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22 Ekim
İsrail ordusu, Mısır sınırında askerlerine açılan ateş nedeniyle 2 askerin yaralandığını
duyurdu.
Kahire, Ezher ve Ayn Şems ve Süveyş üniversitelerindeki öğrenci gösterilerinde,
“Eğitimdeki baskıların sona erdirilmesi ve taleplerine kulak verilmesi” çağrısı yapıldı.
İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii ile 51 İhvan mensubunun
yargılandığı “Rabia Operasyonları Birimi” davasının duruşması 5 Kasım’a ertelendi.
270 gündür açlık grevi yapan Muhammed Sultan'ın serbest bırakılması için
Amerikan Konsolosluğunun gönderdiği dilekçe 4'üncü kez reddedildi.
Mısır kamuoyunda “Nasır City Hücresi” olarak bilinen davada yargılanan 25 sanık, 7
ila 25 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
23 Ekim
Mısır'ın başkenti Kahire'de 10 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamanın
sorumluluğunu Ecnad Mısır (Mısır'ın Askerleri) grubu üstlendi.
İhvan’ın İngiltere’deki aktivitelerinin incelendiği soruşturma raporunun sonucunda
Müslüman Kardeşlerin terör örgütü olmadığı ortaya konulmuş ancak İngiltere'nin;
Suudi Arabistan, Mısır ve bazı Körfez ülkeleriyle arasının bozulmaması için raporun
yayınlanmasını geciktirdiği iddia edilmiştir.
Devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve 14 sanığın yargılandığı, “İttihadiyye
olayları” olarak bilinen davanın duruşması 1 Kasım’a ertelendi.
24 Ekim
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri Cezayir'e ziyaret gerçekleştirdi. Cezayir
Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri’yi kabul etti.
Muhammed Sultan’ın avukatı Halim Heniş, ABD Başkanı Barack Obama’nın Sultan’ın
sağlığı kötüye gittiği için kefaletle serbest bırakıp bırakılamayacağını Mısır
Cumhurbaşkanı Abdül Fettah El-Sisi’ye sorduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Yemen makamlarınca gözaltına
alınan 64 Mısırlı balıkçının yakın bir süre içinde Mısır’a teslim edileceği belirtildi.
Giza’daki El-Haram semtinde toplanan kalabalık Cuma namazı çıkışında yürüyüş
düzenledi. Rabia pankartları ve Mursi resimleri taşıyan grup Abdül Fettah El-Sisi ve
darbe karşıtı sloganlar attı.
Sina yarımadasının kuzeyinde yer alan El-Ariş şehri yakınlarında güvenlik noktasına
yapılan saldırıda en az 34 askeri hayatını kaybederken, 27’si de yaralandı.
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25 Ekim
Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii
ve İhvan mensubu 92 kişinin, “Beni Süveyf’de şiddet eylemlerinde bulunmak ve
arbede çıkarmak” suçlamasıyla Ceza Mahkemesine sevk edildiği bildirildi.
Mısır’ın Kuzey Sina ilinde güvenlik noktasına düzenlenen bombalı saldırıda hayatını
kaybedenler için ülkede 3 gün yas ilan edildi.
Katar’ın ülkesinde bulunan Mısırlı Müslüman Kardeşler (İhvan) liderlerini sınır dışı
etme kararından vazgeçtiği belirtildi. Ülkeyi terk eden kimi liderlerin tekrar döndüğü
bir kısmının ise ülkeden hiç ayrılmadığı iddia edildi.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdul Fettah El-Sisi, Sina Yarımadası’nda dün düzenlenen ve
34 askerin öldüğü saldırının dış güçler tarafından finanse edildiğini öne sürdü.
Türkiye ve Katar Dışişleri Bakanlıklarından ayrı ayrı yapılan açıklamada Mısır’da
güvenlik noktasına düzenlenen bombalı saldırı kınandı.
26 Ekim
Devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, devrimin değişmezleri ve şehitlerin kanı
üzerine yapılan tüm müzakere girişimlerini reddettiğini açıkladı.
Müslüman Kardeşler, askerlere düzenlenen bombalı saldırının sorumluluğunun
darbeci komutanlarda olduğunu savunarak, olayı “katliam” şeklinde niteledi.
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Olağanüstü Hal Kanunu’nun kendisine verdiği yetkileri
Başbakan Mihlib’e devretti.
Gazze’deki saldırıların ardından kalıcı ateşkesi sağlamak amacıyla İsrail ve Filistin
arasında Mısır’da yapılması beklenen müzakereler, “Sina’da yaşanan olaylar”
nedeniyle 15 Kasım sonrasına ertelendi.
Kahire Ceza Mahkemesi, 2013 yılında çıkan “Protesto Yasası”nı Cumhurbaşkanlığı
Sarayı önünde protesto eden 23 aktiviste 3’er yıl hapis ve 1.400’er dolar para cezası
verdi. Mahkeme ayrıca Ocak ayında meydana gelen olaylara katıldıkları iddiasıyla
darbe karşıtı 17 kişi hakkında, 5’er yıl hapis ile 7 bin dolar para cezasına hükmetti.
27 Ekim
Mısır’da parlamentonun halen seçilememiş olmasından dolayı yürütmeye dair
kararları da alan Sisi yayınladığı kararname ile Mısır ordusuna geniş yetkiler getirdi.
