
oranlarda gergin olduğu Mısır ile
ilişkilerinde de gelişmeler meydana
gelmiştir. Türkiye ile Mısır, 2020
yılından itibaren farklı devlet ku-
rumları düzeylerinde görüşmeler
gerçekleştirmiş ve ardından dış-
işleri bakanlıkları düzeyinde iki
ülke ilişkilerinin normalleştiril-
mesine ilişkin görüşmeler başla-
mıştır. Her iki ülkede 2021 itiba-
rıyla görüşmelerin devam ettiril-
mesine ilişkin siyasi irade göster-
mişlerdir. Fakat Türkiye ile Mısır
arasındaki siyasi ilişkilerde devam
eden normalleşme iklimi gerek iki
ülke ilişkileri gerekse de bölgesel
gelişmeler hasebiyle ivedi şekilde
gerçekleşememiş ve son dönemde
Libya’da meydana gelen gelişmeler
çerçevesinde duraklama aşamasına
geçmiştir. Dolayısıyla burada, iki
ülke ilişkilerinin son dönemde en
önemli noktalarından bir tanesini
oluşturan Libya meselesinin an-
laşılması, Türkiye-Mısır normal-
leşmesini irdelemede temel nok-
talardan bir tanesini oluşturmak-
tadır.

TÜRKİYE-MISIR
İLİŞKİLERİNDE LİBYA
AÇMAZI VE DOĞU AKDENİZ

Türkiye’yle Mısır’ın, ilişkilerini ile-
riye taşımak için siyasi irade gös-

termesinin ardından iki ülke ara-
sında siyasi normalleşmenin tek-
rardan sağlanması, Müslüman Kar-
deşler meselesi ve Türkiye’nin
Arap Birliğiyle ilişkileri gibi konu-
ların yanında Libya’da devam eden
iç savaş da iki ülke için mühim
bir mesele hâline gelmiştir. Türkiye,
dış politikaların askerî araçlarla
daha fazla desteklendiği bir önceki
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Türkiye’yle Mısır’ın, ilişkilerini
ileriye taşımak için siyasi irade
göstermesinin ardından iki
ülke arasında siyasi
normalleşmenin tekrardan
sağlanması, Müslüman
Kardeşler meselesi ve
Türkiye’nin Arap Birliğiyle
ilişkileri gibi konuların yanında
Libya’da devam eden iç savaş
da iki ülke için mühim bir
mesele hâline gelmiştir.      

rtadoğu bölgesinde son
iki yıldır bölgesel siyasetin
en önemli mefhumların-

dan bir tanesini siyasi normalleş-
meler oluşturmaktadır. Bu çerçe-
vede, Ortadoğu’ya yönelik Türk
dış politikası da siyasi anlamda
Suudi Arabistan, Birleşik Arap
Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve İsrail
ile normalleşmeleri farklı seviye-
lerde gerçekleştirerek gerek bu sü-
rece katkıda bulunmuş gerekse
süreci etkilemiştir. Bu aşamada,
Türkiye’nin Arap halk hareketle-
rinden bu yana ilişkilerinin belirli

TÜRKİYE-MISIR
İLİŞKİLERİNDE
NORMALLEŞME
SANCILARI

O



dönemde Libya’daki meşru hükû-
metin devrilmesinin engellenmesi,
Türkiye ile Libya’nın Deniz Alan-
larının Sınırlandırılmasına ilişkin
imzaladıkları anlaşmanın kadük
kalmaması ve bölgesel istikrarla
güvenliğin temini amacıyla Libya’da
askerî varlık göstermeye başla-
mıştır. Türkiye’nin Libya’daki askerî
varlığı aynı zamanda Libya’nın do-

ğusundaki gayrimeşru milislerin
lideri Halife Hafter’i hedef almıştır.
Bu çerçevede temelde, Türkiye’yle
Katar’ın Libya’ya yönelik politi-
kaları, Mısır, Suudi Arabistan ve
BAE gibi bölgesel güçlerin ve Fran-
sa gibi uluslararası güçlerin poli-
tikalarına ters bir durumu içer-
miştir. Libya’da ilgili bölgesel-kü-
resel aktörler arasında süren siyasi

