
Hürriyetin Tadı Var 

“Mısır devriminin ilk üç ayı, yaşadığımız en güzel dönemdi. Sabah 

gidiyorum mesela bir domates alıyorum. Bakıyorum tadı çok farklı. Yolda 

yürürken aldığım nefes bile çok farklıydı. Vallaha öyle. O halk komitelerinin 

içinde ilk defa birbirimizle tanıştık. Komşularımızla tanıştık. Önceden hiç 

görüşmüyorduk. Nöbetçilik yaptık. Dört saatlik nöbetler tuttuk. Devrimden sonra 

attığım her adımda şunu hissettim, bu vatan bizim, bu devlet bizim. Mübarek 

döneminde öyle hissetmiyorduk. O zaman o devlet bizim değildi. Devrimden önce 

insanlar çöplerini sokaklara atıyorlardı ama devrimden sonra öyle bir şey olmadı. 

Her yer tertemiz oldu. Caddeler tertemiz oldu. Caddelerin kokusu değişti, 

soluduğumuz hava değişti. Hürriyetin tadı var, gerçekten.” 

25 Ocak 2013 günü Bilgi Kültür Merkezi, Mısır’lı akademisyen Dr. Tarık 

Abdulcelil’i konuk etti.  Mısır Devrimi’nin ikinci yıldönümüne denk gelen bu günde, Dr. 

Abdulcelil, Mısır’ın devrimden önceki ve sonraki durumundan, devrim sürecinden ve 

Mısır’da son günlerde patlak veren olaylardan bahsetti.   

Tarık Abdulcelil Kimdir? 

1974 yılında Kahire’de dünyaya gelen Tarık Abdulcelil, Ayn Şems Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 1996 yılında mezun oldu. Yüksek 

Lisans tezini Türkiye’deki İslami Hareketler üzerine hazırladı. 2007 yılında Türk 

Ordusu’nun Siyasetteki rolü üzerine olan doktora tezini tamamladı. Son yıllarda Prof. Dr. 

Ahmet Davutoğlu’nun eserlerini Türkçeden Arapçaya çeviren Tarık Abdulcelil, şu an 

Sakarya Üniversite’sinde Ortadoğu Çalışmaları bölümünde yüksek lisans dersleri veriyor. 

Tarık Abdulcelil’in Konuşması 

Mısır Devrimi’nin ikinci yılında Mısır’da patlak veren olayların sebeplerine ilişkin 

Abdulcelil şunları söyledi:  

“Mursi iktidara gelmek için verdiği sözlerde durmadı. Devrim ortada kaldı. 

Anayasa konusu ortada kaldı. Dün geceden itibaren eylemler başladı. 25 Ocak 2011’de 

yalnızca Tahrirde başlayan eylemler iki yıl sonra bu defa her şehirde ortaya çıkmaya 

başladı.”  



Mısır Devrimi’nin barışçı bir devrim olduğunu, diğer devrimlerle mukayese 

edildiğinde ölenlerin az olduğunu, fazla kan dökülmediğini söyleyen Abdulcelil, 

devrim’den önceki durum ve devrime giden süreçle ilgili şöyle konuştu: 

“25 Ocak 2011’de devrim diye bir şey ortada yoktu. Devrim kelimesi kimsenin 

ağzında değildi. Büyük bir gösteri vardı. Bu gösteriyi gençler facebook üzerinden 

örgütlendiler. 25 Ocak polis günüydü ve Mübarek, oğlunu kendi yerine geçirmek 

istiyordu(veraset). Bu da tepki çekti. Bu yüzden gösteriler düzenlendi. Hem polisi hem de 

Mübarek’i protesto etmek için. Başlangıçta gösterilerde yalnızca gençler vardı fakat polis 

şiddet kullanınca durum değişti. Dördüncü günde tüm halk tüm meydanlara döküldü, polis 

çekilmek zorunda kaldı ve devrim kelimesi telaffuz edilmeye başlandı. Mısırda olanların 

bir devrim olup olmadığı da tartışılır. Çünkü rejim tamamen değişmedi. Mısır ordusu 

herhangi bir ideolojiye bağlı değildi. Halkın çocuğuydu. Askerler halkın yanında durdular. 

