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Giriş 

14 Ağustos 2013’te güvenlik güçleri Kahire’nin merkezinde bulunan Mursi destekçilerinin iki 

oturma eylemini dağıtmak için 06.00 sularında operasyon düzenledi. Yetkililerin “ulusal 

güvenliği” tehlikeye atan “teröristler” olarak tanımladıkları protestocuları tehdit etmesinin 

ardından, oturma eylemi dağıtıldı. 

Kahire Üniversitesi civarındaki Nahda Medyanı’ndaki daha küçük çaplı bir oturma eylemi 

birkaç saat sonra göreceli bir şekilde daha kolay dağıtıldı ve çatışmalar Giza’nın diğer 

bölgelerine sıçrayarak gecenin geç saatlerine kadar devam etti. Fakat Rabia'tül Adeviye’deki 

oturma eylemini dağıtmak 10 saat kadar sürdü. Oturma eyleminin en az üç girişinde ve 

bazıları ana oturma eylemi bölgesine 1.5 kilometre uzaklıkta bulunan civar sokaklarda bile 

uzun süreli çatışmalar belgelendi.    

Cuma sabahı itibariyle, Mısır Sağlık Bakanlığı ülke çapında 638 ölüm gerçekleştiğini 

açıkladı. Bunların 288’i Rabia'tül Adeviye Meydanı’ndaki Mursi destekçilerinin oturma 

eylemlerinin düzenlendiği ana bölge olan Nasr Şehri civarında gerçekleşti. İki yıldan fazla 

süre önce gerçekleşen “25 Ocak Devrimi”nden bu yana bu en kanlı tekil olay oldu. 

Mısır İçişleri Bakanı, güvenlik güçlerinin olayı ele alışını, ülke çapında 43 güvenlik gücü 

mensubunun öldürülmesi, bunlardan 18’inin polis memuru olması ve 200’den fazlasının da 

yaralanmasına yol açacak şekilde portestocuların şiddete başvurduğunu öne sürerek mazur 

gösterdi. Bakan, güvenlik güçlerinin uyarıda bulunduğunu ve kendilerine Mursi destekçileri 

tarafından ateş açılmadıkça güvenlik güçlerinin sadece biber gazı kullandığını iddia etti. 

Muhammed Mursi’nin bazı destekçileri gerçekten şiddete başvurdu; ateşli silah kullandı, Gize 

hükümet binasına, karakollara ve güvenlik görevlilerine yönelik saldırılar düzenledi. 

Waraq ve Kerdassa’daki karakollar saldırıya uğradı, polis memurları esir alındı, öldürüldü ve 

dövüldü. Bazı vakalarda güvenlik güçlerinin üyeleri esir alındı ve dövüldü. Kuzeni polis 

memuru olan biri Uluslararası Af Örgütü’ne 14 Ağustos 2013’te Giza’da akrabasının başının 

kesildiğini anlattı. 

Rabia'tül Adeviye’deki protestocular da Uluslararası Af Örgütü’ne taş ve Molotov kokteylleri 

kullanarak kendilerini dağıtmalarını önlemek için polis araçlarını ateşe verdiklerini anlattı. 

 

 

 

 

 

Önceki sayfa: Morgun önünde tabutu 

taşıyan insanlar 
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Tanıklıklar 

Misillemeye maruz kalmaktan korktuğu için kimliğini açıklamak istemeyen bir 

protestocu Uluslararası Af Örgütü’ne güvenlik güçleri 06.00 sularında geldiği 

sırada oturma eylemini korumak amacıyla Tiba Alışveriş Merkezi girişinde 

bulunduğunu söyledi. Protestocu en az iki silahlı araç ve bir buldozerin, eylemlerinin 

dağıtılacağını önceden sezen Mursi destekçileri tarafından kurulan derme çatma bariylerleri 

söktüğünü gördüğünü söyledi. Üniformalarına bakılacak olursa protestocu güvenlik güçlerinin 

arasında ikisi de İçişleri Bakanlığı’na bağlı Merkezi Güvenlik Güçleri (CSF) ve Özel Kuvvetler 

