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Mübarek döneminde Mısırlıların bırakın gösteri yapmayı yakınına bile yaklaşamadığı Başkanlık Sarayı, Mursi karşıtlarınca abluka altına 

alınmış ve devlet başkanı güçlükle ve geniş güvenlik kordonu ile giriş çıkış yapabilmiştir.

Devrim Sonrası Mısır’da Güç Mücadelesi: 

“İslamcı İktidar vs. Seküler Muhalefet”

Power Struggle in post-Revolution Egypt:
 “Islamist Government vs. Secular Opposition”

İsmail Numan TELCİ

Abstract
Post-revolutionary Egyptian political life has been experiencing one of the most arduous power struggles 
since the beginning of the revolution. Muslim Brotherhood dominated government is confronted with se-
cular-liberal political actors of the opposition camp. At some point of the struggle the opposition seemed to 
have better representation of its position in terms of media coverage and international support. In contrast, 
President Morsi and other Islamist power centers had difficulties in successfully handling the demands of 
the opposition. Powerful Islamists of Egypt therefore could hardly overcome the constitutional referendum 
process that dominated Egyptian politics in the last two months of 2012. This article is an account to clarify 
the reasons that (1) allowed opposition to better position and explain itself in the latest crisis and (2) pushed 
Islamist political actors to the corner where they could only respond to the political attacks of the opposition.
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Giriş

Mısır Devrimi en sancılı dönemlerinden birisini 

2012’nin son aylarında yaşadı. 22 Kasım’da Cum-

hurbaşkanı Muhammed Mursi’nin yayınladığı 6 

maddelik bildiri diken üstünde olan iktidar ile 

muhalefet arasındaki ilişkilerin daha da geril-

mesine yol açtı. Bildirinin ardından muhalefet 

özellikle Kahire’de büyük kitleleri meydanlara 

dökerek Mursi karşıtı kampanyasını hızlandır-

dı. Buna cevaben Muhammed Mursi Anayasa 

Komisyonu’nun 6 aydan fazla bir süredir üze-

rinde çalıştığı anayasa taslağı için 15 Aralık’ta 

referandum yapılacağını duyurdu. Bu noktadan 

sonra muhalefetin aldığı tavır daha da sertleşir-

ken, özellikle kitle gösterileri ve medya aracılığı 

ile Devlet Başkanı Mursi aldığı kararlardan vaz-

geçirilmeye çalışıldı.

Muhalefet gösterilerinin ve iktidar karşıtı medya 

kampanyasının boyutu kimi zaman şaşırtıcı bo-

yutlara ulaşmıştır. Mübarek döneminde Mısırlı-

ların bırakın gösteri yapmayı yakınına bile yak-

laşamadığı Başkanlık Sarayı, Mursi karşıtlarınca 

abluka altına alınmış ve devlet başkanı güçlükle 

ve geniş güvenlik kordonu ile giriş çıkış yapabil-

miştir. Cumhurbaşkanı her ne kadar orduya ta-

limat vererek bu gruplara müdahalede bulunma 

seçeneğine sahip olsa da buna başvurmayarak 

olayların şiddete dönüşmesini engellemiş ve bazı 

muhalefet liderlerinin bu yöndeki “umutlarını” 

boşa çıkarmıştır.

Yine olayların yoğunlaştığı günlerde muhalefet 

medyayı başarılı bir şekilde kullanıma sokarak 

gösterilerin kamuoyundaki etkisini önemli bir bi-

çimde manipüle etmiştir. Nitekim Mısır medya-

sının büyük kısmına hakim olan sermaye liberal, 

seküler ve Mübarek döneminden kalma aktör-

lerin elindeydi. Bu anlamda gösterilerin medya 

kanallarında yansıtılışı da muhalefeti “kayıran” 

ve iktidarı “şeytanlaştıran” bir biçimde gerçek-

lemiştir. Öyle ki Başkan Mursi birçok gazetede 

ve televizyon kanalındaki yorumlarda “Diktatör”, 

“Yeni Firavun”, “Hitler” ve “Faşist” gibi benzet-

melerle anılmış, yayınların birçoğuyla ülkede bir 

İslamcı iktidar korkusu yaratılmaya çalışılmış-

tır. Müslüman Kardeşlerin İslami ajandasını ül-

keye dayatmak istediği, olaylar sırasında şiddet 

kullandığı ve göstericilere saldırdığı teması gün 

boyunca yapılan canlı yayınlarda işlenmiştir. 

Seçimle işbaşına gelen Cumhurbaşkanına kar-

şı gösterilerin yönlendiricileri olan El-Baradey, 

Amr Musa ve Hamden Sabbahi gibi isimlerin bu 

medya organlarının sahipleri ile yakın ilişkileri 

resmin daha da anlaşılır olmasını sağlamaktadır.

Bu gelişmeler ışığında bu yazıda özellikle Ka-

sım ayıyla birlikte Mısır’da daha da belirginle-

şen iktidar ile muhalefet arasındaki zıtlaşmanın 

sebepleri üzerinde durulacaktır. Bunu yaparken 

ilk önce iktidarın kendisinden kaynaklanan ne-

denlere değinilecek daha sonra da muhalefetin 

kitleleri arkasına alarak nasıl önemli bir oranda 

kamuoyunu yönlendirmeyi başardığı konusu ele 

alınacaktır. 

