
DEVRİMDEN DARBEYE 

MISIR’DA 
İNSAN 
HAKLARI
YAVUZ GÜÇTÜRK

RAPOR

YAVUZ GÜÇTÜRK

DEVRİMDEN DARBEYE 
MISIR’DA İNSAN HAKLARI

Arap dünyasının en kalabalık ülkesi olan Mısır’daki siyasi, sosyal, dini ve 
ben zeri alanlardaki her türlü gelişme hem diğer Arap halklarını hem de 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı temelden etkilemektedir. Bu nedenle Tunus’ta 
başlayan Arap Baharı’nın en önemli ayağı doğal olarak Mısır oldu. Otokratik 
liderlerin yö netiminde, demokrasinin askıya alındığı, hukuk devletinin en 
temel gereklerinin ihlal edildiği bu coğrafyada Mısır, yeni başlangıçlar yap
maları için halklara ilham verecek bir model olma umudu taşımıştı. Ancak 
devrimle başlayan üç yıllık süreç içerisinde iki anayasa, bir darbe ve iki cum
hurbaşkanı gören Mısır’da başa dönüldü.

Askeri vesayet gücünü korurken, yeni bir halk ayaklanmasından endişele
nen darbeciler muhalif hareketlerin direncini kırmak için baskı ve şiddet kul
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gerçekleşen insan hakları ihlallerinin üzerine gidilmediği gibi darbe sonrası 
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Bu rapor, Mısır’da 2011 yılından itibaren yaşanan ihlalleri “insan hakları” 
perspektifinden değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede ilk ola rak 
Mısır’ın siyasi tarihine kısaca değinilmiş ve yirminci yüzyıl boyunca Mısır’da 
insan hakları, sivil toplum, basın ve yargı alanında yaşanan gelişmeler hak
kında bilgi verilmiştir. Ardından 25 Ocak devrimine giden süreçten başlaya
rak Yüksek Askeri Konsey (YAK) dönemi, Mursi dönemi ve 3 Temmuz darbesi 
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GİRİŞ

Arap dünyasının en kalabalık ülkesi olan Mısır’daki siyasi, sosyal, dini ve ben-
zeri alanlardaki her türlü gelişme hem diğer Arap halklarını hem de Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika’yı temelden etkilemektedir. Bu nedenle Tunus’ta başlayan Arap 
Baharı’nın en önemli ayağı doğal olarak Mısır olmuştur. Otokratik liderlerin yö-
netiminde, demokrasinin askıya alındığı, hukuk devletinin en temel gereklerinin 
ihlal edildiği bu coğrafyada Mısır yeni başlangıçlar yapmaları için halklara ilham 
verecek bir model olabilir miydi?

Devrimle başlayan üç yıllık süreç içerisinde iki anayasa, bir darbe ve iki 
cumhurbaşkanı gören Mısır’da başa dönüldü. Askeri vesayet gücünü korurken, 
yeni bir halk ayaklanmasından endişelenen darbeciler muhalif hareketlerin di-
rencini kırmak için baskı ve şiddet kullanmaktan çekinmemektedirler. Devrim 
sürecinde, başta yaşam hakkı olmak üzere gerçekleşen insan hakları ihlalleri-
nin üzerine gidilmediği gibi darbe sonrası bunlara yenileri de eklendi ve insan-
lığa karşı büyük suçlar işlendi. Bu rapor, Mısır’da 2011 yılından itibaren yaşa-
nan ihlalleri “insan hakları” perspektifinden değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 
Bu çerçevede ilk olarak Mısır’ın siyasi tarihine kısaca değinilecek ve yirminci 
yüzyıl boyunca Mısır’da insan hakları, sivil toplum, basın ve yargı alanında 
yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verilecektir. Ardından 25 Ocak devrimine 
giden süreçten başlayarak Yüksek Askeri Konsey (YAK) dönemi, Mursi döne-
mi ve 3 Temmuz darbesi kronolojik olarak ele alınacaktır.
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Bu rapor SETA’nın Mısır üzerine yaptığı çalışmalar ile Birleşmiş Milletler, 
uluslararası insan hakları örgütleri ve Mısır’daki ulusal insan hakları örgütleri-
nin raporları ve verileri temel alınarak hazırlanmıştır. Ancak kapsam itibarıyla 
bu çalışma bir insan hakları izleme raporu değildir ve bu nedenle Mısır’da son 
yıllarda yaşanan ihlallerin tümünü içermemektedir. Rapor, söz konusu dönem-
de Mısır’ın hukuk ve insan hakları açısından seyrettiği inişli çıkışlı yolun bir 
resmini sunmaya çalışmaktadır. 
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MISIR YAKIN SİYASİ 
TARİHİNDE İNSAN 

HAKLARININ GELİŞİMİ

On altıncı yüzyılın başında Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilen Mısır, 
on dokuzuncu yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nin bir eyaleti iken modernleş-
me çalışmasını başlatan Kavalalı Mehmet Ali Paşa döneminde Sudan’ı da içine 
alan bir Hidivliğe dönüşerek özerk bir konuma geldi. 1882 yılında başlayan İngiliz 
işgali ise Mısır’ı fiilen ortadan kaldırdı. Yirminci yüzyılın başında Mısır’da ortaya 
çıkan milliyetçi hareketler ile beraber ilk siyasi partiler kuruldu ve İngiliz işgali-
ne karşı mücadele edilmeye başlandı. Birinci Dünya Savaşı sonrası 1922 yılında, 
Britanya Krallığı güdümünde bir Mısır Krallığı ilan edilerek ülkedeki bağımsızlık 
yanlılarının önü alınmaya çalışıldı. 

Kralın yanında halk ve şura meclisleri oluşturularak kuvvetler ayrılığına 
gidilse de, kralın parlamentoyu feshetme yetkisinin olması ve seçimleri toprak 
ağaları ile işadamlarının etkin güçler olarak yönlendirmesi temsiliyetin zayıf kal-
masına neden oldu. 30 yıl süren çalkantılı bir dönemin ardından 1952 yılında, 
Hür Subayların gerçekleştirdiği askeri darbeyle krallığa son verilerek cumhuriyet 
kuruldu. O güne kadar faaliyetlerini sürdüren tüm siyasi partiler kapatılarak “Sos-
yalist Birlik” ismi altında tek partili bir siyasi döneme girildi. 1958 yılında “Bir-
leşik Arap Cumhuriyeti” adı altında Suriye ile birleşen Mısır, 1961’de Suriye’nin 
ayrılmasıyla tekrar “Mısır Arap Cumhuriyeti” adını aldı.

Meşruti monarşiden cumhuriyete geçiş Mısır’a demokrasi alanında çok 
fazla bir katkı sağlamadı. Rejim demokrasi değil güvenlik ekseninde inşa edildi. 
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Kral Faruk’un devrilmesinin ardından kurulan yeni rejimin ilk cumhurbaşkanı 
olan demokrasi yanlısı Muhammed Necib 1954 yılında Cemal Abdunnasır’ın 
gerçekleştirdiği bir darbe ile devrildi. Abdunnasır dönemi başta Müslüman Kar-
deşler olmak üzere İslami kesim ve demokrasi yanlısı diğer siyasi grupların baskı 
altına alındığı bir dönem oldu.

Cemal Abdunnasır’dan itibaren Mısır’ın tüm cumhurbaşkanları asker kökenli 
kişiler arasından seçilirken, vali ve kaymakamların çoğunluğu da polis veya asker 
emeklilerinden oluştu. Aynı şekilde istihbarat birimleri de askerlere teslim edildi ve 
atamalar ehliyet ve liyakate göre değil, “essika” yani güvenilirlik esasına göre yapıldı.1

Nasır’ın ölümünün ardından cumhurbaşkanlığına gelen Enver Sedat 1976 
yılında ülkede çok partili hayata geçişi kısmen sağladı. Hukuki zeminde partileş-
meleri yasaklanan, ama Mısır halkı üzerinde çok ciddi etkisi bulunan “Müslüman 
Kardeşler Teşkilatı” ise sosyal, ekonomik, eğitim gibi alanlarda varlığını sürdürdü.2

1967 yılında başlayan olağanüstü hal uygulaması3 ile gösteriler yasaklandı, 
insanlar mahkeme önüne çıkarılmaksızın süresiz olarak alıkonuldu ve ülke ka-
nun hükmünde kararnameler ile yönetildi. Bu durum, güvenlik politikalarının 
önde olduğu bir polis devletinin kökleşmesine, ülkede ağır insan hakları ihlalle-
rinin sistematik bir biçimde sürmesine yol açtı. 1981 yılında Enver Sedat’ın bir 
suikast sonucu öldürülmesinden sonra yerine Hüsnü Mübarek geçti. Mübarek, 
suikast nedeniyle ilk adım olarak İslami hareketlere yönelik kitlesel tutukla-
malara girişirken, Mısır onun döneminin tamamını olağanüstü hal uygulama-
sı altında geçirdi. Enver Sedat sonrası Batı ile ilişkilerini geliştiren ve İsrail ile 
barış yapan Mısır’da demokrasinin eksik işleyişi Batı tarafından zamanla göz 
ardı edildi. Mübarek’in iktidara geldiği ilk yıl olan 1981 ile 2001 yılları karşı-
laştırıldığında, Mısır’ın yirmi yıl sonra daha az demokratik bir devlet olduğu 
görülmekteydi. Hak ve özgürlükler alanında bir ilerleme olmazken devlet baş-
kanlığı makamının yetkileri genişledi. Muhaliflerini askeri mahkemelerde yar-
gılayan, gazeteleri ve meslek odalarını kapatan ve insan hakları aktivistlerini 
hapse atan Mübarek yetkilerini sınırsızca kullanırken, Mısır’daki çoğulcu siyasi 
yapı giderek zayıfladı.4

1. Abdullah Aydoğan Kalabalık, “2012 Mısır İçin Yeniliklerin Yılı Oldu”, Dünya Bülteni, 5 Ocak 2013.
2. Ramazan Yıldırım ve Tarık Abdulcelil, “Mısır Siyaset Haritası”, SETA Siyasi Harita, Sayı: 1, (Eylül 2011), s. 3-4.
3. Olağanüstü hal uygulaması 1981 baharında Enver Sedat tarafından kaldırıldı, ancak beş ay sonra suikasta 
uğraması sonrası Mübarek tarafından yeniden ilan edildi.
4. Jason Brownlee, “The Decline of Pluralism in Mubarak’s Egypt”, Journal of Democracy, C: 13, S: 4, (2002), s. 
6-7.
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Mısır’da iktidarın demokratik oluşumlara yaklaşımı Mübarek döneminde 
hep inişli çıkışlı bir seyir izledi. 1987 seçimlerinde muhalifler yüzde 20’lik bir 
temsil rekoru elde ederken, sivil toplum örgütlerinin sayısındaki artış ve meslek 
odalarının faaliyetlerine daha fazla müsamaha gösterilmesi demokrasinin ilerle-
meye başladığı izlemini doğurdu. Ancak bu gelişmelerin hemen ardından gelen 
askeri mahkemelerdeki geniş çaplı yargılamalar, güvenlik eksenli yapılanmalar, 
sivil toplum örgütleri ve medya üzerindeki baskılar umutları söndürdü. Bunun 
yanı sıra, yeni siyasi parti kuruluşuna izin veren Siyasi Partiler Komitesi bu dö-
nemde, en ılımlı siyasi grupların dahi yeni parti kurmasına izin vermedi. Sonuç 
olarak Mübarek’in bu politikası 1995 parlamento seçimlerinde partisinin yüzde 
94 oranında oy alması ile taçlandı.5

Mübarek, meclis seçimlerinde partisinin kazandığı “başarıların” yanı sıra 1987, 
1993, 1999 ve 2005 yıllarında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini de kazanarak 
arka arkaya dört kez bu göreve seçildi. Mübarek tüm bu seçimlerde başta ılımlı 
Müslüman Kardeşler Hareketi ve radikal İslami gruplar olmak üzere kendi iktidarı-
na meydan okuyabilecek rakipleri önlemek için demokratik olmayan bir seçim sis-
temi kullandı. Mübarek’in otuz yıl süren iktidarı boyunca şeffaflık açısından sürekli 
eleştirilen seçim sistemi, 2000 yılında kısmi bir şekilde düzeltildi. Yüksek Anayasa 
Mahkemesi 2000 yılında seçimlerin denetiminin geliştirilmesine ilişkin bir karar 
verdi. Bu kısmi düzelmeye karşın Mısır Anayasasının devlet başkanına olağanüstü 
hal ilan etme yetkisini veren 75. maddesi, siyasi parti adaylarının seçime katılımları-
nı sınırlayan 76. maddesi ve devlet başkanının tekrar adaylığına ilişkin bir sınırlama 
koymayan 77. maddesi adil ve şeffaf seçim yapılması yönündeki en temel hukuki 
engeller arasında idi.6 Bu nedenle muhaliflerin elde ettiği seçim başarıları her zaman 
çoğunluğu elde bulunduran Mübarek ve partisi üzerinde büyük bir değişim yarat-
madı. Nitekim yüksek mahkemenin kararının ardından gerçekleştirilen ilk seçim-
lerde 444 sandalyeli Mecliste muhalifler 33 koltuk elde edebildi. Mübarek’in en çok 
çekindiği muhalif kesim olan İhvan ise, güvenlik güçlerinin engellemeleri sonucu 
sadece iki üyesini parlamentoya sokabildi.

5. A.g.e., s. 8.
6. Nadia Oweidat vd., The Kefaya Movement: A Case Study of a Grassroots Reform Initiative, (The RAND Corpo-
ration: 2008), s. 9.
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SİYASAL VE SİVİL OLUŞUMLAR
Siyasal Hareketler
Kuzey Afrika ve Ortadoğu’nun en büyük ülkesi olan Mısır, bu büyüklüğü ile doğru 
orantılı olarak çeşitli ideolojik temellere dayanan partilere ev sahipliği yaptı. On 
dokuzuncu yüzyıldan itibaren liberal, sosyalist, muhafazakar vb. siyasi partiler 
Mısır’da faaliyette bulunmaya başladı. 1907 yılında kurulan Vatan Partisi’ni (Hiz-
bu’l Vatanî) Millet Partisi (Hizbu’l Ümme) ve Vefd Partisi takip ederken, Mısır’ın 
İngiliz işgalinden kurtulması amacıyla mücadele eden bu partilere 1920’li yıllarda 
Mısır Komünist Partisi (El Hizbu’ş Şuyui’yyu’l Mısri) ve Islah Partisi (Hizbu’l Is-
lah) gibi partiler eklendi.7

1952’de gerçekleşen rejim değişikliğinin ardından tüm siyasi partiler ka-
patılarak “Sosyalist Birlik” adı altında tek partili bir düzen oluşturuldu. Nasır’ın 
ölümünün ardından cumhurbaşkanlığına gelen Enver Sedat ise 1976 yılında ülkede 
çok partili hayata geçişi kısmen sağladı. 1977 yılında kabul edilen 40 nolu Siyasi Par-
tiler Kanunu’yla “sol”, “sağ” ve “ılımlı” eğilimli olmak üzere üç parti (Sosyalist Birlik 
Partisi-Hizbu’t Tecemmu’l İştirakî, Delegasyon Partisi-Hizbu’l Vafd ve Demokratik 
Vatan Partisi-el Hizbu’l Vataniyu’d Dimukratî) kuruldu. Bu partilerin yanı sıra Sos-
yalist İşçi Partisi (Hizbu’l Amelu’l İştirakî) ile Özgür Anayasacılar Partisi (Hizbu’l 
Ahraru’d Dusturiyyin) gibi partiler de siyasi çalışma yürütmeye başladı.8

Olağanüstü hal yönetimi altında otuz yıl süren Mübarek döneminde ise siyasi 
partilerin sayısında artış oldu. Sedat döneminde kurulan partilerin yanı sıra Mübarek 
döneminde, ulusalcı ve Nasırcı bir çizgi yürüten Arap Demokrat Nasırcı Parti (Hizbu’l 
Arabîyyu’d Demokratıyyu’n Nasırî), liberal eğilimli Demokratik Cephe Partisi (Hiz-
bu’l Cebheti’d Demokratiyye) gibi partiler de siyasi mücadele yürüttüler. Ancak şeffaf 
olmayan, şaibeli seçim sisteminin sonucu olarak bu partiler ülke politikasında bir de-
ğişim yaratamadı. 25 Ocak devrimi sonrası ise bu köklü partiler yeniden yapılanarak 
devrim sonrası kurulan yeni partiler ile yan yana siyasi mücadeleye girmeye çalıştılar. 

Mısır’da yukarıda sözü geçen siyasi partilerin yanı sıra, uzun süre siyasi ya-
saklı olduğu için sivil toplum alanında çalışmalarını sürdüren Müslüman Kar-
deşler Teşkilatı (Cemaatu’l İhvanu’l Müslimin) son bir asırdır ülkedeki en güçlü 
muhalif gruptur.9 1924 yılında Hasan el-Benna tarafından Mısır’daki ahlaki yoz-
laşmaya karşı İslami ilkelere dayalı, adil ve ahlaklı bir toplum oluşturmak amacıy-

7. Ramazan Yıldırım ve Tarık Abdulcelil, “Mısır Siyaset Haritası”, SETA Siyasi Harita, Sayı:1, (Eylül 2011), s. 4.
8. Yıldırım ve Abdulcelil, “Mısır Siyaset Haritası”, s. 4-5.
9. Metin içerisinde bundan böyle “Müslüman Kardeşler” ya da “İhvan” olarak anılacaktır.
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la kurulan hareket, 1938’e gelindiğinde ülke çapında 300’e yakın şubeye ulaştı ve 
Mısır’ın önemli muhalif gruplarından biri haline geldi. Bu güçlü konum İhvan’ın 
rejim tarafından sürekli bir tehdit olarak algılanıp bastırılmaya çalışılmasını da 
beraberinde getirdi. Buna rağmen büyümeye devam eden İhvan’ın şube sayısı 
1948 yılında 2.000’i, üye sayısı ise 1 milyonu aştı. Sosyal faaliyetleri ile daha geniş 
kitlelere ulaşmaya çalışan ve hastaneler, klinikler, okullar ve küçük imalathaneler 
kuran İhvan 1942-48 arasında Filistin topraklarında kurduğu tugaylar ile aktif 
olarak savaştı. 1948’de İngiltere’nin baskısı sonucu dönemin Mısır Başbakanı Mu-
hammed Fehmi Nukraşi tarafından tüm şubeleri ile birlikte kapatıldı. Nukraşi’nin 
bir suikast sonucu ölümünün ardından ise İhvan üyeleri geniş çaplı tutuklamalara 
maruz kaldı ve Hasan el-Benna 1949’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

1952’de Hür Subaylar darbesinin başarılı olmasına katkı sağlayan Müslüman 
Kardeşler kısa süre içinde ordu ile görüş ayrılığına düştü ve 1954’te Cumhurbaşkanı 
Nasır’a yönelik bir suikast girişiminden sorumlu tutularak sert önlemlerle bastırıldı. 
Bu dönemde hareketin pek çok üyesi hapse atıldı, toplama kamplarına gönderildi, 
işkence gördü ve diğer ülkelere sığındı. 1970’te Enver Sedat’ın başa geçmesi ile bir-
likte Müslüman Kardeşler üzerindeki baskı göreceli olarak azaldı. 1984’ten itibaren 
çeşitli siyasi partilerle işbirliğine giderek meclise giren İhvan’ın güçlenmesinden en-
dişe eden Mübarek 1990’lı yıllarda teşkilatı baskı altına almaya çalıştı. Askeri mahke-
mede yapılan yargılama sonucu 54 üyesinin hapis cezası aldığı 1995 yılında, binlerce 
İhvan üyesi herhangi bir suçlama yapılmadan gözaltı merkezlerinde alıkonuldu.10

Hukuki zeminde partileşmeleri yasaklanan, ama Mısır halkı üzerinde çok 
ciddi etkisi bulunan İhvan sosyal, ekonomik, eğitim gibi alanlarda varlığını sür-
dürdü. 2005 seçimlerinde 454 sandalyeden 88’ini kazanarak önemli bir başarı elde 
etti. 2010 seçimlerinin ilk turunda İhvan’ın bağımsız adayları tek bir sandalye bile 
kazanamazken, İhvan ve diğer muhalefet partileri usulsüzlük iddiaları nedeniyle 
seçimlerin ikinci turunu boykot etti. Mübarek’in yönetimi terk etmek zorunda 
kaldığı 25 Ocak devriminin ardından İhvan, siyasi alanda faaliyet göstermek için 
Hürriyet ve Adalet Partisi’ni kurdu.11

Müslüman Kardeşler’in yanı sıra Mısır’da iktidar mücadelesi yürüten farklı 
İslami hareketler de bulunmaktadır. 1964’te bir grup öğrenci tarafından kurulan 
İslami Cihad ilk başlarda şiddet yanlısı fikirlere uzak dursa da, Mısır’da dini ce-

10. Brownlee, a.g.e., s. 8.
11. Ramazan Yıldırım ve Tarık Abdulcelil, “Mısır’da Siyasi Aktörler, Partiler, Dini Hareketler ve Medya”, SETA 
Kim Kimdir?, S: 2, (Ocak 2012), s. 60-63.
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maatlere yönelik artan baskılarla birlikte zamanla şiddet içeren eylemler içinde 
yer aldı. İslami Cihad ile Cemaat-i İslami içindeki bazı grupların bir birlikteliği 
sonucu Enver Sedat’a 1981 Ekim’inde düzenlenen suikast sonrası her iki grubun 
liderleri ve üyelerinin çoğu tutuklandı. Akabinde İslami Cihad içerisinde liderlik 
mücadelesi başladı ve örgüt üçe bölündü. 1995 yılında tek taraflı olarak ateşkes 
ilan eden İslami Cihad Mısır içindeki askeri faaliyetlerini durdurdu. Devrimin 
ardından ise “İnşa ve Kalkınma Partisi” adıyla bir parti kurdu.12

Cemaat-i İslami isimli hareket ise Mısır üniversitelerinde 1970’li yılların or-
talarında öğrenci birlikleri ve dini gruplar şeklinde kuruldu. Mısır rejimine karşı 
farklı eylemler geliştiren örgüt, İslami olmayan bazı uygulamaların ortadan kal-
dırılmasını ve Mısır’da İslam şeriatının uygulanmasını istedi. 1981’de Enver Sedat 
suikastına karışmasının ardından çoğu lideri idam edilen veya müebbet hapse 
mahkum olan teşkilat 1997’de şiddeti durdurma inisiyatifi başlattı. Devrim sonra-
sı ise Nacih İbrahim liderliğinde Bina ve Kalkınma Partisini kurdu.13

Mübarek ve öncesi dönemlerde en büyük muhalif hareketi oluşturan ve 
2011’e kadar siyasi yasaklı olan Müslüman Kardeşler ve diğer İslami oluşum-
ların yanı sıra, devrim sonrası yeniden yapılanan liberal ve seküler siyasi ha-
reketler ile Mısır Komünist Partisi gibi oluşumlar da siyaset arenasında boy 
göstermeye başladılar.

Sivil Toplum
Mısır’da sivil toplumun ortaya çıkışı ve gelişimi ise gelişmekte olan pek çok ülkede 
olduğu gibi, Batılı ülkelere göre daha geç olmuştur. İslam tarihi boyunca var olan 
vakıfların yanı sıra on dokuzuncu yüzyılda “cemiyet” olarak ortaya çıkan ilk sivil 
toplum örgütleri 1923 Anayasası ile yasal bir statüye kavuşurken, 1952 devrimi ile 
birçoğunun faaliyetleri donduruldu. 1956’da devlete sosyal cemiyetleri kapatma 
hakkı veren 284 sayılı yasa çıkarıldı. 1964’te çıkan 32 sayılı yasa ise sadece siya-
si partilerin ilgasına ve tek partili düzene geçişe neden olmadı, aynı zamanda iş 
sendikalarındaki çeşitliliği de ortadan kaldırdı ve devletin yürütme organına sivil 
faaliyetleri izleme ve müdahale etme hakkı tanıdı. Bu durum Mısır’da sivil toplum 
çalışmalarının sadece fakirlere, yakınlarını kaybedenlere, yetimlere yardım gibi 
faaliyetlerle sınırlandırılmasına neden oldu.14

12. A.g.e., s. 64-65.
13. A.g.e., s. 65-66.
14. A.g.e., s. 106.
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1970’li yıllardan itibaren ise farklı sivil toplum kuruluşları yeniden faaliyet 
gösterme imkanına kavuştu. Enver Sedat dönemindeki bu olumlu gelişme Hüs-
nü Mübarek iktidarında yine eski günlerine döndü. 1993 yılında çıkartılan 100 
sayılı yasayla birlikte sivil toplum kuruluşlarının faaliyet alanları daraltıldı. 1999 
yılında çıkarılan bir diğer Kanun hükümete sivil toplum kuruluşlarının yönetim 
kurulu üyeliklerine atama ya da görevden alma hakkının yanı sıra “genel ahlak” 
ya da “ulusal birlik” için tehdit oluşturan kurumlara da ceza verme hakkı tanıdı.15 
Sonuç olarak 1980’lerde özgürlükler alanında görülen kısmi ilerleme 1990’larda 
hızla ortadan kaldırıldı. 

İktidara örgütlenme özgürlüğünü genişletmesi yönünde yapılan çağrılar 
2000’li yıllarda da karşılığını bulmadı. Siyasi yasaklı olan İhvan’ın sivil toplum 
örgütlerinde ve sendikalarda örgütlü olmasından rahatsız olan hükümet 2002 
yılında çıkartılan 84 sayılı yasa ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik daha katı 
uygulamalar başlattı.

Mübarek devrindeki otokratik yönetim Mısırlıların ihlaller, yolsuzluk ve 
baskı karşısında uzun süre sessiz kalmasına yol açtıysa da, özellikle 2000’li yıllar-
dan itibaren bir dizi muhalif hareket ortaya çıktı. Arapça “yeter” anlamına gelen 
“Kefaye” hareketi bunlardan biridir. Mübarek’in kendisinden sonra cumhurbaş-
kanlığı koltuğu için oğlunu hazırlamaya girişmesi Kefaye’nin ortaya çıkışında-
ki en büyük etkendi. Daha önceki muhalif hareketlerden farklı olarak internet 
ve cep telefonu gibi yeni iletişim kanallarını etkin bir biçimde kullanan Kefaye, 
güvenlik güçlerinin ihlallerine ilişkin görsel malzemeleri yine bu kanallar ara-
cılığı ile yaymayı ve kitleleri etkilemeyi başardı. Mısırlılara hükümete karşı açık 
bir muhalefet mecrası sağlaması ise Kefaye’nin en büyük başarısı olarak göste-
rilmekteydi.16 Ancak hükümetin etkisi altındaki medyanın karşı propagandası, 
Kefaye’ye destek veren İslami ve seküler kesim arasındaki ayrılıklar örgütün bir 
süre sonra etkisini yitirmesine neden oldu. 

Gerek Mübarek döneminin son yıllarında, gerekse 25 Ocak devrimi sırasında 
mücadele veren en güçlü sivil oluşumlardan bir diğeri 6 Nisan Gençlik Hareketi idi.17 
Kefaye Hareketi’nden ayrılan bir grup tarafından oluşturulan ve 6 Nisan 2008 tarihinde 
Mısır’ın kuzeyindeki Mahalletü’l Kübra’da çalışan işçileri desteklemek için ilk eylemini 
gerçekleştiren örgüt Kefaye’ye kıyasla sosyal medyayı çok daha etkin kullanarak genç 

15. Nadia Oweidat vd., a.g.e., s. 9.
16. A.g.e., s. IX.
17. 6 Nisan Gençlik Hareketi’nin resmi web sitesi için bkz. http://shabab6april.wordpress.com
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kuşağı yanına çekti.18 Kısa sürede binlerce destekçiye ulaşan örgüt 25 Ocak devrimi sı-
rasında aktif olarak çalışma yürüttü. Devrim sonrası tutuklanma ve fişlenme korkusu-
nun kalkması ile beraber destekçilerinin sayısı katlandı.19 Devrimden sonra örgüt için-
de yaşanan görüş ayrılığı “Ahmed Mahir Cephesi” ve “Demokratik Cephe” şeklinde 
bölünme ile sonuçlandı. 3 Temmuz 2013’te Mursi’nin devrildiği askeri darbeye önce 
destek veren hareket, daha sonra darbe rejimini eleştirdi ve darbenin mimarı Sisi’nin 
cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktı. 6 Nisan Gençlik Hareketi, “Mısır’ın imajını 
zedelediği ve casusluk yaptığı” gerekçesiyle açılan dava sonrası 2014’te yasaklandı.

Ordu
Askerliğin zorunlu olduğu Mısır’da yaklaşık 500 bin personelden oluşan ordu, Af-
rika’nın en büyüğüdür. Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren gerek İsrail ile 
yapılan savaşlar, gerekse darbe sonucu oluşturulan askeri vesayet düzeni ordunun 
güçlü bir konumda kalmasının en büyük sebepleri arasındadır. Mısır ordusu aynı 
zamanda İsrail, Afganistan, Pakistan ve Irak’ın ardından ABD’nin en çok yardım 
yaptığı ordu konumundadır. Mısır ve İsrail arasında 1974 yılında başlayan ve 17 
Eylül 1978’de tamamlanan Camp David Antlaşmaları sonrasında, “Mısır ve İsrail 
arasındaki barışın ve Mısır’da istikrarın sürmesi için” ABD tarafından Mısır’a her 
sene askeri ve ekonomik yardım yapılmaktadır. Verilen bu yardımın oranı her 
sene değişse de askeri yardımın miktarı 1987 yılından beri her yıl 1,3 milyar dolar 
olarak sürmektedir. ABD son olarak Mısır’a 2014 yılında 1,3 milyar dolar askeri 
yardım, 250 milyon dolar da ekonomik yardım verilmesine karar verdi.20 ABD 
yönetimi Mübarek döneminde yapılan yardımlar için insan hakları ya da başka 
açılardan herhangi bir şart öne sürmezken, 3 Temmuz darbesi sonrası yapılan 
itirazları da görmezden gelerek yardımını sürdürmeye devam etti.21

Ordu, 1952 devrimi sonrası Mısır’da giderek güçlü bir siyasi pozisyon aldı. 
Rejim tek bir parti ve cumhurbaşkanına bağlı sivil organlar tarafından yönetiliyor 
gibi gözükse de, ordu arka planda kilit bir rol oynadı. 1960 askeri darbesi sonrası 
ise Türkiye’de olduğu gibi, askeri vesayet ülke yönetiminde başat hale geldi. 

18. Kefaye ve 6 Nisan Hareketi’nin etkili bir şekilde kullandığı yeni iletişim kanalları hükümetin baskısından 
kurtulmak hususunda bir avantaj sağlarken, nüfusun sadece yüzde 7’sinin internet kullanıcısı olduğu ülkede 
halkın tamamına ulaşmak için yeterli bir yöntem olmadığını da not ekmek gerekir.
19. Taner Doğan, “6 Nisan Gençlik Hareketi Lideri Ahmed Maher: Mısır’da Devrim Devam Ediyor”, USA Sabah, 
25 Temmuz 2012.
20. Jeremy M. Sharp, “Egypt: Background and U.S. Relations”, Congressional Research Service, 
5 Haziran 2014.
21. Theodoric Meyer, “F.A.Q. on U.S. Aid to Egypt: Where Does The Money Go, And How Is It Spent?”, Pro 
Publica, 9 Ekim 2013. 
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Ordunun vesayeti sadece siyaset üzerinde değil ülke ekonomisi üzerinde de bu-
lunmaktadır. Ordu 1970’lerden itibaren Mısır ekonomisinde giderek genişleyen bir 
nüfuza kavuşarak, askeri endüstrilerin yanı sıra sivil, tarımsal ve ulusal altyapı sek-
törlerinde yoğun bir varlık göstermeye başladı.22 Sonuçta ülke ekonomisinde muaz-
zam bir paya sahip oldu. Ordunun ekonomik varlığına ilişkin veriler şeffaf olmadığı 
için analistler ülke ekonomisinin yüzde 15 ila 40’ı arasında bir oranı dile getirmekte-
dir. Belirsizliğinden dolayı “gri ekonomi” olarak da adlandırılan orduya ait varlıklar, 
parlamento ve hükümetin denetimi dışındadır.23 Ordu makarna, salça gibi gıda mad-
delerinden buzdolabı gibi dayanaklı tüketim malzemelerine ve hatta araba üretimi 
ve petrol satışına kadar birçok ekonomi kolunda faaliyet göstermektedir. Şirketleri 
aracılığı ile hastaneleri ve çocuk merkezleri olan, büyük ölçekli tarım üretimi yapan 
ordu ülkedeki arazilerin kontrolü ve kullanımında da büyük pay sahibidir. Mursi’nin 
1,5 yıllık iktidarı, orduyu siyaseten geri plana çekilmek zorunda bıraksa da ekonomik 
alanda bir değişim olmadı. Mursi’nin devrilmesi sonrası demiryolları, köprü gibi alt-
yapı yatırımları ile binlerce konuttan oluşan inşaat projeleri alan ordu, ekonomide 
daha fazla söz sahibi olmaya başladı.24 Üstelik devrim ve darbe süreçlerinde ekono-
misi sarsılan Mısır’da geçici Devlet Başkanı Mansur tarafından ilan edilen kararname 
ile hükümete büyük projeleri ihale açmaksızın şirketlere verme imkanı sağlandı.25

Mısır’da hukukun üstünlüğüne dayanan ve insan haklarına saygılı bir rejime 
geçiş için atılacak ilk adımlardan birisi ordunun siyaset ve ekonomi üzerindeki 
vesayetinin sona erdirilmesidir. Ordu ülkeyi dış tehdide karşı korumaktan ziyade 
ekonomide ayrıcalıklı ve rekabete aykırı bir konumu olan, bütçesinin denetlen-
mesi bir yana sadece tahmini olarak bilinen, emekli olan personeline kurduğu 
şirketlerin yanı sıra istihbarat başta olmak üzere çeşitli devlet kademelerinde ye-
niden çalışma imkanı sağlayan ayrıcalıklı bir zümre olarak iç siyasette ve ekono-
mide varlık göstermektedir. Bu konumunu da ancak siyaset üzerindeki vesayeti 
sağlayarak koruyabileceğinin farkındadır. Kurulacak demokratik bir rejimin Mı-
sır halkının yaşam kalitesinin artmasını sağlayacağının bilincinde olan ordu, aynı 
zamanda daha şeffaf, denetlenebilir, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne da-
yalı bir düzende çıkarlarının sona ereceğini de bilmektedir. Bu nedenle ordunun 
Mısır’da askeri vesayeti kendiliğinden sona erdirmesi sözkonusu değildir.

22. Yıldırım ve Abdulcelil, “Mısır’da Siyasi Aktörler, Partiler, Dini Hareketler ve Medya”, s. 98.
23. Sherine Tadros, “Egypt Military’s Economic Empire”, Al Jazeera, 15 Şubat 2012.
24. Joseph Hammond ve James Wan, “Egypt’s Military Economy: Money is Power, Power is Money”, Think Africa 
Press, 11 Nisan 2014.
25. Markus Symnak ve Ahmet Günaltay, “Mısır Ordusu Zenginleşti”, Deutsche Welle Türkçe, 4 Mayıs 2014.
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Yargı
Mısır’da yargı sistemi, Osmanlı devleti ile benzer şekilde on dokuzuncu yüzyılda 
köklü bir kurumsal değişime uğradı. 1875-1883 yılları arasında kurulan ve şek-
len günümüze kadar devam eden mahkemeler 1952 yılına kadar Şer’i Mahkeme 
olarak çalışırken, bu tarihten 1965 yılına kadar medeni hukuk ile sınırlı olarak 
faaliyet göstermiş; 1965 yılında ise Şer’i Mahkemeler tamamen kaldırılmıştır.

1969 yılında kurulan Yüksek Mahkeme 1979 yılında Yüksek Anayasa Mahkeme-
si adını aldı. Kanunların Anayasaya uygunluğunu denetleyen Yüksek Anayasa Mah-
kemesi ülkedeki en önemli yargı organıdır. Yargıtay, istinaf mahkemeleri ve ilk derece 
mahkemelerinden oluşan sivil yargı yapısının yanı sıra idari yargı alanında da Yüksek 
İdari Mahkeme, Devlet Konseyi Yargısı, İdari Yargı Mahkemeleri, İdare ve Disiplin 
Mahkemeleri ve Devlet İşleri Heyeti gibi mahkemeler faaliyet göstermektedir.

Mısır’da olağan yargı kurumlarının yanı sıra, insan hakları örgütlerinin eleştiri 
odağında bulunan “devlet güvenliğini ilgilendiren meselelere bakan”, temyizi müm-
kün olmayan kararlar alan iki kademeli sisteme sahip Askeri Yargı bulunmaktadır.26 
Olağanüstü Hal Yasası ile paralel bir şekilde çalıştırılan Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
“adil yargılanma hakkını ihlal ettiği” gerekçesiyle ülkedeki hem ulusal hem de ulusla-
rarası insan hakları örgütlerince eleştirilmektedir. 2009 yılında Mısır’da yaptığı incele-
meler sonrası BM’ye bir rapor sunan “BM Terörle Mücadele Sırasında İnsan Hakları 
ve Temel Özgürlüklerin Korunmasıyla İlgili Özel Raportörü” Martin Scheinin, ülkede 
yürürlükte olan Olağanüstü Hal Yasası’nın ve istisnai mahkemelerin sık sık herhangi 
bir terör örgütüyle bağlantısı olmayan siyasi aktörler ve blog yazarları gibi muhalifleri 
keyfi olarak gözaltına alıp tutuklamak için kullanıldığını belirtti.27 Ulusal ve ulusla-
rarası baskılar neticesinde Mayıs 2010’da harekete geçen hükümet, Olağanüstü Hal 
Yasası’na dayanılarak gerçekleştirilen idari gözaltıların terör ve uyuşturucu suçlarına 
karışanlar ile sınırlanacağı taahhüdünde bulundu. Olağanüstü Hal Yasası çerçevesine 
hiçbir suçlamada bulunulmadığı ya da mahkeme önüne çıkarılmadığı halde tutuklu 
bulunan 5.000 ila 10.000 arasında kişi olduğunu belirten Mısırlı insan hakları örgütle-
ri ise idari gözaltı çerçevesinde on yıldan uzun süredir tutuklu olan kişiler bulunduğu-
nu açıklayarak hükümete bu sözünü tutması için çağrı yaptı.28

26. Yıldırım ve Abdulcelil, “Mısır’da Siyasi Aktörler, Partiler, Dini Hareketler ve Medya”, s. 96-97.
27. Martin Scheinin, “Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms While Countering Terrorism”, A/HRC/13/37/Add.2, UN Human Rights Council, 
14 Ekim 2009.
28. “Egypt: Keep Promise to Free Detainees by End of June... May 11 Emergency Law Revisions Mean No Legal 
Authority to Keep Hundreds of Prisoners”, The Egyptian Initiative for Personal Rights, 29 Haziran 2010.
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Siyasi partilere ilişkin davalara ise Partiler Mahkemesi bakmaktadır. Türki-
ye’deki HSYK’nın karşılığı olarak nitelendirilebilecek Yüksek Yargı Konseyi de yar-
gıçları ilgilendiren idari işlerin tamamına bakmaktan sorumlu özel bir kurumdur. 

“Mübarek döneminde rejim, yargıçları bakanlıklara müşavir olarak tayin 
etmek suretiyle onları pasifleştirerek kontrol altında tutmaya çalışmıştır. Buna 
rağmen Mısır yargısı, Mübarek dönemindeki birçok uygulamanın karşısında yer 
alarak rejimin parlamento, şura ve başkanlık gibi seçimlerde hile yaptığını açığa 
çıkaran birçok karar almıştır. Ancak bu kararların hiçbiri uygulanmayarak karar-
lar etkisizleştirilmiştir.”29

Medya
Mısır medyası köklü bir geçmişe sahip olmasına karşın ortaya çıktığı on doku-
zuncu yüzyıldan itibaren getirilen çeşitli düzenlemeler ile devlet tarafından sürek-
li kontrol altında tutuldu. Basına yönelik yasal düzenlemeler ise özellikle yirminci 
yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşti.

