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BAŞBAKAN ERDOĞAN’IN SON MISIR GEZİSİ VE MISIR’DA SON GELİŞMELER ÜZERİNE BAZI 

DÜŞÜNCELER 

         Prof. Dr. Altan ÇETİN 

 

Türkiye ve Mısır’ın Son Dönem Yakınlaşması 

Mısır devrim sonrası yeni dönemde yeni değişmelere gebedir. Bu noktada bu yeni dönemi 

düşünürken Türk bakış açısının ne şekilde gerçekleştiği anlamamızı sağlayacak en önemli 

mihverlerden biri en üstü düzey ilişkiler ve burada ortaya çıkan söylem ve eylem planlarıdır. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın son Mısır ziyaretini, Gazze’de olanları ve Suriye’deki 

gelişmeleri anlamak için Türkiye ve bu anlamda şu an antitezi gibi duran İsrail’in dış 

politikalarının bölge ve küredeki karşılıklarını biraz düşünmemiz gerekir. 

Yani Türkiye şu anda Ortadoğu’da yeni bölgesel ve küresel anlamda yürüttüğü siyasetinde 

daha çok tarihî, kültürel ve medeniyet tabanlı bir takım kavramlara ve unsurlara dayanıyor, ki 

bunun karşılığı Arap Sokağı’nda, İran Sokağı’nda diyeyim, mevcut. Yani bu söylemler 

gerçekten, naçizane biraz o sokakların tozuna bulanmış birisi olarak söyleyeyim, boş 

söylemler, karşılığı olmayan şeyler değildir. İsrail’in dış politikası incelendiğinde daha çok 

siyasî ve ekonomik argümanlarla hareket ediyor ve bu anlamda kurduğu ilişkilerle kendi 

harekâtını, kendi operasyonel gücünü ve kendi yapısını oluşturmaya çalışıyor. Çünkü İsrail’in 

Ortadoğu’da karşılığı olabilecek bir sokak yok şu anda. Dolayısıyla İsrail politikasını Batı ile ve 

dünyanın küresel güçleriyle kurduğu siyasî ve ekonomik ilişkilerle sürdürmeye ve oradan 

aldığı karşılıklarla kendi argümanlarını güçlendirmeye çalışıyor. İşte bunun karşılığı olarak 

Türkiye’nin yeni dönemde dış politikasını biraz daha ekonomi politik ve iktisadî ilişkilerle 

derinleşmeyi öngörmesinin sebebinde böyle rasyonel bir kaygı var. Yani tarihî, kültürel ve 

medeniyet ilişkileri üzerinden bir takım yapıları kurmak doğru, mantıklı ama bunun 

muhakkak surette siyasî, ekonomik ve rasyonel zeminlere oturması gerekiyor. 

Tüm bu çerçeve içinde Sayın Başbakan’ın Kahire Üniversitesi’nde yaptığı konuşmasının 

hemen başlangıcında, İslam dünyasının önemli şehirlerine yapılan atıf, bu müştereklerin 

ortaya konulması ve Mısır-Türkiye kalkanı diyebileceğimiz bu yeni oluşmaya başladığı 

düşünülen yapının temel arka planın ne olduğunu ortaya çıkarmak açısından; Kur’ân’ın 

Mekke’de inmesi, Kahire’de yazılıp İstanbul’da okunması. Özellikle Kur’ân, çünkü medeniyet 

ve kültürel birlikteliğin Araplar ve Türkler açısından temelini oluşturuyor ve buradan Filistin’e 

de bir atıf yapıldı. Konuşmada yapılan kardeşlik vurgusu üzerinden Gazze şehrine geçildi ve 

oraya da değinildi.. Dolayısıyla İsrail’e bir mesaj gitti. Ne mesajı gitti? İsrail orantısız güç 
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kullanıyor ve uluslar arası vurdumduymazlık olarak Sayın Başbakan’ın ifade ettiği müessese, 

