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“Egypt in Transition and Turkey-Egypt Relations in New Era”
04 June 2012 / Monday

9:30 – 16:30

09:30-10:00 - Opening Speech

H.E. Mr. Yaşar Yakış, Former Minister of Foreign Affairs, President of STRATIM

H.E. Mr. Abderahman Salaheldin, Ambassador of the Arab Republic of Egypt to the 

Republic of Turkey

Asst. Prof. Dr. Serhat Erkmen, ORSAM Advisor, Middle East -Ahi Evran University,

Department of International Relations

10:00- 11:30- Section 1: “Egypt in Transition: Analysis and Recommendations”

Moderator: Assoc. Prof. Dr. Özlem Tür, ORSAM Advisor, Middle East - METU, De-

partment of International Relations

Discussant:
H.E. Ambassador  Fathy El Shazly, National Project Director at Egyptian Ministry of 

International Cooperation, Former Ambassador of Egypt to Turkey

Assoc. Prof. Dr. Veysel Ayhan, ORSAM Advisor, Middle East - Abant İzzet Baysal Uni-

versity, Department of International Relations

H.E. Ambassador Mohamed Anis Salem, Director of Development Works (DW)

Dr. Seyfi Kılıç, ORSAM Water Research Program, Hydropolitics Researcher, ORSAM 

11:30- 11:45: Tea Break

11:45- 13:15- Section 2: “The Economic Impact of 2011 Revolution and Transition in

Egypt: Analysis and Recommendations”

Moderator: H.E. Mr. Yaşar Yakış, Former Minister of Foreign Affairs, President of 

STRATIM

Discussant: 
Mrs. Dina Khayat, Economic Expert, Founder and Chairman of Madar Capital.

Assoc. Prof. Dr. Harun Öztürkler, ORSAM Advisor, Middle East Economies - Afyon 

Kocatepe University, Department of Economics

Hakan Karabalık, Head of Department, Ministry of Economy
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13:15-15:00- Break for Lunch

15:00-16:30- Section 3: “Developing Relations between Turkey and Egypt: Possibilities

and Challenges”

Moderator: H.E. Ambassador Mohamed Anis Salem, Director of Development Works 

(DW)

Discussant:
H.E. Ambassador  Fathy El Shazly, National Project Director at Egyptian Ministry of 

International Cooperation, Former Ambassador of Egypt to Turkey 

Assist. Prof. Dr. Şaban Kardaş, TOBB University

Abdullah Bozkurt, Today’s Zaman

The meeting will be conducted in English only.g g y
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Açılış Konuşması

Sayın Yaşar Yakış, Eski Dışişleri Bakanı, STRATIM’in Başkanı

Sayın Abderahman Salaheldin, Türkiye Cumhuriyeti dahilinde Mısır Arap 

Cumhuriyetinin Büyükelçisi

Yrd. Doç. Dr. Serhat Erkmen, ORSAM Danışmanı, Orta Doğu -Ahi Evran 

Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Sayın Yaşar Yakış: 

Hoş geldiniz. Bu, benim için çok de-

ğerli, yüreğimin derinliklerinde his-

settiğim bir konu. Zira ben bölgenin

bu iki büyük ülkesinin, aslında iki en

büyük ve en önemli ülkesinin birbiri-

ni yeteri kadar tanımadığını düşünü-

yorum ve bu bilgideki eksiklik Mısır 

tarafından ziyade Türk tarafında çok 

daha belirgin. Uzun bir süre Orta

Doğu ülkelerinde hizmet verdiğim 

için, bu ülkelerde en uzun süreyle ça-

lışan diplomat olma vasfını kazandım.

4 yıl Mısır’da, 4 yıl Suriye’de ve 4 yıl da 

Suudi Arabistan’da çalıştım; fakat tabi

ki Mısır ayrı bir kategori oluşturuyor,

diğerlerinden tamamen farklı. 

Arap ülkelerinde, özellikle de Mısır’da 

görülen son gelişmeler oldukça

önemli. Mısır son derece önemli bir

değişimden geçiyor. Neyse ki, bu de-

ğişim, Suriye’de yaşanan değişim ka-

dar risk teşkil etmiyor. Değişimi üstle-

nen ordu sayesinde bu süreç çok daha 

düzgün işliyor. Seçimin sonuçları el-

bette ki bilinmeyenlerle dolu; fakat

eski zamanlardan bu yana Mısır pek

çok kez buna benzer zor dönemler-

den geçmiştir. Mısırlılar gibi böyle-

sine derin kültür anlayışına sahip bir

halk bu ve benzeri diğer sorunların 

da üstesinden gelecektir. Bu değişim

sürecinde, tabii ki Türkiye, bölgedeki 

gelişmeleri oldukça yakından takip et-

miştir; ancak birbirimizden bir şeyler 
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de öğrenmeliyiz. Mübarek döneminin

bütün olumsuz yanlarıyla birlikte Mı-

sır yönetiminden ve Mısır halkından

öğrenilecek çok şey var, Mısırlardan

öğrenebileceğimiz çok önemli kaza-

nımlar da bulunuyor ve bunun yanı

sıra Mısırlılar için de Türkiye’de bir-

kaç ilham kaynağı mevcut.

Her iki ülkeyi de biraz tanıyan biri ola-

rak bana “Türkiye’nin Mısır’a bir ilham

kaynağı teşkil edeceği alan neresi?”

diye soracak olursanız, Türkiye’nin

bir ilham kaynağı olabileceği özellikle

bir çerçevenin adını zikrederim. Bu da

şu anda Türkiye’de iktidarda bulunan

AK Parti’nin İslami kökenlerden gelip

laik bir parti olma yönünde göstermiş

olduğu değişimdir. Türkiye’de iktidar-

da bulunan AK Parti’nin kurucuların-

dan birini tanıyor olabilirsiniz. Bu de-

ğişim sürecine bizzat dahil oldum; o

dönemde yürütmüş olduğumuz ve 42.

000 katılımcısıyla rekor sayıya ulaşan

geniş çaplı kamuoyu yoklamasının

ışığında partinin programını düzenle-

yen altı kişiden biriydim. Bu kamuoyu

yoklamasının sonuçları AK Parti’yi

nasıl şekillendireceğimiz yönünde yol

gösteren ilkeleri oluşturdu ya da bu

yolda bizlere ışık tuttu.

Özellikle, Mısırlı dostlarımız, AK

Parti’nin Erbakan’ın başkanlığını yap-

mış olduğu Refah Partisi’nde ortaya

çıkan bir bölünme sonucu kuruldu-

ğunu bilebilirler. Söz konusu par-

ti, laiklik karşıtı faaliyetleri sonucu

Anayasa Mahkemesi tarafından da-

ğıtıldı. Daha sonra, parti kendi içeri-

sinde değişikliklere gitti ve başka bir

isimle yeniden kuruldu. Bu yeni parti

de dağıtıldı; gerekçesi partinin aynı

insanlardan oluşmasıydı, yani aynı

partiydi, bu yüzden dağıtılma yolu-

na gidildi. Partide bir bölünme vardı. 

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Abdul-

lah Gül, “Bu şekilde, Türkiye’nin te-

mel sistemi olan laik sistemle müca-

dele ederek devam edemeyiz. Dahası,

Meclis’e kabul edilmemiz esnasında

“Cumhuriyetin getirmiş olduğu laik

ilkelere bağlı kalacağım” diyerek ye-

min ediyoruz. Bu nedenle, bu yemi-

nimize bağlı kalabilmemiz için laik 

sistemi reddetmememiz gerekir,” şek-

linde konuştu. Bununla birlikte, yar-

dımcısının da aramızda bulunduğu

Sayın Recai Kutan’ın parti içerisinde

öncülük ettiği bir başka grup ise, “Ha-

yır, sözümüze sadık kalmalıyız, zira

bu ilkeler bizim bağlı kalmak zorunda

olduğumuz ilkelerdir,” şeklinde açık-

lamada bulundu. Bunun sonrasında 

parti ikiye bölündü. O dönemde hem

kendisine çok saygı duyduğum Recai

Kutan hem de Abdullah Gül parti

başkanlığına adaylığını koydu, Ab-

dullah Gül ufak bir farkla mücadele-

yi kaybetti, söz konusu bu durum ise

partinin neredeyse tam ortadan ikiye

bölündüğü anlamına geliyor. Diğer bir

deyişle taraflardan biri %90 diğeri ise 

%10 oy elde etmedi, oylar neredeyse

yarı yarıya paylaşılmıştı.

Parti iktidara geldiğinde, yaklaşık 

%21-%23’lük bir halk desteğini elde 

etmişti, ancak bu bozulmadan sonra 

partide bölünme gerçekleşince kamu-

oyuna göre partiye verilen destek yak-

laşık %13’e geriledi. Bu nedenle, Ab-

dullah Gül’ün partinin reformcu ke-

siminin önderi rolünü üstlenmesi ve 

söz konusu hareketi siyasi bir partiye 

dönüştürmek yönünde verdiği karar 

üzerine, hareket, kendisini bir dönüm 

noktasında buldu. Bu dönüm nokta-

sındaki yollardan bir tanesinin bu İs-

lamcı partinin ikinci yarısını, %13’ün
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yarısı, %6,5, bünyesinde barındırması

beklenirken, diğer yolun ise durum-

dan hoşnut olmayan kesimin çoğunu

kapsaması isteniyordu. Daha önce

atıfta bulunduğum kamuoyu yokla-

ması sonucunda, Türk kamuoyunun

%46’sının mevcut siyasi partilerden

memnun olmadığı ve yeni bir siyasi 

hareket arayışında olduğu bilgisine

ulaştık. Daha sonra, “Bir önceki se-

çimlerde hangi partiye oy verdiniz?” 

ve “Bugün bir seçim olsaydı, oyunuzu 

hangi partiye verirdiniz?” şeklindeki 

ilaveten sorduğumuz sorular aracılı-

ğıyla da yaklaşık %5-6’lık kesimin aşı-

rı sağ partilerin yandaşları, diğer bir

%5-6’lık kesimin ise aşırı sol partilerin 

yandaşları olduğunu fark ettik, bu se-

beple daha sonraki süreçte partinin

programını belirleme safhasına geldi-

ğimizde, kamuoyunun önceliklerinin 

neler olduğunu da hesaba kattık. Bu

önceliklerin gıda, iş, güvence, emni-

yet, adalet vs. olduğunu belirledik ve 

yeni partiyi bu önceliklere dayandır-

dık.

Yoğun bir şekilde tartışılan başörtüsü

meselesi, örneğin, öncelik sıralama-

sında dokuzuncu ya da onuncu sırada 

yer aldı. Bu konu insanların zihninde 

büyük bir öncelik teşkil etmiyordu.

Öncelikler, gıda, adalet ve buna ben-

zer konularda baskındı. Bu nedenle, 

dinden esinlendiğimiz eski ilkelere

bağlı kalmak yerine, partimizi bu bek-

lentilere dayandırma yönünde karar

aldık. “Bu %6,5’lik kesimi kucaklamak 

yerine, aşırı sağcılar ve solcular istisna

tutulmak üzere %46’lık kesimi oluştu-

ran ve durumdan memnun olmayan

insanları kucaklamaya çalışmalıyız,”

dedik. İşte bu anlayışa binaen prog-

ramımızı şekillendirdik. Seçimlere

girdiğinde kuruluşunun üzerinden

sadece 15 ay geçmiş olan bir parti

olarak ilk seçimlerde oyların %34’ünü 

aldığımızı hatırlayıp hatırlamadığınızı

bilmiyorum. Bu %34’lük oran %46’lık

orandan %6’lık aşırı sağcıların ve

%6’lık aşırı solcuların çıkarılmış hali-

ne tekabül ediyor, diğer bir deyişle aşı-

rı sağ ve sol kesimin oranlarının top-

lamı %12 ediyor ve bu oranın %46’lık 

toplamdan çıkarılması sonucunda % 

34 oranına ulaşılıyor. Kazanılan oylar 

bu şekilde ve biz bu oylar sayesinde 

meclisteki koltukların 2/3’üne sahip 

olduk. Türk seçim sisteminin yüksek 

bir eşiğinin bulunmasından dolayı 

%34’lük kesim kontrolü elinde tutma-

yı ve o kadar oyu almayı başarabildi. 

Zira kaybedilen oylar daha büyük 

partilere gitmişti. 

Değişim bu şekilde gerçekleşti ve daha 

ilk seçimde, seçmenlerin şu anda ikti-

darda olan AK Partiye, verdikleri söz-

leri yerine getirip getirmeyeceklerini

görmek için bir şans vermek istedik-

lerini biliyorduk. Çünkü o dönemde,

bu insanlar iktidara geldikleri zaman

bayanları evlerine kapatacakları, şeri-

atı getirmeye çalışacakları, daha sonra 

da alkolü yasaklayıp bayanların başla-

rını kapatmaya zorlayacakları vb. yö-

nünde pek çok söylenti dolaşıyordu.

Fakat 2002’de başlayan ve 2007’ye ka-

dar devam eden ilk dönemde bütün

bu endişelerin yersiz olduğu görüldü.

AK parti bir tehdit olarak nitelendi-

rilebilecek hiçbir şey yapmadı. Bu-

nun sonucunda partinin oyları arttı, 

öncelikle iki yıl sonraki yerel seçim-

lerde oylar %36’dan %42’ye yükselir-

ken, ikinci ulusal seçimlerde bu oran 

%42’den %47’ye tırmandı ve üçüncü 

seçimde ise %50’ye ulaşıldı. Peki, bu

nasıl oldu? Bunun cevabı, Türkiye’de-

ki laik zihniyete sahip insanların bu
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partiden korkmalarını gerektirecek

hiçbir sebebin olmadığını anlamaları

gerçeğinin altında yatmaktadır.

Bu sebeple, biraz önce bahsetmiş ol-

duğum bu değişim, ilham kaynağı

olabilecek bir yeniliktir. Elbette ki her

ülkenin kendine has ve bulundukları

çerçeveden çıkarılamayacak nitelik-

leri bulunmaktadır. Ancak, uygulana-

bildiği ölçüde, söz konusu durum bir

ilham kaynağı teşkil edebilir. Tabii ki,

her iki tarafta da başka ilham kaynak-

ları bulunmaktadır; birkaç ay önce ya-

pılan söyleşide konuştuğumuz üzere

Mısır’dan esinlenmeliyiz, zira Mısır,

yurt dışında bulunan Mısırlıların oy 

kullanma sistemini Türkiye’den daha

önce hayata geçirdi. Avrupa’da 2,5

milyon Türk bulunuyor ve bu Türkler

oy kullanamıyorlar. Bu nedenle örnek

alabileceğimiz başka konular da bulu-

nuyor.

Sayın Fethi Türkiye de dahil olmak

üzere Batı ülkelerinden sorumlu ba-

kan yardımcısıyken ve ben onun ma-

kamında kendisiyle görüştüğümde,

sürekli Türkiye Mısır ilişkilerinin bir 

hazine olduğunu ve yeri biraz kazar-

sanız, toprak altından altına ulaşıla-

cağını söyledim. Çünkü bazılarımız

Mısır’daki Türk varlığının Türkiye’nin

kendi içerisindeki Türk varlığından 

bile daha eski olduğu gerçeğine gere-

ken önemi vermeyebiliyor. Nasıl peki? 

Türkler Anadolu’ya 1071’de girerken,

on binlerce Türkün oraya gidişi bun-

dan iki yüz yıl önce gerçekleşmişti.

Ahmed Ibn Tulun’a, yani Tolonoğlu 

Ahmet’e Abbasilerin Mısır Valisi ol-

ması yönünde teklif geldiğinde, o bu 

teklifi bir şartla kabul etti: kendi ordu-

sunu oluşturmasına izin verilecekti.

Bu izin kendisine verildi ve daha son-

ra Tolonoğlu Ahmet diğer kabileler 

arasında Kıpçaklardan aldığı on bin-
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lerce Kıpçak Türkünü atalarının top-

rağından Mısır’a getirdi. Bu on binler-

ce Kıpçak Mısır ordusunda dört beş 

yıl hizmet etti, daha sonra vali onları 

ordudan azletti ve onlara tarım yapa-

bilecekleri araziler vererek Mısırlı kız-

larla evlenmelerine rıza gösterdi, daha 

sonra ise tekrar Orta Asya’dan on bin-

lerce Türkü Mısır’a getirdi. Böylelikle,

on binlerden oluşan Türk gruplarının

Mısır’a gelişi, Türkiye gelişlerinden iki

yüz yıl önce gerçekleşti. 

Bunun sonucunda Mısır’da mı yoksa 

Türkiye’de mi daha uzun süre varlık-

larını sürdürdükleri sorusunu soracak

olursanız, cevap Mısır olacaktır. Diğer

bir husus olarak da, Osmanlı İmpara-

torluğunun reform hareketleri Mu-

hammed Ali Paşa El Kebir sayesinde

Türkiye’den önce Mısır’da başladı.

Türkçe basılan ilk gazete İstanbul’da

değil Mısır’da yayınlandı.  İstanbul’da

Tasvir-i Efkâr 1831’de yayınlanırken, 

Mısır’daki Türkçe gazete olan Vakayi 

Mısriye gazetesinin yayınlanmasına

İstanbul’daki az önce bahsettiğim ge-

lişmeden üç yıl önce yani 1828’de baş-

landı.

Goethe, Schiller, Shakespeare, Raci-

ne, ve Corneille’in Batı klasikleri ilk 

olarak Türkiye’de değil Mısır’da yayın-

landı. Bu eserlerin son derece temiz

kopyaları şu anda Maslahat al Athar 

kütüphanesinde mevcut. Bulak Ba-

sımevinde basılan ve 1828’de yayın-

lanan kopyaları da bende bulunuyor. 

Bu nedenle, bu duruma bakıldığında,

reformlaşmanın İstanbul’dan önce 

Mısır’da gerçekleştiği görülmektedir.

Diğer bütün örneklerden bahsetme-

yeceğim, bunu toplantımız esnasında

da konuşabiliriz. Ancak Mısır, aynı za-

manda kültürel olarak da Türkiye için 

önem teşkil ediyor. Şu anda ekono-

mik olarak potansiyelleri görüyoruz. 

Mısır’da çalıştığım dönemde yaklaşık 

600 milyon dolarlık bir ticaret hacmi-

ne sahip olmaktan gurur duyuyorduk, 

şimdi ise bu meblağ yaklaşık 3 milyar

dolara ulaştı.

Mısır’a yatırım yapan Türk işadamla-

rının sayısı 200 civarında. Dahası, kriz

döneminde, Mısır’ı terk etmeyip ora-

da kalanlar sadece Türk işadamlarıydı. 

Son derece enteresan bir şekilde, kriz

döneminde Mısır’ın Türkiye’ye olan

ihracatı arttı. Türkiye’ye yapılan ih-

racatı artırmak kriz durumundaki bir

ülke için daha önce hiç görülmemiş

bir durum. Bunun sonucunda da, bü-

tün bu gerçekler her iki ülke arasında

süregelen potansiyelleri işaret ediyor.

Sözü biraz uzattığımı biliyorum, an-

cak bunun nedeni bu düşüncelerin 

bugünkü görüşmemize yol gösterecek 

önemli unsurlar olduğu görüşünde 

olmamdı. Bu sebeple şu anda burada

konuşmama son vereceğim ve sizle-

re de tekrardan hoş geldiniz demek 

istiyorum. Sevgili dostum Fathy El 

Shazly’ye Türkiye-Mısır ilişkilerini

geliştirme yolunda başlatmış oldu-

ğunuz büyük çabanın emin ellerde 

olduğu konusunda içiniz rahat olsun 

demek istiyorum. Abdurrahman si-

zin o dönemde temelini attığınız ça-

baları sürdürmek için elinden gelenin

en iyisini yapıyor. Bu nedenle, gurur 

duymalısınız; biz Türkiye’de böylesine 

seçkin ve saygıdeğer Mısır büyükelçi-

lerine ev sahipliği yapmaktan dolayı 

gurur duyuyoruz.  

Aynı zamanda ORSAM’ı da bu giri-

şime öncülük ettikleri için kutlamak 

istiyorum; çünkü Türkiye, Arap dün-
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yasında ne Mısır’da ne de diğer ülke-

lerde gerçekleşen gelişmeleri takip et-

mek için yeteri kadar donanıma sahip

değil. Çünkü, Arap ülkelerinde dene-

yim kazanmış ve orada neler yaşandı-

ğını bilen, Arapçayı düzgün konuşan

yeteri kadar Arap edebiyat alimimiz

yok. ORSAM şu anda bu boşluğu dol-

durmak için çaba sarf ediyor ve uma-

rım Türkiye’deki diğer düşünce kuru-

luşları da aynısını yaparlar, böylelikle

de bu ülkede uzun zamandır var olan

boşluğu doldurabiliriz. Bir kez daha

ilginize teşekkürler. Artık sözü, sizle-

re hitap edecek olan Sayın Büyükelçi

Abderahman Salaheldin’e bırakıyo-

rum.

Sayın Büyükelçi Abderahman Sa-
laheldin:

Teşekkürler. Bana göre, Yaşar Bey 

beni bu toplantıya davet ettiğinde

kendisine de söylediğim gibi, konu

hakkında Yaşar Yakış’tan daha iyi bir

konuşmacı bulunamaz. Kahire’de gö-

rev yapan eski büyükelçi olmasının

yanı sıra Türkiye’nin eski dışişleri ba-

kanı olarak da kendisi günümüz Tür-

kiye Mısır ilişkilerinin temelini atma

konusunda önemli rol oynayan bir

entelektüeldir. Onun da muhtemelen

bahsedeceği üzere beni burada Bü-

yükelçi Fathy El Shazly gibi ağırlayan

saygıdeğer büyükelçilerle birlikte, ikili

ve çok taraflı platformlarda, dahi, ye-

tenekli ve pratik diplomatlar arasında

yer edinen Büyükelçi Mohamed Anis

Salem’in yanı sıra özellikle bu konuda

konuşma yapma açısından son derece

nitelikli üç Mısırlı panelistlerle birlik-

te bulunmaktan gurur duyuyorum.

Büyükelçi Mohamed Anis Salem’in

ihtiyaçlarımızın çoğunun karşılan-

masında önemli katkıları olmuştur.

Donanımların sunumunda ve başarılı

bir biçimde işletilmesi yönünde pek 

çok becerisi bulunan ve aynı zaman-

da uluslar arası Afrika-Mısır ekono-

mik kurumlarını idare eden tanın-

mış bir ekonomist olarak Sayın Dina

Khayat’ın da benzer katkıları olmuş-

tur. Bence, bu insanlar hep birlikte, 

bizlere gerekli iç bakışı sağlayabilir-

ler ve bunun sonucunda da şu anda 

Mısır’da hüküm süren durumu anla-

yıp inceleyebiliriz: değişen Mısır’ı.

Bence bu kişiler, durumu Türk dost-

larımız için analaşır hale getirebile-

cek fazlasıyla yeterli donanıma sa-

hipler. Onlar ve Türk siyaseti yoluyla, 

Mısır’ın, siyasi açıdan, ekonomik açı-

dan ve gerek bölgesel gerekse uluslar 

arası durumlar bağlamında bulundu-

ğu konum anlaşılabilir. Türkiye’de gö-

rev yapan bir büyükelçi olarak, tabii

ki, gerçekten de ciddi siyasi sorunlarla 

mücadele etmek zorunda kalmadı-

ğım için kendimi şanslı hissediyorum.

Allah’a şükürler olsun ve burada yap-

tıklarınızın karşılığını bulacağınızı 

düşünüyorum. Bu, şu anki Türkiye 

Mısır politikasının bir meselesidir. 

Bunu doğrudan söyleyebilir ve muh-

temelen geçtiğimiz yüzyılı da buna 

atfedebilirim. 

Her iki ülkenin de dış politikasının 

koşulları neredeyse aynıdır. Biz, bu

iki ülke, geçtiğimiz on yıl içerisinde

ve sonrasında konu bölge içerisindeki

barışa geldiğinde benzer dış politika 

yöntemlerini izledik: bu yöntemler,

anlaşmazlıklara barışçıl çözümler 

bulmak ve yakın komşularımızla ba-

rışçıl ilişkiler geliştirmek şeklinde sı-

ralanabilir. Bizim durumumuzda bu

bir barış girişimiydi; Mısır’ın yaklaşık

40 yıl önce başlattığı girişimi gördüler.
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Benzer şekilde, siz de yakın komşula-

rınızla sıfır sorun politikasını yürüt-

mektesiniz. Fakat bundan da önemli

olan şey, her iki ülkenin kendilerini 

değerlendirme biçimleridir; hem Mı-

sırlılar hem de Turkler kendilerini 

kıtalar, farklı insanlar ve farklı me-

deniyetler arasında bir köprü olarak

görmektedirler. Sizin için bu kıtalar 

Asya ve Avrupa, bizim içinse Afrika, 

Asya ve Avrupa’dır. Türkiye ve Mısır,

şayet güçlerini birleştirirlerse, bu me-

deniyetler arasında çok daha etkili bir 

bağ haline gelebilirler. Bu sebeple, Dı-

şişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun

“Stratejik Derinlik” adlı kitabı yazması 

bir rastlantı değildir. Mısır ve Türkiye 

bölge içinde ve dışında bizim strateji

ortaklarımızdır. Yine, Mısır’ın Afri-

ka ve Arap dünyasına açılan bir kapı 

olması nedeniyle, Türkiye’nin Mısır’a

gitmesi de bir rastlantı değildir. Ben-

zer şekilde, Mısır da Türkiye’yi Bal-

kanlara, Kafkaslara ve Karadeniz’e

açılan bir geçit olarak görmektedir.

Bu iki ülke arasındaki ekonomik ilişki-

ler de gelişmiştir. Sayın Yaşar Yakış’ın

da bahsettiği gibi, muhtemelen Sayın 

Yakış ve Sayın Fathy El Shazly, tica-

ret hacmi 2002-2003 yılları arasında

yaklaşık 600 milyon dolar olduğunda

oldukça sevinmişlerdir. Ticaret an-

laşmaları sayesinde, 2011 yılında bu 

miktar yaklaşık 4,2 milyar dolara çık-

mıştır. Ayrıca, Sayın Yakış’ın bahsetti-

ği gibi sadece 2011’de ve Mısır’ın ya-

şadığı bütün bu siyasi karmaşa içeri-

sinde, bu oran yaklaşık %35 artmıştır 

ve Mısır’ın Türkiye’ye yaptığı ihracat 

yaklaşık %45’e yükselmiştir.

Mısır’daki Türk yatırımları sadece Pa-

zar açısından önem teşkil etmemek-

te aynı zamanda gerek ABD’de gerek

Avrupa’da gerekse Arap dünyasındaki 

üçüncü piyasayla da ilgilenmektedir.

Bunlar, yatırımlar ve Afrika’daki gibi 

pazarlara doğrudan erişim yoluyla 

Mısır’ın imkanlarından iyi bir şekilde

yararlanmakta ya da ABD’deki nite-

likli sanayileşmiş bölgeleri kullan-

maktadır. 
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Yakın zamanda, Mersin ve Mısır tara-

fındaki Alexandria limanları arasın-

daki hizmetleri destekleyerek bu iliş-

kiyi güçlendirdik. Aslında, ben arada-

ki bu bağı, Türkiye ve Mısır arasındaki

ilişkileri daha sonra güçlendirmeye ve

Avrupa ticaretinin Körfeze, Afrika’ya,

Doğu Afrika’ya ve Mısır’a meydan

okuyabilmesini sağlayacak kıtalar ara-

sı köprü rolünü de sağlamlaştırmaya

katkıda bulunacak bölgedeki taşıma-

cılık politikasının stratejik bir deği-

şimi olarak görüyorum. Elbette ki,

bu durumun tam tersi de geçerli. Bu

kamyonlar Türkiye’ye dönüş yolunda

boş olarak gitmiyorlar. İşte bu sebep-

le, -ümit edilir ki- Türk yatırımları ve

diğer yatırımlarla birlikte onlardan en

iyi şekilde yararlanmak için kurulacak

lojistik hizmet merkezleri arıyoruz.

Aynı zamanda yönümüzü bu yeni iliş-

kiden faydalanmaya yardımcı olabile-

cek, sanayileşmiş dünyamızda kurula-

cak sanayilere de çevirdik.

Sizlerle, seçkin yardımınızın bize sağ-

layacakları konusunda beslediğim

ümidin nedenini paylaşmak istiyo-

rum. Bizlere muhtemel ikili ilişkiler

hakkında bilgi verecek ve bu ilişki-

nin hangi noktada faydalı olabileceği

ve nasıl geliştirilebileceği ile alakalı

olarak bizlere tavsiyelerde bulunacak

yeni iç bakışlar istiyoruz. Onlarla her

iki tarafta da siyasi bir iradeyle görüş-

tük. Bu iki hükümet, söz konusu iliş-

kiyi güçlendirmeye ve daha da yakın

hale getirmeye kararlı.

Gerçekten de bizlere nerede birbiri-

mizin duygularını paylaşacağımızı ve

nerede birbirimizin duygularından

olumlu bir biçimde faydalanacağı-

mızı söylemek entelektüellerimize,

bilim adamlarımıza ve uygulamada

bulunan bireylerimize düşüyor. Sayın

Yaşar birkaçından bahsetti ve ben de 

pek çok Mısırlının, siyasi partilerin 

bu duyguları anlamak, Türk hüküme-

tinin duygularını, devam eden seçim

kampanyalarını ve bahsedilen hükü-

metleri tanıyabilmek için şimdiden 

ABD’ye ve Türkiye’ye gidiyor. Yine

Sayın Yaşar’ın dile getirdiği gibi, se-

çim komisyonunuz ancak geçtiğimiz

günlerde, vatandaşlarımızın denizaşı-

rı yerlerde oy kullanabilme eşitliğiyle

tanışması için Büyükelçiliğimize bir 

ziyarette bulundu. Çünkü bu durum

yakında sizin de karşı karşıya kalaca-

ğınız bir durum. Peki, bunun lojistik-

lerinin üzerinden nasıl geleceksiniz?

Bu arada, şu anda başkan seçimleri-

mizin ikinci turunun ortalarında bu-

lunuyoruz. Görevli olduğum Büyü-

kelçilikteki komisyonun başkanıyım. 

Bu nedenle, Büyükelçilikteki işleri 

halletmek üzere izninizi rica edece-

ğim. Son oturuma doğru, sizden, her

iki hükümete, her iki ülkedeki parti-

lere, hatta bilim adamlarına ve akade-

misyenlere yönelik olarak bu ilişkinin

nasıl etkili bir seviyeye getirilebileceği

ve daha da samimi hale dönüştürü-

lebileceği konusunda bazı tavsiyeler

alabileceğimizi umuyorum. 

Meslektaşıma, Kahire’ye atıfta bu-

lunmak için geniş çaplı notlar alması 

dolayısıyla teşekkür ediyor, ORSAM’a

bize bu imkanı tanıdığı için şükranla-

rımı sunmak istiyorum. Burada büyük 

çaba sarf ettiler. Bu proje üzerinde

çalışacağız. Ayrıca, çalışmanın, bil-

gileri edinip akademimize, düşünce

kurumlarına ve iş çevrelerine çoğalt-

mamız ve dağıtmamız için belgelen-

mesini ve hem Türkçe hem de Arapça 

olarak hazırlanmasını temenni edi-
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yorum. Büyük işlere imza atılacağını

biliyorum. Bu imkanı sağladığınız için

teşekkürler, sizleri dinlemeyi sabırsız-

lıkla bekliyoruz. Teşekkürler.

Yrd. Doç. Dr. Serhat Erkmen:

Sayın Bakan, Sayın Büyükelçi, Seçkin 

Misafirler ve Sevgili Meslektaşlarım, 

Sizlere ORSAM’ın müdürü olan Ha-

san Kanbolat adına “Değişen Mısır ve

Yeni Dönemde Türkiye Mısır İlişkile-

ri” üzerine Mısır Arap Cumhuriyeti 

Büyükelçiliği ve ORSAM tarafından 

düzenlenen bu ortak toplantıya katı-

lımınızdan dolayı teşekkür etmek is-

tiyorum. 

Yıllardır pek çok insan Orta Doğu’da

bir reform yapılmasını istemekte, 

ancak bu talep çoğunlukla görmez-

den gelinmektedir. Bununla birlik-

te, 2010’un sonlarında ve 2011’in

başlarında Tunus ve Mısır’da Orta

Doğu’nun tarihini değiştirebilecek ta-

rihi gelişmelere tanık olduk. 100 bin-

lerce kişi Mısır’daki siyasi reformları

ve değişimi desteklemek için sokak-

lara döküldü. Tarihin ilk dönemlerin-

den itibaren, Mısırlılar diğer insanlara

öncülük etti ve bölgeyi elinde tuttu. 

Bu sebeple, Mısır’daki demokrasiye 

geçiş süreci bütün diğer Arap millet-

lerine örnek teşkil edecektir. Ancak, 

bu süreç doğası itibariyle sıkıntılıdır. 

Siyasi sistemi değiştirmek sadece si-

yasi yaşamı değil aynı zamanda eko-

nomik sistemi, sosyal sınıfı ve tabaka-

ları da etkilemektedir. 