üyelerinin de olduğunu varsayılıyordu. Protestocu aynı zamanda iki helikopterin de 

tepelerinde uçtuğunu söyledi. Protestocuların alanı boşaltması için hoparlörden uyarıda 

bulunulduğunu ama bir dakika bile geçmeden biber gazı ve av tüfeklerinin kendilerine doğru 

ateşlendiğini iddia etti. Protestocu, omzuna çok hafif saçma yarası aldı. Diğer protestocuların 

da Molotov kokteyli ve taşlarla karışılık verdiğini dile getirdi. 

Günün nasıl devam ettiğini şöyle anlattı: 

“Durum saat öğlen 12.00’ye kadar bu şekilde devam etti. Sürekli olarak biber gazı vardı… ve 

çatılardan, zırhlı araçlardan ateş ediliyordu... Mermiler üzerimize yağıyordu... etrafımızdaki 
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Önceki sayfa: Rabia'tül Adeviye Camii; 

Yukarıda: Şiddet olaylarının yaşandığı 

bölgede bulunan yanmış bir araç 
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çadırlar yanmaya başladı... Korkarım ki çadırlardan çıkamayanlar içeride yanarak öldü... 

Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar ya camiye (Rabia'tül Adeviye Camii) sığındı ya da platformda 

(Nasr Sokağı) kaldı. 

“Saat yaklaşık 14.00’teki geçici bir durulmanın ardından, ateş devam etti... 16.00 gibi, 

güvenlik güçleri ilerliyordu... 16.30 sularında bir kurşun sahra hastanesinin camını kırdı... 

Saklanmak için koşan bir kadının vurulduğunu gördüm... Bir şehidi hastaneye taşırken 

kendimi de ateş altında buldum... Saat 17.00 civarında her şey bitmişti, platformu, sahra 

hastanesini ve camiyi yakmışlardı.”  

Bir başka protestocu oturma eyleminin dağıtılmasının başlangıcını El Tayaran Caddesi girişi 

tarafından şöyle anlatıyor: 

“Sabah saat 06.00 sularında üç zırhlı araç El-Tayaran Caddesi’nden bize doğru yaklaştı... 

Herhangi bir sözlü uyarı yapılmadı ama havaya birkaç el ateş açıldı... Duyduğum tek sözlü 

uyarı saat 17.00’de meydanı boşaltmamız söylendiği zaman yapıldı, her şey bittikten sonra... 

El-Tayaran Caddesi’nde biz bir hayli direndik ve onları [güvenlik güçlerini] ilk başta 

püskürtmeyi başardık... Meydan saatler süren sokak çatışmasına tanık oldu. Günün erken 

saatlerinden itibaren etrafımdaki herkes ölüyordu; kafasından, göğsünden vurulmuş insanlar 

gördüm. Atışlar etraftaki çatılardan ve zırhlı araçlardaki güvenlikten [güçlerinden] geliyordu.” 

 “Saat 11.30 sularında, bir şey bana ve benim yanımda duranlara çarptı ve ani bir yanma 

hissettim, alev almış gibiydim [Uluslararası Af Örgütü temsilcilerine elinde ve kulağındaki 

yanık izlerini gösterdi]... Hemen sahra hastanesine döndüm, çok daha ciddi yaralanmalar ve 

ölümler olduğu için yaralarıma yalnızca biraz su koydular ve ben geri döndüm..”.  

“El-Tayaran Caddesi’ne döndüğümde, çadırlar yanıyordu... Nasr Caddesi’nin girişinden gelen 

saldırıyı savuşturmak için geri döndüm ama sonunda biz de yenilgiye uğradık ve insanlar dört 

bir yanımda düşmeye başladı... Görüş biber gazından ve duman bulutundan dolayı zayıftı... 