1971 Anayasası’nın 48. maddesi sansürü ve idari yollarla gazetelerin kapatıl-
masını engellese de devamındaki fıkrada yer alan “İlan edilmiş acil bir durumda 
veya savaş zamanında, gazetelere, basılı yayınlara ve kitle iletişim araçlarına, kamu 
güvenliği ile ilgili konulara ilişkin olarak ya da ulusal güvenlik amaçlarıyla, yasala-
ra uygun olarak sınırlı sansür uygulanabilir” hükmüyle hükümete olağanüstü hal 
döneminde basın üzerinde kontrol imkanı sağlandı.30

1960 tarihli 156 sayılı Gazetelerin Düzenlenmesi Yasası, 1980 tarihli 148 sayı-
lı yasa, 1995 yılında Ceza Kanunu’nda yapılan değişiklikler ve 1996 tarihli Basını 
Düzenleme Yasası ile basına yönelik mevzuatta köklü değişiklikler yapıldı. 1990’lı 
yıllar hükümetin medyayı kontrol altına almak için yasal çalışmalar yürüttüğü bir 
dönem oldu. Ceza Kanunu’nda yapılan değişiklik ile basın yoluyla işlenen suçlar-
da, özellikle de “hakaret, karalama, küçük düşürme” gibi fiillerde para ve hapis 
cezaları artırılırken, düzenlemenin Mübarek ailesine ilişkin olarak basında yer 
alan yolsuzluk iddialarını engelleme amacında olduğu dile getirildi. Nitekim yasa 
değişikliği sonrası Mübarek ve ailesi, hükümet üyeleri ve ordu mensuplarına iliş-
kin yolsuzluk haberi yapan gazeteciler hakkında kovuşturma, yargılama ve hapis 
cezaları verilmeye başladı. Ülkedeki gazete ve televizyonların yüzde 90’ına sahip 
olan hükümet için ufak çapta bir muhalefet bile kabul edilemez görülüyordu.31

29. Yıldırım ve Abdulcelil, “Mısır’da Siyasi Aktörler, Partiler, Dini Hareketler ve Medya”, s. 97.
30. “Mısır’ın 1971 Anayasası ile Bugünkü Metnin Karşılaştırılması”, Al Jazeera Turk, 23 Aralık 2012.
31. Hasan Ragab, “Egypt’s New Draconian Press Law: A Tale of Two Sons”, Review of African Political Economy, 
(Aralık 1995), C: 22, S: 66, s. 594.
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2006 yılında ise bazı basın suçlarına yönelik olumsuz cezalar kaldırılarak 
basın özgürlüğü ve bağımsızlığı adına adımlar atıldı.32 Mısır’da devlete ait ola-
rak yayın yapan ulusal düzeyde 9 radyo, 2 televizyon kanalı, bölgesel düzeyde 12 
radyo, 6 televizyon kanalı ile uluslararası düzeyde değişik dillerde yayın yapan 
birçok radyo ve 3 uydu kanalı bulunmaktadır. Resmi medya “hükümet sözcüsü” 
konumunda yayın yaparken, 2011’de Tahrir Meydanı’nda başlayan olaylar sıra-
sında gösterileri ve devrimi küçük düşürmeye çalışan ve asılsız iddialar ortaya 
atan devlete ait kanallar ve gazeteler, Mübarek’in düşüşüyle birlikte taraf değiştirip 
Mübarek’e saldırmaya, Tahrir’deki devrimcileri desteklemeye başladı. Aynı medya 
kanalları daha sonra ise fiili olarak yönetimi elinde bulunduran Silahlı Kuvvetler 
Yüksek Konseyi’ni destekledi.33

Mısır’da bulunan özel medya kuruluşlarının daha fazla özgürlük alanı 
bulunsa da üzerlerinde hükümet baskısı hep vardı. Cumhurbaşkanı ve aile 
üyelerini eleştirmenin söz konusu dahi olmadığı medya, kağıt ithalatının hü-
kümetin elinde olması ve gazetelerin hükümetin yönettiği büyük matbaala-
ra ihtiyaç duyması nedeniyle bağımsız hareket edememekte idi. Müslüman 
Kardeşler’in sahip olduğu tek gazete de 2000’li yıllarda kapatıldı ve başka bir 
gazete çıkarma izni verilmedi. 

Mısır’da devlete ait veya çeşitli siyasi grupların sahip olduğu gazete ve tele-
vizyonların yanı sıra, 2000’li yıllardan itibaren internette kişisel blogları aracılığı 
ile bağımsız gazetecilik yapan bir kesim de bulunmaktadır. 2009 yılında sayısı 
160.000’i geçen blog sayfalarının yaklaşık yüzde 20’si siyasi konulara ilişkindi.34 
Özellikle ekonomik bağımsızlıkları sayesinde, Mısır devleti tarafından gerçek-
leştirilen insan hakları ihlallerinin açığa çıkmasında büyük etkisi olan ve kısa bir 
sürede yüksek takipçi sayısına ulaşan bu bağımsız gazeteci/aktivistlerin etkisini 
kısa sürede fark eden Mübarek yönetimi, blogları takip edip yazarların gerçek 
kimliğini tespit edebilmek için çalışmalara başladı. Ancak hükümet sokakta uy-
guladığı baskıyı internet üzerinde aynı şekilde hayata geçiremedi. Nitekim gele-
neksel medyanın sessizliğine karşın sosyal medya 25 Ocak devriminin filizlen-
mesinde büyük pay sahibi olacaktı.35

32. Yıldırım ve Abdulcelil, “Mısır’da Siyasi Aktörler, Partiler, Dini Hareketler ve Medya”, s. 74.
33. A.g.e., s. 75.
34. “Universal Periodic Review-Egypt”, UN Human Rights Council, A/HRC/WG.6/7/EGY/1, 16 Kasım 2009, s. 9.
35. Oweidat vd., a.g.e., s. 50.
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İNSAN HAKLARININ GELİŞİMİ
Mısır’da insan hakları alanındaki ilk yasal düzenlemeler 1923 Anayasası’na kadar 
uzanmaktadır. İfade, inanç ve toplanma özgürlüğüne ilişkin hak ve özgürlüklerin 
yer aldığı bu Anayasa’nın ardından 1956 yılında yürürlüğe giren Anayasa’da sivil 
ve siyasal hakların yanı sıra ekonomik ve sosyal haklar da ilk kez güvence altına 
alındı. Ancak 1956 Anayasası çok partili sisteme son vererek siyasal haklar alanın-
da aynı zamanda bir gerilemeye de neden oldu.36

Mısır’da insan hakları hareketinin gelişimi ve insan hakları alanındaki 
düzenlemeler 1960’lardan itibaren artmaya başladı. 1971 Anayasası’nda temel 
haklar ve özgürlüklere ilişkin bir bölüm yer alırken Mısır devleti, her ne kadar 
kağıt üstünde kalsa da, uluslararası insan hakları belgelerine taraf olarak insan 
hakları alanında yükümlükleri kabul etmeye başladı. Bu çerçevede “Her Tür-
lü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme”yi 
1967 yılında imzalayan ve 1967’de onaylayan Mısır “Ekonomik, Sosyal ve Kül-
türel Haklar Uluslararası Sözleşmesi”ni 1982’de, “Uluslararası Kişisel ve Siyasal 
Haklar Sözleşmesi”ni 1982’de, “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlen-
mesi Uluslararası Sözleşmesi”ni 1981’de, “İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık 
Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme”yi 1986’da, “Çocuk 
Hakları Sözleşmesi”ni 1990’da, “Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Hak-
larının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme”yi 1993’te, “Çocuk Hakları 
Sözleşmesine Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi İle İlgili 
Seçmeli Protokol”ü 2002’de, “Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne Ek Çocukların Silahlı 
Çatışmalara Dahil Olmaları Konusunda Seçmeli Protokol”ü 2007’de ve “Engelli 
Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme”yi 2008’de onayladı.37

Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni kuran Roma Statüsü’nü 26 Aralık 2000’de 
imzalayan Mısır, Statü’yü halen onaylamadığı için mahkemeye taraf olmadı. Afri-
ka İnsan ve Halkların Hakları Şartı’nı ise 1984 yılında onayladı. Mısır bu çerçeve-
de Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu’nun çalışmalarına katılmaktadır, 
fakat 2004 yılından beri komisyona yeni bir rapor sunmamıştır.38

Mısır’da insan haklarına ilişkin resmi kurumlar ise 2000’li yıllarda ortaya 
çıktı. Halk Meclisi bünyesinde kurulan İnsan Hakları Komitesi bu alandaki ilk 

36. “Universal Periodic Review–Egypt”, s. 3. 
37. Mısır’ın taraf olduğu BM insan hakları sözleşmeleri ve bu sözleşmeler çerçevesinde hazırlanan raporların 
listesi için bkz. “Reporting Status for Egypt”, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/countries.
aspx?CountryCode=EGY&Lang=EN
38. Mısır’a ilişkin periyodik raporların tam metni için bkz. http://www.achpr.org/states/egypt
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resmi kurumdur. 2003 yılında çıkan 94 sayılı Kanun ile İnsan Hakları Ulusal Kon-
seyi kuruldu. Paris Prensipleri39 çerçevesinde bağımsız bir kurum olan Konsey 
insan haklarının korunması ve geliştirilmesi ve de insan hakları politikasının göz-
lenmesi çerçevesinde çalışmalar yapmakla yükümlüdür. Kağıt üstünde gereken 
standartları sağladığı Mısır hükümeti tarafından teyit edildiği belirtilmekle bir-
likte,40 Konseyin ilk yıllık raporunda yer verilen insan hakları ihlalleri ve önerile-
ri hükümetin hoşnutsuzluğu nedeniyle sonraki raporlarında yer almadı. Konsey 
zamanla insan hakları ihlallerinin tespit ve çözümüne ilişkin öneriler sunmak ye-
rine, devletin insan hakları politikalarını savunan bir kurum haline geldiği gerek-
çesiyle eleştirilere maruz kaldı.41

2000 yılında kurulan Ulusal Kadın Konseyi42 ülkedeki resmi insan hakla-
rı kurumlarından biridir. Mübarek’in eşi Suzan Mübarek’in kuruluşunu yaptığı 
Konsey, kadın haklarının gelişimi ve kadının statüsünün toplum içinde güçlen-
dirilmesi için çalışmalar yürütmüştür. 2009 yılında Halk Meclisi üyeliği için 64 
sandalyelik kadın kotası oluşturması Konseyin başarılı çalışmaları olarak göste-
rilirken,43 kadın hakları alanında çalışan sivil toplum örgütleri ile bulanık ilişkisi, 
hangi kadın örgütünün ülkede sesinin duyurulması gerektiği konusunda karar 
mercii olarak hareket etmesi ve dini örgütlerin temsilcilerini dışlaması kuruma 
yönelik eleştiriler arasında idi.44

Uluslararası insan hakları belgelerine taraf olma hususunda yaşanan olum-
lu gelişmeler Mısır’da gündelik hayata çok yavaş yansıdı. 2000’li yıllarda Mısır’da 
ağır insan hakları ihlalleri raporlanmaya devam edildi. Örneğin FIDH 24 Nisan 
2009’da yaptığı açıklamada, Mısır’da temel haklar ve özgürlüklerin anayasal gü-
vence altında olmasına rağmen 1981’den beri süren olağanüstü halin bu durumu 
kısıtladığını, hükümetin olağanüstü hal ilanı ve anti-terör politikası ile barışçıl 
muhalefet ve sivil toplumu bastırmaya ve ifade özgürlüğünü engellemeye çalıştığı-
nı açıkladı. Gözaltı yerleri ve cezaevlerinde işkence ve kötü muamelenin sistema-
tik olması ve bu ihlalleri gerçekleştiren resmi görevlilerden çok azının soruşturul-
ması, hiç kimseyle görüştürülmeden gizli gözaltı merkezlerinde insanların keyfi 

39. BM İnsan Hakları Komisyonu tarafından 1978’de kabul edilen Paris Prensipleri, ulusal insan hakları kurum-
larının yapı ve işleyişine dair ilkeleri belirlemiştir. 
40. “Universal Periodic Review-Egypt”, s. 4-5.
41. Bahey Eldin Hassan, “Three Years Later”, Al-Ahram Weekly, 14-20 Aralık 2006.
42. Konseyin çalışmalarına ilişkin kapsamlı bilgi için bkz. http://www.ncwegypt.com/index.php/en
43. “Universal Periodic Review-Egypt”, UN Human Rights Council, s. 5.
44. Lubna Azzam, “State Feminism and Women’s Legal Rights in Egypt”, Diplomacy&Foreign Affairs, 8 Şubat 
2014.
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olarak tutulması, örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayan düzenlemelerin bulunması, 
insan hakları örgütlerinin aktiviteleri ve iç çalışmalarına sistematik bir biçimde 
müdahale edilmesi Mısır’da kronik olarak görülen diğer problemler arasında idi.45

Mısır’da insan hakları kavramının tanıtılması ve ihlallere karşı mücadele, yu-
karıda sözü edilen resmi insan hakları kurumlarından çok önce, bağımsız insan 
hakları örgütleri tarafından başlatılmış durumda idi. Mücadeleleri nedeniyle bu 
insan hakları örgütleri ise sık sık baskılara maruz kaldı. Ülkedeki en eski insan 
hakları örgütlerinden birisi 1985’te kurulan Mısır İnsan Hakları Örgütü’dür. Şu-
beleri aracılığıyla ihlallere ilişkin rapor hazırlayan bu kurumun yanı sıra Tutuklu-
lara Yardım İçin İnsan Hakları Merkezi, Hişam Mübarek Hukuk Merkezi, Mısırlı 
Kadınlara Hukuki Yardım Merkezi, Arap Ceza Reformu Organizasyonu, Düşünce 
ve İfade Özgürlüğü Derneği, Mısır Kişisel Haklar Girişimi, Mısır Ekonomik ve 
Sosyal Haklar Merkezi, el-Nedim Şiddet Kurbanlarına Psikolojik Destek ve Te-
davi Merkezi, Arap İnsan Hakları Örgütü ve Kahire İnsan Hakları Araştırmaları 
Merkezi önde gelen bağımsız insan hakları örgütleri arasındadır. Uluslararası Af 
Örgütü’nün de Mısır’da şubesi bulunmaktadır.

Mübarek döneminde muhalif siyasi gruplar ve sivil toplum üzerindeki baskı-
lardan doğal olarak Mısır’daki insan hakları örgütleri ve savunucuları da nasibini 
aldı. Hükümet bu örgütleri insan haklarını savunmaktan ziyade yasa dışı örgütleri 
ve İslamcı radikalleri destekleyen gruplar olarak tanımlıyor ve ulusal çıkarlara bir 
tehdit olarak görüyordu. Mali açıdan güçsüz olan bu örgütlerin yurtdışından pro-
je ya da hibe alması da 1990’lardan itibaren engellenmeye başlandı ve bu nedenle 
birçok örgüt çalışmalarını askıya aldı. Örneğin, Mısır İnsan Hakları Örgütü’nün 
çalışmaları, örgütün Genel Sekreteri Hafız Ebu Sa’da’nın 1998’de tutuklanması-
nın ardından azaltıldı ve Batılı ülkelerden fon alması yasaklandı.46 Baskılar 2000’li 
yıllarda da devam etti. Mısır İnsan Hakları Örgütü’nün 27 Nisan 2009 tarihinde 
Mısır Sosyal Dayanışma Bakanlığından aldığı bir mektupta “yurt dışından izin-
siz yardım alarak Dernekler Kanunu’nu ihlal etmekle” suçlanıyor ve bu durumda 
merkezin kapatılabileceği belirtiliyordu.47 Nisan 2007’de Sendika ve İşçi Servisi 
Merkezinin üç şubesi “işçileri örgütleyerek gösteri ve greve kışkırttığı” gerekçe-
siyle, İnsan Hakları ve Hukuki Yardım Derneği adlı kurum da 7 Eylül 2007’de 

45. “FIDH Recommendations On Human Rights in Egypt”, FIDH, 24 Nisan 2009.
46. Brownlee, a.g.e., s. 8.
47. “Egypt: Threat to Closed Own the Egyptian Organization for Human Rights (EOHR)”, Front Line Defenders, 
7 Mayıs 2009.
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“yurtdışından izinsiz fon aldığı” iddiasıyla hükümet tarafından kapatıldı.48 Sina 
bölgesinde insan hakları çalışmaları yürüten insan hakları savunucusu ve blog 
yazarı Musa’d Süleyman Hasan Hüseyin de 6 Aralık 2007’de evine yapılan baskın-
da gözaltına alındıktan sonra “halkı kışkırtmak” ve “kamu fonlarını harcamak” 
iddiasıyla tutuklandı.49

DEVRİM YAKLAŞIRKEN
Mısır da dahil olmak üzere Arap dünyasındaki birçok ülke tek lider sultası altın-
da, yolsuzluğun olağan hale geldiği, gelir dağılımındaki eşitsizliğin arttığı, insan 
haklarının kağıt üstünde kaldığı rejimler olarak yirminci yüzyılda ayakta kalmaya 
devam etti. Arap dünyasının birçok bölgesinde olduğu gibi Mısır’da da hükümet 
insan haklarının korunması ve geliştirilmesi yerine vatandaşlarını ABD’nin tepki 
çeken Ortadoğu politikasına veya İsrail’e karşı yönlendirerek reform gereksini-
minden kurtulmayı amaçlıyordu.50 Başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler ise So-
ğuk Savaş sonrasında İsrail ile Mısır arasındaki barış sürecinin korunması, te-
rörizmle mücadele ve Irak’a müdahale gibi konular nedeniyle insan hakları ve 
demokrasi hususunda Mısır yönetimine cılız eleştirilerde bulundular ve ülkedeki 
insan hakları ihlallerini büyük ölçüde görmezden geldiler.

Ancak Soğuk Savaş sonrası genç kuşaklar için bu durum artık kabul edile-
mezdi. Mısır’da parçalı bir biçimde siyasi ve sivil örgütlenmeler olarak otokratik 
yönetime karşı mücadelelerini sürdüren muhalif yapıların ektiği tohumlar genç 
kuşaklar tarafından biçilecekti. Nitekim nüfusun yaklaşık üçte ikisinin 30 yaşın 
altında olduğu ülkede gençlerin sesine kulak vermeyen ve onları küçümseyen 
Mübarek’e yönelik tepkiler giderek yükselmeye başladı. Tunus ve Libya’da baş-
layan halk isyanları ise öfke içindeki Mısır halkına harekete geçmeleri için ge-
reken cesareti verdi.

Ocak ayına girilirken Mısır’da tansiyon giderek yükselmekte idi. Devrim-
den bir hafta önce ortak bir açıklama yapan 14 insan hakları örgütü, ülkede 
Müslümanlar ve Kıptiler arasında giderek artan gerilime dikkat çekerek din, 
inanç, etnik köken, doğum yeri gözetilmeksizin tüm Mısırlıların dini inan-
cına saygı gösterilmesi, ayrımcılığın ve dışlamanın reddi ve vatandaşlara eşit 

48. “Closure of Offices of the Association for Human Rights and Legal Aid (AHRLA)”, Front Line Defenders, 13 
Eylül 2009.
49. “Egypt-Ongoing Detention and Deterioration in Health of Human Rights Defender”, Front Line Defenders, 
28 Kasım 2008.
50. Oweidat vd., a.g.e., s. 47.
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fırsat tanınması çağrısında bulundu.51 Bu çağrılar hükümet kanadında karşı-
lıksız kalırken, reform yanlısı gruplar özgürlük ve demokrasi talebiyle halkı 
gösteriler düzenlemeye çağırdı. Nitekim 25 Ocak günü başkent Kahire başta 
olmak üzere ülkenin pek çok kentinde düzenlenen ilk gösterilere on binlerce 
kişi katıldı. Böylece Mısır’da devrim süreci başladı. 

51. “Memo to the Prime Minister | Strengthening the Pillars of the Civil State and Achieving Equality Requires 
the Formation of a Commission to Include Representatives from Social Sectors Denied Equality”, The Egyptian 
Initiative for Personal Rights, 19 Ocak 2011.
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25 OCAK DEVRİMİ

Gösterileri sonlandıramayan Hüsnü Mübarek, 31 Ocak 2011’de hükümette deği-
şikliğe giderek Sivil Havacılık Bakanı Ahmed Şefik’i başbakan, Savunma Bakanı 
ve Mısır Silahlı Kuvvetleri Askeri Üretim ve Başkomutanı Muhammed Hüseyin 
Tantavi’yi ise başbakan yardımcısı olarak atadı. Ancak demokratik bir düzen 
talebiyle sokaklara çıkan Mısır halkı için bu değişikliğinin hiçbir anlamı olmadı. 

Hükümet göstericilere ve basına karşı aşırı şiddet kullanarak korku ya-
ratmayı amaçladı. Bununla birlikte kolluk güçlerinin ve milislerin saldırı-
ları halkta bir infial yaratarak gösterilere desteği daha da arttırdı. İlerleyen 
zamanlarda Mübarek’in gidip gitmemesi değil nasıl gideceği tartışılmaya baş-
landı. Mübarek’in gidişinin askerin de gideceği anlamına gelmediği bilindiği 
için bu konuya da dikkat çekilmeye çalışıldı. Mısırlı insan hakları savunucuları 
Hussam Behcet ve Suha Abdalati bu nedenle Mübarek’ten ilk önce olağanüstü 
hali kaldırmasını, herhangi bir suçlamada bulunulmadan idari gözaltı kararı 
ile hapsedilen binlerce tutukluyu serbest bırakmasını ve ardından yetkilerini 
meclis ve hükümete devrederek istifa etmesini talep ettiler. Serbest bir biçim-
de seçimlerin yapılabilmesi için düzenlemelerin gerçekleştirilmesini ve 60 gün 
içinde seçimlerin tamamlanmasını isteyen Behcet ve Abdalati, dört yıl önce 
Mübarek ve partisinin Anayasa’nın 34 maddesini iki ay içinde değiştirmesini 
örnek göstererek bu sürenin makul olduğunu açıkladılar. Kolluk güçlerinin 
denetimi, ihlalleri gerçekleştirenlerin hesap verebilmesi, ayaklanmaya katı-
lanların güvence altında olması ve ordunun tarafsızlığı da bir geçiş dönemi 
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için gerekli şartlar arasında gösterildi, ancak ordu süreci kontrol altına almaya 
karar vererek devrime ilk darbeyi vurdu.52

Ayaklanmanın 18. günü olan 11 Şubat 2011’de, Hüsnü Mübarek’in istifası 
üzerine Tantavi başkanlığındaki Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi ülke yönetimi-
ne el koydu. Konsey, en kısa zamanda seçimlerin yapılacağını ve demokrasiye ge-
çileceğini açıklarken, Mübarek dönemi yöneticilerinin bazılarına yurt dışına çıkış 
yasağı getirildi. 13 Şubat 2011’de ise Anayasa askıya alındı ve Meclis feshedildi.

DEVRİM SIRASINDA GERÇEKLEŞEN İHLALLER
Mısır’ın yakın tarihteki insan hakları sicili olumlu bir seyir izlememiş, siste-
matik insan hakları ihlalleri sık sık dile getirilmişti. Bununla birlikte, Müba-
rek döneminin sonunu getiren 25 Ocak devrimi sürecinde büyük çaplı insan 
hakları ihlalleri meydana gelmiştir. Yaşam hakkı ihlalleri ve işkence bu dö-
nemde öne çıkan ihlal alanları idi.

Mısır’da ilk kıvılcımın çıktığı 25 Ocak günü ülkedeki muhalif grupların çağ-
rısıyla, daha sonra devrimle özdeşleşecek olan Tahrir Meydanı başta olmak üzere 
ülke genelinde göstericiler sokağa çıktı. Mübarek, sayıları giderek artan gösteri-
ler karşısında çeşitli önlemler almaya çalıştı. Hükümet “Olağanüstü Hal Yasası’na 
göre gösterilerin yasa dışı olduğunu” iddia ederken Mustafa Ragıp Muhammed 
25 Ocak gecesi Süveyş’te vurularak öldürülen ilk Mısırlı oldu. İlk gün gerçekleşen 
gösterilerde iki gösterici ve bir polis yaşamını yitirdi, 500’ün üzerinde gösterici 
tutuklandı. İlerleyen günlerde ölü sayısı hızla arttı. 

Hükümet bir yandan internet ve cep telefonlarına kısıtlama getirip iletişim 
özgürlüğünü sınırlayarak gösteri ve gösterici sayısını azaltmaya çalışırken, diğer 
yandan göstericilere karşı aşırı güç kullanmaya devam etti. 27 Ocak’ta ülke ge-
nelinde internet ve cep telefonu erişiminin kesilmesine rağmen 28 Ocak Cuma 
günü başta Kahire ve İskenderiye olmak üzere ülke genelinde yüz binlerce kişi 
yine gösterilere katıldı.

28 Ocak öncesi güvenlik güçleri ağırlıklı olarak gaz bombası, cop, sopa ve 
tazyikli su kullanarak göstericileri dağıtmaya çalıştı. Sonraki günlerde ise göste-
ricilere karşı ilk etapta saçma, daha sonra gerçek mermi kullanıldı. Öldürülen 
göstericilerin büyük bir kısmı başından veya vücudunun üst kısmından vurularak 
hayatını kaybetti. Güvenlik güçlerinin doğrudan göstericileri öldürmek amacıyla, 

52. Hossam Bahgat ve Soha Abdelaty, “What Mubarak Must Do Before He Resigns”, The Washington Post, 5 
Şubat 2011. 
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hedef gözeterek ateş ettiği iddiası doktorlar tarafından mağdurların vücutlarında 
yapılan incelemelerde ve tanıkların beyanları ile doğrulandı. El-Ezher Hastanesi 
doktorlarından Rehab Mustafa Kamil gözünden vurulan göstericilerin tamamının 
28 ve 29 Ocak tarihlerinde saldırıya uğradığını açıkladı.53

Gösterileri polis güçleri ile sonlandıramayan hükümet devreye “Baltacı” olarak 
adlandırılan paramiliter milisleri sokmaya karar verdi. 2 Şubat 2011’de Tahrir Mey-
danı’na deve ve atların üzerinde giren Mübarek yanlısı milisler burada gösteri yapan 
sivillere silah ve sopalarla saldırdı. Bu saldırı kamuoyunda “Cemel Hadisesi” olarak 
anıldı. Mübarek’in bir gece önce yaptığı konuşmada gelecek seçimlerde aday olma-
yacağını açıklaması sonrası bazı göstericinin evlerine dönmeye başladığını ve Tah-
rir’deki göstericilerin sayısının azaldığını tespit eden rejim güçleri harekete geçmişti.

O gün Tahrir Meydanı’nda bulunan 6 Nisan Hareketi’nden Abdullah es-Sa-
davi sabah erken saatlerden itibaren özellikle genç göstericileri kışkırtmaya baş-
layan bir kesimin ortaya çıktığını, öğle vakti ise Mübarek yanlısı milislerin birçok 
noktadan meydana yöneldiğini ifade etti. Arap İnsan Hakları Ağı (The Arabic 
Network for Human Rights) adlı insan hakları örgütünden avukat Ali Atef ise 
milislerin bir kısmının alana milletvekilleri Abdunnasır el-Cabri ve Yusuf Hattab 
tarafından yönlendirildiğini, kısa sürede ordu tarafından durdurulduklarını, an-
cak el-Gabry’in kimliğini göstermesiyle geçtiklerini belirtti. Atef, aynı anda mil-
letvekilleri Receb Helal Hamide ve Tal’at el-Kavas tarafından yönlendirilen bir 
diğer milis kuvvetinin ise Abidin bölgesinden yürüyüşe geçtiğini, Göç ve Çalışma 
Bakanı Aişe Abdulhadi ve Mısır Sendikaları Federasyonu Başkanı Hüseyin Meca-
ver tarafından yönlendirilen bir diğer kitlenin ise Ramses Caddesi’nden meydana 
girdiğini açıkladı. Abdulhadi daha sonra mahkemede o gün işçi hakları talebiyle 
bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini, Tahrir’e girmek gibi bir niyetlerinin olmadığını 
iddia etti. Saldırıyı organize edenlerden birisi de Halk Meclisi Sözcüsü Fethi Surur 
idi. Surur, o gün Mecliste bir toplantı düzenliyordu. Toplantıyı izleyen ve daha 
sonra mahkemede ifade veren bir gazeteci, olay günü odaya giren bir çalışanın 
Surur’a “Sayeda’dakiler hazır” dediğini belirtti. Milislerden bir grup Tahrir’e Sa-
yeda’dan girmişti.54 Bunlar, Baltacı isimli milisler tarafından göstericilere yapılan 
saldırıların doğrudan Mübarek rejimi tarafından organize edildiğini göstermek-
teydi. Alana giriş sırasında hem ordu hem de göstericilerin kurduğu ekipler tara-

53. “The Price of Hope: Human Rights Abuses During the Egyptian Revolution Ocak/Şubat 2011”, FIDH Report, 
No: 562a, (Nisan 2011), s. 8.
54. Yasmine Fathi, “Egypt’s ‘Battle of the Camel’: The Day The Tide Turned”, Ahram Online, 2 Şubat 2012.
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fından arama yapıldığı için göstericiler silahsızdı ve bu nedenle saldırı nedeniyle 
ağır kayıplar yaşandı. Ordu ise olay sırasında meydanın yakınında bulunmasına 
rağmen saldırıya müdahale etmedi. 

Milisler bir yandan göstericilere saldırırken, bir yandan da göstericilerin ça-
dırlarını ve pankartları sökmeye başladı. Baskının şaşkınlığını kısa sürede üzer-
lerinden atan göstericiler ise milislere karşı direnişe geçti. Çatışma gün boyu sü-
rerken, akşam saatlerinden itibaren yüksek binaların çatılarında bulunan keskin 
nişancılar meydandaki göstericilere ateş açmaya başladı. Gün boyu süren saldırı-
lara karşın göstericiler milisleri geri çekilmeye zorladı. Saldırılar sonucu 11 kişi 
öldü, yüzlerce kişi de yaralandı. Saldırının yaşandığı gün Kasr el-Ayni Hastane-
si’nde görev yapan Dr. Ahmet M., sadece kendi hastanelerine 28 Ocak günü sevk 
edilen 49 kişinin yaşamını yitirdiğini, bunların 31’inin hastaneye geldiklerinde 
ölmüş olduklarını açıkladı. 100’den fazla yaralı gösterici ise kafatası kırığı, vücutta 
kesikler vb. şikayetlerle tedavi altına alındı.55

Cemel Hadisesi nedeniyle açılan soruşturma ve dava sırasında verilen ifa-
deler saldırının hükümet tarafından nasıl organize edildiğini gözler önüne ser-
di. Saldırıyı organize ettikleri iddiası ile aralarında UDP’nin Genel Sekreteri ile 
dönemin Halk Meclisi Sözcüsünün de aralarında bulunduğu Mübarek rejimi 
ile ilişkili 25 kişi hakkında dava açıldı. İlk duruşması Temmuz 2011’de yapılan 
dava sürecinde UDP Genel Sekreteri Safvet eş-Şerif ’in, Mübarek yanlılarından 
oluşturulacak bir grubu Tahrir’e doğru yürütmek için UDP üyeleri ile görüş-
meler yaptığı ortaya çıktı. Duruşmalar sırasında ayrıca UDP’nin Giza Sekreteri 
Şerif Vali ve Parti yöneticilerinden Macid eş-Şerbini eş-Şerif “Muhammed Mah-
mut Meydanı’nda Mübarek yanlısı milis toplamak için talimat aldıklarını” itiraf 
ettiler. Saldırı nedeniyle açılan davada ifade veren iki at sürücüsü kendilerinin 
aşamalı bir biçimde Tahrir Meydanı’na yönlendirildiklerini belirttiler. Olay günü 
meydanda bulunan göstericilerden Ahmed Abdusselam Celal ise bir duruşmada, 
milislerin saldırı sırasında kolunu kırdığını, başına vurduklarını ve sol kulağının 
altından bıçakladıklarını ifade etti. Müslüman Kardeşler’den Safvet Hicazi ise ifa-
desinde, olay günü sabah kendisini arayan bir işadamının kendisine “UDP’nin 
Tahrir Meydanı’na saldırmak için Mustafa Mahmut Camii’nde bir grup oluştur-
duğunu” söylediğini aktardı.56 Cemel Hadisesi’ni azmettirdiği iddia edilen ve 25 

55. “The Price of Hope: Human Rights Abuses During the Egyptian Revolution January/February 2011”, FIDH 
Report, No: 562a, (Mayıs 2011), s. 9-10.
56. “Horses and Camel Sentenced Tahrir Square by Mistake, Say Witnesses”, The Daily News Egypt, 13 Eylül 2011.
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kişinin yargılandığı ikinci dava 10 Ekim 2012’de sonuçlandı. Kahire Ceza Mahke-
mesi açık delillere ve tanık ifadelerine rağmen yargılanan Mübarek dönemi kamu 
görevlilerinin tamamının beraatına karar verdi. Saldırı sonrası askeri mahkeme-
lerde 400’ün üzerindeki atlı ve develi saldırgan hakkında açılan dava ise 17’sinin 
5’er yıl hapis cezasına çarptırılması ile sonuçlandı.57 Dava boyunca kurbanların 
avukatlarının dava dosyasına ulaşmalarına izin verilmedi. Sonuç olarak doğrudan 
ve dolaylı olarak Mübarek yönetimi tarafından organize edildiği anlaşılan birta-
kım milis kuvvetler silahsız ve savunmasız göstericilere saldırmış, yaşam hakkına 
varan ciddi ihlaller yaşanmış, ancak bunların sorumluları hakkında gerekli idari 
ve yargısal işlemler yapılamamıştır.

25 Ocak devrimi sırasında gözaltında işkence sonucu ölen göstericiler de 
bulunmaktadır. 3 Şubat günü Tahrir yakınlarında gözaltına alınan bir üniversite 
öğrencisi, Nasr City’de götürüldüğü bir gözaltı merkezinde gözleri bağlandıktan 
sonra dövüldüğünü, sorgu sonrası götürüldüğü askeri hapishanede dayağın 
devam ettiğini, kendisi gibi gözaltında işkence gören Usame isimli 40 yaşlarındaki 
bir avukatın ise dövülerek öldürüldüğünü belirtti. Söz konusu kişinin Müslüman 
Kardeşler’in avukatlarından Usame Abdulmun’im Allam olduğu daha sonra orta-
ya çıktı ve Allam’ın cesedi 17 Şubat günü ailesine teslim edildi.58

Sistematik işkence vakaları sadece Kahire’de değil gösterilerin gerçekleştiği 
Mısır’ın diğer kentlerinde de vardı. İskenderiye’de gözaltına alınan mağdurlara 
yönelik elektrik verme, sopa ve copla dövme, vücutta sigara söndürme, tazyikli 
suya maruz bırakma, aşırı kalabalık bir odada alıkoyma gibi işkence yöntemleri 
uygulandı. Bunun yanı sıra, kitlesel ve keyfi gözaltı ve tutuklamalar da devrim 
sırasında sık işlenen ihlaller arasında idi. Sadece gösterilere müdahale sırasında 
değil, sokakta şüpheli görünen ve hastanelere başvuran binlerce kişi de gözaltına 
alındı. 28 Ocak günü gözaltına alınan yaklaşık 3.000 kişi buna bir örnektir. Gö-
zaltına alınan kişilerin büyük bir kısmı işkence ve kötü muameleye maruz kaldı. 
Kardeşi ve bir taksi sürücüsü ile beraber gözaltına alınan N.A.H. adlı Mısırlının 
hikayesi işkence vakalarından sadece birisidir. N.A.H., götürüldükleri Nasır As-
keri Akademisinde elbiseleri çıkarıldıktan sonra subaylar tarafından tekme ve 
kablolarla dövüldüklerini, kampa getirilen herkesin aynı muameleye maruz kal-
dığını, ertesi gün elleri arkadan bağlı bir şekilde önlerine konan çalınmış eşya-
larla filme alındıkları ve “hırsız” olarak sunulduklarını belirtti. N.A.H. 2 Şubat 

57. Fathi, a.g.e.
58. “The Price of Hope: Human Rights Abuses During the Egyptian Revolution Ocak/Şubat 2011”, s. 16. 
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günü götürüldükleri Tora Hapishanesi’ne girişte yine sopalarla dövüldüklerini, 18 
Şubat’a kadar üzerlerinde sadece iç çamaşırı bulunduğunu, serbest bırakılmadan 
önce hiçbir suçlamada bulunulmadığını ifade etti.59

İşkencenin sistematik olarak uygulandığı, göstericilerin ele geçirdiği güvenlik 
merkezlerinde bulunan kanıtlarla açığa çıktı. Ağır insan hakları ihlallerinin 
gerçekleştiği karakollar göstericilerin ilk hedef aldığı yerler arasında idi. Gösteriler 
sırasında İskenderiye’de bulunan istihbarat merkezinden dumanlar yükseldiği-
ni gören göstericiler, evrakların imha edilmeye çalışıldığını fark ettiler ve bina-
yı ele geçirdiler. Binada yapılan incelemelerde sadece parçalanmış dokumanlar 
değil, yerin altında penceresiz küçük hücreler ve işkence aletleri de bulundu.60 
İskenderiye’de yaşananlar Mübarek döneminin sembolü konumundaki karakol-
larda nelerin yaşandığına ilişkin örneklerden sadece biriydi.

Gösterilerin başlamasıyla birlikte binlerce siyasi mahkumun tutulduğu ceza-
evlerinde de kargaşa başladı. 28 Ocak 2011’de el-Katta Cezaevi’nde çıkan olaylarda 
gardiyanların rastgele açtığı ateş sonucu onlarca mahkum öldü. Cezaevi yöneti-
minin “kaçma teşebbüsü olduğunu” iddia ettiği vaka sırasında General Muham-
med el-Batran’ın öldürülmesi üzerine mahkumları toplu cezalandırmak amacıyla 
iki gün boyunca ateş açıldı, ölü ve yaralıların da bulunduğu koğuşlara bir hafta 
boyunca su ve elektrik verilmedi.61 Demenhur’da bulunan el-Abadiye Cezaevi’nde 
yaşananlar ise kan dondurucu türdendi. 2 Mart 2011’de hücrelerin kapılarını açan 
cezaevi yönetimi daha sonra mahkumların üzerine ateş açtı. Olaya tanık olan bir 
mahkum sabah hücrelerin tamamının kapısının açıldığını, hapishanede sadece 
müdür ve iki görevlinin bulunduğunu, bıçakla tehdit edilen müdüre ana kapıyı 
açtıran mahkumların kapı açıldığında cezaevi içinde askerlerce vurulduğunu be-
lirtti. En az 5 kişinin öldüğü bu olayda, 13 kişi de ağır yaralandı. Minufiye’de bu-
lunan Şebin el-Kum Cezaevi’nde de devrim sürecinde saldırılar yaşandı. Kısa süre 
içerisinde cezaevinde 17 kişinin öldürüldüğü insan hakları örgütleri tarafından 
tespit edildi. Cezaevi idaresinin kaçma teşebbüsünde bulunulduğunu iddia etme-
sine rağmen mahkumlar saldırıların hücrelerde gerçekleştiğini belirttiler. “Mısır 
Kişisel Haklar Girişimi” adlı insan hakları örgütü 29 Ocak-20 Şubat 2011 tarih-
leri arasında el-Katta, Şebin el-Kum ve el-Abadiye ve diğer cezaevlerinde 100’den 
fazla mahkumun hücrelerinde ve koğuşlarında gardiyanlar tarafından vurularak 

59. “The Price of Hope: Human Rights Abuses During the Egyptian Revolution January/February 2011”, s. 15.
60. A.g.e., s. 14-17, 25.
61. “Complaint to the Public Prosecutor for an Immediate Investigation into the Murder of Dozens of Al-Qata 
Prison Inmates”, The Egyptian Initiative for Personal Rights, 10 Şubat 2011.
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öldürüldüğünü, yüzlerce kişinin de yaralandığını açıkladı. Bu yargısız infazlarla 
birlikte işkence ve kötü muamele, tıbbi yardım eksikliği, gıda ve sudan mahrum 
bırakma sonucu da cezaevlerinde birçok ölüm meydana geldi.62

Yaşanan ihlalleri tespit etmeye çalışan insan hakları aktivistleri de polisin hede-
finde idi. 1 Şubat 2011 günü Hişam Mübarek Hukuk Merkezi avukatlarından Melek 
Adli, Mısır ordusu tarafından tutuklandı. Mısır Ekonomik ve Sosyal Haklar Merke-
zi, Hişam Mübarek Hukuk Merkezi, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Af Örgütü’ne 
mensup 30 kişi 3 Şubat günü askeri polis tarafından gözaltına alındı. Ayrıca ofiste 
yapılan arama sonucu çeşitli ekipmanlara el konuldu. Benzer bir saldırı Ulusal İş-
kence Kurbanlarının Rehabilitasyonu Merkezi’ne de yapılmış ve Mübarek yanlıları 
merkeze girerek çalışanları tehdit etmişti. Kahire İnsan Hakları Enstitüsü’nden Amr 
Sallah da 3 Şubat günü birkaç gazeteci ile beraber gözaltına alındı.63

Sonuç olarak Mısır’da yakın tarihin en kanlı dönemlerinden biri olan 25 
Ocak-11 Şubat 2011 tarihleri arasında 846 kişi öldürüldü, 6.467 kişi yaralandı. 
Yaralananların 1.000’den fazlası kalıcı görme kaybı yaşadı. Bu dönemde yaşam 
hakkı ihlallerinin yanı sıra işkence vb. ihlallerin sadece güvenlik güçlerince değil 
istihbarat birimleri ve ordu tarafından da sistematik olarak gerçekleştirildiği sık-
lıkla dile getirildi. Ayrıca göstericilere karşı sistematik bir saldırı olduğu yapılan 
tıbbi incelemelerde de ortaya çıktı.64

Devrim sırasında işlenen suçları araştırmak üzere sivil toplum örgütleri 
komiteler oluşturarak tematik insan hakları ihlali raporları yayımlarken, Mı-
sır Ulusal İnsan Hakları Konseyi de yayımladığı özel ve yıllık raporlarında bu 
ihlallere yer verdi. Bu raporlarda Devlet Başkanı ve İçişleri Bakanı işlenen suç-
lardan birinci derecede sorumlu olarak gösterilirken,65 gösterilerin şiddet kulla-
nılarak dağıtılmasını emredenlere ve emri uygulayan kolluk güçlerine karşı bir 
yaptırım gerçekleşmedi.