Gösteriler büyüyünce polis ortadan kayboldu. Güvenlik boşluğu oluştu. Hapishaneden 

kaçan suçlular, çapulcular her yere yayıldı. Polis ortadan kaybolunca mahalleliler kendi 

kendilerini korumak için halk komiteleri oluşturmaya başladılar. Halk silahlandı ve 

yalnızca Mübarek’in gitmesini istiyordu. Mübarek asker kökenli olmasına rağmen ordu da 

Mübarek’in gitmesini istiyordu çünkü yerine geçirmek istediği oğlu sivildi ve kapitalist bir 

zihniyete sahipti. Mevcut Mısır yapısına uymuyordu. Mübarek gittikten sonra ordu da 

siyaset yapmaya başladı. 19 Mart 2011’de referandum yapıldı. Referandumun konusu 

siyaset için önceliğin belirlenmesiydi. Anayasa mı yapılsın yoksa parlamento seçimi mi? 

Mısırın siyasal hayatı o dönem iki taraf tarafından domine ediliyordu. Müslüman kardeşler 

ve liberal, solcu kesimler. En örgütlü kesim Müslüman kardeşler cemaatiydi. Müslüman 

kardeşler parlamento seçimlerini istiyorlardı çünkü ABD, liberal kesimin yanındaydı ve 

anayasa değişirse liberal bir anayasa olacaktı. Bu yüzden Müslüman kardeşler 

referandumu, anayasa mı parlamento mu ikiliğinden cehennem mi cennet mi ikiliğine 

çevirdiler. İki yıl öncesine kadar Mısırlıların söz dağarında yer tutmayan kelimeler iki yıl 

içinde okuma yazma bilmeyenler tarafından bile telaffuz edilmeye başlandılar. Liberal, 

sosyalist, devrim kelimeleri artık her vatandaşın ağzındaydı. Liberal demek gavur demekle 

eş anlamlıydı. Fakat bir noktayı vurgulamak gerekir. Mısırdaki liberaller ve solcular oruç 

utarlar, namaz kılarlar. Mısır halkı çok muhafazakar bir halktır. Liberallerin de zihniyeti 

liberal olsa bile uygulaması muhafazakardır. Müslüman kardeşler önce seçim istediler. 

Mübarek son 5-6 yılında İhvanın karşısında selefileri güçlendirmişti. Müslüman Kardeşler, 



selefileri kullanma yolunu seçti. Onların şeyhlerini ikna etmeye başladılar. Selefiler de 

parti kurdular. Din de artık siyaset için bir araç haline gelmeye başladı. Parlamento seçimi 

oldu ve İslamcılar kazandılar. Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. Dört güçlü aday vardı. Mursi 

Müslüman Kardeşlerin adayıydı, Ahmet Şefik eski rejimin temsilcisiydi, Abdülmünim 

Ebu'l Futuh eski Müslüman Kardeşler üyesiydi ve Hamdin Sabbahi ise sosyalistti. 50 

milyon kişi arasından seçime 25 milyon kişi katıldı. Seçimlere katılımın düşük olmasının 

sebebi 30 yıldır seçime gidilmemesi ve halkın bu konudaki deneyim eksikliğiydi. 

Mursi’nin seçilmesinin sebebine ise biz “limon sıktık” diyoruz. Mısır’da biz böyle diyoruz. 

Çünkü eski rejimin temsilcisi Ahmet şefikti ve eski rejimi istemiyorlardı. Eski rejim 

olacağına Mursi olsun dedik. Mursi, Fairmont Otelinde bir toplantı yapıp yazılı anlaşma 

imzaladı. Bütün farklı gruplarla beraber çalışacağız, iktidar paylaşımı olacak dedi. Her 

akımın iktidarda temsilcisi olacağının sözünü verdi. Ahmet Şefik dışındaki tüm liderlerle 

bu anlaşmayı yaptı. Kıptiler Ahmet Şefik’i destekledi. Eski rejimin sermayedarları ve 