çalışmaya devam ediyor ve Birleşmiş Milletler, bu anlamda ciddi olarak eleştirildi Başbakan 

tarafından. Dolayısıyla şu anda, Mısır’ın, büyükelçisini İsrail’den çekmesi, aynı Türkiye’nin 

Mavi Marmara olayında gösterdiği tepkiye paralel bir tepki ve bu oluşmakta olan kalkanın ve 

o siyasî yapının belirli bir müşterekliğe dönüştüğünü gösteriyor. Niye? Çünkü Hüsnü Mübarek 

döneminde Mısır ile Türkiye hep rakip iki ülke gibi gösterilmeye çalışılıyordu. Aynı medeniyet 

havzasının iki önemli coğrafyası, aynı kültür dünyasının insanları birbiriyle rekabete girip 

uzlaşamazsa bölgeyi idare etmek hep kolay olmuştur.  

Mısır-Türkiye ilişkilerinde liderlik yarışı havasından, bir dayanışma ve işbirliği haline geçiş var. 

Yani bunu da Başbakan konuşmasında kardeşlik hukukuna atıfta bulunarak işaret ettiler. 

Mısır ile Türkiye arasında bu medeniyet bağından kaynaklanan ayrıca tarihî ilişkilerden 

teşekkül eden bir “kardeşlik hukuku” vardır. Mısır devrimi de zulmü aşarak, yeni idaresini 

gösterip, kendine dair olması beklenen yapıyı kurarak bu kardeşlik hukukunun daha iyi 

karşılık bulacağı bir yer haline geldiğini özellikle gençlere seslenerek ifade etti Başbakan. 

Başbakan’ın esasında oradaki hitabı gençlere idi. Gençleri bir umut olarak değerlendirdi. 

Onların büyük bir şey başardıklarını söyledi. 

Ama bunu, konuşmasının içeriğinde ve derinliğinde gördüğünüzde iyi bir Anayasa metni ile 

herkesi kucaklayan, insan haklarına önem veren ve devleti doğru işleten bir anayasa ile 

olabileceğine özellikle Sayın Başbakan’ın Kahire Üniversitesi konuşmasında atıf vardı. 

Dolayısıyla Sayın Başbakan’ın, bu anlamda, “tarihi mecrasına kavuşturmak” olarak formüle 

ettiği bir şeyi söyledi ve buradan Arap Baharı’na bir tanım getirdi. “Arap Baharı; coğrafya’nın 

kendi özüne dönmesi ve tarihin kendi mecrasında yeniden akmaya başlamasıdır” gibi bir 

tanım kullandı. Buradan hareketle Selahaddin Eyyubî’ye bir atıf yaparak, müşterek zemini 

yeniden hatırlatmaya ve eski yıkık köprüleri inşaya çalıştı. Zira tüm bunlar bizim Mısır ile 

tarihî ve kültürel müştereklerimizin temel imgeleridir. Yani Kur’ân-ı Kerim, Selahaddin Eyyubî, 

müşterek şehirlerimiz. Mesela, Mısır şehirlerine baktığımız zaman, Kahire ne kadar Arap ise o 

kadar Memlûktur. Yani Türk’tür ve Osmanlıdır. Yani Türk’tür. Bu izleri Kahire’yi gezdiğiniz 

anda görürsünüz. Suriye sokakları da böyledir. 

Ürdün’de de bunu çok rahat bir şekilde görürsünüz. Magrip Arap dünyasına Tunus, Cezayir 

çizgisine geçtiğinizde daha fazla ve daha baskılı olarak görüyorsunuz zaten. Dolayısıyla Sayın 

Başbakan’ın bu söylediklerinin Arap Sokağı’nda ve şu andaki değişmelerle birlikte Arap 

siyaset mahfillerinde ciddi bir karşılığı var. Ama burada olmayan bir şey, bu tarihî 

birlikteliklerin, bu kültürel müştereklerin, bu medeniyet kardeşliğinin müşterek hareketi 

sağlayacak rasyonel siyasî ve iktisadî kurumlardan yoksun oluştur. Zaten Başbakan’ın Arap 