ve dolaylı askerî mücadele, 2020-
2021 dönemi itibarıyla Abdülha-
mid Dibeybe’nin Trablus’ta göreve
gelmesi, Kovid-19 sürecinin eko-
nomileri olumsuz etkilemesi ve
2021 yılında Ortadoğu’da siyasi
normalleşmelerin başlamasıyla
birlikte etkisini azaltmıştır. Libya’da
siyasi istikrarsızlığı tekrardan te-
tikleyen ve Türkiye’yle Mısır gibi
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bölge ülkelerinin Libya’ya yönelik
politikalarının değişmesine ve Lib-
ya üzerinden ikili ilişkilerin tek-
rardan gerilmesine yol açan gelişme
ise Libya’daki siyasi çift başlılık
durumudur. Bu minvalde Libya’da,
10 Şubat 2022 tarihinde ülkenin
doğusunda konuşlu Tobruk Tem-
silciler Meclisi, Libya’nın eski İç-
işleri Bakanı Fethi Başağa’yı baş-
bakan ilan etmiş ve ilgili karar,
Libya Ulusal Birlik Hükûmeti Baş-
bakanı Abdülhamid Dibeybe ta-
rafından kabul edilmemiştir. Ab-
dülhamid Dibeybe, Libya’da hü-
kûmetin genel seçimle değişebi-
leceğini vurgulamış ve ülkedeki
demokratik sürece geçiş konusuna
bağlı kalmıştır.

Nitekim daha yakın dönemlere
gelindiğinde, Türkiye Libya’daki
konumunu güçlendirmiş ve Lib-
ya’da Ulusal Birlik Hükûmeti’yle

3 Ekim 2022 tarihinde Hidrokar-
bon Anlaşması imzalamıştır. Tür-
kiye’yle Libya’nın ekonomi ve enerji
alanlarında imzaladığı bir anlaşma
olan Hidrokarbon Anlaşması’yla
Türkiye gerek Libya’da gerekse
Doğu Akdeniz jeopolitiği çerçeve-
sindeki siyasi ve ekonomik çıkar-
larını güçlendirmiştir. Türkiye’nin,
Libya’nın meşru otoriteleriyle böyle
bir anlaşmaya imza atması hem
Libya’nın doğusundaki siyasi ve
askerî otoriteler gibi yerel aktörler
hem Mısır gibi bölgesel aktörler
hem de Yunanistan ve Avrupa Bir-
liği (AB) gibi belirli kısıtlı uluslar-
arası aktörler tarafından eleştiril-
miştir. Türkiye ise anlaşmanın
Türkiye ve Libya arasında sonuç
doğurduğunu, 2019-2020 döne-
mindeki deniz anlaşmasının de-
vamı niteliğinde olduğunu ve eleş-
tirilerin yersiz olduğunu ifade et-
miştir.

Türkiye-Libya Hidrokarbon
Anlaşması’nın ardından
Mısır’ın Türkiye’yle diyaloğu
durdurduğunu açıklaması ve
Yunanistan’ın da Türkiye
karşıtı açıklamaları
yoğunlaştırması, Türkiye-Mısır
ilişkilerindeki önemli boyutun
Doğu Akdeniz üzerinden
şekillendiğini göstermektedir.      

Türkiye-Libya ilişkilerinde mey-
dana gelen bu gelişmenin akabinde,
Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü,
29 Ekim tarihinde Türkiye’yle
Mısır arasındaki diyaloğun dur-
duğunu ifade etmiştir. Böylece
Mısır, Libya’daki gelişmeleri birincil
dış politika önceliği olarak gördü-
ğünü ve buna göre kararlar aldığını
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göstermek istemiştir. Bu aşamada,
Türkiye-Libya Hidrokarbon An-
laşması’nın ardından Mısır’ın Tür-
kiye’yle diyaloğu durdurduğunu
açıklaması ve Yunanistan’ın da
Türkiye karşıtı açıklamaları yo-
ğunlaştırması, Türkiye-Mısır iliş-
kilerindeki önemli boyutun Doğu
Akdeniz üzerinden şekillendiğini
göstermektedir.

Nitekim Yunanistan’la Avrupa’ya
doğal gaz transferi konusunda te-
mel öncü olma arzusunda olan
Mısır, Türkiye ve Libya’nın anlaş-
ması sonrası bölgesel enerji denk-
lemindeki konumunu yeniden de-
ğerlendirme arzusundadır. Bu ne-
denle Mısır otoriteleri, Türkiye’nin
bu hamlesiyle birlikte bölgesel ak-
törlük konumunun tehlikeye düş-
tüğünü ve Libya bağlamında zemin
kaybettiğini düşünmektedir. Do-
layısıyla burada Mısır, Libya’da
tekrardan doğudaki siyasi ve askerî
otoritelerle bağlarını kuvvetlen-
dirme amacıyla faaliyetler yürüt-
müş ve üst düzey Mısırlı siyasiler
Libya’nın doğusuna ziyaretler dü-
zenlemişlerdir.