Kolluk birimleri hakkında ilk olarak Mart ayında harekete geçilmek is-
tendi. Başsavcı Abdulmecid Mahmud 29 Mart 2011’de yaptığı açıklamada 100 
polis memuru hakkında devrimin ilk günlerinde göstericileri öldürdükleri ve 

62. “The Public Prosecutor Fails in Investigating the Mass Killings and III-Treatment of Prisoners During the 
Egyptian Revolution: EIPR Urges African and UN Rapporteurs to Intervene”, The Egyptian Initiative for Personal 
Rights, 22 Aralık 2011.
63. “Egypt: Numerous Human Rights Defenders Detained, Whereabouts Unknown”, Front Line Defenders, 4 
Şubat 2011.
64. “Fact Finding Mission Says 846 Dead and 6.467 Injured in Egypt’s Uprising”, Daily News Egypt, 19 Nisan 
2011.
65. “8th Annual Report”, The National Council for Human Rights, http://www.nchregypt.org/media/ftp/annu-
al%20report%208%20E.pdf
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yaraladıkları gerekçesiyle ceza mahkemesinde dava açıldığını açıkladı. Ayrı-
ca Kalyubiye ve Giza’da görevli polis şefleri hakkında benzer davalar açıldığı 
belirtildi.66 Başsavcının cinayet ve cinayete teşebbüs başta olmak üzere birçok 
suçlamada bulunduğu dönemin İçişleri Bakanı, yardımcıları ve bazı polis mü-
dürlerinin de aralarında bulunduğu sanıklar ilk kez 24 Nisan 2011’de hâkim 
karşısına çıktı. İşlenen cinayetler nedeniyle haklarında soruşturma ve/veya dava 
açılan polislerin açığa alınması talepleri ise görmezden gelindi. 1971 yılında ka-
bul edilen 109 nolu Polis Kanunu’nun 53. maddesi soruşturma sırasında kolluk 
güçlerinin görevden alınmasına olanak sağlamakta idi. Ancak Kahire ve Giza’da 
işledikleri suçlar nedeniyle haklarında soruşturma açılan 51 polisin görevine 
devam etmesi bir yana bazıları terfi etti.67

Polis mağdurları adalet arayışları sırasında baskıya da maruz kaldılar. 28 
Ocak 2011’de polis tarafından vurulan Muhammed Merzuk 3 Mayıs 2011’de evin-
den gözaltına alınarak götürüldüğü bir binada şikayetini geri çekmesi için tehdit 
edildi. Merzuk ayrıca 1 Eylül 2011’de Ali Mustafa ve Tarık Said Haccac isimli polis 
memurları tarafından durduruldu ve ifadesini değiştirerek şikayetini geri çekmesi 
için tekrar tehdit edildi ve hakarete uğradı. Devrim sırasından öldürülenlerin ya-
kınları benzer tehdit ve baskılara maruz kalmaya devam ederken İçişleri Bakanlığı 
söz konusu şikayetlere ilişkin somut bir adım atmadı.68

Bugüne kadar 846 kişinin ölümüne ve binlerce kişinin yaralanmasına ilişkin 
olarak ancak orta ve alt düzeyde memurlar hakkında işlem yapıldı. Nitekim ya-
vaş süren yargılama ve faillerin tespitinde ihmalkar davranılması sonucu devrim-
den iki buçuk yıl sonra sadece 2 polis mahkemede hapis cezasına çarptırılabildi. 
Sonuç olarak kamu görevlilerinin dokunulmazlığı ve cezasızlık politikasında bir 
değişim gerçekleşmedi. Buna karşılık sivillerin askeri mahkemelerde yargılanma-
larına ilişkin uygulama 2011 yılında da yaygın bir biçimde sürmeye devam etti. 
Resmi rakamlar açıklanmamakla birlikte sadece 2011’de 12 binden fazla Mısırlı-
nın askeri mahkemelerde yargı önüne çıkarıldığı tahmin edilmektedir.

66. Marwa Al-A’asar, “100 Police Officers Referred to Criminal Court for Killing Protesters”, Daily News Egypt, 
29 Mart 2011.
67. “The Front for the Defence of Egyptian Demonstrators Calls upon Essawi to Suspend Officers Accused of Vio-
lence Against Citizens During the Revolution”, The Egyptian Initiative for Personal Rights, 19 Haziran 2011.
68. “EIPR Submits New Complaint Against Ongoing Police Intimidation of those Injured in the Revolution”, The 
Egyptian Initiative for Personal Rights, 12 Eylül 2011.
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YÜKSEK ASKERİ KONSEY DÖNEMİ VE  
PARLAMENTO SEÇİMLERİ
Mısır’da Mübarek’in devrilmesi bir devrin sonu gibi duruyordu. 11 Şubat 2011 ta-
rihinde Hüsnü Mübarek’in istifası üzerine, Mareşal Muhammed Hüseyin Tantavi 
başkanlığındaki Askeri Yüksek Konsey ülke yönetimine el koydu. YAK tarafından 
yayımlanan açıklamalarda Konseyin, Mısır devriminin yanında olduğu ve 2011 
yılı sonlarına doğru yönetimi seçilmiş sivil bir başkana devredene kadarki geçiş 
döneminde ülkeyi yöneteceği belirtildi. Yönetimi devralan ve tüm yetkileri kendi-
sinde toplayan Yüksek Askeri Konsey altı ay içerisinde ülkeyi sivillere teslim ede-
ceği sözünü vermişti. Bu süre geçmesine rağmen iktidarı devretmek istemeyen 
Konsey otoriter rejimi korumak için adımlar atmaya çalıştı. “Orduyu aşağıladığı 
ve yanlış bilgi yaydığı” iddiasıyla 10 Nisan 2011’de bir askeri mahkeme tarafından 
avukatı olmaksızın yargılanan ve 3 yıl hapis cezasına çarptırılan Mısırlı aktivist 
ve blog yazarı Maikel Nabil Sanad’ın dediği gibi “Devrim diktatörden kurtulmayı 
başardı, ancak diktatörlük sürüyordu.”69

Mübarek’in istifası sonrası Konseyin kendilerini oyaladığını iddia eden gös-
tericiler hükümetin bir geçiş takvimi açıklaması için 25 Şubat 2011’de Tahrir’de 
tekrar bir araya geldi. Bu durum karşısında “19 Mart 2011’de anayasa değişikliği 
için referanduma gidileceği” açıklaması yapılarak göstericiler sakinleştirilmeye 
çalışıldı. Mübarek tarafından çıkan ayaklanmayı bastırmak için göreve getirilen 
Ahmed Şefik ise 33 gün sonra başbakanlık görevinden istifa etti.

YAK’ın isteği doğrultusunda Dr. Ali el-Silmi tarafından hazırlanan ve bazı 
laik-liberal partilerin de destekleyerek imzaladığı Anayasa Prensipler Belgesi, 
Konseye ayrıcalıklı haklar tanıdı. Belgeye göre askeri konulardaki kararları sadece 
YAK alacaktı. Bütçeden askere ayrılması gereken payı da YAK üyeleri belirliyordu. 
Belge, yeni anayasanın hazırlanmasında parlamentonun rolünü de kısıtlamayı he-
deflemekteydi. Anayasa Prensipler Belgesi’ne göre oluşturulan ve sendika temsil-
cileri, üniversite öğretim görevlileri, anayasa profesörleri, sivil toplum kuruluşları, 
öğrenci birlikleri, el-Ezher ve Kilise temsilcilerini içeren Anayasa Komisyonu 26 
Mart 2011’de çalışmalarına başladı. 

Altı aylık bir süre için görev yapmak üzere gelen YAK bu süreyi uzatarak 
anayasa beyanı için tanınan takvimin dışına çıktı. Anayasanın onaylanmasının 
ardından en geç Temmuz 2012’ye kadar cumhurbaşkanlığı seçiminin de tamam-

69. Saki Knafo, “The Story of Maikel Nabil Sanad: The Egyptian Blogger Jailed For Taking on The Military”, 
Huffington Post, 15 Nisan 2011.
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lanması Konseyin verdiği taahhütler arasındaydı. Konsey açıkladığı bu takvimle 
en az bir yıl daha yürütmenin başı olarak kalmayı garantilemiş oldu. YAK görevde 
kaldığı sürece sadece ülkeyi serbest seçimlere götürecek çalışmalar yürütmedi, 
aynı zamanda seçilmiş bir meclis ve hükümetin gerçekleştirmesi gereken yasa-
ma faaliyetlerinde bulundu. Örneğin Ceza Kanunu’nda çeşitli değişiklikler yapan 
YAK, geçici hükümet tarafından hazırlanan ve “kamu kurumlarına ve çalışma 
hakkına yönelik saldırıları engellemek” adı altında gösteri ve grevleri suç kapsa-
mına alan yasa tasarısına onay verdi. YAK ayrıca, muğlak bir şekilde tanımlanan 
“siyasi yolsuzluk” suçundan hüküm giyenlerin siyasi haklardan mahrum olması-
na ve hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin bir yasayı onayladı.70

Devrim süreciyle birlikte askıya alınan Mısır Anayasasındaki 9. ve 10. mad-
deler orduya büyük imtiyazlar tanıdı ve ordunun devlet içindeki başat rolünü tah-
kim etti. YAK’ın iktidarda bulunduğu dönemde devam eden barışçıl gösterilerde 
göstericilere karşı aşırı güç kullanımı, işkence ve keyfi tutuklamalar gibi insan 
hakları ihlallerinin sistematik olarak sürmesi insan hakları açısından Mübarek 
döneminin devam ettiğinin bir göstergesi idi.

25 Ocak devriminden sonraki aylarda Konsey yargı aracılığı ile devrime ka-
tılanlara karşı operasyonlarını sürdürdü. Askeri mahkemelerde açılan yüzlerce 
davada siviller çok kısa süren, gizli olarak görülen ve savunma avukatları bir yana 
yakınlarının bile sanıklara ulaşma imkanı bulamadığı duruşmalar sonunda ha-
pis cezaları ile karşı karşıya kaldılar. Örneğin, 26 Şubat 2011’de Başbakan Ahmet 
Şefik’in istifası için düzenlenen bir gösteriye katılan Amr Abdullah Abdurrasul 
el-Behir 27 Şubat günü sorgulandı; 28 Şubat günü ailesinin atadığı avukat yanında 
olmaksızın bir askeri mahkemede ilk duruşmaya çıkarıldı; duruşmada suçsuzlu-
ğunu kanıtlamak için tanık göstermesine ya da delil sunmasına imkan tanınmak-
sızın 1 Mart günü “sokağa çıkma yasağına uymadığı ve bir memura saldırdığı” ge-
rekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.71 Benzer şekilde Bahreyn İnsan Hakları 
Merkezi ve Körfez Bölgesi İnsan Hakları Başkanı Nebil Recebise 11 Nisan günü 
bir danışma toplantısına katılmak üzere Mısır’a giriş yapmak isterken Kahire Ha-
valimanı’nda durduruldu ve ülkeye girişinin yasaklandığı bildirildi.

YAK döneminde yaşanan ilk siyasi değişim anayasaya ilişkindi. 19 Mart 
2011’de anayasa değişikliği paketi için yapılan referanduma katılım yüzde 41,2 

70. “The Road Ahead, A Human Rights Agenda for Egypt’s New Parliament”, Human Rights Watch Report, (Ocak 
2012), s. 4.
71. “Human Rights Organizations Condemn the Trial of Civilians before Military Courts”, The Egyptian Initiative 
for Personal Rights, 2 Mart 2011.
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ve değişiklik için “evet” oranı ise yüzde 77 oldu. Devlet başkanının görev süresini 
dört yıla, seçilme süresini ise iki döneme indiren ve cumhurbaşkanlığı seçimle-
rinden sonra meclisin 6 ay içerisinde bir kurucu meclis oluşturması ve yeni bir 
anayasa hazırlayıp referanduma götürmesini öngören değişiklikleri içeren pakete 
Müslüman Kardeşler’in yanı sıra UDP de destek verirken, “geçiş dönemi için yeni 
bir anayasa gerektiğini” ileri süren muhalif gruplar katılmadı.72

Nitekim iktidarı elinde bulunduran YAK’a tepki için 8 Nisan 2011’de Tah-
rir Meydanı’nda toplanan göstericilere Mübarek’in yöntemleri ile yanıt verildi. 9 
Nisan günü sabaha karşı asker ve polis tarafından meydanda bulunan gösterici-
lere yapılan müdahalede 2 kişi vurularak öldürüldü, 70’den fazla kişi yaralandı. 
Konsey, saldırının kapatılan UDP’nin üyeleri tarafından gerçekleştirildiğini ileri 
sürerek sorumluluğu üzerinden atmak istedi. Gösteri sırasında askeri yönetimi 
protesto eden ve göstericilere katılan subaylar müdahale sonrası tutuklandılar ve 
3 yıl hapse mahkum oldular.73 Askeri polis tarafından gözaltına alınan gösteri-
cilerden en az 42’si ise aynı gün “sokağa çıkma ve gösteri yasağını” ihlal ettikleri 
gerekçesiyle askeri mahkemeye sevk edildi. 

YAK’ın ülkeyi yönetmesine yönelik tepkiler sürerken, 26 Mart günü çalışmalarına 
başlayan Anayasa Komisyonu 10 Nisan 2012’de Kahire İdari Mahkemesi tarafından 
“içinde milletvekilleri olduğu” gibi anlaşılamaz bir gerekçe nedeniyle feshedildi.74 Bu-
nun üzerine 7 Haziran 2012’de ikinci bir Anayasa Komisyonu kuruldu.

Mart 2011’de yapılan anayasa değişikliği referandumunun ardından 28 Kasım 
2011 tarihinde Mısır’da seçim süreci başladı. Seçimlerin ilk etabında halkın yüzde 
60’ı sandık başına gitti.75 Hürriyet ve Adalet Partisi76 de dahil olmak üzere İslami 
hareketleri temsil eden partiler oyların yaklaşık yüzde 71’ini aldı. YAK’ın, seçim-
lerin uluslararası gözlemciler tarafından izlenmesi talebini “Mısır’ın egemenliğine 
yönelik müdahaleyi engellemek” amacıyla reddetmesi ülkedeki sivil toplum 
örgütlerinin ordunun seçime şaibe karıştıracağı endişesine neden oldu.77 

72. “Egypt Referendum Strongly Backs Constitution Changes”, BBC News, 20 Mart 2011.
73. Ekram Ibrahim, “9 Nisan, 2011: When the SCAF, People Went Their Separate Ways”, Ahram Online, 9 Nisan 
2012.
74. Söz konusu Komisyon üyelerinin yarısı Hürriyet ve Adalet ile Nur Partileri vekillerinden oluşmakta idi ve bu 
durum liberal, laik, sol ve Hristiyan grupların tepkisine neden olmuştu. 
75. Yıldırım ve Abdulcelil, “Mısır’da Siyasi Aktörler, Partiler, Dini Hareketler ve Medya”, s. 10.
76. Hürriyet ve Adalet Partisi (Hizbu’l Hurriye ve’l Adale) Müslüman Kardeşler’in siyasi koludur. Örgütsel gücü 
ve siyasi tecrübesi diğer siyasi hareketlerin tamamından daha fazla olan partinin Başkanı Dr. Muhammed Mur-
si’dir.
77. “Egypt Prohibits International Monitorsfrom Tracking Upcoming Election”, Freedom House, 30 Haziran 
2011.
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On yıllar süren askeri vesayetinin ardından özgür ve adil bir seçimle belir-
lenen ilk meclisin önünde ülkeyi demokratik bir düzene geçirmek için yapılması 
gereken pek çok düzenleme sırada bekliyordu. Olağanüstü Hal Kararnamesi’nin 
kaldırılması, kolluk güçlerine göstericilere ve sınırdan kaçak olarak geçmeye ça-
lışan göçmenlere karşı geniş silah kullanma yetkisi veren mevzuatın gözden ge-
çirilmesi, sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasının sınırlanması, ifade ve 
örgütlenme özgürlüğünün önündeki yasal engellerin kaldırılması, “işkence” tanı-
mının uluslararası hukuka uyumlu hale getirilmesi acil olarak ele alınması gere-
ken konular arasında yer alıyordu.78 

Meclisin göreve başlaması yasama yetkilerinin kimde olduğu tartışmasını 
beraberinde getirdi. Seçimler sonrası göreve başlayan meclisin yasama yetkile-
rini eline alması konseyde rahatsızlık yarattı. Nitekim 30 Mart 2012 tarihinde 
yeni bir deklarasyon yayımlayan YAK, anayasanın bazı maddelerinde düzenle-
me yapılması gerektiğini belirterek yasama yetkilerini tekrar kendi elinde topladı. 
Buna karşılık parlamentonun cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi, devrimden sonra 
referandumla kabul edilen Yüksek Seçim Kurulu kararlarına itiraz edilemeyece-
ğini hükme bağlayan, geçici Anayasa’nın 28. maddesinin değiştirilmesi için öneri 
sunması ordunun tepkisine neden oldu. Bu öneri Yüksek Seçim Kurulu’nun daha 
önceki şaibeli seçimlerde de görev alan üyelerinin cumhurbaşkanlığı seçimlerine 
hile karıştırılabileceği endişesi ile kabul edilmişti. Bunun üzerine seçim kurulu 
9 Mayıs 2011’de cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili çalışmaları sonlandırdı ve 
seçimlere parlamento tarafından müdahale edildiğini iddia ederek YAK’ın hare-
kete geçmesini istedi. Ayrıca 4 Haziran 2012’de bazı milletvekilleri Mübarek ve 
arkadaşlarının özel yetkili mahkemelerde tekrar yargılanmasını talep ettiler.79 So-
nuç olarak yeni bağımsız parlamento ile sivil yönetime geçiş hususunda önemli 
bir adım atan Mısır demokrasisi ilk engeline takıldı. Mısır Anayasa Mahkemesi, 
demokratik seçimlerle çalışmaya başlayan Mısır Halk Meclisini açılışından üç ay 
sonra 14 Haziran 2012’de, İdari Mahkeme tarafından alınan “Parlamento seçim-
leri Anayasa’ya aykırıdır” hükmünü onaylayarak feshetti.

YAK’ın Mısır’da demokratik düzene geçiş sürecini uzatması, ülkenin sivil 
yönetime devrini isteyen kesimlerin tepkisine neden oluyordu. Konseyin sivil 
yönetime geçişi yavaş bir biçimde ele aldığını iddia eden devrimci gruplar 1 Ni-

78. “The Road Ahead, A Human Rights Agenda for Egypt’s New Parliament”, s. 1.
79. Abdullah Aydoğan Kalabalık, “Mısır’da Değişim Süreci ve Anayasa Arayışı”, SETA Analiz, Sayı: 66, (Şubat, 
2013), s. 7-8.
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san 2011’de gösterilere başladı. Görece sakin geçen bir dönemden sonra 27 Mayıs 
2011’de, Konseyin demokratikleşme adımlarını hızlandırılması için yeni bir gös-
teri dalgası başladı. “İkinci Devrim” olarak adlandırılan bu dönemde göstericiler 
askeri yönetimin sonlandırmasının yanı sıra Mübarek döneminde işlenen suçla-
rın soruşturulması ve cezalandırılması talebinde bulundu.

YAK karşıtı gösterilerde kolluk birimlerinin uyguladığı işkence ve kötü mu-
amele vakaları da ortaya çıkmaya başladı. 9 Mart 2011’de Tahrir Meydanı’nda 
gerçekleştirilen gösterilere müdahale sırasında gözaltına alınan kadın göstericiler, 
gözaltında dövüldüklerini, elektrik şokuna maruz kaldıklarını, erkek askerler ta-
rafından fotoğrafları çekilirken elbiseleri çıkarılarak aramaya maruz bırakıldıkla-
rını ve daha sonra fuhuş suçlaması ile tehdit edildiklerini ve “bekaret testi” yap-
tırmaya zorlandıklarını belirttiler. Askeri cezaevinde gözaltına alınan 17 kadının 
tümü 11 Mart tarihinde askeri bir mahkemeye çıkarıldı ve 13 Mart günü serbest 
bırakıldı. Birkaçı ise bir yıl ertelenmiş hapis cezasına mahkum edildi. Zorla veya 
tehdit yoluyla yaptırılan “bekaret testleri”nin bir işkence biçimi olduğunu belir-
ten Uluslararası Af Örgütü işkence iddialarının araştırılması için Mısır yetkili-
lerine çağrıda bulundu.80 Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty, İstihbarat Şefi 
General Abdulfettah el-Sisi ile 26 Haziran 2011’deki görüşmesinden sonra yaptığı 
açıklamada, istihbarat şefinin göstericilere bekaret testi yapılmasını savunduğu-
nu, çünkü bunun daha sonradan orduya yönelik tecavüz suçlamalarının önüne 
geçtiğini söylediğini kaydetti.81 Konuyla ilgili olarak muayeneyi yapan doktorlar 
hakkında askeri mahkemede açılan dava ise Mart 2012’de doktorlar hakkındaki 
tüm suçlamaların düşürülmesi ile sonuçlandı. 

Mısır’da dini gerilim YAK döneminde de azalmadı. 8 Mayıs 2011 günü Kahire 
yakınlarında bulunan İmbaba’da “Müslümanlığa geçtiği öne sürülen kadının kili-
sede zorla tutulduğu” iddiasıyla Aziz Mina Kilisesi’ne yapılan saldırı sırasında en 
az 12 kişi öldürüldü, 200’ün üzerinde kişi de yaralandı, 2 kilise yakıldı. Güvenlik 
güçleri saldırıyı engellemek için yeteri kadar önlem almamakla suçlandı.

28 Haziran 2011’de 25 Ocak devrimi sırasında yaşamını yitirenlerin yakın-
larının Mübarek ile eski İçişleri Bakanı Habib Adli’nin yargılanması isteğiyle Ka-
hire’de başlattığı eylemler ise kitlesel gösterilere dönüştü. Yaklaşık 4.000 muhalife 
karşı polis ve askerin müdahalesi sonucu en az 44 kişi gözaltına alındı, bini aş-
kın gösterici de yaralandı. Gözaltına alınma korkusuyla bazı yaralılar hastaneye 

80. “Mısırlı Kadın Göstericiler ‘Bekaret Testi’ Yaptırmaya Zorlanıyor”, Uluslararası Af Örgütü, 23 Mart 2011.
81. “Mısır’da Bekaret Testi İtirafı”, Sabah, 27 Haziran 2011.
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gitmek yerine Tahrir’de kurulan sahra hastanesinde tedavi oldu. İnsan hakları ör-
gütleri müdahale sırasında güvenlik güçlerinin plastik mermi, saçma, taş atma; 
nefes almayı engelleyecek şekilde aşırı miktarda göz yaşartıcı gaz kullanma gibi 
metotlar uyguladığını; en az iki kişinin ise gerçek mermi ile yaralandığını açık-
ladı. Görgü tanıkları güvenlik güçlerinin göstericilere gözdağı vermek için kılıç 
ve bıçak dahi kullandığını belirttiler. Mustafa Bağdat isimli bir kameraman ise 
biri üniformalı iki kişinin göstericilere molotof kokteyli attığına şahit olduğunu 
ifade etti. Güvenlik güçleri müdahale öncesi ve sırasında göstericilere sözlü taciz 
ve hakaretlerde bulundu.82

23 Temmuz 2011’de orduyu protesto için YAK’ın merkezine yürüyüş düzen-
leyen barışçıl göstericilere önce bir başka grubun saldırısı, ardından da polis ve 
askerin müdahalesi sonucu en az 145 kişi yaralandı. Konsey, çıkan çatışma nede-
niyle 6 Nisan Hareketini ve yurtdışından emir alan grupları suçladı.83

9 Ekim 2011 Konseyin ağır insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiği bir başka 
gün oldu. Asvan kentinde ruhsatsız bir kilisenin valilik tarafından yıkılmasını 
ve “Hristiyan karşıtı yayınlar yapmakla” suçladıkları devlet televizyonunu pro-
testo eden Kıptiler, Enformasyon Bakanlığının ve Mısır televizyonu binasının 
bulunduğu Maspiro bölgesinde bir yürüyüş ve oturma eylemi gerçekleştirmek 
istedi. Ancak çevredeki evlerin balkonlarından Kıptilere taşlı saldırıda bulu-
nulması ve protestocuların da Mısır televizyonuna benzeri bir saldırı gerçek-
leştirmesi sonrası askeri birlikler göstericilere müdahale etti. Çatışmalar daha 
sonra Tahrir Meydanı’na yayılırken olaylarda 25 kişi öldü, 212’den fazla kişi de 
yaralandı. Mısır Başbakan Yardımcısı Hazem el-Beblavi, olaylarda hükümetin 
sorumluluğu bulunduğunu kabul ederek 11 Ekim günü istifa etti.84 YAK olaylar 
sırasında askerlerin ateş açtığı ve göstericilerin üzerlerine araç sürdüğü iddi-
alarını yalanlarken el-Nedim İşkence Mağdurları İçin Rehabilitasyon Merkezi 
Başkanı Magda Adly otopsisini izlediği sekiz kişiden altısının ağır tonajlı araçlar 
tarafından ezildiğinin, ikisinin de vurularak öldürüldüğünün tespit edildiğini 
açıkladı. Tony Sabri adlı tanık ise bir kişinin askeri polis tarafından Nil nehrine 
atıldığını gördüğünü, 25 Ocak devrimine katılan Mina Dania isimli Kıptinin ise 

82. “The Egyptian Initiative for Personal Rights Announces the Results of its Field Investigation into the Clashes 
Between Police and Demonstrators on the 28th and 29th June”, The Egyptian Initiative for Personal Rights, 4 
Temmuz 2011.
83. Mustafa Ali ve Salma el-Wardani, “March from Tahrir to Military Council HQ Attacked in Abbasiya”, Ahrar 
Online, 24 Temmuz 2011.
84. “Mısır Başbakan Yardımcısı İstifa Etti”, BBC Türkçe, 11 Ekim 2011.
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hem sırtından hem de göğsünden vurulduğunu belirtti. Askeri araçların gös-
tericilerin üzerlerine sürüldüğü ve öldürmek maksadıyla ateş açıldığı yönünde 
çok sayıda tanık ifadesi bulunmaktadır.85 

Olaylar sırasında uydudan yayın yapan 25 Ocak ve el-Huraa televizyonları-
nın merkezleri de askeri polis tarafından basıldı ve yayınları kesildi. Devlet tele-
vizyonu ise gösteriler sırasında Kıpti karşıtı yayın yapmanın yanı sıra “Orduyu 
Kıpti göstericilerin saldırılarından korumak için halka sokağa inme çağrısında 
bulunmakla” suçlandı. Katliamdaki sorumluluğunu ilk aşamada reddeden ordu 
ise daha sonra “14 kişinin araçla ezilerek ölümüne sebep olan” üç askerin isimle-
rini savcılığa verdi. Bununla birlikte sanık askerler askeri mahkemelerde yapılan 
yargılamada en fazla “kusurlu davranış sonucu ölüme sebebiyet verdikleri” gerek-
çesiyle 7 yıl hapis cezası alabilirler. Katliamda vurularak öldürülenlerin faillerine 
ilişkin ise herhangi bir gelişme yaşanmadı.86

2011 yılı biterken cezaevlerindeki ağır insan hakları ihlalleri sürüyordu. As-
keri mahkemede yapılan yargılama sonucu iki yıl hapis cezasına çarptırılan Essam 
Ali Atta Şelbi (23) tutulduğu Tora Cezaevi’nde dövüldükten ve işkenceye maruz 
kaldıktan iki gün sonra, 27 Ekim 2011’de yaşamını yitirdi. Essam ailesi ile yapılan 
telefon görüşmesinde “Nur” isimli gardiyanın “uyuşturucu bulundurduğu” iddi-
asıyla ağzına ve makatına su hortumu soktuğu, deterjanlı suyu içmeye zorladığı 
belirtildi. İçişleri Bakanlığı Essam’ın uyuşturucu nedeniyle öldüğünü açıklarken, 
Essam’ın nakledildiği Men’il Üniversite Hastanesi raporunda ölüm sebebi “bilin-
meyen bir zehir sonucu kan kusma” olarak yer aldı.87

YAK’a muhalif kesimlerin Konseyi 2012 Nisan’ına kadar yönetimi sivillere 
devretmeye mecbur etmeyi hedefleyen eylemler planlaması YAK’ın harekete 
geçmesine neden oldu. Nihayet 18 Eylül 2011’de meclis seçimi takvimi açıklandı. 
İlk olarak Halk Meclisi için 21 Kasım 2011’de başlayıp 3 Ocak 2012’de sona erecek 
seçimin yapılacağı, ardından 22 Ocak ve 4 Mart 2012 tarihlerinde meclisin üst 
kanadını oluşturan Şura Konseyi için seçimlerin gerçekleştirileceği duyuruldu. 
Bununla birlikte, devrimin üzerinden 9 ay geçmesine rağmen yönetimi devret-
meyen Konseyin, anayasa uzmanı Ali Silmi tarafından hazırlandığı için “Ali Silmi 

85. Nada Hussein Rashwan, “Maspero Survivors Finally Testify: Army Shot at Unarmed Demonstrators Without 
Provocation”, Ahrar Online, 13 Ekim 2011.
86. “Three Soldiers to Be Triedfor ‘Manslaughter’ in The Maspero Military Attacks”, The Egyptian Initiative for 
Personal Rights, 26 Aralık 2011.
87. The Interior Ministry Must Take Full Responsibility for the Death of Essam Atta, The Egyptian Initiative for 
Personal Rights, 31 Ekim 2011.
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Vesikası” olarak adlandırılan ve yeni anayasanın temel prensiplerini oluşturacak 
olan belgede askere büyük imtiyazlar tanınması tepkiyle karşılandı. Yönetime, si-
vil idareye geçiş konusunda bir uyarıda bulunmak isteyen siyasi gruplar 19 Kasım 
2011’de altı gün süren bir dizi eylem gerçekleşti. Bu olay daha sonra eylemin ger-
çekleştiği caddenin adına binaen “Muhammed Mahmud Olayları” olarak anıldı.88

19 Kasım sabahı polis meydana sert bir şekilde müdahale etti. İki eylem-
cinin yaralandığı müdahalede, 4 eylemci de gözaltına alındı. Bu duruma tepki 
gösteren devrimci kesim Tahrir’e akın etmeye başladı. 19 Kasım günü polisin 
göstericilere müdahalesi sırasında Ahmed Mahmud (23) isimli genç vurularak 
öldürüldü. 20 Kasım ise en ağır kayıpların yaşandığı gündü. Polis ve ordunun 
Tahrir Meydanı’na ortaklaşa düzenlediği operasyonda 1.700 eylemci yaralandı, 
10 eylemci hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında yaşanan 
çatışmalarda polis plastik mermi, av tüfeği, elektroşok cihazı ve hatta gerçek 
kurşun kullanarak eylemcilere müdahale etti. Meydanda bulunan çadır, yiyecek, 
giyecek, tıbbi malzeme ve eylemcilerin motosikletleri de ateşe verildi. Onlarca 
eylemcinin tutuklandığı müdahale sonrası açıklama yapan Bakanlar Kurulu, 
barışçıl gösteri yapma hakkına saygı duyulduğunu, ancak bu gösterilerin 28 Ka-
sım’da başlayacak olan parlamento seçimlerinin yapılmasını engellemeyi hedef-
lediğini iddia etti ve göstericileri dağıtan güvenlik güçlerine itidalli davrandık-
larından dolayı teşekkür etti. 21 Kasım günü YAK, ölü sayısının 24’e ve yaralı 
sayısının 1.902’ye ulaşması sebebiyle uzlaşma için ülkedeki siyasi oluşumları 
toplantıya çağırdı. Ayrıca 24’ü polis şefi, 105 polis ve askerin yaralandığı göste-
riler sonrası İsam Şeref Hükümeti istifa etti.

Tantavi 22 Kasım 2011’de bir açıklama yaparak parlamento seçimlerinin zama-
nında yapılacağını, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de Haziran 2012’den önce gerçek-
leşeceğini açıkladı. Tantavi ayrıca, silahlı kuvvetlerin halkın üzerine ateş etmeyeceği 
sözünü verdi. Tantavi’nin geri adımını yeterli görmeyen ve YAK’ın istifasını isteyen 
göstericiler polisin müdahalesini gerekçe göstererek eylemlerine devam kararı aldı. 
24 Kasım günü Konsey yaşananlardan dolayı özür diledi ve yaralıların tedavisi için 
meydana bir askeri sahra hastanesi kurdu. Bu tarihe kadar gösterilerde 38 kişi ölmüş, 
3.800’den fazla kişi yaralanmıştı. Müdahale sırasında canlı yayın yapan televizyonların 
çekimlerinde de görüldüğü üzere silahsız göstericilere güvenlik güçleri tarafından 
yapılan orantısız ve sert müdahale sonucu ölümler ve yaralanmalar meydana geldi. 

88. Abdullah Aydoğan Kalabalık, “19 Kasım: İhvan’ın ‘Devrime İhanet’ İddiasıyla Yüzleşme Günü”, SETA Yorum, 
19 Kasım 2013.
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Hastanelerde yapılan incelemelerde vurularak ölen ve yaralananlar olduğu tespit edil-
di. Polisin hedef gözeterek ateş açması sonucu birçok kişi gözünü kaybetti. Sadece 
Kasr el-Ayni Hastanesi’ne 19-27 Kasım tarihleri arasında getirilenler arasındaki 60 
kişi gözünden yaralanmıştı. Muhammed Mahmut Caddesi yakınlarındaki bir sahra 
hastanesinde gönüllü olarak çalışan bir doktor da 21 Kasım sabahından öğlene kadar 
sürede tedavi ettiği 25 kişinin büyük bir kısmının vücudunun üst kısmından, dördü-
nün de gözünden yaralandığını belirtti. Olaylar sırasında sadece Kahire’de 383 göste-
rici tutuklandı. İnsan hakları örgütleri tutuklananların gözaltı merkezinde ve savcılığa 
götürülürken yolda dövüldüğünü, işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını ve ha-
karete uğradığını, tutuklananlar arasında çocukların da bulunduğunu, yaralı gösteri-
cilerin ise tedavi edilmediğini açıkladı.89

Son eylem günü olan 25 Kasım 2011’de Tahrir’de hemen hemen tüm siyasi 
gruplar yerlerini alırken, seçimin favorisi gösterilen Müslüman Kardeşler parla-
mento seçimlerinden 10 gün önce gerçekleşen bu eyleme katılmamayı tercih etti. 
Göstericiler İhvan’ı ihanetle suçladı. Bu durum İhvan ile devrimi gerçekleştiren 
diğer gruplar arasındaki ilk çatlağı oluşturdu.90 İhvan, olaylar karşısında sessiz 
kalmasına rağmen cemaatin yenilikçi kanadının ileri gelen isimleri meydana gele-
rek eylemcilere destek verdi. Bunların arasında darbe sonrası Rabia Meydanı’nda 
kızı (Esma) öldürülecek olan Muhammed el-Biltaci de vardı. 

Gösterilerin gölgesinde başlayan Halk Meclisi seçimlerine 40 parti ve 6 bin 
aday kayıt oldu. Müslüman Kardeşler’in kurduğu Hürriyet ve Adalet Partisi’nin 
liderliğindeki koalisyon seçimden birinci parti olarak çıktı. İslami partiler Halk 
Meclisinin yüzde 65’inde temsil elde ederken YAK’ın varlığına ilişkin siviller ara-
sındaki ayrılıklar giderek su yüzüne çıkmaya başladı. Muhalifler 24 Aralık 2012’de 
Tahrir Meydanı’nda askeri yönetime karşı gösteri yaparken, “askeri yönetimin ge-
çiş döneminde iş başında kalmasını” isteyen bir grup Abbasiye Meydanında top-
landı. Buna karşılık seçim sonrası 24 Ocak 2011’de, bir açıklama yapan YAK ise 
ülkede yıllardır geçerli olan olağanüstü halin kaldırılacağını açıkladı.

YAK bu dönemde insan hakları örgütlerini ve savunucularını da hedefine 
aldı. 31 Aralık 2011’de polis ve askeri birimler savcılık ekipleri eşliğinde Mısır’da 
çalışma yürüten uluslararası insan hakları örgütlerinin ofislerine baskın düzenle-
di. Mısırlı bağımsız insan hakları örgütleri baskınlar sonrası yaptıkları ortak açık-

89. “A Week of Rich Pickings in Tahrir-383 Arrests in Cairo Alone”, The Egyptian Initiative for Personal Rights, 
25 Kasım 2011.
90. Abdullah Aydoğan Kalabalık, “19 Kasım: İhvan’ın ‘Devrime İhanet’ İddiasıyla Yüzleşme Günü”, SETA Yorum, 
19 Kasım 2013.
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lamada bu durumun YAK tarafından 25 Ocak devriminde yer alan insan hakları 
savunucularını lekelemek ve damgalamak için yapılan bir operasyon olduğunu 
vurguladılar ve Konseyin Mübarek döneminin otoriteryan yönetiminden daha 
çirkin ve tehlikeli bir yapı oluşturmaya çalıştığını belirttiler.91 25 Ocak devriminin 
ardından Mısır genelinde faaliyet gösteren 20 sivil toplum örgütünde çalışan 43 
kişi hakkında 2011 yılının sonunda, “yurtdışından bağış aldıkları” gerekçesiyle 
Kahire Ceza Mahkemesi’nde açılan dava 4 Haziran 2013’te sonuçlandı. Yargılama 
sonucunda sanıklar bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasının yanı sıra 1.000’er Mı-
sır lirası para cezasına çarptırıldı. Sivil toplum kuruluşları “yabancı güçlerin ajanı 
olmakla ve ulusal güvenliği tehlikeye düşürmekle” suçlandı.

21 Haziran 2011’de tutuklanan insan hakları savunucusu Muhammed Sa-
yed’in yaşadıkları da insan hakları savunucularının maruz kaldığı baskıların bir 
benzeriydi. Sayed, 3 Ağustos 2011’de “halkı kışkırttığı ve al-Dakhila Kasabası 
Konseyi Başkanına saldırdığı” gerekçesiyle yargılandığı askeri mahkemede iki yıl 
hapse mahkum oldu. Sayed’in yargılaması da bu dönemde yapılan diğer yargıla-
malar gibi uluslararası adil yargılanma standartlarına aykırı bir biçimde, savunma 
hakkı kısıtlanarak gerçekleştirildi. Mahkemede, Sayed’in polis sorgusunda yüzü 
duvara dönük olarak saatlerce ayakta tutulduğu, ağır bir biçimde dövüldüğü, 26 
saat boyunca su ve yemek verilmeden ve tuvalete götürülmeden bekletildiği, yani 
işkence altında ifade verdiği yönündeki beyanı da dikkate alınmadı.92

Polisin Mübarek dönemindeki tutumu YAK döneminde sadece siyasi mu-
haliflere karşı değil sıradan vatandaşlara karşı da aynı şekilde devam ediyordu. 
Bunun en açık örneklerinden birisi Mahmud Subhi’nin yaşadıklarıydı. 18 Mayıs 
2011’de Giza’da ters yöne giren Mahmud Subhi adlı sürücü bir trafik polisi ta-
rafından iki defa vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede mahkum bölümüne 
kondu ve polise saldırmakla suçlandı. Subhi 3 Haziran günü taburcu olduktan 
sonra bir polis merkezinde 60 kişinin bulunduğu bir nezarethaneye kondu. 4 Ha-
ziran günü gözaltı süresi 15 gün daha uzatılan Subhi’nin avukatının “tedavisinin 
sürmesi için bir hastaneye sevki” talebi mahkeme tarafından reddedilirken, Subhi 
lehine tanıklık yapacak kişiler de savcılık soruşturması sırasında gözaltına alındı 
ve iddianamenin bir kopyası savunma makamına verilmedi.93

91. “Egypt: Human Rights Defenders Stand Firm in Face of Increasingly Severe Campaign of Repression”, Front 
Line Defenders, 31 Aralık 2011.
92. “Egypt: Human Rights Defender Ahmad Sayed Muhammad Sayeds Entenced to Two Years in Prison”, Front 
Line Defenders, 11 Ağustos 2011.
93. Sarah Carr, “In Post-Mubarak Egypt: Victim of Police Shooting is Detained for Assault”, The Egyptian Initia-
tive for Personal Rights, 5 Haziran 2011.
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Mısır’da seçimlerin yapılması sivil idareye geçiş adına olumlu olsa da buna 
paralel olumlu gelişmeler insan haklarında yaşanmadı. Aralık 2012’de İçişleri Ba-
kanı olarak atanan General Muhammed İbrahim’in 1 Ocak 2012’de Feyum Polis 
Merkezi’ne yaptığı ziyaretteki açıklaması polis tarafından gerçekleştirilen yargısız 
infazların devam etmesi bir yana artacağının göstergesi idi. İbrahim, “Ateş açan 
eşkıyaları vuran ve öldüren polis memurlarının ödüllendirileceğini” açıklayarak, 
kolluk kuvvetlerine işleyecekleri suçlar karşısında güvence verdi ve suç işlediği 
iddia edilen kişilerin mahkeme önüne çıkarılmaksızın kolluk kuvvetleri tarafın-
dan cezalandırılacağını açık bir biçimde dile getirdi.94

Nitekim çok kısa bir süre sonra Şura Meclisi için seçimlerin başladığı sırada 
Port Said kentinde yeni bir katliam yaşandı. 1 Şubat 2012’de el-Ehli ile el-Masri 
isimli iki futbol takımının Port Said kentinde karşılaştıkları maç sırasında seyirci-
nin sahaya inmesi sonucu 74 kişi öldü, 1.000’den fazla kişi de yaralandı. Saldırıya 
uğrayanların ve katledilenlerin büyük çoğunluğu 25 Ocak devrimine de destek 
veren el-Ehli takımının taraftar grubundandı. El-Cezire muhabiri Rawya Rageh, 
Mısır’da yaşanan devrimden bu yana süren güvenlik boşluğunun bu maçta ken-
disini fazlasıyla gösterdiğini ve bu kadar kişinin hayatını kaybetmesinde emniyet 
güçlerinin büyük zaafı olduğunu belirtirken, Müslüman Kardeşler’in sözcüsü Dr. 
Mahmud Gazlan, “Ülkede ciddi bir güvenlik sorunu var. Maç sonrası yaşanan 
olaylar tamamen organize ve planlı eylemlerdir. Mübarek döneminden kalma 
üst düzey polis yetkilileri ve askerler devrimi yapan halkı cezalandırıyor” dedi.95 
Görgü tanıklarının ifadeleri de yaşanan olaylarda polisin ihmalinden ziyade kas-
ti hareketlerinin bu sonucu ortaya çıkardığı iddialarını güçlendiriyor. Taraftar-
lar, normalde stada girmeden önce üst araması yapıldığını ve şişe, çakmak gibi 
ürünlerin içeri sokulmadığını ancak bu sefer maç öncesi aramanın yapılmadığını, 
ana kapıda güvenlik görevlisi bulundurulmadığını, saldırı başladıktan hemen 
sonra stat ışıklarının söndürüldüğünü, polisin olaylara asker müdahalesini engel-
lediğini ve ambulans çağrısına yanıt verilmediğini ifade ettiler.96 Olaydan sonra 
açılan soruşturma kapsamında ise ölüm olaylarının polisin açılan ateşe karşılık 
vermesi sonucu gerçekleştiği iddialarına ilişkin hiçbir inceleme yapılmadı.