Ligi’ne ve İslâm Teşkilatı Örgütü’ne eleştirileri de o nedenledir. Yani ‘bu kadar uygun, bu halk 

zemini ve siyasî bir zemin oluşmuşken bu kurumlar hala neden etkili bir hareket tabanı 
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oluşturamamaktadır’ diye sordu. Tabii Sayın Başbakan’ın orada işaret ettiği çok önemli bir 

müşterek daha vardı. “Akdenizli olmak” müştereğimiz yani Akdeniz’in bir girişini Türkiye 

tutarken diğer girişini adeta Mısır tutmaktadır ve o arada da Kıbrıs bulunmaktadır. Zaten bu 

bakımdan Türkiye-Mısır kalkanı oluşurken, eğer Suriye’de de bu Türkiye ve Mısır’daki 

anlayışa uygun bir dönüşüm ve bir değişim olursa takdir edersiniz, ki bu bölgesel ve küresel 

bazda İsrail için çok ciddi bir endişe kaynağı oluşturur. Çünkü Suriye’deki her değişim 

Lübnan’ı etkileyecektir ve Lübnan’da bu manada bir değişimi yaşamak olasıdır, ki bunun 

olması bakın şu demektir. İsrail’in yıllardır 1948’den beri bir dönem Mısır’a, sonra şimdiki 

dönemde İran ile yürüttüğü o çekişme, çatışma ve şiddet politikası karşılıksız kalmaya 

başlayacak. Bu şiddet süreci ve diyalektiği karşılıksız kalmaya başladıkça, Suriye’nin 

argümanlarının arkası boşalmaya başlayacak ve uluslar arası desteğini belki bu anlamda 

kaybedebilecek. Çünkü İsrail’in ciddi iç sorunları var. Halk bir takım ekonomik sıkıntılardan 

dolayı İsrail’de sokaklara dökülüyor ve zaten seçimin şu anda olacak olmasına yapılan bütün 

atıflarda buradan kaynaklanarak ifade ediliyor. Dolayısıyla Sayın Başbakan ifade ettiği o 

Akdenizlilik yani coğrafî stratejiyi de ortaya koyarak konuşması hem tarihî derinliğin hem 

coğrafî derinliği anlatmak bakımından son derece önemli idi. İşte bunun Mısır açısından 

istikrarlı bir yönetime dönmesinin başlıca şartı.    

İlişkilerde Gazze önemli bir müştereki oluşturuyor. Mısır Başbakanı’nın veya Sayın 

Davutoğlu’nun Gazze’ye ziyaretleri daha ziyade sembolik ve moral-destek olma mahiyeti 

taşıyor ve bu, vaziyet alışı, bir duruşu gösteriyor aslında. Ama bunun ötesinde etkin yani 

ateşkesi sağlayacak ve İsrail’i 67 sınırlarına çekecek daha etkili bir hareketin oluşmasına yol 

açacak daha pek çok unsurun olgunlaşması gerektiğini düşünülmektedir. Peki, İsrail neden şu 

anda böyle bir hareket içine girdi. Tabii bunun için biraz önce işaret dilen İsrail’in bölgesel ve 

küresel anlamda kurduğu düzeni ve yapıyı iyi düşünmek lazım. Yani bu siyasî ve ekonomik 

ilişkiler öncelikle Hamas açısından bu operasyonun bir manası var. Şu, bir kere İsrail, Hamas’ı 

yeniden şiddet kısır döngüsüne çekmeye çalışıyor. Yani İran ile Suriye ile sürdürdüğü ilişkiler 

mentalitesine tekrar çekip, Mısır ve Türkiye mentalitesinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Bunun 

sebebi şu, Hamas’ın şu anda o kurulan elektronik kule ile tehdit algısı oluşturarak, dünyaya, 

İsrail’in yapmaya çalıştığı şey, Hamas’ın sahip olduğu daha uzun menzilli füzeleri yok etmek, 

yani silah gücünü Hamas’ın ortadan kaldırmayı düşünüyor. 