Diğer göstericilerle birlikte meydandan ayrıldım. Çoğunlukla kadınlar, çocuklar ve yaşlılar 

vardı… Yaralıları beraberimizde götürdük... Tutuklanan insanlar da gördüm.” 

Oturma eyleminin ortasındaki sahra hastanesinde bulunan bir hemşire Uluslararası Af 

Örgütü’ne, mermi saçmalarından kaynaklanan yaralar ve biber gazından kaynaklanan 

boğulmalardan zarar gören ilk hastaların eylemin dağıtılması başlar başlamaz geldiklerini, 

gerçek mermi kullanımından kaynaklanan ilk yaralanmayı sabah saat 07.30 sularında 

belgelediğini söyledi. Saat sabah 10.00’da, Giriş 1 biber gazıyla kaplandığı için sahra 

hastanesini 40 cesedi geride bırakarak Giriş 1’den camiye bitişik olan Giriş 3’e taşıdıklarını 

söyledi.  

Durum saat 15.00’ten sonra daha da kötüleşti:  

“O kadar fazla ölen ve yaralanan vardı ki bir noktada hesabımızı şaşırdık. O aşamada bütün 

doktorlar merkez Rabia Hastanesi’ne gitmek için ayrıldı, çünkü hastaların sayısı çok 

yükselmişti ve sahra hastanesinde onlarla ilgilenebilecek kapasitemiz yoktu... Saat 17.00 

esnasında, pencereden içeriye doğru beni hedef alan bir silah belirdi... İki tanesi siyah 

üniformalı ve bir tanesi sivil giyimli üç adam vardı... Sivil giyimli bana bağırarak kapıyı 
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açmamı ve içeride silahımız olup olmadığını sordu... İçeride yalnızca yaralı ve ölüler 

olduğunu söyleyerek yalvardım ve onlar içeri girmediler.”  

Tanık, saat 20.00 sularında yaralı ve ölülerin çoğunlukla özel araçlar tarafından toplandığını 

fakat birçok insanın gerekli tedavinin uygulanması geciktiğinden dolayı öldüğünü söyledi.  

Bir doktor Uluslararası Af Örgütü’ne, yetersiz araç gereçler ve güvenlik endişeleri göz önünde 

bulundurulduğunda insanlara tıbbi bakım sağlama konusunda yaşanan zorlukları açıkladı:  

“Yaklaşık saat 16.30’a kadar Rabia'tül Adeviye Hastanesi’ndeydim, insanları tedavi etmek 

için ilk dört kat arasında gidip geliyordum. Her katta onlarca ceset ve yüzlerce yaralı insan 

vardı. Çoğunlukla vücutlarının üst kısmında gerçek mermi yaraları vardı. Yaralananların 

hepsini tedavi edemedik, özellikle gerçek mermi ile vurulmuş olanları, çünkü yeterli araç 

gerecimiz yoktu. Bazıları göğsünden, sırtından, bacaklarından ve karnından vurulmuştu. Sky 

News muhabirini hastanenin içinde gördüm, göğsünden vurulmuştu. Daha sonra başka bir 

hastaneye sevkedildi. Muhammed Beltaci’nin kızı Esma Beltaci da oradaydı... Daha sonradan 

öldü... Başına gerçek bir mermi isabet etmiş başka bir kadın daha vardı, ikisine de tanık 

oldum”1 

Ayrıca hastanenin etrafındaki çatılardan ateş edilmesi de dâhil, korkunç güvenlik koşullarını 

da açıkladı:  

Yukarıda: Morgdan görüntüler 
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“Hastanenin girişine ateş ediliyordu. Bunu saat 16.30 gibi sahra hastanesine gitmek için 

çağrıldığımda fark ettim. Dışarı çıktım ve kapıyı koruyan bir adam yanımda başından vuruldu. 