YAK dönemindeki en büyük katliamın yaşandığı Şubat ayının sonunda cum-
hurbaşkanlığı seçimi takvimi de belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin 23-

94. “The Interior Minister Must Immediately Retract the ‘Shoot to Kill Bonuses’ Decision”, The Egyptian Initiative 
for Personal Rights, 4 Ocak 2012.
95. “Mısır’da Futbol Faciası”, Al Jazeera Turk, 9 Mart 2013.
96. “Witness Accounts Around the Port Said Tragedy”, The Egyptian Initiative for Personal Rights, 2 Şubat 2012.



DEVRİMDEN DARBEYE MISIR’DA İNSAN HAKLARI

46

24 Mayıs 2012 tarihlerinde yapılacağını açıkladı. Öte yandan 11 Nisan 2012’de 
Kahire İdare Mahkemesi, yeni anayasayı kaleme almakla yükümlü 100 üyeden 
oluşan komisyonun çalışmalarını durdurdu. “Yargı vesayeti” olarak adlandırıla-
bilecek bu karardan iki gün sonra ise Mübarek’e yakın isimlere 10 yıl siyasi yasak 
getiren tasarı Halk Meclisinde kabul edildi. Yani YAK ve Halk Meclisi arasındaki 
egemenlik mücadelesi cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi giderek yoğunlaştı.

Askeri yönetim nihayet Mayıs başında yaptığı açıklamada, iktidarı 1 Tem-
muz’dan itibaren sivil bir hükümete devretmeye hazır olduğunu duyurdu. 23 Ma-
yıs 2012’de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda ilk iki sırayı 
Muhammed Mursi ile Ahmet Şefik aldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci 
turunun başlamasından hemen önce Anayasa Mahkemesi “fulul”, yani Mübarek 
rejimi kalıntısı olarak isimlendirilen Ahmed Şefik’in “siyasi yasaklı” olmadığına ka-
rar verdi. Anayasa Mahkemesi Şefik’in seçimlere girmesini sağlayarak Müslüman 
Kardeşler’in karşısına güçlü bir aday çıkarmak ve parlamentonun ardından cum-
hurbaşkanlığı makamının da İslami kesimin eline geçmesini engellemek amacın-
da idi. Ordu Şefik’in adaylığının yolunu açarken bir yandan da seçimleri Mursi’nin 
kazanması ihtimaline karşı önlem almaya girişti. Konsey, cumhurbaşkanlığı seçimi 
ikinci turunda oy verme işleminin bitiminin hemen ardından 17 Haziran 2012’de, 
30 Mart 2011’de yapılan referandumla kabul edilen geçici anayasaya bazı maddeler 
ekledi ve cumhurbaşkanının yetkilerini sınırlandırdı. Yapılan değişiklikler sonucu 
cumhurbaşkanına orduya emir verme yetkisi sağlayan başkomutanlık sıfatı kaldı-
rıldı ve anayasaya ordunun ülke içindeki müdahalelerini Konseyin onayı ile yapa-
bileceği, Halk Meclisinin yetki ve görevlerini meclis seçilene kadar Konseyin üstle-
neceği, Anayasa Komisyonunun çalışmalarını tamamlayamaması durumunda yeni 
komisyon oluşturma görevinin Konseye ait olacağı hükümleri eklendi.97 Seçimle-
rin tamamlanmasından hemen sonra yapılan bu son dakika düzenlemeleri aslında 
Mübarek ile beraber ülke yönetiminde söz sahibi olan ordunun gerçek bir sivil yö-
netime geçişin engellenmesini, askeri vesayetin devamını ve Mısır demokrasisinin 
sembolik olarak sürmesini istediğine ilişkin en açık örnek idi.

YAK, Ocak 2012’de verdiği bir sözü yaklaşık altı ay sonra yerine getirerek 6 
Ekim 1981’de yürürlüğe giren ve yaklaşık 31 yıl süren olağanüstü hali 1 Haziran 
2012’de, seçimlerden hemen önce kaldırdı. Güvenlik güçlerine şüpheli görülen 
kişileri arama, gözaltına alma ve idari tutuklama yetkisi veren ve 90’lı yıllar-

97. Söz konusu değişiklikleri içeren maddelerin Türkçe çevirileri için bkz. Abdullah Aydoğan Kalabalık, “Mı-
sır’da Değişim Süreci ve Anayasa Arayışı”, SETA Analiz, Sayı: 66, (Şubat 2013), s. 7-8.
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da 30 binden fazla kişinin cezaevine konulmasına neden olan olağanüstü halin 
kaldırılması normalleşme açısından olumlu bir adımdı. Ancak 25 Ocak devri-
minden sonra 1 Haziran 2012’ye kadar olan sürede 1.200 kişi İçişleri Bakanlığı-
nın kararı ile cezaevinde tutuluyordu. İnsan hakları örgütleri bu adımın devamı 
olarak idari kararla cezaevinde tutulanların serbest bırakılması ya da haklarında 
adli sürecin başlatılmasını ve devlet güvenlik mahkemelerinde yargılamaların 
sonlandırılmasını talep etti.98

YAK dönemi Mısır’da 25 Ocak devriminin örtük bir biçimde sonlandırıl-
maya çalışıldığı bir dönemdi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin devrim 
sonrası Mısır’da yaptığı bir inceleme gezisi sonrasında hazırladığı raporda YAK 
döneminde keyfi tutuklama, sistematik işkence ve kötü muamelenin sürdüğü 
dile getirilirken sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasına da devam edildiği 
vurgulandı. Raporda ayrıca Mübarek’in 30 yıllık iktidarı ve devrim sürecinde işle-
nen insan hakları ihlalleri için geçiş dönemi adalet mekanizmalarının kurulması-
nın gerekli olduğu, ancak kısa vadede işlenen suçlara ilişkin delilleri belgeleme ve 
arşivlerin korunması için adımlar atılması gerektiği ifade edildi.99

Benzer eleştiriler Mısırlı insan hakları örgütleri tarafından da dile getirildi. 
Mübarek’in devrildiği sürece kadar olan dönemde baskılara ve çalışanlarına yö-
nelik soruşturmalara maruz kalan insan hakları örgütleri, YAK döneminde de 
çalışmalarının engellenmeye çalışıldığını belirtti. Ülkedeki sivil toplum çalışma-
larını düzenleyen mevzuatın uluslararası standartlara ulaştırılması ve hukukun 
üstünlüğü ilkesine dayalı bir rejim taleplerine ordu, darbe sonrası temel hak ve 
özgürlükleri daha fazla kısıtlayan düzenlemelerle yanıt verecekti.100

Yaşam hakkı ihlalleri devrimin ilk aylarındaki gibi yoğun olmasa da YAK 
döneminde de sürdü. Devrimin başladığı 25 Ocak 2011’den sonraki bir yıllık sü-
reçte 1.000’den fazla kişi güvenlik güçleri tarafından göğsünden ya da başından 
vurularak öldürüldü, binlerce kişi göstericilere karşı aşırı güç kullanımı nedeniyle 
yaralandı. 1964 yılında çıkarılan ve güvenlik güçlerine gösteri ve oturma eylem-
lerinde silah kullanma yetkisini veren 156 nolu İçişleri Bakanlığı Kararnamesinin 
iptal edilmesi için insan hakları örgütlerinin yaptığı çağrılar ise karşılık bulmadı.

98. “With the End of More Than 30 Years of Emergency Rule… EIPR: A First Step Towards Establishing the Rule 
of Law and Ending Impunity”, The Egyptian Initiative for Personal Rights, 1 Haziran 2012.
99. “Report of the OHCHR Mission to Egypt”, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 
(Nisan 2011), s. 10-11.
100. “Joint Letter Concerning the Ongoing Harassment and Prosecution of Civil Society Organisations”, The 
Euro-Mediterranean Human Rights Network, 21 Şubat 2012.
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YAK dönemindeki kitlesel tutuklama ve yargılamalara ilişkin rakamlar, 
bu dönemin insan hakları açısından Mübarek döneminden daha kötü olduğu 
tespitini doğrular niteliktedir. Ordu sokaklarda devriye görevi yürütmeye başladı-
ğı 28 Ocak-29 Ağustos 2011 arasında 11.879 kişiyi tutukladı ve askeri mahkemeye 
çıkardı. Yargılamalar sonucu ise 8.071 kişi hüküm giydi, 1.836 kişinin cezası erte-
lendi, 1.225 kişinin cezası ise onay bekliyor. Yargılama sonucu sanıkların sadece 
yüzde 7’si beraat edebildi. Ordu yönetimi Ceza Kanununun 5. ve 6. maddelerine 
dayanarak sivillerin kolayca askeri mahkemelerde yargılanmasını gerçekleştirdi. 
Buna göre bir sivilin askeri mahkemede yargılanabilmesi için taraflardan birinin 
ordu mensubu olması ya da olayın asker tarafından kontrol edilen bölgede ger-
çekleşmesi gerekiyordu. “Tüm ülkenin ordu tarafından kontrol edilmesi” gerekçe 
gösterilerek de tüm Mısır halkının askeri mahkemeye sevk edilmesi olasılığının 
önü açıldı. Sanıkların sıklıkla hukuki destek alma imkanı bulamadığı, yargıçla-
rın savunma hakkına saygı göstermediği, emir-komuta zincirine bağlı hâkimlerin 
yönettiği askeri mahkemeler elbette adalet dağıtmaktan çok uzaktı.101

MÜBAREK’İN YARGILANMASI
Mübarek hakkında “2011 yılındaki gösteriler sırasında 850 kişinin öldürülme-
sine neden olması ve iktidarı süresince adının yolsuzluk suçlamalarına karışma-
sı nedeniyle” davalar açıldı. Mübarek’in devrilmesinden sonra kendisi hakkında 
açılan soruşturma ve davalardan ilki 28 Mayıs 2011’de sonuçlandı. Mısır İdare 
Mahkemesi, “Cep telefonlarını ve interneti keserek ulusal ekonomiye verdikle-
ri zarardan ötürü” Mübarek’i 33,6 milyon dolar, eski Başbakan Ahmet Nazif ’i 7 
milyon dolar, eski İçişleri Bakanı Habib el-Adli’yi de 50 milyon dolar para ceza-
sına çarptırdı. Paranın, Mübarek ve bakanların kişisel mal varlıklarından tahsil 
edileceği açıklandı.102 Mübarek 3 Ağustos 2011’de ilk kez hâkim karşısına çıktı. 
Yargılamalar sürerken YAK Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi Ekim 2011’de yap-
tığı bir açıklamada, “Mübarek’in göstericilere ateş açılması için emir vermediğini” 
iddia etti. Buna karşın Mübarek, ülkedeki barışçıl gösterilerde “protestocuların 
öldürülmesine karışmak” suçundan 2 Haziran 2012’de müebbet hapis cezası aldı. 
Bununla birlikte ilk derece mahkemesinin verdiği karar 13 Haziran 2013’te tem-
yiz aşamasında bozuldu. Bunun üzerine Mübarek’in yeniden yargılanması başla-
dı. Hüsnü Mübarek ve iki oğlunun “kamu malını zimmete geçirme” suçlamasıyla 

101. “Egypt: Retry or Free 12,000 After Unfair Military Trials”, Human Rights Watch, 10 Eylül 2011.
102. “Mübarek ve İki Bakanına Para Cezası”, Sabah, 29 Mayıs 2011.
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Kahire Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava ise 20 Mayıs 2014’te sonuçlandı. 
Mahkeme Mübarek’i 3, oğullarını ise 4’er yıl ağırlaştırılmış hapse mahkum etti. 
Hakkında açılan davalar nedeniyle tutuklu olarak yargılanan Mübarek, avukat-
larının itirazları sonrası 21 Ağustos 2013’te tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakıldı. Mübarek’in yargılanması Mısırlılar ve devrim için bir sembol teşkil edi-
yordu. Kamuoyunun baskısı ile açılan soruşturma ve dava süreci ise ağır aksak bir 
seyir izledi. Mübarek hakkında açılan ilk soruşturmanın görevden ayrılmasından 
yaklaşık iki ay sonra, 10 Nisan 2011’de, kitlesel gösteriler sonrası gerçekleşmesi ve 
işlediği iddia edilen birçok suçun soruşturmaya dahil edilmemesi bu durumun 
göstergesi idi. Sonuç olarak bu dönemde insan hakları ihlallerine ilişkin soruştur-
ma ve yargılamalar yeterince yapılmamış ya da göstermelik kalmıştır.

MURSİ DÖNEMİ
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Muhammed Mursi ile Ahmed Şefik 
yarıştı. Seçim sonunda yüzde 51,73’lük oy oranına ulaşan Mursi 30 Haziran 2012 
tarihinde yemin ederek görevine başladı. Mursi böylece Mısır’ın ilk sivil ve seçimle 
gelen cumhurbaşkanı olarak tarihe geçti. Mursi 85 milyon nüfusa sahip en büyük 
Arap ülkesinin demokratikleşmesi ve sivilleşmesi sürecini hızlandırmak için attığı 
adımların bazılarında başarılı olurken, bazılarında çeşitli sebeplerden dolayı geri 
adım atmak durumunda kaldı. 30 yıl boyunca tek parti yönetiminde kalan, yol-
suzluğun had safhada olduğu, kaynakların verimsiz bir biçimde harcandığı, halkın 
üçte birinin okur-yazar olmadığı bir ülkede sorunların sihirli bir değnekle bir anda 
çözülmesi imkansızdı. Zamana ihtiyaç vardı, ancak ordu özgür seçimler sonrası 
iktidara gelen sivil yönetimin ancak bir yıl çalışmasına tahammül edebilecekti. 

Mursi göreve geldikten sonra, ilk olarak Anayasa Mahkemesi tarafından 
feshedilen Mısır Halk Meclisinin tekrar toplanmasına karar verdi. Fesih kara-
rını göreve başlamasından sekiz gün sonra iptal eden ve parlamentonun tekrar 
toplanmasına karar veren Mursi, bu kararını YAK ve Anayasa Mahkemesinin tep-
kisi nedeniyle uygulayamadı. 

Mursi, ordu ile arasında gerginlik yaşamasına neden olan Sina saldırısı sonra-
sı harekete geçti. 5 Ağustos 2012’de radikal İslamcı militanlar olduğu iddia edilen 
bir grup Refah sınır kapısında bir askeri üsse saldırıp 16 Mısır güvenlik görevlisini 
öldürdükten sonra çaldıkları zırhlı araçlarla İsrail tarafına geçmek istemişti. Saldırı 
sonrası Sina Yarımadasında olağanüstü hal ilan edilmesini talep eden ordunun is-
teğini reddeden Mursi, Mübarek’in devrildiği tarihten itibaren yaklaşık bir buçuk 
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yıl, ülke yönetiminde etkili olan generalleri emekliliğe sevk etti. 12 Ağustos 2012 
tarihinde ise Anayasa Mahkemesinin parlamentoyu feshetmesinden sonra YAK’a 
intikal eden yasama yetkisini tekrar eline aldı, cumhurbaşkanının yetkilerini kısıtla-
yan ek anayasayı iptal etti.103 Mursi’nin bu adımı ile 1952’den itibaren yönetimde söz 
sahibi olan Mısır ordusunun siyasetin dışına çıkarılması ve sivil yönetimin güçlen-
dirilmesi hedeflendi. Mursi, demokratik bir düzene geçiş için yapacağını vadettiği 
reformların yanı sıra halkın gündelik yaşamını doğrudan ve derinden etkileyen te-
mizlik, trafik, yakıt, ekmek ve güvenlik konularında 100 gün içerisinde çözüm geti-
receğini açıkladı. Ancak kronik bir hale gelen bu sorunlara bir yıllık süreçte çözüm 
bulabilmek, başta kolluk kuvvetleri olmak üzere Mübarek döneminde oluşturu-
lan tüm devlet kadrolarının “terör örgütü” olarak gördükleri İhvan’ın icraatlarını 
engellemek için canla başla çalışması nedeniyle mümkün olamadı.104 

Mursi’nin normalleşme açısından ilk icraatlarından birisi genel af ilanı idi. As-
keri mahkemelerde yargılanan 523 kişinin yanı sıra Mübarek yönetiminde farklı 
suçlardan tutuklanan ve hapis cezasına çarptırılan 49 mahkuma genel af ilan edildi, 
16 mahkumun tutukluluk süreleri kısaltıldı. Mursi ayrıca halk ayaklanmasının baş-
ladığı 25 Ocak 2011’den seçilmiş cumhurbaşkanı olarak göreve başladığı 30 Haziran 
2012 tarihine kadarki süreçte tutuklanan ve askeri mahkemelerde yargılananların 
durumunu araştırmak üzere bir komisyon kurulmasını emretti. Komisyon bu süre 
içerisinde 11.874 kişinin tutuklandığı ve askeri mahkemelerde yargılandığını, söz 
konusu mahkumlardan 9.174’ünün af kapsamına girdiğini belirledi.105

Mursi’nin iktidara geldikten sonra gazetecilerin mahkemeye çıkmadan ted-
birli olarak tutuklanmalarını engelleyen bir düzenleme yapması olumlu olarak 
görülse de muhalif medyanın baskıya maruz kaldığı eleştirileri de yapıldı. 
Özellikle ülkenin en önemli komedyeni Bassim Yusuf ’un Mart 2013’te “Cumhur-
başkanına ve İslam’a hakaret ettiği” gerekçesiyle tutuklanması ve daha sonra kefa-
letle serbest bırakılması tepkiye neden oldu.106 Yusuf ’un devam ettirdiği programı 
ise 3 Temmuz darbesi sonrası “Orduya ve geçici devlet başkanına hakaret ettiği” 
gerekçesiyle açılan soruşturmalar ve idari baskılar sonucu yayından kaldırıldı.

103. Söz konusu düzenleme ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun hemen ardından 17 Haziran 2012 
tarihinde, YAK tarafından yayımlanan Anayasa Beyannamesiyle yeni Cumhurbaşkanının yetkileri sınırlanmış 
ve YAK, Cumhurbaşkanının başkomutanlık sıfatını elinden almış, askeri atamalar yapmasını engellemiş ve par-
lamentonun feshedilmesinin ardından Cumhurbaşkanına geçmesi gereken yasama yetkisini kendi eline almıştı. 
Bkz. Abdullah Aydoğan Kalabalık, “2012 Mısır İçin Yeniliklerin Yılı Oldu”, Dünya Bülteni, 5 Ocak 2013.
104. Abdullah Aydoğan Kalabalık, “Mursi’nin 5 Vaadi İçin Geri Sayım Başladı”, Dünya Bülteni, 21 Temmuz 2012.
105. Abdullah Aydoğan Kalabalık, “2012 Mısır için Yeniliklerin Yılı Oldu”, Dünya Bülteni, 5 Ocak 2013.
106. Patrick Kingsley, “Egyptian TV Satirist Bassem Youssef Bailed after Police Questioning”, The Guardian, 1 
Nisan 2013.
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29 Mayıs 2013’te Devlet Başkanlığı tarafından açıklanan sivil toplum örgüt-
lerine ilişkin yasa tasarısı insan hakları örgütleri tarafından Mübarek dönemine 
göre dahi daha kısıtlayıcı hükümler içerdiği gerekçesiyle eleştirildi. Tasarının ulu-
sal STK’ların uluslararası örgütlere katılımını onaylayacak hükümet denetiminde 
bir Koordinasyon Komitesi kurulmasını öngörmesi, yurtdışından yapılacak ba-
ğışların bu komitenin iznine tabi olması ve kuruluş aşamasında keyfi kısıtlamalar 
getirmesi insan hakları örgütlerinin eleştirileri arasında yer aldı.107

Ordunun siyasetteki rolünü azaltma hususunda başarılı adımlar atan Mursi, bir 
diğer vesayet kurumu olduğu iddia edilen yargıya yönelik teşebbüsünde başarısız 
oldu. Mursi 12 Ekim 2012 tarihinde Başsavcı Abdulmecid Mahmud’u görevinden 
almak istedi. 2011 yılında çıkan ayaklanma sırasında ve sonrasında göstericilere 
yönelik ihlaller nedeniyle polise yönelik açılan soruşturma ve davalarda ilerleme 
sağlanamaması, savcıların tahkikatlarda başarısız olması başta Müslüman Kardeş-
ler olmak üzere devrimi destekleyen tüm örgütlerin tepkisini çekmekteydi. Kamu-
oyunda “Cemel Hadisesi” olarak bilinen ve devrim esnasında Tahrir Meydanı’na 
develer ve atlarla yapılan saldırılarla ilgili Kahire Ceza Mahkemesinde açılan davada 
yargılanan Mübarek dönemi kamu görevlilerinin tamamının 10 Ekim 2012’de be-
raat etmesi Mursi’nin harekete geçmesine neden oldu.108 Hem karara tepki gösteren 
kesimleri sakinleştirmek hem de Mübarek döneminde inşa edilen yargı vesayetine 
karşı harekete geçmek isteyen Mursi 12 Ekim 2012’de Başsavcı Abdulmecid Mah-
mud’u Vatikan’a büyükelçi olarak atadı. Başsavcı Mısır kanunlarının, kendisinin 
yürütme organları kararıyla görevinden alınmasını engellediğini ve cumhurbaşka-
nının kendisini görevden alma yetkisinin bulunmadığını belirtirken, Mübarek ta-
raftarı yargı mensuplarını içinde barındıran Yargıçlar Kulübü ve bazı muhalif hare-
ketler karara sert tepki gösterdi. Karara destek veren Mursi yanlıları ile Başsavcının 
görevden alınmasını protesto eden gruplar arasında Tahrir Meydanında yaşanan 
çatışmada ise 100’den fazla kişi yaralandı.109 Devlet Başkanının Başsavcıyı görevden 
alma yetkisinin olmadığı iddialarına karşılık, bunun bir görevden alma değil fark-
lı bir makama atama olduğunu iddia eden iki kesim arasındaki tartışma sürerken 
Mursi, 48 saat sonra söz konusu kararını geri aldı.110

107. “The Muslim Brotherhood Lays the Foundations for a New Police State by Exceeding the Mubarak Regime’s 
Mechanisms to Suppress Sivil Society–Joint Press Statement”, The Egyptian Initiative for Personal Rights, 30 Mayıs 
2013.
108. “Morsi Dismisses Mubarak-era Prosecutor General Abdel-Meguid Mahmoud”, Ahram Online, 11 Ekim 2012.
109. “Rival Protesters Clash in Egypt’s Capital”, Al Jazeera Turk, 13 Ekim 2012.
110. “Egypt Prosecutor General to Remain in Office”, Al Jazeera Turk, 13 Ekim 2012.
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Mursi tarafından Kasım 2012’de yapılan yeni anayasal düzenlemelerin 
ilanı da büyük tartışma ve tepkiye neden oldu. Söz konusu Kararnamenin 
cumhurbaşkanının yetkilerini artırması, “Cumhurbaşkanının kararları bağ-
layıcıdır, hiçbir yargı organı tarafından askıya alınamaz ya da iptal edilemez” 
şeklindeki 2. madde, “Hiçbir yargı organı Şura Meclisi ve Kurucu Meclisi 
(Anayasa Komisyonu) feshedemez” şeklindeki 5. madde ve “Cumhurbaşka-
nı, ülke bütünlüğü ve barışının tehlikeye girmesi veya devlet birimlerinin 
çalışmasının engellenmesi durumunda, 25 Ocak Tahrir devriminin amaç-
larını korumak için gerekli önlemleri alır” ifadesinin yer aldığı 6. madde 
eleştirilen başlıca hususlar oldu.111 İktidar kanadı 22 Kasım 2012’de ilan edi-
len Kararname ile yargı erkinin ve ordunun ülke siyaseti üzerindeki etkisini 
azaltmanın amaçlandığını ifade etti. Mursi seçimle oluşan Mısır Halk Mec-
lisinin alt kanadı olan Şura Meclisi ve altı aydan beri çalışmalarda bulunan 
Anayasa Komisyonunun feshedilmesini engellemek amacıyla bu kararna-
menin çıkarıldığını iddia ederken, muhalifler söz konusu değişikliklerden 
bazılarının “demokrasiye ve ülke istikrarına zarar verdiğini, kuvvetler ay-
rılığı prensibini hiçe saydığını ve yeni bir diktatörlüğün oluşmasına kapı 
araladığını” savundu. Muhalefet devrim sırasında işlenen cinayetlerle ilgili 
olarak soruşturma ve yargılamaların tekrar başlatılacak olmasını, YAK yö-
netimi döneminde yaşanan gösteriler esnasında ölenlere de “devrim şehidi” 
sıfatı verilerek ailelerine aylık bağlanmasını ve yaralılara da aynı hakların 
tanınmasını destekledi. Gelen tepkiler üzerine Mübarek ve diğer eski rejim 
yöneticilerinin tekrar yargılanmasının önünü açan birinci maddeye “yeni 
delillerin ortaya çıkması halinde” ifadesi eklenirken, cumhurbaşkanın ka-
rarlarının askıya alınamayacağını ve iptal edilemeyeceğini belirten ikinci 
maddeye de “egemenlikle ilgili kararlar” ifadesi eklendi.112

Ancak bu iki değişiklik muhalefetin tepkisini dindirmeye yetmedi. Alı-
nan kararla Mursi’nin diktatörleştiğini iddia eden muhalefet bir ay boyunca 
mitingler düzenledi. Yargıçlar Kulübü, kararların ilan edilmesinin ardından 
mahkemelerde görev yapan yargıçlara greve çıkma çağrısında bulunurken, 
Mısır İçin Yargıçlar Hareketi yargının temizlenmesi çağrısında bulundu ve 
“devrimi korumak adına alınan bu istisnai kararları” destekledi.113

111. Abdullah Aydoğan Kalabalık, “Mısır’da Değişim Süreci ve Anayasa”, SETA Analiz, s. 10-11.
112. 21 Kasım ve 8 Aralık 2012 tarihli Kararnamelerin Türkçe çevirileri için bkz. Abdullah Aydoğan Kalabalık, 
“Mısır’da Değişim Süreci ve Anayasa”, s. 19-21.
113. Abdullah Aydoğan Kalabalık, “Mısır’da Değişim Süreci ve Anayasa”, s. 13-14.
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2012 ANAYASASI
Devrim sonrası Mısır’ın demokratik düzene geçişi için yeni bir anayasaya ihtiyacı 
olduğu Mübarek destekçileri dışındaki tüm kesimlerin ortak paydası idi. Nitekim 
yeni Meclisin bir anayasa taslağı hazırlamak üzere seçtiği 100 kişiden oluşan Ana-
yasa Komisyonu 26 Mart 2011’de çalışmalarına başladı.114 Altı ay içerisinde hazırla-
nacak taslağın daha sonra referanduma götürülmesi gerekiyordu. Bununla birlikte, 
geçiş sürecinde yönetimi eline alan YAK istediği biçimde bir taslak oluşturmadığı-
nı gördüğü yeni anayasa çalışmalarını engellemek için mücadele yürüttü. Nitekim 
Anayasa Mahkemesinin Halk Meclisini feshetmesinin ardından, toplumun çeşitli 
kesimlerinden oluşan Anayasa Komisyonu da Kahire İdari Mahkemesi tarafından 
10 Nisan 2012’de “içinde milletvekilleri olduğu” gerekçesiyle feshedildi.115 Halk 
Meclisinin feshinin ardından parlamentonun diğer kanadı olan Şura Meclisinin 
anayasa yazımını üstlenmesi önerisi ise İslami kesim dışındaki muhalefetin tepkisi-
ne neden oldu. Bunun üzerine 7 Haziran 2012’de, Hürriyet ve Adalet Partisi’nin top-
lumun tüm kesiminden siyasi ve sivil toplum grupları ile uzun istişareleri sonucu, 
100 kişiden oluşan yeni bir Anayasa Komisyonu oluşturuldu.116

Yeni Anayasa Komisyonu zaman zaman sert tartışmaların ve gerginliklerin 
yaşandığı toplantılar ile yazım sürecini sürdürürken, Kasım 2012’de Cumhur-
başkanı Mursi’nin açıkladığı Kararname önemli bir dönüm noktası oldu. Bir 
önceki Anayasa Komisyonunu fesheden Anayasa Mahkemesinin yine böyle bir 
karar vermesi öncesi önlem almak isteyen Mursi’nin yayımladığı Kararnameye 
muhalefet sert tepki gösterdi. Kararnamenin yeni bir otokratik düzen sağladığını 
iddia eden muhalefetin gösterilere başlaması ve ülkenin yeni bir krizle karşı kar-
şıya kalması sonrası krizden çıkış yolu olarak yeni anayasanın halkoyuna sunul-
masının öne alınmasına karar verildi. Kurucu Meclis sıfatını taşıyan Mısır Ana-
yasa Komisyonu 30 Kasım 2012’de 234 maddeden oluşan yeni anayasa taslağını 
oy çokluğu ile kabul etti. Taslağın Cumhurbaşkanı Mursi’ye takdim edilmesinin 
ardından Cumhurbaşkanı, 15 Aralık 2012’de yeni anayasanın halkoyuna sunul-
masını kararlaştırdı. Taslağa karşı çıkan bazı insan hakları örgütleri ise Mısır’ın 
kültürel, dini, etnik ve siyasi çoğulculuğunu yansıtmayan anayasa taslağının 25 

114. Söz konusu komisyon üyelerinin yarısı Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran Hürriyet ve Adalet ile Nur 
Partileri vekillerinden oluşmakta idi ve bu durum liberal, laik, sol ve Hristiyan grupların tepkisine neden ol-
muştu. Komisyonda ayrıca sendika temsilcileri, üniversite öğretim görevlileri, anayasa profesörleri, sivil toplum 
kuruluşları, öğrenci birlikleri, el-Ezher ve Kilise temsilcileri bulunuyordu.
115. Yıldırım ve Abdulcelil, “Mısır’da Siyasi Aktörler, Partiler, Dini Hareketler ve Medya”, s. 98-100.
116. İsmail Numan Telci, “Mısır’da Askeri Darbe Sonrası Süreç ve Yeni Anayasa”, SETA Analiz, Sayı: 86, (Mart 
2014), s. 10.
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Ocak devriminin eşitlik, özgürlük ve insan hakları ideallerini gerçekleştirmekten 
uzak olduğunu ve temel haklar ve özgürlüklere tehdit oluşturabilecek dini bir ya-
pılanma riski taşıdığını belirterek taslağın geri çekilmesini istediler.117

Mursi döneminin en büyük siyasi ve toplumsal krizi 15 Aralık 2012’de baş-
layan ve ikinci ayağı 22 Aralık 2012’de sonuçlanan anayasa referandumu ile sona 
erdi. Referandumun birinci ayağında yüzde 56,9 “evet”, yüzde 43,41 “hayır” so-
nucu çıktı. Referandumun ikinci ayağı sonrası ise Seçim Kurulu 25 Aralık’ta res-
mi sonuçları açıkladı. Katılım oranının yüzde 32,9 olduğu referandumda yüzde 
63,8’lik “evet” oyu ile yeni anayasa onaylandı. Cumhurbaşkanının görevde kal-
masına sınırlama getiren, meclisin yetkilerini genişleten, milletvekillerine soru 
önergesi sunma hakkı getiren ve cumhurbaşkanının olağanüstü hal ilanı yetkisi-
ni sınırlayan yeni anayasa yargı bağımsızlığını da koruyordu.118 Yeni anayasanın 
Mısır’ın demokratik bir yapıya kavuşmasındaki katkısı ise görülmeyecekti. Zira 
darbe sonrası yeni bir anayasa ile 2012 Anayasası ortadan kaldırılacaktı. 

KASIM 2012 GÖSTERİLERİ
Mısır devrim sonrası yeni bir anayasa yapmayı başardı. Bununla birlikte anayasa 
referandumunun hızlandırılması süreciyle Mısır’da muhalefetin tutumu da sert-
leşti. 30 Kasım 2012’den itibaren 6 Nisan ve Kifaye Hareketi başta olmak üzere 
liberal, sol ve eski rejim yanlılarından oluşan birçok grup Tahrir Meydanı’nda 
gösteriler düzenlemeye başladı. Mısır muhalefeti bu dönemde Ulusal Kurtuluş 
Cephesi119 çatısı altında birleşti. Mursi yanlıları da kararı desteklemek için Yüksek 
Mahkeme önünde ve Nahda Meydanı’nda gösteriler düzenledi. Bu dönemde ba-
sında sık sık Mübarek yandaşlarının göstericileri provoke etmeye çalıştığı yönün-
de haberler yer almaya başladı. 

Mursi dönemi iktidarının en ağır insan hakları ihlalleri de bu zamanda mey-
dana geldi.120 Çatışmaların en yoğun yaşandığı gün 5 Aralık 2012 idi. 5 Aralık’ta 

117. “‘No’ to Constitution Establishing Political and Theocratic Tyranny; Egyptian Rights Groups Reject Draft 
Constitution”, The Egyptian Initiative for Personal Rights, 19 Kasım 2012. 
118. Telci, a.g.e., s. 11-12.
119. Kurtuluş Cephesi’nde Muhammed el-Baradey’in başkanı bulunduğu Dustur Partisi, Amr Musa tarafından 
kurulan Kongre Partisi ve Seyyid Bedevi başkanlığındaki Vefd Partisi liberal kesimi temsil etmektedir. Cum-
hurbaşkanlığı adaylarından Hamdin Sabahi, Avukatlar Sendikası Başkanı Semih Aşur ve Hasan Abdulğani gibi 
isimler Nasırcı grubun temsilcisidir. 25 Ocak Tahrir devrimini ateşleyen “6 Nisan” ve “Kifaye” hareketleri ise, 
devrim ve değişimci grupların temsilciliğini yapmaktadır. Ulusal Kurtuluş Cephesi çatısı altında birleşen bütün 
bu siyasi akımlar, sadece Anayasa Hükmündeki Kararname ve Anayasa Referandumuna karşı değil, Nur Partisi 
ve Hürriyet ve Adalet Partilerinden oluşan İslami harekete karşı siyasi mücadele vermiştir. (Bkz. Abdullah Aydo-
ğan Kalabalık, “Mısır’da Değişim Süreci ve Anayasa”, s. 18.)
120. Abdullah Aydoğan Kalabalık, “Mısır’da Anayasal Gerilim”, SETA 5 Soru, 11 Aralık 2012.
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Cumhurbaşkanlığı İttihad Sarayı’nın önünde kurulan çadırların sökülmesinin 
ve göstericilerin tartaklanmasının ardından Mursi yanlıları ve karşıtları birbiri-
ne taş, sopa ve molotof kokteylleriyle saldırdı. Güvenlik güçleri ise çatışmalara 
ilk aşamada müdahale etmedi. Çatışmalarda biri gazeteci 8 kişi hayatını kaybet-
ti, 650’den fazla kişi yaralandı. Ölenlerin büyük kısmının Müslüman Kardeşler 
üyesi olduğu belirtildi. Kahire, Süveyş, İsmailiye ve Mansura gibi şehirlerde Müs-
lüman Kardeşler’in ofisleri ateşe verildi. Mısır Sağlık Bakanlığı Tahrir Meydanı 
ve ülkenin diğer bölgelerindeki gösteriler esnasında, 297 kişinin yaralandığını 
açıkladı.121 Çatışmalar sırasında kadın gösterici ve gazetecilerin, hükümet yanlısı 
göstericilerin cinsel saldırısına uğradığı yönünde iddialar ortaya atıldı.122 6 Aralık 
günü halka konuşan Cumhurbaşkanı Mursi, “eski rejim kalıntılarının silahla ikti-
darı yıkmaya çalıştıklarını, kamu binalarına saldırıldığını” belirterek göstericileri 
kınadı. Mursi konuşmasında gösterileri karıştırmak isteyen silahlı kişilerin yaka-
landığını belirterek şiddet kullananlara müsamaha edilmeyeceğini açıkladı. Bu-
nunla birlikte Kararname’nin tekrar gözden geçirilebileceğini açıklayarak muha-
lefeti diyaloğa davet etti ancak Ulusal Kurtuluş Cephesi bu çağrıyı reddetti. Mursi, 
iktidarı henüz altı ay önce devralmış olduğundan, gösteriler sırasında Başkanlık 
Sarayı’nı kolluk güçleri etkin bir biçimde korumadığı için İhvan üyeleri Saray’ı 
kordon altına almıştı. Bununla birlikte Mursi, kolluk güçlerinin sert müdahalesi-
ne ilişkin tavır almak ve soruşturma açmak yerine polisin müdahalesini savundu.

Söz konusu anayasa düzenlemesine Selefilerin de destek vermesi ülkede ku-
tuplaşmaya ve zıt görüşlerin karşı karşıya gelmesine neden olurken, ordu artan 
gerginliği gerekçe göstererek bir bildiri yayımladı. Bildiride Mısır ordusu kendisi-
ni siyaset üstü bir konuma getirmeye çalışarak diyalog çağrısı yaptı ve “Aksi tak-
dirde sonu facia ile sonuçlanacak karanlık bir tünele gireriz ki böyle bir şeye asla 
müsaade etmeyiz” uyarısında bulundu. Yaptığı uyarı ile olayları sakinleştirmeyi 
başaran ordu, böylece sahip olduğu siyasi pozisyonunu kolay kolay terk etme-
yeceğinin de mesajını verdi. Bir “muhtıra” olarak algılanması gereken bildiri ise 
Müslüman Kardeşler tarafından “dengeli ve tarafsız” olarak nitelendirildi. Mur-
si’nin ardından ordunun da diyalog çağrısı yapması üzerine Mısır Ulusal Kurtu-
luş Cephesi dışında toplumun farklı kesimlerinden 54 temsilci 8 Aralık 2012’de 
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantı sonunda 21 

121. Abdullah Aydoğan Kalabalık, “Mısır’da Değişim Süreci ve Anayasa”, s. 5.
122. “The President, his Group, and the Government Must Cease their Policy of Targeting Female Activists and 
Excluding Women from the Public Sphere”, The Egyptian Initiative for Personal Rights, 12 Aralık 2012.
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Kasım 2012 tarihli Anayasa Hükmündeki Kararname’nin iptal edildiği ve yeni bir 
kararnamenin ilanının kararlaştırıldığı açıklandı.123 Böylece Mursi döneminin en 
büyük krizi sona erdi.

DARBE YAKLAŞIRKEN MISIR
Mursi’nin iktidarının ilk yılı dolmak üzereyken parçalı olarak muhalefetini sür-
düren siyasi gruplar yıldönümünü iktidara karşı harekete geçmek için bir fırsat 
olarak gördüler. Muhalefet, önce Hürriyet ve Adalet Partisi ile Nur Partisi’nin124 
meclis seçimlerinde aldığı büyük oy oranı, ardından Mursi’nin cumhurbaşkan-
lığını kazanması ve son olarak da anayasa referandumu ile İhvan karşısında üst 
üste üç kez seçim kaybetmişti. Mursi’nin cumhurbaşkanlığının yıldönümünü ise 
Aralık 2012’de olduğu gibi, kitlesel gösteriler yoluyla onu istifaya ve seçime git-
meye zorlamak için bir fırsat olarak gördüler. Ekonomik kriz, turizm gelirlerinde 
yaşanan düşüş, yabancı yatırımcının ülke dışına kaçması, Mısır para birimi cu-
neyhin değer kaybetmesi ve “Baltacılar” olarak bilinen suç gruplarının sayılarının 
artması muhaliflerin eleştirilerinin başında geliyordu.125

Göreve geldiğinde ciddi bir siyasi istikrarsızlık ve güvenlik zafiyeti ile 
karşı karşıya olan Mursi, kısmen de olsa ülkede istikrarı sağlamış ancak eko-
nomi konusunda hedeflenen başarı elde edilememişti. Mursi’nin işbaşına 
gelmesinden önce YAK’ın ülkeyi yönettiği 1,5 yıllık süre zarfında yaşanan 
gelişmeler Müslüman Kardeşler’in yükünü daha da artırdı. Örneğin yaklaşık 
36 milyar dolarlık döviz rezerviyle bütçeyi devralan YAK, Müslüman Kardeş-
ler’e sadece 13 milyar dolar bırakmıştı. Mursi döneminde Mısır para birimi 
cuneyhin dolar karşısında değer kaybetmesi, akaryakıt kıtlığı, devrimden bu 
yana en az iki kat artan hayat pahalılığı, elektrik kesintileri ve Kahire’deki çöp 
sorunu en önemli problemlerdi.