Değişimi düzgün hale getirmek için 

Mısır’ın sarf ettiği çaba oldukça zor

bir görev olmuştur. Bir yıl içerisinde,

Mısırlılar yeni anayasa, meclis e baş-

kan için oy kullanmıştır, yine de de-

ğişim henüz tamamlanmış değildir.

Bence Mısır halkı bu sürecin üstesin-

den başarıyla geldi. Hala bazı önem-

li sorunlar olsa da, Mısır halkının ve

siyasetçilerinin sağduyuları hepsinin 

üstesinden gelecektir.

Bugün, burada, seçkin misafirlerimiz

ve bilim adamlarımız Mısır’da günü-

müzde yaşanan olayları tartışacaklar-

dır. İlk oturumda, değişim süreci ele 

alınacaktır. Görüşmelerin ikinci kıs-

mında devrimin ekonomik etkisi üze-

rinde durulacaktır. Öğleden sonra,

görüşmeler, Türkiye ve Mısır arasın-

da ilişkiler üzerinde yoğunlaşacaktır. 

Olumlu bir toplantı olmasını temenni

ediyorum. Bu toplantıdaki konuşma-

lar ve yorumlar ORSAM’ın internet 

sitesinde rapor haline getirilerek ya-

yınlanacaktır. Yayınlanma yönündeki 

çalışmalar sona erdiğinde katılımcılar

bilgilendirilecektir. Sözlerime burada

son vermeli ve görüşme sürecini hız-

landırmalıyım. Teşekkürler. 
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I. KISIM

“Değişen Mısır: Analizler ve Tavsiyeler”

Moderator:
Doç. Dr. Özlem Tür, ORSAM Danışmanı, Orta Doğu - ODTÜ, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Katılımcılar:
Sayın Büyükelçi Fathy El Shazly, Mısır Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Ulusal Proje Müdürü, 

Türkiye’nin Eski Mısır Büyükelçisi

Doç Dr. Veysel Ayhan, ORSAM Danışmanı, Orta Doğu - Abant İzzet Baysal Üniversitesi,

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Sayın Büyükelçi Mohamed Anis Salem, Geliştirme Çalışmaları Müdürü

Dr. Seyfi Kılıç, ORSAM Su Araştırmaları Programı, Hidropolitik Araştırmacı, ORSAM

Doç. Dr. Özlem Tür:

Şu anda ilk oturuma başlıyoruz. Otu-

rumun başlığı “Değişen Mısır: İncele-

me ve Tavsiyeler”. Aramızda fikirlerini 

ve incelemelerini bizlerle paylaşacak

olan dört seçkin konuk bulunuyor. 

Öncelikle ilk oturumun konuşmacı-

larını tanıtmak istiyorum. Türkiye’nin 

eski Mısır Büyükelçisi olan ve şu anda 

Mısır Uluslararası İşbirliği Bakanlığı 

Ulusal Proje Müdürü olarak görev ya-

pan Sayın Büyükelçi Fathy El Shazly ile 

başlayacağız. Daha sonra Abant İzzet 
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Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişki-

ler Bölümünden ve ORSAM’dan Doç. 

Dr. Veysel Ayhan ile devam edeceğiz.

Üçüncü konuşmacımız Geliştirme 

Çalışmaları Müdürü olan Sayın Bü-

yükelçi Mohamed Anis Salem olacak

ve ORSAM Su Araştırmaları Progra-

mından Hidropolitik Araştırmacı Dr.

Seyfi Kılıç ile oturumu sonlandıraca-

ğız. Konuşmacılarımıza 15 dakikalık

konuşma süresi tanınacaktır. 

Sayın Büyükelçi Fathy El Shazly: 

Teşekkür ederim Hanımefendi. İki 

saygıdeğer büyükelçinin bu muhte-

şem açılış konuşmalarını dinledikten

sonra, herkes bu çalıştayın nedenini 

anlayacak ve hepimiz Mısır ile Türki-

ye arasındaki ilişkilerin devasa potan-

siyelinin farkına varacağız. “Birlikte” 

kelimesinin, muhtemelen, her iki ül-

kenin kapsamlı güvenliği için Mısır ve 

Türkiye arasındaki ilişkilere verme-

miz gereken isim olduğunu belirtmek 

istiyorum.

Gelişmelerden de anlaşılacağı üzere 

Mısır ve Türkiye oldukça sıkıntılı bir 

bölgede yer almaktadır. Bölgesel gün-

demin neredeyse bütün yönlerinde

Mısır’daki değişime odaklanmakta-

yız. Mısır oldukça etkili bir bölgesel

güç olarak görülmüştür. Ancak, Ocak

2011’deki devrime müteakip geliş-

melerin doğurduğu boşluktan sonra 

Mısır’ın bölgesel rolü açıkça askıya 

alınmıştır. Neyse ki, bu değişim süreci

kısa sürede sona erecek ve Mısır, böl-

gesel kalkınmaya verdiği yapıcı katkı-

larına yine devam edecektir.

Çalışmamda, Selefilerin yükselişi üze-

rinde duracağım. Selefilerin yükse-

lişinin, belirli açılardan Türkiye’deki 

değerler sistemine benzeyen Mısır’ın

değer sistemine yönelik bir tehdit 

teşkil ettiğini düşünüyorum ki bu du-

rum da söz konusu tehdidin ortak bir

tehdit olarak görülebileceği anlamına

geliyor. Hazırlamış olduğum orijinal

metni okumayacağım fakat Türkiye’de
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görev yapan bir büyükelçi olmamdan

ziyade Suudi Arabistan’da sürdürmüş

olduğum büyükelçilik görevi esnasın-

da yapmış olduğum kendi gözlemleri-

me dayanarak biraz önce bahsettiğim

metinde geçen ana konuların bir kıs-

mına parmak basacağım.

Körfez ülkelerine gidiş yollarında ko-

calarına eşlik eden pek çok Mısırlı ka-

dın olağanüstü körfezleşme sürecinde

önemli rol oynadı; son otuz yılda Mı-

sır toplumunu ele geçiren ve oldukça

şaşırtıcı bir şekilde söyleyebilirim ki

yakın zamandaki pek çok siyasi göste-

ride de kendisini ifade eden bu sürece

“körfezleşme süreci” olarak adlandırı-

yorum. Mısırlı kadınların evlerinden

çıkarken peçe takmaları gerekiyordu.

Başlangıçta bunu, nefret ve isyan duy-

gusuyla yapıyorlardı. Ancak, finansal

güvenliğin ve ülkenin refahının sağ-

lanması uğruna bu fedakarlığı kabul

etmek zorunda kaldılar. Fonlar yoluy-

la, Mısırlı kadınlar, “körfez kıyafeti-

ni” kendi ülkedeki kıyafetlere kıyasla 

daha az zahmetli ve daha ekonomik 

buldular. Peçeli çarşafınızı ve terlikle-

rinizi giyiyorsunuz ve hazırsınız, mo-

daya uyma, pahalı kıyafet alma ya da 

makyaj yapma gibi bir derdiniz olmu-

yor. Ülkelerini ziyaret ettiklerinde ya 

da kesin dönüş yaptıklarında aileler;

körfez kıyafetlerinin yanı sıra sağlıkla

alakalı malzemeler ve halılar gibi pa-

halı Körfez malzemelerini de arkadaş-

ları ve komşuları için getiriyorlardı. 

Kendilerine konuyla alakalı soru yö-

neltildiğinde, eylemciler tarafından 

kendilerine söyleneni tekrar ediyor-

lardı. Farkına bile varmadan, bayan-

larımız kültürel kirliliği yayıyorlardı. 

Varış noktalarına ulaştıklarında, yeni

işe alınan Mısırlılardan pasaportlarını 

sponsorlarına teslim etmeleri isteni-

yordu ve bana göre bu belge ile bir-

likte kimliklerini de teslim etmiş olu-

yorlar. Bu durum, Mısırlı işverenler ve

işçiler arasındaki garip ilişkiyi ortaya 
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koyuyor ve ben bu gidişatı, koloni

güçlerinin Asyalıları ve onların kolo-

nilerinde yaşayan halk arasında gö-

rülen uluslararası ölçekteki sahnede

yaşananlara benzetiyorum. Körfezli

sponsorlar gittikçe işçilerinin kayna-

ğını sömürgeleştiriyorlar. Suudi Ara-

bistan’daki Mısırlı çalışanların büyük 

kısmı sadece sponsorlarını değil aynı 

zamanda onların konuşma tarzlarını, 

yeme alışkanlıklarını ve davranış bi-

çimlerini taklit etmeyi hemen bıraktı-

lar. Evlerine döndüklerinde Mısırlı ça-

lışanların çoğu kirlenmiş kimliklerini

sürdürme eğilimini gösterdiler. 

Daha sonraki dönemde Türkiye’ye

ders almak amacıyla bakıldığında,

Ocak devrimi çağdaş Mısır tarihin-

de bir ilki oluşturmamaktadır; Tür-

kiye’deki Kemalist deneyim de aynı

zamanda 52 yılının Temmuz ayında-

ki özgür ordu hizmeti için bir ilham 

kaynağı olmuştur. 1950’lerin genellik-

le aile ve miras tartışmalarıyla alaka-

lı İslami geleneklerinin kaldırılması, 

1960’larda teoloji, fıkıh, hadis ve diğer 

dini çalışmaların yanı sıra pozitif bi-

limlerin de müfredata eklenerek AL-

Azhar Üniversitesinin yeniden şekil-

lendirilmesi, geleneksel vakıfların or-

tadan kaldırılması ve yönetimlerinin

Devlete verilmesi, cami binalarının 

düzenlenmesi ve imamların eğiti-

mi ve atamaları da dahil olmak üze-

re mevcut bütün camilerin işlerinin

aşamalı olarak Vakıflar Bakanlığına 

devredilmesi Nasser ve meslektaşla-

rının Kemalist devrimci yeniliklerine

birkaç örnektir. 

Ocak devriminin ilk günlerinde, Se-

lefiler kendilerini devrimden soyutla-

mış ve İslami bir yönetime karşı her 

türlü ayaklanmayı din dışı bir olgu 

ilan etmişti. Bunu iddia ederken, İbn-i

Teymiyye’a atıfta bulunuyorlardı. Kısa 

süre sonra, Mübarek’in düşüşünün
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ardından, Selefi hareketi siyasallaş-

tırıldı. Siyasi partiler kuruldu ve ilk

devrim meclisini seçmek için yürütü-

len seçim kampanyasında bolca para

harcandı. Mecliste, Selefi partileri;

koltukların %40’ını kazanan Müslü-

man Kardeşliğinin hemen peşinden

ikinci sırayı alarak koltukların yak-

laşık %30’unu elde etti. O seçimden

sonra özellikle Selefi Partileri tarafın-

dan yürütülen pek çok gösteri düzen-

lendi.

Türkiye’nin Başbakanı Sayın Erdoğan,

13 Eylül 2011’de gece yarısı Mısır’a

düzenlemiş olduğu resmi olmayan

bir ziyarette Kahire’ye geldiğinde,

hava alanında binlerce Mısırlı tarafın-

dan coşkuyla karşılandı. Eski Başkan

Mübarek’in güneye yönelik rejimin-

den sonra Mısır siyasetinin başına

geçen İslamcı Abd el-Vehhab pek çok

Mısırlıyı, ülkenin gelecekteki meclis

ve anayasası ile alakalı beklentilerde

alınabilecek dersler için Türkiye’ye ve

AK Partiye bakmaları yönünde teşvik

etti. Uzun süren ve saldırgan nitelik

taşıyan siyasi tarihiyle Mısır’a çoktan

kök salmış olan Müslüman Kardeşli-

ğiyle birlikte Selefiliğin ve Vahhabili-

ğin yakın dönemdeki yükselişi, bütün

ülkeye hakim bir İslam devletinin ku-

ruluşunu amaçlamaktadır. Başbakan

Erdoğan devletlerin ideoloji olarak

laikliği benimsemesi gerektiğiyle ala-

kalı görüşlerini dile getirip medyaya

konuşma yaparken, Büyükelçi Anis

Salem, Erdoğan’ın devletin laikliği ile

alakalı yapmış olduğu ısrar üzerine

bazı dinleyicilerin tepkilerini izlediği

zamanki olayı açıkladı. Cevapları, iki

gün önce gelişini kutlamak amacıyla

Kahire havaalanına akın eden kesim-

lerde bariz bir hayal kırıklığı yarattı.

Mısırlı Selefilerce dinden çıkmakla

eş anlamlı olarak tanımlanan laiklik, 

mevcut durumda halkının %99’un-

dan fazlasının resmi olarak Müslü-

man olduğu bir ülke olan Türkiye’nin

de seçimi ve ilerleme yolundaki tali-

matıydı. %10’dan azının gayrimüslim

vatandaşların oluşturduğu bir nüfusa

sahip olan Mısır için, laiklik pek çok

kişi tarafından sosyal huzur ve uyu-

mun gerçekleşmesi için bir gereklilik

olarak görülmektedir. Türkiye için bu 

bir seçimdi, Mısır içinse bu pek çok 

kişi tarafından gereklilik olarak algı-

lanmakta. Şahsen ben, AK Partinin

Türkiye’de iktidara gelişinin, Türk ol-

mayan gözlemcilerin açıkça görmüş 

olduğu kimlik krizinin çözümünde

yardımcı olmuştur. Anayasal deği-

şiklikler, hükümetlerinin politikaları 

ve liderlerinin konum ve davranışları

yoluyla AK Parti, İslamiyet’in önemli 

bir parçayı teşkil ettiği Türk kimliğiyle 

birlikte özünde laik olan Türk siyase-

tinin tarihi uzlaşısına büyük katkıda 

bulunmuştur. 

Mısır’da korkarım ki, devrim sonu-

cunda ortaya çıkan boşluğun yanı sıra

siyasi görüşlerden de yararlanan Vah-

habilerin renkleriyle birlikte kültürel

bir kirlilik Mısır politikasını tama-

miyle ele geçiriyor.  Sevgili arkadaşım

Yaşar Yakış’ın da bahsetmiş olduğu

ilhamın, Mısır’da kol gezen sözde Se-

lefilerin düşünce biçimleri var olduğu 

sürece hayata geçirilmesinin son de-

rece zor olmasından endişe duymak-

tayım. Mısır’ın dine olan yaklaşımını 

her daim şekillendiren ılımlılığın so-

nunda galip geleceğine inancım tam.

Teşekkür ederim.
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Doç. Dr. Özlem Tür:

Çok teşekkürler Büyükelçim. Sayın

Veysel buyurun lütfen.

Doç. Dr. Veysel Ayhan:

Teşekkürler. Bugün bizler için olduk-

ça önemli bir gün. Mısır’ın içinde bu-

lunduğu süreçle başladım fakat genel-

likle Müslüman Kardeşliği ve devrim

esnasında bu kardeşliğin yükselişi

üzerinde duracağım. Öncelikle birkaç

noktadan sizlere bahsetmek istiyo-

rum. 

Müslüman Kardeşlerin devrimden

önceki konumları ve yükselişleriy-

le başlamak istiyorum. Müslüman

Kardeşlerin konumuna bakıldığında, 

bildiğiniz üzere Mısır’da güçlü bir ku-

ruluşları olduğu için ilk vadede söz 

konusu ülkede düzenlenen gösterile-

re katılmaktan kaçındılar. Ayrıca 2005 

seçimlerine de katıldılar ve mecliste-

ki koltukların %20’sini kazandılar. 25

Ocak’ta devrim başladığında, devlet-

teki konumları nedeniyle gösterilere 

katılmaktan geri durdular; ayrıca dev-

rim dönemine kadar da seçimlerde

yer aldılar. Fakat Mısırlıların devam 

eden protestolarının ardından gös-

terilere katılacaklarını ilan ettiler, bu 

noktada bizler de Müslüman Kardeş-

lerin küresel olaylarla uyuşabildikleri-

ni ve gösterilere dahil olmaya başla-

dıklarını anlayabiliriz. 

Fakat bizler Müslüman Kardeşlerin

rolüne dikkat etmeliyiz; bu rol dev-

rimi olumlu mu yoksa olumsuz mu 

etkiledi? Müslüman Kardeşlerin rolü 

ele alındığında, öncelikle, yüzlerce 

insanın sokaklara döküldüğünü gö-

receksiniz; binlerce insan Müslüman 

Kardeşleri sokakta gördüğünde, dev-

rim hasreti çektiler. Bu yüzden bu

durum devrim için önemlidir, bu in-

sanlar sokaklara döküldüler, değişik-

lik istemeye başladılar ve devrim sü-

recini başlattılar. Bu, ilk noktayı teşkil 

ediyor. 

İkinci noktada ise, sokaklarda gösteri

yapanları korumaya ve Tahrir Meyda-

nına ve diğer yerlere kontrol noktası

yerleştirmeye çalıştılar; bu da önem-

lidir. Daha sonra sokaklardaki ya da

kilisedeki Hıristiyanları korudular.

Türkiye’nin bakış açısından baktığı-

mızda, Müslüman Kardeşlerin Pazar

günleri kilise yakınlarına geldiklerini 

görüyoruz. Diğer bir nokta ise, diya-

log dili kullanıyor olmalarıdır. Mısır

bayrağından başka hiçbir bayrağı ka-

bul etmediler. Bu nedenle bence söz

konusu durum, Kahire’deki devrim

esnasında Müslüman Kardeşlerin ko-

numundan kaçmayan insanlar için 

önem teşkil etmektedir. Günümüze

kadar, Müslüman Kardeşler onlardan

sokaklarda protesto yapmalarını is-

temediler ve sürekli olarak sokaktaki

protestoları desteklemekteler. Bu da

önemli, çünkü bildiğiniz üzere, hem 

Millet Meclisi hem de Şura konseyi se-

çimlerine katıldılar ve oyların %45’ini 

kazandılar, bunun sonucunda Selefi 

Grupla birlikte meclisin %50’sine ha-

kim oldular. 

Müslüman Kardeşler genel meclis se-

çimlerine katılmaya karar verdiğinde, 

diğer partilerle de ittifak kurdular. 11 

parti Mısır için Demokratik İttifak 

adı altında bir araya geldi, bu sebep-

le Müslüman Kardeşler olarak seçi-

me gitmediler, çünkü kardeşlik hala 

Mısır’da süregelen bir hareketti, so-

nuç olarak Türkiye’deki AKP’ye ben-
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zeyen, Adalet ve Özgürlük Partisi adı

altında bir parti kurdular. Sosyalist

partinin ve diğer Müslüman partilerin

de arasında bulunduğu geri kalan on

bir partiyle birlikte seçime gittiler.

Müslüman Kardeşler, bölgede yaşa-

nan, Mısır ve Cezayir’deki zorlu de-

ğişimi her zaman destekledi. Mısır’a

baktığımızda, Müslüman Kardeşler

konuşmalarında ve eylemlerinde her

zaman barışçıl değişimi vurgulamak-

talar ve gücün sivil hükümete dev-

redilmesi sürecine de büyük destek

vermekteler. Mübarek’in istifasından

sonraki döneme baktığımızda, Yük-

sek Askeri Şura gücü kontrolü altına

aldı ve bu gücü seçilen meclisle pay-

laştı. Çünkü Türkiye’de ve diğer bü-

tün demokratik ülkelerde, insanlar bir

partiye oy verdiğinde eğer bu partinin

çoğunluğu meclisin ya da konseyin

–adı her ne olursa olsun- bir parçası

olmuşsa, kendilerine ülkeyi yönetme

şansı veriliyor. Fakat Mısır bu noktada

farklılık arz ediyor.

Mısır’ın başkanlık seçimlerinde Müs-

lüman Kardeşlerin konumuna bakıl-

dığında, seçimler esnasında herhangi 

bir partide ve her koşulda açıkça iki

kez kendi konumlarını açıkladılar. 

Devrimin ilk portresinde, herkesi des-

teklediklerini duyurdular, fakat son-

radan fikirlerini değiştirdiler. Bu ne-

denle başkanlık seçimlerinde her par-

tinin arkasında durmadılar. Ancak,

meclis seçimlerinden sonra, meclisin 

hiçbir gücü olmadığını fark ettiler ve 

belki de başkanlık seçimlerine gide-

rek fikirlerini değiştirmeyi bıraktılar.

Ayrıca, Askeri Şura da gücünü seçilen

meclise devretti. 

Şura Konseyi ve Millet Meclisi, Genel 

Meclisin boşluğunu doldurmaya ça-

lıştı. Meclisin resmi olarak kuruluşu-

nun ardından, Askeri Şura sürekli Ku-

rucu Meclis komisyonunu etkilemeye

çalıştı. Daha sonra, bir adım atmaları 

gerektiğini anladılar, bu da Mısır’ın 

siyasi sürecinde tarihi dönemi oluş-
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turuyor. Bu nedenle sorumluluk üst-

lendiler, Mısır’ın siyasi sürecine yenik 

düştüler. 

Seçimlerin birinci turunun sonuçları, 

Morsi’nin oyların yaklaşık %25’ini ka-

zandığını, bu sonucu da Mübarek’in

son başbakanı olan Shafik’in %24’lük 

bir başarıyla takip ettiğini ortaya koy-

du. Bu sonuç ise, Genel Meclisten,

seçimlerden ve belki de Kurucu Mec-

listen sonra Müslüman Kardeşlerin

popülerliğinin son üç ayda azalmış 

olduğunu gözler önüne serdi. Çünkü

Başkanlık Seçimlerinden önce oyların

%25’ini, Selefilerle birlikte ise %70’ini

kazanırken, resmi başkanlık seçimin-

den sonra sadece %25’ini kazandılar.

Daha sonra, Müslüman Kardeşlerin 

pek çok lideri ilk turda seçimleri ka-

zanacaklarını açıkça belirttiler. Fa-

kat Morsi ve Shafik arasındaki fark

%1’den sadece biraz fazla idi. Morsi ve

Shafik arasında 200.000 kişilik bir fark 

vardı. Ayrıca, Müslüman Kardeşliği 

kurulunun eski üyesi oyların yaklaşık 

%70’ini almıştı. Bildiğimiz üzere, Ebul 

Futuh, bazı konuşmalarında İsrail ile

iyi ilişkiler kuracağını söylemişti. Bazı

kişiler, Selefi grubun Ebul Futuh’u

desteklediğini söylüyor ancak o Müs-

lüman Kardeşliğinin üyesiydi. 

Bu nedenle, neden Müslüman Kar-

deşlerin kaybettiğini incelememiz 

gerekir. Genel Meclisle karşılaştırıl-

dığında, seçimin sonuçları arasında

büyük bir boşluk bulunuyor. Öncelik-

le, bence, Selefilerin bazıları Mısır’a

şeriat hukukunu getirme taraftarı

olabilir ve bazı insanlar da Müslüman 

Kardeşlerden korkuyor, bu durum da

insanların neden Shafik’i destekledik-

lerini açıklıyor. Şu anda Mısır’daki se-

çimlere bakılacak olunursa, Mısırlılar 

oylarını İslamcı Parti ya da Laik Par-

ti yönünde kullandılar. Bazı insanlar, 

Ahmed Sharik’in Mübarek rejiminin

eski bir üyesi olduğu gerçeğini gör-

mezden geldiler.

Müslüman Kardeşlerin kadınların, 

Hıristiyanların ve Mısırlı Hıristiyan

kesimin haklarına ilişkin politika-

sı bugüne kadar çok açık değildir. 

Bir gün başkan vekilinin Mısırlı bir 

Hıristiyan veya bir kadın olacağını 

söylediler ancak durum Müslüman

Kardeşliği için açık değil. Ayrıca Müs-

lüman Kardeşlerin politikası yüzün-

den, Mısırlı Hıristiyanlardan oluşan

azınlık grubu ve diğer gruplar, Müs-

lüman Kardeşliğinin konumunu pro-

testo etmek için Kurucu Meclisi terk 

ettiler. Buna ek olarak, Selefiler, diğer 

Mısırlı Hıristiyan Gruplar ve Liberal-

ler arasındaki çatışma oyların Ahmed 

Shafik’e gidişinin nedenini oluştur-

maktadır. Bence seçim eski Mübarek 

rejimi arasında bir seçim olacak, fakat 

onlar laik grupların temsilcileri. “Ben

laikim ve laik insanlara saygı duymaya

çalışıyorum,” diyorlar. Dahası, Müslü-

man Kardeşler ve Muhammed Mor-

si, Hıristiyanlara ve azınlık haklarına 

saygı duyacaklarını, Mısır’ı değiştire-

ceklerini ve bölgede yeni bir demok-

ratik ülke inşa edeceklerini söylüyor-

lar. Hangisinin Mısır için daha iyi ola-

cağı sorulduğunda, bence rejimin eski 

üyeleri ülkeye bölgesel ve uluslararası 

bağlamda herhangi bir yarar getirme-

di. Bu nedenle, belki Hıristiyanlar, Li-

beraller ve azınlıklarla birlikte, Müs-

lüman Kardeşler bölgenin ve ulusla-

rarası alanın algılanması bakımından

Mısır’ı değiştirecek. Teşekkürler.



28 ORSAM
ORSAM TUTANAKLARI, No: 25, Haziran 2012

ORSAM TUTANAKLARIORSAM

Sayın Büyükelçi Mohamed Anis
Salem:

Çok teşekkürler. Bunun enerji dolu

ve güçlü bir grup olmasını ümit edi-

yorum. Benim konum dış politika

meselesi olacak çünkü bu konu biraz

geniş yer tutuyor, ancak şaşırtıcı şe-

kilde, Devrimin eskiden olduğu ka-

dar fazla incelemeye tabii tutulmadığı

görülüyor. Sadece, bölgede yaşanan-

ların yapısını ele almaya çalışacağız.

Bu nedenle, beş ana nokta üzerinde

duracağız. Temel olarak sadece dev-

rim sürecinde değil aynı zamanda

devrimden önceki dönemde de Mı-

sır dış politikasının maruz kaldığı

eleştirilerden bahsedeceğim. Daha

sonraki konular; bütün siyasi partile-

rin mutabakata vardığı, oybirliğinin

bulunduğu bölgelerden bazıları, tabii

ki oybirliğinin olmadığı bazı bölgeler

de mevcut; son 5 ayda yaşanan bazı

sorunlar ve Mısır’ın dış politikasıyla

alakalı karşılaşılan sıkıntılar olacaktır,

son 15 dakika içerisinde bu konulara

değineceğim.

Öncelikle, Mısır’daki muhalefet grup-

larından, akademideki uzmanlardan, 

bazı merkezlerden ve düşünce ku-

ruluşlarından yönetilen ve temelde

Mısır’ın geçtiğimiz yıllarda bölge-

sel ağırlığını kaybettiğini iddia eden

eleştirilere değineceğim. Yaşananlara

ve G20’nin oluşumuna baktığımda,

bunun o gruba ait olmadığını gör-

düğümde hayal kırıklığına uğradım.

Ayrıca, kuralların ihlalinin görülme-

si, Brezilya, Çin, Hindistan, Rusya ve

şimdi de Güney Afrika gibi ülkelerin

gruplaşması, Mısır’ın bu grup üze-

rindeki etkisi de buna dahil. Dahası,

Mısır politikasında, Mısır’ın Güvenlik

Konseyinde daimi bir yer edinebilme-

si için çalışmalar yürütme konusunda

bir istek bulunuyor.

Bu unsurların Mısır’ın bölgesel ro-

lünün devamlılığını işaret etmedi-

ği aşikardı. Nil suları konusunda bir 

anlaşmaya varılamaması meselesi bu 

gerginliğin göstergelerinden bir ta-

nesiydi. Üçüncü bir eleştiri ise, Mısır

diplomasisini bölgedeki ABD ege-

menliğinin herhangi bir kontrole ta-

bii tutulmadan sürdürülmesine izin

verdiği; bu durumun Mısır-ABD iliş-

kileri bağlamında Filistin ve Irak re-

jimi gibi konularda Amerikan politi-

kasını etkilemeyi başaramadığı; ABD 

ile olan ilişkilerin pek çok yapısal ve

idari eksikliklerinin bulunduğu; İs-

rail ile yapılan barış anlaşmasında da

başlıca kusurların olduğu; işgalin de-

vam ettiği; İsrail’in bir şekilde bu barış 

anlaşmasının siyasi anlamını 2006’da

Lübnan’a, 2008’de Gazze’ye büyük 

çapta askeri operasyonlar düzenleme-

sine izin veren bir belge niteliğinde yo-

rumladığı;  bazı gösterilerde, Mısır’ın 

doğal gazının İsrail’e ihraç edilmesini 

öngören anlaşma üzerinde çalışan ve

söz konusu anlaşmaya saldıran dina-

mik bir grubun bulunduğu şeklindey-

di. Bütün bu eleştiriler, devrimden 

önce halka açıklandı. Bu eleştiriler

devrimden sonra bir daha gündeme

getirilmedi. 2011’in Mart ayında olay-

lar patlak vermeden hatta Suriye’deki

rejimde bir soğukluk olduğuna dair

bir şey bile sezilmeden önce, Mısır’ın 

Arap bölgesindeki rolü, Sudan büyük

ölçüde güneyin ayrılması lehindeyken

bu ülkede yaşanan değişikliklerle olan

ilişkiler, Sudan’ın gücünü ve ülkede-

ki gelişmenin olasılıklarını bir araya 

getiren Sudan’daki pek çok mesele,

devrimden önce yine Suriye ile ilişki-

ler söz konusuydu. Bunun hakkında 

yazılar yazdım ve konuşmalar yaptım,

neden böyle bir soğukluğun bulun-

duğunu bir noktaya kadar anlamaya



ORSAM
ORSAM TUTANAKLARI, No: 25, Haziran 2012 29

DEĞİŞEN MISIR VE YENİ DÖNEMDE TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİ
ORSAM

çalıştım, bununla birlikte kimse bana,

neden Mübarek rejimi ve Suriye’deki

rejim arasında bir soğukluk bulundu-

ğu sorusuna cevap verebilecek yeterli-

likte bir açıklama yapamadı.

Bir diğer büyük eleştiri konusu ise, 

Mısır hükümetinin denizaşırı ülke-

lerde çalışan Mısırlıları koruma ve 

destekleme konusunda yetersiz kalışı

ile alakalıydı. Geçtiğimiz 10-15 yılda

yaşanan en büyük yapısal değişiklik-

lerden bir tanesi, diğer ülkelerde ya-

şayan Mısırlıların sayısının hatırı sayı-

lır bir şekilde artmış olmasıydı. Fakat 

ortada hissedilen bir şeyler vardı ve 

gerçek olmayan siyasi eleştiriyle uğ-

raştığımızda bu konu oldukça önemli 

olmaktadır. Denizaşırı yerlerde yaşa-

yan Mısırlılar; kendilerine verilen hiz-

metlerin, konsolosluk hizmetlerinin,

koruma hizmetlerinin, iş ilişkilerinin,

Büyükelçi Fathy’nin biraz önce bah-

settiği gibi, bu tür ilişkilerin, Körfez

ülkelerinin bütün dünyaya uyguladı-

ğı sağlıksız ilişkiler olduğunu düşü-

nüyorlardı; durum sadece Mısırlılar

için değil bütün milletler için, aslında

bana göre pek çok millet için aynı şe-

kilde cereyan ediyor.

Fakat bu sürekli artışta olan bir eleş-

tiri alanıydı. Şu anda bu eleştiriyi an-

lamak için, bence Mısır’ın dış politika

kuruluşunun, medyanın, hatta genel

anlamda nüfusun bir kısmının düşün-

celerinden bazılarını anlamak faydalı 

olacaktır. Ayrıca Mısır’ın bölgede tari-

hi bir rolünün bulunduğu bölgesel bir

güç olduğu fikriyle oldukça güçlü bir 

miras da bulunuyor. Son iki yüz yıldır 

Mısır’da hüküm süren liderlerin tari-

hine baktığımızda, bazı kişiler, bölge-

deki varlığın bu şekilde geniş çaplı po-

litikalarla şu an baş gösteren olaylarla 

alakalı olarak göze çarpacaktır. Belki 

de, bunlar, bir ölçüde, Mısır politika-

sı için bu gibi ilham verici bir role yol 

gösteren geçmişteki amaçların bazıla-

rını yönlendirecek efsanelerdir. 
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Artık, eleştirilerden, Mısır dış politi-

kası için amaç ve stratejiler açısından

Mısır’daki siyasi güçlerin büyük ço-

ğunluğunun üzerinde uzlaştığı alanlar

olan oybirliği alanlarına geçecek olur-

sak; öncelikle ortada, Mısır’ın dünya-

nın çeşitli coğrafi bölgelerinde bölge-

sel güçlerini yeniden şekillendirmesi

yönünde bir düşünce mevcuttur. Bu

düşünce, Mısır’ın bu yumuşak gücü-

nün, kültürleri etkileme yeteneğinin,

küresel rolünün ve mevcut pek çok

yenilikçi düşünceyle birlikte var olan

dayanışmanın merkezinde yer almak-

tadır. Mısır’ın, Afrika’da özgürlük ha-

reketlerini destekleyen merkez ola-

rak tarihi bir rolü bulunmaktadır. Bu

hareketler güçlendiğinde söz konusu

bağlantı da doğal olarak kopmuştur.