kurumlarından faydalananlar Ahmet Şefik’e oy verdi. Mursi seçildi. Verdiği sözlerde 

durması beklendi. Anayasa yapması beklendi. Rejim değişikliği beklendi. Yargıda temizlik 

ve İçişleri Bakanlığında temizlik, kurumsallaşma beklendi. Mursi iktidara gelince yapmak 

istemesine rağmen hiçbirini yapamadı. Karşı çıkanlar derin devletti. Derin devlet 

kavramını sizden aldık. Bakanlıklar, İçişleri, Maliye Bakanlıkları direndi. Mursi hiçbir şey 

yapamadı. Anayasa komisyonunda eşit temsil sağlanmadı. Manzara, geçen 1. Yıl 

dönümüne nispetle çok farklı. İhvanın gitmesini istiyor göstericiler. Devrimciler önceden 

eski rejimin kalıntılarına karşıyken bu kez İhvan’a karşı eski rejimden geçinenlerle beraber 

çalışıyorlar.” 

Tarık Abdulcelil’in konuşmasından sonra programa sorularla devam edildi. 

Sorular ve Cevaplar 

Soru: İrşad konseyi ile Mursi arasındaki ilişki nasıldır? 

Cevap: Mursi’nin aldığı kararların çoğu kimseye istişare etmeden geliyor. Kimseye 

sormuyor. 22 Kasım 2012’de Anayasa deklarasyonu kararı mesela. Bu kararla o güne 

kadar çıkarılan kararlara kimsenin itiraz etme hakkı olmayacağını ilan etti. Hürriyet ve 

Adalet Partisinin kapatılması ve İhvanın feshi ile ilgili süreçler durduruldu. Mursi, İrşad 
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meclisinden gelen hazır kararları bildiriyor. Kimseye danışmıyor, kendi atadığı 

müsteşarlarına bile. 

Soru: Kıptilerin durumuyla ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Siyasal 

örgütlenmeleri var mı? Neler yapıyorlar?  

Cevap: %8’lik bir kesimi oluşturuyor. Devrimden sonra Kıptilerin varlığı 

hissedilmeye başlandı. Çünkü siyasette var olmaya başladılar. Kıptiler parti kurdular. 

Müslüman Kardeşlerin danışmanlarından biri Refik Habib Kıpti bir Hıristiyandı. Kıptiler 

büyük oranda şu an meydanlarda. 

Soru: Askerin şu anki duruşu nedir? 

Cevap: Asker her hangi bir ideolojiye sahip değil. Bu yüzden askerin net 

açıklamaları oldu. Biz karışmayacağız, halkın iradesine saygı duyacağız dediler. Kim etkili 

olabilirse biz onun yanındayız. Önemli olan göstericiler devletin resmi konutlarına zarar 

vermesinler yoksa biz koruruz dediler. Önceden cumhurbaşkanının korunması polisin 

göreviydi ancak şu anda asker koruyor. 

Soru: Askerin ABD ve İsrail’le ilişkisi nasıl? 

Cevap: Bizim ordu profesyonel bir ordu. İsrail meselesi bizim ordunun ilk dosyası. 

En önemli konusu. Tüm askerlerimiz İbranice biliyor. İsrail’i karış karış biliyorlar. Oradaki 

kabileleri tanıyorlar, fert fert biliyorlar. İktidara kim gelirse gelsin askerin ilk önceliği 

İsrail’dir. Ordunun duruşu bu şekilde. Amerika’yla ilişkisi konusunda ise asker İsrail’e 

karşı olan tutumu kadar sert değil. Askeri anlaşmalar yapılıyor. 

Soru: Mursi iktidara geldikten sonra İsrail ile Mısır arasındaki Camp David 

Anlaşmasını fesh etmekle tehdit etti İsrail’i. Bunu yapabilir mi? 

Cevap: Yok yok. Öyle bir tehditte bulunmadı hiç. Mursi iktidara geldikten sonra 

böyle bir şey demedi. İktidara gelmeden önceki sert Siyonizm karşıtı tutumundan da 

vazgeçti. İhvan’ın genel tutumu dediğiniz gibi Camp David gibi anlaşmalara karşıydı fakat 

iktidara geldikten sonra söylem değişti. 