Mısır’da 25 Ocak Devrimi’nin önemli isimlerinden Ala Abdulfettah’ın da aralarında
bulunduğu 25 aktivistin yargılandığı davanın duruşması 11 Kasım’a ertelendi.
Sina yarımadasındaki 2. ve 3. ordularını takviye etme kararı alan Mısır ordusunun
asker sevkiyatına dair fotoğraflar Genelkurmay Başkanlığı web sitesinde yayınlandı.
Protesto yasasına karşı geldikleri gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası istemiyle Eylül
ayından bu yana tutuksuz yargılanan sanıkların, çıkarıldıkları mahkemece tutuklu
yargılanmasına karar verildi. Kahire Ceza Mahkemesinin Baş Hakimi Naci Şehata,
sanıkların avukatı ve İnsan Hakları Ulusal Konseyi üyesi Rajya Umran’ın da sanık
sıfatıyla ifadesinin alınması konusunda savcıya talimat verdiğini açıkladı.
Mısır, Türkiye ile Mısır arasında imzalanan ve Nisan ayına kadar geçerli olan RO-RO
anlaşmasının yenilenmeyeceğini bildirdi.
28 Ekim
“Gösteri yapmak” ve “arbede çıkarmak” suçlamalarıyla son 3 günde üniversiteyle
ilişiği kesilen ve uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin sayısı 18’e ulaştı.
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, İngiltere Başbakanı David Cameron ile Londra’da
bir araya geldi.
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29 Ekim
Sina’da 34 askerin hayatına mal olan saldırı sonrasında Abdül Fettah El-Sisi’nin
çağrısıyla bir araya gelen Ulusal Savunma Konseyi’nin toplantısında Mısır-Gazze
sınırına bir tampon bölge oluşturulmasına karar verildi. Karar gereği Gazze sınırına
belli bir mesafede yaşayanların bölgeden kalıcı olarak uzaklaştırılacağı duyuruldu.
Sisi yönetimi daha önce Mısır vatandaşlığı verilen ve aralarında Hamas’ın lider
kadrosundan Mahmud El-Zahar’ın da bulunduğu 800 kişiyi vatandaşlıktan
çıkaracağını duyurdu.
Devrik Cumhurbaşkanı Mursi ve 130 kişinin yargılandığı, kamuoyunda “Vadi’n
Natrun Hapishanesi Olayı” olarak bilinen davanın duruşması, 30 Kasım’a ertelendi.
Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanları’nın Kahire’deki
toplantısı sonrasındaki açıklamada Kıbrıs’la ilgili son dönemde yaşanan gelişmelerin,
Mısır’daki siyasi sürecin ve Ortadoğu’daki durumun değerlendirildiği belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Mısır’ın Ro-Ro ve Karayolu Transit
Taşımacılığı Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası’nı feshetmesine ilişkin
“Mısır Hükümeti bu tasarrufu ile ülkesinin ve halkının menfaat ve refahına verdiği
zararlara bir yenisini eklemiş olacaktır” ifadelerini kullandı.
30 Ekim
Filistin İçişleri Bakanlığı, Mısır’ın Kuzey Sina ilindeki saldırılarla bazı Filistinlilerin ilgisi
olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.
Mısır, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) üyesi Halid
Abdül-Nasır’ın ülkeye girişine izin vermedi.
“Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek için Ulusal İttifak” hareketi ve siyasi organı
olduğu kabul edilen İstiklal Partisi’nin yasaklı örgütler olduğuna dair Bakanlar Kurulu
Kararı, Mısır Resmi Gazetesi’nde yayımlandı.
Alman hükümetinin İnsan Hakları ve İnsani Yardımlar Sorumlusu Christoph
Straesser, Mısır hükümetine insan haklarına uyma çağrısında bulundu.
31 Ekim
Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek İçin Ulusal İttifak Hareketi’nin çağrısıyla “Ordu
Sina’yı satıyor” adı altında ülke çapında eylemler düzenlendi.
Mısır makamlarının Kahire’deki bazı büyükelçiliklerce yerel sivil toplum
kuruluşlarına destek verildiğinin tespit edildiğini, bu yardımların Viyana Diplomatik
İlişkiler Sözleşmesi’ne aykırı olduğu belirtilmiş ve söz konusu büyükelçiliklerle
gerekli temasın yapılacağı ifade edilmiştir.
Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği 2’inci Katibi Mehmet Çetin, Port Said Asliye
Mahkemesi’ndeki duruşmada, 15 Ekim’de gözaltına alınan 8 yat mürettebatının
tutukluluk sürelerinin 15 gün daha uzatılmasına karar verildiğini belirtti.
Mısır Bülteni (MB) Türkiye kamuoyunu Mısır’daki siyasi, toplumsal, kültürel ve
ekonomik gelişmeler başta olmak üzere birçok alanda bilgilendirmek amacıyla
kurulmuş bağımsız bir haber platformudur. MB’nin öncelikli amacı okuyuculara
Mısır’daki gelişmeleri objektif bir biçimde aktararak ülke hakkında doğru bilgiye
sahip olmalarını sağlamaktır. Ayrıca, ideolojik ve siyasi pozisyonlardan bağımsız
olarak Türkçe konuşan kamuoyunun Mısır’daki güncel gelişmelere dair
farkındalığının artırılması da hedeflenmektedir. Yerel haber ajanslarından, bölge
uzmanlarından ve araştırmacılardan derlenen haber ve analizler MB’nin temel
kaynaklarını oluşturmaktadır.
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