Sahra hastanesine doğru koştum. Yüzlerce yaralı ve ölü vardı. Saat 19.00’a kadar sahra 

hastanesinde kaldım. Daha sonra güvenlik güçlerinin saldırıları yüzünden diğerleriyle beraber 

ayrıldım... İman Camii’ne doğru yöneldik. Yolumuzun üzerinde, 20 kadar cesedi Rabia'tül 

Adeviye’den İman Camii yönüne doğru taşıyan bir kamyonet gördüm. Cesetler yakılmıştı 

[yanmıştı].”  

Rabia'tül Adeviye Hastanesi’nin arkasında kalan bir tıp öğrencisi ise güvenlik güçleri 

girmeden önceki son anları şöyle anlattı:  

“Saat 17.00 sularında aşağıdan gelen sesler duydum. Dördüncü kattaydım. Doktorlardan biri 

bize güvenlik güçlerinin hastaneye saldırdığını söyledi. Doktorlar, biber gazından kaçınmak 

için perdeleri ve pencereleri kapamamızı istedi. Hastane yakınındaki binaların çatılarında 

keskin nişancılar gördüm; hepsi siyah giyinmişlerdi. Daha sonra başka bir doktor bize 

güvenlik güçlerinin ilk kata çıktıklarını ve insanlardan gitmelerini istediklerini söyledi... 

Güvenlik güçleri daha sonra insanları hastanenin dışına çıkardı.”  

“Güvenlik güçleri insanların yaralıları beraberinde almalarına izin verdi. Ancak, her yaralının 

ayrılmasına izni verildiğini söyleyemem. Tüm yaralıları sevk edecek kapasitemiz olduğu 

konusunda da güvence veremem. Yaralılar sayıca fazla olduğundan, güvenlik güçlerine gidip 

tüm yaralıları sevk edemeyeceğimizi söylemeye çalıştım. Bir güvenlik görevlisi tüfeğinin 

kabzasıyla sırtıma vurup beni merdivenlerden itti. Ben hastaneden çıktım. Ardından güvenlik 

güçleri cesetleri ve hastaları almamızı söyledi. Birinci kat yanıyordu... Tekrar içeri giremedim, 

bu yüzden diğerleriyle birlikte İman Camii'ne gittim.” 

15 Ağustos 2013’te, Uluslararası Af Örgütü araştırmacıları bir morg haline getirilmiş olan ve 

cesetlerin yerlerde olduğu İman Camii'ni ziyaret etti. 15 Ağustos 2013'te İman Camii'ndeki 

duvarlarda asılı olan listelerde 265 kişinin adı vardı. Gönüllüler Uluslararası Af Örgütü’ne 

kimliği tespit edilemeyen iki cesedin daha geldiğini söyledi. Oturma eyleminin güvenlik 

güçleri tarafından zorla dağıtılmasından saatler sonra akrabaları ve Rabia'tül Adeviye 

civarındaki oturma eylemine destek verenler tarafından sahra hastanesine de birçok ceset 

getirilmişti. Çoğu özel araçla getirildi. 

Sağlık Müdürlüğü’nün bir üyesi resmi defin için izin belgelerini sağlamak adına İman 

Camii'nde bulunuyordu. Görevli kapsamlı bir otopsi yapmıyordu ama ölenlerin akrabalarının 

anlattıklarına göre belgeler ölüm sebeplerini belirliyordu. Kadro yetersizliği ve fazla sayıdaki 

kayıplar karşısında dolup taşan Kahire Zeinhum Morgu'ndaki uzun bekleyişler göz önünde 

bulundurulunca; ölülerin akrabaları defin işlemi için acele ediyordu. Uluslararası Af Örgütü 

araştırmacılarının camiden ayrılmasından saatler sonra güvenlik güçleri protestocuları dağıttı 

ve camiyi boşalttı. Dağıtılana kadar camide bulunan insanlara göre kalan cesetlerin nereye 

götürüldüğü hala belirsizliğini koruyor.  
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Uluslararası Af Örgütü araştırmacıları 15 Ağustos 2013’te Rabia'tül Adeviye 

bölgesindeki oturma eyleminin mevkiini ziyaret ederek oluşan zararı incelediler. Oturma 

eyleminin arka girişi olan Tiba Alışveriş Merkezi’ndeki kurşun delikleri tüm Nasr 