Daha uzun vadedeki İsrail’in düşüncesi ve bence Gazze’nin siyasî, sosyal ve ekonomik açıdan 

bir birikim oluşturamaması. Bakın. Belli sürelerle Gazze saldırıya uğruyor. İsrail’in bölgede 

İran ve Hamas gibi bahanelerle sürdürdüğü silahlanma “hürriyeti” bu durumun başka bir 

üsluba dönmesiyle dış destek bakımından sıkıntıya girecektir. Gazze saldırıya uğruyor. Ne 

dedi bir İsrailli yetkili. Gazze’yi Ortaçağ’a geri döndüreceğiz dedi. Bu niyet izharıdır ve 

anlattığımız şeyin İsrail’deki karşılığını gösterir aslında ve bu bakımdan Gazze’de kendisine 
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tehdit olacak bir birikimi asla oluşturmak istemiyor. Ortaçağlı Ortadoğlularla yapılacak her 

mücadele İsrail Batı sokağında terettüdsüz destek alacağı kesindir. İkincisi, İsrail 

Ortadoğu’daki pek çok devlet gibi, güvenlik endişelerini öne çıkararak kendi iç kamuoyunu 

idare etmeye çalışan bir devlet ve bunu da en iyi yapan şey Hamas ve Hizbullah karşısında 

aldığı tutum, Suriye’nin ve İsrail’in de İran’ın da İsrail’e açtığı o kapıdır. Yani bu çatışma ve 

şiddet söylemi devam ettikçe, İsrail kendi iç kamuoyunu sindire ve dindirebilmekte ve 

seçimler noktasında da halkını ayartarak, deyim, tahrik ederek kendisinin istediği anlamda bir 

siyasî seçim sonucunu elde etmeye çalışmaktadır. Bu bakımdan da Hamas’ın saldırıya 

uğraması, Gazze’nin saldırıya uğramasının bu tip manaları vardır.  

Bunun ötesinde Suriye olayı açısından baktığımız şu anda Beşşar Esed, son derece sıkışık bir 

vaziyette, aldığı yardımlar ne kadar hayatî olursa olsun hür ordunun ilerleyişini bir türlü 

durduramamaktalar ve İsrail’in aldığı bu pozisyon ki, ben daha önce de ifade etmiştim, İsrail, 

Beşar Esed’in değişmesini istemiyor. Çünkü yani gelecek idarenin kendi kurduğu o siyasî ve 

ekonomik politiğe karşı bir tavır olabileceğini ki biraz önce ifade ettiğim Türkiye-Mısır 

kalkanına Suriye’nin eklemlenmesi bu anlamda efendim İsrail için sorun olur. Niye? Çünkü 

İslamafobia tahrik edilerek Suriye’deki muhalefet ötekileştirilmeye çalışılıyor. Şu anda bakın, 

George Sabra’yı kuruluşun başına geçirdiler. Neden, çünkü biz İslamcı, tutucu efendim 

önyargıları olan bir grup değiliz. Biz sadece rejimin değişmesini, Suriye’nin daha anlamlı bir 

yer haline gelmesini istiyoruz mesajı vermek adına yaptılar bunu. 

Dolayısıyla Suriye’nin İsrail’in şu andaki bütün hareketleri Suriye’nin işini kolaylaştırmakta, 

Hamas’a bak görüyor musun? İşte bizden ayrıldın, İsrail, sana haddini bildiriyor 

propagandasını yapma, İran’a da hahaha.. gördünüz mü işte İsrail bakın Gazze’de biz 

çekildikten sonra at koşturmaya başladı deme şansını verebilecek bir siyasete de kapı açıyor 

ve bu nedir şiddetin devam etmesidir İsrail açısından. Çünkü İsrail açısından bölünmüşlük, 

bölgedeki bölünmüşlük ister etnik tabanlı olsun, ister mezhepsel tabanlı olsun İsrail’in her 

zaman işine yaramaktadır. Dolayısıyla da İsrail şu anda Gazze’ye yaptığı saldırıyla Beşar 

Esed’a bir hayat öpücüğü vermiştir diyebiliriz bunun ötesinde. 