Soru: Mursi’nin bürokratik aygıtları kontrol etme kapasitesi şu anda ne oranda?  



Cevap: Müslüman Kardeşler seçime girerken bir proje hazırlamıştı. Nahda projesi, 

bir kalkınma projesiydi. Halkı böyle ikna ettiler. Tüm projemiz hazır dediler. Ancak bu 

kitapçığı okuyan insanlar şok oldular çünkü içinde bir şey yoktu. Projenin 

mühendislerinden Hayrat Şatır, gazetecilerle bir toplantısında (iktidara geldikten sonra) 

bunun aslında bir proje olmadığını, düşüncelerinin ana hatlarıyla bir özeti olduğunu, asıl 

projeyi halkla beraber yapacaklarını söyledi. Buradan şunu çıkarabiliriz. Müslüman 

Kardeşler, hazırlıksız iktidara geldiler. Fırsat buldular. Bu fırsatı kaçırmayalım biz de 

seçime girelim dediler ve iktidarı aldılar. Diğer grupların da, liberallerin ve solcuların da 

bir programı yok. Çünkü Mübarek, otuz yıl boyunca her hangi bir akımın, bir grubun bir 

proje hazırlamasına izin vermedi. Yokluyordu onları. Ne zaman böyle bir yönelim tespit 

etse, fesh ederdi, engeller koyardı, izin vermezdi. Dolayısıyla kimse hazır değildi ve bir 

anda bir iktidar fırsatı doğunca Müslüman Kardeşler bunu kaçırmak istemediler. 

Dolayısıyla hazır değillerdi ve şu anda bürokraside, bakanlıklarda hiçbir şey yapamıyorlar. 

Bu işin en doğru yolu iktidar paylaşımıydı. Hangi grupta bir tecrübeli kişi varsa onun 

çağrılması ve ona yetki verilmesi gerekiyordu. Böylece tecrübe sahibi ve işi bilen kişiler 

yönetecekti. Fairmont Oteli’nde de öyle anlaşılmıştı zaten, fakat öyle olmadı. 

Soru: Ben konuşmanızdan şunu anlıyorum. Eskisinden daha kötü durumdayız. 

Devrim başlarken herkes birlik ve bütünlük içindeydi fakat devrimden sonra bölük pörçük 

oldu. Herkes ötekiyi fark etti. Her grubun kendi partileri oldu. İktidara gelen de yönetim 

konusunda tecrübesiz. Bir istikrarsızlık var sanki ben öyle anladım. Ancak bu yine de bir 

normalleşmeye delalet etmez mi? Yıllarca insanlar bir otokratın iktidarı altında yaşamışlar. 

Baskıcı bir rejim onları suni olarak bir arada tutmuş ama şimdi insanlar yavaş yavaş 

siyaseti fark ediyorlar. Herkesin kendi partisinin, örgütünün olması, belki de bu normal 

olanı. Bunlar yavaş yavaş daha da örgütlenip demokratik hayatı kuracaklar ve birbirleriyle 

beraber yaşamayı öğrenecekler. 

Cevap: Mutlaka, mutlaka öyle olacak fakat biraz zaman gerekiyor bu iş için. 

Sorunun devamı: Son olarak da şunu sormak istiyorum. İhvan dini yönüyle 

temayüz etmiş olan bir örgüt. Dini özelliklerinin herhangi bir yönüyle yönetime yansıması 

var mı? 



Cevap: Yok yok. Dini özelliklerinin bir yansıması yok. Birkaç senaryo var. Ya 

İhvan diğer kesimlerle anlaşacak ya da Mursi bırakacak. Mursi bırakırsa daha radikal 

kesimler iktidara gelecek ve İslami bir devrim olacak. Radikal kesimlerin sayısı az değil. 

Cihatçı gruplar var ve bu büyük bir tehlike. Üçüncü seçenek ise askerin müdahalesi. 