Caddesi üzerinden görülebiliyordu. Araştırmacıların sahra hastanesi alanı ve Rabia'tül 

Adeviye Hastanesi’ne girişi askeri personel tarafından engellendi. Sahra hastanesi alanı, 

Rabia'tül Adeviye Camii ve çevresindeki binalar gözle görülür bir şekilde yanmıştı. Olay 

yerinde olan askerler, Rabia'tül Adeviye Hastanesi’nin birinci katının ateşe verildiğini teyit 

ederek olay yerindeki doktorların verdiği ifadeleri güçlendirdi (bkz: Yukarıdaki fotoğraf). 

Bölgeyi koruyan askerler göre, çevrede iki yanmış ceset daha bulunmuştu.  

Diğer protestocular Rabia'tül Adeviye oturma eylemine katılmaya çalışırken vuruldu.  

14 Ağustos 2013'te Salam Camii'nde Uluslararası Af Örgütü'yle görüşen bir Mursi destekçisi 

protestocu, saat 09.30 sularında El Tayaran Caddesi’nden Rabia'tül Adeviye’ye yönelen bir 

yürüyüşe liderlik ettiği sırada Nouri al- Khattab Camii civarında bacaklarından saçma ile 

yaralandığını söyledi. El-Tayaran Caddesi’ne yürürlerken sıra sıra çevik kuvvet ile 

karşılaştıklarını dile getirdi. Protestocuya göre onu güvenli bir yere götürmeye çalışanlara da 

ateş edildi.  

Uluslararası Af Örgütü'ne konuşan bir kadın, eşinin 09.30 sularında Mursi destekçilerinin 

yürüyüşüne katılmak için evden çıktığını ve oturma eylemindekilere destek vermek için 

Rabia'tül Adeviye’ye yöneldiğini söyledi. 30 dakika sonra aile Ta'min al-Sihi Hastanesi’den 
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Yukarıda: Raba El Adeviye’den görüntüler  
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eşinin Rabia'tül Adeviye yakınlarında vurularak öldürdüğüne dair bir telefon 

aldı. Akrabalarına ve görgü tanıklarına göre, 42 yaşındaki adam daha Sikka al-

Hadid yakınlarında Rabia'tül Adeviye'ye doğru giden yürüyüşe katıldığı sırada 

vuruldu. 

Uluslararası Af Örgütü temsilcileri 14 Agustos 2013'te sekiz ceset buldukları Salam Camii'ni 
ziyaret etti. Rabia'tül Adeviye Camii'ne yakin olan bir camideki sahra hastanesinde bulunan 
bir protestocu; Uluslararası Af Örgütü’ne, Nasr Şehri’nde saat 09.00'da Hay El-Asher'den 
yürüyüşe katıldığını söyledi. Yürüyüşün El-Tayaran Caddesi'ne saat 10.00'da ulaştığını ve 
orada güvenlik güçlerinin zırhlı araçlarla biber gazı ve saçma attıklarını söyledi. Yaklaşık 45 
dakika sonra, gerçek mermi kullanmaya başladıklarını ve 11.30'da çalışma arkadaşının 
göğsünden vurularak öldürüldüğünü belirtti. Aynı zamanda doktor olduğunu söyleyen bir 
adamın da boynundan vurulduğuna şahit olduğunu söyledi.

                                                      

1 Sky News kameramanı Mick Deane 14 Ağustos 2013’te Mısır’da vurularak öldü. Müslüman 

Kardeşler’in önde gelen isimlerinden Mohamed el-Beltagy’nin kızı da şiddet olaylarında öldürüldü. Sky 

News’un haberi için: “Sky News Cameraman Killed In Egypt”, 14 Ağustos 2013: 

news.sky.com/story/1128530/sky-news-cameraman-killed-in-egypt 
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