Fakat Mısır, insan hakları gibi yeni

alanlarda, aslında Arap dünyasında ve

Afrika’da insan haklarının korunması

hususunda saldırgan bir şekilde hare-

ket etmemiştir. Bu da, eksikliklerden

birini oluşturmuştur.

Ancak, Mısır’ın, kendisi için çok

önemli bir konu teşkil eden ve pratik

aynı zamanda da gerçekçi siyasi se-

beplerden dolayı Nil havzasında bu-

lunan diğer ülkelerle bir mutabakata

varılması zorunluluğunu doğuran

Nil suları ile alakalı bir sıkıntısı oldu-

ğu gerçeğine odaklanan niyet, yine

İsrail’le ilişkilerin yeniden yapılan-

dırılması sonucunu doğurmaktadır.

Uyulması yönünde bir zorunluluğu

bulunan, İsrail ile yapılmış geniş kap-

samlı bir barış anlaşması bulunuyor.

Şu anda Filistin meselesinde hiçbir

gelişme kaydedilmediği için, özellikle,

askeri güçlerin dağıtımı ile alakalı ve

Filistin devletiyle ilişkileri düzeltmek

yerine ülke üzerindeki araştırmalara

hız kazandıracak “Ek C” olarak bili-

nen kısım olmak üzere değiştirilmesi 

gereken başka bölümlerinin de bulun-

duğu bir anlaşma mevcut.

Dış işlerle alakalı siyasi araçların de-

ğiştirilmesi gerektiği yönünde poli-

tikanın şekillendiği yol konusunda

da oybirliği bulunmaktadır. Mısır’ın,

Başbakanın yürütme organının lideri 

olduğu bir kabine sistemine mi yoksa

başkanlık sistemine mi geçmesi ge-

rektiği ile alakalı olarak bir tartışma 

baş gösterdiği için, Başkanın siyasetin

yapılandırılmasında başlıca rolü oy-

naması gerektiği yönünde bir uzlaşma 

bulunmaktadır; bu konuda aşağı yu-

karı Fransız modeli gibi olan güçlerin

paylaştırılması sistemi üzerinde daha 

çok mutabakata varılmıştır. Fakat bu

sistemde, Başkan dış işlerinde başlıca

söz sahibi olmalıdır ve dış işleri, sa-

vunma gibi konuları ele alan önemli

bakanlar sınıfının yanı sıra diğer bir

iki bakanı da atayan kişi olmalıdır. 

Buna ek olarak bir Ulusal Güvenlik 

Konseyi de bulunmalıdır; bu konuda 

güçlü bir uzlaşmaya imza atılmıştır. 

Fakat bir demokraside, dış politika-

nızın tartışma konusu olduğu husu-

sunda varılan fikir birliği daha zayıf 

olmuştur. Mısır’daki dış politika ku-

ruluşu buna alışkın değildir. Dışişleri 

Bakanlığımız, pek çok teknik konu-

nun anlaşılmamasında ya da medya ve 

meclisle uzun süren tartışmalara gir-

meye alışkın değildir. Siyaset yapma 

sürecinin bir nevi teknik yönleriyle 

uğraşmaya, Başkana cevap vermeye,

bu alanda onlara daha çok ya da daha 

az serbestlik tanıyan insanlarla çalış-

maya alışkın olan Mısırlı diplomatlar

için bu durum oldukça can sıkıcıdır.
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Bu diyalogun, bu eleştiri ve fikir bir-

liğini oluşturma konusunun devam 

ettiği ilginç noktalardan bir tanesi ise,

bildiğiniz üzere dış politikanın siyasi

tartışmada çok fazla ilgi toplayamadı-

ğı olgusuyla karşı karşıya olduğumuz

gerçeğidir. Harika bir nokta olduğunu 

düşündüğüm şey bir yoklama, kamu-

oyu yoklamalarıdır. Demokrasinin 

getirdiği şeylerden bir tanesi kamu-

oyu yoklamalarının çokluğudur, bu 

ise oldukça tartışmalı bir konudur. Bu

başkanlık seçimlerinin en son günü 

gelmeden önce yapılan bir anketti ve

gözler önüne serdiği şey, çevirisini

yapamadığım için üzgünüm, insanla-

rın ne kadar büyük bir kısmı için en

önemli meselelerin yeni başkanla kar-

şılaşmak olduğuydu. Dışişleri orada

bir yerdeydi ve eğer buraya bakacak

olursanız güvenlik bir numarada ki

bu da Shafik’in ilk mesajını ve neden 

ilk başlarda bu kadar başarılı olduğu-

nu açıklıyor. Dr. Dina Ahmed Shafik 

hakkında konuşacağından  oldukça

mutluyum; bu aslında bir anlamda 

onun uzmanlık alanı, çünkü kendi-

sinin Shafik’e tavsiyelerde bulunmak

gibi bir görevi var, bu nedenle sanırım

kendisi bu konuda konuşabilir. Fakat

bu son başkanlık seçiminden birkaç 

gün önce yapılmış bir fikir alma anke-

ti ve insanların yeni başkanla karşılaş-

ması konusunda düşündükleri önce-

lik alanlarını gösteriyor. Gördüğünüz

üzere, ilk öncelik güvenlik. Bu da bü-

yük oranda Ahmed Shafik’in vermiş

olduğu tek güçlü mesajın güvenlik ol-

masını açıklıyor, buradan da bu sözün

ne kadar güçlü olduğunu görebilirsi-

niz. Dış işlerine baktığınızda burada, 

%0,5’ten daha az bir oranla sonuncu.

Bu büyük bir değişim. Şimdi sizlere

bölgede gerçekleşen birkaç yapısal

değişiklik göstermek istiyorum.

Bu, en büyük engellerin ne olduğuna

bakan Arap Dünyasında herkesi kap-

samaktadır. Bu anket genç insanlar 

arasında yapılmıştır ve tekrar, bura-

dan, insanların ilgilendikleri çıkarlar

konusunda bölgede büyük bir deği-

şim olduğunu göreceksiniz. Burada

ulusal bir çatışmanın ortaya gözden 

düştüğünü görebilirsiniz.

Buraya bakacak olursanız artan yaşam

maliyetinin çok yukarılara taşındığını

görebilirsiniz, işsizlik, insan hakları,

bence bu noktada bulunması oldukça 

sağlıklı ancak olduğu yerde kalmıyor

ve ekonomi, ekonomi hakkında sor-

muştunuz, işte burada. Tabii ki, hepsi

birbirleriyle bağlantılı. Çünkü burada

da gördüğünüz üzere, ekonomi, işsiz-

likle bağlantılı; daha sonra yolsuzluk,

geleneksel değerler gibi konular geli-

yor, şu oldukça ilginç; oldukça düşük

fakat sorunlu bölgede. Çok uzun ko-

nuşmamam konusunda uyarılmıştım.

O yüzden soru-cevap kısmında eğer

sorarsanız bu konuya yine dönebili-

rim. 

Bunlar yine genç insanlar arasındaki 

öncelikler. İlk tablo Mısır’a yönelik ve 

buraya bakacak olursanız, öncelikleri-

ni sıralayan insanların yüzdesini gö-

rebilirsiniz. Tabloyu incelediğinizde

sağlık hizmetleri oldukça yüksek bir 

yerde, imkanlar da oldukça yüksek. 

En ilginç şeylerden bir tanesi ise göç, 

Arap dünyasındaki gençlerin büyük 

bir yüzdesi göç etme konusunda ol-

dukça istekli. Bu son derece garip.

Eğer isterseniz diğer ülkelerin genelini 

görebilirsiniz, daha sonra da üçüncü 

kısımla devam edebiliriz. Son 15 ayın 

performans analizine bakıldığında, 

çarpıcı konulardan bir tanesi, Mısır’ın
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eski rejimlerinin birkaç bölgesinin sü-

rekli krizde olmasıdır. Temel olarak,

son 15 ayda Mısır dış ilişkilerinde üç

ana kriz yaşanmıştır. Bunlardan ilki

birkaç Mısırlı polisin bir İsrailli ta-

rafından öldürüldüğü sınır meselesi

konusunda İsrail ile yaşanan krizdir. 

Bu olay, göstericilerin İsrail büyükel-

çiliğine saldırmasıyla sonuçlanan bir

dizi gelişmeye neden olmuştur, daha

sonrasında ise Büyükelçilikteki dip-

lomatik görevlileri tahliye etmek ge-

rekmiştir. Tabii ki, bu durum İsrail’in

Kahire’deki büyükelçiliğinin çalışma-

larını sürdürmesi konusunda zorluk

yaşamasına neden olmuştur.

İkinci kriz, ABD’nin Sivil Toplum Ör-

gütleri krizidir; bu kriz, insan hakları,

seçimler ve diğer farklı alanlarda faa-

liyet gösteren bir kısmı Amerikan bir

kısmı ise Mısırlı bir dizi sivil toplum

örgütünün uzun süre kayıtlarını yap-

tırmadan çalışmalarını yürütmeleri

sonucunda doğmuştur. Aniden Mısır

hükümeti, bu Sivil Toplum Örgütleri-

ne, içlerinden bazılarının yıllarca ça-

lışmış olmasına rağmen kayıtlı olma-

dıkları gerekçesiyle yasadışı eylemler

yürüttüklerini söyleme kararı almıştır. 

Üçüncü kriz ise, Suudi Arabistan’da

Mısırlı bir vatandaşın tutuklanmasıyla

ilgili olan Suudi Arabistan Büyükelçi-

liği krizidir. Yine burada da, çok ilginç

noktalardan bir tanesi göze çarpmak-

tadır: sosyal medya savaşı. Bu savaş, 

olaydan Suudi Arabistan hükümetini

sorumlu tutan bazı Mısırlı blog yazar-

ları tarafından başlatılmıştır; bu ola-

yın patlak vermesinin ardından Suudi 

Arabistan büyükelçiliğinin önünde

gösteriler düzenlenmiş ve bunun so-

nucunda da Suudi Arabistan Büyükel-

çisi görevinden istifa etmiştir. 

Görüldüğü üzere, 3 tane krizimiz var 

ve bunların ele alınış şekliyle bir hük-

me ulaşabiliriz. Bir bakıma Mısır’daki

merkezi otoritenin bu krizlerle başa
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çıkma konusundaki becerisinin yeteri

kadar güçlü olmadığı yargısına vara-

biliriz. Genel olarak bahsedecek olur-

sak, bu krizlerle başa çıkılma yöntem-

leri kötüydü. Bu üç olayda da medya-

nın ve sivil toplumun çok büyük rol 

oynadıkları çıkarımına ulaşabiliriz.

Bir şekilde, ulaşılan sonuç bazı sorun-

lara neden oldu. Meselelere kesin bir 

çözüm getirilemedi. Bu üç olayın her

birinde de ele alınış şekilleri açısından

başlıca eksiklikler görüldü ve bu da 

bir şekilde olayların tekrardan bir kriz

olarak patlak vermesine yol açacak 

biçimde sonuçlandı. Oturum Başka-

nının konuşmama çok fazla değil, bir-

kaç dakika daha devam etmeme izin

vermesini kendisinden talep ediyo-

rum. Dış politikada Mısır’ın gelecek-

teki değişimine giden olası yönlerin

bazıları ele alınacak olursa, bunlardan

bir tanesi değerlendirmedir ve ben-

ce bu konu Türkiye ile olan ilişkilerle 

bağlantılıdır. Eğer son 60 yıla geniş bir

açıdan bakılacak olursa, ulusal çıkar-

ların dikkatli bir biçimde değerlendi-

rilmesinin de gösterdiği üzere, Mısır,

ulusal çıkarlarının neler olduğunu 

açıkça ve kesin bir surette belirtme-

den süreçten çıkmıştır. Şayet Mısırlı

bir diplomata ülkesinin dış politikası

hakkında bir soru yöneltecek olursa-

nız, Mısır’ın çok ilgili olduğu ve üç 

camia içerisinde çalışmaya son derece

bağlı kaldığı yönünde bir cevap ala-

caksınız, bu üç camia ise; Arap camia-

sı, Afrika camiası ve İslam camiasıdır.

Fakat bu cevap, gerçekte ulusal çıkar

ve önceliklerin neler olduğunu, bir-

likte olduğunuz insanların kimler ol-

duğunu, bağlı olduğunuz ya da savu-

nacağınız değerlerin neler olduğunu,

hangi değerleri dayanak olarak aldığı-

nızı, bu politikayı ve söz konusu poli-

tika üzerinde çalışan farklı organların 

performanslarını nasıl değerlendirdi-

ğinizi gözler önüne sermemektedir.

Bu nedenle ulusal çıkarların dikkatli 

bir biçimde değerlendirilmesine ihti-

yaç vardır ve bu süreç açık bir şekilde 

yürütülmelidir; zira demokraside po-

litikayı eski yollardan çok daha farklı 

şekilde belirlemeniz gerekmektedir. 

Bunu zorla kabul ettirilen kurallarla 

gerçekleştiremezsiniz.  

Sorunlardan bir tanesi, diğer bir de-

yişle örneğin Müslüman Kardeşler-

den gelen bir başkanın olması halin-

de bu sürecin siyasallaştırılması için

neler yaptığımız konusudur. Bu kişi

dışişleri bakanını atamak için hangi

ölçüde bir özgürlüğe sahip olmalıdır. 

Bu hususta çok daha derine inip, dı-

şişlerindeki ya da istihbarat, savunma 

vb. dış politika sektörlerinde çalışan

diğer kurumların bazılarındaki lider-

liği yeniden yapılandırmak istiyorum 

şeklinde söylem verebilir. Bu nedenle, 

bu siyasi bir nabızdır ve iktidara ge-

len partinin manipüle etme yetkisinin 

bulunması ya da liderleri sorumluluk 

üstleneceği için kimi lider yapacakları 

konusunda karar verme hakların ol-

ması gerektiğini söyleyen geçerli bir 

mantık da bulunmaktadır. 

Diğer bir mesele ise, farklı politika-

ları, bizim bahsettiğimiz bağlamda 

dış politikayı temsil eden kurumla-

rın kendi liderlerini seçme haklarının 

olması gerektiği meselesidir. Bu da 

demektir ki savunma sektörü kendi 

bakanını seçmelidir, dış politika ku-

ruluşu kendi bakanını seçmelidir, an-

cak işi teknisyenlere bıraktığınız için 

durum daha da zor olmaktadır. Bu-

rada tabii ki sorulması gereken soru, 

bu kurumları nasıl ve hangi derecede

siyasi nabızdan soyutlayabileceğiniz
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sorusudur. Bu henüz ele almadığı-

mız bir tartışma konusu, ancak ben-

ce oldukça önemli bir konu. Oldukça

uzun bir süre İngiltere’de çalıştım ve

İngiltere’nin dış politika yapma süre-

cine yakından dahil oldum. Tabi ki,

örneğin dışişleri ofisi gibi bir kabine

sistemi olduğunu biliyoruz. Bakanı

değiştirdiğinizde, yeni bakan, bir dizi

bakanla birlikte geliyor ve bazı istis-

nai durumlarda büyükelçiler gibi bazı

önemli pozisyonlara siyaset dışında

atanan bireyler geliyor.  Bu, partilerin

gelip hükümette pek çok makamı al-

dıkları Amerikan sistemi kadar güçlü

değil.  Bana göre, Mısır’ın ekonomik

ihtiyaçlarının ne ölçüde dış politikası-

nı şekillendirdiği konusundaki soru-

lar Türkiye ile olan ilişkilerde olduk-

ça önem arz etmektedir. Yine bana

göre, Mısır siyaseti için reformların

çerçeveleri konusunda konuşmaya

başladığınızda, bugün Mısır’ın karşı

karşıya kaldığı ilk sorunun ekonomik

durum olduğunu söylemeniz son de-

rece önemlidir. Şayet durum bu ise, o

zaman dış politika haritanızı çıkarla-

rınızı savunacak şekilde çizmeniz ge-

rekmektedir.  Bu yeni harita, ideolojik

ya da iç siyasetle alakalı sebeplerden

dolayı çizmiş olduğunuz haritadan

çok daha farklı olacaktır.

Engellerden biri, Arap dünyasında-

ki meseledir, Arap Baharı nedeniyle,

devrimler ve monarşiler arasında bir

bölünme meydana gelmiştir. Dev-

rimler, bizlere bunların birbirlerin-

den çok farklı olduğunu hatırlatan

bir dizi değerle birlikte gelmektedir,

fakat bunlar bize, Cemal Abdulnasır

döneminde, sosyalist ilerici devrim-

ci grupların, cumhuriyetçilerin ve

şu anki zihniyetleriyle monarşilerin

arasında baş gösteren bölünmeyi de

çağrıştırmaktadır. Bu engellerden bir

tanesidir. Bu ikisi arasında nasıl köp-

rü kurulmalıdır? Mısır’da devrim ya-

pılıyor, Tunus ve Libya gibi ülkelerle 

daha yakından çalışmalar başlatılmalı 

ancak aynı zamanda Arap Baharı ko-

nusunda son derece endişeli olan mo-

narşilerin duyarlılığına da zarar veril-

mek istenmiyor.

İki numaralı mesele ise, oldukça has-

sas bir konu olan Nil sularına pratik 

bir çözüm getirilmesi sorunudur. Bazı 

zorlu karar verme süreçlerinde ele alı-

nacaktır. Bununla birlikte, bu durum,

gerçekleri insanların gözleri önüne 

serme ve bu zor seçimi yapma beceri-

sine sahip bir hükümete duyulan ihti-

yacı ortaya koymaktadır, çünkü bana

göre demokrasiyle alakalı yaşadığımız 

sorunlardan bir tanesi aslında ciddi

bir politika yapma çabasına girmeyip

sadece öyle yapıyormuş gibi davran-

ma durumlarının sıklıkla yaşanacak

olmasıdır.

Son olarak, Orta Doğu’da Türkiye,

İran, Suudi Arabistan gibi kilit böl-

gesel güçlerle ilişkiler dengede tutul-

malıdır ve bu ilişkilerin bir denge içe-

risinde olması dış politikada başlıca 

bir talep haline dönüşecektir. Barış 

arayışlarına hız kazandırılırken, gü-

venlik bağlamı da aynı zamanda den-

gelenmelidir ve saptırma alanlarının

artacağı olasılığının bulunduğu ABD 

ile de nasıl çalışılması gerektiği belir-

lenmelidir. Ayrıca Mısır’ın içinde bu-

lunduğu ilişki karmaşasına duyarlılık 

geliştirilmelidir.

Sona doğru gelirken, Oturum Baş-

kanına bu kadar anlayışlı olduğun-

dan dolayı teşekkür etmek istiyorum. 
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Bence bu konuda pek fazla üzerinde

duramadığımız yeni bir stratejik viz-

yona büyük bir ihtiyaç duyulmaktadır,

yine de bu konuda sorunuz olursa,

Akdeniz’in doğusunda ve Kızılde-

niz’deki en geniş stratejik bağlamını 

ve dediğim gibi Rusya’nın çıkarlarını

daha iyi bir şekilde tanımlamaktan

memnuniyet duyarım. Politikanın ye-

terlilikleri nelerdir, uygun maliyet na-

sıl olabilir ve bunun başarılı olup ol-

madığını nasıl değerlendirirsiniz, ko-

nular bu şekilde. Mısır’da dış politika 

kurumunun güçlendirilmesi gereken 

bir ortam bulunuyor çünkü eğer ilişki

içerisinde bulunduğumuz alanlardan 

bazılarında bir sorunla karşılaşırsak, 

iyi bir kriz yönetim sistemine ihtiyaç

duyulacaktır. Bu nedenle, bu durum

bir avantaj olarak kullanılabilir ancak

tıpkı geminin kaptanı olmanın gerek-

tirdiği gibi ileride sorunlar olduğunun 

farkına varabilmek oldukça önemlidir 

ve bildiğiniz üzere denizin dalgaları

acımasız olacaktır, buna hazırlıklı ol-

mak gerekir.

Yine, bence, fikir birliğini güçlendir-

mek için iç demokratik diyalog ve 

dostlarla da diyalogların derinleşti-

rilmesi, Türkiye için de kilit bir nokta

teşkil etmektedir.  Bazen gelenekleri-

miz yüzünden iyi ilişkilerimiz olduğu 

zaman sorunlarımızdan bahsetme-

diğimiz hissine kapılıyorum. Daha

sonra bunun doğru bir şey olmadığını 

düşünüyorum. Bence her konu hak-

kında konuşmalıyız: potansiyeller, za-

yıflıklar, sorunlar. Bu konunun olduk-

ça önemli olduğunu düşünüyorum ve

Türkiye’nin rolünün de büyük oldu-

ğunu görüyorum. Türk tecrübesinin

bizim ilgi duyduğumuz pek çok nok-

tası bulunuyor ve şu anda Türkiye’nin

Mısır’daki imajı da son derece olumlu.

Bunun çok büyük bir avantaj olduğu-

nu ve ele alınırken de bilgeliğin yanı

sıra duyarlılığın da gerektiğini düşü-

nüyorum. Sözlerimi burada noktalı-

yorum. Teşekkürler. 
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Dr. Seyfi Kılıç:

Bu toplantıyı düzenledikleri için

ORSAM’a, Eski Dışişleri Bakanı ve

yüksek lisans dersimin profesörü

Sayın Yaşar Yakış’a ve bu toplantıyı

organize eden ORSAM uzmanı Ne-

bahat Tanrıverdi’ye teşekkürlerimi

sunmak istiyorum. Mısır’daki deği-

şim sürecini ve bu sürecin Nil suları

üzerindeki yansımalarını incelemeye

çalışacağım.

Mısır’ın bir değişim süreci içerisinde

olduğu ve bu sürecin de Nil Suları-

nın kullanımını etkileyeceği aşikardır.

Hepimizin bildiği üzere, Nil nehrinin

suları Mısır için hayati önem taşımak-

tadır. Nehrin yıllık yaklaşık 84 milyon

metreküp olan suları ülkenin tek yü-

zeysel su kaynağıdır. Ülkedeki bütün

su kullanım faaliyetleri bu kaynağa

bağlıdır. Bu durumun farkında olan

Mısırlı yetkililer, Nil Nehrini etkile-

yecek olan nehrin yukarı kısmından

yapılan kullanımları engellemeye ça-

lışmıştır. Nehrin alt bölümünde yer

alan bir başka ülke olan Sudan da bu

konuda Mısır’a destek vermektedir ve

her iki hükümet de bu hususta bir-

likte hareket etmektedirler. Mısır ve

Sudan’dan önce bölgedeki eski koloni

güçleri de bağımsızlıklarını kazan-

mışlardır ve İngiltere Mısır’ın su kul-

lanımını garanti altına almak için pek

çok düzenlemeler yapmıştır. Ancak,

havzada yer alan ülkeler bağımsızlık-

larını kazandıktan sonra bu düzenle-

meleri tanımama yoluna gitmişlerdir.

Bu nedenle söz konusu düzenlemeler

bağlayıcı güçlerini yitirmiştir.

Mısır hükümetlerinin Nil Nehri ko-

nusunda en büyük endişesi her zaman

nehrin sularının henüz Mısır’a ulaş-

madan ülke dışında gelişinin engel-

lenmesi ya da geciktirilmesi olmuştur.

Bu nedenle, Mısır hükümetleri Sudan

ve Etiyopya’daki siyasal gelişmeler ko-

nusunda hassas davranmışlardır. 

2011 yılında Mısır’da başlayan geliş-

meler sonucunda, Mübarek rejimi 

düşmüş ve yeni bir meclis kurulmuş-

tur, ülkeye yeni bir başkan da seçile-

cektir. Mübarek dönemine müteaki-

ben Mısır’ın iç ve dış politikalarında 

değişim görülebilme olasılığı, her 

zaman gündemde olan Nil nehri hav-

zasındaki su kaynaklarının geliştiril-

mesine yönelik faaliyetlerin yeniden

tetiklenmesine neden olabilir.

Nasır döneminin sonunda başlayan

ve Enver Sedat’ın iktidarı süresince de 

devam eden Mısır’ın dünya sistemiyle

bütünleşmesi süreci, 1980’lerde Mü-

barek döneminde başarıya ulaşmış-

tır. Mısır, Camp David Antlaşmasının 

imzalanmasının ardından İsrail’e karşı 

askeri bir tehdit unsuru olmaktan çık-

mıştır ve Süveyş Kanalını gerek ulus-

lararası ticarete gerekse Amerika’nın

Basra Körfezindeki askeri operasyon-

larına açarak batı bloğu içerisine dahil 

olmuştur.  

Bununla birlikte, Mısır’da yeni baş-

kandan ve hükümetten kaynaklanma 

ihtimali bulunan bir rejim değişikli-

ği, Soğuk Savaş tabiriyle Mısır’ın batı 

bloğundan ayrılmasıyla sonuçlanabi-

lir ve bu da Nil havzasındaki su politi-

kasında muhtemel ciddi bir değişikliği 

doğurabilir. Mısır’daki olası bir rejim

değişikliği, Nil Havzasında, nehrin

yukarı bölümünde bulunan ülkelerin 

Nil Nehri sularının kullanımı için ra-

hatlıkla destek bulabilmesi anlamına 

gelmektedir. 
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Bu iddia, geçtiğimiz yüzyıl boyunca 

Nil havzasında yaşanan deneyimlerle 

desteklenmektedir. Gerek Nil havza-

sında gündeme gelen önemli hidrolik 

projelerin zamanlaması gerekse bu 

projelere verilen tepkiler oldukça et-

kileyicidir.

Nil nehrinin sularını kontrol etme 

çabaları, havzadaki İngiliz hakimi-

yeti yıllarına dayanmaktadır. İngiliz 

mühendisler, 1904 yılında Mısır’ın 

dışındaki Nil’in taşkın sularını depo-

lamak için “Yüzyılın rezerv projesi”

adı altında bir plan öne sürmüşlerdir. 

Bu projenin uygulanmasıyla, taşkın 

fazla olduğunda suların depolanma-

sı ve kuraklık zamanlarında tarımsal

verimin garanti altına alınması amacı

güdülmüştür. Söz konusu projede ay-

rıca, Etiyopya’da Mavi Nil’in kaynağı 

olan Tana gölüne ve Tanzanya, Ken-

ya ve Uganda tarafından paylaşılan

Beyaz Nil’in kaynağı olan Victoria

gölüne baraj inşa edilmesi öngörül-

müştür. Buna ek olarak, Sudan’daki

Sudd bataklıklarında Beyaz Nil’de 

gerçekleşen buharlaşmadan dolayı su 

miktarının azaltılması için kanal ya-

pılması da planlanmıştır. Bunun yanı

sıra, Sudan’da da bir dizi baraj inşa-

sı öngörülmüştür. Fakat söz konusu

plan, Mısırlı milliyetçiler tarafından, 

planın ana unsurlarının Mısır toprak-

ları dışında inşa edildiği ve bu nedenle

de Mısır’ın kontrolü dışında işleyece-

ği gerekçesiyle eleştirilmiştir. Mısır-

lı milliyetçiler, İngiltere’nin bu planı 

Mısır’ın bağımsızlığını kazanması ha-

linde adı geçen ülkeyi kontrol etmek 

için kullanacağını düşünmüştür. Bu

nedenle plan gerçekleştirilememiştir.

Mısır ve Etiyopya her zaman fark-

lı güçlerin etkisi altında kaldığı ve

Etiyopya, Nil nehrinin kaynağının 

%85’ini elinde bulundurduğu için, su

konusu, sıklıkla, Mısır ve Etiyopya 

arasındaki ilişkilerde siyasi bir araç

olarak kullanılmıştır.

1950’lerde, Etiyopya Amerika’dan

yardım alan Halie Selassie tarafından

yönetilirken, Mısır’a, Arap yanlısı ve

Amerikan karşıtı politikalar yürü-

ten ve ayrıca Sovyet Birliğinden eko-

nomik ve askeri yardım alan Cemal 

Abdul Nasır hükmediyordu. Birleşik

Devletler Islah Bürosu tarafından

yürütülen çalışmalar, Cemal Abdul 

Nasır tarafından yürütülen Amerika 

ve İsrail karşıtı politikalara bir cevap

olarak düşünülebilir. Birleşik Devlet-

ler Islah Bürosu, 1958 ve 1963 yılları

arasında Etiyopya’daki Mavi Nil Neh-

rinde, “Mavi Nil Planı” adı altında bir

proje üstlendi. Bu projede, 33 barajın 

inşasının ardından Etiyopya’nın yak-

laşık 5-6 milyar metre küp su tüketi-

leceği tahmin edildi. Ayrıca Mavi Nil 

üzerine yapılan bu çalışmada, 430 000

akrelik arazinin tarıma elverişli oldu-

ğu düşünüldü. Ancak ABD, 1970’de

Cemal Abdul Nasır’dan sonra ikti-

dara gelen ve Sovyet danışmanları-

nı Mısır’dan kovarak dış yardım için 

ABD’ye yaklaşan Enver Sedat’tan son-

ra Etiyopya’daki hidrolik gelişim faa-

liyetlerine olan ilgisini kaybettiği için 

bu plan, tam olarak gerçekleştirileme-

di, plan dahilinde sadece bir baraj inşa

edilebildi.

Enver Sedat’ın ABD’nin politikalarına 

yakınlık gösterdiği dönemde, Etiyop-

ya ordusu 1974’te darbe sonucu ikti-

dara geldi ve İmparator Halie Selassie 

ev hapsinde tutuldu. Bu süreçten son-

ra, Etiyopya gittikçe Sovyetlerin etkisi 

altında kalmaya başladı. Bu dönemde,

Sovyet Birliği, Mısır’ı rahatsız etmek

için Etiyopya’daki Mavi Nil’in kaynağı
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olan Tana Gölü üzerinden bir elveriş-

lilik projesi gündeme getirdi. 1977’de,

Mar Del Plata’da gerçekleştirilen Bir-

leşmiş Milletler Su Konferansında

Etiyopya, Mısır’ın Ogaden Savaşın-

da Somali’ye verdiği desteğe cevaben

Mavi Nil’deki 4 kilometreküp suyu

kullanarak suya dayalı tarıma geçe-

ceğini duyurdu. Mısır Başkanı Enver

Sedat, bu duyuruya sert bir şekilde

yanıt verdi ve Mısır’ın, Etiyopya’da su-

ların yönünü değiştirmek üzere plan-

lanan inşaatlara son vereceğini ilan

etti. Benzer şekilde, Mısır, 1991’de

Nil sularının ortak kullanımına ilişkin

Sudan ve Etiyopya arasında imzala-

nan anlaşmadan dolayı endişe duydu

ve bu ülkeleri askeri güç kullanmakla

tehdit etti.

Aynı zamanda, Etiyopya’nın, küçük

barajlardan oluşan sulama sistemi-

nin geliştirilmesi konusunda planları

bulunuyor. Etiyopya, kıtlığın oldukça

yaygın olduğu kurak Tigre bölgesin-

de 500 küçük barajın inşa edilmesi

yönünde planlar yaptı. Ancak bu ba-

rajlarla alakalı bazı ciddi sorunlar bu-

lunuyor. Öncelikle, bölgede erozyon

görülüyor, bu yüzden de alüvyonlar

nedeniyle, su depolama hacimleri

yeterli olmayan bu tür barajlar uzun

süre düzgün şekilde kullanılamaz.

Buna ek olarak, yaklaşık 200 akrelik

araziyi sulayacak olan bu barajların

inşası, toplamda bir milyon akrelik

arazinin sulanacağı anlamına geliyor.

Bu rakamlar aynı zamanda, akre başı-

na 500 metreküp su kullanılması ha-

linde yılda toplam 5 kilometreküp su

harcanacağını gösteriyor. 

Bununla birlikte, mikro baraj strate-

jisinin Etiyopya için en az iki önemli

avantajı bulunmaktadır. Bunlardan

ilki, söz konusu barajların yerel insan

gücüyle ve kaynaklarıyla inşa edile-

bileceği ve nehrin aşağı kesiminde

bulunan ülkeler üzerinde meydana

gelebilecek etkiler konusunda olduk-

ça hassas olan uluslar arası mali ku-

rumların yardımını gerektirmeyeceği

gerçeğidir. İkinci avantaj ise askeri

alanda görülmektedir. Etiyopya’nın

Nil Nehrinin sularında azalma mey-

dana getirebilecek faaliyetlerde bu-

lunması halinde Mısır’ın bu inşaatla-

rı bombalayacağı şeklindeki tehdidi

geçersiz hale gelecektir. Zira Mısır’ın 

Etiyopya’daki bu yoğun nüfuslu plato-

larda yapılan inşaatlara saldırmasının

kendisine nelere mal olacağını tahmin

etmek zor değildir.   Bunun yanı sıra,

Sudan’ın Mısır’a bu tür askeri faaliyet-

ler için kendi topraklarını ne derece 

kullandırmaya istekli olduğu da kesin

bir şekilde bilinemez.

Mısır, Etiyopya’nın İsrail ile olan iliş-

kilerinden de rahatsızdır. Her iki ülke

arasındaki ilişkiler 1960 yılına dayan-

maktadır. Bu dönemlerde Etiyopya 

hem Ogaden bölgesinde Somali’yle 

hem de Eritre’deki ayaklanmayla mü-

cadele ediyordu. Bu nedenle Halie 

Selassie gerek askeri ekipmanlar ge-

rekse iç kalkınma faaliyetleri için dış

destek arıyordu. İsrail, Etiyopya’ya

her iki türden de destek sağlayabildi.