Durum şiddetlenmeden önce ya da şiddetlendikten sonra asker müdahale edebilir. Fakat bu 

radikal gruplar gerçekten çok tehlikeli ve İhvan şu anda onları çok iyi kullanıyor. Bizi 

istemiyorsanız onlar var diyorlar. Eğer Müslüman Kardeşler diğer devrimci gruplara kulak 

vermezse gerçekten kaos tehlikesi var. En iyi yolu uzlaşmak. Çünkü Mübarek’in en büyük 

hatası buydu. Muhalifleri küçümsedi. Aynı hatayı Müslüman Kardeşlerin yapmaması 

gerekiyor. 

Soru: Türkiye’de halk iradesinin önündeki en büyük engel askeri darbelerdi. Biz 

Mısır’ı da böyle okuyorduk. Sanki orda da halkın önündeki en büyük engel asker gibi 

geliyordu bize. 

Cevap: Bizde öyle bir şey yok. 

Sorunun Devamı: Peki saydığınız bu bakanlıklar gücünü nereden alıyor da 

iktidara karşı koyabiliyor? 

Cevap: Bürokrasi gücünü ordudan almıyor. Mısır bürokrasisi gücünü cumhuriyetin 

kuruluşundan beri bir gelenekten alıyor. Bu bürokratik gelenek nesilden nesile geçiyor. 

Özellikle Mübarek döneminde o bürokratlar kendi iktidarlarını pekiştirdiler. Bakanların 

altındakiler, en küçük memurlara ininceye değin eski rejimden faydalanıyorlar. Yeni bir 

bakan geldiğinde ise kendi kadrosunu kuramıyor çünkü devlet idaresini bilmiyorlar. 

Bürokrasiyi bilmiyorlar. Bu yüzden o memurlar görevlerine devam ediyorlar. Diyorlar ki 

devletin bekası için siz bu bürokrasiyi öğrenmeden, tecrübe kazanmadan biz bu makamları 

size teslim etmeyeceğiz. Çünkü bu bürokratlar, memurlar vatansever insanlar. Milliyetçiler 

aynı zamanda. Anayasaya eğitim ile ilgili bir madde koydular. Eğitim dilini Arapça olarak 

ilan ettiler. Bu Suriye’de vardı ama bizde eğitim dili İngilizceydi. Bu yeni bir şey. 

Millileştirmek istiyorlar. 

Soru: Siz konuşmanızın başında Mursi’nin yaptığı hatalardan bahsettiniz ve 

gitmesini istiyoruz dediniz. Biz devrimciler olarak Mursi’nin gitmesini istiyoruz dediniz. 



Kendinizi de devrimci olarak nitelendirdiniz. Devrimciler ne istiyor peki, nasıl bir yönetim 

istiyorsunuz? 

Cevap: Ben şahsen kendimi devrimci olarak tanıtırsam eğer ne liberalleri, ne 

solcuları ne de İslamcıları istiyorum. Ben onların hepsinin beraber olmasını istiyorum. 

Hepsinin ülkemiz için beraber çalışmasını istiyorum. Mısır devriminin ilk üç ayı, 

yaşadığımız en güzel dönemdi. Sabah gidiyorum mesela bir domates alıyorum. Bakıyorum 

tadı çok farklı. Yolda yürürken aldığım nefes bile çok farklıydı. Vallaha öyle. O halk 

komitelerinin içinde ilk defa birbirimizle tanıştık. Komşularımızla tanıştık. Önceden hiç 

görüşmüyorduk. Nöbetçilik yaptık. Dört saatlik nöbetler tuttuk. Devrimden sonra attığım 

her adımda şunu hissettim, bu vatan bizim, bu devlet bizim. Mübarek döneminde öyle 

hissetmiyorduk. O zaman o devlet bizim değildi. Devrimden önce insanlar çöplerini 

sokaklara atıyorlardı ama devrimden sonra öyle bir şey olmadı. Her yer tertemiz oldu. 

Caddeler tertemiz oldu. Caddelerin kokusu değişti, soluduğumuz hava değişti. Hürriyetin 

tadı var, gerçekten. 

Mustafa Caner 