Müslüman Kardeşler ve İktidar “Tecrübesi”

Kısaca “İhvan” olarak isimlendirilen Müslüman 

Kardeşler 1928’de Hasan El-Benna tarafından İs-

lami hassasiyeti olan bir sosyal ve siyasal örgüt 
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olarak hayat geçtikten sonra Mısır başta olmak 

üzere tüm Arap dünyasında aktif bir sivil toplum 

örgütü olarak faaliyetlerini sürdürdü. Mısır öze-

linde İhvan’ı en zorlayan konu siyasal iktidarla 

arasındaki anlaşmazlıkların çoğu zaman grubun 

aleyhinde sonuçlar doğurmasıydı. Her ne kadar 

grup kurulduğu günden bu yana sosyal anlamda 

güçlenerek büyüdüyse de bu süreçte büyük bas-

kılara, kısıtlamalara ve yasaklamalara maruz kal-

mıştı. 1952’de Kral Faruk’un askeri bir darbeyle 

devrilişinin ardından iktidara gelen Cemal Abdül 

Nasır ile ilk etapta işbirliği yapan İhvan Hareketi, 

1954’te Nasır’a suikast girişimiyle ilişkilendiril-

miş, ardından yoğun bir baskı ve tutuklama süre-

ci ile karşılaşmıştır. 1970’de Enver Sedat, grubun 

faaliyetlerine bir nebze olsun rahatlama getirmiş 

ancak Sedat’ın suikastle öldürülüşünün ardından 

Mübarek’in iktidara gelmesi ile yeniden baskılar 

artmıştır. Mübarek’in 30 yıllık rejimi Müslüman 

Kardeşlerin sosyal anlamdaki varlığına herhangi 

bir zarar verememiş ancak grubun siyasi anlam-

da gelişimini ve tecrübe kazanmasını engelle-

miştir. 

2011 yılında Mübarek’in devrilmesi ile Müslü-

man Kardeşler siyaset alanında kendisini gös-

terme şansını yakalamış, kurduğu Özgürlük ve 

Adalet Partisi ile devrim sonrası ilk seçimleri ka-

zanmıştır. 2012 yılındaki Başkanlık seçimlerini 

de yine İhvan’ın adayı Muhammed Mursi’nin ka-

zanmasıyla grubun Mısır siyasetindeki etkinliği 

daha da görünür hale gelmiştir. Buna karşın İh-

van Hareketi ve grubun siyasi aktörleri özellikle 

Kasım ayında daha da görünür hale gelen muhalif 

hareket karşısında “pasif” olarak nitelendirilebi-

lecek bir “tepkisizlik siyaseti” sürdürmektedirler. 

Gerek Cumhurbaşkanı Mursi’nin muhalefet kar-

şısında aldığı önlemler gerekse İhvan tabanının 

düzenlediği kitle gösterileri muhalefetin etkinli-

ğini kırmakta yeterli olamamıştır. Peki, Mısır ve 

Batı kamuoyunda muhalif hareketin daha görü-

nür ve baskın olması ve taban anlamında daha 

zayıf olmasına karşın sesini daha kuvvetli bir şe-

kilde duyurmasının Müslüman Kardeşler örgütü 

ile ilgili hangi nedenlerden kaynaklanmaktadır?

Birinci neden olarak İhvan hareketinin iktidar ve 

devlet yönetimi anlamındaki tecrübesizliğinden 

bahsedebiliriz. Bilindiği gibi İhvan son 50 yılını 

iktidardaki rejimlere karşı mücadele etmek ve 

sosyal alanda gerçekleştirdiği faaliyetlerle ayakta 

durmaya çalışmakla geçirmiştir. Bu durum Müs-

lüman Kardeşlerin iktidardan daha ziyade, “bas-

kı karşısında ayakta kalma mücadelesi” anlamın-

da tecrübe kazanması sonucunu doğurmuştur. 

İhvan’ın Mübarek sonrası dönemde iktidar kad-

rolarını eline almasıyla hareketin bu anlamdaki 

tecrübesizliği, bazı zayıflıkların, yöntemsizlikle-

rin ve deneyimsizliklerin açığa çıkmasıyla görü-

nür hale gelmiştir. Birçok analistin devrim son-

rasında Müslüman Kardeşlere siyaset kurumu 

içerisinde şans verilmesi gerektiğini savunmala-

rının nedeni, grubun devrim sonrası Mısır’ında 

düzeni sağlama, ekonomik yükselişi başlatma ve 

sosyal sorunlara çözüm bulma anlamında başa-

rılı olacağına inanmalarıydı. Ancak bu analizler-

de göz ardı edilen iki unsurdan birincisi İhvan’ın 

“devlet yönetimi” anlamındaki tecrübesizliği, 

ikincisi de devrim sonrası bir toplumun düzen 

kurma sürecinin kısa vadeli bir projeden daha 

fazlasına ihtiyaç duymasıydı. 

Öyle ki Muhammed Mursi’nin masasında sadece 

anayasanın hazırlanması, yatırımların artması, 

sosyal adaletsizliğin giderilmesi gibi konuların 

dışında, Mübarek döneminden kalma özellik-

le yargıda ve devlet bürokrasisinde yoğunlaşan 

aktörlerle mücadele edilmesi, İslami hareketin 

önünü kesmek için her türlü yolu deneyen mu-

halefetin taleplerinin giderilmesi ve iktidara kar-

şı topyekün bir karalama kampanyası yürüten 

medyanın eline fırsatlar verilmemesi gibi tali 

ama iktidarın muhafaza edilmesinde hayati gö-

revler de bulunmaktaydı. Bu açıdan bakıldığın-

da, muhalif pozisyonda iken sadece iktidardaki 

rejim karşısında ayakta kalma mücadelesinde 

bulunan İhvan’ın iktidara geldikten sonra bu 

kadar çok boyutlu ve taraflı sorunlar kümesiyle 

karşı karşıya kalması hareket için en büyük so-

runlardan bir tanesini oluşturmuştur. 