Mübarek dönemi ve darbe sırasında gerçekleşen insan hakları ihlallerine iliş-
kin açılan soruşturma ve davalarda kamu görevlilerinin korunmasının Mursi dö-
neminde de devam etmesi, bunun yanı sıra iktidarının ilk yılında gerçekleşen gös-
terilerde ölen 157 kişi, 300’ün üzerinde işkence vakası, gözaltında ölüm vakaları 
vb. ağır insan hakları ihlallerinin durdurulmasında etkisiz kalınması insan hakla-

123. Abdullah Aydoğan Kalabalık, “Mısır’da Değişim Süreci ve Anayasa”, s. 16-17.
124. Nur Partisi (Hizbu’n Nur) Selefi akımların devrim sonrası kurdukları ilk partidir. 
125. Abdullah Aydoğan Kalabalık, “Mısır’da 30 Haziran Senaryoları”, SETA Yorum, 1 Temmuz 2013.
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rı örgütlerinde derin bir hayal kırıklığı yarattı.126 Henüz birinci yaşını doldurmak 
üzere olan iktidar partisi ve Cumhurbaşkanı Mursi, Mübarek döneminde kökle-
şen güvenlik bürokrasisinin işlediği suçların iktidar üzerinde yarattığı derin ya-
rayı görmek bir yana devletin tüm kademelerine hâkimmişçesine, Kasım 2012’de 
gerçekleşen gösterilerde Mübarek’in sergilediği tavra benzer biçimde, güvenlik 
güçlerinin yanında yer almayı tercih etmişti. 

Darbe öncesi Mısır’da mezhep çatışması yaratmak için saldırılar da ger-
çekleşti. 24 Haziran 2013’te Giza kentine bağlı Zaviyetu Ebu Muslim köyünde, 
aralarında din adamı Hasan Şehate’nin de bulunduğu Şia Şiraziye mezhebine 
mensup dört kişi, bulundukları ev ateşe verildikten sonra linç edilerek öldürül-
dü. Devrimden kısa bir süre önce tutuklanan, devrim esnasında açılan hapis-
hane kapıları marifetiyle özgürlüğüne kavuşan Şehate ve diğer 3 kişinin Selefi 
kökenliler tarafından öldürüldükleri iddia edildi. Saldırı Müslüman Kardeşler 
ve el-Ezher Üniversitesi başta olmak üzere birçok kesim tarafından kınandı127 
ancak bu ve benzeri saldırılar ülkedeki dini topluluklar arasında gerginlik yarat-
ma hususunda çok etkili oluyordu.

Mursi’ye karşı muhalefet tarafından başlatılan kampanyalar Haziran 
ayında büyük kitlesel gösterilere dönüştü. Tahrir’de toplanan Mursi karşıtı 
cephenin Temerrüd (isyan) adını verdiği protestolarına karşılık Mursi yanlı-
ları Nahda’da toplanarak Tecerrüd hareketi başlattılar. Selefi kökenli Nur Par-
tisi ise darbe öncesi giderek Ulusal Kurtuluş Cephesine yakınlaşmaya başladı. 
Mursi erken seçim çağrılarını reddederken başta Kahire olmak üzere ülkede 
artan kitlesel gösteriler, silahlı saldırılar ve yağmalar -tıpkı 12 Eylül 1980 ön-
cesi Türkiye’de olduğu gibi- Mısır’da orduya müdahale için “meşruiyet” ya-
ratmaya başladı. Örneğin 30 Haziran 2013’te çıkan çatışmalarda çoğunluğu 
Mursi karşıtı göstericiler olmak üzere en az 24 kişi yaşamını yitirdi, yüzler-
ce kişi yaralandı. Güvenlik güçleri ise Mursi yanlıları ve karşıtları arasındaki 
karşılıklı saldırıları engellemek için konuşlanması gereken kilit noktalarda 
yeteri kadar kuvvet bulundurmadı. Silahlı saldırıların yanı sıra cinsel saldı-
rıların da yaşandığı vakalarda güvenlik güçlerinin olay yerinde bulunmadığı 
ortak tespitlerden birisi idi. Gösteriler sırasında Tahrir Meydanı’nda en az 46 
kadın çeteler tarafından taciz ve tecavüze maruz kaldı.128

126. “Failed Promises..and Torture Continues”, The Egyptian Initiative for Personal Rights, 26 Haziran 2013.
127. “Mısır’da Tepkiler Devam Ediyor”, Dünya Bülteni, 25 Haziran 2013.
128. “Egypt: Security Forces Need to Act to Prevent Bloodshed”, Human Rights Watch, 2 Temmuz 2013.
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Bitmek bilmeyen gösteriler ve çatışmalar 1952’den beri ülkeyi yöneten ordu-
nun bir yıllık aranın ardından eline geçen ilk uygun zamanda, tekrar yönetimi eli-
ne geçirmesi için fırsat olarak kullanılacaktı. Yaklaşan darbe Mısır’da demokrasi 
ve insan haklarının kronik bir biçimde gerilemesi anlamına geliyordu.
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3 TEMMUZ DARBESİ

DARBE 
Muhammed Mursi’nin cumhurbaşkanlığının birinci yıldönümü olan 30 Haziran 
2013’te, İslami akımlar dışındaki siyasi partiler ve değişim hareketlerinin tamamı 
Ulusal Kurtuluş Cephesi çatısı altında toplandı ve “ülkenin iyi yönetilemediği, 
uygulanan ekonomik politikaların başarısızlıkla sonuçlandığı, Mursi’nin giderek 
otoriterleştiği ve hukukun üstünlüğüne aldırmaksızın İslamcı politikalar uygu-
ladığı” gibi gerekçelerle erken cumhurbaşkanlığı seçimi talep etti. Mursi taraf-
tarları ise yasal sürenin yarısına dahi gelinmediği, seçimle iş başına gelmiş olan 
bir yöneticinin ancak seçim sandığından çıkacak olan oylara göre ve demokratik 
yöntemlerle görevini bırakması gerektiğini belirttiler. Genel olarak barışçıl baş-
layan gösteriler, farklı çatışmalarda beş Mursi karşıtının öldürülmesi ile şiddete 
dönüştü. Eş zamanlı olarak birçok Mısırlı da Kahire’nin Nasr semtinde Mursi’ye 
destek için toplandı. 1 Temmuz sabahı Mursi karşıtı protestocular, Müslüman 
Kardeşler’in Kahire’deki genel merkezini bastı ve yağmaladı. Sağlık ve Nüfus 
Bakanlığı örgütün Mukattam’daki genel merkezi civarında çıkan çatışmalarda 8 
kişinin öldüğünü duyurdu.129 Başta Kahire olmak üzere ülke genelinde iktidar 
ve muhalefet yanlıları arasındaki çatışmalar saatler boyunca sürmesine rağmen 

129. Bu arada, 30 Haziran 2013’de Cumhurbaşkanı Mursi’ye karşı düzenlenecek protestolar öncesi ülkenin önde 
gelen Şii gruplarından Şiraziye mezhebinin dini lideri Hasan Şehate’nin de aralarında bulunduğu dört Şiinin 
Selefilerce öldürülmesi ülkedeki siyasi tansiyonu daha da yükseltti.
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tanıklar güvenlik güçlerinin ya olaylara müdahale etmediğini, ya yetersiz güç-
le müdahale ettiğini, ya da çatışan gruplar arasında güvenlik koridoru oluştur-
madığını dile getirdi. Örneğin Müslüman Kardeşler’in genel merkezini kuşatan 
ve binaya molotof kokteyli atarak yakan gruplara ve buna karşılık bina içinden 
karşılık veren gruplara polis çatışma kendiliğinden sona erene dek müdahale et-
medi. Tahrir’de erkeklere yönelik saldırılar ve kadınlara yönelik toplu tecavüz 
vakaları sırasında da polis müdahalesi yoktu.130

1 Temmuz 2013’te bir bildiri yayımlayan ordu ise devam eden protestoları 
gerekçe göstererek hükümet ve eylemcilere 48 saatlik uzlaşma süresi verdi. Ordu-
nun yayımlamış olduğu bildirinin ardından on binlerce kişi başta başkent Kahire 
olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde sokaklara çıktı ve Tahrir Meydanı ve İt-
tihadiyye Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde kutlamalar yaptı. Mursi 2 Temmuz 
günü yaptığı konuşmasında meşruiyetini demokratik seçimlerle cumhurbaşka-
nı seçilmesinden aldığını ve askeriyenin önerilerini reddettiğini, ayrıca ordunun 
olaylarda taraf olduğunu belirtti.

3 Temmuz günü ilerleyen saatlerde Genelkurmay Başkanı Abdulfettah 
el-Sisi darbe açıklamasını yaptı. Açıklamada Mursi’nin cumhurbaşkanlığının 
sona erdiği, anayasanın askıya alındığı ve yeni cumhurbaşkanı seçimlerinin 
en kısa zamanda gerçekleştirileceği duyurulurken, Anayasa Mahkemesi Baş-
kanı Adli Mansur geçici cumhurbaşkanı olarak belirlendi ve geçici teknokrat 
bir hükümet kurmakla görevlendirildi. Mursi ev hapsine, Müslüman Kardeşler 
yöneticilerinden bazıları da gözaltına alındı. Müdahale açıklamasının ardından 
ülke genelinde gösteriler düzenlendi ve müdahaleye destek verenler ile karşı 
olanlar arasında çatışmalar yaşandı. Ayrıca el-Ezher Baş İmamı Ahmed el-Tay-
yip, Kıpti Patriği II. Tavadros ve muhalefet lideri Muhammed el-Baradey de 
müdahale bildirisinin ardından ordunun tavrını destekleyen açıklamalarda bu-
lundular. Halkın bir kesimi de ordunun müdahalesini “darbe” olarak değil, de-
mokrasiye yöneliş olarak görüp gösterilerle askere destek verdi. 

Darbe sonrası atanan Cumhurbaşkanı Adli Mansur, 9 Temmuz 2013 tari-
hinde yeni bir Anayasa Beyannamesi yayımladı. Hürriyet ve Adalet ile Cema-
at-i İslami tarafından kurulan Bina ve Kalkınma Partileri beyannameyi tama-
men reddederken, Selefilerin siyasi kanadı Nur Partisi beyannameye destek 
verdi. Muhammed el-Baradey ve Amr Musa ise beyannameye olumlu yak-

130. Tom Porteous, “With Ongoing Chaos and Violence in Egypt, Where are the Police?”, Human Rights Watch, 
2 Temmuz 2013.
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laşmakla birlikte, seçimler konusundaki maddelere itiraz etti. Mısır’ın ikinci 
büyük siyasi partisi olan Nur Partisi, 30 Haziran’a kadar olan süreçte sık sık 
Hürriyet ve Adalet Partisi ile gerginlik ve çatışma yaşamasına rağmen Mur-
si’nin görevi bırakmasına yönelik bir söylem oluşturmamıştı. Ancak 3 Tem-
muz darbesi sonrası Sisi’nin yanında yer alarak darbe yönetimini destekledi. 
Parti daha sonra “Mısır’da İslam’ın geleceği adına” darbeye destek verdiğini 
savundu.131 Ancak daha sonra kurulan teknokrat hükümetinde seküler isim-
lerin yer alması ve başta Cumhuriyet Muhafızları Alayı’nın önündeki katliam 
olmak üzere güvenlik güçlerinin darbe karşıtlarına yönelik cinayetleri Nur 
Partisi’nin tabanının parti yönetimine tepki göstermesine neden oldu. İlan 
edilen “yol haritasından” çekildiğini açıklayan parti yönetimi, Suudi Arabis-
tan’ın baskısının ardından yine geri adım attı.

Nur Partisi dışında Mısır’da yer alan Selefi grupların önemli bir kısmı ise dar-
beye karşı İhvan’ı destekledi. Mursi’ye karşı muhalif saflarda yer alan 6 Nisan Hare-
keti de yeni yönetime karşı tavır aldı. Tahrir’de gösteri yapan gruplardan bazıları da 
darbe karşıtlarının toplandığı Rabiatu’l Adeviyye ve Nahda meydanlarına yöneldi.

Darbenin ardından Mısır’ın Afrika Birliği’ndeki üyeliği askıya alınırken, 
Mursi’ye destek için düzenlenen protestolar özellikle Ağustos ayında şiddetli bir 
biçimde bastırıldı. Yaşanan katliamların ardından Arap ülkelerindeki insan hak-
ları ihlallerini takip eden Kerame adlı insan hakları örgütü, göstericilere sistema-
tik bir şekilde aşırı güç kullanımında bulunulduğunu ve bu durumun BM Roma 
Statüsünün 7. maddesi gereği “İnsanlığa Karşı Suç” kapsamına girdiğini132 belir-
terek, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserine konuyu BM Güvenlik Konseyi’ne 
götürerek Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni (UCM) harekete geçirmesi çağrısında 
bulundu. Kerame sadece 14 Ağustos 2013’te Mısır genelinde 1.000’den fazla kişi-
nin öldürüldüğünü doğruladıklarını açıklarken Başbakan ve İçişleri Bakanının 
güvenlik güçlerine göstericilere karşı gerçek mermi kullanma talimatı vererek 
katliamın önünü açtıklarını belirtti.133

131. Can Acun ve Gülşah Neslihan Akkaya, “Selefilik ve İhvan Ekseninde Körfez Ülkelerinin Mısır Politikası”, 
SETA Analiz, Sayı: 77, (Ocak 2014), s. 13.
132. Uluslararası Ceza Mahkemesini kuran uluslararası antlaşma olan Roma Statüsü’nün “İnsanlığa Karşı 
Suçlar” başlıklı 7. maddesinde, insanlığa karşı suçların, herhangi bir sivil nüfusa karşı yaygın veya sistematik bir 
saldırının parçası olarak işlenen fiilleri kapsamakta olduğu belirtiliyor. Bu fiillerden bazıları şunlardır: Öldürme, 
toplu yok etme, nüfusun sürgün edilmesi veya zorla nakli, uluslararası hukukun temel kurallarını ihlal ederek 
hapsetme veya fiziksel özgürlükten başka biçimlerde mahrum etme, işkence, ırza geçme, kişilerin zorla kaybe-
dilmesi, herhangi bir sivil topluluğa yöneltilmiş saldırı, nüfusun bir bölümünü yok etmek amacıyla, yiyecek ve 
ilaca erişimden mahrum bırakma ve yaşam koşullarını kasten kötüleştirme. Statü’nün tam metni için bkz: www.
ucmk.org.tr/images/belgeler/uluslararasi_ceza_mahkemesi_roma_statusu.pdf
133. “Egypt: Ensure Accountability for Crimes Against Humanity”, Alkarama, 16 Ağustos 2013.



DEVRİMDEN DARBEYE MISIR’DA İNSAN HAKLARI

62

Darbe sonrası BM Güvenlik Konseyi’nin harekete geçmesi ve UCM’de yargılan-
ma sürecinin başlatılması için yapılan çağrılar karşılıksız kalırken, uluslararası toplu-
mun kınama düzeyinde kalan tepkileri darbe yönetimi tarafından dikkate alınmadı. 

Darbe sonrası geriye dönüşün ilk işaretlerinden biri devrim öncesi 
siyasetçilerin önünün açılmasıydı. Kahire Acil İşler Mahkemesi, Mısır’ın devrik 
Cumhurbaşkanı Mübarek’in partisi Ulusal Demokratik Parti üyelerine getirilen 
siyaset yasağını 14 Temmuz 2014’te iptal ederek devrim öncesine geri dönüşün 
adımlarından birini attı. Bunun yanı sıra hükümet Ağustos ayında 19 generali vali 
olarak atayarak ordunun idari yönetim üzerindeki gücünü pekiştirdi. 

Cunta, darbe sonrası Mısır’da rejimin oluşturduğu şiddet ortamından besle-
nerek büyüyen silahlı saldırıları ise yürürlüğe koymak istediği antidemokratik dü-
zenlemeler için bir fırsat olarak kullandı. 29 Haziran sonrası başkent Kahire ve Sina 
yarımadasında gerçekleştirilen suikast ve silahlı saldırılar sonrası hükümet “teröre 
karşı mücadelede yargı sürecinin hızlandırılması ve kolaylaştırılmasını” öngören 
kanun tasarısını onadı. Hükümetten kanun ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, ka-
nunun teröre karşı mücadeleye “hız ve adil caydırıcılık” kazandıracağı ifade edildi.

Darbe sonrası Mısır’da yaşananlar uluslararası kamuoyunda insan hakları 
perspektifinden değil siyasi perspektiften ele alındı. Müslüman Kardeşler karşıtı 
gruplar darbenin yol açtığı ve açmakta olduğu ihlalleri görmezden gelirken başta 
yaşam hakkı olmak üzere ifade özgürlüğü, adil yargılanma vb. birçok alanda sis-
tematik ihlaller gerçekleşti. 

2014 ANAYASASI
Mısır, Mübarek’in devrilmesinin ardından geçen 3 yıllık sürede iki ayrı anaya-
sayı halkoyuna sundu. Devrim sonrası uzun süren tartışmaların ardından refe-
randumla kabul edilen 2012 Anayasası darbe yönetiminin ilk müdahale ettiği 
alanlardan birisi oldu. Uluslararası baskı nedeniyle yönetimi uzun süre elinde 
tutamayacağının farkında olan ordu iktidarı sivillere devretmeden önce -son 60 
yıldır olduğu gibi- askeri vesayetin devamını sağlayacak sistemin en önemli ayağı 
olan anayasa taslağını çok kısa sürede hazırladı. Anayasa yazım süreci 2012’den 
farklı olarak başta İslami gruplar olmak üzere devrime destek veren hareketlerin 
büyük bir kısmı dışarıda tutularak yürütüldü. Aynı tutum seçim süreci için de 
geçerli idi. Yüksek Seçim Kurulu sadece darbeye destek veren 40 kuruluşun refe-
randumda gözlemci olarak görev yapmasına izin verdi.134

134. Telci, a.g.e., s. 9, 14.
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Darbe sonrası hazırlanan yeni anayasa taslağı Geçici Cumhurbaşkanı Adli 
Mansur tarafından kabul edildi ve 14-15 Ocak 2014 tarihlerinde anayasa refe-
randumu gerçekleşti. Başta İhvan olmak üzere 3 Temmuz darbesine destek veren 
kesimlerin büyük çoğunluğunun boykot ettiği referanduma katılım oranı yüzde 
38’de kaldı. Halkın yarısından fazlasının sandığa gitmediği bu halkoylamasında 
anayasa yüzde 98 “evet” oyu ile onaylandı. 

Devrim sonrası halkoyuna sunulan 2012 Anayasası ile darbe sonrası hal-
koyuna sunulan 2014 Anayasası temel farklar içermektedir. 2014 Anayasasında 
cumhurbaşkanının hakları bir önceki Anayasaya uygun olarak düzenlenirken, 
Savunma Bakanı konusunda cumhurbaşkanının yetkilerini kısıtlandı. Buna göre 
YAK tarafından ve iki cumhurbaşkanlığı süresince seçilen savunma bakanı, baş-
bakan ve cumhurbaşkanı tarafından görevden alınamamaktadır. Söz konusu 
madde ile Konsey, Savunma Bakanı aracılığı ile hükümetteki konumunu sağlam 
bir şekilde korudu. Anayasaya göre YAK üyeleri Savunma Bakanı ve Genelkurmay 
Başkanı tarafından istişare ile seçilmekte ve dolayısıyla sivilleri dışarıda tutan bir 
yapı oluşturulmaktadır. Savunma Bakanını kimin görevden alacağı konusunda ise 
herhangi bir madde anayasada yer almıyor.135 Askeri bütçenin meclis tarafından 
onayına ihtiyaç bulunmazken ordu, Mübarek döneminde olduğu gibi, “ihtiyaçları 
doğrultusunda” kendi bütçesini oluşturabilme yetkisine sahiptir.136

Başbakanın haklarını genişletip karma bir yönetim oluşturan 2014 Anayasa-
sının getirdiği en önemli değişikliklerden birisi Şura Meclisinin kaldırılarak bü-
tün yetkilerinin Mısır Halk Meclisine verilmesi oldu. Böylece iki kanattan oluşan 
parlamentonun varlığı tek kanatlı hale dönüştürüldü. Sivillerin askeri mahkeme-
lerde yargılanabilmesine izin veren 2014 Anayasası’nda ayrıca Sedat döneminden 
beri Mısır anayasalarında yer alan “Kanun koyucu İslam Şeriatı prensipleridir” 
şeklindeki hüküm yine yer aldı, ancak dini nitelikli parti kurmak yasaklandı.137

Devrim sonrası yapılacak seçimlere Mübarek döneminde görev almış siya-
setçilerin girmeleri 10 yıl süreyle yasaklanmıştı. Bu önlemle Mübarek döneminin 
izleri silinmek istenmişti. Ancak darbe sonrası anayasa bu kişilere adaylığın önü-
nü açtı. Mübarek döneminde atanan yargıçlar 2012 yılında halkın tüm kesimle-
riyle görüşülerek hazırlanan anayasa taslağına tepki göstererek referandumda gö-

135. Abdullah Aydoğan Kalabalık, “Karşılaştırmalı 2012 ve 2014 Mısır Anayasaları”, SETA Yorum, 16 
Ocak 2013.
136. Telci, a.g.e., s. 9, 18.
137. Abdullah Aydoğan Kalabalık, “Karşılaştırmalı 2012 ve 2014 Mısır Anayasaları”, SETA Yorum, 16 
Ocak 2013.
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rev almayacaklarını söylemişti. Aynı yargıçlar 2014 yılında ise darbe yönetiminin 
hazırladığı taslağa itiraz etmek bir yana yapılan seçim sırasında görev de aldılar. 
Sonuç olarak askeri vesayeti yeniden kuran 2014 Anayasası Mısır’da demokrasi-
den uzaklaşmanın önemli bir sembolü olarak yürürlüğe girdi. 

2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ
3 Temmuz darbesi sonrası yeni anayasanın yürürlüğe girmesinin ardından bir 
belirsizlik vardı. Ülke 2013 yılının sonuna kadar yasama organının ve seçilmiş bir 
devlet başkanının yokluğunda yönetildi. Seçimlerin yapılması için de ilk olarak 
Eylül 2014’te Yüksek Seçim Kurulu oluşturuldu. Ekim ayından itibaren de cum-
hurbaşkanı adayları belirlenmeye başlandı.

Anayasada parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin bir takvimin 
belirtilmemesi tartışmasına darbe lideri Abdulfettah el-Sisi son verdi: Cumhur-
başkanlığı seçimleri önce yapılacaktı. Sisi Aralık ayında yaptığı açıklama ile 26-27 
Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerde adaylığını koydu.138 14 Nisan 2014’te İsken-
deriye Acil Durumlar Mahkemesi, Müslüman Kardeşler üyelerinin cumhurbaş-
kanlığı ve parlamento seçimlerine katılmasını yasakladı.

Müslüman Kardeşler’in ve 3 Temmuz darbesine destek veren birçok muhalif 
grubun boykot ettiği seçimlerde Sisi’nin tek rakibi Hamdin Sabbahi idi. Yüksek 
Seçim Kurulu düşük bir katılım oranı durumunda meşruluğu tartışmaya gireceği 
için oy verme işlemini bir gün daha uzattı. Bunun yanı sıra 27 Mayıs günü devlet 
daireleri ve bankalarda resmi tatil ilan edildi ve oy vermeyenlere 70 dolar para 
cezası uygulanacağı açıklandı. Buna rağmen seçime katılım oranı yüzde 44,4’te 
kaldı. Sisi seçimde oyların yüzde 96,7’sini aldı ve Mursi’nin ardından tekrar asker 
kökenli bir kişi cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu. AB gözlemci heyeti Mısır’da 
darbenin gölgesinde gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimleri için “Seçimler hu-
kuka uygun bir ortamda yapıldı, ancak anayasal ilkeleri karşılamayan bazı du-
rumlar yaşandı” açıklaması yaptı.139

ULUSLARARASI TOPLUMUN TEPKİSİ
Soğuk Savaş boyunca Ortadoğu’da demokrasi yerine istikrarlı ve İsrail ile çatış-
mayan bir Mısır, Batı’nın önceliğiydi. Arap Baharı sonrası gerçekleşen devrim 
ile iktidara gelen İhvan ise 11 Eylül sonrası Batı’da İslamofobi’nin giderek arttığı, 

138. Erman Yüksel, “Sisi ‘Rüyasını’ Gerçekleştirdi”, Al Jazeera Turk, 29 Mayıs 2014.
139. “Tartışmalı Seçime ‘Hukuka Uygun’ Yorumu”, Al Jazeera Turk, 29 Mayıs 2014.
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el-Kaide ve DAİŞ gibi radikal örgütlerin hızla yayıldığı bir dönemde demokrasi ile 
İslam’ın bir arada olabileceği örneğini gösterme fırsatını elde edemedi.

Mısır’da 3 Temmuz 2013’te gerçekleşen darbeye karşı gerek Ortadoğu ülkeleri 
gerekse Batılı ülkeler farklı tavır aldı. ABD, Mısır’daki askeri müdahaleyi “darbe” 
olarak adlandırmadı. Sadece 19 Temmuz 2013’te Kahire’ye yapılan yardımların 
bir kısmını dondurdu. Bunun dışında darbe yönetimine karşı açık bir tavır alma-
dı. Benzer şekilde Avrupa Birliği de Mısır’daki askeri müdahaleyi “darbe” olarak 
nitelendirmedi. Bir diğer küresel güç olan Rusya ise darbe yönetimine karşı tavır 
almak bir yana Şubat 2013’te Moskova’yı ziyaret eden Sisi ile Mısır’a silah satışına 
ilişkin olarak ön anlaşma imzaladı. 

Bölge ülkelerinden Türkiye ve Katar ise Mısır’da yaşananları “darbe” olarak nite-
lendirdi. Özellikle Türkiye Başbakanı Erdoğan’ın darbe yönetiminin gerçekleştirdiği 
ihlallere yönelik sert eleştirileri Türkiye-Mısır ilişkilerinin gerginleşmesine neden 
oldu. Mısır bu sebeple 23 Kasım 2013’te Türkiye’nin Kahire Büyükelçisini “istenme-
yen kişi” ilan etti ve Türkiye ile diplomatik ilişkilerin derecesini düşürdü. 

Öte yandan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt Mısır’da ya-
şananları “darbe” olarak görmek bir yana “devrim” olarak nitelendirdiler ve yeni 
yönetime ekonomik, siyasal ve sosyal destek sundular.140 Ortadoğu’da Arap baharı 
ile başlayan isyanların kendi ülkelerine sıçramasından korkan bu ülkeler, bölge-
deki otokratik rejimlerin korunması için büyük mücadele vermektedirler. İslam 
ile demokrasinin birbiriyle çelişmediğini savunan ve barışçıl mücadele ile iktidara 
ulaşmak isteyen İhvan bu rejimler için “kötü bir örnek” idi. Bu nedenle, “Seçimle 
göreve gelmiş Mursi iktidarının devrilmesi, siyasi otoriteye itaat etmeyi benim-
seyen ve kendisini İslam şeriatının tek uygulayıcısı olarak gören Suudi Krallığı 
için, demokratik yollarla seçilmiş bir iktidar anlayışının diğer Müslümanlara ör-
nek teşkil etmemesi bakımından hayatidir.”141 Bu “kötü örnek” daha henüz yolun 
başında iken ortadan kaldırılmalı idi.

Nitekim darbe sonrası Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ku-
veyt Mısır’a 14 milyar dolarlık bir yardım paketi açıkladı. Suudi Arabistan Kralı 
Abdullah 25 Ocak devrimi öncesi Mübarek’i telefonla arayıp desteğini sunmuş-
tu. 3 Temmuz darbesi sonrası ise 7 Mart 2014’te, Müslüman Kardeşler grubunu 
“terör örgütü” ilan etti.142 Körfez ülkelerinin Mısır’a verdiği ekonomik desteğin 

140. Körfez ülkelerinin Mısır politikasına ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Can Acun ve Gülşah Neslihan Akkaya, 
“Selefilik ve İhvan Ekseninde Körfez Ülkelerinin Mısır Politikası”, SETA Analiz, (Ocak 2014), Sayı: 77. 
141. Can Acun ve Gülşah Neslihan Akkaya, a.g.e., s. 16.
142. “Riyad: İhvan Terör Örgütü”, Al Jazeera Turk, 7 Mart 2014.
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bu ülkelere siyasi bağımlılık oluşturmasından endişe eden Mısırlı gazeteci ve 
yazar Fehmi Hüveydi endişesini şu şekilde dile getiriyordu: 

“Körfez’in mali desteğine artan bağımlılığın gölgesinde yeni Mısır’ın hareket 
edebileceği siyasi eksenin sınırlarını sorguluyorum… Mısır’ın bu şartlar altında 
barışçıl gösterilere veya ifade özgürlüğüne, siyasi hayatın canlılığına izin verip 
vermeyeceğini, insanların katılım ve sorgulama hakkına kapıları açıp açmayacağını 
sorguluyorum. Ki tüm bu talep ve haklara, Mısır’ın bugünkü destekçileri olan 
müttefik Körfez ülkelerinde göz açtırılmıyor.”143

Körfez ülkelerinin Cunta’ya verdiği desteğe paralel bir biçimde Hüveydi’nin 
endişelendiği hususlar da zamanla vuku bulmaya ve Mısır otokratik bir yönetimin 
altına girmeye başladı.

Başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin darbe karşısında aldıkları ikircikli tutum 
da tartışma konusu oldu. ABD 3 Temmuz’u “darbe” olarak tanımlamaktan kaçındı. 
Bunun en önemli sebebi ABD’nin Mısır’a 1979 yılında beri yaptığı askeri ve ekonomik 
yardımların kesilmemesi idi. 1961 tarihli ABD Dış Yardım Yasası (Foreign Assistance 
Act), seçilmiş bir hükümeti askeri güç yoluyla iktidardan düşürerek darbe yapan bir 
yönetime yardım sunmayı yasaklıyor. Nitekim geçmişte 1991 yılında Cezayir’e, 1999 
yılında Pakistan’a, 2006 yılında Tayland’a, Obama yönetimi döneminde ise 2009 yılın-
da Honduras’a, 2012 yılında Orta Afrika Cumhuriyeti’ne ve Mali’ye yapılan askeri ve 
ekonomik yardımlar söz konusu Yasa nedeniyle kesintiye uğradı.144 Ulusal güvenlik 
çıkarları gereği Mısır’a askeri ve ekonomik yardımını sürdürmek isteyen ABD yöneti-
mi ABD kanunlarının kendilerine, Mısır’a olanları “darbe” olarak tanıma yükümlülü-
ğü getirmediğine kanaat getirerek yardımların devam edileceğini açıkladı.145 Bununla 
birlikte, darbe karşıtı gösterilere aşırı güç kullanarak müdahalede bulunulması zaman 
zaman ABD yönetiminin darbe yönetimine üstü örtülü uyarılar yapmasına neden 
oldu.146 Nisan 2014’te ise 683 kişinin idama mahkum edilmesi yardımın ABD Kong-
resi’nde tartışılmasına neden oldu. İdam kararlarını veren mahkemeyi ve yargılamayı 
eleştiren Dış Operasyonlar Alt Komitesi Başkanı Patrick Leahy, Mısır Hükümeti hu-
kukun üstünlüğünü esas alana kadar yardım paketini imzalamayacağını açıkladı.147

143. Fehmi Hüveydi, “Mısır’ın Yeni Liderine Önemli Soru”, Al Jazeera Turk, 29 Mayıs 2014.
144. Max Fisher, “U.S. Has Spotty Record on Law Requiring it to Cut Aid After Coups”, The Washington Post, 5 
Temmuz 2013.
145. Mark Landler, “Aid to Egypt Can Keep Flowing, Despite Overthrow, White House Decides”, The New York 
Times, 25 Temmuz 2013.
146. “US to Cut Military and Economic Aid to Egypt in Shift of Policy After ‘Coup’”, The Guardian, 9 Ekim 2013.
147. “US Senator to Block Sending Foreign Aid to Egyptian Military Over ‘Sham Trial’”, The Guardian, 29 
Nisan 2014. 
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Sisi’nin ülkeye kısa vadede güvenlik ve istikrar getirmeyi başarabileceği sıklıkla 
dile getirilse de, Sisi’nin ülkeyi Mübarek zamanında olduğu gibi yönetmesinin müm-
kün olmadığı, İslamcılar, laikler, Hristiyanlar, gençlik grupları gibi ülkedeki farklı si-
yasi ve sosyal grupları yönetime dahil etmesinin elzem olduğu kabullenilen bir gerçek 
idi.148 Ancak Sisi’nin darbe ile yönetimi ele geçirmesi ABD ve Batılı pek çok ülke tara-
fından kabullenilmiş durumdadır. Nitekim Beyaz Saray cumhurbaşkanlığı seçimleri 
sonrasında yaptığı açıklamada, seçimi kazanan Sisi ile çalışmayı dört gözle bekledik-
lerini, Obama’nın önümüzdeki günlerde Sisi’yi arayacağını, demokratik bir düzene 
geçiş için reformların bir an önce hayata geçirilmesi çağrısını yaptıklarını açıkladı.149

DARBE SONRASI İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
Mısır’da darbe karşıtı protestoların sürmesi karşısında darbe hükümeti çareyi daha 
sert kanunlar çıkarmakta buldu. Kasım 2013’te İçişleri Bakanlığı tarafından yeni 
bir terörle mücadele yasası taslağı hazırlandı. “Terörizm” tanımını genişleten yeni 
kanun tasarısı, şiddet içermeyen gösteri ve eylemleri dahi “terör faaliyetleri” kapsa-
mına aldı. Akabinde Mısır İdare Mahkemesi 12 Kasım 2013’te, ülkede 3 aydır süren 
olağanüstü halin kaldırılmasına karar verse de yürürlüğe giren yeni Gösteri Kanunu 
İçişleri Bakanlığı’na 10’dan fazla kişinin toplanmasını yasaklama yetkisi verdi.

Geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur’un Kasım 2013’te onayladığı 107 nolu 
Yasa ise İçişleri Bakanının gösterileri dağıtmak için muğlak nedenlere dayanmasına 
ve kolluk birimlerinin göstericilere karşı ateşli silah kullanmasına izin vererek 
“toplantı ve gösteri özgürlüğü hakkının” kullanımını daha da güç hale getirdi. 
Yine Kasım 2013’te hükümet tarafından yayımlanan bir kararname ile güvenlik 
güçlerinin rektörlerden izin almadan üniversitelere istedikleri zaman girebilmele-
rine izin verildi. Ocak 2013’te çıkarılan bir Yasa ile de öğrencilerin toplantı, ifade 
ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin kısıtlamalar getirildi. Eylül 2013’ten itibaren 
tutuklanan yüzlerce öğrencinin yanı sıra, hükümet karşıtı gösterilere katıldıkları 
gerekçesiyle haklarında disiplin soruşturması açılan öğrenciler bulunmaktadır.

Darbe yönetiminin ilk icraatlarından bir diğeri Suriyeli mültecilere ilişkin 
oldu. 8 Temmuz 2013’ten itibaren Mısır, Suriye’deki iç savaştan kaçarak ülkeye 
sığınan Suriyelilerden vize talep etmeye ve haklarında güvenlik soruşturması yü-
rütmeye başladı. Aynı gün uçakla ülkeye giriş yapmak isteyen ve aralarında BM 
Mülteciler Yüksek Komiserliğinin sığınmacı statüsü verdiği kişilerin de bulundu-

148. Tamara Cofman Wittes, “Why Democracy in Egypt Still Matters”, Brookings Opinion (Mart-Nisan 2014).
149. “Statement by the Press Secretary on the Presidential Election in Egypt”, www.whitehouse.gov, 4 Haziran 2014.
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ğu 276 Suriyelinin ülkeye girişine izin verilmedi. Mısır Hükümeti ülkedeki Suri-
yelilerin İhvan’ı desteklediğini iddia ederek bu uygulamayı başlattığını açıkladı.150

Darbe döneminde sistematik ihlallere karşı hak savunuculuğu yapan sivil 
toplum örgütleri de cunta yönetiminin hedefi haline gelmeye başladı. Çalışma-
larından dolayı vatan hainliği ile suçlanan STK’ları devlet güdümüne almak is-
teyen hükümet “STK’ların mali yapısını izlemek” gibi gerekçelerle yaptığı yasal 
düzenlemeler ile bu amacını gerçekleştirmek istedi.151 Darbe sonrası Mısır’da 
çalışmalarını sürdüren İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Cenevre merkezli Ke-
rame İnsan Hakları Örgütü’nün Kahire ofisleri tehdit ve baskı sonucu kapatıldı. 
Kerame çalışanı avukat Ahmet Mifreh’e göre bu şekilde ülkede faaliyet gösteren 
uluslararası insan hakları örgütlerine “burada faaliyet gösteremezsiniz” mesajı 
verilmiş oldu ve Mısır’da insan hakları alanında faaliyet gösteren hiçbir yaban-
cı örgüt kalmadı.152 Bu dönemde Mısır Ekonomik ve Sosyal Haklar Merkezi 19 
Aralık 2013’te polis tarafından basıldı. 

Yaşam Hakkı İhlalleri
Mısır’da otoriter yönetimin işaretleri günbegün artmaktadır. Ancak Mısırlıları en 
derinden sarsan konu başta gösteriler sırasında olmak üzere siyasi muhaliflere 
yönelik “yaşam hakkı” ihlalleri oldu. 25 Ocak devrimi sırasında öldürülenlerin 
failleri daha yargı önüne çıkarılmadan Mısır yeni katliamlara sahne oldu. Mısır’da 
2011 yılından beri birçok gösteride binlerce insan yaşamını yitirdi veya yaralandı. 
Darbe karşıtı gösterilerin gerçekleştirildiği 14 Ağustos 2013, binden fazla kişinin 
yaşamını yitirdiği katliamlarla zirve noktası idi. Darbenin ilk aylarında yaşanan 
katliamlar ve yargısız infazlar zamanla azalsa da sonlanmadı. Ancak cezaevlerin-
de bulunan siyasi mahkumların ölüm oranı artmaya başladı. 

Darbenin arifesinden itibaren ilk ölüm haberleri ajanslara düşmeye başladı. 2 
Temmuz günü Kahire Üniversitesi yakınlarındaki çatışmalarda Mursi yanlıları ve 
bölge sakinlerinden en az 18 kişi yaşamını yitirdi. Görgü tanıkları önceki günler-
de olduğu gibi, bu olay sırasında da güvenlik güçlerinin olaylara müdahale etme-
diğini açıkladılar. Silahla ve bıçakla yaralanan göstericiler çevredeki hastanelere 
kaldırılırken yaralı sayısı yüzlerle ifade edildi. Acuza Hastanesi’nden Dr. Sema 

150. “Egypt: Do Not Return Asylum Seekers to Syria”, Human Rights Watch, 10 Temmuz 2013.
151. “Human Rights Organizations Launch ‘My Right… Your Right’ an Awareness Campaign on Civil Society”, 
The Egyptian Initiative for Personal Rights, 23 Ekim 2014.
152. Sümeyye Ertekin, “Mahkeme Kapısında Gözaltına Alınıyorlar”, Al Jazeera Turk, 4 Temmuz 2014.
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Şehate sadece kendi hastanelerine 5 saat içinde 54 yaralının getirildiğini belirtti.153 
Sağlık Bakanlığı ise 2 Temmuz akşamından sonra başlayan çatışmalarda bir gün 
içerisinde 18 kişinin öldüğünü, 619 kişinin yaralandığını açıkladı.154

Müslüman Kardeşler 5 Temmuz günü ülke genelinde darbe karşıtı yürü-
yüşler düzenlenmesi için çağrı yaparken, güvenlik güçleri ülke genelinde darbe-
yi protesto eden kitleleri dağıtmak için ateş açarak müdahalede bulundu. Mursi 
yanlıları ve karşıtları arasındaki bazı çatışmalara ise güvenlik güçleri müdahale 
etmedi. 5 Temmuz günü en az 36 kişi öldürüldü, 1.000’den fazla kişi de yaralandı. 
6 Temmuz günü Kahire’de süren çatışmalarda ise 5 kişi yaşamını yitirdi. Aynı gün 
İskenderiye’de 17 kişi öldürüldü. 