PÜRÜZLER VE GELECEK
FIRSATLARI

Bütün bu gelişmelerin ardından
Türkiye’yle Mısır’ın normalleşme
girişimleri Libya üzerinden du-
raklama konumuna evrilmiştir.
Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şük-
rü’nün açıklamasının ardından
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
da bir açıklama gerçekleştirmiş ve
normalleşme ilişkilerinin yavaş-
lamasından Türkiye’nin sorumlu
olmadığını ve Türkiye’yle normal-
leşme isteniyorsa Mısır’ın da adım
atması gerektiğini ifade etmiştir.
Bu anlamda Çavuşoğlu, iş birliği
çerçevesinde düşünüldüğünde Tür-

kiye’nin Libya’yla imzaladığı deniz
alanlarına ve hidrokarbon mese-
lesine ilişkin anlaşmaların Mısır’ın
aleyhine olmadığını ve bu anlaş-
maların iş birliği çerçevesinde dü-
şünüldüğünde Mısır’ın da fayda-
sına olduğunu ifade etmiştir.

Libya’da güven artırıcı
önlemlerin hayata
geçirilebilmesi ve Türkiye’yle
Mısır tarafından
desteklenmesi, ülkedeki siyasi
istikrarsızlığın da diplomasi
yoluyla çözülebileceği bir
platformu teşkil edecek ve iki
ülke arasındaki normalleşmeyi
tekrardan hayata geçirecektir.       

Bu çerçeveden bakıldığında, Tür-
kiye ve Mısır’ın normalleşme aşa-
masını tekrardan hayata geçirmesi
ve hızlandırması için Libya üze-
rinde kısıtlı bir görüş birliğine va-
rılmasının gerekliliği esastır. Her
iki ülke de geçtiğimiz aralık ayında
Libya’da planlanan fakat gerçek-
leştirilemeyen seçimlerin gerçek-
leştirilmesini talep etmektedir. Bu
anlamda ülkedeki siyasi istikrar-
sızlık ortamının diyalog yoluyla
çözülmesi, Libya halkının ve Libya
ekonomisinin bölge ekonomisinde
tekrar önemli birer güç hâline gel-
meleri gerek Türkiye’nin gerek Mı-
sır’ın arzuladığı bir nokta olabile-
cektir. Türkiye’nin Libya’da siyasi
istikrarı inşa etme, demokratik
kurumların ve süreçlerin güçlen-
mesini sağlama politikaları Mısır
tarafından da desteklendiği tak-
dirde, iki ülkenin de normalleşme
ilişkilerini geliştirmesi ve bunun
yanında bölgesel siyasi ve ekono-

mik ortak hâline gelmeleri tek-
rardan mümkündür. 

Nitekim, 2020-2021 dönemi iti-
barıyla Türkiye’yle Suudi Arabistan,
BAE ve Bahreyn ilişkilerinde ben-
zer süreçler yaşanmıştır. Türkiye’yle
Suudi Arabistan ve Türkiye’yle
BAE arasında üst düzey siyasi zi-
yaretler gerçekleşirken, bu görüş-
meler normalleşme süreçlerinde
kolaylaştırıcı rol oynamıştır.  

İkili görüşmeler ve ziyaretlerin
artmasıyla ülkeler arasındaki temas
artmış ve böylece normalleşme
ilişkileri genişlemiş ve sadece siyasi
alanı değil, ekonomik, ticari ve
savunma iş birliği gibi alanları da
kısa zamanda kapsamıştır. Bura-
dan, Türkiye’yle Mısır’ın da kısa
dönemde gerek farklı düzeylerdeki
devlet kurumlarıyla gerekse de
dışişleri bakanlıkları aracılığıyla
tekrardan ikili ilişkiler ve bölgesel
meselelerdeki pürüzleri aşma ira-
desi gösterebileceği anlaşılabilir.
Nitekim Libya’da güven artırıcı
önlemlerin hayata geçirilebilmesi
ve Türkiye’yle Mısır tarafından
desteklenmesi, ülkedeki siyasi is-
tikrarsızlığın da diplomasi yoluyla
çözülebileceği bir platformu teşkil
edecek ve iki ülke arasındaki nor-
malleşmeyi tekrardan hayata ge-
çirecektir. Aynı zamanda bu du-
rum, Türkiye’nin ve Mısır’ın Bir-
leşmiş Milletler (BM) çerçevesin-
deki süreçlere katkısını artıracağı
sebebiyle her iki ülkenin bölgesel
anlamda siyasi etkisinin güçlen-
mesini de beraberinde getirebilir.

Sonuç olarak Türkiye’nin çağrıları
doğrultusunda Mısır’ın tekrardan
diplomasi ve diyalog yolunu seç-
mesi, Türkiye ve Mısır ve daha da
önemlisi Libya içinde en rasyonel
çözümlerden biridir. ∂
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