İsrail, Etiyopya’ya yardım ederek sa-

dece Bab-ül Mendeb’den geçen Arap

ve Sovyet gemilerini kontrol etmekle

kalmadı ayrıca güneyden de Mısır’ın 

etrafını sardı. İsrail-Etiyopya işbirliği,

Halie Selassie’nin askeri bir darbeyle

devrildiği 1974 yılına kadar devam

etti. Fakat bu işbirlikçi ilişki, Erit-

re’deki ayrılıkçı hareketler nedeniyle 
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1978’de yeniden kuruldu. Bu tarihi 

geçmişte de görüldüğü üzere, İsrail

karşıtı bir hükümetin Mısır’da iktida-

ra oturması halinde, İsrail, kesin bir

surette Etiyopya’daki su kaynaklarını

geliştirme faaliyetlerine destek vere-

cektir. İsrail hem teknolojik hem de

mali olarak bunu yapabilme gücüne

sahiptir. 

8 Kasım 1959’da Nil Sularının Tam

Kullanımı Anlaşması Mısır ve Sudan

arasında imzalandı ve nehrin suları 

bu iki ülkeye paylaştırıldı. Bu anlaş-

mayla birlikte, iki ülke tarafından,

ayrıca, nehrin üst kesimindeki ülke-

lerden kaynaklanacak sorunlara karşı

birlikte hareket etme kararı alındı. 

Herhangi bir teknik ve mali kaynakları 

olmadığı için nehrin üst kesimindeki

ülkeler, 1990’lara kadar hiçbir şekilde 

su tüketim faaliyeti gerçekleştireme-

diler. Bununla birlikte, artan nüfusu 

beslemek ve elektrik üretmek için, adı

geçen ülkeler 1990 sonrasında proje-

ler oluşturmaya başladılar. 

Nehrin üst kesimindeki ve alt kesi-

mindeki ülkeler arasında yıllardır

havza ile alakalı süregelen sorunları

çözüme kavuşturmak için 1999’da Nil

Havzası Girişimi (NBI) kurulmuştur.  

Ancak bu örgüt, konu ile alakalı bir

çözüm getirme amacını gerçekleştire-

memiştir. 2010’da Entebbe Anlaşması

olarak da bilinen Çerçeve Anlaşma-

sı nehrin yukarı kesiminde bulunan

Etiyopya, Tanzanya, Ruanda, Uganda 

ve Kenya arasında imzalanmıştır. İlk

başta, Kongo Demokratik Cumhuri-

yetinin de anlaşmaya katılmak üzere 

olduğu vurgulanmıştır. Ancak Kon-

go Demokratik Cumhuriyeti 2011

yılında anlaşmayı imzalamayacağını 

duyurmuştur. 2011 yılının Temmuz

ayında Sudan’dan ayrılarak bağımsız-

lığını elde eden ve hidroelektrik üreti-

mi için uygun bir toprak yapısına sa-

hip Güney Sudan’ın da anlaşmaya ka-

tılması beklenebilir. Mısır ve Sudan’ın

karşı olduğu bu anlaşmayla birlikte, 

her ülkenin nehrin sularını kullanma 
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hakkının olduğu vurgulanmıştır. Mı-

sır ve Sudan, kendi güvenliklerinin,

özellikle de su güvenliklerinin tehlike-

ye girdiğini düşünerek bu anlaşmaya

karşı çıkmaktadırlar. Bir sonraki dö-

nemde, Entebbe Anlaşması kesinlik-

le havzadaki başlıca tartışma konusu

olacaktır.

Etiyopya’nın kullandığı diğer bir si-

yasi araç ise, 2010 yılında Etiyopya,

Tanzanya, Ruanda, Uganda ve Kenya

tarafından imzalanan Entebbe An-

laşmasıdır. Mısır ve Sudan’ın şiddetle

karşı çıktığı anlaşma Etiyopya tarafın-

dan henüz onaylanmamıştır ve müza-

kerelerde bir baskı gücü olarak kulla-

nılması beklenmektedir.

Nehrin yukarı kesimindeki ülkeler

Beyaz Nil üzerinde su kaynakları ge-

liştirme projelerini uygularken, söz

konusu ülkelerin hızla artan nüfu-

sunu göz önünde bulunduran Mısır

ve Sudan daha fazla su kaybetmeye

tahammül edemeyeceklerini belirt-

mektedirler. Diğer taraftan nehrin üst

kesimindeki ülkeler Mısır ve Sudan’ı,

sömürgeci bir anlayışla hareket ettik-

leri ve kalkınma çabalarına engel ol-

dukları gerekçesiyle suçlamaktadırlar.

Mısır, Beyaz Nil üzerindeki faaliyet-

lerden büyük rahatsızlık duyarken,

durum, Aswan’da suyun %85’ini kar-

şılayan Mavi Nehir konusunda çok

daha hassas hale gelmiştir. Tarihi sü-

rece bakıldığında, Mısır ve Etiyop-

ya farklı güçlerin etkisinde kaldığı

için, bu su kaynağı her zaman siyasi

bir araç olarak kullanılmıştır. Ancak,

Etiyopya’nın artan nüfusu beslemek

için yaptığı sulamayı ve ithal etmek

üzere hidroelektrik üretme çaba-

larını Mısır’ın engellemesi şimdilik

imkânsız görünüyor. 

Etiyopya, hidroelektrik üretmek için 

2011 Nisanında Mavi Nil üzerinde

eskiden Milenyum olarak adlandırı-

lan şimdi ise Rönesans adıyla bilinen

bir barajın inşasına başlamıştır. İtal-

yan bir şirket tarafından inşa edilecek 

olan barajın toplam kapasitesi 63 mil-

yar metreküp olarak hesaplanmıştır.

Şirket ayrıca, bir başka tartışma ko-

nusu olan Gibe III barajını ve hidro-

elektrik enerji santralini inşa etmek-

tedir. Etiyopya’nın Rönesans barajı 

ile alakalı olarak karşılaştığı başlıca 

sorun, Mısır’ın, barajı inşa etmek için 

ihtiyaç duyulan uluslar arası fonların

önüne uzun bir süre için ket çekmiş 

olmasıdır. Bu amaçla, Etiyopya ülkeye

bono dağıtımı yapmış ve barajı kendi

başına finanse etme yoluna gitmiştir.

Ancak, Arap dünyasında, Arap Baha-

rı olarak da adlandırılan son gelişme-

lerden sonra, Mübarek yönetiminin

yerine geçen yeni geçici hükümet,

bu konuda esneklik belirtileri göster-

mektedir. Mısır ve Etiyopya Rönesans

barajının etkileri üzerine teknik bir 

komite kurma konusunda mutaba-

kata varmıştır. Bu arada, Mısır’ın eski

başbakanı Essam Şerif Etiyopya Baş-

bakanı Zenavi ile düzenlemiş olduğu

ortak basın toplantısında “bu baraj

her iki taraf için de faydalı olabilir,”

diye konuşmuştur. Bu duyuru, Mısırlı 

bir yetkilinin böyle bir söz sarf ettiği 

Nil politikasında bir değişiklik olarak 

algılanabilir.

Daha önce gündeme gelmemiş olan 

bir diğer mesele ise, Nil su politika-

larında gün geçtikçe daha fazla yer 

tutmaktadır. Etiyopya Başbakanı, 

Etiyopya’da oldukça fazla araziyi ki-
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ralamış olan uluslar arası şirketlerin 

sulama sularının Rönesans barajından 

sağlanmayacağı konusunda Sudan ve

Mısır’a güvence vermiştir. Gayet iyi 

bilindiği üzere, sulama faaliyetleri su 

tüketimine ve su seviyelerinin düş-

mesine neden olmaktadır. Etiyopya, 

böyle bir faaliyete girmeyeceklerini 

ve sadece elektrik üreteceklerini ifade

ederek nehrin aşağı kesiminde bulu-

nan ülkelerin endişelerini hafifletme-

ye çalışmaktadır. Ancak su, tarım için,

özellikle de sulamalı tarım için olmaz-

sa olmaz bir unsurdur. Suyun eninde 

sonunda milenyum barajı ya da başka

kaynaklar yoluyla bu bölgelere taşına-

cağı beklenmektedir.

Etiyopya’nın barajının, Nil’in sularının

düzenlenmesinde, alüvyon miktarı-

nın azaltılmasında ve üreteceği elekt-

rikle bütün bölgeye yardımcı olma 

konusunda faydalı olacağı da hesaba 

katılmalıdır.

Özetle, Mısır’daki yeni yönetimin

ABD’ye ve İsrail’e karşı yürüttüğü

politikalar, Nil nehrinin suları üze-

rindeki kontrollerini sürdürmelerinin 

yanı sıra Mısır’ın Amerika’dan yardım 

almaya devam etmesi hususunda da

işleri zora sokabilir. Mısır’ın, Sudan’ın 

bölünmesine ilişkin karara ek olarak 

Nil sularının paylaşımı ile de alakalı, 

Nil Nehrinin üst kesiminde bulunan

ülkeler, isim vermek gerekirse “Ru-

anda, Etiyopya, Uganda ve Tanzanya”

arasında imzalanan özel anlaşmadan 

kaynaklanan ciddi bir baskı uygula-

maya çoktan başladığı gün gibi orta-

dadır. Nil Nehrinin üst kesimindeki

ülkelerin, özellikle de Nil’in sularının

%85’inden oluşan Mavi Nil’in kayna-

ğı olan Etiyopya’nın, artan nüfuslarını 

beslemek ve tarım ürünlerini ihraç et-

mek için su kaynaklarının kullanımını

artıran daha inandırıcı siyasi etken-

lerinin olacağı gittikçe daha belirgin 

hale gelmektedir. Kısacası, Nil Neh-

rinin üst kesiminde bulunan bu ülke-

ler, yeni Mısır hükümetinin Amerika

ve İsrail karşıtı politikalar yürütmesi 

durumunda, Nil nehrinden daha çok 

faydalanma çabalarına yönelik mütte-

fik ya da mali kaynak bulma konusun-

da zorluk çekmeyeceklerdir. 

Son olarak, Nil suları ile alakalı önem-

li konular aşağıdaki gibi sıralanabilir:

-

keler arasındaki 2010 anlaşması,

üst kesimindeki ülkelerde top-

rakların alınması, 

-

nı ilan etmesi ve İsrail’in Güney 

Sudan’a müdahalesi, 

-

sını kimin etkileyeceği, başkanın 

ya da hükümetin mi yoksa Ulusal 

Güvenlik Konseyinin mi?

Bu konuların hepsi, Nil suları bağla-

mında Mısırlı siyasetçiler tarafından

dikkatlice değerlendirilmelidir.
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II. KISIM

“Mısır’daki Değişimin ve 2011 Devriminin Ekonomik Etkisi: Analizler 
ve Tavsiyeler”

Moderator:
Sayın Yaşar Yakış, Eski Dışişleri Bakanı, STRATIM’in Başkanı

Konuşmacılar:
Sayın Dina Khayat, Ekonomi Uzmanı, Madar Capital’in Kurucusu ve Başkanı

Doç. Dr. Harun Öztürkler, ORSAM Danışmanı, Orta Doğu Ekonomileri - Afyon Kocatepe 

Üniversitesi, Ekonomi Bölümü

Hakan Karabalık, Bölüm Başkanı, Ekonomi Bakanlığı

Dina Khayat:.

Biz değişmekte olan bir ülkeyiz ve

daha önce söylenmiş olanları tekrar

etmek istemiyorum fakat değişmekte

olduğumuz gerçeği, bugünün siya-

si durumunu etkilemektedir. Bugün

bulunduğumuz noktaya dair bir ipu-

cu etmemizi sağlayacak bir bilanço

çıkarmak için bir şirketin değerlen-

dirilmesi bağlamında şu anda karşı

karşıya olduğumuz sorunla alakalı

olarak ekonomiye bir göz atalım. Bü-

tün devrimlerin bir bedeli vardır an-

cak 16 ay boyunca üretim durduğu

için bu devrimin bedeli diğerlerinden

çok daha ağır olmuştur. Biraz geriye

gideceğim ve neler yaşandığına deği-

neceğim fakat yine, bu durum siyasi

cepheyi değil ekonomik cepheyi etki-

lemiştir ve bence siyasi cephe konu-

sunda yeterince konuştum. Devrim

başlar başlamaz, yiyecek ekmek sos-

yal özgürlük ve sosyal adalet arayışına

girildi. Daha sonrasında ise insanlar

olaylardan faydalanmaya başladılar

ve işçi grevleri yapıldı, insanlar daha

yüksek yaşam standartları talebinde

bulundu ve ortamı sakinleştirmek için

hükümet harcama yapmaya başladı 

ancak söz konusu hükümet hala geç-

miş günlerden kalan gelirle geçimini 

devam ettirmek zorunda. Devrimden 

önce ekonomi kötü bir durumda de-

ğildi, büyük sorunlar yaşandı fakat sa-

vunmasam da yabancı rezervlerimiz

vardı, bunu savunmuyorum, sadece

ekonomik gerçeklikleri belirtiyorum. 

Artan bir mali açık vardı. Ekonomi-

de bir büyüme gerçekleşti ancak da-

ğıtımı adaletsizce ve kötü bir şekilde

yapıldı, bu nedenle sorun meydana

geldi. Bazı kaynayan doğrudan dış 

yatırımlarımız oldu; 36 milyarlık ya-

bancı döviz rezervlerimiz oldu. İşte

bu şekilde başladık. 16 ay sonra hiç 

yabancı rezervimiz kalmadı, elimizde 

sadece altın kalmıştı ve 2 aylık ithala-

tı karşılamaya bile yetmiyordu. Artan

mali açığımız vardı ve bu büyük bir

sorundu, neden mi? 2008’de, Gayri-

safi Yurtiçi Hasıla’nın bile %8 olarak

tahmin edildiği ve dönem içerisinde 

yükselen bütçe açığı bankalar tara-

fından hazine bonolarının satılması

yoluyla finanse ediliyordu. Bankalar
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daha sonradan bu hazine bonolarını

dolar üzerinden çok düşük oranlar

arasında görülen faiz farklılaşmasıyla 

kar etme arayışında olan yabancı yatı-

rımcılara satmaya çalıştı ve o dönem-

de bonolara neredeyse %8 ödendi.

Krizden sonra yabancıların alım eşiği 

çok yükseldi ve bankalar açığı finanse

etme konusunda bir başlarına kaldı-

lar. Bu nedenle, açık Gayrisafi Yurtiçi 

Hasıla’nın en az %3’ünün üzerindeydi, 

bu da, az üretim, düşük işbirliği ge-

lirleri, bunlara bağlı olarak da düşük

vergi gelirleri, artan sosyal maliyet

ve harcamalar yüzünden gelirlerin

beklenenden daha düşük olmasıyla

sonuçlandı. Bugün, banka mevduat 

faizi oranının %49’un üzerinde olması 

gereken bir durumdayız, paranın geri

kalanı, depozitonun geri kalanı, ban-

kaların durumla mücadele etmelerini

sağlayacak boyutta, merkez bankala-

rını nakit pompalama yoluyla rezerv-

leri bir ayda %14’ten %12’ye, diğer bir 

pompalama sonucu da %12’den %10’a 

indirmek zorunda bırakacak şekilde

açığı kapatmak için kullanılabilir. Bu 

da bankaların aylardır süregelen du-

rumlarının gelecekteki her türlü ya-

tırımı finanse edeceği anlamına gel-

mektedir. Hükümete ulaşan gelirlerin 

mevcut harcamaların ödenmesinde

kullanılması hükümeti, herhangi bir

yatırımı finanse etme ya da yeni bir 

yatırıma girme konusunda zor du-

ruma sokmaktadır. Bu Ekonomi101

dersi değil; şu anda içinde bulunduğu-

muz durumun bir tablosu. Diğer her-

hangi bir şirket gibi Mısır’la yaşanan

sorunda, geriye döndürülemeyen bir 

muz cumhuriyetinden ziyade yöne-

timle alakalı daha çok iş yapmalıyız.

Ben bu noktada inanıyorum ki; kay-

naklar ve coğrafi konum açısından bu

ülkenin temeline bahşedilen güvenlik 

ve nezaketi elde ettiğimiz zaman ge-

riye kolaylıkla dönebileceğiz ve bu da

işleyen bir ekonomi sonucunu doğu-

racak. Potansiyel işte burada ve bence

odaklanmamız gereken şey de bu. Bu

potansiyel hangi alanda peki? Sanayi-

ye odaklanmamız gerektiğini düşün-



44 ORSAM
ORSAM TUTANAKLARI, No: 25, Haziran 2012

ORSAM TUTANAKLARIORSAM

müyorum, çünkü bizim de yeterince

üretici olabilmemiz için Mısır’ın yarın

bir sanayi devletine dönüşebilmesi en

az bir on yıl sürecek, tamam ucuz iş

gücümüz var fakat üretim seviyele-

riyle bir karşılaştırma yapıldığında

o kadar da ucuz olmadığı görülüyor.

Üretim seviyelerini, bu başarıya bir

günde ulaşmamış olan Türkiye gibi

sanayileşmiş diğer ülkelerin seviyesi-

ne ulaştırmalıyız. Asya ülkelerinde bu

biraz daha zaman alacak gibi, potansi-

yeli olması açısından da iki nokta göze

çarpıyor. Birincisi, tıpkı sırtüstü dev-

rilmiş bir adam gibi, Mısır’ı da kaçma-

dan önce ayakları üzerine kaldırmak

gerekmekte ve bunu yapmanın en

hızlı ve en kolay yolu ise turizmden

geçiyor. Geri gelmelisiniz; geçmişte-

ki bir buçuk milyon işsiz, son 13 ayda

turizm merkezlerinde işten çıkarılan

yeni işsizler, yeniden iş gücüne dön-

meli ve iş bulmalısınız. Bu, aynı za-

manda vergi gelirleri olarak geri dö-

necek, ülkeye yeniden giren yabancı

döviz rezervleri olarak geri dönecek.

Bu en hızlı sonuç alınabilecek yol.

Üretim seviyelerini devrim öncesi dö-

nemdeki üretim seviyelerine taşıma-

lısınız. Ülkenin ilk olarak güvenliğe,

makul ekonomik politikaya odaklan-

ması gerekliliği inandırıcı bir olgu, bu,

gerçekleştirilebilecek veyahut gerçek-

leştirilemeyecek mega projeler için

milyarların, trilyonların vaadini ver-

miyor. Şayet doğrudan yabancı yatı-

rımla milyonlarca doları çekemezsek,

9 milyar doları nasıl bulabileceğimizi

gerçekten bilmiyorum. Bu şeyler za-

manla zirveye yerleşir. Turizm, gü-

venlik, istikrar; Mısır’ın doğal reka-

betçi avantajları üzerine çalışmalar

yapmak, bunlar orta vadeli çözüm için

önem teşkil ediyor. Alexandria limanı

gelir olarak yıllık bir milyar poundu 

elde etmek için çabalarken Jamal Ali 

limanının tesisler inşa etmesi ve yıllık 

5 milyar dolar gelir kazanması gerek-

liliği kafamı kurcalıyor. Mısır, doğu-

da, batıda, kuzeyde, güneyde eşsiz bir

coğrafi konuma sahip ve eğer yarın

başkan olsaydım, hükümette olabil-

seydim, yapacağım ilk şey liman te-

sisleri konusunda çalışma başlatmak

olurdu. Sanayi projelerine ve mega

projelere geçmeden önce, alt yapıyı

ve liman tesislerini gündeme getirir-

dim. Böylelikle, bu diğer yolla, deği-

şimimizi tamamlayana kadar, sanayi 

bağlamında gerçekten üretici olabili-

riz. Diğer ikisi ise daha sonra geliyor. 

Bence Türkiye bu noktada büyük bir

rol üstlenebilir, eğer Türkiye’de böyle

düşünüyorsa enerji fiyatları yüksele-

cek, ben buna bel bağlamazdım, sana-

yi sektörünün enerji yardımlarına bel 

bağlamazdım. Gelecekte bir fabrikayı

işletmek bugünkünden çok daha zor 

olacak. Eğer yine, ben başkan olsay-

dım, siyasi sanayiler için ödemeleri

gereken bir miktar belirlerdim. Böyle-

likle Türkiye, bütün ülkelerin ilgilen-

diği ve yönetim ile para kaynağında-

ki artış bağlamında sinerji oluşturan 

hizmet sektörümüze bize yardımcı 

olmak amacıyla gelmezdi, kimse de

sizden pek çok insanın ilgilendiği bu 

konumu finanse etmenizi istemiyor. 

ABD’nin Birinci Dünya Savaşından 

sonra, örneğin limanı standart bir sa-

nayi olarak düşündüğünüz gelir söz-

leşmelerini; kendi para kaynaklarının 

gelir sözleşmeleri diye adlandırılan 

sözleşmeler yayınladığı bir kuruluş 

standardı olarak finanse ettiği bir yol 

bulunmaktadır. Ve ne hükümet ne 

de mali bütçe değil, sadece limanın

kendisi dolarların ödenmesinde bu
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limanın gelirlerinin kullanılmasından 

sorumludur. Yüksek bir projeyle baş-

ka bir projeyi finanse etmenin pek çok

yolu vardır. Bence Türkiye, konuyla 

alakalı fikirler ve yönetim uzmanlı-

ğı sağlayarak bize oldukça yardımcı 

olabilir. Burada konuşmamı sonlandı-

racağım, belki daha sonra siz devam 

edebilirsiniz, diğer insanların vaktini 

almak istemem. 

H.E. Yaşar Yakış:

Keskin tespitleriniz için teşekkürler. 

Mısır’daki çeşitli siyasi süreçler ko-

nusunda oldukça kapsamlı bilgilere

sahip olduğunuzu biliyorum fakat 

Mısır’ın geleceği konusunda sizden

biraz daha iyimser olduğuma eminim, 

Mısır’ın yüksek potansiyelleri ve Mı-

sırlıların genel anlamda gerek birey 

olarak gerekse bir toplum olarak sa-

hip olduğu bilgelikle pek çok sorun

çözüme kavuşacaktır, belki bir gecede

bu çözüme ulaşılamayacaktır, demok-

rasinin getirdiği çok fazla olumsuzluk 

var ancak bu önyargılı insanlar iktida-

ra geldiklerinde, sadece dua etmenin 

işsizliğe bir çözüm getirmeyeceğini, 

iş olanağı yaratmak ve halkın istekle-

rini karşılamak için bir şeyler yapma-

nız gerektiğini keşfettiler, fakat bunu

iş eğitimlerinde öğrendiler. Kuran’ın

yöneticiyi daha akıllı yapacağını söy-

ledikleri için, hadi Kuran’ı başlarının

üzerine koyalım böylece daha zeki ol-

sunlar. Ayrıca, demokrasi yolunda ya-

pılan hazırlıklardan bahsediyorsunuz,

dünyanın en iyi anayasasını ve yönet-

meliğini Arapçaya çevirseniz ve bun-

ları yasa olarak meclisten geçirseniz 

bile, bu ülkeye demokratiklik vasfını 

kazandırmak için yeterli olmayacak-

tır. Demokrasi bir kültürdür ve bütün 

nüfusa, yasa tatbik yetkililerine, ha-

kimlere ve seçmenlere ihtiyaç duyar, 

bu değerleri özümser, işte bu noktada 

biz demokrasinin Mısır’a doğru yola

koyulduğunu söyleyebiliriz. Bu ne-

denle benim Mısır’ın geleceğine olan

inancım kuvvetli. Bu yarın olmayabi-

lir ama er ya da geç olacaktır. Şimdi 

sözü, konu hakkındaki görüşlerini 

bizlerle paylaşmak üzere Afyon Koca-
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tepe Üniversitesi, Orta Doğu Ekono-

mileri Bölümünden Profesör Harun

Öztürklere bırakıyorum.

Doç. Dr. Harun Öztürkler:

Teşekkürler. Adım Harun Öztürk-

ler. Uluslararası bir meselede iki tane

ekonomistin fazla olduğunu düşüne-

bilirsiniz, fakat rakamlara dayanarak

tamamen farklı hikayeler anlatabilir-

ler. Bu nedenle çok fazla karışıklığın

olacağını düşünmüyorum. Aslında

makroekonomi konusunda olduk-

ça uzun bir çalışma yapmıştım fakat

Sayın Khayat’ın sunumundan sonra

o kısmı çabuk geçeceğim. Devrimin

etkilerinden, sorunlardan, öneriler-

den, risklerden, engellerden bahse-

deceğim, tek bir cümleyle özetle-

mek gerekirse, Mısır’ın neye ihtiyaç

duyduğu sorusuna cevap vereceğim.

Mısır konusunda Sayın Oturum Baş-

kanıyla tamamen aynı görüşteyim.

Mısır sadece 231,9 milyar dolarlık bir

gayrisafi yurtiçi hasıla elde ederken

Türkiye, benzer bir nüfus ve bazı di-

ğer yapılarla 800 milyar dolarlık bir

hasıla elde ediyor, bu da demektir ki

burada büyük bir potansiyel var. Sayın

Khayat’ın sanayiyi, sanayinin önemini

küçümsemesi beni tamamıyla hayal

kırıklığına uğrattı, ne demek istediği-

ni anlayamadım. Yunan örneğine da-

yalı deneyimlerimizden yola çıkılacak

olunursa, sanayi temeli olmaksızın

hiçbir ekonomi, kendi halkı için yeter-

li işi, gıdayı ya da ekonomik gerekli-

likleri temin edemez. Diğer bir husus

olarak da, Mısır’da yaşananları dev-

rim olarak adlandırmamamız gerekti-

ğini düşünüyorum. Devrim kelimesi,

değişikliklerin bir bütünlük içerisin-

de, üretim yapısı, üretim faktörleri ve

özellikle sosyal gruplar arasında dağı-

tımı dahilinde gerçekleşiyorsa kulla-

nılabilir. Bu nedenle devrim kelimesi

bu koşullara biraz büyük gelmektedir.

1937-1938’deki küresel mali krizin ar-

dından iyileşme gösteren ekonomik 

büyüme mali yıl boyunca %5,1’e ulaş-

mıştır, bildiğiniz üzere Mısır’ın mali 

yılı Hazirandan Temmuz a kadardır.

2009-2010’da %5,1’den %1,8’lik bir 

oran beklenmiştir, bu da ekonomik 

büyümede ilki oluşturmuştur. İkin-

ci konu ise, turizm ve doğrudan dış 

yatırım meselesiydi, Türkiye yabancı 

rezerv kaynağıdır. Ve kendisinin de

belirttiği üzere bankaların elindeki 

yabancı rezervler tükenmektedir. Şu 

anda, mevcut rezervlerle ithalatının

sadece üç aylık kısmını finanse ede-

bilir. Ayrıntılara girmeyeceğim. Ülke

ani sermaye akışlarından muzdariptir.

Böylesine yüksek bir işsiz nüfusuyla

Mısır’daki Gayrisafi Yurtiçi Hasıla-

ya yapılan yatırım %15 civarındadır,

%15’lik bir yatırım ise çok azdır. İş-

sizlik oranı %12,4’e yükselmiştir. Gelir 

toplamaların düşürülmesi büyük bir

kamu açığıyla sonuçlanmıştır, kamu 

gerçeği GYH’nin %85’ine yükselmiş-

tir, bu da sabit bir ekonomi için gerek-

li olan eşiğin çok üzerindedir. Banka-

cılık sektörü istikrarlı kalmıştır. Eşit-

sizlik ve fakirlik iki önemli sorundur. 

Şimdi sorunlara ve önerilere geçiyo-

rum. Mısır’daki ilk ve en önemli sorun 

eşitsizlik ve fakirliktir. Bu durum fark-

lı sosyal grupları farklı biçimde etkile-

mektedir. En kötü etkilenen grup ise 

kadınlardır. Gelir politikası, yardım-

lar, vergi politikaları ve projeler, eşit-

sizliği ve fakirliği azaltmayı hedefle-

melidir. İkinci soru ise, düşük kalitede

eğitimdir, zira düşük kalitedeki eğitim 

doğru işler için doğru çalışanların ye-

tiştirilmesine engel olur. Bu nedenle

hükümet bütçesi artırılmalıdır. İstih-
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damı ve eğitimi arttırmak için acil ön-

lemler alınmalıdır. 2011’in ikinci çey-

reğinin sonlarına doğru görülen bir 

diğer sorun ise özellikle gençler ara-

sındaki işsizliğin %3’ten %11,8’e yük-

selmiş olmasıdır, bu nedenle Mısır’ın

özellikle genç ve eğitimli olan bireyler 

için iş olanağı yaratmayı hedefleyen 

acil politikalara ihtiyacı vardır. Ener-

ji yardımları kesinlikle yetersizdir. İyi 

çalışmayan çok fazla devlet teşebbü-

sü bulunmaktadır. Bu sebeple enerji

sektöründeki etkinliği artırmak için 

yeni projelere ihtiyaç duyulmaktadır.

Devlet teşebbüsleri küçültülmelidir 

ve Türkiye bu konuda iyi bir örnek

olabilir, bence Mısır’a teknik yardım 

sağlayabilir. Değişim aynı zamanda, 

işverenlere ve fakir devlet teşebbüsle-

rine düşük fiyat verip bazı durumlar-

da da ücret almayarak eşitsizliği kal-

dırmada bir araç olarak kullanılma-

lıdır. Mısır, siyasi ayaklanmanın kısa

vadeli taleplerini karşılamaya çalıştığı

için, bütün Mısırlılar için kapsamlı

bir ekonomik büyümenin sağlanması

amacıyla orta ve uzun vadeli bir stra-

tejiye ihtiyaç duyulacaktır. Bu neden-

le hükümet kurumları içerisindeki

işbirliğine dayalı çabalar artırılmalı

ve hükümet, sivil toplum, özel sek-

tör ve hükümet kurumları arasındaki

ortaklık güçlendirilmelidir. Peki risk-

ler nelerdir? Bunlardan ilki verilecek

olursa, küresel çevrenin Mısır’ın bek-

lentileri üzerinde olumsuz bir etkisi 

varken, iç doğamıza yönelik esas risk 

siyasi belirsizliği uzatmakta ya da gü-

venlik durumunu kötüleştirmektedir,

bu da dolarlaşmayı tetikleyecektir, 

mevduat; pound ve uluslar arası re-

zervlerdeki baskıyı daha da artırarak

dışarıya akacaktır, gelirler kısıtlanmış

bir şekilde dururken mali açık arta-

bilir, bankalar süregelen büyük bütçe 

açığını kapatmak için zorluk yaşarken

sosyal harcama yapma ihtiyacı artar.

Mısır için atılması gereken en önem-

li adım, kademeli bir düzelme için 

ortam hazırlarken makroekonomik 
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istikrarı sürdürmektir. Öncelik, mali

açığı kapatmak ve inandırıcı sürdü-

rülebilir orta vadeli mali bir yörünge

temin etmek için alınacak önlemlere

verilmelidir. Buna ek olarak yabancı

sermaye sağlanması mali boşlukla-

rı kapatmada son derece önemlidir.

Bu konuda Sayın Khayat’ın sözlerine

katılıyorum, mali bir yardıma gerek

yoktur. Kısa vadeli tekelden kaçına-

rak, poundun Pazar güçleriyle daha

çok ilerlemesine izin vermek uluslar

arası rezervlerin tükenmesinin önüne

bir set çekecek ve dış sürdürülebilirli-

ğin daha ileriye götürülmesini sağla-

yacaktır. Hızlı ve daha sosyal kapsamlı

büyümenin sürdürülmesi büyük eko-

nomik potansiyelleri olan politikalar

gerektirmektedir. Özellikle küçük iş-

letmeler için iş ortamı sağlayarak ve

daha rekabetçi ve açık bir iş sektörü

yaratarak bu hedefe ulaşılabilir. Yine,

Türkiye ve Mısır yeni yatırımlar için

sermaye yaratan özellikle gelişmekte

olan ülkelerdeki esas avantajların ve

küçük işletmelerin nasıl geliştirilmesi

gerektiği konusunda işbirliğine gide-

bilir. Bunun için, bu hükümete, kon-

jonktüre karşı politikaya hareket alanı

sağlayacak mali bir takviyenin yapıl-

ması esas teşkil edecektir. Bu durum,

genel yardımların yeterince etkili ol-

mayan ve dengesiz sistemini yeniden

şekillendirerek kamu harcamaları da

dahil olmak üzere vergi gelirlerinin

artırılmasını gerektirecektir. Atlamış

olduğum teknik ayrıntılar bulunmak-

tadır. Son cümle olarak da Mısır’ın şu

anda neye ihtiyaç duyduğuna gelecek

olursak, cevap eşitlikçi ve etkili bir

ekonomik sistemdir. Umarım, Mısır

gelecekte böyle bir ekonomi inşa ede-

bilir. Teşekkürler.

Sayın Yaşar Yakış:

Çok teşekkürler. Eminim yakında 

bu ekonomiyi kuracaklar. Profesör

Öztürkler’e açıklamalarını kısa ve öz 

bir şekilde yaptığı için de teşekkür

ederim, aynı teşekkürü Sayın Khayat’a

da ediyorum.  Ve soru cevap kısmı için 

daha fazla zamanımız kalması açısın-

dan şimdi konuşmasını yapacak olan

Sayın Karabalık’tan da konuşmasını 

kısa bir şekilde yapmasını rica ediyo-

rum. Sayın Hakan Karabalık, Ekono-

mi Bakanlığında bölüm başkanı. Ken-

disi bizlere gerçek hayattan örnekler 

verecek ve Türkiye ile Mısır arasın-

daki ilişkilerin ekonomik açıdan nasıl

olacağına değinecek. 