8 Temmuz 2013’te Cumhuriyet Muhafızları Katliamı gerçekleşti. Kahire’de 
Cumhuriyet Muhafızları Merkezinin önünde gösteri yapan ve çoğunluğunu İh-
van yanlılarının oluşturduğu oturma eylemine asker ateş açarak müdahale etti. 
Saldırı sonucu 51 kişi vurularak öldürüldü, 400’den fazla kişi de yaralandı. Görgü 
tanıkları saldırının askerin oturma eylemine müdahalesi ile başladığını ve göste-
ricilerin büyük bir kısmının silahsız olduğunu belirtirken, saldırı sırasında sadece 
1 asker ve 2 polisin öldürülmesi bu savı doğruluyor. Ordu Sözcüsü Ahmet Mu-
hammed Ali göstericilere karşı aşırı güç kullanıldığı iddialarına karşılık “Aşırı güç 
nedir? Bize ateş açan kişilerin hakkından geldik. Aşırı güç kullansaydık 300 kişi 
ölürdü” açıklamasını yaptı.155

Darbe sürecinde kadınlar en fazla saldırıya uğrayan kesimlerden biri idi. Sa-
dece 28 Haziran-3 Temmuz arasındaki 4 günlük süreçte en az 91 kadın çetelerin 
taciz ve tecavüzüne maruz kaldı. Saldırıya uğrayan kadınların önemli bir kısmı 
Tahrir Meydanı’ndaki göstericilerdendi. Toplu tecavüze maruz kalan kadınların 
yanı sıra saldırı sırasında zincir ve sopalarla dövülen ve bıçaklanan göstericiler 
oldu. Güvenlik güçleri saldırganların tespiti ve yakalanması konusunda etkisiz ka-
lırken, taciz ve tecavüze uğrayan kadınlar toplum önünde damga yememek için ya 
da faillerin yakalanması için ciddi soruşturma yürütülmemesi nedeniyle çoğu za-
man suç duyurusunda bulunmadılar. Kadınlara yönelik cinsel şiddet sadece darbe 
dönemine özgü değil. Cinsel şiddete yönelik eleştiriler ve yeni yaptırımlar getiril-
mesi dile getirildiğinde yegane çözümü kadını kamusal alandan uzaklaştırmakta 
görenler de var. Şura Meclisi üyelerinden General Adil Afifi Şubat 2012’de Tah-

153. “Egypt: Deadly Clashes at Cairo University”, Human Rights Watch, 5 Temmuz 2013.
154. “Health Ministry: 18 Killed in Giza Clashes”, Egypt Independent, 3 Temmuz 2013.
155. “Analysis: Egyptian Military’s New Look Challenged”, Al Arabiya News, 9 Temmuz 2013.
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rir’de çetelerin gerçekleştirdiği cinsel saldırılara ilişkin olarak yaptığı açıklamada, 
“Kadınlar bu çevrelerde bulunarak tecavüze yüzde yüz katkı sağlıyorlar” demişti. 
Maruz kaldığı toplu tecavüzü açıklama cesareti gösteren Mısırlı bir kadının an-
lattıkları yaşanan dehşeti açıklamaya bir nebze yardımcı oluyor. Darbe öncesi 23 
Kasım 2012’de, Tahrir Meydanı’nda bir gösteriye katılan Yasmin el-Beramavi (30) 
15 kişilik bir grup tarafından yere yatırılıp elbiseleri çıkarıldıktan sonra tecavü-
zün başladığını, yaklaşık 90 dakika süren saldırı sırasında etrafındaki erkeklerin 
sayısının 100’e çıktığını, tecavüz ve dayağa maruz kalırken erkeklerin ellerindeki 
cep telefonu ile gülümseyerek saldırıyı kaydettiği anları unutamadığını açıkladı.156

Darbe sonrası ülkenin farklı bölgelerinde din ve mezhep çatışmaları mey-
dana geldi. 4 Temmuz günü Neca Hassan isimli bir Müslümanın ölümünün ar-
dından evleri Müslüman bir grup tarafından kuşatılan Kıptilerin polise yaptığı 
yardım çağrıları karşılıksız kaldı. Sayılarının yetersiz olduğunu belirten güvenlik 
güçleri evleri kuşatılan Hristiyanlardan sadece kadınların polis araçları ile bölge-
den uzaklaştırılmalarını kabul ederken, daha sonra saldırgan grubun Kıptilerin 
evlerine girmesine izin verdi. Saldırı sonucu 4 Kıpti dövülerek ve bıçaklanarak öl-
dürülürken en az 5 kişi de yaralandı, bazı evler yağmalandı ve yakıldı. Yine Kuzey 
Sina’da Mina Abboud Sharubim adlı bir Ortodoks rahip öldürülürken, kiliseler 
ibadetlerine ara vermek zorunda kaldı. Gayrimüslimlere karşı saldırıların “Mur-
si-karşıtı gösterilere destek verdikleri gerekçesiyle Müslüman Kardeşler taraftar-
ları tarafından yapıldığı” iddiaları İhvan tarafından reddedildi.157

27 Temmuz 2013 günü Geçici Başkan Adli Mansur’un “devletin kararlı bir 
şekilde zor kullanarak düzeni sağlayacağı” ve Geçici İçişleri Bakanı Muhammed 
İbrahim’in “güvenlik güçlerinin Rabia ve Nahda meydanlarını Mursi yanlıların-
dan temizleyeceği” uyarısından saatler sonra Mısır’da yeni bir katliam gerçek-
leşti. “Manassa Olayları” olarak adlandırılan katliam gününde güvenlik güçleri 
Rabiatü’l Adeviyye Camii ve civar caddelerde göstericilerin üzerine gerçek mer-
milerle ateş açtı. Saldırı sonucu en az 200 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. Ce-
setler üzerinde yapılan incelemede göstericilerin birçoğunun başlarından ya da 
göğüslerinden vurulduğu ve öldürme kastıyla hareket edildiği tespit edildi. Gü-
venlik güçleri polise sapanla taş atıldığı ve ateş edildiğini iddia ederken, görgü 
tanıkları saldırının polisin göz yaşartıcı gaz atmasıyla başladığını, öldürülenlerin 

156. “Egypt: Epidemic of Sexual Violence”, Human Rights Watch, 3 Temmuz 2013.
157. “Sectarian Incitement and Attacks”, The Egyptian Initiative for Personal Rights, 15 Temmuz 2013.
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yüzde 80’inin keskin nişancılar tarafından vurulduğunu belirtti.158 İçişleri Bakanı 
ise polisin göstericilere ateş açmadığını, aksine göstericilerin açtığı ateş sonucu 14 
polisin başlarından vurulduğunu iddia etti.159

14 Ağustos 2013 sabahı güvenlik güçleri demokrasi yanlısı göstericilere ikinci 
kez gerçek mermiler ile saldırı gerçekleştirdi. Başkent Kahire’de Mısır hükümetini 
deviren Mısır ordusu tarafından gerçekleştirilen katliamda, Mısır Sağlık Bakan-
lığına göre en az 500 kişi, Müslüman Kardeşler’e göre en az 2.500 kişi öldü. Rabia 
Meydanı’nda yaralananların yakınlardaki bir hastaneye ambulanslarla sevki ise 
keskin nişancıların açtığı ateş nedeniyle sık sık durmak zorunda kaldı. Rab’a Has-
tanesi’ne getirilen cesetleri inceleyen doktorlar 64 kişinin başından ve göğsünden 
vurulmak suretiyle, bir kişinin ise çadırında yakılarak öldürüldüklerini tespit et-
ti.160 Mısır’ın tarihindeki bu kanlı katliamın üzerinden aylar geçtikten sonra dahi, 
insan hakları örgütlerinin çağrılarına rağmen, Mısır Hükümeti göstericilere ateş 
açan güvenlik güçleri hakkında soruşturma başlatmadı. Kesin ölüm sayısı hak-
kında da bir açıklama yapılmadı. Ancak olaylar sonrası hastane morglarında en az 
726 kişinin cesedi bulunuyordu. Ölenlerden bir kısmı ise doğrudan aileleri tara-
fından, hastaneye sevk edilmeden defnedilmişti. Bu nedenle toplam ölü sayısının 
1.000’i geçtiği tahmin ediliyor.161 14 Ağustos katliamı hükümette de çatlağa neden 
oldu ve Muhammed el-Baradey cumhurbaşkanlığı yardımcılığından istifa etti. 
Katliamla ilgili 19 Mart 2014’te açıklanan Adeviyye Raporu’nda Ağustos 2013’te 
Rabia Meydanı’ndaki gösterilerin dağıtılması olaylarında 1.282 kişinin öldüğü, 5 
bin kişinin yaralandığı ve 350 kişinin kaybolduğu belirtildi.

Bu katliam sonrası ilk cuma, ikinci bir “Öfke Cuması”na dönüştü.162 16 Ağus-
tos Cuma gününde gerçekleştirilecek gösterilerin büyüklüğünü kavrayan Mısır 
yönetimi, göstericilerin stratejik bölgelere yaklaşmaları durumunda gerçek mer-
mi kullanması için polise yetki verdi. Her ne kadar yetki açıklamasında, “stratejik 
bölge” kavramı yer almış olsa da, bu genel manada “polise göstericileri dağıtmak 
için gerçek mermi kullanım izni” şeklinde algılanmıştır.163 16 Ağustos 2013 günü 
Ramses Meydanı’nda düzenlenen gösterilerde darbe yönetiminin sivil halka ateş 
açması sonucu aralarında yaralıların da bulunduğu yüzlerce kişi el-Feth Camii’ne 

158. “Egypt: Many Protesters Shot in Heador Chest”, Human Rights Watch, 28 Temmuz 2013.
159. “Scores Killed as MOI Denies Using Live Shots”, The Egypt Monocle, 27 Temmuz 2013.
160. “Dispatches: Deaths, Chaos in Egypt”, Human Rights Watch, 14 Ağustos 2013.
161. “Impunity is not an Option-Ensure Accountability for Mass Killings in Egypt”, Alkarama, Şubat 2014, s. 15-16.
162. İlk “Öfke Cuması” 28 Ocak 2011 tarihinde yapılan eylemler için isimlendirilmişti.
163. Abdullah Aydoğan Kalabalık, “Mısır’da İkinci ‘Cuma Öfkesi’”, SETA Yorum, 16 Ağustos 2013.
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sığındı. Camide bulunan 400 ila 1.000 kişi arasındaki kalabalık grup, sabah nama-
zından sonra cami hoparlöründen yardım çağrısında bulundu. Öğle saatlerinde 
çıkışına izin verilen bir grubun camiden ayrıldığında tutuklandığını gören grup, 
camiden bu şekilde ayrılmayı reddetti ve camide açlık grevi başladı. Bunun üze-
rine saat 14.00 sularında darbe yönetimi camiye müdahale etti ve camide bulu-
nanlar tutuklandı. 16 Ağustos 2013 Cuma günü yaşanan olaylar esnasında Müs-
lüman Kardeşler Mürşidi Muhammed Bedii’nin oğlu Ammar’ın yanı sıra, İhvan’ın 
yöneticilerinden Muhammed el-Biltaci’nin kızı Esma ve Mursi’nin müsteşarı Ah-
med Abdulaziz hayatını kaybetti. İhvan’ın önemli isimlerinden Salah Sultan ise 
olaylar sırasında yaralandı ve Baltacı gruplar tarafından kaçırıldı.

18 Ağustos 2013’te, haklarında tutuklama kararı çıkarılan Müslüman Kar-
deşler Teşkilatı mensuplarının, Kahire’nin kuzeyindeki el-Kalyubiye ilindeki Ebu 
Zabel Hapishanesi’ne nakledildikleri sırada ise 37 kişi öldürüldü. İçişleri Bakan-
lığı, 612 tutuklunun hapishaneye nakli sırasında kaçmaya teşebbüs eden ve bir 
subayı rehin alan İhvan mensuplarına güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla mü-
dahalesinde 37 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini belirtirken, Darbeyi Ret ve 
Meşruiyete Destek için Ulusal İttifak Hareketi, olayda 52 İhvan üyesinin hayatını 
kaybettiğini açıkladı.164 Hayatını kaybedenlerin aileleri ise, cesetleri alabilmeleri 
için kendilerinden ölüm sebebinin “boğulma” olduğunu kabul ettiklerine ilişkin 
hazırlanan belgeleri imzalamaları istendiğini açıklarken, resmi işlemlerin yapıl-
masında ailelere yardım için morga giren Dr. İslam Abdusselam cesetlerde işken-
ce ve başlara isabet etmiş kurşun izleri gördüğünü ifade etti. Kerame adlı insan 
hakları örgütünün katliamla ilgili 28 Ağustos 2013’te yaptığı şikayete 23 Ekim 
2013’te savcılık tarafından dört memur hakkında “ihmal sonucu ölüme sebebi-
yet verdiği” gerekçesiyle dava açıldığı yanıtı verildi. Savcı içerisinde bulundukları 
araca gaz bombası atarak mahkumların havasızlıktan ölmesini “kabahat” olarak 
görürken tanıkların ifadesini almayı da gerekli görmedi.165

6 Ekim 2013’te Tahrir Meydanı’na doğru yapılmak istenen yürüyüşe polis ve 
asker tarafından yapılan saldırı ise bir başka katliama sahne oldu. Müdahale sıra-
sında en az 57 gösterici öldürüldü. Uluslararası insan hakları hukukunun ihlali 
anlamına gelen bu katliamlara ilişkin olarak bir açıklama yapan BM İnsan Hakları 
Konseyi uzmanlarından Chaloka Beyani güvenlik güçlerinin barışçıl göstericilere 
karşı aşırı güç kullanmasını eleştirdi ve sorumluların ulusal ve uluslararası hukuk 

164. “Mısır’da Kanlı Cezaevi İsyanı: 36 Ölü”, Hürriyet, 19 Ağustos 2013.
165. “Impunity is not an Option-Ensure Accountability for Mass Killings in Egypt”, s. 16-18.
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çerçevesinde hesap vermesi gerektiğini belirtti. Açıklamada olağanüstü hal ilanı-
nın sadece insan haklarının askıya alınmasına değil aynı zamanda yargısız infaz, 
işkence, zorla kaybetme ve keyfi gözaltı gibi ihlallere sebep olabileceği ifade edil-
di.166 Tüm bu uyarılara karşın katliamlar devam etti. Devrimin üçüncü yıldönümü 
olan 25 Ocak 2014’te ülke genelindeki 5 eyalette 103 gösterici öldürüldü. 

Mısır’da geçmişten beri kamu görevlilerini korumak amacıyla uygulanan ce-
zasızlık politikası yaşam hakkı ihlallerinin sürmesindeki en büyük etkenler ara-
sındadır. Devrimden bu yana gösterilerde 2.000’den fazla kişi öldürülürken, ger-
çekleşen infazlara ilişkin sadece birkaç güvenlik görevlisi hakkında açılan davalar 
sonuçlanabildi. Örneğin Kasım 2011’de gerçekleşen Muhammed Mahmud Olay-
ları sırasındaki katliam nedeniyle sadece bir polis memuru üç yıl hapis cezasına, 
25 kişinin yaşamını yitirdiği Maspero katliamı nedeniyle ise üç asker iki ile üç yıl 
arasında hapis cezasına çarptırıldı.167

Darbe sonrası sadece gösteriler sırasında değil gözaltında da çok sayıda kişi 
yaşamını yitirdi. İnsan hakları örgütleri darbenin ilk yılında en az 80 kişinin 
gözaltında yaşamını yitirdiğini belirledi. 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra Nisan 
2014’te tahliye edilmek üzere götürüldüğü Matteriye Polis Karakolunda yaşamını 
yitiren Ahmet İbrahim’in hikayesi gözaltında ölüm vakalarının örneklerinden bi-
risidir. Karakolda bulunan nezarethanenin aşırı kalabalık olması ve yetersiz hava-
landırmadan şikayet eden İbrahim, doktora çıkma talebinin reddedilmesi sonrası 
15 Haziran 2014’te yaşamını yitirmişti. İbrahim’in babası oğlunun vücudunun üst 
kısmında yara bereler ve boynunda kesikler olduğunu belirterek işkence görmüş 
olabileceğini açıklarken, yapılan otopside işkence izleri tespit edildi.168

Meşruiyeti olmayan darbe yönetimi gerçekleştirdiği katliamlar ve infazlar ile 
iki hedefe ulaşmak istiyordu. Birincisi, meydanları boşaltarak darbe sonrasında 
yönetilemez hale gelen ülkede görünürde de olsa normalleşme sağlamak ve darbe 
yönetiminin Kahire’den taşraya kadar yasama ve yürütme gücünü tesis etmek. İkin-
cisi ise Müslüman Kardeşler’i ve darbe karşıtı diğer siyasi grupları şiddet sarmalı 
içerisine çekerek onları şiddetle bağdaştırmak ve böylece bu siyasi grupların meş-
ruiyetlerini toplum nezdinde sorgulanır hale getirmek. Darbe yönetiminin katliam 
ve baskılarına İhvan ve diğer siyasi grupların şiddetle karşılık vermesi durumunda 

166. “Egypt: “An Escalating and Deeply Worrying Human Rights Crisis”, The Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights (OHCHR), 16 Ağustos 2013. 
167. “Joint Submission by: Forum of Egyptian Independent Human Rights Organizations”, Ekim-Kasım 2014, s. 4-5.
168. “Egypt: one Year on from Morsi, Country is ‘Failing at Every Level’ in terms of Human Rights”, Amnesty 
International, 3 Temmuz 2014.
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cunta, bugüne kadar sadece şiddete karşı kamu düzenini sağlama mücadelesini yü-
rüten bu gruplara karşı “terörle mücadele” kisvesi altında zulüm yapabilecekti.169

Başta İhvan olmak üzere darbe karşıtı gruplar bugüne kadar demokrasiye dö-
nüş için silahlı mücadeleyi benimsemeyerek büyük bir olgunluk gösterdiler. Ancak 
bu durum Mısır’da darbe dönemine kadar görece etkisiz olan bazı radikal İslami ör-
gütlerin etki alanını hızla büyüterek terör saldırıları gerçekleştirmesine de yol açtı. 
Cunta ise terör saldırıları karşısında İhvan’ı suçlamaya ve cezalandırmaya devam 
etmektedir. Son olarak 29 Haziran 2015’te Kahire’nin Heliopolis semtinde Başsavcı 
Hişam Barakat’ın bombalı suikast sonucu öldürülmesi ve ardından Mısır’da faaliyet 
gösteren ve DAİŞ’e katılan Ensar Beyt el-Makdis adlı terör örgütünün Sina yarıma-
dasındaki Karm Elkavadis bölgesinde en az 31 Mısır askerinin ölümüne yol açan 
saldırı düzenlemesi sonrası Mısır güvenlik güçleri 2 Temmuz 2015’te Kahire’nin ba-
tısında bir operasyon düzenledi. 6 Ekim semtinde bir eve yapılan baskında 13 İhvan 
lideri öldürüldü. Darbe yönetimi öldürülen 13 İhvan liderinin güvenlik güçlerine 
karşı silahlarla karşılık verdiğini öne sürerken, Al Jazeera’ye konuşan İhvan Sözcüsü 
Muhammed Muntaser, 13 İhvan liderinin hiçbir silah taşımadıklarını ve hapishane-
lerde haksız suçlamalarla tutuklananların ailelerine Ramazan ayı kapsamında yar-
dım kampanyası düzenlemek amacıyla toplandıklarını açıkladı. İhvan yöneticisi Ab-
dussettar Kasim ise öldürülenlerin arasında eski parlamento üyelerinin, tutuklanan 
İhvan üyelerini mahkemelerde savunan avukatların bulunduğunu dile getirdi.170

Darbenin ikinci yıl dönümü olan 3 Temmuz 2015’te düzenlenen gösterilerde 
yine kan aktı. Kahire’nin güneyindeki Daru Selam bölgesinde toplanan eylemci-
lere gerçek mermi ve gaz bombaları ile yapılan polis müdahalesinde en az 1 kişi 
öldü, onlarca kişi yaralandı.

Darbe sonrası Mısır’da saldırılarını giderek artıran DAİŞ ise 2015’in son 
aylarında büyük çaplı terör eylemleri gerçekleştirdi. 20 Ağustos 2015’te Ka-
hire’nin kuzeyindeki Şubra Hayma bölgesinde bir emniyet şubesi, mahkeme 
ve polise ait güvenlik kontrol noktasına yönelik saldırılarda 20 kişi yaralandı. 
DAİŞ saldırıları üstlendi. Artan saldırılar karşısında sert önlemler almak is-
teyen Mısır güvenlik güçlerinin kullandığı orantısız ve kontrolsüz şiddet ise 
daha büyük sorunlara yol açmakta. Batı Sahra’da Meksikalı ve Mısırlı turistle-
rin bulunduğu araçlara güvenlik güçlerinin “terörist” sanarak açtığı ateş sonu-
cu 12 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

169. Bu siyasi gruplar bu oyuna gelmeyerek şiddetten uzak durdular, ancak cunta ilerleyen dönemde DAİŞ ve 
bağlantılı terör örgütlerinin gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle yine bu grupları suçladı.
170. “13 İhvan Lideri Öldürüldü”, Al Jazeera Turk, 2 Temmuz 2015.
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Mısır’daki en büyük terör saldırısı ise 31 Ekim 2015’te gerçekleşti. Şarm El-
Şeyh-St. Petersburg seferini gerçekleştiren bir Rus havayolu şirketine ait yolcu 
uçağının düşmesi sonucu 217 yolcu ve 7 personel yaşamını yitirdi. DAİŞ, uçağa 
bomba yerleştirdiğini açıklayarak saldırıyı üstlendi.

Gözaltı ve Tutuklamalar
Darbe sonrası Mısır’da cunta rejiminin muhalifleri bastırmak ve caydırmak için kul-
landığı yöntemlerden bir diğeri kitlesel gözaltı ve tutuklamalar idi. Gözaltına alınan 
siyasi muhalifler aylarca ilk duruşmalarına çıkarılmayı beklerken, on binlerce kişi alı-
konuldukları karakollar ve tutukevlerinde işkence ve kötü muameleye maruz kaldılar.

Darbenin hemen ertesinde Mısır rejimi ile İhvan arasındaki siyasi mücade-
lede 60 yıl geriye dönülmüştü. Hürriyet ve Adalet Partisi liderinin de aralarında 
bulunduğu yüzlerce İhvan üyesi Temmuz ayında tutuklandı. Mısır güvenlik güç-
leri ilerleyen aylarda da kitlesel tutuklamalara devam etti. Ağustos ayında Süveyş, 
Bahire ve Luksor şehirlerinde İhvan yöneticileri tutuklanırken, Dekahliyye Emni-
yet Müdürlüğü’ne yapılan bombalı saldırının ardından kentteki İhvan’ın “terör ör-
gütü” ilan edilmesini protesto eden 200’den fazla İhvan taraftarı gözaltına alındı.

20 Ağustos 2013’te ise 1950’li yıllardan bu yana ilk kez, Müslüman Kardeşler 
Mürşidi Muhammed Bedii Adeviyye Meydanı yakınlarındaki dairesinde “halkı 
şiddete teşvik etmekle” suçlanarak gözaltını alındı. Bedii sorgusunun ardından 
el-Akreb Hapishanesi’ne nakledildi. 

25 Ocak 2014’te hükümet, devrimin üçüncü yıldönümü vesilesiyle başta Kahire 
olmak üzere ülke genelinde düzenlenmek istenen eylemleri engellemek için sıkı 
önlemler aldı. Güney illerine tren seferlerini durduran hükümet 250 bin güvenlik 
görevlisini başkent Kahire ve çevresinde konuşlandırdı. Ayrıca Geçici Cumhurbaş-
kanı Adli Mansur ve İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim bazı gençlik grupları ve 
hareketlerine mensup gençlerle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.171

Darbe döneminde tutuklanan ve yargılananların avukatları da cuntanın he-
definde idi. 2013’ün Eylül ayında hakkında yakalama kararı çıkmasının ardından 
ülkeyi terk eden Cenevre merkezli Kerame İnsan Hakları Örgütü çalışanı avukat 
Ahmet Mifreh darbe sonrası süreçte yaklaşık 350 avukatın tutuklandığını açıkla-
dı. Mifreh gibi yurtdışına çıkmayı başarabilenler için de sorunlar bitmemektedir. 
Ülkesini terk edip sürgünde yaşamak zorunda kalan Mifreh’in Milli Eğitim Ba-

171. Abdullah Aydoğan Kalabalık, “Devrim’in 3. Yıldönümü: Mısır’da 25 Ocak Alarmı”, SETA Yorum, 24 
Ocak 2013.
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kanlığında memur olarak çalışan babası tutuklanırken ailesi halen polis baskısı 
altında tutulmaktadır. Aranan kişilerin ailelerine baskı yaparak sanıkları teslim 
olmaya zorlamak darbe yönetiminin uyguladığı sistematik bir yöntemdir. Mif-
reh’in arkadaşı olan ve polis tarafından aranan avukat Şerif Haşmet’in teslim ol-
ması için de babası tutuklanmıştır.172

Uluslararası Af Örgütü, gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan kişiler 
veya halen gözaltında bulunanların yakınlarıyla yaptıkları görüşmeler sonucu, 
birçok kişinin sokakta ya da evlerine yapılan baskın sonucu dövülerek gözaltına 
alındığını ve kendilerine herhangi bir suçlamada bulunulmadan, itiraz etmeleri-
ne izin verilmeden, hukuksuz bir biçimde uzun süre alıkonuldukları tespitinde 
bulundu. Mübarek döneminde 11 yıl idari gözaltında tutulan, darbe sonrası ise 
96 gün boyunca el-Cela askeri kampındaki el-Azuli Hapishanesi’nde tutulan bir 
mağdur ise tutuklamaların belli bir hedef gözetilerek değil gelişigüzel yapıldığını 
ifade ederek güvenlik güçlerinin aradıkları kişileri bulamadıklarında aranan kişi-
nin yakınlarını ya da arkadaşlarını tutuklayabildiğini açıkladı.173

Baskıya maruz kalan bir diğer grup da insan hakları savunucularıdır. İnsan 
hakları aktivisti Hasan Mustafa, 21 Ocak 2013’te İskenderiye Başsavcılığı’na “20 
Ocak 2013 günü tutuklanan onlarca göstericinin duruşmasının savunma avuka-
tı olmadan gerçekleşmesi” nedeniyle şikayet dilekçesi verirken tutuklandı. Mart 
2013’te ise “Savcıya saldırdığı ve gözaltında bulunan kişilerin kaçışına yardım et-
tiği” iddiasıyla iki yıl ağır cezaya mahkum oldu. Kahire’deki opera binası önünde 
devrimin ikinci yıldönümü vesilesi ile yapılan gösteriye katılan insan hakları akti-
visti Muhammed Fehmi de 26 Ocak 2013 günü tutuklandı. 

İnsan hakları aktivisti ve avukat Hitam Muhammedein 5 Eylül 2013’te bir 
grup işçiyle buluşmak üzere Süveyş’e giderken Kahire’de “ulusal güvenliğe teh-
dit” içeren belgeler bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Muhammedein 
iki gün sonra serbest bırakıldı. Mısır Kişisel Haklar Girişimi adlı insan hakları 
örgütünde araştırmacı olarak çalışan Yara Sallam ise 21 Haziran 2014’te “izinsiz 
gösteriye katılmak, kamu malına zarar vermek, yasaklanan 6 Nisan Hareketi’ne 
mensup olmak” suçlamasıyla gözaltına alındı. 

10 Kasım 2013’te İskenderiye kentinde insan zinciri eylemi yaparak protesto 
gerçekleştirmek isteyen 12 kız çocuğu ile 9 kadın, polis tarafından gözaltına alın-

172. Sümeyye Ertekin, “Mahkeme Kapısında Gözaltına Alınıyorlar”, Al Jazeera Turk, 4 Temmuz 2014.
173. “Egypt: One Year on from Morsi, Country is ‘Failing at Every Level’ in terms of Human Rights”, Amnesty 
International, 3 Temmuz 2014.
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dıktan sonra “Müslüman Kardeşler üyesi oldukları” gerekçesiyle tutuklandılar. 19 
Aralık 2013’te Mısır Ekonomik ve Sosyal Haklar Merkezi’ne yapılan polis baskı-
nında da 6 merkez çalışanı gözaltına alındı. 

1 Şubat 2014’te Kahire’de bir kitap fuarı sırasında görüşme yaparken 
“kamu huzurunu bozmak ve yanlış bilgi yaymak” iddiasıyla gözaltına alınan 
Yemenli insan hakları aktivisti Feras Shamsan 36 gün gözaltında tutulduktan 
sonra serbest bırakıldı.

21 Haziran 2014’te, yürürlükteki Gösteri Kanunu’nun kaldırılması ve siya-
si mahkumların salıverilmesi için barışçıl bir yürüyüş düzenleyen gösterici ve 
insan hakları savunucularından 23’ü tutuklandı. Avukatları yanında olmadan 
sorgulanan sanıklardan bazıları dövüldü, bazıları da Müslüman Kardeşler ve 6 
Nisan Hareketi’yle ilişkili gösterilmekle tehdit edildi.174

Mısır’da darbe sonrası sıklıkla uygulanan yöntemlerden birisi de siyasi mu-
haliflerin, yapılan baskınlarda evlerinden ya da sokaktan kaçırılarak gizli alıko-
nulma merkezlerinde tutulması olmuştur. Mısır’da rejime muhalif seküler bir 
grubun aktivisti Fatma el-Sayed (29) dört gün süreyle bu şekilde alıkonulmuştur. 
Herhangi bir gözaltı kaydı olmayan el-Sayed, avukatı olmadan yapılan sorgulama-
da kendisine 6 Nisan Hareketi ve İhvan’a ilişkin sorular sorulduğunu, dört günün 
sonunda da hakkında bir polis kaydı oluşturularak kefaletle serbest bırakıldığını 
açıkladı. El Sayed dört günde serbest bırakıldığı için çok şanslıydı. Mayıs 2015’te 
Kahire’de üniversitede dersteyken gözaltına alınan İslam Ateto isimli genç ise po-
lis tarafından öldürüldü. Polis, Ateto’nun bir polis memuruna suikast düzenlemek 
isterken silahlı çatışmada öldürüldüğünü iddia etti. Bugün Mısır’da tıpkı Mübarek 
döneminde olduğu gibi, haftalar ve aylar boyunca yakınlarına bilgi verilmeden 
alıkonulan birçok muhalif var ve sayıları giderek artıyor.175

Özgürlük ve Düşünce Derneği aktivistlerinden avukat Mukhtar Muneer, gö-
zaltıların ve zorla kaybetmelerin yıldırma ve gözdağı için bir araç olarak kullanıl-
dığını belirtirken, Mısır’da kendisini güvende hisseden insanların olup olmadığını 
soran muhabire “Evet, ölmüş olanlar” yanıtını veriyordu. Bugün Mısır’da alıko-
nulma yerlerinde ve cezaevlerinde tutulan insan sayısı hakkında kesin bir bilgi 
bulunmamaktadır. Cezaevlerinde 20 bin ila 40 bin arasında siyasi mahkumun 

174. “Detention of 23 Defendants Including an Awarded Human Rights Defender”, The Egyptian Initiative for 
Personal Rights, 30 Haziran 2014.
175. Sarah al Deeb, “Egyptian Security Agencies Increasingly Detaining Activists in Secret, Rights Lawyers Say”, 
Associated Press, 17 Haziran 2015.
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olduğu belirtilirken,176 rejim “mesnetsiz” bulduğu bu rakamları inkar ediyor an-
cak meseleye ilişkin herhangi bir bilgi de vermiyor.177 Sonuç olarak bu dönemde 
10 binlerle ifade edilen gözaltı ve tutuklamaların olduğu, bu işlemlerin hâkim ya 
da mahkeme kararlarına dayanmadan keyfi ya da hukuksuz bir şekilde yapıldığı, 
alınan kişilere savunma ve adil yargılanma haklarının tanınmadığı, bu kişilerin 
mahkeme önüne çıkarılmadığı, mesnetsiz suçlamalara maruz kaldıkları, aileleri-
ne bilgi verilmediği, gözaltında işkence ve ölümlerin yaşandığı ve tüm bu ihlalle-
rin sistematik bir boyutta gerçekleştiği görülmektedir.

Cezaevleri
Mısır’da cezaevlerinin koşulları ve cezaevlerinde yaşanan insan hakları ihlalleri 
Mübarek döneminden beri sürekli ulusal ve uluslararası insan hakları örgütleri 
tarafından eleştirilmekte idi. Aşırı kalabalık, sağlık hizmetlerinin yanı sıra ye-
mek, ısınma gibi temel yaşam koşullarının yetersiz olduğu cezaevlerinde gerek 
25 Ocak devrimi sırasında gerekse YAK döneminde işkence ve kötü muamele 
ile yargısız infazlar yaşandı. Ancak 3 Temmuz darbesinin ardından bu ihlaller-
de ve cezaevi koşullarından kaynaklanan mağduriyetlerde çok büyük bir artış 
yaşandı. Ağustos 2013’te cezaevine götürülürken öldürülen 37 İhvan üyesi du-
rumu anlatan en bariz örneklerden birisidir.

Kadın mahkumların cezaevinde işkence ve tacize maruz kaldığı Mısırlı insan 
hakları örgütleri tarafından dile getirilmektedir. 30 Mart 2014’te Kahire’de dü-
zenlenen protesto sonrası arkadaşları ile gözaltına alınan Darin Mutavi (19) aynı 
gün tutuklandıktan sonra yaklaşık üç ay herhangi bir suçlamada bulunulmaksızın 
cezaevinde kaldı. Mutavi kendisiyle beraber tutuklanan 24 siyasi mahkumun ilk 
aşamada adi hüküm ve tutukluların bulunduğu koğuşa konulduklarını, burada 
diğer mahkumların sözlü ve fiziksel tacizine maruz kaldıklarını, 11 Haziran günü 
bu duruma bir arkadaşlarının tepki göstermesi üzerine cezaevi görevlileri tara-
fından demir ve tahta sopalarla dövüldüklerini belirtti. Mutavi, müdahale sonrası 
böceklerle dolu bir banyoya kapatıldığını ve dört gün boyunca yerde uyumak zo-
runda kaldığını açıkladı. Kız kardeşi bir gösteriye katıldıktan sonra tutuklanan bir 
İhvan üyesi ise dokuz ay boyunca hapiste kalan kardeşinin önce Merkez Güvenlik 
Kampında, daha sonra da Demanhur Hapishanesinde tutulduğunu, cezaevinde 
bulunduğu süre boyunca kardeşini ailesinden kimsenin ziyaret etmesine izin ve-

176. “41.000 Egyptians Arrested since Morsi’s Ouster Says NGO”, Egyptian Streets, 25 Mayıs 2014.
177. “In Egypt, Fearing the Worst”, Deutsche Welle, 23 Haziran 2015.
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rilmediğini, salıverildikten sonra ise kız kardeşinin Merkez Güvenlik Kampında 
toplu tecavüze uğradığını öğrendiklerini, cezaevi idaresinin tehdidi nedeniyle kız 
kardeşinin bu saldırıya ilişkin konuşmaktan çekindiğini belirtti. El-Kanatır Ce-
zaevinde bulunan kadın mahkumlar da Haziran 2014’te işkence ve kötü koşullar 
nedeniyle açlık grevi başlattı. Muhammed es-Sarif; açlık grevindeki kardeşi Keri-
me es-Sarif ’in, cezaevinde bulunan diğer mahkum kadınların siyasi mahkumla-
rın elbiselerini yırttığını ve transparan kıyafetler giymeye zorladığını, yerlerde sü-
rükleyip dövdüğünü aktardığını belirtti. Merkez Güvenlik Kampında bulunan bir 
kadın mahkum da annesinin kendisini ziyareti sırasında gizlice dışarıya gönder-
diği bir mektupta, tutuklandıktan sonra üç kişi ile beraber cezaevine götürülürken 
yolda dayak ve hakaretlere maruz kaldıklarını, cezaevine girişte ise bu durumun 
cinsel tacize kadar ilerlediğini ifade etti. İçişleri Bakanı General Hani Abdullatif 
ise ihlal iddialarını ve mahkumların işkence ve kötü koşullar nedeniyle açlık gre-
vine başladığı haberlerini reddetti.178

Mısır’da cezaevlerinin mahkumların sağlığı açısından minimum standart-
ları bile karşılayamadığı sık sık dile getirilmektedir. “El Mübaderatu’l Mısri li’l 
Hukuk eş-Şahsi” adlı insan hakları örgütünün 2014 yılında Mısır genelinde 16 
cezaevi ve polis merkezinde yaptığı inceleme ve burada görevli doktorlar ve 
uzmanlar ile mahkumlar ve avukatları ile yaptığı görüşmeler sonrası hazırladı-
ğı rapor179 alıkonulma yerlerindeki sağlık hizmetlerinin altyapı, tesis ve insan 
kaynağına göre her birinde farklılık arz ettiğini ortaya koydu. Raporda, revir-
lerde acil durumlarda müdahale için gereken malzemelerin eksik olduğunu, 
durumu kritik hastalara ilişkin karar alma süreçlerinin yavaş ilerlediğini, ka-
rar alma konusunda yetkili hekimlerin alıkonulma yerlerinde Sağlık Bakanlığı 
yerine İçişleri Bakanlığına bağlı olmasının bunun nedenlerinden biri olduğu 
belirtildi. Psikiyatrik tedavi ve kontrolün hiçbir şekilde yapılmadığı, cezaevle-
rinin aşırı kalabalık olduğu, bakımsız koğuş ve tuvaletlerin ve yetersiz havalan-
dırmanın mahkumların sağlığını bozduğu rapora yansıdı. Raporda, aşırı kala-
balık koğuşlar nedeniyle bazı mahkumların yatağının olmadığı, cezaevlerinde 
uzman doktorların bulunmadığı, varlıklı ve güçlü mahkumların para karşılığı 
sağlık hizmetlerine erişim sağlayabildiği, muayene taleplerinin gardiyanların 
keyfi tutumuna göre belirlendiği belirtildi.

178. Ayah Aman, “Female Prisoners in Egypts Uffer Rampant Abuse”, Al-Monitor, 30 Haziran 2014.
179. “Health in Egyptian Prisons: A Field Study on the Determinants of Health Behind Bars”, The Egyptian Initi-
ative for Personal Rights, Haziran 2014.
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Cezaevlerinde bulunan siyasi mahkumlar kötü koşullar, en temel 
gereksinimlerin bile karşılanmaması, uzun tutukluluk süreleri, keyfi olarak 
alıkonulma gibi nedenlerle zaman zaman açlık grevleri düzenlemektedir. Ağustos 
2013’te Mursi yanlısı bir gösteri sırasında gözaltına alınan Muhammed Sultan ce-
zaevinde maruz kaldığı işkence ve kötü muameleyi ve de tutukluluğunu protesto 
ederek 21 Ocak 2014’te açlık grevine başladı. Açlık grevi ilerledikçe sağlık duru-
mu kötüleşen Sultan’ı 9 Haziran 2014’te muayene eden doktorlar, hayati tehlikesi 
olduğunu ve tedaviye başlanması gerektiğini belirtmesine ve avukatları ile ailesi-
nin tüm taleplerine rağmen Sultan hastaneye sevk edilmedi. Mısır Hükümetinin 
cezaevlerine bağımsız STK’ların erişimine izin vermemesi nedeniyle açlık grevine 
katılan mahkumların sayısı tam olarak bilinmiyor. Ancak Ağustos 2014’te en az 
85 mahkumun açlık grevinde olduğu tespit edilebilmişti. Cezaevi idareleri açlık 
grevine katılan mahkumları cezalandırmakla tehdit ederken, bazı vakalarda ka-
yıtsız kalındığı ya da zorla tıbbi müdahalede bulunulduğu da olmuştur.180

Cezaevlerindeki siyasi mahkumların kalış süresi uzadıkça özellikle sağlık 
sorunlarının giderek büyüdüğü görülmektedir. Gözaltında ya da cezaevinde iş-
kence, mahkumların tıbbi tedaviden yoksun bırakılması ya da eksik tedavi yü-
rütülmesi gibi şikayetler zamanla yerini ölüm haberlerine bırakmaya başladı. Bu 
sebeplerle sadece 2014 yılında 200 kişinin alıkonulma yerlerinde yaşamını yitir-
diği tahmin ediliyor. Cezaevlerinde tıbbi tedaviden yoksun bırakılanlar arasında 
İhvan liderleri de bulunmaktadır. İhvan liderlerinden Ebu Bekir el-Kadi (46) ve 
Ayn Şems Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Tarık el-Gandur Kasım 
2014’te ağır hastalıklarına rağmen hastaneye sevk edilmedikleri için yaşamlarını 
yitirdiler.181 Darbe sonrası tutuklanan İhvan yetkilisi ve Hürriyet ve Adalet Partisi 
milletvekili Muhammed el-Fellahci de 20 Mayıs 2015’te cezaevinde hayatını kay-
betti. Safra kesesi iltihabı ve karaciğer yetmezliğinden hastaneye kaldırılan el-Fel-
lahci, sağlık kontrollerinin ardından insan hakları örgütlerinin çağrısına rağmen 
tedavi edilmeden tekrar hapishaneye gönderilmişti.182

Mısır genelindeki cezaevlerinde yıllardır şikayet konusu olan ihlaller (aşırı ka-
labalık hücre ve koğuşlar, yetersiz beslenme, salgın hastalıklara neden olan hijyen 

180. “EIPR Launches ‘Starving for Justice’, a Campaign to Support the Rights of Hunger Strikers in Egyptian 
Prisons”, The Egyptian Initiative for Personal Rights, 23 Eylül 2014.
181. “Deaths in Detention and Denial of Medical Treatment: The Authorities’ Responsibility”, Alkarama, 23 
Şubat 2015.
182. “Former Freedom and Justice Party MP Dies in Detention After Being Denied Medical Care”, Alkarama, 
20 Mayıs 2015.