Müslüman Kardeşlerin iktidarının ilk aylarında 

siyasi olarak yeteri kadar etkin olmamasının bir 

diğer nedeni liderlik kadrosunda yapılan zoraki 

tercihler gösterilebilir. Bilindiği üzere İhvan ha-

reketinin liderliği siyasi kadrolardan farklı belir-
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lenmektedir. İlk lider Hasan El-Benna’dan itiba-

ren hareket, yürütme kurulunun belirlediği 8 li-

der tarafından yönetilmiştir. 2010 yılında grubun 

8. Genel Lideri olarak belirlenen Muhammed 

Bedi devrim sürecinde gruba önderlik etmiştir. 

Mübarek’in devrilmesinin ardından liberal ve se-

küler devrimci grupların kaygılarından dolayı ilk 

etapta Cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceğini 

duyuran İhvan hareketi1 daha sonra bu kararın-

dan vazgeçmiş, grubun en zengin ve karizmatik 

üyesi Hayrat El-Şatır’ın Cumhurbaşkanı adayı 

olduğunu duyurmuştur.2 Şatır’ın bilgisayar tek-

nolojileri, kimyasal maddeler, tekstil, mobilya 

ve ülkedeki dış yatırımlarla olan ortaklıklarıyla 

meydana gelen zenginliği, grubun birçok sosyal 

projesini ekonomik olarak desteklemesi, Müba-

rek döneminde uzun yıllarını siyasi tutuklamalar 

sonucu hapiste geçirmesi ve tüm bunların bileşi-

minden oluşan karizmasından gelmekteydi.3 Ka-

rarın ardından muhalefetten Şatır’ın adaylığına 

yönelik büyük eleştiriler gelmiş, medya ve sosyal 

medyada karşı kampanyalar hızla yayılmıştır.4 

Böyle bir ortamda 14 Nisan’da Yüksek Seçim 

Komitesi yaptığı açıklamayla Şatır’ın (ve diğer 9 

adayın) adaylığının geçerli olmadığını duyurarak 

grubu başka bir aday göstermek zorunda bırak-

mıştır.5 

Uzun yıllardır İhvan üyesi olan ve 30 Nisan 

2011’den beri hareketin siyasi kanadı Özgürlük 

ve Adalet Partisi’nin liderliğini yürüten Muham-

med Mursi’nin adı ilk kez bu süreçte cumhurbaş-

kanı adaylığı için zikredilmiştir.6 Her ne kadar 

hareket içerisinde önemli görevlerde bulunmuş 

olsa da Mursi’nin Cumhurbaşkanlığı için Şatır’a 

göre çok daha düşük profilli bir aday olduğu 

gerçeği birçoklarınca dile getirilmiştir. Nitekim 

gerek grup tabanı gerekse de yönetim kademe-

Referandum kararı sonrasında, Yargıçlar Kulübü Başkanı Ahmed El-Zind yaptığı açıklamayla kulübe üye olan yaklaşık

 9.000 yargıcın referandumu boykot edeceğini söylemiştir.
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leri devrim sonrası süreçte özellikle karizmasıyla 

baskın olabilecek Şatır’ın adaylığının hayati ol-

duğunu düşünmekteydi. 

Mursi’nin Şatır’ın “yedeği” olması yakıştırma-

sının üstünden gelmesi bu anlamda zor gözük-

mekteydi. Öte yandan Şatır’ın karizması gruba 

olan karşıtlığın ve muhalefetin daha da keskin 

olması sonucunu doğurmuştur. Bu son iki tes-

pit Mursi’nin görevdeki ilk üç ayının ardından 

birebir yaşanmış, bir taraftan Cumhurbaşkanı 

iç politikada düşük profilli bir yönetim sergile-

yerek muhalefet karşısında geri adımlar atmak 

durumunda kalmış, öte yandan liberal ve seküler 

muhalefetin Mursi gibi Şatır’a göre daha az etkin 

bir adaya bile ne tür yoğunlukta bir baskı uygu-

layabileceğini, dolayısıyla Şatır’ın başkan olması 

durumunda muhalif bloğun daha keskin olabile-

ceğinin işaretlerini vermiştir. Mursi eğer görev 

süresi boyunca ayakta kalabildiyse ve muhale-

fetin ataklarına karşılık verebildiyse bunu büyük 

oranda “İhvan” hareketinin tabanına ve yönetim 

kadrosuyla arkasında olmasına borçluydu. Müs-

lüman Kardeşleri bu anlamda güçlü kılan nokta-

da tam burada yatmaktadır. 

Öte yandan Mursi’nin devrim sonrası süreçte 

Cumhurbaşkanlığı görevini yürütmesi hareket 

için başka bir artıyı ve bununla birlikte riski de 

beraberinde getirmektedir. Birçok devrim sonra-

sı süreçte olduğu gibi bu sürecin Mısır’da da san-

cılı ve sorunlarla dolu olduğunu/olacağını göz 

önünde bulundurursak Mursi gibi çok da yüksek 

profilde olmayan bir adayın bu süreci atlattıktan 

sonra Şatır gibi daha güçlü ve karizmatik bir baş-

kanın göreve gelmesi çok daha başarılı bir ikinci 

dönem geçirildikten sonra tabanın genişletilme-

siyle daha uzun vadeli bir iktidarın sağlanması-

nın önünü açabilir. Cumhurbaşkanı Mursi’nin 

Başbakan olarak yine çok bilinmeyen ve siyasi 

tecrübesi devrim sonrası dönemde kısa bir sü-

reliğine Su Kaynakları Bakanlığı yapmakla sınırlı 

olan Hişam Kandil’i ataması da bu çerçevede dü-

şünülebilir.7 Ancak bu önerme, Mursi döneminin 

olası ve muhtemel kısa vadeli başarısızlıklarının 

seçmende İhvan’ın bu işi beceremediği algısının 

oluşması ve sonrasındaki seçimlerde tabanın 

tercihlerinin değişmesi riskini barındırmaktadır. 

Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mursi ve Müslüman 

Kardeşler için bu ilk dönemin görece de olsa ba-

şarıyla atlatılması hayati önem arz etmektedir. 

Mursi liderliğinde İslamcı ittifakın bir diğer yu-

muşak noktası ise Müslüman Kardeşler ve Se-

lefi gruplar arasındaki işbirliğinin dönemsel ve 

kırılgan doğasının ileriki dönemlerde ortaya çı-

karabileceği sakıncaların varlığıdır. Nitekim iki 

ekol arasında önemli farklılıklar bulunmasının 

yanında, Selefi grupların kendi aralarındaki ay-

rışmalar bile ciddi siyasi pozisyon farklılaşmala-

rını beraberinde getirebilmektedir. Kasım ayında 

Mursi’nin anayasaya dair aldığı kararlar, Selefi 

grupların birçoğu tarafından desteklenmiş ve 

anayasa referandumunda bu gruplar “Evet” oyu 

kullanmışlardır. Ancak bu durum Müslüman 

Kardeşlerin uzun vadede tüm konularda Selefi-

lerin desteğini alacağı anlamına gelmemektedir. 

Selefi hareketin siyasi kanadını oluşturan ak-

törlerin Mursi’yi bu süreçte desteklemelerinin 

en önemli nedeni devrim sonrası İslami siyaset 

tarafından ele geçirilen iktidarın kazanımları-

nın Mübarek dönemi kalıntılarına ve seküler-li-

beral muhalefete kaybedilmesi korkusudur. Öte 

yandan bazı Selefi grupların anayasa referandu-

munda “Hayır” oyu vereceğini açıklaması ve yine 

özellikle Sina Yarımadası’ndaki Selefi grupların 

Mursi yönetiminden rahatsızlıklarını her fırsatta 

dile getirmeleri İhvan’ın uzun vadede Selefi des-

teği olmadan da ayakta durabilmenin yollarını 

aramasını zorunlu kılmaktadır. 

Müslüman Kardeşler iktidarının düşük profilli 

oluşunda son bir nedenden bahsedecek olursak 

dış politikada karşılanamayan beklentilere de-

ğinebiliriz. Her ne kadar Kasım ayında İsrail’in 

Gazze’ye yönelik saldırılarının ardından Ha-

mas ve İsrail arasında ateşkes görüşmelerinin 

Kahire’de başarılı bir şekilde yürütülmesi ve 

sonlandırılmasının tüm kredisi Cumhurbaşkanı 

Mursi’ye gittiyse de görüşmelerin arka planın-

da Türkiye, Katar ve Amerika gibi aktörlerin de 

olduğu bilinmekteydi. Öte yandan Suriye konu-

sunda Mısır’ın tepkisizliği Arap dünyasının bu 

en büyük ülkesine yönelik eleştirileri de berabe-

rinde getirmekteydi. Her geçen gün Suriye’de kö-

tüleşen durum karşısında Arap Ligi’nin harekete 
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geçirilememesinde Mısır’ın pasifliği de Mursi’ye 

yönelik eleştiriler arasındaydı. Müslüman Kar-

deşler yönetiminin İsrail’e karşı tutumunun bek-

lendiği kadar sert olmaması da özellikle iktida-

ra yakın bazı gruplar tarafından yadırganmış ve 

Tel-Aviv yönetimine karşı daha sert politikalar 

izlenmesi gerektiği argümanları gündeme geti-

rilmiştir. Öyle ki Kahire’nin İsrail’in yoğun istek-

leri sonrasında Gazze’ye açılan Refah sınır kapısı 

etrafındaki en büyük ekonomik aktivite olan “tü-

nelleri” yok etmeye yönelik saldırıları Sina yarı-

madasında bu işten hayatını kazanan Mısırlılar 

tarafından yoğun bir şekilde eleştirilmiştir. Yine 

aynı çerçevede Sina’daki aşırı İslamcı gruplar 

üzerindeki baskının yoğunlaşması buradaki Se-

lefi grupların tepkisini çekmiştir.

İşte tüm bu sorunlar henüz iktidardaki çömez-

liğini atamamış olan İhvan’ın politik aktörleri-

nin 2012’de karşılaştıkları krizler karşısında gö-

rece zayıf ve etkisiz kalmasına neden olmuştur. 

Bunu söylemiş olmakla birlikte Cumhurbaşkanı 

Mursi’nin anayasa krizini tüm olumsuzluklara 

ve protestolara rağmen kısmen de olsa başarıyla 

yönettiğini ifade edebiliriz. Nitekim birçok ob-

jektif gözlemcinin belirttiği üzere demokratik 

yöntemlerle seçilmiş bir Cumhurbaşkanı olarak 

Mursi, keskin muhalefete ve yargının engelleme 

girişimlerine rağmen anayasa hazırlık sürecini 

tamamlamış ve anayasa referandumunun ger-

çekleştirilmesini sağlamıştır. 15-22 Aralık tarih-

lerindeki referandumda Müslüman Kardeşler ve 

diğer İslamcı grupların birçoğunun desteklediği 

anayasa %60’ın üzerinde “Evet” oyu alarak kabul 

edilmiştir.8 Bu sonuç haftalardır Mursi ve İslam-

cı siyaset karşıtı protestoları sürdüren muhalefet 

için önemli bir yenilgi olarak kayıtlara geçmiştir.