Hakan Karabalık:

Çok teşekkürler. Bakanlığımdaki Af-ff

rika bölümünün başkanıyım. Yaklaşık 

10 yıldır Kuzey Afrika üzerinde çalı-

şıyorum, fakat Mısır benim için çok

yeni bir alan. Yaklaşık bir yıldır bu 

alanla uğraşıyorum, fakat oldukça eği-

tici bir sene oldu. Beni bu önemli top-

lantıya davet ettiğiniz için de teşekkür 

ederim. Konuşmama büyük Arap şai-

ri Mahmut Derviş’in dizeleriyle başla-

mak istiyorum, Derviş şöyle der: “bir

değildir Mısır’da saatler hiçbir zaman;

Nil’in bir kuşuyla canlanır bir hatıra 

her an.” Ben bu sözlerin, Mısır’da şu 

anda yaşananları anlamak için çok et-

kili olduğunu düşünüyorum. Sosyal 

ve ekonomik yönden Mısır’ın bir deği-

şim içerisinde olduğu ve bölgede çok

büyük bir devrimin yaşandığı son de-

rece aşikar. Bu nedenle, rakamlardan, 

toplumlardan, etkilerden, Müslüman 

Kardeşlerden, siyasi liderlikten bahse-

diyoruz, fakat bence sadece Mısır de-

ğil aynı zamanda Tunus ve Libya gibi 
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bu tür değişim süreçleri geçiren bütün 

ülkeler için bunlar son derece normal. 

Bence bu tür dönemlerde herkes sa-

kin olmalı ve demokrasiye, demok-

ratik değerlere inanmalı. Bu neden-

le, Bayan Dina’nın şu anki dönemde

Mısır’ın ekonomisine ilişkin yapmış 

olduğu konuşmayla alakalı birkaç şey 

söylemeliyim sanırım. Evet ona tama-

men katılıyorum. Şu anda Mısırlıları

ve Mısır ekonomisini oldukça kötü bir 

biçimde etkileyen büyük bir mali açık

ve ödeme dengesi açığı bulunuyor, 

ancak bu açıklar ve Mısır ekonomi-

sine yardım etme hususunda ortaklık

bağlamında batılı ortaklarımızla da 

çalışıyoruz, bu nedenle büyükelçi-

ler bakanlığımıza geliyor, daha sonra 

dışişlerine ve hazine bölümüne geçi-

yorlar ve şimdi de burada bu konu-

yu konuşuyoruz. Konuşmalar sürekli

olarak, “Mısır, kendi ekonomisi için

çok gerekli olan IMF’nin yaklaşık 400

milyar dolarlık desteğini almak için

IMF koşul ya da kurallarını kabul eder

mi?” sorusu üzerine dönüyor. Eko-

nomi bakanımız, bizim IMF ile olan 

tecrübelerimize dayanarak bu tür bir 

sorunun çok da hoş olmadığını düşü-

nüyor. Onlara da söylediğimiz üzere 

şimdilik IMF kuralları yerine bağış 

faaliyetlerini destekliyoruz. Dışişleri 

bakanlığı ya da hazine bölümü on-

larla ne konuştu bilmiyorum ama bu 

ekonomi bakanlığı olarak bizim görü-

şümüz, çünkü ülke şu anda kesinlik-

le nakit sıkıntısı içerisinde ve masaya

bazı koşullar koyan o bağışları vermek 

için söz konusu yardımları sağlamak 

bizim için çok hoş değil, bunu söyle-

meliyim. Bu nedenle şu anda Suudi

Arabistan’ın, Mısır’daki ödeme açığı-

nı dengelemek için 1 milyar dolar ba-

ğışlaması gibi bağış faaliyetlerini des-

tekliyoruz. Her neyse, önümüzde şu

anda oldukça karamsar bir tablo du-

ruyor. 2012’de Mısır’da her türlü so-

run yaşandıysa da, 2013’te %3’lük bir 

büyüme oranı elde edeceğiz ve 2016

için bu oranın %5 olması bekleniyor ki

bu da son derece olumlu bir gelişme. 

Fakat Bayan Dina’nın söylediği doğ-
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ru; bu büyümenin dağıtımı eşit değil.

Bence Mısır’ın geleceği için ortaya çı-

kacak sorun liderlik olacaktır, bir ta-

kım, birey ve yürütme haritası olarak

ele alıyorum. Demek istediğim bazı

projeler, planlar masaya yatırdıktan

sonra Mısır’ın bir yürütme planına ih-

tiyacı olacaktır, çünkü Bayan Dina’nın

da dediği gibi, enerji, turizm, hizmet,

tarım gibi bazı kar getiren sektörle-

rimiz var fakat Mısır aynı zamanda

Türkiye’nin daha fazla yatırım yaptığı

bir sanayi ülkesidir. Bu nedenle se-

çimlerden sonrasını, yeni Mısır hükü-

metini bekliyoruz. Böyle bir kalkınma

planı ve icraat süreci bekliyoruz. İşte

bu sebepten dolayı Mısır ile olan ticari

ve ekonomik ilişkilerimiz hakkında da

bazı yorumlar yapmak istiyorum. Ti-

cari ilişkilerimiz gelişmekte, geçen yıl

Mısır ekonomisinde ciddi bir kriz ya-

şanmasına rağmen neredeyse 4 mil-

yar dolarlık bir rekor ticari hacmimiz

vardı. Mısır’da faaliyet göstermekte

olan neredeyse 200 şirketimiz bulun-

makta ve bunların neredeyse bir çey-

reklik kısmı sanayi bitkileri alanında

faaliyet göstermekte ve 50.000 Mısır-

lıya istihdam sağlamaktadır. Geçmiş-

te bu bölgede bazı müteahhitlik işle-

rimiz olmuştu ve yine Mısırda inşaat

sektöründe bazı projeler yürütmeyi

umuyoruz. Bu güne kadar Mısırda

yapılan müteahhitlik işlerinin toplam

ederi neredeyse 600 milyar dolardır.

Şirketlerimizden biri olan Limak, Ka-

hire Havaalanı’na yapılacak olan ek

bina için açılan ihaleyi sonunda aldı

fakat Afrika Kalkınma Bankası’nın bir

üyesi olmadığımızdan dolayı, proje

masaya yatırılamadı. Bu yüzden Afri-

ka Kalkınma Bankası üyeliği, Mısırda

yeni projeler ve bu gibi konular üze-

rinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Ayrıca, Mersin Rıhtımı, Said Limanı

ve Mısırdaki İskenderiye arasındaki

RoRo hattını da işletmeye başladık. 

Kuzey Afrika’da Mısır ile serbest tica-

retimiz bulunmakta. Fas ve Tunus’la

da serbest ticaret anlaşmalarımız var,

fakat bunların arasında en başarılı

olan Mısır’la yapılan anlaşmadır. Bu 

anlaşma, Mısır’daki Türk yatırımcıla-

ra yatırım olanakları sağlamıştır. Aynı

zamanda özellikle ekonomik açıdan 

Mısır’a sorun yaratabileceğini düşün-

düğüm konular hakkında da yorumda 

bulunmak istiyorum. Bunlardan bir 

tanesi, İsrail’e yönelik gaz teslimatı-

nın durdurulması ve özellikli sanayi

bölgesi anlamına gelen Q.I.Z (qualif-ff

ying industrial zone)’dur. Bana göre, 

Mısır’daki değişim hükümeti, İsrail’in

kapsamını Q.I.Z’nin gerektirdiği en

düşük oran’a, %10’dan %8’e düşürme

kararını verdi. 2005 yılında süreç baş-

ladığında, İsrail’in özellikli sanayi böl-

gesindeki (Q.I.Z) %12’ydi, daha sonra 

%10’a düşürüldü ve şimdi de Mısır’ın 

değişim hükümeti bu yüzdeyi %8’e

düşürülmek istiyor. Söz konusu sana-

yi bölgeleri Türk yatırımcılar için son

derece önemli, zira bu bölgeler üze-

rinden mallarınızı gümrük vergisine 

tabii tutulmadan vergilerden muaf bir

şekilde ABD’ye ihraç edebiliyorsunuz.

Bununla birlikte, bu bölgelerin İsrail

ve Mısır arasında bir gerginliğe neden

olma ihtimali de bulunmaktadır.  Aynı 

zamanda Mısır’la iki üst düzey komi-

temiz de bulunmaktadır; bunlardan 

bir tanesi Ortak Ekonomi Konseyi, 

ikincisi ise, üst düzey Ticari Danış-

ma Mekanizmasıdır. Her iki kurul da, 

ekonomi bakanı ve Mısır hüküme-

tindeki mevkidaşı tarafından yönetil-

mektedir. Bu nedenle bu kurulların, 

Mısır’daki seçimlerden ve istikrarı 

yeniden kurma sürecinden sonra da

varlığını sürdürmesini umuyoruz. Te-

şekkürler.
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Sayın Yaşar Yakış:

Çok teşekkürler, Sayın Karabalık. Şu 

anda soru cevap kısmıyla devam et-

mek istiyorum. Soruları toplayacağız 

ve cevaplandırmaya çalışacağız. Ken-

dinizi tanıtıp hangi konuşmacıya so-

runuzu yöneltmek istediğinizi de be-

lirtirseniz çok memnun olurum. 

Abdullah Bozkurt:

Sanırım diğer insanların yorumlama

şekillerini anlıyorum, örneğin, anladı-

ğım kadarıyla Mısır’ın sanayi temelini

tamamen görmezden gelmesi gerekti-

ğini kastetmediniz çünkü sizin daha 

çabuk bir toparlanmayı gerçekleşti-

rebilmek için yatırımda bulunulması 

gerektiğini düşündüğünüz sektörlere

bakılacak olursa, bu yakın liman te-

sislerini sanayi temelinizin olmama-

sı ya da Mısır’da verimli fabrikaların 

bulunmaması durumunda işletmeniz

mümkün olmayacaktır, böyle bir du-

rumda ekonomi için ayrıca önemli

olan mühim geliştiricileri de yetişti-

remeyeceksiniz. Bu konuyu öncelikle

açıklığa kavuşturmak istedim. İkin-

cisi ise diğer konuşmacıya yönelik-

tir; ekonomist oldukça karamsar bir 

Mısır tablosu çizdi. Mısır ekonomisi 

konusunda kişisel olarak ülke için işe 

yarayacağını düşündüğüm çok faz-

la seçenek görmüyorum. Bankalarda 

çok fazla rezerviniz yok bu nedenle de

hatırı sayılır bir nakde ya da hazineye

ihtiyacınız var. Ve Pakistan’da da pek

çok örneğini gördüğümüz gibi pek çok

insan toplantılara geliyor ve oldukça

fazla plan öne sürdüğünüzü ancak bu

planların hepsinin gerçekleştirilmesi-

nin çok uzun zaman alacağını söylü-

yorlar. Bu nedenle tıpkı bizim 2001’de 

yaptığımız gibi IMF seçeneği mevcut

koşullarda daha iyi bir seçenek ola-

caktır. Daha sadece 10 yıl önce biz de 

Mısır’ın şu anda içinde bulunduğu 

aynı zor durumu yaşıyorduk. Üçüncü 
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yorumum ise neredeyse hiç adından

söz edilmeyen KOBİ’ler hakkında ola-

cak, bence ekonomide ve ikili ticaret,

ihracat ve ithalat şirketlerinde önem-

li rol oynayan Küçük ve Orta Bütçeli

İşletmelere gittikçe daha fazla vurgu

yapılmalıdır. Zamanımızın büyük bir

kısmında büyük sorun teşkil eden

konulardan konuştuk, evet büyük bir

yatırım yapıyorlar ve bu uzun zaman

alıyor hatta bazen pek çok lojistik ve

diğer uygulanabilir konularda çalış-

malar yapmak zorunda kaldıkları için

söz konusu yatırım gerçekleştirilemi-

yor bile. Küçük ve Orta Bütçeli İşlet-

meler oldukça hızlı ilerliyor ve çok

yenilikçiler. Risk alıyorlar, bunun pek

çok farklı örneğini ise, Türkiye’de pek

çok başarı hikayesinin altına imzası-

nı atmış TUSCON’da görebiliyoruz.

Mısır’da olduğu kadar Tunus ve çoğu

Afrika ülkesinde de çalıştaylara katılı-

yorlar. Bunu özellikle vurgulamalıyız.

Son sorum ise yine Dina Khayat için;

Mısır’daki istatistiklerin son durumu-

nu ve ne kadar güvenilir olduklarını

öğrenmek istiyorum. Hepimizin bil-

diği üzere, Yunanistan’da istatistik-

lerle oynadılar ve şimdi de geldikleri

nokta aşikar. Teşekkürler.

Sayın Yaşar Yakış:

Çok teşekkürler, başka soru var mı?

Bu arada, sorular burada tartıştığımız

konularla daha yakından alakalı olur-

sa memnun olurum. 

Atıf Özbey (AA): 

Mısır’ın dikkatli olması lazım ve Tür-

kiye ya da AKP’nin IMF ile olan de-

neyimlerinden faydalanmaları husu-

su iyi bir öneri. 2001’de AK Partinin

gelişinden sadece bir yıl önce, ABD’de

TV Channel Fox’da bir program var-

dı. Bill Clinton’un danışmanı Sayın

Dick Morris Türkiye hakkında bazı 

çok kötü sözler sarfetti ki bu da mec-

lisimizden tepki gördü. Peki neydi o?

İnsanlar kendisine Irak’ın durumu ve

onu nasıl kontrol etmeyi planladıkları

hakkında soru yönelttiğinde, kendi-

si IMF’nin Türkiye’yi onlar için satın 

aldığını ve bu bölgeden her şeyi geçi-

rebileceklerini söyledi. Bu nedenle o 

dönem IMF’nin zamanıydı, bir yan-

dan bazı krediler verirken ve yine bazı 

projeleri desteklerken diğer taraftan 

da her şeyi kontrol etmek istiyorlar.

Bu nedenle AK Parti, IMF’nin iktida-

rına bir son verdi ve şu anda Türkiye

hükümeti IMF’den hiçbir şey almıyor. 

Hatta Başbakanımız, Türkiye’nin her 

an IMF’ye olan bütün borçlarını ka-

patabileceğini ve kendi başına devam 

edebileceğini duyurdu. Mısır’dan ge-

len misafirlerimizin bu konuda bize

katılp katılmadıklarını bilmiyorum.

Teşekkürler.

Sayın Yaşar Yakış:

Çok teşekkürler. Ben bir soru eklemek 

istiyorum. Çok zenginler ve çok fakir-

ler arasındaki bu uçurumu kapatmak 

için, demokrasilerde, bir orta sınıf ya-

ratmak son derece önemli bir unsur-

dur; bir orta sınıf yaratmalısınız. Bu 

konu toplum içerisinde demokrasinin

yol alabilmesine yardımcı olacağı için,

Mısır’daki partilerin programlarında

herhangi bir şekilde bu konu yer edin-

di mi ya da başkanlık seçiminin aday-

ları seçim kampanyalarında veya bil-

dirilerinde bu hususa değindi mi diye

sormak istiyorum. Teşekkürler. Şimdi 

analistlere dönüyorum.
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Dina Khayat:

Öncelikle sanayi konusundaki so-

ruya cevap vereceğim. Ben sanayiye 

karşı herhangi bir şey söylemiyorum. 

Söylemek istediğim şey, sanayinin ilk

öncelik olmadığı, ilk önceliğin turizm 

olduğudur. Turizm’den yararlanmalı-

sınız. Mısır’ın tek avantajı turizmdir, 

sanayi değil. Sanayi muhteşem bir 

sektördür ve diğer bütün sektörlere

destek olmak gibi bir özelliği bulun-

maktadır. Alexandria’dan bahsetti-

ğinizde, sizi temin ederim ki hiçbir

şehir, Alexandria’nın sahip olduğu 

konuma sahip değildir, turizmi dü-

şündüğünüzdeyse, hiçkimse bizim 

sahip olduğumuz kaynaklara sahip

değildir. Sanayiye gelelim. Bu sektör

çok daha pahalı. Orta vadeli bir çö-

züm. Neden? KOBİler, KOBİler ko-

nusunda haklısınız. Sanayi önemli bir 

sektör ve Mısır’ın KOBİlere yardımcı

olarak ve onları finance ederek girdiği 

bir diğer sektör, ancak Mısır’ın baş-

kanlık seçimleri dolayısıyla KOBİler

durmak zorunda kaldılar. KOBİler, bir 

yol haritası belirlemeyi sağlayabilecek

bir unsur ve ekonomi için temellerin

ve diğer sektörlerin de kurulmasını

sağlayan bir yoldur. Türkiye için de,

bu alana yatırım yapmak faydalı ola-

caktır. Türkiye gerçekten de Mısır’a

tecrübe konusunda ve söz konusu

ülkedeki kurumsallaşma şirketleri ile

alakalı olarak yardımcı olabilir. Birlik-

te yapılacak çok fazla şey var. İstatis-

tiklerle alakalı soruya gelecek olursak,

dalgalanmaları düzgün bir şekilde

gösteren bir tablomuz yok, bu da faiz

oranlarının bile ne kadar yüksek oldu-

ğunu bilmediğimiz anlamına geliyor.

Sayın Yaşar Yakış:

Çok teşekkürler. Dina’nın turizm üze-

rindeki ısrarını birkaç nedenden do-

layı desteklemek istiyorum. Birincisi

çabuk dönüt alınabilme özelliği; bu yıl

yatırım yapıyorsunuz ve seneye kar-
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şılığını alıyorsunuz. İkinci olarak da

turizmin uluslar arası toplumla karşı-

lıklı kültürel değişimi etkiliyor olduğu

gerçeğidir, zira Mısır’a dünyanın her-

yerinden turist gelecektir ve beraber-

lerinde kültürlerini de getireceklerdir,

kültürel değişime gireceklerdir, Mı-

sırlılardan bir şeyler öğrenecekler ve

gittikleri yerlere kendi kültürlerinden

bir şeyler bırakacaklar, böylelikle de

ilişkiler genişleyecek. Türk ilişkileri-

nin yanı sıra turizmle alakalı bir diğer

şey ise, turizm alanındaki bütünleyici

unsurlardır. Bütünleyici unsurlar iki

yeni alanda görülmektedir, eğer iki

ülke yakın bir işbirliğine girerse, uzak

ülkelerden turist çekeceklerdir. Sade-

ce Türkiye için gelirlerse, yolculukla-

rının buna değmeyeceğini düşünebi-

lirler, sadece Mısır için gelirlerse de

aynı düşünce içine girebilirler, fakat

Japonya’dan ve ABD’den bütün yolu,

Mısır’daki ve Türkiye’deki ilginç yer-

leri görmek için gelirlerse, bu ziyaret-

lerinden bir kar elde edebilirler. İkinci

alan ise mevsimsel bütünlüklerdir; kı-

şın Mısır’ın üst kesimi, bölgenin ideal

turizm mevsimi kış olduğu için en iyi

tatil beldesi olacaktır.  Türkiye’ye ise

turistlerin büyük bir kısmı yazın gel-

mektedir, bu nedenle turizm sektö-

ründeki kişisel hizmet kışın Mısır’ın

üst kesimine aktarılırken, yazın tu-

rizmin en aktif olduğu dönemde tek-

rar Türkiye’ye çekilebilir. Bu diğer bir

bütünlük alanıdır. Sizin turizm konu-

sundaki ısrarınızı desteklemek ama-

cıyla bunu da eklemek istedim. Şim-

di yorumları için Türk meslektaşıma

dönmek istiyorum.

Doç. Dr. Harun Öztürkler:

Teşekkürler. Küçük ve orta bütçeli

işletmeler konusuna değinecek olur-

sam, esas konu yeni ekonomik du-

rumları nasıl benimseyebildikleri ile

alakalı olarak bu işletmelerin esnek-

liğidir. Yenilikçi yaklaşımlar, daha da

önemlisi kolay istihdam yaklaşımları, 

en mühim konuları oluşturmaktadır. 

Bir yıl önce, bir sonraki yıla yönelik

olarak ortalama KOBİ kar oranı %30

ya da daha az olarak hesaplanmıştır. 

Yine de bu şirketler büyük yatırımlar 

gerçekleştirmişlerdir, kar elde etme

oranı %50’den düşük olan bir şirket 

bile hiçbir yatırım işine girmezken, 

%30’dan daha az bir kar oranına sahip 

bu şirketler yatırım yapmaktadırlar. 

Bu yüzden bu konu önemlidir. Evet,

IMF konusuyla alakalı olarak, maga-

zin dergilerinin IMF hakkında söyle-

diklerine dikkat etmemeliyiz, onun

yerine IMF’nin ne olduğunu anlama-

lıyız. IMF uluslararası bir kuruluştur

ve Türkiye’de bu kuruluşun bir üye-

sidir. IMF’nin görevi kısa dönemde,

kısa dönemle bir yılı kastediyorum, 

ödeme sorunlarına bir denge getir-

mektir, bu nedenle bence ülke mev-

cut açığını kapatmakta zorlanıyor. Bir 

yılın sonrasında IMF duruma müda-

hale eder ve belirli koşullar altında

ülkeye fon sağlar. IMF’yi bir düşman 

ya da dost olarak görmek saçmalık-

tır, IMF, üyeleri tarafından işletilen

uluslararası bir kuruluştur. Mısır’daki 

yeni arkadaşlarıma Mısır’ın en baş-

tan yeniden nasıl inşa edeleceğinden 

bahsedecek olursam, Mısır’ın ekono-

mik yapısıyla alakalı bir tablo çizmem 

gerekir. Alt sektörlerin, GYH’ya ve

istihdama getirdiği katkılar yoluyla 

ekonomik yapıyı ölçtük. Lütfen bu 

sayılara dikkat edin. GYH’ya tarım-

sal katkıda vereceğim oranlar en son

elde edilenler, 2011 yılında belirlenen 

bu oran %40.4. Avrupa Birliği’nde sayı

bir nokta daha ilerdedir, tarım Avru-
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pa Birliğinde %1.8 GYH, Mısır’da da 

%40.4 sağlamaktadır. Mısır’da sanayi, 

%39.9, hizmet ise %45.8’dir. Avrupa 

Birliğinde hizmet sektörü %73.2’dir ve 

kalan %23,2’lik oranı da sanayi teşkil 

etmektedir. Bu sonuçlara göre Avru-

pa Birliğinde sanayinin payı az gibi 

görünebilir ancak hizmet sektörünün

ilkel bir sektör olduğunu aklımızdan 

çıkarmamalıyız. Sanayi temeli olduğu

sürece bu sektör çalışmasını sürdürür.

Bir yıllığına ya da iki yıllığına turiz-

me dikkatleri yöneltmek iyidir ancak 

unutmayalım ki kendi potansiyeline 

yakın olduğunda Mısır’da işsizlik ora-

nı %20’den fazlaydı ve turizmde po-

tansiyel seviyeye ulaşılsa bile, Mısır’da 

%20’lik bir işsizlik oranı öngöreceğiz. 

Ve turizmde Mısır’a rakip olan ülkeler,

İspanya, Yunanistan ve Türkiye’dir. Bu

nedenle Mısır’ın turizmde ileri gide-

bileceği pek fazla alan bulunmamak-

tadır. Yeniden altını çizerek söylemek 

istiyorum, gelecek, istihdam sağlaya-

cak ve GYH oluşturacak mali serma-

yelere, sağlığa, eğitime, sanayi yatırı-

mına bağlıdır. Mısır’ın GYH’nın 231

milyar dolar olduğunu unutmayın,

Türkiye’ninki de 800 milyar dolar bu 

sebeple karşılaştırılabilir bir ekono-

mimiz bulunuyor. Mısır’ın GYH’sini 

dört katına çıkarma imkanı var. Te-

şekkürler.

Sayın Yaşar Yakış:

Çok teşekkürler.

Hakan Karabalık:

Alt seviyedeki Mısırlıların istihdamı

ile alakalı olarak konuşmamda da be-

lirtmiş olduğum üzere, Türk girişim-

ciler, Mısıra 2 milyar dolardan fazla

yatırım yapmıştır. Mısırlılara iş imka-

nı sunmaktadırlar, bildiğim kadarıyla

şu anda 50 000 Mısırlı Mısır’daki Türk

fabrikalarında çalışıyor. İstihdam

oluşturmak için ekonominizi canlan-

dırmanız gerekir. Turizm gibi herhan-
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gi bir sektörle bunu başarmak müm-

kün. Rekabetçi sektörünüze öncelik

vermelisiniz, bu turizm olabilir, bazı

sanayi altı sektörler, enerji ya da tarım

olabilir. Ekonominizi canlandırdığı-

nızda sonuçları görecek ve istihdam

olanaklarına sahip olacaksınız. Elbet-

te ki, bu projede doğrudan yabancı

yatırım oldukça önemli olacaktır çün-

kü söz konusu yatırım, Mısır’a yöne-

tim kabiliyeti, teknoloji transferi ve şu

anda sahip olmadığınız pek çok im-

kan verecektir, şu anda çok fazla soru-

nunuz olduğu için, doğrudan yabancı

yatırım buna bir çözüm getirebilir. Bu

yüzden bir liderlik ve yürütme planına

ihtiyacınız olduğunu söylüyorum. Yü-

rütme haritası Mısır’ın geleceği için

son derece mühimdir. IMF konusuna

değinecek olursam, IMF bazı koşullar

koymaktadır ve bu koşullar daha alt

seviyelerdeki Mısırlılar için iyi olma-

yacaktır, profesörümün ve büyükel-

çimin de konuşmalarında bahsetmiş

oldukları üzere, Mısırlıların %70’i ya-

şam kalitelerini yükseltmek istemek-

tedir. Fakat bence IMF, nüfusunuzun

bu %70’lik kesimi için başka şeyler

getirecektir. Bunu bizim deneyimleri-

mize dayanarak söylüyorum.

Doç. Dr. Harun Öztürkler:

Sayın Oturum Başkanım, sadece bir

cümle ekleyebilir miyim? Yunan bir 

kalkınma ekonomisti vardı, arkadaşı-

mın atıfta bulunduğu şeyi yatırım ka-

biliyeti olarak adlandırıyordu. Doğru-

dan yabancı yatırım, ülkenin yatırım 

kabiliyetini kısa vadede artırmak için 

önemlidir, böylece teknoloji ve dene-

yim gelir. Arkadaşım kesinlikle haklı.

Teşekkür ederim.

Sayın Yaşar Yakış:

Çok teşekkür ederim. Benim orta sı-

nıf fikrime dair herhangi bir yorumu-

nuz var mı?

Sayın Dina Khayat:

Evet, benim var. Mısır geçtiğimiz 16 

ayda ekonomiye odaklanmamıştır. 

Bu, daha çok kimlikten ve Mısır için

bir nevi siyasi bir düzenlemeden bah-

settiğimiz başlangıç noktasıdır.

Sayın Yaşar Yakış:

Çok teşekkürler, böylelikle panelin

ikinci oturumunu sonlandırıyoruz. 

Şimdi hepinizi öğle yemeğine davet 

ediyorum. Yemek bu binada bir kat 

aşağıda organize edilecek. Öğleden 

sonra saat üçte yeniden bir araya gele-

ceğiz. İlginiz için teşekkürler. 
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III. KISIM 

 “Türkiye ve Mısır arasındaki İlişkilerin Geliştirilmesi: 
Olasılıklar ve Zorluklar”

Moderator:
Sayın Büyükelçi Mohamed Anis Salem, Geliştirme Çalışmaları Müdürü

Konuşmacılar:
Sayın Büyükelçi Fathy El Shazly, Mısır Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Ulusal Proje Müdürü, 

Türkiye’nin Eski Mısır Büyükelçisi

Yrd. Doç. Dr. Şaban Kardaş, TOBB Üniversitesi

Abdullah Bozkurt, Today’s Zaman

Sayın Büyükelçi Mohamed Anis
Salem:

Tekrar hoş geldiniz. Öğle yemeğin-

den önceki son konuşmacı mı yoksa

öğle yemeğinden sonraki ilk konuş-

macı mı olmanın hangisinin daha

zor bir iş olduğunu bilmiyorum. Öğle

yemeğinden önceki son konuşma-

cı olduğunuzda herkes konuşmanızı

bitirmenizi istiyor. Yemekten sonraki 

ilk konuşmacı olduğunuzda da kimse 

başlamanızı istemiyor. Fakat sanırım

toplantımızın belki de en önemli, en

heyecan verici kısmına geldik çünkü

artık bu durumdan kurtulabilmek için 

bazı çok pratik ve uygulanabilir tavsi-

yeleri sıralayacağız. İlk öneri olarak 
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buranın çok güzel bir yer olduğunu ve

burada bir başka toplantı daha düzen-

lememiz gerektiğini düşündüğümü

söyleyecektim. Ancak bence Mısır ve

Türkiye arasındaki bu ilişki potansiye-

li son derece büyük. Özellikle her iki

taraf da bu potansiyelin kullanılmadı-

ğını hissediyor. Her iki taraf da ilişki-

nin arkamızda kalmaktan ziyade önü-

müzde uzandığı konusunda muta-

bıklar. Bu ilişki, insanların geçmişten

ziyade geleceğe baktıkları az sayıdaki

ilişkilerden bir tanesidir, örneğin; Mı-

sır ve Suudi Arabistan ilişkilerinde-

ki son krize baktığınızda yorumların

çoğunun geçmiş hakkında yapılmış

olması son derece ilginçtir. İnsanlar,

neler olduğunu açıklamak için, 200

yıl öncesine, Muhammed Ali’nin za-

manına gidiyorlar. Türkiye hakkında

konuştuğunuzda, herkesin geleceğe

baktığını, olasılıklardan bahsettiğini

görüyorsunuz ve bence bu durum bu

konudaki en teşvik edici yönlerden

bir tanesi. Beni dinlemiyorsunuz, bu

nedenle sırayı panele bırakmak istiyo-

rum. Eğer siz de aynı fikirdeyseniz, 15

dakika daha uzatabilir miyiz, çünkü 15

dakika geç başladık böylelikle 16.45’te

bitireceğiz. Benim buradaki tek göre-

vim panelin 16.45’te bitişini sağlamak.

Tek görevim zaman kısıtlamalarına

riayet edilmesini temin etmek. 3 ya da

4 tane konuşmacımız olacak. Burada

üç kişi var ama programda dört kişi

görüyorum. Sözü Büyükelçi Fathy El

Shazly’e vererek başlamak istiyorum.

Sayın Büyükelçi Fathy El Shazly:

Teşekkürler Sayın Oturum Başka-

nım. Tavsiyenize uyacağım ve müm-

kün olduğunca kısa ve öz konuşmaya

çalışacağım. Bence Mısır’ın, Süveyş

Kanal Köprüsü ve Kuzey Batı kıyısı

gibi eşsiz coğrafi konumunun değeri-

ni ve etkisini en üst düzeye çıkaracak

projelere öncelik vermeliyiz. Buna 

Kızıldeniz kıyısını da ekleyebilirim.

Stratejik açıların yanı sıra belirli eko-

nomik avantajlarımız da bulunmakta-

dır. İnsanları, bu bölgelerin kapsamlı

gelişimlerinin faydalarına doğru çeke-

bilecek bir potansiyel bulunmaktadır.

Bu özel projelerden biri Avrupa kı-

yısına en yakın olan Afrika kıyısında 

Mega denizciliğin kurulmasıdır. Yanı-

na, özellikle güneydoğu ve güneybatı 

Asya, Kore, Tayvan ve Çin’de üretilen

ürünleri alıp daha sonra da Avrupa’ya 

ve bütün Kuzey Afrika ülkelerine ih-

raç edebileceğiniz devasa bir serbest

depo alanınız olabilir. Bana göre, işe 

yönelik doğru ikili ilişkiler kurmak 

için Mısır’daki yasal ortamı, sivil top-

lum ve doğrudan yabancı yatırım gibi

demokrasi gereklilikleriyle bir ara-

ya getirmek gerekmektedir. Şu anda, 

güney Avrupa’nın yanı sıra Afrika,

merkez Asya ve Kafkaslardaki üçün-

cü dünya ülkelerinde ortaklık kurmak 

için Mısır ve Türkiye arasında bir 

köprü inşa etmek ve yeni yerler istila 

etme mirasından ve askeri üretimden 

kesin bir surette yararlanarak askeri 

işbirliği gibi potansiyel çift taraflı iş-

birliği mekanizmalarından faydalan-

mak zorunda olduğumuzu düşünü-

yorum. Her iki ülkede de oldukça iyi 

bir sanayi temeli mevcut ve bütünlük

için de bir yer olduğuna inanıyorum.

Mısır’da ana savaş tankı montaj hattı,

Türkiye’de ise savaş uçağı montaj hat-

tı bulunuyor. F16’nın yanı sıra M1A1 

ana savaş tanklarının da üretiminde

bir bütünlük alanı olduğuna inanıyo-

rum. Mısır hava taşıtlarının savaş pi-

lotlarının özel eğitim tesisinden yarar-

landıklarını hiçbir yerde okumadım.

