
Türkiye ve Mısır arasındaki
ilişkiler her dönem belli bir
düzeyde devam etmişse de
genel anlamda bahsedilen
çıkar çakışmalarının fazla
olması iki ülke arasındaki
ilişkilerin de istenilen düzeyde
olmamasına neden olmuştur.

S on dönemde Türk dış po-
litika gündeminde önemli
konular yer almaktadır. Bu

konuları sıraladığımız zaman Doğu
Akdeniz, Libya ve Suriye’nin gün-
demin ana başlıklarını oluşturduğu
görülmektedir. Bölgesel ve küresel
güçler ile bu üç ana bölgede karşı
karşıya kalınmakta; dolayısıyla
hem sahada hem de masada dip-
lomatik hamleler önem kazan-
maktadır. Özellikle Libya ve Doğu
Akdeniz bölgesinde Türkiye’nin
karşı karşıya geldiği ve çıkarlarının
çoğu alanda çakıştığı Mısır ile dip-
lomatik ilişkiler sorgulanmaya baş-
lanmıştır. Bu doğrultuda Mısır ile
diplomatik ilişkilerin bir an önce

başlatılması ko-
nusu kamuo-

yunda tartı-
şılmaktadır.

Buradan hareketle, Türkiye-Mısır
ilişkilerinin geleceğine ışık tutul-
ması ve askerî darbe ile demokratik
yönetimi sonlandıran Abdülfettah
el-Sisi liderliğindeki Mısır’ın millî
güvenlik sorununun varlığının an-
laşılması amacıyla ise şu sorular
önem kazanmaktadır:

1. Türkiye-Mısır ilişkilerinin tekrar
tesis edilmesi mümkün müdür?
İki ülke arasındaki temel görüş
ayrılıkları nelerdir?

2. Mısır millî güvenlik sorunu ya-
şıyor mu? Bunun temelleri ne-
lerdir? Bu sorun ile ilgili bul-
gular var mıdır?
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Özellikle 1979 İran
Devrimi’nden sonra bu
coğrafya yeniden
şekillendirilmeye başlanmıştır.
Geçen süreçte söz konusu üç
devlet arasındaki karşılıklı ikili
ilişkiler coğrafyanın
şekillenmesinde her zaman
önemli olmuştur. Bölgesel ve
küresel dinamikler sabit
tutulduğunda bu üç devlet
arasındaki çıkar alanları içinde
mücadele kaçınılmaz
olmuştur.

Doğu Akdeniz Bağlamında
Türkiye�Mısır İlişkileri

Ortadoğu ve İslam coğrafyasında
Türkiye, İran ve Mısır önemli dev-
letlerdir. Bu devletlerin her birinin
belli alanlarda nüfuzları bulun-
maktadır. Özellikle 1979 İran Dev-
rimi’nden sonra bu coğrafya ye-
niden şekillendirilmeye başlan-
mıştır. Geçen süreçte söz konusu
üç devlet arasındaki karşılıklı ikili
ilişkiler coğrafyanın şekillenme-
sinde her zaman önemli olmuştur.
Bölgesel ve küresel dinamikler
sabit tutulduğunda bu üç devlet
arasındaki çıkar alanları içinde
mücadele kaçınılmaz olmuştur.
Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkiler
her dönem belli bir düzeyde devam
etmişse de genel anlamda yukarıda
bahsedilen çıkar çakışmalarının
fazla olması iki ülke arasındaki
ilişkilerin de istenilen düzeyde ol-
mamasına neden olmuştur. Doğu
Akdeniz bağlamında iki ülke iliş-
kilerine bakıldığında Mısır, 2003
yılında Güney Kıbrıs Rum Yöne-
timi (GKRY) ile deniz yetki alan-

larının sınırlandırılması antlaşması
yapmıştır. GKRY’nin Mısır ile yap-
tığı anlaşma diğer ülkelerle yapılan
antlaşmaların yolunu açmıştır.
GKRY, Mısır’ın ardından Lübnan
ve İsrail ile de deniz alanlarının
sınırlandırılması antlaşmalarını
yapmıştır. Bir nevi GKRY, Doğu
Akdeniz’de kendisinin Kıbrıs Ada-
sı’nın tek yasal temsilcisi olarak
görülmesine zemin hazırlamayı
hedeflemiştir. Buna karşılık; Mısır,
Doğu Akdeniz ve Akdeniz’de Tür-
kiye ile ortak çalışmalar ve anlaş-
malar yapmamıştır. 