3 T E M M U Z  DA R B E S İ

81

eksikliği, sağlık hizmetleri ve ilaca erişimin kısıtlı olması, sistematik işkence ve kötü 
muamele, ziyaretçi ve avukatlar ile iletişimin çok kısıtlı olması vb.) 2011’den beri 
alıkonulan insanların sayısının sürekli artması nedeniyle muazzam bir boyuta ulaş-
mıştır. Mısır cezaevlerinin yapısal sorunlarının çözümü için atılması gereken adım-
lar arasında mahkeme önüne çıkarılmadan bazen yıllarca cezaevinde bekleyen si-
yasi mahkumların zaman geçirilmeden salıverilmesi konusu ilk sıralarda yer alıyor.

Darbenin üzerinden henüz bir yıl geçmemişken gözaltına alınan ancak 
daha sonra akıbeti belirsiz olan kişiler nedeniyle şikâyetlerin giderek arttığı gö-
rüldü. Evde, işyerinde veya sokakta ağır silahlı ve üniformalı ekipler tarafından 
gözaltına alınan ve yakınlarına nereye götürüldüklerine ilişkin bilgi verilmeyen 
mağdurların alıkonulduğu merkezlerden birinin de İsmailiye kentinde bulunan 
el-Azuli Askeri Hapishanesi olduğu insan hakları örgütleri tarafından dile geti-
rilmektedir. 20 Nisan 2014’te sabaha karşı ailesinin yaşadığı çiftlik evine yapılan 
baskında gözaltına alınan Malik Ahmed Muhammed (25) bu mağdurlardan bi-
risi idi. Çocuklarının nereye götürüldüğünü resmi makamlardan öğrenemeyen 
aile, 19 Mayıs 2014’te kendi imkanları ile Tora Istiqbal Cezaevi’ne transfer edil-
diği bilgisini edinebildi. 14 Ocak 2014’te kaçırılan Ahmed Abdel Samie isim-
li mağduru arayan yakınları da yaklaşık üç ay sonra, 17 Nisan 2014’te, resmi 
olarak tutuklandığını ve el-Azuli Hapishanesi’nde tutulduğunu öğrenebildiler. 
Yakınlarının akıbeti hakkında aylar sonra olsa bile bir bilgi edinebilenler şans-
lı sayılıyor. Örneğin, çalıştığı Kahire Havalimanı’nda 5 Nisan 2014’te gözaltına 
alınan Muhammed Abduttevvab’ın yakınları Abduttevvab’ın nerede alıkonul-
duğuna ilişkin halen hiçbir şey öğrenemediler. Bu şekilde gözaltına alınanlar 
resmi olmayan bir biçimde birkaç haftadan dört aya kadar olan sürelerle ailesi 
ya da avukatları ile hiçbir şekilde görüştürülmeden tutulabiliyorlar.

Sistematik İşkence
Sistematik işkence ve kötü muamele Mısır’da darbe sonrası güvenlik güçleri tara-
fından yaygın bir şekilde uygulanmaya devam etti. Cunta rejimi tarafından bin-
lerce kişi gözaltına alındı ve işkenceye maruz kaldı. İşkence karakollarda, resmi 
olmayan gözaltı merkezlerinde, sokakta, cezaevlerinde başta İhvan üyeleri ve des-
tekçileri olmak üzere darbe karşıtlarına karşı rutin bir uygulama haline geldi.

Mübarek döneminde kullanılan elektrik verme, tecavüz, kelepçelenen 
mağdurların kapı kirişlerinden sallandırılması gibi işkence yöntemleri darbe 
yönetimi döneminde de uygulandı. Bu döneme mahsus yeni bir işkence yönte-
mi ise “ızgara” idi: El ve ayakları demir bir çubuğa bağlanan mağdur karşılıklı 
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iki sandalye arasına tutturulan çubukta el ve ayakları hissizleşene kadar asılı 
tutulduktan sonra bacaklarına elektrik veriliyor. Kahire yakınlarında gözaltına 
alınan ve 47 gün süren gözaltı boyunca işkence ve tecavüze maruz kalan M. R. 
S. (23) isimli üniversite öğrencisi mağdurlardan sadece birisidir. M. R. S. ifade-
sinde gözaltında üzerindeki tişörtü kesildikten sonra gözlerinin bağlandığını ve 
daha sonra tecavüze uğradığını, daha sonra sopalarla vücuduna vurulduğunu, 
serçe parmaklarına bağlanan kablolarla dört ya da beş kez elektrik verildiğini, 
hayalarının sıkıştırıldığı sırada acıdan çığlık atarken parmakla tacize uğradığını 
belirtti. M. R. S. ayrıca cinsel organına sopayla vurulduktan sonra birden fazla 
güvenlik görevlisinin tecavüzüne uğradığını ve bu sırada Mısır ordusunu öven 
“Teslim el-Eyadi” marşını söylemeye zorlandığını açıkladı. 

Mahmut Muhammed Ahmet Hüseyin (18) isimli Mısırlı sorgu sırasında 
sistematik işkenceye maruz kalan bir diğer kurbandır. Hüseyin üzerinde “25 
Ocak devrimi” yazan bir gömlek ve işkence karşıtı bir slogan yazan atkı bu-
lunduğu sırada gözaltına alındığını, gözleri bağlı bir biçimde sorgulanırken 
“Müslüman Kardeşler’e ait patlayıcılar bulundurduğu” şeklinde ifade vermesi 
için saatlerce dövüldüğünü ve elektrik verildiğini belirtti. Hüseyin halen ce-
zaevinde yatmaktadır.183

Kadınların maruz kaldığı taciz ve tecavüz saldırıları 25 Ocak devriminden 
bu yana dile getiriliyordu. Mısır genelinde darbe karşıtı gösterilere katılan ka-
dınlara yönelik karşıt gruplar tarafından ya da güvenlik güçlerince gerçekleş-
tirilen kitlesel taciz ve toplu tecavüz vakaları sıklıkla dile getirildi. Sadece gös-
teriler sırasında değil, gösteri sonrası gerçekleşen kitlesel gözaltılar sırasında 
da sistematik işkence ve cinsel tacizler gerçekleşiyor. Mağdurlar savcılık soruş-
turması sırasında bu işkence vakalarını bildirmelerine rağmen failler hakkında 
bir işlem yapılmamaktadır. İnsan hakları örgütleri 2011 yılından beri en az 500 
kadının saldırıya uğradığını, gösteriler sırasında kadınların bu tür saldırılardan 
korunabilmesi için bütüncül stratejiler geliştirilmesi gerektiğini belirtmektedir. 
Ceza Kanunundaki taciz ve tecavüz fiillerinin yeniden düzenlenmesi, toplu ta-
ciz ve tecavüz vakalarının araştırılması için bağımsız bir komite oluşturulması, 
sorumluların yargı önüne çıkarılması önde gelen taleplerdi.184 Bu talepler yerine 
getirilmediği gibi benzer ihlaller devam etmektedir. Mısır Ekonomik ve Sosyal 

183. “Egypt: One Year on from Morsi, Country is ‘Failing at Every Level’ in Terms of Human Rights”, Amnesty 
International, 3 Temmuz 2014.
184. “The Mob-sexual Assaults and Gang Rapes in Tahrir Square”, The Egyptian Initiative for Personal Rights, 9 
Haziran 2014.
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Haklar Merkezi’nin İskenderiye bürosuna 22 Mayıs 2014’te yapılan baskında 15 
kişi gözaltına alındı. Merkez’de yapılmak istenen bir basın açıklaması sırasında 
gerçekleşen baskın sırasında kadınların güvenlik güçlerinin cinsel tacizine uğ-
radığı ve bu fiilin kadın aktivistleri bu tür eylemlerden uzak tutmak için gerçek-
leştirildiği açıklandı.185 Güvenlik güçlerinin uluslararası kamuoyuna daha rahat 
ulaşma imkanı olan bir insan hakları örgütüne yapılan baskında dahi pervasızca 
cinsel taciz gerçekleştirebilmesi, bu tür ihlallerin ne kadar sistematik ve yaygın 
olduğunu açık bir şekilde göstermektedir.

Cezaevlerindeki işkence ve kötü muamele vakaları da devam ediyor. El-Ka-
natır Cezaevi’nde bulunan ve çoğunluğunu Ezher Üniversitesi öğrencilerinin 
oluşturduğu kadın mahkumların yakınları Haziran 2014’te cezaevine gerçek-
leştirdikleri ziyaret sonrası yaptıkları açıklamada siyasi tutukluların cezaevinde 
işkenceye maruz kaldıklarını belirtti. 17 kişilik bir hücrede tutulan kadın mah-
kumlar, kadın bir gardiyanın kendilerine hakaret etmesini protesto etmeleri üze-
rine hücreye erkek gardiyanlar gözetiminde adli erkek mahkumların getirildiğini 
ve kadın mahkumların bu kişiler tarafından gardiyanların gözetiminde tekme, 
yumruk ve sopalarla dövüldüğünü belirttiler. Mahkumların ayakkabılarının yanı 
sıra elbiselerinin büyük bir bölümüne saldırı sırasında el konulurken, 22 kadın 
mahkumun bulunduğu bir başka hücrede benzer bir saldırı daha gerçekleştiril-
di. Mahkum yakınları, saldırı sonrası siyasi mahkumların bulunduğu hücrelerin 
dağıtıldığını, bazı mahkumların tuvaletlerde yerde uyumak zorunda kaldığını ve 
kendilerine herhangi bir tıbbi destek verilmediğini açıkladılar.186 

Bir başka vaka da 19 Mart 2015’te gerçekleşti. Ebu Zabel Cezaevi’nde siyasi 
mahkumların bulunduğu bir koğuşa polis köpekleri ve gaz bombaları ile giren 
maskeli güvenlik güçleri üzerindeki kıyafet çıkarılan bir mahkuma yaklaşık üç 
saat diğer mahkumların önünde işkence ve hakaret ettikten sonra mahkumu tek 
kişilik hücreye koydu. Şubat 2014’te Kahire’de bir kitap fuarı sırasında görüşme 
yaparken “kamu huzurunu bozmak ve yanlış bilgi yaymak” iddiasıyla gözaltına 
alınan Yemenli insan hakları aktivisti Feras Shamsan da 36 gün gözaltında tutul-
duğu Nasr City Karakolunda sözlü ve fiziksel kötü muameleye maruz kaldığını, 
aşırı kalabalık bir hücrede tutulduğunu açıkladı.187

185. “Security Forces Raid The Egyptian Center For Economic And Social Rights, Alexandria Branch, And 
Sexually Harass Females”, The Egyptian Initiative for Personal Rights, 22 Mayıs 2014.
186. “Rights Groups Call for Immediate Investigation into the Latest Assaults on Women-Inmates in Qanater 
Prison”, The Egyptian Initiative for Personal Rights, 23 Haziran 2014.
187. “Blogger and Human Rights Defender Mr Feras Shamsan Released”, Front Line Defenders, 27 Mart 2013.
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Askeri cezaevleri mahkumların koşulları açısından en kötü örneklerdir. 
İsmailiye’de bulunan bir askeri üssün içindeki el-Azuli Askeri Cezaevi’nin ise di-
ğer cezaevlerinden farkı “gizli” bir cezaevi olmasıdır. Tümü siyasi gerekçelerle alı-
konulan ve resmi olarak “Azuli’de bulunmayan” mahkumlardan biri olan Halid 
elektrik verme, kaba dayak vb. işkencelerin rutin olduğunu belirtiyor. Sivil cezae-
vinde de olduğu gibi “hoş geldin komitesi” tarafından cezaevine girer girmez dö-
vülen mahkumlar 23-28 kişinin bulunduğu hücrelere konuyor. Bir hücredeki tüm 
mahkumlara tuvalet ve banyo için sadece 1 dakika verilirken, toplam 4 adet tuva-
let ve duşta 1 dakikalık süreyi aşan mahkumlar dövüldüğü için, bazı mahkumlar 
fazla yemek yemeyerek tuvalet süresini aşmamaya çalışıyor. Her gün yaklaşık 10 
mahkumun işkence ile sorgulandığı cezaevinde işkence ile “suçunu itiraf eden” 
mahkumların resmi bir cezaevine sevki sonrası burada aynı ifadeyi tekrar vermesi 
isteniyor. İfadeyi tekrar vermeyen ise tekrar Azuli’ye gönderiliyor. Sorgu sırasın-
da bileklerinden çıplak olarak pencere pervazlarına asılan mahkumlar tecavüzle 
de tehdit ediliyor. Sivillerin erişiminin yanı sıra adli ve idari denetimin olmadığı 
Azuli gibi gizli cezaevleri işkence ve diğer ihlallerin zirvede yaşandığı, hukukun 
üstünlüğü kavramının anlamını yitirdiği, mahkumların en temel haklarının bile 
olmadığı yerler olarak halen faaliyetteler.188

Cezaevleri ve gözaltı merkezlerinin yanı sıra gayriresmî olarak kullanılan 
alıkonulma merkezleri de sistematik işkencenin uygulandığı alanlardır. Mağ-
durlar çok küçük ve yetersiz havalandırmanın bulunduğu hücrelerde, kala-
balık bir biçimde (24 metrekarelik bir odada 25 kişinin kalması gibi) yeterli 
yiyecek ve içecek verilmeden buralarda tutulmakta, tuvalet ihtiyacı ise her 
gün için sadece birkaç dakika ile sınırlandırılmaktadır. Hücrelerinden sadece 
işkence altında sorguya çekilmek üzere çıkarılan mağdurlar kaba dayak, elekt-
rik verme, vücuda kaynar su dökme, hortum ve sopayla dövme gibi işkence 
yöntemlerine maruz kalmaktadır.189

Cezaevlerinde sistematik işkence ve kötü muameleye maruz kalanlar arasın-
da çocuklar da bulunuyor. İskenderiye’de bulunan Kum el-Dikka Islahevi’nde bu-
lunan ve yaşları 14 ile 17 arasında değişen 48 çocuğun işkenceye maruz kaldığını 
belirten aileleri ve avukatları, 4 Haziran 2014’te ıslahevinde bulunan çocuklardan 
bir kısmının Kahire’ye nakledilmek istendiğini, çocukların bu duruma karşı çık-

188. “Egypt’s Secret Prison: ‘Disappeared’ Face Torture in Azouli Military Jail”, The Guardian, 22 Haziran 2014. 
189. “The Government Must Put an End to Enforced Disappearances and Torture in al-Azouly Military Prison”, 
The Egyptian Initiative for Personal Rights, 22 Mayıs 2014.
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ması üzerine güvenlik güçlerinin ıslahevinde operasyon düzenlediğini açıkladı. 
Müdahale sırasında elleri arkadan kelepçelenen çocuklar daha sonra güvenlik gö-
revlileri tarafından sopalarla dövüldü. Fiziki saldırının yanı sıra hakarete uğrayan 
çocuklar “kamu malına zarar vermek, güvenlik güçlerine saldırmak, memurları-
nın görevini yapmasına engel olmak” gibi suçlamalara maruz kaldılar. Müdahale 
sonrası açılan soruşturma kapsamında çocukların ifadeleri alınırken yanlarında 
bulunan avukatları çocukların vücutlarındaki işkence izlerini göstererek kayıtlara 
geçirmek istediler, ancak bu talepleri reddedildi. Kahire’ye sevk edilen 28 çocu-
ğun aileleri işkence gören çocukların tedaviye ihtiyaç duyduğunu, bazı çocukların 
cezaevinde bulunan diğer mahkumların cinsel tacizine maruz kaldığını belirtti.190

2014’ün Ocak ayında darbe karşıtı protestolar sırasında tutuklanan Naci Ka-
mil BBC’ye verdiği röportajda sorgu sırasında başlayan ve iki ay boyunca cezae-
vinde süren işkenceyi, çırılçıplak soyulduktan sonra nasıl dövüldüğünü ve vücu-
duna elektrik verildiğini anlatırken Mısır’ın Sisi ile beraber Mübarek günlerine 
geri döndüğünü ifade etmişti.191

Tora Cezaevi’nde bulunan Hassan Ali Ahmed (29) dışarıya ulaştırabildiği 19 
Aralık 2014 tarihli mektubunda, gözaltına alındığı 2012 yılında Basateen Polis 
karakolunda ve sonrasında cezaevinde gördüğü işkence sonucu sol kolunun kırıl-
dığını, gardiyanların cinsel tacizine maruz kaldığını anlatıyor. Ahmed, elbiseleri 
çıkarıldıktan sonra sopa ve hortumlarla gerçekleştirilen cinsel tacizden kurtula-
bilmenin tek yolunun ise rüşvet vermek olduğunu ifade ediyor. Adi suçluların 
gardiyanların emriyle kendilerini elektrik kabloları ile dövdüğünü ve çengele as-
tığını aktaran Ahmed’in yaşadıklarına benzer hikayeler Mısır’daki insan hakları 
örgütleri tarafından kamuoyuna ulaştırılmaya çalışılıyor. Halid Meselhi’nin hika-
yesi ise çok daha kötü sonuçlandı. Evinin yakınlarındaki bir protesto gösterisinde 
1 Şubat 2014’te tutuklanan Meselhi’nin ailesini arayan polis, kendisinin hırsızlık 
yapmak isterken bir binadan düşerek öldüğünü iddia etti. 

Mısır’daki işkence merkezlerini tespit etmeye çalışan el-Nedim İşkence 
Mağdurları için Rehabilitasyon Merkezi, Mansoura One polis karakolunu bun-
lardan bir örnek olarak gösteriyor. Dakahliya eyaletinde kaçırıldıktan sonra 
avukatları ve ailelerine erişim olmadan bu merkezde tutulan 13 kişiyle yapılan 
görüşmede kaba dayak, eller, ayaklar ve cinsel uzuvlardan bilinci yitirene kadar 

190. “Rights Groups Call for an Investigation into Torture Allegations of Detained Minors at the Kom Al-Dikka 
Care Facility and Their Arbitrary Transfer to the Marg Juvenile Penal Institution”, The Egyptian Initiative for 
Personal Rights, 16 Haziran 2014.
191. “Bu Gerçek Bir Seçim Değil”, BBC Türkçe, 29 Mayıs 2014.
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elektrik verme ortak işkence metotları olarak tanımlanmıştır. Avrupa Dış İliş-
kiler Konseyi adlı düşünce kuruluşundan Andrew Hammond bu gibi sistematik 
işkence vakalarının uluslararası kamuoyunda Mısır üzerinde baskı oluşturması 
gerekirken, Sisi rejimini destekleme kararı alan Batılı ülkelerin bu kararlarını 
tekrar gözden geçirmesinin çok zor göründüğünü ifade ediyor. Hammond, Mı-
sır’da yaşanan işkence ve diğer ihlallerin düzeyini Mübarek ve Nasır döneminin 
bir karışımı olarak tanımlıyor. Sisi ile beraber ihlaller artık siyasi vakaların dışı-
na taşarak rutine binmiş durumdadır.192

Yargılamalar
Mursi’nin askeri vesayete kısa süreli son verdiği dönem dışında yargı düzeni he-
men hemen hiç değişmemişti. Bu nedenle, Mübarek döneminde iktidar tarafın-
dan muhalefeti bastırmak için kullanılan yargı mekanizması cunta rejimince dar-
be karşıtlarına karşı hızla harekete geçirilebildi.

Darbenin ilk aylarından itibaren tutuklanan binlerce muhalif hakkında art 
arda davalar açıldı. Bunu siyasi grupların temsil edildiği sivil toplum örgütleri 
hakkında açılan kapatma davaları takip etti. Cunta yeni yasal düzenlemeler ile 
darbe karşıtı gösterileri kısıtlamayı amaçladı. Bunların en önemlisi 2013 yılında 
hazırlanan ve tartışmalara yol açan toplantı ve gösterilere ilişkin 107 nolu Ka-
nun idi. 24 Kasım 2013’te geçici Devlet Başkanı Adli Mansur tarafından onay-
lanan Kanun’un 7. maddesi, yerel kolluk güçlerine “güvenlik”, “kamu düzeni” ve 
“adaleti engelleme” gibi açık bir biçimde tanımlanmayan durumlarda gösterileri 
yasaklama hakkı vermektedir. 5. maddede yer alan ibadet yerlerinin yakınla-
rında gösteri yasağı ise binlerce cami, kilise, mescit gibi ibadet yerleri bulunan 
Mısır kent merkezlerinde gösteri düzenlemeyi adeta imkansız hale getirmek-
tedir. Kanun ayrıca düzenleme komitesine toplantı ve gösteriden en az üç gün 
önce polise bildirimde bulunulmasını zorunlu kılmaktadır.193 BM İnsan Hakları 
Yüksek Komiseri Navi Pillay söz konusu Kanun’un barışçıl gösteri özgürlüğü 
hakkına ilişkin ciddi ihlallere neden olacağı uyarısını yaptı. Pillay, “güvenlik ve 
kamu düzeni” kavramlarını açık bir biçimde tanımlamayan Yasa’nın baskıcı ve 
kısıtlayıcı bir yoruma açık kapı bıraktığını ve göstericileri kriminalize etmeyi 
amaçladığını ifade etti. 

192. Tom Stevenson, “New Accounts Suggest Severe Torture in Egypt is Ongoing”, Middle East Eye, 23 Mart 2015. 
193. “High Commissioner for Human Rights Says New Law on Demonstrations in Egypt is Seriously Flawed and 
Must be Amended”, The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 26 Kasım 2013. 
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Cuntanın darbe sonrası hedef tahtasında yer alan Müslüman Kardeşler, yargı 
alanında da en çok baskı gören grupların başında geliyordu. Müslüman Kardeş-
ler üyelerine yönelik kitlesel tutuklamaları kapatma davası takip etti. Müslüman 
Kardeşler ilk defa 8 Aralık 1948 tarihinde, dönemin Savunma Bakanı ve Başba-
kanlık görevlerini yürüten zamanın askeri yöneticisi Mahmud Fehmi Nukraşi ta-
rafından yasaklanmıştı. İkinci yasaklama ise Cemal Abdunnasır zamanında Ocak 
1954’te gerçekleşmişti. Müslüman Kardeşler hakkında açılan son kapatma dava-
sı ise 23 Eylül 2013 tarihinde “Kahire Acil İşler Mahkemesi” tarafından görüldü 
ve yasaklandı. Mahkeme tarafından açıklanan kapatma kararında, “Müslüman 
Kardeşler Cemaati, onun uzantısı olan Müslüman Kardeşler Cemiyeti ve bunlara 
bağlı oluşumların Mısır’daki faaliyetleri yasaklanmıştır” denildi. Ayrıca cemaate 
ait menkul ve gayrimenkul bütün mal varlığına el konuldu. “Cemaate bağlı bütün 
oluşumlar yasaklanmıştır” ifadesi, cemaatin siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Par-
tisi’nin de kapatılacağının bir işareti idi. Bu arada, Cemaat’in kapanmasına rağ-
men yöneticilerinden hiçbirisi hakkında siyaset yasağı konulmadı.194

Müslüman Kardeşler cemaati Aralık 2013’te Dekahliyye Emniyet Müdürlü-
ğüne yapılan bombalı saldırının ardından Mısır geçici hükümeti tarafından “terör 
örgütü” ilan edildi. Müslüman Kardeşler’in olayı kınaması ve Sina’da faaliyet gös-
teren Ensar Beyt el-Makdis’in de saldırıyı üstlenmesine rağmen, söz konusu karar 
ile İhvan’ın faaliyetlerine katılan, cemaate üye olan, yazılı veya sözlü propaganda 
yapanlar da “terörist” olarak kabul edildi. Mısır Ceza Kanunu’na göre “terör ör-
gütünün yöneticisi olmak veya terör faaliyetleri gerçekleştirmenin” karşılığı idam 
veya ağır hapis cezasıdır. İhvan’ın “terör örgütü” olarak nitelendirilmesinin bir 
diğer anlamı İhvan’ın organize ettiği gösterilere katılan sıradan eylemcilere “Gös-
teri Kanunu” değil “Terörle Mücadele Kanunu” gereği en az beş yıl hapis cezası 
verilecek olmasıdır. Bu arada Emniyet Müdürlüğündeki patlamadan bir gün önce, 
Mısır’da faaliyet gösteren ve “İhvan’ın yan kuruluşları veya İhvan’a sempati duyan 
kuruluşlar olduğu” belirtilen 1.055 STK’nın banka hesapları dondurulmuştu.195 
Cemaatin siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi de 9 Ağustos 2014’te Yüksek 
İdare Mahkemesi tarafından kapatıldı ve partinin faaliyetleri yasaklandı.

25 Ocak devriminin mimarlarından olan “6 Nisan Gençlik Hareketi” de 
darbe sonrası baskıya maruz kalan örgütlerden biri idi. Mursi yönetimini yoğun 
bir biçimde eleştiren ve hatta 3 Temmuz’da askeri darbeye önce destek veren ha-

194. Abdullah Aydoğan Kalabalık, “İhvan Neden Yok Edilemez?”, SETA Yorum, 24 Eylül 2013.
195. Abdullah Aydoğan Kalabalık, “İhvan Neden ‘Terör Örgütü’ İlan Edildi?”, SETA Yorum, 26 Aralık 2013.
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reket, daha sonra darbe rejimini eleştirdi ve Sisi’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı-
na karşı çıktı. Bu tutum, hareketin ve aktivistlerinin yargı yoluyla baskıya maruz 
kalmasına neden oldu. İlk olarak 6 Nisan Hareketi’nin üç kurucusu hakkında 
dava açıldı. Mısır Mahkemesi 22 Aralık 2013’te Ahmed Mahir, Ahmed Duma ve 
Muhammed Adil’i üçer yıl hapis ve 7 bin dolar para cezasına çarptırdı. Karara 
yönelik itiraz davası 7 Nisan 2014’te İstinaf Mahkemesi tarafından reddedildi 
ve karar onandı. Eşref Said isimli avukatın başvurusu üzerine, “Mısır’ın imajını 
zedelediği ve casusluk yaptığı” gerekçesiyle 6 Nisan Hareketi’ne yönelik açılan 
bir diğer dava sonucunda ise 28 Nisan 2014’te Abidin bölgesindeki Acil İşler 
Mahkemesi, hareketin tüm faaliyetlerine yasak getirilmesine, merkezlerinin ka-
patılarak taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konulmasına hükmetti.196

Darbe sonrası yargılamalar sürerken cunta yönetimi yargılamaları hızlan-
dırmak ve istediği kararları alabilmek için yeni bir terörle mücadele yasa taslağı 
hazırladı. 14 Nisan 2014’te Geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur’un tekrar gözden 
geçirilmesi için Adalet Bakanlığına geri gönderdiği taslakta yer alan muğlak ifa-
deler barışçıl gösterilerin ve aktivitelerin de “terör suçu” kapsamına alınabilme-
sinin önünü açmaktadır. “Toplumsal barışa ya da ulusun birliğine zarar veren” 
gruplara katılan kişilere 10 yıl hapis, terör örgütünün lideri ya da yöneticisi oldu-
ğu iddia edilen kişilere idam cezası verilmesini öngören yeni yasa “terörizmi des-
tekleyen medyaya” cezaları da içermektedir. Taslağın mevcut haliyle yasalaşma-
sı durumunda muhalif grupları “terörist” yaftasıyla kriminalize ederek Mısır’da 
insan hakları ihlallerinin daha da artmasına neden olacağı eleştirileri karşısında 
hükümet geri adım atmadı.197 17 Şubat 2015’te terörizmi ve terörist örgütlerin 
listesini yeniden tanımlayan, ancak insan hakları örgütleri tarafından örgütlenme 
ve toplantı özgürlüğünün altını oyduğu gerekçesi ile eleştirilen Kanun onaylandı. 
Terörizm tanımının Ceza Yasası’ndan bile daha muğlak ve geniş bir biçimde ele 
alındığı Kanun, hükümet tarafından muhalif kesimleri bastırmak konusunda bir 
araç olarak kullanılabilecektir. 

Ekim 2014’te yayımlanan bir Başkanlık Kararnamesi ile askeri mahkemelerin 
yargılama yetkisi genişletildi. Kararname ile yolların kapatılması gibi eylemleri 
sıklıkla uygulayan hükümet karşıtı sivil göstericilerin askeri mahkemelerde yargı-
lanmasının önü açıldı. Darbe sonrası sivillerin askeri hapishanelerde tutulup as-
keri mahkemelerde yargılandığı davalar mevcuttu. İsmailiye, Süveyş ve Haykstep 

196. “6 Nisan Hareketi’nin Faaliyetleri Yasaklandı”, Anadolu Ajansı, 28 Nisan 2014.
197. Joe Stork, “Egypt: Painting ‘Terrorism’ With a Very Broad Brush”, Open Democracy, 5 Mayıs 2014.
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askeri mahkemelerinde görülen davalarda adil yargılanma ilkesinin ihlal edildiği, 
savunma hakkının ortadan kalktığı, işkence altında ifade tutanaklarının imzala-
tıldığı insan hakları örgütleri tarafından dile getirilmektedir.198

Mısır tarihinin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi hakkın-
da ise darbe sonrası dört ayrı dava açıldı. Mursi, darbe sonrası tutuklandıktan tam 
dört ay sonra 4 Kasım 2013’te, ilk defa mahkemeye çıkarıldı. Mursi yargılamaya 
ilişkin olarak halk tarafından referandumla kabul edilmiş olan yürürlükteki Mısır 
2012 Anayasası’na göre, meşru cumhurbaşkanı olarak sadece Mısır Halk Meclisi 
tarafından yargılanabileceğini açıkladı ve mahkemeyi reddetti. Mısır Başsavcılığı 
Aralık 2013’te, eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hakkında “Hamas’a bilgi 
sızdırdığı gerekçesiyle” yeni bir dava açtı. Şubat 2014’te ise “Ülkeyi istikrarsızlığa 
sürüklemek amacıyla devlet sırlarını İran’a vermek” iddiasıyla Mursi hakkında 
bir dava daha açıldı. Mursi yargılandığı “İttihadiye Olayları” davasında 21 Nisan 
2015’te yirmi yıl hapis cezasına çarptırıldı. “Hapishaneler baskını” olarak bilinen 
davada ise, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi ve Mu-
hammed Bedii’nin de aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında verilen idam kararı 
16 Mayıs 2015’te görüş alınması için müftülüğe gönderildi. Cezalar 16 Haziran 
2015’te onaylandı. Mursi ve Muhammed Bedii’nin de aralarında bulunduğu 17 
kişi “Casusluk Davası” olarak bilinen davada 16 Haziran 2015’te müebbet hapis 
cezasına çarptırıldı. 16 kişi hakkında ise idam hükmü verildi.

Muhammed Mursi’nin oğlu Abdullah Mursi de darbe sonrası hakkında dava 
açılanlar arasında idi. 1 Mart 2014’te Kahire’deki bir kontrol noktasında durduru-
lan Abdullah ve arkadaşı Muhammed İmad’ın aracında yapılan aramada iki adet 
sigaraya sarılmış esrar bulunduğu iddia edildi. İki kişi “uyuşturucu kullandıkları” 
iddiasıyla gözaltına alındı. Abdullah Mursi ve arkadaşı 2 Temmuz 2014’te “uyuş-
turucu kullanma” suçlamasıyla 1 yıl hapis ve 1.500 dolar para cezasına çarptırıldı.

Cuntanın Mısır toplumuna gözdağı vermek için attığı bir diğer adım da 
muhalifleri idam cezasına çarptırmak idi. Örneğin 14 Ağustos katliamı sonra-
sı yapılan gösteriler sırasında “şiddete teşvik” gerekçesiyle 545 kişi hakkında 
Minye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 28 Nisan 2014 günü görülen karar 
duruşmasında 37 kişi idam, 491 kişi müebbet hapse mahkum oldu; 17 kişi ise 
beraat etti. Öte yandan Mısır’da Temyiz Mahkemesi, Ocak 2015’te ilk derece 
mahkemesinin kararını iptal ederek davanın yeniden görülmesine hükmet-

198. “15 Independent Rights Groups Condemn the Expansion in the Jurisdiction of Military Courts”, The Egyp-
tian Initiative for Personal Rights, 30 Ekim 2014.
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ti. Mahkeme ayrıca başsavcılığın aynı davada 17 kişi hakkında verilen beraat 
kararına yaptığı itirazı da reddetti. 24 Mart 2014 tarihinde ise ülke tarihinin 
en büyük davası görüldü ve İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Be-
dii’nin de aralarında bulunduğu 529 kişi idama mahkum edildi. İdama mahkum 
edilenlerden Bedii ve 182 kişi hakkındaki karar 21 Haziran 2014’te Müftü tara-
fından onaylanarak kesinleşti. BM İnsan Hakları Komiserliği ise kitlesel idam 
kararlarının ardından Mısırlı yetkililere, ülkenin yasal mevzuatının uluslararası 
ve bölgesel standartlara getirilmesi çağrısında bulundu. Açıklamada adil yar-
gılama hususundaki uluslararası standartları ciddi oranda ihlal eden yargıla-
maların ardından idam kararları verildiği, sanıkların yokluğunda görülen du-
ruşmalarda suçlamaların her bir kişi için ayrı ayrı yapılması gerekirken bunun 
gerçekleşmediği, uluslararası insan hakları hukukunun ihlal edildiği belirtildi.

Darbenin yıldönümüne gelindiğinde bir yıl içerisinde idama çarptırılanların 
sayısı 1.247’ye çıktı. Bunların 247’si bir üst mahkeme tarafından onaylandı. Bu 
dönemde görülen davaların birçoğunda sanıkların avukatları duruşma salonu-
na alınmazken, avukatların hazır bulanabildiği duruşmalarda ise tanıklara soru 
sorulması ve savunma yapmalarına engel çıkarıldı. Savunma avukatları ayrıca iş-
kence altında alınan ifadelerin mahkemeler tarafından kullanıldığını belirttiler.199

Yargılamalarla ilgili temel şikayet konularından birisi, sanıkların gıyabında yargı-
lamalarının yapılarak savunma hakkının kısıtlandığı ve adil yargılanma ilkesinin ihlal 
edildiği yönündedir. Kahire Ceza Mahkemesi’nde görülen 25 sanıklı dava bunun örnek-
lerinden biridir. “Toplantı Yasası’nı ihlal etmek, yasa dışı bir şekilde toplanmak, güvenlik 
görevlilerine saldırmak ve hırsızlık” gibi suçlamalar yöneltilen sanıklar ve avukatları, 25 
Mayıs 2014 sabahı duruşma için mahkeme salonuna geldiklerinde duruşmanın bir saat 
önce bittiğini ve sanıkların 15 yıl hapis ve 100 bin Mısır lirası para cezasına çarptırıl-
dığını öğrendiler. Mısır Ceza Kanunu’na göre bir sanık duruşma salonunda bulunma-
ması ve suçlu bulunması halinde en üst cezaya mahkum oluyor.200 Avukatları, Fettah’ın 
duruşma salonuna girmesini engellemek için mahkeme binasından uzaklaştırıldığını ve 
dava süresince sanık avukatlarının video görüntülerini incelemesine, sanık çağırmaları-
na, çapraz sorgu yapmalarına izin verilmediğini açıkladı.201

199. “Egypt: One Year on from Morsi, Country is ‘Failing at Every Level’ in Terms of Human Rights’, Amnesty 
International, 3 Temmuz 2014.
200. “Suspended Sentences on Trumped-Upcharges for Human Rights Defenders Ms. Mona Seifand, Mr. Alaa, 
Abd el Fattah”, Front Line Defenders, 7 Ocak 2014.
201. “Joint Press Release: Sentencing Activists for 15 Years in Absentia Confirms Our Concerns Regarding the 
Right to Free and Fair Trials and the Independence of the Judiciary”, The Egyptian Initiative for Personal Rights, 
12 Haziran 2014.
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İskenderiye’de yargı bağımsızlığı ve mahkum hakları üzerine çalışmalar yapan 
insan hakları aktivisti Mahinur el-Masri hakkında “25 Ocak devrimi sırasında polis 
tarafından öldürülen Halid Said” için Aralık 2013’te düzenlenen bir gösteri nede-
niyle açılan dava 20 Mayıs 2014’te iki yıl hapis ve 50 bin Mısır lirası para cezası ile 
sonuçlanırken, insan hakları aktivisti Yara Sallam’ın da aralarında bulunduğu 23 kişi 
hakkında “Gösteri Yasası’na muhalefet ettikleri ve özel mülke zarar verdikleri” ge-
rekçesiyle açılan bir diğer dava 26 Ekim 2014’te sanıkların 3’er yıl hapis ve 10’ar bin 
Mısır lirası para cezasına çarptırılması ile sonuçlandı. Dava sırasında savcılık maka-
mı tarafından sunulan video görüntülerinde sanıklar tanımlanamazken, sanıkların 
şiddete başvurduğuna ilişkin herhangi bir kanıt da ortaya konmamıştı. 

Bu davaların işleyişine ilişkin bir hususa daha dikkat çekmek gerekiyor: Mı-
sır’da siyasi davaların görülmesi sırasında sadece sanıklar değil avukatları da bas-
kı ve saldırılara maruz kalmaktadır. Avukatlar güvenlik güçlerinin fiziki ve sözlü 
saldırısına uğramanın ve tehdit edilmenin yanı sıra sıklıkla müvekkilleri ile özel 
görüşme ve dava dosyasına ulaşma hakkını kullanamamaktadırlar.202

Darbe yönetimi yargıda gerçekleştirdiği tasfiyeler ile başta Müslüman Kar-
deşler olmak üzere muhalif kesime yönelik açılan davalarda istenilen siyasi karar-
ların alınmasını hedefledi. Temmuz 2013’te Mısır ordusu hakkındaki şikayetleri 
içeren ve Mursi’nin meşru cumhurbaşkanı olduğunu beyan eden bir açıklamaya 
imza atan 75 yargıç hakkında açılan iki ayrı disiplin soruşturması Mart 2015’te 41 
yargıcın emekli edilmesi ile sonuçlandı. 

Muhaliflere karşı yargı mekanizması yukarıda örnekleri verilen davalara para-
lel bir biçimde ilerlerken, 25 Ocak devrimi sırasında yüzlerce kişinin öldürülmesi 
nedeniyle Devrik Lider Mübarek ile dönemin İçişleri Bakanı Habib el-Adly ve altı 
yardımcısı hakkında Kahire Ceza Mahkemesi’nde açılan dava da, 29 Kasım 2014’te 
sonuçlandı. Mübarek ve diğer sanıklar hakkında 2011’de açılan ilk soruşturma takip-
sizlikle sonuçlanmış, bu durumun büyük protestolara neden olması üzerine Nisan 
2013’te yeniden yargılama başlamıştı. Mağdur avukatlarının duruşmaları izlemesine 
engel olunduğu, mahkemeye yeni delil sunmalarına izin verilmediği, binlerce tanığın 
ifadesini içeren görsel ve yazılı ifadelerin dikkate alınmadığı ve yetersiz bir iddianame 
ile sürdürülen dava Mısır’da devrim sırasında ve sonrasında gerçekleşen insan hakları 
ihlallerinin cezasız kalacağının en açık örneklerinden biri oldu. Yapılan son yargılama 
Mübarek ve diğer sanıkların beraatı ile sonuçlandı.203

202. “Violations Against Lawyers: Another Obstacle in the Path of Criminal Justice”, The Egyptian Initiative for 
Personal Rights, 15 Ekim 2014.
203. “Mubarak’s Verdict: A New Blow For The Justice System in Egypt”, The Egyptian Initiative for Personal Rights, 
29 Kasım 2014.
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Medya Mensupları
Gazeteciler açısından en tehlikeli dönemlerden birisi rejim ya da iktidar deği-
şikliklerinin baskı yoluyla gerçekleştiği dönemlerdir. Nitekim 2011 yılından beri 
ülkede altısı 14 Ağustos 2013’te olmak üzere dokuz gazeteci öldürüldü. Darbe-
nin ilk aylarından itibaren fiili saldırılar yerini diğer baskı türlerine bıraktı. Tüm 
dünyada tarih boyunca olduğu gibi Mısır’da da cuntanın yaptığı ilk işlerden birisi 
basını kontrol altına almak, kontrol edemediklerini ise kapatmak ve sindirmeye 
çalışmak oldu. Mısır’da gazeteciler hakkında açılan ceza davaları ve tutuklamalar 
rejim karşıtlarına uygulanan politikalara paralel bir biçimde sürdürülmektedir. 

Sisi’nin darbe açıklamasından hemen sonra üç İslami TV kanalının (Mısır 
25, el-Nas ve el-Hafız TV) yayınları anında durduruldu. Akabinde, ulusal ve ulus-
lararası medya çalışanları cunta ve onun desteklediği milis güçlerinin saldırı ve 
baskılarına maruz kaldılar. 