Bir zamanlar, İsrail hava kuvvetleri



ORSAM
ORSAM TUTANAKLARI, No: 25, Haziran 2012 59

DEĞİŞEN MISIR VE YENİ DÖNEMDE TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİ
ORSAM

pilotlarının eğitim geçişlerini kullan-

malarına izin verdiği için Türkiye’ye 

yönelik eleştiriler olmuştu, sanırım

izin 100 uzun uçuş rotasını kapsıyor-

du. İşleyen stratejik bir diyalog konu-

sunda Mısır ve Türkiye arasında böyle

bir işbirliği kesin bir kaide haline gel-

miştir, diyalog kurmuş durumdayız 

ancak bu diyalogu işleyen ve gerçek 

bir diyaloga dönüştürmüyorum. Mısır

ilişkilerini ilgilendiren bütün konular-

da bizler yerliyiz, Avrupa’daki güven-

lik ve işbirliği teşkilatıyız. Bu sebeple,

geçmişte her iki taraf da bu tür konu-

lardan özenle kaçınmıştır. Bence böy-

le hassas konuları ele alma zamanımız 

geldi de geçiyor bile. Ortak konumlar

ve ilk olarak ülkeler ve dinler arasın-

daki diyalog algımıza bağlı olarak or-

tak bir yabancı konum, daha sonra da

bu ortak konumu geri kalan ilgililere

nasıl tanıtacağımız konusunda fikir

alışverişi itibariyle ülkeler arası di-

yalogun geliştirilmesi üzerine ortak

bir eylem planı belirledik. Üçüncü 

taraflarla teknik işbirliği konusunda

politikalar, girişimler ve eşgüdümlü

pozisyonlar bağlamında, Mısır’da, Af-ff

rika ve bağımsız ülkelerin eyaletleriy-

le işbirliğine teknik açıdan taraf olan-

ların var olduğunu biliyorum. Ayrıca, 

Türkiye’de de kendi teknik işbirlikleri-

nin olduğunu biliyorum ve tekrarlar-

dan kaçınmak ve maliyet verimliliğini

artırmak için işbirliğine yer olduğuna 

inanıyorum. Bunlar, daha sonraki dö-

nemlerde geliştirilmeyi hak eden bazı 

fikirler. Çok teşekkürler. 

Sayın Büyükelçi Mohamed Anis
Salem:

Çok teşekkürler Büyükelçi Shazly. 

Konuşmanızın içeriği için teşekkürler. 

Oldukça yapısal bir şekilde konuşma-

nızı sundunuz. Coğrafi bir odak nok-

tası getirdiniz, özellikle işleyen alanla-

ra; askeri tarafa, stratejik diyaloga ve 

ülke tarafına odaklandınız. Bence bu 

noktaya ek olarak değinmeniz özel-
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likle iyi oldu çünkü tartışmamızın ilk

kısmında bu konulardan bahsetme-

miştik. Şimdi sözü TOBB Üniversi-

tesinden Profesör Şaban Kardaş’a bı-

rakıyorum. Duyurusunu bana verme

nezaketinde bulunmuştu bu nedenle

sırayı önce ona veriyorum.

Yrd. Doç. Dr. Şaban Kardaş:

Çok teşekkürler. Ayrıca, bu harika

yerde bu harika etkinliği düzenleyen

ORSAM’a ve burada, Ankara’da bulu-

nan Mısır Büyükelçiliğine teşekkür

etmek istiyorum. Bir konuşma yap-

mak istiyorum ve sunumum,

Türkiye’nin bölgesel rolünü, dış poli-

tikadaki bölgesel vizyonunu ve bunun

bölgedeki Türkiye-Mısır ortaklığının

gelecekteki ilerleyişini nasıl etkileye-

ceğini anlamak amacıyla genel olarak

uluslararası ilişkiler perspektifinden

gidecektir. Bu bağlamda geçtiğimiz

aylarda Türk dış politikasını yakından

takip eden bizler, çoğunlukla

Türkiye’nin bölgesel politikasındaki

değişimlerden ve Türkiye’nin Orta

Doğu politikasındaki değişimden

bahsettik. Türkiye’nin Orta Doğu’ya

yönelik politikasına ek olarak

Türkiye’nin Orta Doğu hakkındaki

vizyonu üzerindeki tartışmanın ifade-

lerini değiştiren farklılıklar olmuştur.

Genel olarak, birkaç yıldan sonra

Türkiye’nin azimli Orta Doğu politi-

kasının bir çıkmaz sokağa girdiği yö-

nünde bir düşünce gelişmiştir, çünkü

eğer Suriye’deki denkleme bakılacak

olursa, Türkiye konumunu açıkça be-

lirtse de, bu konum durumu yerinden

düzeltebilecek bir konum değildir.

Yine diğer durumlarda özellikle

Irak’ta, Türkiye’nin bölgesel politikası

önemli zorluklarla karşılaşmaktadır.

Yönümüzü İran’a döndüğümüzde

yine benzer sorunları görüyoruz.

Özellikle İran, Irak ve Suriye’deki bü-

tün bu gelişmelerle, Türk dış politika-

sının halihazırda bulunan azimli viz-

yonu konusunda büyük bir engelle

karşılaşıyor olabileceği izlenimi bu-

lunmaktadır,  ülke bu vizyonunu sür-

dürmektedir ancak eğer Afrika’da de-

ğil de Mısır’da daha ileriye gidecek 

olursak, özellikle bu sözde Arap Baha-

rı ve yetkili rejimden uzak gerçekleşen

bütün değişimleri, değişim demokra-

sileri yönünde zorlayan bölgesel dö-

nüşümler sonucunda farklı bir tablo

ile karşılaşabiliriz. Türkiye’nin ilişkile-

ri farklı bir karakter sergilemektedir. 

Her ne kadar başlangıçta özellikle 

Libya olayında, Türkiye, demokrasi

yanlısı hareketleri ve halk ayaklanma-

larını destekleme konusunda tered-

düt yaşasa da, genel olarak Türkiye

politikasını belirlemiştir ve şu anda

gördüğümüz üzere Mısır, Libya ve

Tunus’la iyi ilişkiler içerisindedir. Son

yıllarda, Türkiye’nin dış politikasını 

şekillendiren dinamikleri belirleyen

değerler bulunmaktadır. Bu bağlam-

da, Türkiye’nin sıkıntı içerisinde mi 

yoksa iyi bir durumda mı olduğu ko-

nusunda Türk dış politikasının söyle-

vinde ve uygulanmasında birkaç baş-

lıca değişiklikler olduğunu söyleyebi-

lirim. Günün sonunda, Orta Doğu’nun 

Türk dış politikası gündeminde

önemli bir unsur haline geldiğini gö-

rüyoruz. Bu nedenle, Türkiye’nin gi-

derek Orta Doğu jeopolitiği içerisine 

doğru çekildiğini, Türkiye’nin de gi-

derek bölgedeki güç dengeleri hesap-

lamalarının parçası olduğunu ve bu-

nun sonucunda da Türk dış politika-

sında başlıca bir değişikliğe gidildiğini

söyleyebiliriz. İkinci önemli süreç ise,

Türkiye’nin demokrasiye yönelik git-

tikçe artan vurgusudur. Sözde Arap 
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Baharının öncesinde Türkiye, demok-

rasinin geliştirilmesi konusunda özel 

bir politika geliştirme yoluna gitme-

miştir, ancak Arap Baharıyla birlikte,

Türkiye demokrasiyi dış politika gün-

deminin önemli bir konusu haline ge-

tirmiştir. Bu da son derece büyük bir

değişimdir. Bu süreçte, Türkiye’nin

batı dünyasıyla, özellikle de ABD’yle 

bağlarını yeniden gözden geçirdiğini

görüyoruz. Arap Baharı’ndan önce 

Türkiye’nin transatlantik gündemden 

çıkarılması hakkında konuşurduk.

Özellikle, Türkiye’nin kendi dış politi-

kasının yönünü batıdan uzağa çevirip

çevirmediği konusunda erişimde ya-

pılan değişikliklerle alakalı bir tartış-

ma ortaya atılmıştı, fakat Arap Baha-

rıyla birlikte özellikle Suriye’de, 

Libya’da, İran’da ve belirli bir derece-

de de Kuzey Afrika’da Türkiye’nin po-

litikalarının, ABD’nin konum ve poli-

tikalarına çok daha fazla sarıldığını 

görüyoruz. Buna bağlı olarak, bu an-

lamda Türkiye batıyla olan bağlarını 

yeniden tanımlamaktadır. Başlıca de-

ğişimlerden biri, Türk dış politikasın-

da zorunlu dile yönelik artan vurgu-

dur. Buna sert güç demiyorum, fakat 

Arap Baharı’ndan önce Türkiye’nin 

yumuşak güce dayalı bir ülke olması

nedeniyle gurur duyduğunu biliyo-

ruz. Şu anda ise, Türkiye’nin bir bağış 

kurumuna zorunlu bir söylev yükledi-

ğini, dış politikanın ise buna karşı çık-

tığını görüyoruz, buna örnek olarak

özellikle Türk başbakanı ve Irak baş-

bakanı arasındaki değişikliklerle bağ-

lantılı olarak Türkiye’nin Irak’a karşı 

yürüttüğü dış politika verilebilir.

Türkiye’nin İran ile ilişkilerinin de 

benzer bir vurgusunun olduğu, Türk

topraklarına yerleşmekten ziyade

NATO’nun erken uyarı vermesine 

izin verilmesi kararı ile alakalı bir söy-

lev boyutu da bulunmaktadır. Askeri 

boyutun, sert güç boyutunun, zorun-

luluk boyutunun Türk dış politikasın-

da daha da önemli hale geldiğini göre-

biliyoruz. Son birkaç yılda, Türk dış 

politikasının uygulanmasıyla alakalı

olarak da büyük değişimler yaşanmış-

tır. Bazı insanlar bu değişimi, şu anki 

hükümet olan AK Partinin Orta Doğu

politikasının çöküşü olarak nitelendi-

riyor. Ben, bu politikanın çökmediği-

ni, sadece şu anda değişen koşullara 

ayak uydurmak amacıyla değiştirildi-

ğini düşünen gruba dahilim. Politika-

nın çökmediği, sadece yeni zorluklara

göğüs germek için değiştirildiği iddia-

sını desteklemek için, öncelikle, Arap 

Baharı’ndan önce, hatta bu günlerde

Türk dış politikasının altında bulunan 

doktrinden, kavramsal çerçeveden ve 

kavramsal haritadan bahsetmek isti-

yorum. Bazen, Türk dış politikasıyla

alakalı tartışmalarda, insanlar, örne-

ğin son zamanlarda oldukça yaygın

olan yeni osmanlıcılık gibi farklı te-

rimleri kullanma eğilimi gösteriyor-

lar. Bazen, insanlar Türk dış politika-

sını, komşuların politikalarıyla sıfır

sorun politikası olarak adlandırıyor,

fakat bu terimler Türk dış politikası-

nın farklı boyutlarını yansıtabilir, bu

terimler yanıltıcı da olabilir; söz ko-

nusu bu terimler Türkiye’nin en son

belirlemiş olduğu dış politikayı, özel-

likle de bu politikaya dayanak oluştu-

ran kavramsal çerçeveyi özetleme-

mektedir. Son yıllardaki, özellikle son

10 yılda yeni hükümetin yönetimin-

deki Türk dış politikasını anlamak 

için bence bölgesel güç kavramına

bakmalıyız ve bu bağlamda  şu anki 

dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 

akademik yazılarından faydalanmalı-

yız. Bildiğiniz üzere kendisi eskiden

uluslararası ilişkiler dalında bir profe-
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sördü. “Stratejik Derinlik” adlı kita-

bında, Türkiye’yi merkezi bir güç ola-

rak nitelendirmektedir, daha sonra

Başbakanın danışmanı olarak sürdür-

düğü görevi esnasında “düzen kuru-

cu” tabirini kullanmış ve Türkiye’nin

komşularıyla işbirliği mekanizmaları-

nı başlatmak için sorumlu bölgesel bir

güç olarak hareket etmesi gerektiğini

dile getirmiştir. Bu anlamda kullanı-

lan komşular tabiri sadece Orta Do-

ğuyu değil aynı zamanda Balkanları,

Kafkasları ve Karadenizi de içermek-

tedir. Bence Türkiye’nin son yıllarda,

yani yaklaşık son 10 yılda yapmaya ça-

lıştığı şey, dünyanın bölgeselleşme sü-

recinde olan diğer kesimlerinde de

yapılanlara oldukça benzemektedir.

Çoğu zaman küreselleşmeden bah-

setme yoluna gidiyoruz fakat pek çok

durumda bu küreselleşme süreci baş-

ka bir süreçle, diğer bir adıyla bölge-

selleşmeyle el ele gitmektedir. Dünya-

nın farklı bölgelerinde, örneğin

Avrupa’da, bu durum oldukça tepki

toplamıştır ancak Asya’da bu sürecin 

de önemli olduğunu görüyoruz.

Afrika’da bile güvenliğin bölgeselleş-

mesinden bahsedebiliriz. Bölgesel ku-

ruluşlar, güvenlik kararlarının alın-

masında gittikçe daha önemli bir ko-

numa yerleşmektedir. Bu nedenle son

yıllarda Türkiye’nin yapmaya çalıştığı 

şey, bütün komşularıyla bölgeselleş-

me sürecini başlatmaktır. Sanırım bu,

değişimlerin yanı sıra son Türk dış 

politikasını da anlayabilme yolunda 

doğru olan çerçevedir. Bölgeselleşme-

ye paralel olarak, uluslar arası ilişki-

lerde bir başka süreç daha bulunmak-

tadır; söz konusu bu süreç yeni güçle-

rin yükselişidir. Bazen yükselen güç-

ler, ortaya çıkan güçler, ortaya çıkan

ekonomiler olarak adlandırılırlar, ba-

zen ise bu kavram hepsini bir arada

tanımlamak için kullanılır. Fakat gü-

nün sonunda gördüğümüz şey, eski 

güçlerin, batı güçlerinin ve ABD’nin
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güç, kontrol ve etkisinin düşüşte ol-

duğudur, dünyanın farklı yerlerinde 

bölgeselleşme süreci görülmektedir

ve yeni güçler yükselmektedir, özellik-

le küresel ekonominin büyük bir kıs-

mı Asya’ya doğru yola koyulmuştur.

Bütün bu süreçlerde son 10 yıldaki 

Türkiye, bütün komşularında bölge-

selleşmeyi teşvik etmeye çalışmıştır.

Halihazırda başlı başına yükselen bir

güç olan Türkiye, bu süreçte motor iş-

levi görmeye çalışmaktadır. Yine bu

süreçte Türkiye, birkaç araç kullan-

mıştır, bunların bir kısmından burada 

bahsedilmiştir. Bana göre Türkiye’nin

kullandığı en önemli araç, ekonomik 

araçtır. Bazı bilimadamları Türkiye’yi

bi ticaret devleti olarak nitelendir-

mektedir, bu anlamda, Türkiye, kendi

komşu çevrelerinde gücünü, zenginli-

ğini ve etkisini artırmak için ticaret

yatırımlarını ve diğer ekonomik araç-

ları kullanmaktadır. Dış ticaret ra-

kamlarına baktığımızda özellikle son 

yıllarda komşu bölgelerin yüzdeleri-

nin ve paylarının bütün dış ticaret 

dengesinde artıyor olduğunu ve ayrı-

ca Afrika, Asya ve Latin Amerika gibi

yeni bölgelerin de Türkiye’nin dış ti-

caretinde gittikçe daha önemli bir ko-

numa yerleştiğini görüyoruz. Yine 

Türkiye’nin yurtdışındaki, Mısır’da ve

diğer ülkelerdeki yatırımları gibi diğer

ekonomik araçlar da diğer boyutta ye-

niden kurulurken bu boyutta ise yük-

seliştedir. Türkiye’nin son yıllarda 

kullanmış olduğu ikinci bir araç ise 

siyasi araçtır. Türkiye farklı komşular-

la çift taraflı bir mekanizma kurmuş-

tur, bu kurumun adı Üst Düzey Stra-

tejik İşbirliği Konseyidir. Türkiye bu

eylemi, Irak’la, Suriye’yle, 

Yunanistan’la, Rusya’yla ve devrim-

den sonra da yakın dönemde Mısır’la 

gerçekleştirmiştir. Bu nedenle, 

Türkiye’nin, bölgesel ortaklarıyla bir

sinerji kurabilmek için ekonomik

araçlara ek olarak siyasi mekanizma-

lar da kullandığını görüyoruz. 

Türkiye’nin kullanmış olduğu bir di-

ğer araç ise, ara bulma ya da huzuru

sağlama girişimleridir. Gazze operas-

yonundan ve Arap Baharı kavramın-

dan önce Türkiye, İsrail ve Suriye ara-

sında arabuluculuk hizmeti teklif ede-

rek bölgesel anlaşmazlıkları çözüme

kavuşturmaya çabalamıştır. Başka bir-

kaç durumda da, Kafkaslarda ve Rus-

ya ile Gürcistan arasında, bunların

yanı sıra örneğin Balkanlarda da Tür-

kiye aynı aracı kullanma yoluna git-

miştir. Türkiye’nin kullandığı bir diğer 

araç ise, birleştirme politikasıdır, bu-

radaki birleştirme kavramı, sorunları 

askeri yollarla çözüme kavuşturmak 

yerine anlaşmazlığa taraf olan farklı 

kesimlerin işbirliğine gitmelerini sağ-

layacak kanalların inşa edilmesi fikri-

dir, böylelikle Türkiye tartışmaya ne-

den olan ortakları ve tarafları, sorun-

lara beraber bir çözüm getirebilecek-

leri şekilde bir araya getirir. Örneğin, 

Türkiye’nin nükleer konuda İran üze-

rinden yürüttüğü politika bu birleştir-

me politikasına güzel bir örnek teşkil 

edebilir, İran’la bağlantı kurarak Tür-

kiye bu davranışın değiştirilmesini 

umut etmiştir. Ayrıca yumuşak güç

konusunda da konuşmalar gerçekleş-

miştir; yumuşak güç Türkiye’nin böl-

gesel girişimlerinin bir diğer boyutu-

nu oluşturmaktadır. Bu farklı araçlar-

la Türkiye’nin gerçekleştirme konu-

sunda çaba sarfettiği şey, bölge ülkele-

rinin bir araya gelebileceği ve kendi

aralarında daha iyi sosyal, kültürel ve

siyasi bağlar geliştirebileceği bölgesel

bir düzenin oluşturulmasıdır. Kendi 

sorunlarını çözmek için mekanizma-

lar geliştirebilirler, buradaki ana fikir
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bölgesel sahipliktir. Bölgesel aktörler

kendi sorunlarını çözme konusunda

başlıca sorumlu olan taraflardır. Bu

bağlamda, o zamandan bu yana, Arap

Baharı ve yaşanan gelişmeler, Türk dış

politikasının bu yeni kararlı bölgesel

vizyonu için en büyük sınav olmuştur.

Pek çok anlamda bu kararlı vizyonun

karşısına bir çok engel çıkmıştır ve

Türkiye’nin kararlı vizyonunun Arap

Baharı’nın zorluklarına meydan oku-

ma konusunda yetersiz kaldığı bazı

durumlarda, bu sınav başarısızlıkla

sonuçlanmıştır. Bu bağlamda, Arap

Baharı’nın başlamasının ardından en

azından iki farklı süreç dikkatimi çek-

miştir. İlk süreç şudur: Türkiye’nin ka-

rarlı bölgesel vizyonunun kısıtlamala-

rı gözler önüne serilmiştir. İkinci sü-

reç ise, bölgesel düzenin, özellikle de

bölgesel düzene karşı yöneltilen teh-

ditlerin, bazı durumlarda Türkiye’nin

kendi bölgesel politikalarını değiştir-

mek zorunda kalacağı şekilde sonuç-

larda farklılığa neden olmasıdır. İlk

süreç olan Türkiye’nin kararlı bölgesel

vizyonunun kısıtlamalarına baktığı-

mızda, bu süreçteki en önemli engel,

Türkiye’nin gerek tek başına gerekse

bazı bölgesel aktörlerle işbirliği içeri-

sinde hareket etse bile bazı bölgesel

sorunların çözüme kavuşturlmasında

başarısız olmasıdır. Özellikle Suriye

meselesi önemlidir; bu konuda

Türkiye’nin başlangıçtaki politikası,

soruna çözüm getirmek için Suriye

rejimiyle çift taraflı kanallar kullanıl-

ması olmuştur ancak bu girişim başa-

rısızlıkla sonuçlanmıştır. Türkiye’nin

dışişleri bakanının 2011 yılının Ağus-

tos ayında Suriye’nin başkenti Şam’a

son ziyaretini gerçekleştirmesinin ar-

dından Türkiye çift taraflı ilişkiler dü-

zeyinin işe yaramadığını fark etmiş ve

bu nedenle de bölgesel seviyeye doğru

bir geçiş gerçekleştirmiştir. Türkiye,

yürüttüğü politikasının Arap Ligiyle 

eş güdümünün sağlamasını yönünde

emek sarfetmiştir. Yine Arap ligi ve 

Türkiye’nin desteği mevcut durumu

değiştirme konusunda yeterli olma-

mıştır. Arap ligi gözlem misyonu ba-

şarısız olmuş, bunun sonucunda da 

mesele uluslar arası aktörlere taşın-

mak zorunda kalmıştır. Şu anda bir

sonuca ulaşmak için Suriye’nin

ABD’ye, batılı aktörlere müracaat et-

mesi gerektiğini biliyoruz. Benzer du-

rum Libya’da da görülmüştür, yine 

çözüm, uluslar arası aktörlerin müda-

halesi sonucunda gelmiştir. Konuyla

alakalı olarak, bence Arap Baharı, 

Türkiye’ye, ülkenin yeteneklerinin,

araçlarının bölgesel sorunlara, bölge-

sel çözümler getirmede yeterli olma-

dığını ve bölgesel düzenin, bölgesel

aktörlerin ya da bölgesel devletlerin

ve kuruluşların bu göreve meyilli ol-

madıklarını hatırlatmıştır. Sanırım,

bu Türkiye için en önemli hatırlatıcı

olmuştur. İkinci boyut olan tehditle-

rin zorlayıcı yapısı da ayrıca önemli-

dir. Arap Baharı öncesinde görevli re-

jimlerde istikrarlı bir düzen hüküm

sürmüştür, iktidardaki rejimler bir 

çeşit iç düzen kurmuşlardır. Buradaki 

güvenliğe yönelik en büyük engel iç 

düzeyden gelmemiştir. Esed’in, 

Mübarek’in, Bin Ali’nin demokratik 

vesikalarını sorgulayabilirdik, ancak 

günün sonunda bu ülkelerde işleyen

siyasi ve ekonomik mekanizmalar var 

olmuştur. Bu işleyen mekanizmalar, 

nispeten bölgesel düzende bir yere de

konulabilir. Fakat, Arap Baharı süre-

cinde gördüğümüz şey, başlıca bölge-

sel ülkelerde iç düzenin değiştiği ve

bu değişimin pek çok durumda ülke 

içi istikrarsızlığa neden olduğuydur.
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Bu ülke içi istikrarsızlık aynı zamanda

bölgesel istikrarsızlık olarak da adlan-

dırılabilir. Şu anda Türkiye için esas

zorluk, bölgesel ülkelerde yapıların

kontrolünü üstlenmek ya da istikrarlı

ve işleyen rejimler kurmaktır. Bence

bu, son yıllarda Türkiye’nin demokra-

si hakkında daha da fazla konuşmaya

başlamasının nedenlerinden bir tane-

sidir. Arap Baharından önce Türkiye

demokrasi hakkında konuşmamıştı

çünkü o dönemde böyle bir konunun

gündeme gelmesi, ortak ülkelerinin 

içişlerine müdahale olarak görülüyor-

du, fakat şimdi, iç düzen pek çok ülke-

de tehdit altında ve bu da aynı zaman-

da bölgesel düzene karşı da bir tehdit

teşkil ediyor. Türkiye daha da fazla

demokrasi hakkında konuşuyor, daha

sık demokrasiye yaptığı desteği dile

getiriyor, işte bu nedenle de bu değişi-

mi yaşıyoruz. Tamamen değişim içe-

risinde olan bu yeni bölgesel düzende,

Türkiye ve Mısır’ın işbirliği yapabile-

ceği başlıca alanlar bulunuyor. Güçlü 

düzenlerin, güçlü bir yapıcısının ol-

duğu geleneğinin yaşandığı yerden

geliyorum. Bu nedenle, uluslar arası 

sistemde düzen kurabilecek ABD gibi

bir devletin olduğuna dikkatleri çek-

mek istiyorum. Bunun yanısıra, bana 

göre bölgesel seviyede de düzenler,

güçlü bölgesel aktörler tarafından ku-

rulur. Bu nedenle Orta Doğu güvenli-

ği bağlamında ihtiyaç duyduğumuz 

şey, gerekli adımları atabilen, bölge-

deki bütün insanların yararına olacak

bölgesel düzenleri kurmak için so-

rumluluk alabilen aktörlerdir. Bu yüz-

den bu bağlamda Mısır ve Türkiye en

muhtemel adaylar olarak karşımıza

çıkmaktadır. Şu ana kadar, ekonomik

reforma duyulan ihtiyaç hakkında ko-

nuştuk, öğle yemeği arasında Sayın

Büyükelçiyle, Türkiye ve Mısır liman-

ları arasında daha iyi ulaşım yolları

kurulmasına ilişkin duyulan gereksi-

nim üzerine konuştuk. Bütün bunlar

için, yapmamız gereken şey bölgesel

işbirliğini güçlendirmek için açık, 

uluslar arası ölçekte tanınmış normlar

ortaya koymaktır. Sanırım, bunun

gerçekleşebilmesi için başlıca güçle-

rin bir araya gelmesi ve bölgede itibar 

görecek normların belirlenmesi ge-

rekmektedir. Bunun yanı sıra, bu

normların uygulanmaması durumun-

da bazı zorlama mekanizmaları da 

bulunmalı. Bu nedenle, iki ülke ara-

sındaki potansiyel ortaklık önemlidir 

ancak normların ekonomik işbirliği 

dahilinde kurulması burada ihtiyaç 

duyulan konu değildir, esas konu, böl-

gede, özellikle Suriye gibi bölgesel

zorluklara hitap edebilecek işleyen bir 

güvenlik düzenine duyulan gereklilik-

tir. Bölge ülkeleri olarak bunu istiyor-

sak, Suriye’deki sorunu çözen biz ol-

malıyız; gelecekte de böyle bir kriz

durumunda öncü rolü üstlenebilmek

için daha iyi mekanizmalar geliştir-

meliyiz. Bu nedenle, bu süreç, İslam 

Konferansı Örgütü, Arap Ligi ya da

diğer yeni bölgesel güvenlik örgütleri 

bağlamında yürütülmelidir. Bu kriz,

İslam dünyasında ya da Orta Doğu’da 

barışı koruyan ya da gerektiğinde ba-

rış konusunda yaptırım uygulayan

mekanizmalara gerek olduğunu gös-

termiştir. Eksik olan budur. Dünyada-

ki sorunların çoğu, iç savaşlar, iç kriz-

ler bu coğrafyada yaşanmaktadır, fa-

kat bölgesel seviyede bu karmaşalara

ve İran nükleer sorunu ve Filistin me-

selesi gibi diğer konulara yönelik ku-

rumlarımız bulunmamaktadır. Bu tür

sorunlarla başa çıkmak için, daha iyi
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bölgesel mekanizmalara ihtiyaç duy-

maktayız ve iki ülke bir araya gelmeli-

dir, bu, işbirliği için son derece muh-

temeldir. Genel olarak, batının akade-

mik çevrelerinde, tek gerçek politik,

gerçekçi mantığın şu anda Mısır’ın

tekrar ayağı kalkması olduğunu düşü-

nenler arasında süregelen bir tartışma

bulunmaktadır. Pekala, şu anda sizle-

re daha sonra da cevap verebileceği-

niz bir soru yöneltmek istiyorum. Mı-

sır tekrar Orta Doğu jeopolitiği içeri-

sinde yerini alıyor, Mısır, Türkiye’nin

bölgede gittikçe artan etkisine bir teh-

dit ya da zorluk gözüyle bakabilir. Ge-

lecekteki zorluklardan bir tanesi, bu

dinamikleri rekabet için nasıl azalt-

mak gerektiği ve nasıl yakınlık ve iş-

birliği alanının bulunabileceği soru-

sunda gizlidir. Bu noktada Mısırlıların

ya da Mısırlı elitlerin, Türkiye’yi pota-

nisyel bir rakip olarak mı yoksa po-

tansiyel bir ortak olarak mı gördükleri

husundaki fikirlerini almak istiyorum.

Türk liderleri, Mısır’ı potansiyel bir

ortak olarak görmektedir ancak ben

bu konuda sizin de fikirlerinizi duy-

mak istedim.

Sayın Büyükelçi Muhammed Anis
Salem:

Çok teşekkürler. Bana göre, Sayın

Büyükelçi Shazly’nin daha derin bir

stratejik diyaloga duyulan ihtiya-

ca bağlı olarak bahsettiği gündemin

daha geniş bir tablosunu çizdiniz ve 

daha fazla açıklama gerektiren alan-

lardan bazılarıyla da alakalı olarak

belirli somut fikirlere değinerek ko-

nuşmanızı sonlandırdınız. Bildiğiniz

üzere Mısır’da bizler iyi şeyleri sona

bırakmayı severiz. Bu nedenle Sayın

Abdullah Bozkurt’u takdim etmekten

son derece mutluluk duyuyorum. Te-

laffuzum iyi miydi? Uçakta sizin gaze-

tenizi okuyordum ve sizi muhteşem

birinci sınıf gazetenizden dolayı teb-

rik ederim. Gazetecilerin her zaman 

söyleyecek ilginç şeyleri olduğunu

bildiğim için, sizi sona bıraktım. Bu-

yurun, şimdi sizin sıranız.

Abdullah Bozkurt:

Çok teşekkürler Büyükelçi Muham-

med Anis Salem. Son konuşmacı ol-

mak kolay bir iş değil elbette, ama 

elimden geleni yapacağım. Burada 

ORSAM’ın başkanına, Mısır Büyü-

kelçisine ve ORSAM’a teşekkürleri-

mi iletmek istiyorum. Bu çok önemli

toplantıyı ortak çabalarınızla düzen-

lediğiniz için teşekkür ederim. Bugün

gün boyunca pek çok fikir duyduk. Bu

fikirlerin büyük bir kısmını daha önce 

de duymuştuk, şimdi yine üzerlerinde 

duruyoruz. Bana gelecek olursa ben-

ce en büyük sorun, konu hakkındaki 

anlayış ve bilgi eksikliğidir. Bence bu

ana sorundur. Burada tartıştığımız ve

gelecekte de farklı toplantılarda tar-

tışacak olduğumuz bütün diğer fikir-

lerde, genel itibariyle birbirimizi tanı-

madığımız ortaya çıkıyor. Burada ya

da diğer platformlarda duyduğunuz 

sorulardan da bu sonuca ulaşabilirsi-

niz. Türk insanının Mısır’ın ne olduğu

hakkında pek fazla bilgisi yoktur, bu

durumun tam tersi de söz konusudur. 

Bunun üstesinden nasıl gelebiliriz? 

Bence, medyada çalışan biri olarak,

bundan belki de kısmen biz sorum-

luyuz, belki de Mısır kültürünü Türk 

insanlarına anlatabilmek için daha iyi 

bir iş çıkarmalıyız. Belki de Mısır’daki

ortaklarımız da aynısını yapmalıdır. 

Fakat bunu yapabilmek için medya

çalışanları arasında bir iletişim ağı
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kurmalısınız. Bunu da, çalıştaylarda,

seminerlerde ya da diğer etkinliklerde 

bir araya gelerek yapabilirsiniz. Bu-

radaki ana sorun ise, toplantıyı terk 

edene kadar, her şeyin aklınızdan 

uçup gidiyor olmasıdır. Nasıl bir takip

mekanizması kurmalısınız? Bildiğiniz 

üzere, bu toplantıdan çıkacak uygula-

nabilir tavsiyelerden daha önce bah-

setmiştik. Kelimeleri evirip çevirip 

yeniden söylemek yerine gerçekten

ne yapabiliriz? Bence her iki ülkedeki 

medya kuruluşları arasındaki ortak-

lık, bu bilgi ve anlayış eksikliğinin üs-

tesinden gelebilmenin yollarından biri

olacaktır. Daha sonra ise, kafalar üze-

rinde uçmaktan ziyade ayaklarımız

yere değerek yörüngemizi, çok daha

sağlıklı bir yolla belirleyebiliriz. İkin-

ci mesele ise, tıpkı şu anda yaptığımız 

gibi düşünce kuruluşları, akademiler,

üniversitelerden diğer kuruluşlar ve

özel akademik örgütler olarak bir ara-

ya gelmektir, böylelikle ne yapabile-

ceğimiz konusunda bir beyin fırtınası

yapabiliriz. Daha sonra, yine, bir takip 

ya da gözlem mekanizması geliştirip

bu toplantılarda göstermiş olduğu-

muz ilerlemelerin izini sürebiliriz.