Arap Baharı Sonrasında
Mısır 

2011 yılında başlayan Arap Baha-
rı’ndan etkilenen ülkelerden biri
de Mısır olmuştur. 30 yıl ülkeyi
yöneten Hüsnü Mübarek, halk
ayaklanmaları sonucunda devril-
miş ve yıllar sonra yapılan yasal
seçimler sonucunda Müslüman
Kardeşler hareketi destekli Mu-
hammed Mursi cumhurbaşkanlığı
seçimlerini kazanmıştır. Mursi,
demokrasiyi ön planda tutarak
bölgesel olarak her ülke ile ilişkileri
geliştirmeye yönelik politikalar
gerçekleştireceğine dair söylem-
lerde bulunmuştur. Mısır ekono-
misini güçlendirmeye yönelik
adımlar atacağını ifade etmiştir.
Özellikle Mısır ekonomisini önemli
ölçüde destekleyen ve mali yar-
dımlarla ayakta tutan Körfez ül-
keleri ile geçmiş dönemdeki iliş-
kilerini sürdüreceğini ilan etmiştir.
Bu bağlamda Türkiye ve İran ile
ilişkilerin geliştirilmesi yönünde
adımlar atmaya başlamıştır. Mı-
sır’ın bu politik hamleleri Suudi
Arabistan ve Birleşik Arap Emir-
likleri (BAE) gibi Körfez ülkelerinde
rahatsızlıklar meydana getirmiştir.

2012 ve 2013 yıllarında Mısır,
İran ve Türkiye arasında üçlü zirve
gerçekleşmiştir. Bu görüşmelerde
Türkiye; Mısır ve İran ilişkileri ko-
nusunda köprü rolünde olmuştur.
Mısır’ın İran ile yakınlaşması bir-
takım fay hatlarını harekete geçi-
rerek bahsi geçen Körfez ülkeleri-
nin Mısır ekonomisinde belli oran-
larda desteğini kesmeye başlama-
sına neden olmuştur. Bunun so-
nucunda Mısır ekonomisinde den-
geler bozulmaya başlamış ve top-
lumsal tepkiler ortaya çıkmıştır.
Mursi iktidarına karşı gösteriler
yapılmış ve ordu içindeki fay hatları
harekete geçmiştir. Halkın geçim
sıkıntıları ve Mursi iktidarının
yanlış dış politik hamleleri oldu-
ğunu ileri süren dönemin Mısır
Genelkurmay Başkanı Sisi öncü-
lüğünde askerî darbe gerçekleş-
miştir. Darbenin arkasında yer
alan ve destekleyen Körfez ülke-
lerinin ise BAE ve Suudi Arabistan
gibi Mursi yönetiminden rahatsız
olan aktörler olduğu vurgulanmış-
tır. Darbeci Sisi, BAE ve Suudi
Arabistan’ın tekrar Mısır ekono-
misine desteğini sağlamış ve dış
politikadaki yönelimini bu iki ül-
kenin tercihlerine göre tekrar revize
etmiştir. Özellikle İran ile arasına
mesafe koymuştur. Bölgesel dina-
mikler tekrar ön plana çıkarılarak
Mısır, Türkiye ve İran arasındaki
ilişkiler geçmiş dönemdeki doğa-
sına dönmüştür. Demokrasi dışı
bir yolla iktidarı ele geçiren Sisi’ye
Türkiye’den tepkiler gelmiştir. Tür-
kiye ile Mısır arasındaki ilişkiler
gerilmeye ve büyükelçiliklerin çe-
kilmesine varacak şekilde diplo-
matik bir krize dönüşmüştür. 