Muhalefet Neden Baskın?9

Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin göreve 

gelmesinden bu yana daha da belirginleşen mu-

halefet safları genel hatlarıyla liberal ve seküler 

devrimci gruplar, Mübarek döneminden kalma 

ve özellikle yargı gibi devlet bürokrasisinde kü-

melenen aktörler ve Kıpti gruplardan oluşmak-

tadır. Her ne kadar Ebu’l Fütuh gibi bazı İslamcı 

aktörler de Mursi yönetimine muhalefet ediyor-

sa da bu sınırlı düzeyde kalmıştır. Ülkede Kasım 

ayının son günleriyle birlikte hareketlenen ikti-

dar-muhalefet mücadelesindeki son gelişmeler 

muhalif aktörlerin daha baskın ve kısmen üstün 

bir pozisyonda olduğunu göstermiştir. Bu durum 

her ne kadar Mursi’nin anayasa referandumu-

nu gerçekleştirmesinin önüne geçememişse de 

Cumhurbaşkanı’na bazı kararlarında geri adım 

attırmış ve özellikle Batı kamuoyunda muhalefe-

tin haklı bir mücadele içerisinde olduğu imajının 

ağırlık kazanmasına yol açmıştır. Bu sonucun 

ortaya çıkması muhalefetin yapısından kaynak-

lanan bazı nedenler sayesinde mümkün olabil-

miştir. 

Bu nedenlerden ilki eski rejim ajanlarının yar-

gı başta olmak üzere bürokratik yapı içerisinde 

derinlemesine nüfuz etmiş olmaları ve bu pozis-

yonlarını başarılı bir şekilde muhalefetin yararı-

na kullanmalarıdır. Bu çerçevede bazı yargı or-

ganlarının Mübarek’in devrilmesinden bu yana, 

özellikle de son aylarda aldığı bir takım kararlar 

bu durumun en önemli göstergesidir. Haziran 

ayında çoğu üyesi Mübarek döneminde atanmış 

Anayasa Mahkemesi, ülkenin demokratik bir se-

çimle işbaşına gelen ilk parlamentosunu “bağım-

sız üyelerin seçiminde anayasaya aykırılık” tespit 

ettiği gerekçesiyle feshetmiştir.10 Temmuz ayında 

Muhammed Mursi’nin parlamentoyu yeniden 

devreye sokmak için yaptığı girişim yine yük-

sek mahkeme tarafından dondurulmuş, bunun 

ardından Cumhurbaşkanı “mahkemenin kararı-

na saygı duyarım” diyerek geri adım atmak zo-

runda kalmıştır. Konu daha sonra Yüksek İdare 

Mahkemesi’nde görüşülmüş ancak bu mahkeme 

de Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararı onay-

layarak parlamentonun işlevsiz halini devam et-

tirmiştir.11 Yargının farklı organlarının bu “görev 

alanını aşan” kararları neticesinde demokratik 

seçimle işbaşına gelmiş yasama kurumunun fes-

hedilmesi ilginç bir şekilde El-Baradey ve Amr 

Musa gibi muhalefet liderleri tarafından tepki 

görmemiştir.12 

Mübarek dönemi yargısının iktidar karşısındaki 

bir diğer kararı görevinden alınan Cumhuriyet 

Başsavcısı ile ilgili olmuştur. Devrik lider Hüs-

nü Mübarek tarafından meslek hayatı boyunca 
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(bir nevi ömür boyu) bu görevde kalmak üzere 

atanan Cumhuriyet Başsavcısı Abdel Megu-

id Mahmud, Cumhurbaşkanı Mursi tarafından 

görevinden alınarak Vatikan’a Büyükelçi olarak 

atanmıştır. Mursi’nin bu kararı almasında Baş-

savcının Mübarek dönemi görevlilerinin yargı-

lanmalarında hiçbir başarı sağlayamamış olma-

sı önemli bir etken olmuştur. Mursi’nin kararı 

Ekim ayında Kahire Ceza Mahkemesi’nin devrim 

protestoları sırasında meydana gelen ve onlarca 

kişinin ölümüyle sonuçlanan “Deve Savaşı”nın 

düzenlenmesinde parmağı olan görevlileri ak-

laması sonrasında Başsavcıya yönelik protes-

toların artmasının ardından gelmiştir.13 Ancak 

Cumhurbaşkanı’nın girişiminin başarısız kal-

dığı Başsavcı Mahmud’un ertesi gün 3.000 sav-

cının hazır bulduğu basın açıklamasında “beni 

görevimden ancak suikast alır!” açıklamasıyla 

anlaşılmıştır. Başsavcının görevine devam etme 

kararına birçok yüksek yargı organından destek 

gelmiş ve Cumhurbaşkanı atama yetkisi kendi-

sinde olan bir bürokratı görevden alamamıştır.14

Yukarıda bahsedilen Deve Savaşı yargılamasına 

kısaca değinmek gerekir. Çünkü Kahire Ceza 

Mahkemesi’nin Deve Savaşı nedeniyle yargıla-

nanları temize çıkarması Mübarek dönemi ak-

törlerinin yargının neredeyse tüm kurumların-

daki aktif varlığına işaret eden bir diğer emaredir. 

Nitekim suçlanan 24 kişi arasında Mübarek’in 

kapatılan Ulusal Demokratik Partisi’nin eski 

Genel Sekreteri Fethi Surour, eski Şura Konseyi 

Başkanı Safwat El-Şerif ve Mübarek’e yakınlığı ile 

bilinen işadamı ve medya patronu Muhammed 

Aboul Enein gibi isimler bulunmaktaydı.15 Dola-

yısıyla mahkemenin verdiği bu kararı Mübarek 

dönemi aktörlerinin yasal yollarla cezalandırıla-

bilmesinin ne kadar zor olacağının bir göstergesi 

olarak okumak mümkündür. 