Recep Tayyip Erdoğan, bugün Avrasya Şurası’ndaki konuşmasını da özellikle mezhepsel 

çatışmalara dikkat çekti. Yine bu noktanın altını çizdi. Bölgesel olarak Suriye temelli olarak 

konuştu. Ama bütün bölgeye baktığımızda aslında tam da karşılığını bulmakta.  Çünkü İsrail’in 

dediğim gibi bölgedeki karşılığı veya küresel karşılığı siyasî ve ekonomik ilişkileriyle 

şekilleniyor. Yani bölgede dayanabileceği başka bir güç veya insan unsuru yok İsrail’in. 

Dolayısıyla yapması gereken şey, bölgenin bölünmüşlüğünün artabildiği kadar artması. Bu 

ister mezhepsel olsun, ister etnik olsun yapıların istikrarsızlaştırılmasına dayanıyor ve dış 

politikası da saldırganlık üzerine kurgulandığı için bu söylediğim iç güvenlik endişesi temelli 

kendi kamuoyunu idare etme ve kendisinin bekasını sürdürme stratejisinden dolayı İsrail için 
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bunlar çok makul ve mantıklı şeyler. Ama bunun karşılığında bölge ne yapıyor, yani bölgedeki 

güçler, Türkiye ve Mısır ve bunlara eklemlenmesi muhtemel olan yapılar ne kadar aksiyonel 

olabilecekler. Bakın! Reaksiyonel olmak kolaydır. Reaksiyon göstermek de kolaydır. Bir takım 

tepkilerin ortaya konulması da gereklidir. Ama bu orataya konulan tepkiler, aynen daha önce 

1948, 67 ve 73 İsrail-Arap savaşlarındaki gibi arkası boş kalarak ya da İsrail karşısında utanç 

verici yenilgiler alarak sonuçlanırsa bunun bir halklar nezdinde… 

Peki, şimdi İsrail’deki seçimlerden bahsettiniz aslında. Bu operasyonu sadece seçimlere 

bağlamak acaba doğru mudur? Yoksa diğer taraftan İsrail başka bir şey mi yapıyor? Kendi 

kurduğu güvenlik duvarında bir anlamda deniyor mu? Soruları akla geliyor. İsrail’in bu 

anlamda bir taktik yaklaşımı olduğu kesin. Bunun bir kısmı kendi iç politikasına yönelikken, 

bir kısmı da dünyaya nasıl bir güç olduğunu ve Amerika’daki Obama’nın zaferine rağmen 

kendi bildiğini okumaya devam edecek muktedir, iktidarda bir güç olduğunu göstermeye 

çalışıyor bir. İkincisi B.M’nin Filistin’e yaklaşımını negatifleştirmeye çalışıyor. Yani Filistin’in 

Birleşmiş Milletler’deki muhtemel bir üyeliğine karşı çatışma oluşturmak suretiyle 

uzaklaştırmaya çalışıyor. 

 

Mısır’da Son Günlerde Neler Oluyor? 

Türkiye bu duygularla Mısır’a bakarken son günlerde Port Said olayları gölgesinde Mısır’da 

yeniden muhalefet bir karşı duruş hamlesi başlattı. Sokaklarda şiddet yeniden sözü aldı ve 

kan dökülmekte. Mısır yeniden bir şiddet sarmalına çekilerek istikrarsızlaştırılıp gelinen nokta 

geçersizleştirilmeye çalışılıyor. Bu toz duman arasında muhalefete Mursi tarafından uzanan 

el şartlı bir karşılık buldu. Muhammed Baredey, Hamdun Sabbahi ve Amr Musa’nın başını 