Türkiye karşıtlığını son dönemlerde
artıran BAE ve Suudi Arabistan
Mısır’ın darbeci iktidarı üzerinde
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Türkiye ile ilgili politikalarda et-
kileyici güç olmuşlardır. Gelinen
süreçte Mısır Türkiye ilişkilerinde
belirleyici parametre Körfez ülkeleri
olarak tabir edilen BAE ve Suudi
Arabistan’ın öncelikleri olmuştur.
Mısır ekonomisini belirli oranda
ayakta tutan bu ülkeler, Sisi ikti-
darını kendilerine bağımlı hâle ge-
tirerek bir blok oluşturmuşlardır. 

Mısır’ın son dönemde Türkiye
karşıtı blokların içinde olması
Türkiye karşıtlığını ispat
etmeye yönelik hamleler
olarak değerlendirilmektedir.
Ancak Mısır’ın dış politikasını
bu parametre üzerinden
yürütürken iç politikasında
yakın gelecekte önemli
sorunlarla yüzleşmesi
muhtemeldir.

Mısır’ın Karşılaştığı Çok
Boyutlu Sorunlar ve
İhtimaller

Mısır son dönemde Doğu Akde-
niz’de Türkiye karşıtı agresif bir
politika ortaya koyan ülkelerin ba-
şında gelmektedir. Doğu Akde-

niz’in en uzun kıyı şeridine sahip
olan (1.870 km) Türkiye’yi dışla-
yarak Mısır, Yunanistan, İsrail ve
GKRY tarafından oluşturulan
Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nda
kurucu ülkelerden biri olmuştur.
Mısır’ın son dönemde Türkiye kar-
şıtı blokların içinde olması Türkiye
karşıtlığını ispat etmeye yönelik
hamleler olarak değerlendirilmek-
tedir. Ancak Mısır’ın dış politikasını
bu parametre üzerinden yürütür-
ken iç politikasında yakın gelecekte
önemli sorunlarla yüzleşmesi muh-
temeldir. Mısır, Doğu Akdeniz’de
bu hamleleri yaparken yakın kom-
şuları ile büyük sorunlarla yüz-
leşme ihtimali ise yoğunlaşmak-
tadır. Bu bağlamda Mısır’ın millî
güvenlik sorununu teşkil edecek
veriler şu şekilde sıralanabilir:

1.2011 Arap Baharı’ndan sonra
ortaya çıkan IŞİD terör örgütü
Türkiye’nin 2016’daki Fırat Kalkanı
Operasyonu sonucunda büyük za-
yiatlar vererek Suriye ve Irak coğ-
rafyasında gerilemiştir. Son dö-
nemde IŞİD’in Mısır’ın Sina Yarı-
madası’nda etkinliğinin arttığına
ve alan kazandığına ve Mısır or-
dusuna bazı önemli kayıplar ver-
diğine ilişkin bazı haberler yayın-
lanmaktadır. Bu doğrultuda IŞİD

terör örgütünün bölgede parçalayıcı
ve bölücü bir yapısı olduğunun
göz önünde tutulması gerekmek-
tedir. Bu örgüt geçen süreç içeri-
sinde girdiği ülkelerde istikrarını
daha da bozucu hâle getirerek böl-
gedeki parçalanmayı hızlandırmış-
tır. Suriye, Irak, Yemen ve Libya
gibi ülkeler bu argümanı destek-
leyici nitelikte veriler sunmaktadır.
Bu açıdan Sina Yarımadası’ndaki
IŞİD terör örgütünün Mısır içinde
aynı etkiyi yapma riski barındırdığı
unutulmamalıdır.