Yargı içerisindeki Mübarek dönemi aktörlerinin 

direncinin bir diğer örneği de Anayasa referan-

dumuna giden süreçte yaşanmıştır. Cumhur-

başkanı Mursi’nin 15 Aralık’ta ülkenin devrim 

sonrası anayasasını belirleyecek olan taslağın 

referandumla oylanması kararı sonrasında, Yar-

gıçlar Kulübü Başkanı Ahmed El-Zind yaptığı 

açıklamayla kulübe üye olan yaklaşık 9.000 yar-

gıcın referandumu boykot edeceğini söylemiştir. 

Buna karşın Mısır İdari Devlet Konseyi’ne bağlı 

Yargıçlar Kulübü ise aldığı kararla seçmenlerin 

ve seçim merkezlerinin güvenliğinin sağlanması 

durumunda referandumu boykot etmeyeceğini 

açıklamıştır.16 Bu açıklamaya rağmen mevcut 

yargıçların büyük çoğunluğunun boykota ka-

tılması sonucunda referandum 15 ve 22 Aralık 

tarihlerinde olmak üzere iki turda yapılarak ger-

çekleşebilmiştir.17 Durumdan da anlaşılabileceği 

üzere Cumhurbaşkanı’nın aldığı karar yargıçlar 

tarafından boykot edilmiş ve demokratik süre-

cin önü tıkanmaya çalışılmıştır. Bu da Mübarek 

döneminden kalma yargı içindeki aktörlerin ne 

derece güçlü ve önemli bir muhalefet bloğu ol-

duğunu göstermektedir.

Mursi ve İslamcı siyaset karşıtı grupların muha-

lefetinin daha baskın ve kamuoyu nezdinde daha 

görünür olmasının ikinci nedeni olarak medya ve 

ekonomik faaliyetlerin bu grupların elinde top-

lanmış olması gösterilebilir. Bu bağlamda önce-
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likle anaakım medyayı oluşturan birçok kanalın 

Mübarek döneminde devlet desteği ile zengin-

leştirilen medya patronlarına ve işadamlarına ait 

olduğunu belirtmek gerekir.18 Öyle ki Mübarek 

dönemindeki 55 televizyon kanalına devrim son-

rasında eklenen 15’in üzerinde kanalın birçoğu 

yine bu Mübarek döneminde zenginleşen serma-

ye sahiplerine aittir. Mısır’ın okur-yazarlık oranı-

nın çok da yüksek olmadığı bir ülke olduğunu ve 

halkın %90’ının evinde televizyon %70’inde uydu 

yayını olduğunu düşündüğümüzde medyanın 

kamuoyunu etkilemedeki gücünü teslim etmiş 

oluruz.19 İşte bu etkiye hükmeden işadamların-

dan birkaçından kısaca bahsetmek büyük resmi 

daha kolay görebilmek anlamında bize yardımcı 

olacaktır.

Bu anlamda öne çıkan isimlerin başında Mu-

hammed El-Emin gelmektedir. CBC (Capital 

Broadcasting Company) başta olmak üzere 14 

televizyon kanalının sahibi olan El-Emin dev-

rimden hemen sonra kurulan televizyonların-

dan birinde yayınlanan bir programda Mübarek 

rejimiyle olan bağlarından gururla bahsetmiştir. 

Dolayısıyla CBC bazı analistlerce “Mübarek dö-

nemi kalıntılarının kanalı” (qanat al foloul) ola-

rak isimlendirilmiştir.20 Yeni kurduğu kanallarda 

Mübarek döneminin meşhur televizyoncularına 

yer vermeye özen gösteren El-Emin bu çerçeve-

de Mübarek’in seçim kampanyasını yürüten La-

mis El-Hadidi’yi ve eski rejimin en etkin savunu-

cularından Khairy Ramadan’ı takımına katmıştır. 

El-Emin’in medya krallığında ayrıca İslamcı si-

yasete karşı keskin muhalefetiyle öne çıkan El-

Fecr, Al Youm Al-Sabe ve Vatan gibi gazeteler 

de bulunmaktadır. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde 

bu gazetelerde Mübarek döneminin önde gelen 

savunucularından Adel Hammouda ve Magdy 

El-Galad gibi isimler editörlük yapmaktadırlar.21

Yine Mübarek döneminin zenginleştirdiği bir di-

ğer medya patronu olan Muhammed Al-Ainein, 

Sada Al-Balad isimli televizyon kanalı ve yine 

aynı isimli gazete ile seküler ve iktidar karşı-

tı bir yayın politikası izlemektedir. Mısır’ın en 

büyük seramik fabrikalarından olan Kleopatra 

Seramik’in sahibi olan Al-Ainein Mübarek’in 

kapatılan Ulusal Demokratik Parti’sinde önemli 

pozisyonlarda bulunmuş ve eski rejim sırasında 

büyük bir servete ulaşmıştır.22

Özellikle emlak ve ev eşyaları sektöründeki eko-

nomik faaliyetleriyle ülkenin önemli zenginleri 

arasına giren ve Mübarek’e yakınlığı ile bilinen 

Ahmed Behget bir diğer önde gelen medya pat-

ronudur. Mısır’da özel televizyon lisansını alan 

ilk yatırımcılardan olan Behget, Dream kanalları 

ile özellikle devrim sonrası süreçte Müslüman 

Kardeşler karşıtı yayın politikasıyla öne çıkmak-

tadır. Al-Sabah gazetesi ise yine Behget’in medya 

faaliyetlerinden bir diğeridir. 