çektiği grup diyalog çağrısının karşılık bulması için öncelikle iki şart ileri sürdüler: Sorunun 

kökenine odaklanacak bir diyalog ve emniyet tedbirleri içermeyen bir siyasi çözüm. Bu 

noktada bir geçiş hükümeti ile birlikte anayasayı yeniden düzenleyecek tarafsız bir komitenin 

kurulması diyaloga başlamanın şartları olarak öne sürüldü. Burada dikkat çekmesi gereken 

bir durum Port Said şehrinin %38lik bir oranla anayasaya hayır diyen şehirlerarasında 

olduğudur. Stad olayının da burada çıkması tesadüf olmamalıdır. Mursi ve danışmanları bu 

manada hassasiyet taşıyan bir bölgeye dair karar alır ve hareket ederken halkla karşı karşıya 

gelebilecekleri ve kan dökülmesine yol açabilecek tedbirler gerektirecek kritik kararları 

alırken pusuda bekleyen muhalefeti göz ardı etmemeli ve küçümsememeliler. Eskiler rakibin 

karınca bile olsa sen onu merdane bile demişler.  

Zira muhalefetin en önemli beklentisi Mursi idaresi ve ihvan ağırlıklı yapının halkla karşı 

karşıya gelmesidir. Hamdun Sabbahi’nin Kan dökenlerle diyalog yok açıklaması tam da bu 

tespiti doğrular gibidir. Ayrıca muhalefetin yaptığı son açıklamada hükümetle diyalog karşıtı 
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olarak kullandığı “Kan döken, göstericilere karşı suç işleyen, fiyaskosu ortada olan bir siyasete 

devam eden, Mısır halkının meşru taleplerini dinlemeyen bir yapıyla diyaloğu reddeden 

söylemleri de tam bunu söylemektedir.  Mursi bugün halkla karşı karşıya getirilerek devrimin 

yıktığı Mübarek’in durumuna düşürülerek suç işlemeye adeta itilmekte ve tüm Mısır’ın 

cumhurbaşkanı olması çağrısıyla Mısır’ı temsil etmediği zımnen vurgulanmaktadır. Yani Mursi 

hukuken ve siyasi olarak batıl duruma düşürülmeye çalışılmaktadır.  Ayrıca muhalefet 

Mursi’nin Mısır’ın geçirdiği zor dönemin yapısını anlamadığını söyleyerek onu idareci vasfıyla 

da boşa çıkarmaya çalışmaktadırlar.  

“Halka” karşı kullanılan şiddet ve ilan edilen olağanüstü halin de hükümetin ve devletin halka 

karşı işlediği bir suç ve yanlış uygulamalar olarak gösterilmesi ile gerek Mısır kamuoyunda 

gerekse de dış kamuoylarında infial uyandırılmaya çalışılmaktadır. Burada devlet açısından en 

büyük risklerden birisi Hıristiyan unsurların tahrik edilmesi ve devletle çatışmaya girmesidir. 

Zira Batılı kamuoyları bu tip bir durumda Port Said’de dökülen Müslüman kanıyla bir derece 

ilgilenecekken veya işine ve hesabına uyduğunca tepki verecekken Hıristiyanlara dair yaygın 

ve devamlı bir şiddet Mısır’ı içinden çıkılmaz sıkıntılara sürükleyebilir.   

Muhalefet yeni bir hükümet kurularak Mısır’daki fakirlik ve gelişme seyrinin devamı için 

faaliyete geçilmesine dair çağrısıyla halka karşı çoğu imajı yarılı bereli eski siyasiler 

kendilerine yer açmaya çalışırken diğer yandan halka karşı tribüne oynamaktadırlar. 

Kendisine Ulusal Kurtuluş Cephesi adını veren en güçlü muhalefet hareketini temsil eden 

gurubun bu noktalardaki açıklamaları son dönem Mısır siyasetinde konuşulanlardan.  

Bu noktada bu karmaşa içinde durup kendimize tefekkür arası vermek yerinde olacaktır. 