Bana göre, Türk gazetelerini okudu-

ğumda Mısır kültürünün anlaşılması-

nın yansımalarını görüyorum. Bazen

de, akademisyen ve basın yayın organ-

ları çalışanlarının bile küçümseyici ta-

vırlarını görünce utanıyorum. Öğren-

me deneyimi çift taraflı gerçekleşir.

Biz Mısır’dan pek çok şey öğrenebili-

riz, onların da bizden öğreneceği çok 

miktarda bilgi ve tecrübe olabilir. Size

bir örnek vereyim, sabahki oturumda 

Sayın büyükelçi bahsetti, aynı zaman-

da eski dışişleri bakanı da bu konuya 

değindi, gün boyu devam eden bütün 

bu tartışmalar hakkında ne yazabili-

rim diye düşündüğümde aklımda be-

liren tek konu bu sabah Büyükelçinin 

bahsettiği konu oluyor. Türkiye’de-

ki Yüksek Seçim Kurulu, bunu nasıl 

başardıklarını, nasıl vatandaşlarının 

diğer ülkelerde kalmalarına izin ve-
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rip aynı zamanda demokratik sürece

dahil olmalarını sağladıklarını sor-

mak amacıyla Mısır’a bir ziyaret ger-

çekleştirmeyi düşünüyor. 1950’lerden

bu yana demokratik bir sistemimizin

olduğunu söylüyoruz ancak Türkiye

sınırları dışında yaşayan vatandaşla-

rımıza bu sürece katılabilme iznini

vermiş değiliz. En son 2008’de yaptık

ve anayasa mahkemesi yasayı kısmen

düşürdü. Son ulusal seçimlerde bunu

yapmadık. Irak bunu ilk demokratik

seçimlerinde başardı, Mısır başardı ve

biz de hala bunu nasıl başardıklarını

anlamaya çalışıyoruz. Mısırlılar, ney-

se ki bir seçim yaptılar. İkinci mesele

ise, benim hikayemin amacı olacak,

yakın zaman içinde Today’s Zaman’da

yayınlanacak, bu toplantının bir kay-

dını oluşturacağım, fakat bu, benim

için gazeteye koyabileceğim değerde

bir makale oluşturmamı sağlayacak

bir haber olması açısından en önemli

konu.  Diğer bütün konular pek çok

kez kaleme alındı, pek çok kez tartışıl-

dı ve eminim daha da tartışılacak. Bir

diğer somut eylem örneğin, Büyükel-

çinin bunun üzerinde bir süredir ça-

lıştığını biliyorum ancak bunun nasıl

sonlanacağı hakkında bir fikrim yok.

Türkiye’de Diyanet, Din İşleri Başkan-

lığı, adı altında büyük bir bürokrasi

bulunuyor ve binlerce imam atıyorlar.

Bu imamların çoğu, Arap dilini nasıl

anlayacaklarını bilmiyorlar, üstelik

bu insanların Kur’an’ın dediklerini

anlamaları ve insanlara bunları ak-

tarmaları gerekiyor. Bir Mısırlı gelip,

bizlere Kur’an’ı çok daha iyi anlayabi-

len imamlar yetiştirmemiz husunda

yardımcı olabilir. Diğer bir konu olan

RORO ile alakalı olarak ise, bugün as-

lında sütunumda da yazdım, Mısırlı-

lar çok kritik bir anda bize can simidi

attılar. Suriye’deki karışıklık nedeniy-

le Körfez bölgesindeki, Ürdün’deki 

ve Suudi Arabistan’daki ticaretimiz

kesintiye uğradığında, Allah’a şükür, 

bu konuda bazen tartışmalar da baş

göstermiştir tabii ama, RORO, süreci 

kolaylaştırmıştır, böylece Türkiye’ye

alternatif bir yol sunulmuştur. Bu,

ayakları yere basan somut bir eylem-

dir. Kamyonlarımız şu anda Mersin 

limanından Said limanına, oradan da 

Suudi Arabistan’a hatta Afrika paza-

rına bile güvenle geçebilmektedir. Bu

nedenle, bu eylem, Mısırlı dostları-

mızdan alıyor olduğumuz somut bir 

yardımdır. Sanırım, Büyükelçi Mu-

hammed Salem sunumunda diyalo-

gun derinleştirilmesinden bahsetmiş-

ti, bence bu son derece önemli. Bunu

yapabilmek için,tıpkı bir havuz gibi, 

insan kaynaklarının, insanların birle-

şebilmesi için bir yer inşa etmeliyiz ve

bunun temelini de çoğunlukla genç

nesiller arasına atmalıyız çünkü biz-

lere gelecek vadedenler onlardan baş-

kası değildir. Onları farklı platform-

larda bir araya getirelim, onları bir ya 

da iki aylığına yaz kamplarına alalım.

Böylece birbirleri hakkında bir şeyler

öğrenebilirler. Birbirleri hakkında ga-

zetelerde okuyarak öğrendiklerinden 

çok daha fazlasını öğrenebilirler. Mı-

sır ekonomisinde neler olup bittiğini 

anlamak için Reuters’in hikayelerine

bakıyoruz. Bunu yapmak yerine doğ-

rudan arkadaşlarımızdan bilgi alabi-

liriz. Bence bu son derece önemlidir.

Bursları artırın, Türkiye’ye gelen ya da 

Türkiye’den Mısır’a giden öğrenciler 

için daha fazla imkan sağlayın, yüksek

lisanslarını ve doktoralarını tamamla-

maları için orada dört yıl eğitim gör-

melerine imkan tanıyın. Eğer bunları

yapabilirsek, işte o zaman askeri or-

taklık, savaş uçakları ve diğer pek çok 

konuyla alakalı bütün bu somut mese-
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leleri daha sağlıklı bir şekilde tartışabi-

leceğiz diye düşünüyorum. İnsan kay-

nakları olacak ve bu konularda görevi

onlar üstlenecek. Bunun büyük önem 

arz ettiğini düşünüyorum. Sanırım

KOBİler üzerindeki vurgu gibi konu-

ların bazılarından bahsettik ve bence 

bu konu Türkiye ve Mısır arasındaki

işbirliği için son derece mühimdir.

Bana göre, Mısır’ın kötü ekonomik 

rakamları üzerinde hakettiğinden faz-

la duruyoruz. Evet bu rakamlar kötü 

ancak 10 yıl önce biz de aynı durum-

daydık. Tekrar ayağa kalkabilmemiz

için bize bir kredi limiti vermesi ama-

cıyla IMF’den yardım gelmesini bekli-

yorduk. Mısırlıların çok iyi bir şekilde 

bunu atlatacağına eminim. Oldukça

genç nüfusuyla tıpkı Türkiye gibiler ve

bu da son derece önemli. Avrupa’daki

nüfusla alakalı sayılara baktığınızda,

çok da parlak bir geleceklerinin olma-

dığı görülüyor. Türkiye, Mısır ve Asya 

ülkeleri gibi ülkeler genç nüfuslarıyla

çok hızlı yayılıyorlar. Bence bundan

bahsetmemiz de oldukça önemli. Sa-

nırım hepsi bu kadar, soru cevap kıs-

mına geçelim, belki tartışmamıza ora-

da devam edebiliriz. Çok teşekkürler. 

Sayın Büyükelçi Muhammed Anis
Salem:

Çok teşekkürler Sayın Bozkurt. Sizi

iyi bir gazeteci olduğunuz için sona 

bırakmakla iyi ettiğimi düşünüyo-

rum, konuya çok daha eylemsel bir 

noktadan yaklaşarak odaklandınız.

Sizin her zaman okuyucularınızın 

neyi okumak isteyeceği, neyin harika 

bir fikir olduğu konusunda kusursuz

bir düşünce yapınız bulunuyor. Bil-

diğiniz üzere, diplomatlar bunu yap-

maz. Onlar, okuyucunun ne okumak

istediğini asla düşünmezler, ne söyle-

mek istiyorlarsa onu söylerler. 25 da-

kikamız daha var, bu nedenle sizleri 

soru sormaya değil, bu beyin fırtınası 

oturumundan bir sonuçla çıkmamızı 

sağlayacak şekilde somut teklifler öne

sürmeye davet ediyorum. Hem ev sa-

hiplerimiz burada hem de Büyükelçi-

lik onlarla birlikte çalışabilir, ev öde-

vini onlara bırakabiliriz. Şimdi devam

edelim lütfen.

Atıf Özbey (AA):y  Çok teşekkürler Sa-

yın Oturum Başkanım. Aslında, bir-

kaç hafta önce Mısırlı birine bir soru 

sordum, bu soruyu başkanlık seçim-

lerinin ilk turundan önce yönelttim.

Ona “Kimin kazanacağını düşünüyor-

sunuz?” diye sordum. O da bana “Bu

süreç antidemokratik ve baskıcı, bu

yüzden size bir cevap veremem. Her-

hangi birisini tercih edemem,” dedi.

Bu nedenle, bugün bütün dünya Mı-

sır’daki seçimleri konuştuğu için, tüm 

Mısırlı halkına tebriklerimi sunmak

istiyorum. Ayrıca şunu da bilmelisiniz 

ki, burada, Türkiye’de bütün gazeteler,

televizyon kanalları ve haber ajansları

her dakika sizin başkanlık seçimle-

rinizle alakalı haberler yapıyor. Eğer

bu dönemden önce olsaydı, hiç kimse 

seçimler ve sonucunda neler olacağı

hakkında konuşmazdı. Bu da, yaşa-

nanların büyük bir savaş olduğunu ve 

Mısır’ın bölgede daha da güçlü hale

geldiğini gösteriyor. Buna inanmalısı-

nız.

Sizlere bahsetmek istediğim ikinci bir 

konu ise, sevgili misafirlerimiz, Türki-

ye’deki solcu ve demokrasi yanlısı in-

sanlardır. Sayın Erdoğan’la yanlış bir

yol üzerinden savaş başlattılar. Haksız 

olduğunuzu, yanlış şeyler yaptığınızı 

ve bunun İslam karşıtlığı olduğunu 

kendisiyle tartışacağız; onlar İslam’la 
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savaşıyorlar, Recep Tayyip Erdoğan’la 

değil. Bu nedenle her dönemden

sonra bütün dindar insanlar Sayın

Erdoğan’ı destekledi. Bu sebeple onla-

rın her biri Mısır’da aklını kaçırabilir.

Bu çıkarıma misafirlerimiz üzerinden

ulaştım. Bunun İslam olmadığını, İs-

lami bir yanlış anlaşılmadan ibaret

olduğunu söylüyor olmaktan son de-

rece memnunum. Bu sebeple tekrar

etmemin faydalı olacağını düşünüyo-

rum: “Bütün solcu gruplar AK Parti

hükümetiyle savaşacak ve bu hükü-

mete de İslam’a da karşılar, bu yüzden

yaptıkları yanlış. Bu AK partinin oyla-

rının sayısını artırıyor.

Diğer bir konu ise, her ne kadar Arap-

ça oldukça sık konuşulan bir dil olsa

da, bizim İngilizce konuşuyor olduğu-

muz gerçeğidir. Mısır’la da bu konu-

da işbirliği oluşturulmalı. 10 yıl önce

3000 öğrenci El-Azhar’da okuyordu.

Şimdi ise, bildiğim kadarıyla sayıları

300 ya da 400’ü geçmiyor çünkü El-

Azhar’dan alınan derece Türk hükü-

meti tarafından yeterli görülmüyor.

Bu yüzden bu konuda işbirliği yap-

malıyız. Dışişlerindeki 5500 diplomat

içinden sadece 6 diplomatın Arap-

ça konuştuğunu biliyor muydunuz?

Türkiye’de ise sadece iki tane dergi-

miz bulunuyor. Bunlardan bir tanesi

Today’s Zaman Grubunun. Arapça

yayınlanan sadece iki dergimiz ve bu

dilde yayın yapan sadece bir kanalı-

mız var ki bu kanal da TRT’den büyük

değil. Fakat Anadolu Haber Ajansı

3-4 ay önce bir Arapça şubesi açtığı ve

ana bürosu da Kahire’de bulunduğu

için iyi yönde gelişmeler de görülüyor.

Bu nedenle, bütün kaynaklar da dahil

olmak üzere, bölgemizin ve ulusumu-

zun başlıca dili Arapçadır. Mısır’da

bu konuda Türkiye’ye destek olma-

lıdır. Mısır tekrardan Türk erkekleri 

için okullar ve üniversiteler açabilir

ve bu kurumlarda Arapça öğrenimi 

başlatabilir. Zira Türkiye’de öğrenmek 

imkansızdır. Ben kendim bile Arapça-

yı Pakistan’da öğrendim. Bu nedenle

daha fazla seminer organize etmeliyiz

çünkü gerek Türkiye tarafından ge-

rekse Mısır tarafından çok fazla kapı

diğer tarafa kapalı. Teşekkürler.

Sayın Büyükelçi Muhammed Anis
Salem:

Çok teşekkürler. Sizlerden, ilişkilerin 

güçlendirilmesine ilişkin tavsiyeler 

üzerinde durmanızı rica ediyorum. 

Ayrıca eğer dilerseniz, bundan bir yıl 

sonra aynı odada bir araya gelseydik, 

bugün bir araya getirdiğimiz önerileri

gerçekleştirip gerçekleştirmeme ko-

nusundaki başarımızı nasıl değerlen-

dirirdiniz şeklinde bir varsayım üze-

rinden de konuşmamıza devam ede-

biliriz. Bu nedenle bir dizi tavsiyeyi 

sıralarsak, bu tavsiyelerin bir yıl sonra

bizi nereye götüreceği konusunda da 

düşünelim. Bir yıl sonra ne uygulaya-

biliriz? Ayrıca eğer zorlu taraflardan

bahsedecekseniz, lütfen sorunların 

da neler olduğunu belirtin. Çünkü

bu sabahki sunumumda da bahsetti-

ğim üzere, çoğunlukla olumlu taraflar

üzerine odaklanıyor ve sorunlu alan-

ları tartışmak istemiyoruz. Bu neden-

le en azından, bunları genel hatlarıyla 

ele alabiliriz. Size dönmek istiyorum 

ancak başka bir konuşmacı seçelim ve

devam edelim, lütfen. 

Harun Öztürkler:

Bu başarılı çalıştay dolayısıyla pane-

listlerin ve katılımcıların her birine 

ayrıca Sayın Oturum Başkanına da te-
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şekkürlerimi iletmek istiyorum. Hem

sorularım hem de önerilerim var. So-

rularımı hızlıca sormak istiyorum. İlk

sorum sevgili arkadaşım Şaban’a. Baş-

bakan Erdoğan’ın standartlar olarak 

nitelendirdiği Türkiye’nin gücünün, 

ülkenin Mısır’la olan ilişkisine uyan 

bir politikayı nasıl değiştireceğini dü-

şünüyorsun?

Sayın Büyükelçi Salaheldin’e: Türki-

ye ve Mısır arasındaki askeri üretim

ilişkisinin İsrail, Suriye, Irak ve İran’la 

olan ilişkileri nasıl etkileyeceğini dü-

şünüyorsunuz?

Belki yine Şaban’a: böyle bir askeri

ilişki, Türkiye’nin ABD ve AB ile olan 

ilişkilerini nasıl etkileyecektir?

Bir başka soruyu da Sayın Bozkurt’a 

yöneltmek istiyorum. Doğu med-

yası, gazetelerde, internetteki özel 

sayfalarda, Orta Doğu bölümünde,

Avrupa bölümünde vs. demeçler ya-

yınlamıştır. Tartışmalara bunun üze-

rinden başlayabilir, internet sayfası 

ve Mısır’la alakalı özel bölümde bunu

sürdürebiliriz, böylece önümüzdeki 

yıl eğer gerekirse, hedeflerin ne ka-

darının bu süre zarfında benimsenip

gerçekleştirildiğini gözlemleyebiliriz.

Bu özel bir öneri.

Ayrıca bu sabah KOBİlerin ithalatı ve

diğer pek çok konuda epeyce konuş-

tuk. Türkiye ve Mısır bir araya geldi ve 

ortaklık, işbirliği, KOBİler ve mali po-

litika için teknik takımlar oluşturdu.

Bu son derece önemlidir, zira Mısır

2000’lerin başından bu yana omuz-

larında büyük bir yük taşımaktadır. 

Türkiye de Mısır’la aynı durumdaydı, 

ancak şu anda son 6-7 yıl için bir artık 

bütçe çerçevesi oluşturuyoruz. Bu da 

örnek alınabilecek bir derstir. 

Daha önce de bahsedilen eğitim ko-

nusuna gelecek olursak, bir öğrenci 

değişim programı başlatabilir ve gerek 

olumlu gerekse olumsuz yönlerini tar-

tışarak eğitim sistemini ele alabiliriz. 

Mısır, açık kapı politikasına 1974’de 

başlamıştır, 16 yıl önce de Türkiye,

bunu kalkınma stratejisine dönüştür-

meye başladı. Mısır, Türkiye’den 16 yıl 

önce Pazar tabanlı ekonomiye adım

atmıştır. Fakat 1988’de, Türkiye iki

önemli ihracat ödenek sistemini et-

kinleştirmiştir, bu sistemlerin her iki-

si de, Türkiye’nin ihracatını 3 milyar

dolardan Mısır’ın GYH’sına tekabül 

eden 200 milyar dolara yükseltmesi-

ne yardımcı olmuştur. Bence Mısır bu 

ödenek sisteminden çok şey öğrenmiş

ve görüşlerini değiştirmiştir. 

Mısır’ın şu anda her ne kadar kısa va-

deli görünse de, ileride uzun vadede 

süregelme ihtimali bulunan önemli

ekonomik sorunlarından bir tanesi

de ekonomisinin çeşitliliğidir. Ne ya-

zık ki, Mısır’ın ekonomisi, az sayıda

nitelikli hizmete ve alt sektörlere da-

yanmaktadır. Yine Türkiye, Mısır’a bu 

konuda iyi bir örnek teşkil edebilir.

Teşekkürler.

Sayın Büyükelçi Muhammed Anis
Salem:

Çok teşekkürler. Eğitim konusunda 

sunulan önerilere bir de eğitim refor-

munu eklemek istiyorum, çünkü her 

iki ülke de son derece hızlı bir şekilde 

değişen küresel çevre nedeniyle zor-

luklar yaşamaktadır. Eğitim sistemi-

nin araçları yeniden gözden geçiril-

melidir. İçinizden konuşmaya devam

etmek isteyen var mı? Sizin ekleyece-

ğiniz birkaç şey daha vardı değil mi? 

Lütfen fazla uzun sürmesin. 
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Atıf Özbey (AA): 

Aslında Türkiye-Mısır ilişkilerini ve

Mısır’da bir devrim olduğunu biliyo-

rum. Başbakanımızın dünya çapında,

özellikle de Arap dünyasında oldukça

tanınıyor. Sayın Erdoğan, Kahire’de

bir konuşma yaptı ve bu demeci

Arapçaya tercüme edildi. Söz konusu

konuşma demokratik ve laik sistem

hakkındaydı ve El-Azhar’dan, Müslü-

man Kardeşlerden ve diğer partiler-

den pek çok tepki topladı. Başbakan

Erdoğan konuşmasının tercümesinin

yanlış yapıldığından bahsetti. Bu ne-

denle Arapça gerek Türkiye gerekse

Mısır’da son derece önemlidir. Eğer

konuşmanın tercümesi yanlışsa, nasıl

iletişim kuracağız? Bu nedenle dik-

katli olmalıyız.

Sayın Büyükelçi Muhammed Anis
Salem:

Teşekkürler. Arkadaşlarımıza bu di-

yalogun devam ettirilmesi önerisin-

de bulunacaktım, belki teknolojiden

biraz yararlanmak suretiyle kapalı bir

internet sayfası oluşturarak bunu ger-

çekleştirebiliriz. Nokta kutusunu ya

da diğer araçları kullanabiliriz. Emin

değilim; belki internet sayfalarından

sorumlu bir çalışanınız vardır. Kapalı

bir internet sayfası oluşturabilirsiniz

ve böylelikle de katılımcılardan bu ey-

lem planı konusunda önerilerini sıra-

lamalarını talep edebiliriz, bu şekilde

konu üzerindeki hakimiyetimizi biraz

daha genişletebiliriz.  Bu konuda bazı

tekliflerim var, bunlardan bir tanesi

eğitim konusundaydı, şu anda bula-

mıyorum, ancak bir dakika içerisinde

bu konuya geri döneceğim. Ah, bir

kişi daha var, çok iyi!

Abdullah Bozkurt:

Genç nesille alakalı olabilir.

Sayın Büyükelçi Muhammed Anis
Salem:

Harika. Belki bizlere gençlikle alakalı 

bazı konulardan da bahsedebilirsiniz. 

Sayın Selahaddin:

Aslında, siz reformlar ve gelecek 

hakkında konuşuyorken, ben de OR-

SAM aracılığıyla benzer bir çalışta-

yın Mısır’da da düzenlenebileceğini 

düşünüyordum. Ve böylelikle Türki-

ye’deki ve Mısır’daki gençleri, öğrenci

gruplarını bir araya getirebiliriz. Bil-

diğiniz üzere, devrim sonrası durum-

dan dolayı, insanlar kendi başlarına 

Mısır’ı ziyaret etmek istemeyebilirler,

fakat böyle bir projeye imza atabilir-

sek, fikirlerin, deneyimlerin ve daha 

bir çok unsurun karşılıklı paylaşılması 

olanağını yaratabiliriz. 

Bu arada benim de bir sorum olacak. 

Mısır ve Türkiye, dünyanın bu ke-

simindeki büyük, sorumlu bölgesel 

güçlerdir. Gelecekte Filistin mesele-

sini ve bölgesel meseleleri çözüme 

kavuşturmak için bundan nasıl yarar-

lanmalıyız?

Sayın Büyükelçi Muhammed Anis
Salem:

Genç insanlara asla güvenmeyin. Her 

zaman cevaplaması beş saat sürecek

sorular sorarlar. Belki de gazeteci 

olan panelistlerle başlamalıyım, çün-

kü kendisi buradaki en pratik insan.
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Abdullah Bozkurt:

Oldukça iyi bir soru olduğunu düşün-

düğüm son soruyla başlayalım. Ben-

ce sadece Filistin meselesinde değil, 

bölgedeki diğer pek çok meselede de

Mısır ve Türkiye oldukça yakın bir 

işbirliğine girmelidir. Geçmişte, ör-

neğin Hamas ve Al Fatah’ın arasında

uzlaşmanın sağlanması konusunda

bu işbirliğini gerçekleştirdiler. Mısır,

bizden çok daha fazla deneyime sahip 

olduğu için öncü rolü üstlendi. Bildi-

ğiniz gibi, son on yılda, Orta Doğu’da 

neler olduğu konusuna dikkat etme-

ye çalışıyoruz. Türkiye sürece yardım

ediyor ve bu da işe yaradı. Demek iste-

diğim görüşmeler hala devam ediyor.

Örneğin Suriye’de, bence umutsuz

bir şekilde Mısır’ın hak ettiği bölge-

sel role yeniden bürünmesine ihtiyaç 

duyuyoruz. İç siyasi düşünce ve eko-

nomik durumdan dolayı, bu cephede

oldukça yoğunlar, neyse ki önlerinde

belirecek engellerin üstesinden gel-

meyi başaracaklar. Daha sonra ikinci 

turda, bölgedeki başlıca zorlukların 

bazılarına değinebiliriz: bu zorluk-

lar; sadece işgal sonrasında değil aynı 

zamanda Esad dönemi sonrasında 

da Suriye’de neler olacağı, Irak’ın is-

tikrarının nasıl sağlanacağı ya da ül-

kenin üçe bölünmesinin önüne nasıl

geçileceği veya örneğin İran’dan kay-

naklanan sorunlarla nasıl mücadele

edileceği şeklinde sıralanabilir, çünkü

bildiğiniz üzere, bölge boyunca kör-

fezde meydana gelecek mezhep kay-

naklı şiddet tehdidi bulunmaktadır. 

Eğer bu durum gerçekleşirse, sadece

Türkiye ve Mısır değil Orta Doğu’daki

diğer bütün ülkeler de sorunla karşı 

karşıya kalacaklardır. Bu nedenle kay-

naklarımızı; siyasi, ekonomik kaynak-

lar ve insan kaynakları ile diğer bütün 

değerleri bir araya getirmeliyiz, daha

sonra da bu zorluklara birlikte göğüs 

germeliyiz. 

Bahsettiğiniz bir diğer konu ise in-

ternet sayfası konusudur, bence Orta

Doğu’ya yönelik bir bölüm oluştu-

racağız ve Merkez Asya bölümü ile

diğer bölümlerin de açılması talep-

lerini alacağız. Bana kalırsa, internet 

sayfasında farklı bölümlerin bir araya

getirilmesi çok daha yararlı olacaktır. 

Benim düşünceme göre, bu bağlamda

ORSAM’a büyük bir destek sağlıyo-

ruz. Makalelerinizi internet sayfasına

koyuyoruz ve Başkanınız da aslında

iki haftada bir yazı yayımlayan köşe 

yazarlarımızdan biri. 

Uygulanabilir tavsiye olarak teklif ede-

bileceğim son şey ise, medya grubum-

da bir staj programının geliştirilmesi 

olacaktır. Çünkü çoğu zaman dil en-

gelleriyle karşı karşıya kalıyoruz, fakat

eğer İngilizce konuşan ya da İngiliz-

cede yazılı becerileri bulunan nitelikli

elemanlarımız olursa, bu genç Mısırlı 

gazetecilere ya da muhabirlere bir staj 

programı oluşturabiliriz. Böylelikle

bu noktadan başlayarak devam eden 

bir ağ kurabiliriz, bu çok daha kolay 

olacaktır. Türkçe basımı, dil sorunları

nedeniyle zor olabilir ancak İngilizce 

basım oldukça kolay olacaktır. Teşek-

kürler.

Sayın Büyükelçi Muhammed Anis
Salem:

Bahsedilen hususlarla alakalı olarak 

cevap vermek isteyen başka bir araş-

tırmacı var mı?



74 ORSAM
ORSAM TUTANAKLARI, No: 25, Haziran 2012

ORSAM TUTANAKLARIORSAM

Şaban Kardaş: 

Evet ben kısaca bu hususlara değin-

mek isterim. Fakat Türkçenin Mısır’da

öğretilmesinin başka yönleri de bu-

lunmaktadır. Yunus Emre Vakfı, mer-

kezler açmıştır ve duyduğum kadarıy-

la, pek çok insan, özellikle de gençler

bu merkezlere gitmek istiyorlar, bu

dille ilgileniyorlar. Bu nedenle, belki

de bu staj programları iki yolla kuru-

labilir; Mısır’ın durumu benzer deği-

şim programları açısından bazı Türk

kurumlarıyla denkleştirilmelidir.

Sorulara gelecek olursak, esas soru-

muz sert güç üzerine yapılan vurgu

hakkındadır. Özellikle Başbakanımı-

zın dik durmak hakkındaki söylemi,

yani “Dik durup diklenmemek”, İngi-

lizceye nasıl tercüme edilir bilemiyo-

rum, aynı zamanda şahsının ülke içi ve

siyasi bağlamda kullandığı bir ifade-

dir. Anladığım kadarıyla burada esas

olarak kastettiği şey, tehlikede olma-

ları halinde değerlerimizi, ilkelerimizi

ve çıkarlarımızı savunacağımız fakat

sadece gösteriş yapmak için sıkıntı

yaratmayacağımızdır. Bu nedenle de,

söylemini bu şekilde desteklemekte-

dir. Özellikle Batıda, Türkiye’nin Filis-

tin meselesindeki konumuyla alakalı

olarak da benzer şeyleri söylemiştir.

“Filistinliler, evrensel haklar, insan

hakları çerçevesinde savunulması

gereken halklardan bir tanesidir. Bu

nedenle bu bağlamda onları savuna-

cağız. Türkiye’nin bu özel mesele-

deki konumu, sadece güç gösterisi-

ne dayanmamaktadır aynı zamanda

Türkiye’nin evrensel hakları destekle-

me isteğini de yansıtmaktadır.” Bu şe-

kilde söylemini doğrulamaktadır. Bu

nedenle, eylemini aynı şekilde devam

ettirdiği sürece Mısır’ın konumuna 

bir engel oluşturacağını ya da bu ko-

numa ters düşeceğini düşünmüyo-

rum. Anladığım kadarıyla, benzer bir 

konumu Filistin meselesinde de sür-

düreceğiz. Fakat bazen, daha önce de 

değinildiği üzere, Filistin meselesinde 

bile, Mısır ya da diğer aktörler bu hu-

sustaki liderliği kaybetmek istemediği 

için, Türkiye’nin artan müdahalesi adı

geçen ülkelerde istenmeyen tepkile-

re neden olabilir. Yine de, Abdullah 

Bey’in de önerdiği üzere, devrimden 

hemen sonra Mısır tarafından bo-

zulan bu anlaşmada, Türk liderleri, 

gördüğüm kadarıyla, gelişimi hoş gö-

rüyle karşıladılar, “sizler çok öfkeliy-

diniz, Mısır’ın gösterinin baş unsuru

olması gerçeğinden hoşlanmadınız,”

diye bir söylemde bulunmadılar. Bu 

kişiler yaşanan süreci desteklediler. 

Bu bağlamda, sanırım en önemli şey 

yapılması gereken doğrunun sonucu-

dur. Bu yapıldığı sürece, gerek Türk

gerekse Mısır tarafından gelirse gel-

sin, bunun çok da mühim olmayacağı

kanaatindeyim. 

Fakat sert güç ve askeri işbirliği, daha

önce de konuşulduğu üzere, ABD’yi 

nasıl etkileyecektir? Bildiğim kada-

rıyla Sayın Büyükelçi F-16’lardan 

bahsetti. Bu uçaklar, Türkiye’de üre-

tilen Amerikan ruhsatlı savaş uçak-

larıdır, ruhsatları ABD’ye ait olduğu 

için Mısır’a da ABD’nin onayı üzerine 

ihraç edilebilecektir. Bu nedenle, bu

konuda fikir birliği bulunmaktadır, 

Mısır-ABD ilişkileri şu anda olduğu 

şekliyle devam ederse herhangi bir sı-

kıntıya mahal verileceğini düşünmü-

yorum. Bu konuda herhangi bir olası

olumsuz sonuç görmüyorum. 



ORSAM
ORSAM TUTANAKLARI, No: 25, Haziran 2012 75

DEĞİŞEN MISIR VE YENİ DÖNEMDE TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİ
ORSAM

Sayın Büyükelçi Muhammed Anis 
Salem:

Şu anda yorumlarda diğer yöne doğ-

ru gittiğimizi fark etmiş olmalısınız.

Büyükelçi Shazly ve konuşmacılarla 

başlayıp Sayın Abdullah’la konuşmayı 

sonlandırmıştık, şimdi ise tam tersini

yapıyoruz. Kapanışı Büyükelçi Shazly 

ile yapacağız.

Fathy El-Shazly:

Çok teşekkürler Sayın Oturum Baş-

kanım. Aslında ben de aynı konu üze-

rinde, diğer bir deyişle Mısır-Türkiye 

askeri işbirliğinin diğer bölgesel güç-

ler üzerindeki olası etkileri konusun-

da yorum yapmak istedim. Burada

Türkiye’nin çok yakın bir müttefiki, 

Mısır’ın ise yakın dostu olan ABD’den 

bahsetmiyorum. İsrail ve İran gibi di-

ğer bölgesel güçler hakkında belirli 

örnekler vereceğim. Bunlardan bir ta-

nesi, ilk olarak İsrailli pilotlar tarafın-

dan kullanılan eğitimden yararlanan 

Mısırlı savaş pilotlarının bulunmayı-

şıdır. Ben burada Büyükelçiyken, bu

durum Mısır medyasında büyük yan-

kı uyandırdı ve ben de şahsen dışişleri

bakanları arasında geçen konuşmalar

nedeniyle bu konuyu kendi elimle

gündeme konuları arasına yerleştir-

mek zorunda kaldım. O dönemde

Bakan Ahmed Maher vardı ve kendisi 

benimle şahsi olarak görüştü, bu du-

rumu protesto ediyordu. Şu noktayı

açıklığa kavuşturmaya çalışıyorum,

o zamanki Dışişleri bakanına bu ko-

nuya bir açıklık getirmesini önerdim 

ve kendisi de tesisin Mısır da dahil

olmak üzere bütün dost ülkelere açık 

olduğunu belirtti. Fakat mesele şuydu 

ki, tesisin resmi açılışı yapılmıştı ve

böyle bir eğitimi almaları konusunda

İsrail’in küçük bir bölgesel hava üssü

tarafından yönlendirilen İsrailli pilot-

ların uyarılması dolayısıyla halk ara-

sında bir ilgi konusu olmuştu. Aynı 

zamanda dünyadaki üç ana sahanın

birisi olarak tasarlanmıştı; bunlardan

bir tanesi Kanada’da, bir tanesi Japon-

ya’daydı, üçüncü saha ise sözünü etti-

ğimiz sahaydı. Bu nedenle İsrail’in ol-

duğunu düşünüyorum, İsrailli pilotlar

bu tesisi kullanırken neden ilgili yet-

kililer kendilerine bu durumun Arap

ülkeleriyle olan meselelerine yapacağı 

muhtemel etkiler hakkında soru sor-

muyorlardı?