Sina Yarımadası’ndaki yatırımları ile ön plana 

çıkan ve Mübarek döneminde artan varlığını ül-

kedeki ilk özel televizyon lisanslarından birisiyle 

pekiştiren Hasan Rateb bir diğer medya patro-

nudur. Sahibi olduğu Mihver grubu kanallarının 

devrim sırasında Mübarek karşıtı göstericileri 

Amerikan ve İsrail tarafından parayla tutulan 

haydutlar olduklarını iddia etmesi, grubun dev-

rim sonrasında popülaritesini büyük anlamda yi-

tirmesine yol açmıştır. Buna rağmen hitap ettiği 

bir taban olması ve Rateb’in ekonomik faaliyetle-

ri için önemli işlevleri barındırmasından dolayı 

bu kanallar yayın hayatını devam ettirmektedir. 

Kasım ayındaki olaylar sırasında ve sonrasındaki 

anayasa referandumu sürecinde Mihver kanalla-

rı Mursi karşıtı yayınlarda en önde gelmiştir.23

Yukarıda belirtilen medya patronlarının dışın-

da Kıpti işadamı Rada Edward’ın sahibi olduğu 

Dustour24, Mübarek rejimi istihbaratıyla yakın 

ilişkileri olduğu bilinen Mustafa Bakri’nin sahi-

bi olduğu Al-Usbua ve İbrahim El-Muallim’in 

sahibi olduğu Shourouk gazetesi de iktidar kar-

şıtı cephenin basılı medyada öne çıkan aktörle-

rindendir. Bununla birlikte Necip Sawiris, Tarik 

Nour ve Tawfik Okasa gibi medya patronları 

özellikle görsel medya alanında sahip oldukları 

kanallarla İslamcı hareket karşıtı kamuoyu oluş-

turulmasında büyük çaba sarf etmektedirler.25

Bütün bu sayılan medya organları Mısır’daki 

devlet dışı yayıncılığın %80-90’ını oluşturmakta-

dır. Muhalefete yakınlıkları ile bilinen bu med-

ya sahipleri Mursi’ye ve İslamcı siyasete keskin 
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bir şekilde karşı çıkmaktadırlar. Özellikle Kasım 

ayında Cumhurbaşkanı Mursi’ye karşı muhale-

fetin yoğunlaştığı dönemde daha da gün yüzüne 

çıktığı gibi bu yayın organlarının ortak paydası 

seküler ve liberal bir çizgide olmalarıdır. Ah-

med Şefik ile Muhammed Mursi arasındaki se-

çim kampanyası sırasında olduğu gibi neredey-

se bütün televizyon istasyonları açık bir şekilde 

Müslüman Kardeşler ve Başkan Mursi karşıtı 

bir yayın sergilemektedirler. Mesela olayların 

yoğunlaştığı 5-6 Aralık akşamlarında Başkanlık 

Sarayı önündeki çatışmalar sırasında birçok ka-

nalda canlı yayına bağlananların neredeyse tümü 

Müslüman Kardeşleri suçlamakta ve olaylardan 

Özgürlük ve Adalet Partisi’ni sorumlu tutmak-

taydı. Ancak daha sonra muhalefet liderlerinden 

bazılarının parayla tuttukları adamlarla gerilimi 

artırmaya ve anarşi ortamı yaratmaya çalıştıkla-

rı ortaya çıkmıştır. Yine bu günlerde muhalefete 

yakın birçok gazete ilk sayfasında büyük punto-

larla yazılmış “Faşizm’e Hayır” sloganını taşımış-

tır. Ancak bu “absürd” benzetme Faşizmin ne ol-

duğunu az çok bilen birisi için bile ancak gülünç 

olarak nitelendirilebilir. Öte yandan Müslüman 

Kardeşlerin bu noktadaki en büyük handikapı 

medya anlamında neredeyse hiçbir görünürlü-

ğe sahip olmamasıdır. Devrimden sonra kurulan 

Mısır 25 kanalı ve birkaç gazete dışında İslamcı 

hareketi medya alanında temsil eden ciddi bir 

güç bulunmamaktadır.26 

Yukarıda anlatılan iki ana nedenin yanında mu-

halefetin daha baskın ve etkin bir politika izle-

mesinin daha az önemli bir nedeni de liberal ve 

seküler çizgisi ile muhalefetin uluslararası ka-

muoyu ve siyasi aktörler nezdinde daha tercih 

edilir olmasıdır. Amerika, İngiltere, Almanya ve 

Fransa gibi önde gelen Batılı devletler yaptıkla-

Muhalif grupların tabanları ve genç kadroları politik olarak aktif ve katılımcı bir yapıdadır. Mursi karşıtı gösterilerin Kahire ve 

İskenderiye gibi büyük şehirlerde yoğunlaşması da bu durumun bir göstergesidir.
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rı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Mursi’ye mu-

halefeti daha fazla sürece katması tavsiyesinde 

bulunmuşlar, İslamcı hareketin Mısır siyasetini 

domine etmemesi gerektiği gibi konulara vurgu 

yapmışlar ve muhalefetin kaygılarını destekle-

diklerini ifade etmişlerdir. Yine Batı medyasın-

daki analizlerin birçoğu olayları “Mısır İslamcı 

bir devlete mi dönüşüyor?” sorusu çerçevesinde 

açıklamaya çalışarak sorunun Mursi ve Müslü-

man Kardeşlerden kaynaklandığı varsayımını 

daha ön plana çıkarmışlardır. 