Mısır’da darbe sonrası en çok hedef alınan medya kuruluşlarından birisi el-Ce-
zire oldu. Darbenin başında dört gazetecisi tutuklanan el-Cezire’nin çeşitli yayın 
organlarının mensuplarına yönelik gözaltı, tutuklama, şiddet, tehdit, ekipmana el 
koyma, sınır dışı etme vb. yollarla baskılar gerçekleştirildi. El-Cezire Mübaşir Mı-
sır kanalı kameramanı Muhammed Ferhat 28 Haziran 2013’te “Baltacılar” olarak 
bilinen grubun saldırısına uğradı ve iki hafta yoğun bakımda kaldı. El-Cezire Mü-
başir Mısır ve el-Cezire Arapça’nın Kahire’deki bürolarına yine “Baltacılar” tara-
fından baskın yapıldı. Aynı gün el-Cezire Mübaşir Mısır’ın Genel Müdürü Ayman 
Gaballah’ın da aralarında bulunduğu 28 çalışan gözaltına alındı. 27 çalışan altı saat 
sonra serbest bırakılırken, Gaballah ancak dört gün sonra kefaletle serbest bıra-
kıldı. Yine 28 Haziran 2013’te gözaltına alınan el-Cezire Arapça yayın mühendisi 
Ahmet Hasan dört gün tutuklu kalırken, büro şefi Abdel Fattah Fayed “lisanssız 
uydu yayını yapmak ve Mısır ulusal güvenliğini tehdit eden haberler geçmek”le suç-
landı ve kefaletle serbest bırakıldı. El-Cezire İngilizce’nin beş çalışanı 12 Temmuz 
2013’te protestolarla ilgili röportaj yaparken Mısır ordusu tarafından birkaç saat 
gözaltında tutuldu. El-Cezire Mübaşir Mısır’ın kameramanlarından Muhammed 
Bedir, 15 Temmuz 2013’te Özbekiye istasyonunda tutuklandı ve 15 gün boyunca 
sorgulandı. Daha sonra hapishaneye sevk edilen Bedir, 4 Şubat 2014’te hakkındaki 
tüm suçlamalardan beraat etti. Bir diğer el-Cezire kameramanı Muhammed el-Zaki 
ise 14 Ağustos 2013’te Adeviye Meydanı’nda bir keskin nişancı tarafından vurula-
rak yaralandı. Aynı gün el-Cezire Mübaşir Mısır çalışanları Emad Eldin Elsayed ve 
Almuvahid Bellah Kahire’de Mursi yanlılarının kamplarının dağıtılması sırasında 
gözaltına alındı, şiddete maruz kaldı ve ekipmanlarına el kondu. 14 Ağustos 2013’te 
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tutuklanan ve kendisine karşı hiçbir suçlama yöneltilmeden hapiste tutulan el-Cezi-
re muhabiri Abdullah Şami ise “hapisteki kötü şartları ve adil yargılanma hakkının 
elinden alınmasını” gerekçe göstererek açlık grevi başlattı. Şami açlık grevinin 147. 
gününde, 17 Haziran 2014’te serbest bırakıldı.204

Kahire’de çalışma yürüten el-Cezire İngilizce muhabiri Wayne Hay, kame-
raman Adil Bradlow, prodüktör Russ Finn ve Bahir Muhammed ise 27 Ağustos 
2013’te tutuklandı. Bahir iki gün sonra serbest bırakılırken, diğerleri beş gün 
tutuklu kaldıktan sonra sınır dışı edildi. 29 Ağustos 2013’te Nasr City’de gerçek-
leşen gösterileri haber yapan el-Cezire İngilizce kameramanı Mahadi Fattouh 
Anani şoförüyle birlikte gözaltına alındı ve ekipmanlarına el kondu. Aynı gün 
Kahire’de gözaltına alınan el-Cezire Mübaşir Mısır haber müdürü Shihab el-Din 
Shaarawi iki gün boyunca gözaltında tutuldu. El-Cezire İngilizce muhasebe mü-
dürü Mustafa Hawwa ise 1 Eylül 2013’te kendisini gözaltına alan polislerin sözlü 
tacizine uğradı ve tehdit edildi.

El-Cezire İngilizce prodüktörleri Muhammed Fehmi ve Baher Muhammed 
ile muhabir Peter Greste darbe rejimi tarafından “terör örgütü” ilan edilen “Müs-
lüman Kardeşler ile ilişkileri olduğu ve yalan haber yaydıkları” iddiasıyla 29 Ara-
lık 2013’te tutuklandılar. Üç gazeteci 23 Haziran 2014’te yapılan duruşmada ye-
dişer yıl hapse mahkum edildi. Baher Muhammed ayrıca “silah bulundurduğu” 
iddiasıyla üç yıl daha ceza aldı.205 Gazetecilere yönelik tüm suçlamaları reddeden 
el-Cezire, bir diğer davadan tutuklu Şami de dahil olmak üzere tüm çalışanlarının 
koşulsuz serbest bırakılmasını talep etti.206 Öte yandan el-Cezire, Mısır hüküme-
tinden askeri darbe sonrasında ülkedeki yatırımlarının zarar gördüğü gerekçesiy-
le 150 milyon dolar tazminat talep etti.

16 Ağustos 2013 günü Ramses Meydanı’nda düzenlenen gösterilerde ise TRT 
muhabiri Metin Turan ve Anadolu Ajansı muhabiri Hiba Zekeriya tutuklandı. Tu-
tuklanan TRT muhabiri Metin Turan 9 Aralık 2013’te tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. Ayrıca TRT’nin Kahire bürosu polis tarafından basıldı.

5 Eylül 2013’te Mısır ordusu tarafından Sina şehri yakınlarında gözaltına alı-
nan gazeteci ve insan hakları aktivisti Ahmed Ebu Dera “ordu hakkında kasıtlı 
olarak yanlış bilgi yaymakla” suçlandı. Askeri mahkemeye çıkarıldıktan sonra gö-
zaltında tutulmaya devam eden Dera 5 Ekim 2013’te serbest bırakıldı.

204. “Abdullah Şami Artık Özgür”, Al Jazeera Turk, 17 Haziran 2014.
205. “Gazetecilere Ağır Cezalar”, Al Jazeera Turk, 23 Haziran 2014.
206. “Mısır’da Yürekli Gazeteciliğe Baskı”, Al Jazeera Turk, 7 Şubat 2014.
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Reuters için bir haber hazırlarken Sina’da 4 Haziran 2013’te gözaltına alınan gazete-
ci Muhammed Sabri hakkında “izinsiz askeri bölgeye girerek çekim yaptığı” gerekçesiyle 
açılan dava 3 Kasım 2013’te sonuçlandı. Askeri mahkemede yapılan yargılama sonucu 
altı ay hapis cezasına çarptırılan Sabri’nin cezası ertelendi. Kuzey Kahire Askeri Mahke-
mesi’nde yargılanan gazeteci Hatem Ebunnur ise bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ülkenin önde gelen blog yazarı ve muhaliflerinden olan Ala Abdulfettah 30 
Kasım 2013’te, “Gösteri Yasasına muhalefet ve güvenlik güçlerini darp etme” id-
diasıyla tutuklandı. Abdulfettah, Eylül 2014’te Kahire’nin Tora bölgesindeki Polis 
Enstitüsünde yeniden görülen davada tahliye edildi.

Rassd adlı internet haber sitesinin kurucusu Abdullah Alfakarany, yöneticisi 
Samhi Mostafa ve Amgad TV adlı kanalların sunucusu Mohamed Al-Adly Ağustos 
2013’te gerçekleşen darbe karşıtı gösterilerde “yalan bilgi yaymak” ve “kaos oluştur-
mak” suçlamasıyla yargılandıkları davada, Nisan 2015’te ömür boyu hapis cezasına 
çarptırıldı. 25 Ağustos 2013’te tutuklanan 3 gazeteci o tarihten beri cezaevinde idi.207

Medya mensuplarına karşı tutuklama ve gözaltı dışında farklı baskı yön-
temleri de uygulanmaktadır. Mısır’ın tanınmış gazeteci ve yazarlarından Fehmi 
Huveydi’ye, Sisi’ye karşı sert eleştirilerinin ardından, Mayıs 2014’te “yurtdışına 
çıkma yasağı” getirildi. 4 ve 7 Nisan 2015 tarihlerinde Kahire’de bulunan Horyet-
na adlı internet radyosu, al-Ghad Televizyonu, Suriye Televizyonu ise polis tara-
fından basıldı ve ekipmanlarına el konuldu.

Medya ve insan hakları savunucularına yönelik baskılar karşısında uluslararası 
kamuoyunun tepkisi hükümeti Eylül 2015’te geri adım atmaya zorladı. Sisi, Cum-
hurbaşkanlığı yetkilerini kullanarak Kurban Bayramı vesilesiyle aralarında el-Cezire 
gazetecileri Baher Muhammed ile Muhammed Fehmi ve insan hakları aktivisti Yara 
Selam ile Senaa Seyf ’in de bulunduğu 58 hükümlünün cezasını affetti. Cezası affedilen 
hükümlülerin sayısının sınırlı olması ve mevcut yargılamaların sonra ermesi için her-
hangi bir reform yapılmaması nedeniyle bu çok sınırlı bir adım olarak değerlendirildi. 

Cunta yönetimleri iktidarı uzun süre elde tutabilmek için medyanın bağımsız 
değil kendi güdümlerinde olması gerektiğini bilmektedirler. Darbe sonrası Mısır’da 
kurulan hükümet de buradan hareketle 3 Temmuz sonrası medyayı çeşitli baskı 
yöntemleri ile kontrol altına almak istedi. Bugün Mısır’da darbe karşıtları cuntanın 
kendilerini engellemesi karşısında maruz kaldıkları haksızlıkları ve cuntanın işledi-
ği suçları özellikle internet üzerinden aktarmaya çalışıyor, ancak büyük bir kesimi 
yoksul olan Mısır halkına ulaşmanın en temel yolu halen televizyon ve gazetelerdir. 

207. “Three Journalists Sentenced to Life Imprisonment”, Reporters Without Borders, 16 Nisan 2015.
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Din ve Mezhep Alanında Yaşanan İhlaller
Nüfusunun çoğunluğunu Müslümanların, yaklaşık yüzde 5’ini de Hristiyan Kıptilerin 
oluşturduğu Mısır’da özellikle Sünniler ve Kıptiler arasındaki gerginlik darbe sonrası 
arttı. 2013 sonrası Mısır genelinde Kıptilere yönelik saldırıları engellemede güven-
lik güçleri başarısız oldu. “Yaşam Hakkı” bölümünde sözü edilen saldırıların yanı 
sıra sadece ilk iki aylık süreçte 45 kilise yakıldı, yağmalandı ve tahrip edildi. Bunun 
yanı sıra kiliselerle ilişkili sosyal yardım kuruluşları, okullar ve dernekler de saldırıya 
uğradı. Cunta, Kıptilere yönelik saldırıların sorumlusu olarak İhvan’ı gösterdi.

Mısır’da gayrimüslimlere yönelik saldırıların yanı sıra mezhepler arasındaki 
gerginlik de giderek arttı. Mısır’da azınlıkta bulunan Şiiler zaman zaman Sünni 
ve Selefi grupların da saldırısına uğradıklarını belirtirken, Şiiler hakkında “dine 
hakaret ettikleri” gerekçesiyle 25 Ocak devriminden bu yana açılan dava ve soruş-
turmalar da eleştiri konusu oldu.208

Darbe yönetimi sırasında sadece azınlıklarla ilgili ihlaller yaşanmadı. Nü-
fusun çoğunluğunu oluşturan Sünni kesimi de kontrol altında tutmak isteyen 
hükümet, 2014 yılında çıkarılan 51 nolu Kanun209 ile din derslerini ve vaazları 
kontrol altına aldı. El-Ezher veya Vakıflar Bakanlığından izin alınmaksızın ders 
ve vaaz veren kişilere ise 1 yıla kadar hapis ve 50 bin cüneyhe kadar para cezası 
verilmesi öngörüldü. Din özgürlüğünün açık bir ihlali olan ve farklı mezhep 
ve cemaatlerin toplumda kendisini ifade etmesini engelleyecek bu düzenleme 
ile hükümet, vaazlar aracılığı ile Müslüman kesim üzerinde propaganda faali-
yetlerini yürütmeyi ve Müslüman Kardeşler gibi siyasi grupların çalışmalarını 
sekteye uğratmayı amaçlamaktadır.

Camileri kontrol altında tutmak isteyen darbe yönetimi, iktidara destek ve-
renler dışında vaazlarında siyasi konulara değinen vaizlerin ihbar edilmesi için 
bir telefon hattı açtı. Geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur da iktidardaki son gü-
nünde, resmi onaylı vaazlar dışında vaaz veren imamlara 3 aydan 1 yıla kadar 
hapis ve para cezası getiren bir yasayı yürürlüğe soktu.210

Mısır Vakıflar ve Din İşleri Vekili Şeyh Muhammed Abdurrezzak da 10 
Temmuz 2015’te yaptığı açıklamada “Bakanlığa bağlı olan, hutbelerinde polis, 

208. “An Egyptian Shiite Sentenced to Five Years in Prison”, The Egyptian Initiative for Personal Rights, 26 Şubat 
2014.
209. Söz konusu Kanun 1959 yılında çıkarılan ve ülke genelindeki camileri hükümet kontrolü ve denetimi altına 
alan 272 nolu Kanun’un bir uzantısıdır. 
210. “State Policies on Mosques’ Administration Violate Freedom of Religion and Serve the Long-term Vision of 
Conservative Islamist Movements”, The Egyptian Initiative for Personal Rights, 31 Ağustos 2014.
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ordu ya da devlet rejimine sözlü saldırıda bulunan vaizlerin işlerine son verile-
cek, bakanlık tarafından haklarında soruşturma açılacak ve soruşturma bitene 
dek hutbe vermeleri yasaklanacak” dedi. Nitekim, Amr bin el-As isimli camide 
görev yapan cami imamı Muhammed Cibril’in duasında zalim yöneticiler ve 
onların destekçilerine beddua etmesinden dolayı 15 Temmuz 2015’te imamlık 
görevine son verildi. Vakıflar Bakanı Ofisi Teknik Takip Genel Müdürü Muhlis 
el-Hatib, Cibril’in imamlık yaptığı Amr bin el-As camisine bir daha imamlık 
yapmak için giremeyeceğini kaydetti.211

Din ve mezhep alanında gerçekleşen ihlallerin sadece darbe dönemi ile sınırlı 
olmadığını not düşmek gerekmektedir. Mısır’da azınlıkta bulunan Kıptiler, Şiiler 
ve Bahailer’in maruz kaldığı sistematik ihlallere karşı hükümetlerin etkin önlem 
alma konusunda yetersiz kaldığı sıklıkla insan hakları örgütleri tarafından dile 
getirilmektedir. Azınlık mensuplarının “dine hakaret ettikleri” gerekçesiyle hapis 
ve para cezasına çarptırılması uygulamasının yanı sıra 2014 Anayasası’nda semavi 
dinler dışındaki dinlerin tanınmayarak ibadet yeri açma izni verilmemesi de eleş-
tirilen noktalar arasında idi.

211. “İmam Susturuldu”, Yeni Şafak, 16 Temmuz 2015.



97

SONUÇ

Mısır’da 2011 yılından beri yaşanan trajediler azalmak bir yana giderek artmak-
tadır. Darbe sonrası ilk iki yılda 3 binden fazla gösterici öldürüldü, 15 binin üze-
rinde insan yaralandı, 40 binden fazla insan tutuklandı. Pinochet’in 13 yılda ger-
çekleştirdiği ihlalleri iki yılda gerçekleştirmesine rağmen Sisi, darbe destekçileri 
tarafından kahraman olarak lanse edildi ve darbenin sorunların çözümü değil 
kökeni olduğu gerçeği göz ardı edildi.212

Mısır’da gerek 25 Ocak devrimi, gerekse darbe ve sonrasında yaşanan katli-
amlar ve insan hakları ihlalleri sadece bu ülkedeki değil dünyanın diğer coğraf-
yalarında çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu toplumlar üzerinde büyük 
bir etki oluşturdu. Şiddeti temel bir araç olarak kullanmayan Müslüman Kar-
deşler gibi bir siyasi örgütün henüz iktidarda bir yıl kalmışken darbe yoluy-
la devrilmesi Müslümanların demokrasiye olan güvenini uzun bir süre tamir 
edilemeyecek düzeyde sarstı. Gazeteci Robert Fisk’in 14 Ağustos günü yaşanan 
katliam sonrası belirttiği gibi, “Milyonlarca Mısırlı için demokrasi yolu gerçek 
mermi ve vahşet arasında parçalandı. Kendi inancına göre bir devlet arayışında 
olan hangi Müslüman bundan sonra sandığa güvenebilir ki?”213 Taliban, el-Ka-
ide, DAİŞ gibi radikal hareketlerin güçlenmesinden endişe ettikleri gerekçesiy-

212. Emad Shahin, “The Four Traits Sisi, Hitler and Mussolini Have in Common” Middle East Eye, 9 Haziran 2015.
213. Robert Fisk,”Cairo Massacre: After Today, What Muslim Will Ever Trust The Ballot Box Again?”, The Inde-
pendent, 14 Ağustos 2013.
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le Mısır’da darbeye sessiz kalan Batı kamuoyu ise, tam da bu tutumuyla ılımlı 
İslami hareketler karşısında güçlenmesinden endişe duyduğu radikal akımları 
desteklemiş oluyor. Şiddet içermeyen siyasi mücadele karşısında silahla sonuca 
ulaşmayı amaçlayan gruplar Mısır’ın genç kuşağı arasında darbe sonrası daha 
çok tercih edilir hale gelmektedir. 

Darbe sonrası gerçekleşen insan hakları ihlallerinin uluslararası insan hakları 
örgütleri tarafından uzun bir süre geriden takip edilmesi de cuntanın pervasız bir 
biçimde hareket etmesini kolaylaştıran etkenlerden biri idi. Af Örgütü’nün Rusya’da 
Pussy Riot adlı punk müzik grubunun hukuk mücadelesini Mısır’daki darbecilerin 
ihlallerinden daha önemli gördüğünü iddia eden Brendan O’neill, ellerinde gitar 
olan güzel beyaz kadınların Batılı insan hakları hareketinin dikkatini çekme konu-
sunda sert, sakallı ve esmer erkeklere nazaran daha başarılı olabileceğini belirtmişti. 
O’neill bu yorumu yaparken Af Örgütü sönük bir basın açıklamasında, göstericile-
re karşı silahlı saldırılarda bulunan güvenlik güçlerine “Göstericileri saldırılardan 
koruyun” çağrısı yapıyordu.214 Neyse ki ilerleyen dönemde uluslararası insan hakları 
örgütleri Mısır’da yaşananların dünya kamuoyuna aktarılması için yoğun bir çaba 
göstermeye başladılar. Nitekim Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Ör-
gütü 2014’te, darbe sonrası dönemi insan hakları ihlallerinin boyutunun modern 
Mısır tarihinin en yüksek noktasına ulaştığı dönem olarak nitelendirirken yeni se-
çilen Cumhurbaşkanı Sisi’ye bu duruma son vermesi çağrısı yaptı.215

Peki, bundan sonra ne olacak? Yaşanan katliamlar ve tutuklamaların de-
vam etmesi, ülkede siyasi bir çözüm yolunun kapısını kapamış durumdadır. Bu 
durumda, ya Sisi ülkeye hâkim olacak –ki bunun yolu başka katliamlardan ve 
toplu tutuklamalardan geçiyor– ya da çatlayan darbe ittifakı ülkeyi yasaksız se-
çimlere götürmek için geri adım atacaktır. Son 50 yıllık tarihinde birçok darbe 
gören Türkiye, 12 Eylül 1980 darbesi sonrası temel hak ve özgürlüklerin askı-
ya alındığı, ağır insan hakları ihlallerinin yaşandığı bir dönem geçirdi. Darbe 
lideri Kenan Evren yeni bir anayasa ile kendisini cumhurbaşkanı seçtirmişti. 
Aynı sahne bugün Mısır’da tekrarlanıyor. Bu filmin sonunu Türkiye’de yaşayan 
insanlar tahmin edebiliyor.

Sisi’nin cumhurbaşkanlığı döneminde Mısır’ın ekonomi, eğitim, dış politika 
vb. alanlarda nasıl bir seyir izleyeceği tartışılabilir, ancak demokrasi ve insan 

214. Brendan O’neill, “Egypt: The Hypocrisy of The Human-Rights Industry”, www.spiked-online.com/newsite/
article/egpyt_latest/#.UhIWwdJA3_O, (21 Ağustos 2013).
215. “Egypt: New Leader Faces Rights Crisis”, Human Rights Watch, 9 Haziran 2014.
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hakları hususunda uzun bir süre yerinde sayacağı rahatlıkla görülmektedir. 2011 
yılından beri güvenlik güçlerinin yaşam hakkını sistematik olarak ihlal etmesi 
karşısında herhangi bir adım atılmadı. Bugüne kadar gerek YAK dönemi, gerek 
Mursi dönemi ve gerekse de darbe döneminde gerçekleşen ölümlerle ilgili açılan 
soruşturmalardan etkin bir sonuç alınamadı. Mısır’da güvenlik güçlerinin çalış-
malarını izleme ve soruşturma açma hakkına savcılar sahiptirler. Bu nedenle yar-
gısız infaz, işkence gibi ihlaller nedeniyle açılması istenen davalarda savcıların 
tutumu belirleyici olmakta, ancak Mısır’da bu konuda hesap verilebilirliğin ol-
madığı sıklıkla dile getirilmektedir.216 Mısır yakın tarihinin en büyük katliamında 
bugün gelinen nokta bu durumun en açık göstergesidir. Katliamın ikinci yılında 
insan hakları örgütlerinin çağrılarına karşın şimdiye kadar herhangi bir emniyet 
mensubu ya da hükümet yetkilisi ceza almadı.

Cezasızlık politikasının sürmesi bir yana, insan hakları örgütleri 17 Ağustos 
2015’te kabul edilen yeni terörle mücadele yasası ile cumhurbaşkanı ile güvenlik 
güçlerine verilen yetkiler genişletildi. İnsan hakları örgütleri bu yasa sonrası kol-
luk güçlerinin daha pervasız bir biçimde yeni suçlar işlemesinden endişe etmekte 
idi. Nitekim 14 Eylül 2015’te Mısır güvenlik güçlerinin, Batı Sahra’da Meksikalı ve 
Mısırlı turistlerin bulunduğu araçlara “terörist” sanarak açtığı ateş sonucu 12 kişi 
öldü, 10 kişi de yaralandı.

Mısır’da sistematik insan hakları ihlallerinin durdurulması, bugüne kadar işle-
nen suçların araştırılması ve faillerinin yargı önüne çıkarılması için ilk görev BM’ye 
düşmektedir. Nitekim ihlallerin baş sorumlusu olan Sisi’nin, başta infazlar ve işkence 
vakaları olmak üzere insan hakları ihlallerini etkin bir şekilde soruşturmasının olası 
gözükmediğini ifade eden İnsan Hakları İzleme Örgütü Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
Direktörü Joe Stork “Mısır bu ihlallere ilişkin güvenilir soruşturmalar yürütmüyorsa, 
BM İnsan Hakları Konseyi mekanizmaları uluslararası bir soruşturma yürütmelidir” 
değerlendirmesinde bulunmaktadır.217 BM İnsan Hakları Konseyi’nin işlenen siste-
matik ihlallerinin durdurulması için Mısır Hükümeti’ne yönelik çağrısı bugün Mısır’a 
açık veya üstü örtülü destek veren ülkeler için de bir uyarı vazifesi görecektir.

Mısır’da yaşanan ihlallerin durdurulması için bir diğer seçenek UCM’nin 
devreye sokulmasıdır. Sistematik bir biçimde işlenen suçların faillerinin ulusal 
mahkemelerde hesap vermemesi UCM’nin devreye girmesini zorunlu kılmakta-
dır. Bu nedenle BM Güvenlik Konseyi tıpkı Suriye’de olduğu gibi işlenen ve işlen-

216. “Impunity is not an Option-Ensure Accountability for Mass Killings in Egypt”, s. 6.
217. “Egypt: New Leader Faces Rights Crisis”, Human Rights Watch, 9 Haziran 2014.
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mekte olan bu suçların durdurulmasında sorumluluk taşımaktadır. “Sisi’nin yar-
gılanması, ağır insan hakları ihlallerinin ülkelerin sınırları içinde kalamayacağını, 
insan haklarının uluslararası sistemin koruması altında olduğunun, sistemin iş-
lediğinin ortaya konması yönünde de büyük önem taşımaktadır.”218 Bununla bir-
likte, çok daha büyük bir trajedinin yaşandığı ve 300 bine yakın kişinin yaşamını 
yitirdiği Suriye İç Savaşı’nda dahi UCM’yi harekete geçir(e)meyen BM Güvenlik 
Konseyi’nin Mısır’da bu mekanizmayı devreye sokması çok zor gözükmektedir. 

Uluslararası alanda yapılabilecekler bir yana Mısır’da demokrasinin tekrar ra-
yına oturup oturmayacağı tartışması sürdü. Sisi yasama yetkilerini uzun bir süre 
elinde tuttuktan sonra Halk Meclisinin tekrar açılması için seçim yapılmasına karar 
verdi. Ancak 18 Ekim 2015’te başlayan seçim sürecinde seçmenin yaklaşık yüzde 
80’i sandığa gitmezken, Sisi’nin iktidarına meşruiyet kazandıracak bir araç olduğu 
gerekçesiyle İhvan ve bazı muhalif siyasi partiler seçimleri boykot ettiler. Nitekim 10 
Ocak 2016’da açılan Halk Meclisinde yeni anayasaya göre milletvekillerinin yüzde 
5’i Sisi tarafından bağımsız aday listesinden atanırken, 420 milletvekili bağımsız lis-
teden, 120 milletvekili de siyasi parti listelerinden Meclise girebildi. Böylece Mecli-
sin büyük kısmının bağımsızlardan oluşması sağlanarak cumhurbaşkanı karşısında 
etkin bir güç olmasının önüne geçildi. Mısır’da üç yıl aradan sonra açılan Meclis ise 
ikinci oturumunda yeni terörle mücadele yasasını onaylayarak olağanüstü hal reji-
minin süreceğinin ve özgürlüklerin ikinci planda kalacağının işaretini verdi. 

Tüm bu olumsuz tabloya rağmen Mısır’da ulusal düzeyde yapılan çalışmalara 
yoğun bir destek verilmesi de bir diğer seçenektir. Bugün Mısır’da istisnai olarak yü-
rütülen davalar başta olmak üzere tüm yargılamaların durdurulması, siyasi genel af 
çıkarılması, bir işkence yöntemi olarak kullanılan taciz ve tecavüz saldırılarına iliş-
kin cezasızlık politikasının sonlandırılması ve Mübarek döneminden beri hükümet-
lerin muhaliflere karşı bir yıldırma politikası olarak gerçekleştirdiği bu tür suçların 
etkin bir şekilde soruşturularak faillerinin yargı önüne çıkarılması, tüm alıkonulma 
yerlerinin bağımsız sivil toplum örgütlerinin ziyaretine açılması ve mahkumlarla 
görüşmeler yapılmasına izin verilmesi, gösterilere müdahalede kolluk kuvvetlerinin 
uluslararası standartlara uyarak aşırı güç kullanımına son vermesi, İhvan ve yasak-
lanan diğer siyasi örgütlerin kapatılma kararlarının örgütlenme özgürlüğüne ilişkin 
uluslararası standartlar ışığında yeniden ele alınması için insan hakları örgütleri ve 
savunucularının yürüttüğü çalışmalar desteklenmelidir. Bu çalışmaların yaşanacak 
bir ihlale engel olması bir travmaya engel olmak anlamına gelecektir. 

218. Nazım Tural, “General Sisi’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde Yargılanma Olasılığı”, T24, 19 Ağustos 2013.
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KRONOLOJİ 

Temmuz 1952 “Hür Subaylar Örgütü” Kral Faruk’u devirdi ve monarşiye son verdi.

1958 Suriye ve Mısır birleşerek Mısır Arap Cumhuriyeti adını aldı.

1961 Mısır Arap Cumhuriyeti dağıldı.

1970 Cemal Abdülnâsır’ın ölümüyle Enver Sedat cumhurbaşkanı oldu.

1976 Enver Sedat ülkede çok partili hayata geçişi kısmen sağladı.

1981
Enver Sedat 6 Ekim 1981’de radikal bir grup tarafından suikast sonucu öldürüldü. 
Yerine yardımcısı Hüsnü Mübarek geçti.

25 Ocak 2011 Halk, Hüsnü Mübarek’e karşı ayaklandı.

11 Şubat 2011
Hüsnü Mübarek istifa etti. Yüksek Askeri Konsey yönetimi devralarak parlamento-
yu feshetti. Anayasa askıya alındı.

28 Kasım 2011 Parlamento seçimleri başladı.

23 Mayıs 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimleri başladı.

14 Haziran 2012
Mısır Anayasa Mahkemesi Mısır Parlamentosunun alt kanadı olan Mısır Halk Mec-
lisini feshetti.

16 Haziran 2012 Muhammed Mursi cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı.

22 Kasım 2012
Muhammed Mursi’nin yetkilerini artıran ve meclisin mahkeme kararıyla feshedil-
mesini engelleyen kararname muhalefetin gösteriler başlatmasına neden oldu.

4-5 Aralık 2013
Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde gösteri yapan muhaliflere karşı açılan ateş ve 
polis müdahalesi sonucu on kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

15 Aralık 2013 Yeni Anayasa, yapılan referandum sonucu kabul edildi.

30 Haziran 2013
Mursi’nin göreve başlamasının yıldönümü nedeniyle gösterilere başlayan muhalif-
ler Cumhurbaşkanı’nın istifasını istedi.

1 Temmuz 2013 Gösterileri bahane eden ordu, sorunların çözümü için Mursi’ye 48 saat süre verdi.

3 Temmuz 2013 Ordu yönetime el koydu. Mursi’nin yerine Yüksek Anayasa Mahkemesi Başkanı getirildi.

5 Temmuz 2013
Geçici Devlet Başkanı Adli Mansur Meclisi feshetti. Çıkan olaylarda onlarca kişi ya-
şamını yitirdi.

8 Temmuz 2013 Darbeyi protesto eden göstericilere açılan ateş sonucu elliden fazla kişi yaşamını yitirdi.

8 Temmuz 2013
İç savaştan kaçarak Mısır’a sığınan Suriyelilerden vize talep edilmeye ve güvenlik 
soruşturması yürütülmeye başlandı.

9 Temmuz 2013 Geçici hükümet kuruldu.

14 Temmuz 2013
Kahire Acil İşler Mahkemesi, Mübarek’in partisi Ulusal Demokratik Partisi’nin üye-
lerine getirilen siyaset yasağını iptal etti.

27 Temmuz 2013 Kahire’deki gösterilerde seksenden fazla kişi yaşamını yitirdi.

14 Ağustos 2013
Kahire ve diğer kentlerde gerçekleşen darbe karşıtı gösterilere müdahalede bin-
den fazla kişi yaşamını yitirdi.

16 Ağustos 2013

Mısır’da İkinci “Cuma Öfkesi”: Darbe yönetiminin sivil halka ateş açması sonucu 
aralarında yaralıların da bulunduğu yüzlerce kişi el-Feth Camii’ne sığındı. Müs-
lüman Kardeşler Mürşidi Muhammed Bedii’nin oğlu Ammar’ın yanı sıra, İhvan’ın 
yöneticilerinden Muhammed el-Biltaci’nin kızı Esma ve Mursi’nin müsteşarı Ah-
med Abdulaziz hayatını kaybetti.

18 Ağustos 2013
Haklarında tutuklama kararı çıkarılan Müslüman Kardeşler Teşkilatı mensuplarının, 
Kahire’nin kuzeyindeki el-Kalyubiye ilindeki Ebu Zabel Hapishanesi’ne nakledildik-
leri sırada 37 kişi öldürüldü.

20 Ağustos 2013 Müslüman Kardeşler Teşkilatı Genel Mürşidi Muhammed Bedii tutuklandı.

26 Kasım 2013
107 nolu yeni Protesto Kanunu İçişleri Bakanlığına 10’dan fazla kişinin toplanma-
sını yasaklama yetkisi verdi.
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23 Eylül 2013 Müslüman Kardeşler “Kahire Acil İşler Mahkemesi” tarafından kapatıldı.

4 Kasım 2013 Seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ilk defa mahkemeye çıkarıldı.

9 Aralık 2013
Müslüman Kardeşler Teşkilatı Genel Mürşidi Muhammed Bedii “göstericileri şidde-
te teşvik etmek” suçlamasıyla ilk kez hâkim karşısına çıkarıldı.

25 Aralık 2013 Müslüman Kardeşler Cemaati “terör örgütü” ilan edildi.

15 Ocak 2014

Anayasa referandumu gerçekleşti. Başta İhvan olmak üzere 3 Temmuz darbesine 
destek veren kesimlerin büyük çoğunluğunun boykot ettiği referanduma katılım 
oranı yüzde 38’de kaldı. Halkın yarısından fazlasının sandığa gitmediği bu seçimde 
anayasa yüzde 98 “evet” oyu ile onaylandı.

25 Ocak 2014
Devrimin üçüncü yıldönümünde ülke genelinde gerçekleşen gösteriler sırasında 
5 eyalette 103 kişi öldürüldü.

24 Mart 2014
Muhammed Bedii’nin de aralarında bulunduğu 529 kişi idama mahkum edildi. 
İdama mahkum edilenlerden Bedii ve 182 kişi hakkındaki karar 21 Haziran 2014’te 
müftü tarafından onaylanarak kesinleşti.

29 Mart 2014
Darbe karşıtlarının başkent Kahire’de protesto ettiği gösterilere güvenlik güçleri-
nin açtığı ateş sonucu gazeteci Meyade Eşref hayatını kaybetti. 2011 yılından beri 
ülkede altısı 14 Ağustos 2013’te olmak üzere dokuz gazeteci öldürüldü.

14 Nisan 2014
İskenderiye Acil Durumlar Mahkemesi, Müslüman Kardeşler üyelerinin cumhur-
başkanlığı ve parlamento seçimlerine katılmasını yasakladı.

26 Nisan 2014
25 Ocak devriminin mimarlarından olan 6 Nisan Gençlik Hareketi’nin tüm faali-
yetlerine yasak getirildi, merkezi kapatılarak taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına 
el konuldu.

28 Nisan 2014
14 Ağustos katliamı sonrası yapılan gösteriler sırasında “şiddete teşvik” gerekçesiy-
le 545 kişi hakkında Minye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada 37 kişi idam, 491 
kişi de müebbet hapse mahkum oldu.

29 Mayıs 2014
Darbe lideri ve eski Savunma Bakanı Sisi cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı. Katı-
lım yüzde 45’in altında kaldı.

3 Temmuz 2014
Darbenin yıldönümüne gelindiğinde bir yıl içerisinde idama çarptırılanların sayısı 
1.247’ye çıktı.

9 Ağustos 2014
İhvan’ın siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi Yüksek İdare Mahkemesi tarafından 
kapatıldı ve partinin faaliyetleri yasaklandı.

Eylül 2014
İnsan hakları örgütleri cezaevlerinde en az 22 bin siyasi mahkum olduğunu açık-
ladı.

11 Ekim 2014
İhvan liderlerinden Muhammed Biltaci ve el-Cezire sunucusu Ahmed Mansur’un 
da aralarında bulunduğu sekiz sanık, 3 ila 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ekim 2014 Başkanlık Kararnamesi ile askeri mahkemelerin yargılama yetkisi genişletildi.

29 Kasım 2014
25 Ocak devrimi sırasından yüzlerce kişinin öldürülmesi nedeniyle devrik lider 
Mübarek, dönemin İçişleri Bakanı ve altı yardımcısı hakkında açılan dava beraatla 
sonuçlandı.

21 Nisan 2015 Mursi yargılandığı “İttihadiye Olayları” davasında yirmi yıl hapis cezasına çarptırıldı.

16 Mayıs 2015

“Hapishaneler Baskını” olarak bilinen davada Muhammed Mursi, Dünya Müslü-
man Âlimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi ve Muhammed Bedii’nin de araların-
da bulunduğu 106 kişinin dosyası idam kararıyla ilgili görüş alınması için Müftülü-
ğe gönderildi. Cezalar 16 Haziran 2015’te onaylandı.

16 Haziran 2015
Muhammed Mursi ve Muhammed Bedii’nin de aralarında bulunduğu 17 kişi “ca-
susluk” davası olarak bilinen davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 16 kişi 
hakkında ise idam hükmü verildi.

2 Temmuz 2015
Mısır’ın Sina Yarımadası’nda DAİŞ’in bombalı araçla düzenlediği saldırılarda en az 
70 asker ve sivil hayatını kaybetti.

2 Temmuz 2015 Mısır güvenlik güçleri bir eve yaptıkları baskında 13 İhvan liderini öldürdü.
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2 Temmuz 2015
Yeni “Terörle Mücadele Kanun Tasarısı” onaylanarak cumhurbaşkanının onayı-
na sunuldu.

3 Ağustos 2015
Darbenin ikinci yıl dönümünde düzenlenen protestolara polis müdahale etti. Bir 
kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

17 Ağustos 2015
Rabia Meydanı’ndaki katliamın ikinci yıl dönümü geçerken uluslararası soruştur-
ma yapılması çağrıları yanıtsız kaldı.

17 Ağustos 2015 Yeni terörle mücadele yasa tasarısı yürürlüğe girdi.

20 Ağustos 2015 Kahire’nin kuzeyindeki bombalı saldırılarda 20 kişi yaralandı. Saldırıları DAİŞ üstlendi.

14 Eylül 2015
Mısır güvenlik güçlerinin, Batı Sahra’da Meksikalı ve Mısırlı turistlerin bulunduğu 
araçlara “terörist” sanarak açtığı ateş sonucu 12 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

23 Eylül 2015
Darbe sonrası tutuklanan ve aralarında gazetecilerin de bulunduğu 358 hükümlü-
nün cezaları Sisi’nin kararıyla affedildi.

19 Ekim 2015
2015 Mart’ında yapılması gereken ancak mahkeme kararıyla ertelenen Halk Mecli-
si seçimleri yapıldı. İlk turda seçmenlerin sadece yüzde 21,7’si sandığa gitti.

31 Ekim 2015
Bir Rus havayolu şirketine ait ve Şarm el-Şeyh - St. Petersburg seferini gerçekleşti-
ren Airbus-A321 tipi uçak Sina Yarımadası’nda düştü. 217 yolcu ve 7 mürettebatın 
yaşamını yitirdiği saldırıyı üstlenen DAİŞ uçağa bomba koyduğunu açıkladı.

7 Aralık 2015
BM Genel Sekreteri’nin İnsan Haklarından Sorumlu Yardımcısı İvan Simonoviç, Mı-
sır’da insan hakları ihlallerinin endişe vermeye devam ettiğini açıkladı.

10 Ocak 2016
Anayasa Mahkemesinin, “bağımsız adayların seçiminin kanuna aykırı olduğu” ge-
rekçesiyle 2012’de feshettiği parlamento, üç yıl aradan sonra açıldı.
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Siyaset Bilimi Bölümü’nde doktora çalışmasına devam etmektedir.
2014 yılında çıkan “İnsanlığın Kaybı: Suriye’deki İç Savaşın İnsan Hakları Boyutu” raporu sonrası 
Suriye iç savaşını insan hakları açısından takip etmeye devam etmekle birlikte son dönemde Türkiye 
ve Avrupa’da yaşanan mülteci krizine ilişkin çalışmalar sürdürmektedir.



DEVRİMDEN DARBEYE 

MISIR’DA 
İNSAN 
HAKLARI
YAVUZ GÜÇTÜRK

RAPOR

YAVUZ GÜÇTÜRK

DEVRİMDEN DARBEYE 
MISIR’DA İNSAN HAKLARI

Arap dünyasının en kalabalık ülkesi olan Mısır’daki siyasi, sosyal, dini ve 
ben zeri alanlardaki her türlü gelişme hem diğer Arap halklarını hem de 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı temelden etkilemektedir. Bu nedenle Tunus’ta 
başlayan Arap Baharı’nın en önemli ayağı doğal olarak Mısır oldu. Otokratik 
liderlerin yö netiminde, demokrasinin askıya alındığı, hukuk devletinin en 
temel gereklerinin ihlal edildiği bu coğrafyada Mısır, yeni başlangıçlar yap
maları için halklara ilham verecek bir model olma umudu taşımıştı. Ancak 
devrimle başlayan üç yıllık süreç içerisinde iki anayasa, bir darbe ve iki cum
hurbaşkanı gören Mısır’da başa dönüldü.

Askeri vesayet gücünü korurken, yeni bir halk ayaklanmasından endişele
nen darbeciler muhalif hareketlerin direncini kırmak için baskı ve şiddet kul
lanmaktan çekinmediler. Devrim sürecin de, başta yaşam hakkı olmak üzere 
gerçekleşen insan hakları ihlallerinin üzerine gidilmediği gibi darbe sonrası 
bunlara yenileri eklendi ve insanlığa karşı büyük suçlar işlendi.

Bu rapor, Mısır’da 2011 yılından itibaren yaşanan ihlalleri “insan hakları” 
perspektifinden değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede ilk ola rak 
Mısır’ın siyasi tarihine kısaca değinilmiş ve yirminci yüzyıl boyunca Mısır’da 
insan hakları, sivil toplum, basın ve yargı alanında yaşanan gelişmeler hak
kında bilgi verilmiştir. Ardından 25 Ocak devrimine giden süreçten başlaya
rak Yüksek Askeri Konsey (YAK) dönemi, Mursi dönemi ve 3 Temmuz darbesi 
kronolojik olarak ele alınmıştır.

ANKARA    •    İSTANBUL    •    WASHINGTON D.C.    •    KAHİRE     
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