Sadece Mısır için değil tüm Ortadoğu değişimlerinin temel kavramı olan halk iradesi ve 

demokrasi noktasında düşünce dünyamızın sönmez ve eskimez yıldızlarından merhum 

Nurettin Topçu’ya kulak vermek yerinde olacaktır. Çünkü kargaşa içinde sağduyunun ve 

hakikatin sesi duyulamaz olduğundan süreçleri olumluya götürmek de zor olmaktadır. “1-

Halkın iradesi, daima çoğunluğu teşkil eden aşağı tabakanın iradesidir; âlimle filozofun değil, 

cahilin ve ayak takımın dilekleridir; düşünenlerin değil, düşünmeyenlerin çok ve çeşitli 

duygularla karışık, uzağı göremeyen, telkin ve taklit mahsûlü heveslerin karmaşığıdır. Onda 

yakın ve mahdut fayda unsurlariyle kin, hased ve zümre gururları karışıktır. O, “saf bir irade” 

olmadığı gibi “yüksek bir dilek de” değildir. Halkın iradesi, umumi menfaatı tam olarak içine 

almadığı gibi istikbali de ihata edemez. Halk, kendi hayır ve şerrini çok kere iyi bilmez. Ruh ve 

maddenin farkını ölçemez. Teraziye koyduğu zaman, ufak bir maddi nimeti büyük bir ruh 

eserine çok kere üstün görür.  

Halk kendini şaşırtan ve perde arkalarından idare eden sinsi kuvvetleri de göremez. Halkın 

cehaleti en büyük düşmanı iken, bu cehlini hayata hâkim kılmak kendi kendisine zulüm değil 
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de nedir? 2-Milletin ekseriyeti için demokratik olan rejim, azınlık hakkında despotizm oluyor. 

Demokrasiyi ekseriyetin hâkimiyeti rejimi olmaktan kurtaran bir uzlaşma planı yapılmadıkça, 

onda halk tabakalarını birbirine küskün yapan, bazen düşman saflar halinde halinde ayıran 

zehirli unsur hiçbir zaman yok edilemeyecektir.  

3-Eşitlik rejimi oluşu ile vatandaş haklarını gerçekleştireceği kabul edilen demokraside bu 

eşitlik, çoğunluğun tarafından gerçekleşiyor. Böylece demokrasi millet fertleri ve partiler 

halinde bölünen zümreler arasında bir müsabaka mahiyetini alınca, devlet faziletine sahip 

olunamayan yerlerde bu müsabaka, ekseriyetin gurur ve tahakkümün zaferi ile sonuçlanıyor. 

4-İnsan şahsiyetini böyle derinden sarsan ağırlığı ortadan kaldıracak tek çare, ruhî ve ahlakî 

bir otoriteye teslim olmaktır.”1 Mısır’da bugün yaşanan karmaşanın art alanında gündelik 

sebep ve bahanelerin ötesinde bu cehalet, uzlaşma planın mahrumiyet ve zümre 

müsabakaları vardır. Yıllardır kendisi olamamış, kendisi için yaşayamamış bir toplum her 

bahane ile bir kaostan diğerinin kucağına sürüklenmektedir.  

Bu noktada Mursi yönetimi kendisini oryante ederek ciddi bir reform planı yapmalı ve 

uygulamalıdır. Diyaloğun şiddet ve gurur ile yok edilmesi ise muhalefetin şu anda en çok işine 

yarayacak şeydir. Mursi idaresi bu manada diyalog çağrısındaki duruşundan vazgeçmemeli, 

halka karşı muamelesinde kan dökücü ve yıkıcı olmamaya azami gayret göstermeli, ekonomik 

alanda ciddi alt yapı projelerini düşünmelidir. Çünkü muhalefet şu anda kendi devrimine 

hazırlanmakta bunu da hayatını yitirmiş binlerce gencin cesedi üzerinde yapmayı 

planlamaktadır. Unutulmamalıdır ki bu muhalefet son otuz kırk yılında Mısır mukadderatına 

hükmetmiş bir zümrenin sesidir. Ne yapacaklarını geçmişte yaptıklarına bakıp tahmin etmek 

mümkündür. Burada temel mesele Mısır’da bir devlet aklı ve ahlakının yeninden kurulması 

davasıdır.  

 

                                                           
1
 Nurettin Topçu, İradenin Davası-Devlet ve Demokrasi, İstanbul, 2004, s.139-142 