Dördüncü etken ise devrimi yapan ve şuan mu-

halif pozisyondaki grupların tabanlarının daha 

eğitimli ve şehirleşmiş olmaları söylenebilir. Se-

küler, liberal, sosyalist ve Kıpti olan bu gruplar 

geleneksel olarak Kahire, İskenderiye ve Mahalle 

El-Kübra gibi nüfus olarak büyük şehirlerde yo-

ğunlaşmıştır. Buna ilaveten bu grupların sosyal 

seviyeleri ve gelir düzeyleriyle bağlantılı olarak 

eğitim düzeylerinin de daha yüksek olduğunu 

belirtebiliriz. Bunun bir sonucu olarak bu grupla-

rın tabanları ve genç kadroları politik olarak aktif 

ve katılımcı bir yapıdadır. Mursi karşıtı gösterile-

rin Kahire ve İskenderiye gibi büyük şehirlerde 

yoğunlaşması da bu durumun bir göstergesidir. 

Bu durumun sağlamasını Cumhurbaşkanlığı se-

çimlerinin sonuçlarına bakarak yapmak müm-

kündür. 2012’deki seçimde Kahire’de en çok oyu 

Mübarek döneminin başbakanlarından Ahmed 

Şefik alırken, ikinci olarak da Hamden Sabbahi 

gelmiştir. Muhammed Mursi ise çok az bir fark-

la Amr Musa’nın önüne geçerek üçüncü sırada 

yer bulabilmiştir. Bir diğer ifadeyle Kahire’de ilk 

iki sırayı İslamcı olmayan adaylar almıştır. Bu da 

Kahire seçmeninin büyük oranda seküler-liberal 

çizgide olduğunun göstergesidir.

Sonuç Yerine

Devrim sonrası Mısır’ında son günlerde iktidar 

ile muhalefet arasındaki mücadelede saflar iyice 

belirginleşti. Ülkede tarafların kimi zaman kont-

rolü kaybettiği ve argümanların mesnetsiz biçim-

ler alabildiği bir iktidar mücadelesi yaşanmakta-

dır. Mesela muhalefet Mursi’nin tüm Mısırlıları 

temsil etmediği iddiası ile Cumhurbaşkanı’nın 

görevini sorgulayabilmiştir. Ancak bu söylenir-

ken hiçbir sistemde bir başkanın toplumun tüm 

kesimlerinin onayını almasının imkânsızlığı göz 

önüne alınmamıştır. Tabii bu sistem otokratik bir 

diktatörlük değilse. Mesela Fransa’da 2012’deki 

Başkanlık seçimlerinde Francois Hollande oy-

ların %51,7’sini alıp Nicholas Sarkozy’yi geçmiş 

ve başkan seçilmiştir. Bu rakamlar tam da Mı-

sır’daki başkanlık seçimlerindeki oranın aynısı-

na karşılık gelmektedir. Ancak kimse Fransa’da 

Hollande’ın tüm Fransızları temsil etmediğini 

iddia ederek başkanlığını sorgulamamaktadır. 

Yine bir diğer başkanlık sistemi olan Amerika’da 

ise milyonlarca savaş karşıtına rağmen George 

W. Bush 2004’te oyların %50,7’sini alarak ikinci 

dönem başkan seçilebilmiştir. İslam dünyasında 

modelliği uzun süredir birçoklarınca teslim edi-

len Türkiye’de de Recep Tayyip Erdoğan oyların 

sadece %34’ünü (2007’de %46, 2011’de %49) ala-

rak iktidara gelmiştir. Bu çok basit bağlamda bile 

bakıldığında Mısır medyasında Mursi’nin tüm 

Mısırlıların başkanı olmadığı iddiası demokratik 

bir sistemde yadırganacak ve seçilmiş bir başka-

nın pozisyonunu sorgulatacak bir unsur olarak 

değerlendirilemez. 

Burada en önemli nokta muhalefetin muhalefe-

tini demokratik yöntemler kullanarak ve siyaset 

kurumu içerisinde kalarak gerçekleştirmesidir. 

Bununla birlikte Mübarek dönemi kalıntıları ile 

işbirliği yapmanın muhalefete uzun vadede ta-

ban anlamında bir getirisi olmayacaktır. Nitekim 

bu işbirliğinin farkında olan Mısırlıların İslami 

siyasetten uzaklaşıp liberal-seküler muhalefete 

kayma olasılığı yok denilecek kadar azdır. Dola-

yısıyla Mısır muhalefeti devrimde oynadığı pozi-

tif rolün devrim sonrası süreçte kendilerine ta-

ban desteği olarak yansımasını istiyorsa ekono-

mik ve sosyal programlarını ön plana çıkararak 

gözle görülür bir değişim gerçekleştirebileceğine 

Mısırlıları inandırmalıdır. 

Öte yandan İslamcı siyasetin önündeki en zor-

lu engel ülkede istikrarın sağlanarak ekonomik 

kalkınma sürecinin başlamasının güçlüğüdür. 

Bu gerçekleştiği takdirde Mısırlıların siyaset ku-

rumuna olan inancı yavaş da olsa tesis edilecek 

ve ekonomik iyileşme seçim sandığına da olum-

lu bir şekilde yansıyarak Müslüman Kardeşler 
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için uzun vadede olumlu sonuçlar doğuracaktır. 

Ayrıca Mısırlıların istikrara olan inancının bir 

göstergesi olarak geçtiğimiz hafta gerçekleşen 

Anayasa referandumunda yüksek bir “evet” so-

nucunun alınmış olmasını söyleyebiliriz. Bu so-

nuç ayrıca Cumhurbaşkanı Mursi’ye ve İhvan’a 

olan güvenin seçmen nezdinde yeniden onayla-

nışı anlamına da gelmektedir.
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