2. Mısır’ın ekonomisini tehdit
eden özellikle tarım ekonomisine
büyük sekte vuracak Nil sorunu
bulunmaktadır. Nil’in güney kıs-
mındaki Mavi Nil havzasındaki
ülke Etiyopya’nın 2011 yılında
başlatmış olduğu Rönesans Bara-
jı’nın önümüzdeki üç yıl içinde
tamamlanması hedeflenmektedir.
Afrika'daki en büyük, dünyanın
ise yedinci hidroelektrik santral
tesisi olacak olan bu barajın yedi
yılda su tutması ile Mısır’ın tarım
alanlarının 518’i; üç ya da dört
yılda su tutması hâlinde %53’ü
yok olma tehlikesi ile karşı karşıya
kalacaktır. Bunun anlamı bazı ül-
kelerin desteği ile ayakta duran
Mısır ekonomisinin önemli zarar
görmesidir. Aslında coğrafi olarak
Mısır her açıdan Nil’e bağlıdır.
Ünlü tarihçi Heredot “Mısır Nil’in
hediyesidir” demiştir. Bu anlamda
önümüzdeki süreçte Mısır ile Eti-
yopya arasında olası bir siyasi ça-
tışmanın varlığı söz konusudur. 

3. 2013’de Mısır’da meydana gelen
darbeden bu zamana kadar Mı-
sır’da süregiden protestoları göz
önüne aldığımızda darbeci Sisi yö-
netimi toplum nazarında yeterince
meşru zemin bulamamıştır. Mı-
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sır’da sosyo-politik ve ekonomik
olarak hâlâ bir karmaşanın devam
ettiği bazı kaynaklara yansımıştır.
Ayrıca Doğu Akdeniz, Sina Yarı-
madası’ndaki IŞİD tehlikesi ve Eti-
yopya konusundaki hatalı politi-
kalar ordu içerisinde bazı rahat-
sızlıkları beraberinde getirme ih-
timalini barındırmaktadır. Diğer
bir ifade ile gelecek dönemde top-
lumun ve ordunun içindeki fay
hatlarında kırılmalar meydana gel-
mesi muhtemeldir.

4. Bölgenin en rahat ve bütün ge-
lişmeleri lehine olan devleti İsrail,
sınırlarının yakın çevresinde ve
özellikle Mısır’da demokratik ve
güçlü bir yapı istememektedir. Her
ne kadar son dönemde Mısır-İsrail
ilişkileri iyi şekilde devam ediyor
olsa da tarihsel ve jeopolitik ger-
çekler İsrail’in güçlü bir Mısır’ı her
zaman bir tehdit olarak algıladığı
yönündedir. İsrail istihbarat teş-
kilatı MOSSAD’ın 1983’te ortaya
koyduğu strateji, sınırlarına yakın

bölgelerde güçlü Müslüman ülke-
lerin olmaması yönündedir. Yakın
çevresindeki Müslüman nüfusu
yoğun ülkelerin bölünmüş ve par-
çalanmış durumu (Sudan, Suriye,
Irak) İsrail’in bölgesel politikalarına
kolaylaştırıcı etki yapmaktadır. Bu
çerçevede her ne kadar bölünmüş-
parçalanmış bir durumu olmasa
da İsrail’in meşruiyeti yeterince
güçlü olmayan ve kendisine tehdit
hissetmediği bir Mısır’ı tercih etme
durumu söz konusudur.

Bu veriler ışığında Mısır’ın bir
an önce politik ve stratejik
hamleler geliştirmesi
gerekmektedir. Bir dönem
Arap milliyetçiliğinin
bayraktarlığını yapan Mısır’ın
gelecek dönemde dış
politikada tercihlerinin siyasi,
askerî ve ekonomik
pozisyonunu derinden
ekileceği vurgulanmalıdır.

Sonuç olarak, ortaya konulan bul-
gular gelecek dönemde Mısır’ın
bazı önemli millî güvenlik sorunları
ile yüzleşeceğini göstermektedir.
Bu veriler ışığında Mısır’ın bir an
önce politik ve stratejik hamleler
geliştirmesi gerekmektedir. Bir dö-
nem Arap milliyetçiliğinin bay-
raktarlığını yapan Mısır’ın gelecek
dönemde dış politikada tercihle-
rinin siyasi, askerî ve ekonomik
pozisyonunu derinden ekileceği
vurgulanmalıdır. Türkiye ile Mısır
arasındaki ilişkilerin geleceğini Mı-
sır dış politikasını yönlendirecek
bu tercihler ile bölgesel dinamikler
belirleyecektir. 
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