Böylelikle sözü Sayın Oturum Başka-

nına bırakırken, gelecekte faydalı ol-

masının beklendiği bu girişimi başlat-

tıkları için ORSAM’ın yanı sıra Sayın

Büyükelçi Salaheldin’e ve herkese te-

şekkür etmek istiyorum. Teşekkürler.

Sayın Büyükelçi Muhammed Anis
Salem:

Teşekkürler Sayın Büyükelçim. Uma-

rım bu kayıt ilerleyen günlerde ala-

cağımız rapor için kullanılır, böyle-

likle biz de… Kayıtta yer alabilmeleri 

amacıyla olası işbirliği alanlarına bir-

kaç husus da ben eklemek istiyorum.

Bence biraz daha zamana ihtiyacımız 

var; her zaman bunun gibi bir günlük 

toplantıların sonunda biraz daha za-

mana ihtiyacımız olduğu sonucuna 

varıyoruz. Fakat bana kalırsa kutunun 

biraz dışında kalacak bazı alanlar da 

bulunuyor. Çünkü bazen, bunun gibi

şeylere ihtiyaç duyuyoruz ve ikili iliş-

kiler son derece klasik işbirliği alanla-

rıdır. 

Bunlardan bir tanesi -bu konu hakkın-

da konuşuyor olduğumuz için belki 
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bu akşam bu noktaya gelme imkanı-

mız olur- dünyanın 30 yıl sonraki ha-

lini nasıl gördüğümüz ile alakalı ola-

rak düşünce kuruluşları ve araştırma

merkezleriyle daha derinden işbirliği

kurmaktır. Sahip olduğumuz teknolo-

jiler ve yönetim sistemleri hızlı bir şe-

kilde işe yararlık vasfını kaybetmekte-

dir. Ayrıca, özellikle Mısır’da görmüş

olduğumuz zayıflıklardan bir tanesi

de gelecek algımızın ve geleceğe yö-

nelik hazırlıklarımızın çok iyi olma-

masıdır. Düşüce yapımızı biraz daha

geleceğe doğru kaydırıyoruz. Bana

kalsa, askeri işbirliği gibi belirli konu-

lardaki karşıt görüşümü belirtirdim,

çünkü ben geleceği bu şekilde görmü-

yorum, ben geleceğe başka bir yönden

bakıyorum.  Ayrıca yatırım konusun-

da da kaynaklarınızın nereye doğru

gittiğine dikkat etmeniz gerektiğini

düşünüyorum. Fakat bir görüntünün

bu şekilde tek bir aşamada geliştiril-

mesini düşünüyorum, bazı insanlar,

İsrail’in bir planı olduğunu söylüyor

ve ben de Orta Doğu’nun 2050 yılında

nasıl görüneceğini tahmin etmeye ça-

lışan bu projenin bazı materyallerini

gördüm. Örneğin 85 milyonluk nüfu-

suyla Mısır gibi ülkelere bakıldığında,

Mısır’ın o dönemde yaklaşık 100-130

milyonluk bir nüfusa ulaşacağını bi-

liyoruz. Bunun sonucunda da Mısır,

farklı bir dizi sorunları olan tamamen

farklı bir ülkeye dönüşecektir. Bence

bu, gelecekteki diyaloglar için oldukça

ilginç bir alan oluşturacaktır.

Son derece yenilikçi olacağını düşün-

düğüm bir diğer alan ise, Türkiye’nin

Somali’deki rolünden esinlenmektedir

ve uluslar arası insani yardım harekatı

ile alakalıdır. Bu benim çalıştığım bir

alandı ve Arap dünyasının o kapasi-

tesinin olmadığını öğrendiğimde çok

sinirlenmiştim. Bu nedenle bu oyun-

daki önemli oyuncular, genel olarak 

Batı ülkeleri ve kapasitesi olan NATO 

üyeleridir, bunun için eğitilmişlerdir 

ve insani harekatlar için altyapıları 

bulunmaktadır. 

Bu diyalogda kaçırmış olduğum

üçüncü nokta ise, gerçi biraz bahset-

tik ama yine de bu konu hakkında 

daha da derine inebilirdik diye düşü-

nüyorum, bütün bir kültürel değişim

ve kültürel diyalog alanıdır. Örneğin

yazarlar arasındaki diyalogdan biraz

bahsettik mi emin değilim. Yakın za-

manda Londra’daydım ve ilk yayınını 

18. Yüzyılda yapmış çok eski bir edebi 

dergi olan Londra adındaki dergi tara-

fından ağırlandım. Arap dünyasındaki

yazarlarla diyalog geliştirme konusu-

na ilgi gösteriyorlardı. Gelecek nes-

lin yazarlarından bazılarının adlarını 

soruyorlardı. Buna ek olarak Pamuk

gibi birinin Arap dünyasında çok da 

tanınmış olmadığını görürsem şaşır-

mam. Bence entelektüeller üzerinden 

bu gibi daha üst düzey diyaloglara yer

verilmelidir. Türk meseleleriyle alaka-

lı ne kadar kurum ya da çalışmanın 

Arap dünyasında yer edindiği konu-

sunda emin değilim. Bu sorunun ce-

vabını bilen var mı?

Sayın Abderahman Salaheldin:

Türk meseleleri ülkemizde incelen-

memekte fakat Türkçe bölümleri ge-

rek bağımsız olarak gerekse Doğu

dillerinin bir parçası olarak mevcut.

Mısır’da bu bölümlerden 12 tane var.

Sayın Muhammed Anis Salem:

Tamam. Peki bu kurumlar Türk mese-

leleriyle de ilgileniyor mu? 
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Sayın Abderahman Salaheldin:

Şu aralar üniversitede özel dallarda 

bir yıldır gerçekleşen Arap-Türk sos-

yal bilimler toplantısına başlıyoruz.

Sayın Büyükelçi Muhammed Anis
Salem:

Bence Arap dünyasında uzmanlarımı-

zın olması oldukça önemli ve faydalı

olacaktır. Ayrıca, insanların, çağdaş

Türkiye hakkında bilgi alma ve çalış-

malar yapma imkanı bulunmaktadır.

ORSAM’la paylaşmak istediğim bir

diğer husus ise, gelecekte ortak araş-

tırma yazıları yazabileceğimiz gerçe-

ğidir. Böylelikle bunun gibi konferans-

ların teknik metinlerini hazırlayan bir

çalışanımız olur; Türkiye’den gelen bir

kişiyle Mısır’dan gelen bir kişinin bu 

konuda ortak bir şekilde çalışmasını 

sağlayabiliriz. O zaman, bizim gelip

Mısır hakkında konuştuğumuz, sizin

ise ülkenizde durup Türkiye hakkında

konuştuğunuz bu tarz bir diyalog ye-

rine günün sonunda daha iyi bir ürün

elde edebiliriz. Bence birlikte çalışabi-

liriz ve bu da ilginç sonuçlar doğura-

bilir. Bunlar sizinle paylaşmak istedi-

ğim sadece birkaç fikrimdi. 

Bu arada küçük bir not olarak, geri

dönmenize sevindim, çünkü Büyü-

kelçi Shazly’nin yarattıkları bu harika 

imkan dolayısıyla ORSAM’a gönder-

miş olduğu samimi duyguları ve te-

şekkürleri ben de paylaşmak istemiş-

tim. Bunun gerçekten yeni ufuklar aç-

tığını düşünüyorum. Birileri, macera

yolculuklarının amacının yeni yerler

görmek değil yeni gözlerle görmek ol-

duğunu söylemişti. Olaylara farklı bir 

yolla bakmalıyız. 

Çok özel bir ricam olacak ve Sayın

Büyükelçim beni akşam yemeğine 

davet ettiği için son sözü ona vermeli-

yim. Fakat ayrıca Büyükelçi Abderah-

man Salaheldin’e de teşekkür etmek

istiyorum. Burada Büyükelçi Salahel-

din’inin görev yapmasından dolayı 

Türkiye’deki dostlarımızın şanslı ol-

duklarını söylemek istiyorum.  Kendi-

si Mısır diplomasisinin yıldızlarından

bir tanesidir. Bu şahsiyeti Türkiye’den 

almak için pek çok denemeler yapıl-

maktadır, bu nedenle eğer kendisini

burada tutmak istiyorsanız onu bura-

ya bağlamalısınız. Kendisine, ilgisi ve 

bağlılığı için de ayrıca teşekkür etmek

istiyorum, oldukça sıkı çalışmaktadır

ve bizi buraya gelme konusunda teş-

vik etmek için Kahire’deki pek çok 

meslektaşımızla, çoğumuzla iletişim 

kurduğunu biliyorum. Ona ve onun 

muhteşem takımına teşekkür etmek

istiyorum. Sayın Kanbolat da burada

kalmamız konusunda bize oldukça

yardımcı olmuştur. Bu yüzden son

sözü veriyorum ama eminim bundan

sonra söyleyecek daha çok şeyimiz

olacak. Teşekkürler.

Sayın Abderahman Salaheldin:

Çok teşekkürler Büyükelçim. Harika 

bir moderatorsünüz, bu imkandan 

dolayı size ve ORSAM’a minnetleri-

mi ifade etmek istiyorum. Özellikle 

bu oturumda oldukça ayrıntılı notlar 

aldım. Bazı cevap verilmemiş sorulara 

cevap vermek istiyorum ve sizi temin 

ederim bu konular gerçekten de ele 

alınmaya değer. 

Gazetelerde sürekli baş gösteren ana 

konulardan biri, iki ulus arasındaki re-

kabet algısıdır. Bütün anketlere ceva-

bım, Mısır delegasyonunun Birleşmiş 
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Milletler Yıllık Genel Meclis Beyanna-

mesine tavsiye etmek şeklinde olacak-

tır. Türkiye tarafındakiyle karşılaştırıl-

dığında, rahatlıkla Mısır kelimesinin

çıkarılıp yerine Türkiye’yi koyabilir-

siniz. Buna paralel olarak Türkiye’nin

beyannamesinde Türkiye’yi çıkarıp

yerine Mısır’ı koyabilirsiniz, beyan-

name muhteşem bir surette uyacaktır,

kastettiğim şey iki ülkenin bütün dün-

ya meseleleri üzerindeki konumudur:

bu meseleler, BM, ulusal ve küresel si-

lahsızlanma ya da herhangi bir konu

olabilir. Bu iki ülkenin nasıl da tam

olarak aynı konularda benzer hareket

ettiklerini göreceksiniz. Filistin uzlaş-

masına gelindiğinde, tamamen aynı

şeyi yapmaya çalışıyorlar, ülkeyi bir

araya getirmeye çalışıyorlar, Kudüs

başkent olacak şekilde Filistin devle-

tini kurmayı ve İsrail işgaline bir son

vermeyi hedefliyorlar. Bu davranış

yayılma meselesinde de aynıdır. Tür-

kiye, yaşadığımız bölgeyi temizlemek

ve güvenli bir bölge haline getirmek

için Mısırlıların talep ettiği aynı 5+1

süreci üzerinde çalışıyor. Bu durum,

gerçeklerin algılanmasında bile gö-

rülebilir. Bazen gerçeklerden ziyade

algılarla yaşarız. Neyse ki her iki ülke-

nin de diğer taraftaki algılanma şekli

%90’dan daha fazla bir oranla olumlu;

şans eseri, yakın zamanda yürütül-

müş olan iki yoklama göze çarpıyor.

Bunlardan bir tanesi Mısır tarafında,

diğeri ise Türkiye tarafında gerçekleş-

tirildi. Mısır, Mısırlılar, Mısır dış poli-

tikası ve Mısırlıların Türkiye’ye karşı

davranış biçimleri, diğer Arap ülkeleri

arasında en yüksek oranı elde etmiştir

ki bu durum da muhteşem bir geliş-

meye şahit olmuştur; fakat Mısır’la

olumlu cevap %90’dan fazla olmuştur.

Türk imajının Mısır’daki algısı olduk-

ça ilginçtir.

Askeri Komite üretimi konusunda

sizin döneminizden bu yana, ortak

manevralar, ortak eylemler, ortak

eğitim faaliyetleri yaptığımızı sizlere 

duyurmaktan mutluluk duyuyorum.

Bu nedenle, Büyükelçi Anis Salem, 

endişelenmeyin, bu durum, bölge-

de gelecekte meydana gelme olasılığı

bulunan zorlukları sona erdirecektir,

aynısı, kurtarma operasyonları, insani

yardımlar, gelecekteki barışı sürdüre-

cek operasyonların desteklenmesi ko-

nusunda da geçerlidir. 

Ayrıca, pek çok alanda da komşudan 

komşuya şeklinde gerçekleştirdiğimiz 

çabalar ve ortak askeri üretimlerimiz 

bulunmaktadır. Neredeyse iki ya da

üç yıllık uygulamalarımız olmuştur, 

bu nedenle bu alan, benim son derece

hoşnut olduğum bir alandır. Kültürel

eğitime de gelecek olursak, lütfen, 

eğer Arapçayı öğrenmeye hevesli bi-

rini tanıyorsanız, Mısır’da bir Türk ise 

ve burs arıyorsa, ona gelmesini söyle-

yin. İsteyen herkese burs veriyoruz. 

Aslında El-Azhar’daki öğrenci sayısı

verilen diplomanın tanınmasında çı-

kan sorunlar nedeniyle azaldı. Artık 

bu sorun da çözüldü. Son zamanlar-

da YÖK, El-Azhar öğrencilerinden 

birkaç tane daha ders almalarını talep 

ediyor ve böylelikle Azhar diploması

geçerli hale gelecek, bu nedenle de bu

konu artık bir sorun teşkil etmiyor.

Kullanılmayan pek çok bursumuz bu-

lunuyor, çünkü El-Azhar’da okuyan 

Türklerin çoğunun maliyeti Mısır’da-

ki Türk işadamları tarafından karşıla-

nıyor ya da bu kişiler söz konusu öğ-

rencilere para desteğinde bulunuyor. 

Bu toplantı fikrini oldukça sevdik.

Bu yıl İstanbul Kitap Fuarında Mısır

onur konuğu oldu ve düzenli toplan-
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tılar yapmaları konusunda mutaba-

kata vardık. Fakat tabiî ki önerileriniz 

için size başvuracağız ve ORSAM’la,

internet sayfalarına bu panelle alakalı 

bir link yerleştirmeleri, tavsiyelerini

yayınlamaları ve üyeleri ile okuyucu-

larının konu hakkında düşünmelerini

sağlamaları konusunda konuşabilirse-

niz çok memnun olurum. ORSAM’la, 

bu kurumun başkanı Hasan Beyle ve

çalışanlarıyla gelecekteki işbirlikle-

rine yönelmekten dolayı son derece 

mutlu ve huzurluyum. Harika bir iş 

çıkardılar. Çok teşekkürler.

Sayın Büyükelçi Muhammed Anis
Salem:

Çok teşekkürler Sayın Büyükelçim.

Ben de küçük bir şey ilave etmek is-

tiyorum. Askeri manevralarla birlikte

bunu ORSAM’la gerçekleştirmeliyiz, 

gelecek sene de inşallah Mısır’da ken-

di manevralarımızı yapmalıyız. Lüt-

fen.

Doç. Dr. Harun Öztürkler:

Peki Arapça öğrenmek isteyen fakat

Mısır’a gidemeyen insanlar konusun-

da ne yapılacak?

Sayın Abderahman Salaheldin:

Her ne kadar Ankara’da sınıflarımız 

olmasa da, İstanbul’da sınıflarımız 

mevcut. Fakat eğer Ankara’daki sınıf-ff

larla ilgileniyorsanız, bazı ilgili hiz-

metlerimiz bulunuyor ve unlardan 

bazıları ücretsiz, Ankara’yı terk et-

mek istememeleri halinde bunlardan 

yararlanabilirler. Fakat Mısır’a gitmek

ve orada okumakla ilgileniyorsanız, 

ille de bütün bir yıl olmasına ya da

bir diploma alınmasına gerek yok, bir

dönemliğine bile gelebilirsiniz, sadece 

El-Azhar’da değil aynı zamanda diğer 

Mısır üniversitelerinde de  pek çok 

bursumuz mevcut. 

Sayın Büyükelçi Mohamed Anis
Salem: 

Mutlu bir şekilde konularımızı önü-

müzdeki yıl düzenlenecek olan bir

sonraki toplantımıza bırakabilir ve 

bu toplantıyı dört gözle bekleyebili-

riz. Umarım bir dahaki toplantımız 

Kahire’de olur. Bunun gibi güzel bir 

yer bulmaya çalışacağız. Katılımınız-

dan dolayı teşekkürler. 
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PREFACE

The ongoing uprisings in the Arab world that began on December 2010 have still impacted 
the North African and Middle Eastern countries till today. Despite the fact that we left two
years behind, the impact of  uprisings has not decreased; in addition the countries like Egypt,
Tunisia and Libya has entered to deep transition periods. During the process of  transition
from authoritarian regimes to democratic ones, the need of  cooperation and collaboration
���� ���	
��
�� ��� �	�
	� �� ���
� �� 	
���� 
����
�� �
�
�� �� � 	��������� ��	� ���� 	
������ ���-
nowledging the fact that Turkey has played a leading role in these transitions, it is crucial to 
analyze the risks and opportunities of  the transitions.

The election marathon that began on November 2011 became the dominant once again in
the agenda especially after the developments following the Presidential election. The pros-
pects that the political life will normalize after the parliamentary and presidential elections
has postponed to a unknown date with the dissolving law issued against parliament by High
Constitutional Court in Egypt. The high Constitutional Court has declared parliament “ille-
gal” referring the violation of  the laws regarding the independent candidates. In addition the
���
	��� ��
��	
���
����������
����������

While all these developments have been experienced, the relations between Turkey and Egypt 
have deepened. There are very positive developments from RoRo agreement between two
����	�
�����
�������
�
����������������

As ORSAM, we always try to follow and share the developments in the region. We would like
to introduce all distinguished ORSAM readers The Minutes of  the Workshop titled “Egypt in 
Transition and Turkey-Egypt Relations in New Era” that organized by Embassy of  the Arab
Republic of  Egypt and ORSAM.

Hoping to meet with the further works 
Hasan KANBOLAT

ORSAM Director
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“Egypt in Transition and Turkey-Egypt Relations in New Era”
04 June 2012 / Monday

9:30 – 16:30

09:30-10:00 - Opening Speech

H.E. Mr. Yaşar Yakış, Former Minister of Foreign Affairs, President of STRATIM

H.E. Mr. Abderahman Salaheldin, Ambassador of the Arab Republic of Egypt to the 

Republic of Turkey

Asst. Prof. Dr. Serhat Erkmen, ORSAM Advisor, Middle East -Ahi Evran University,

Department of International Relations

10:00- 11:30- Section 1: “Egypt in Transition: Analysis and Recommendations”

Moderator: Assoc. Prof. Dr. Özlem Tür, ORSAM Advisor, Middle East - METU, De-

partment of International Relations

Discussant:
H.E. Ambassador  Fathy El Shazly, National Project Director at Egyptian Ministry of 

International Cooperation, Former Ambassador of Egypt to Turkey

Assoc. Prof. Dr. Veysel Ayhan, ORSAM Advisor, Middle East - Abant İzzet Baysal Uni-

versity, Department of International Relations

H.E. Ambassador Mohamed Anis Salem, Director of Development Works (DW)

Dr. Seyfi Kılıç, ORSAM Water Research Program, Hydropolitics Researcher, ORSAM 

11:30- 11:45: Tea Break

11:45- 13:15- Section 2: “The Economic Impact of 2011 Revolution and Transition in

Egypt: Analysis and Recommendations”

Moderator: H.E. Mr. Yaşar Yakış, Former Minister of Foreign Affairs, President of ST-

RATIM

Discussant:
Mrs. Dina Khayat, Economic Expert, Founder and Chairman of Madar Capital.

Assoc. Prof. Dr. Harun Öztürkler, ORSAM Advisor, Middle East Economies - Afyon

Kocatepe University, Department of Economics

Hakan Karabalık, Head of Department, Ministry of Economy
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13:15-15:00- Break for Lunch

15:00-16:30- Section 3: “Developing Relations between Turkey and Egypt: Possibilities

and Challenges”

Moderator: H.E. Ambassador Mohamed Anis Salem, Director of Development Works 

(DW)

Discussant:
H.E. Ambassador  Fathy El Shazly, National Project Director at Egyptian Ministry of 

International Cooperation, Former Ambassador of Egypt to Turkey 

Assist. Prof. Dr. Şaban Kardaş, TOBB University

Abdullah Bozkurt, Today’s Zaman

The meeting will be conducted in English only.g g y
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H.E. Mr. Yaşar Yakış: 

Welcome. It is on a subject which is

very dear to my heart, very close to

my heart. Because, I believe that these

two big countries of the region, the 

biggest and the most important two

countries of the region do not know 

each other sufficiently, and the lack

of knowledge is more on the Turkish

side than on the Egyptian side. Hav-

ing served long time in the Middle-

Eastern countries, I happened to be

the longest serving diplomat in the

Middle-Eastern countries. I served

four years in Egypt, four years in Syria 

and four years in Saudi Arabia; but of 

course, Egypt is a separate category, it

is completely different.

The recent developments in the Arab

countries but more particularly in 

Egypt are very important. Egypt is 

crossing a very important transition.

Fortunately, this transition was not 

as risky as it is taking place in Syria.

It has become more smoothly thanks 

to the army taking over the transi-

tion. The results of the election are 

of course full of unknowns; but from 

the old times, Egypt has crossed so 

many times such difficult periods. 

Such a defined people as Egyptians

with this deep culture will overcome 

one or another these difficulties. Dur-

ing this transition, of course Turkey 

has been following very closely the 

developments in the region, but we 

The Opening Speeches

H.E. Mr. Yaşar Yakış, Former Minister of Foreign Affairs, President of STRATIM

H.E. Mr. Abderahman Salaheldin, Ambassador of the Arab Republic of Egypt to the Republic

of Turkey

Asst. Prof. Dr. Serhat Erkmen, ORSAM Advisor, Middle East -Ahi Evran University,

Department of International Relations
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should learn from each other. There a

lot of things to learn from the Egyp-

tians, from the Egyptian administra-

tion with all the negative sides of the

Mubarak era, there are very impor-

tant things that we could learn from

Egypt, and also, for Egyptians there

are several sources of inspiration in

Turkey.

If you ask me as a person who knows

both countries a little, “Which is the

area where Turkey could constitute

as a source of inspiration for Egypt?”

I would name one particular frame-

work where Turkey could consti-

tute a source of inspiration. It is the

transition of the present ruling party 

in Turkey, AK Party: from a party of 

Islamic roots to a secular party. You

may know one of the founders of the

ruling party, AK Party in Turkey. I

lived through this transition; I am

one of the six people who drafted the

program of the party in the light of a

big public opinion poll that we car-

ried at that time and covered a record

high number of interviewees; it cov-

ered 42,000 people. The results of this

public opinion poll were the guiding

principles or guiding lights of how we

were going to frame AK Party.

Especially, Egyptian friends of ours

may know that AK Party came out of 

a split which took place in the party 

led by Erbakan, Refah Party. The party 

was dissolved by the Constitutional

Court for its anti-secular activities.

Then, the party reformed itself, re-

constructed itself under another

name. This new party was also dis-

solved; saying that it was composed

of the same people so it was the same

party, then it was dissolved.  There

was a split in the party. Abdullah Gül,

the president of Turkish Republic

said, “We cannot continue like this,

by fighting the secular system, which

is the main system of Turkey. Further-

more, when we become a member of 

the parliament, we take oath saying

“I will remain faithful to the secu-

lar principles of the Republic.” So, in 

order to remain faithful to this oath, 

we should not disown the secular sys-

tem.” Whereas, another group in the 

party led by Mr. Recai Kutan whose 

assistant is among us said, “No, we

should remain faithful, because these 

are the principles which we should

remain faithful to.” Then the party 

was split into two. At that time, both

Mr. Recai Kutan whom I respect very 

much and Abdullah Gül ran for the

presidency of the party, Abdullah Gül 

lost with a small margin, which means

that the party was split somewhere in 

the middle. Not one party taking 90%

and the other 10%; it was almost half 

and half. 

When the party came in power, it was

enjoying a popular basis of something 

21% or 23%, But at the moment when 

the split took place after this dissolu-

tion, the support of the party accord-

ing to the public opinion came down 

to around 13%. So, when Abdullah

Gül took the lead of the reformist

group of the party and he decided to

transform this movement into a polit-

ical party, the movement found itself 

in front of a crossroad. In this cross-

road, one way was to try to embrace 

the second half of this Islamist party,

half of the 13%, 6.5%; the other one 

was to try to embrace the big number 

of discontent people. According to 

the public opinion that I referred to, 

we found out that 46% of the Turk-

ish public opinion was discontent of 

the existing in political parties and

they were in search of a new political
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movement. Then, from the additional

questions that we asked, that is to say 

“Which party did you vote for in the 

last elections?” and “If there were an 

election today, which party would you 

vote for?”, we found out that around

5 or 6% were the members of right 

extremist parties and another 5 or

6% were the members of the left ex-

tremist parties and  then, when we

set in order to write the program of 

the party, we also took into consid-

eration what was the priority of the of 

the public opinion. We found out that 

the priority was food, work, security,

safety, justice etc., and this is where 

the new party comes from.

The question of headscarf for instance,

which was very lively discussed, came

around ninth or tenth in order of pri-

ority. It was not high priority in the

minds of people. The priority was

food, justice and that type of things.

So, we decided to base our party on 

this expectation rather that remain-

ing stuck to the old principles which 

were inspired from the religion. We

said, “Rather than trying to embrace

this 6.5%, we should try to embrace 

46% of the discontent with the excep-

tion of these right extremists and left 

extremists. This is how we drafted

our program. I don’t know whether

you remember that we obtained 34% 

of the votes in the first election as a

party which was 15 months old when

it entered the elections. This 34% cor-

responds to 46% minus 6% right ex-

tremists, 6% left extremists, which

makes 12%; 46-12% = 34%. This is the

vote obtained and with this vote, we

controlled 2/3 of the seats in the par-

liament. Because of Turkish election

system with a high threshold, the 34%

were able to control, to get that much

of vote. Because, lost votes went to 

the bigger parties. 

This is how the transition took place, 

and we knew in the very first elec-

tions that the electorates wanted to 

give a chance to AK Party, the ruling

party to see whether they would be 

able to achieve what they promised.

Because there were many rumors at

that time that these people when they 

come to power, they will lock the la-

dies in their houses; they will impose

sharia, and then ban the alcohol and 

force the ladies to cover their heads

etc. But in the first term that started

in 2002 and continued until 2007, all

these worries turned out to be un-

necessary. AK Party didn’t anything

that they tried to promote as a threat.

Then, the votes increased, first of all

from 36 to 42% two years later in the 

local elections and in the second na-

tional elections from 42 to 47%, and 

in the third election it went to 50%.

How did it happen? Because, those 

who were secular minded people in 

Turkey found out that there was no

reason for being afraid of this party.

So, this transition is something that

may constitute a source of inspiration.

Of course, every country has its pecu-

liarities; nothing can be transplanted 

as it is. But, to the extent that it is ap-

plicable, it may constitute a source of 

inspiration. Of course, there are other 

sources of inspiration, on both sides; 

we should be inspired from Egypt as 

we were talking in the coffee talk a 

few months ago, Egypt has achieved 

the voting of the Egyptians in the for-

eign countries before Turkey was able 

to do it. We have 2,5 million Turks 

in Europe and they cannot vote. So,

there are other things that we could 

be inspired from.

As Mr. Fethi was deputy minister in

charge of the Western countries in-
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cluding Turkey and I was discussing

in his office, I always said that Turk-

ish – Egyptian relations is a treasury;

when you scratch a little bit, the gold

shines underneath. Because, some

of us may not have paid attention to

a very important thing that Turkish

presence in Egypt is older than the

Turkish presence in Turkey itself.

How come? Turks arrived in Anatolia

in 1071, whereas the arrival of Turks

by tens of thousands took place two

centuries before this.

When Ahmed Ibn Tulun, Tolonoğlu

Ahmet, was proposed to become

the governor, Abbasi Governer of 

Egypt, he accepted it one condition:

he should be allowed to form his own

army. This permission was given to

him, and then he brought tens of thou-

sands of Qipchaq Turks from his own

ancestor land to Egypt; among other

tribes, it was Qipchaqs. When these

tens of thousands of Qipchaqs served

for 4 or 5 years in the Egyptian army, 

then he released them from the army, 

he gave them agricultural land, and he

authorized them to marry Egyptian

girls and then, he again brought tens 

of thousands of Turks from Central

Asia. So, the arrival of Turks in groups

of tens of thousands in Egypt is 200

years before Turks’ arrival in Turkey.

So, if you ask the question whether

Turks are older in Egypt or in Tur-

key, it is in Egypt. Other things, the

reformation movement in the Otto-

man Empire started in Egypt before

in Turkey thanks to Mohammed Ali

Pasha El Kebir. The first newspaper in 

Turkish language was not published 

in Istanbul; it was published in Egypt. 

In Istanbul, Tasvir-i Efkâr was pub-

lished in 1831, whereas the newspa-

per in Turkish language in Egypt, Va-

kayi Mısriye started to be published

in 1828: three years before it was pub-

lished in Istanbul, Turkey.
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The Western classics from Goethe, 

Schiller, Shakespeare, Racine, and 

Corneille were first published in

Egypt, not in Turkey. Very clean cop-

ies of them exist at present in the li-

brary of Maslahat al Athar, I have the

copies, published in 1828, printed in

Bulak Printing House. So, when you

look at this, reformation took place in 

Egypt before it took place in Istanbul. 

I will not mention all other things; we

can talk about it during our meeting.  

But, Egypt is also culturally impor-

tant for Turkey. Now economically, 

we have seen the potentials. When I

was serving in Egypt, we were proud 

of having a volume of trade around 

600 million dollars; now it is around 3

billion dollars. 

The number of the Turkish business-

men investing in Egypt is about 200. 

Moreover, during the crisis, it was 

only the Turkish businessmen who 

didn’t leave Egypt and stayed there.

Curiously enough, during the crisis, 

Egyptian export to Turkey increased. 

This is something unheard of a coun-

try in crisis, increasing its exports

towards Turkey. So, all these things

indicate the potentials that exist be-

tween two countries. 

I know that I made a little too long, 

nut I thought that these thoughts were

important to guide our conversation

today. So now, I am going to stop here 

and wish you welcome once more. I

would like to tell my good friend Fathy 

El Shazly you may remain assured 

that the big effort that you started to 

improve Turkish –Egyptian relations

is in good hands. Abdurrahman is 

doing his best to continue the efforts 

that you started at that time. So you

should be proud; we are proud of hav-

ing such brilliant and distinguished 

ambassadors of Egypt in Turkey.

I would like also congratulate OR-

SAM for having taken this initia-

tive, because Turkey is not properly 

equipped to follow the developments 

taking place in the Arab world; nei-

ther in Egypt or in other countries. 

Because, we are lacking sufficient 

number of Arabists speaking proper 

Arabic, who have experience with the 

Arab countries and who understand

what is taking place there. ORSAM

is now making efforts to fill this gap 

and I hope that other think tanks

in Turkey will also do so, so that we

can fill the gap that has existed for a

long time in this country. Once again,

thank you for your attention. Now, I

leave the floor to Mr. Ambassador

Abderahman Salaheldin, who is going

to address you. 

H.E. Ambassador Abderahman 
Salaheldin:

Thank you. I think, as I told the Yaşar 

Bey when he invited me to partici-

pate to this meeting, I couldn’t find a 

better speaker about the subject than

Yaşar Yakış. Not only as a former am-

bassador to Cairo, but also as a for-

mer foreign minister of Turkey, but

he is an intellectual who has played a 

major role in relaying the foundation 

of present Turkish – Egyptian rela-

tionships. As he will likely mention, 

together with great ambassadors that 

received me like Ambassador Fathy 

El Shazly, whom I am very proud to 

have today among three Egyptian 

panelists that are uniquely qualified 

to address to this subject along with 

Ambassador Mohamed Anis Salem, 

who is also amongst the genius, in-

telligent and practical diplomats in 

bilateral and multilateral platforms.

He has big contribution to many of 

our needs. Also Mrs. Dina Khayat, a 
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known economist with many skills in

submitting and running successfully 

equipments, and also running inter-

national African-Egyptian economic

organizations. I think, together with

them, they can provide us with the in-

sights that we need to analyze and un-

derstand the situation in Egypt right

now: Egypt in transition.

I think they are very well equipped

to make it a clear case for our Turk-

ish friends. Through them and Turk-

ish politic, where is Egypt; politically,

economically and within the context

of its regional and international situ-

ation. As an ambassador to Turkey,

of course I feel fortunate that I don’t

need to really battle serious politi-

cal problems. Thanks God and touch

with the same way you do it here. This

is a matter of constant Turkish and

Egyptian policy. I would directly say 

and give probably the last past cen-

tury.

The pillars of both of our foreign poli-

cies are almost identical. We, both

countries, in the last decade and so,

have followed similar foreign policy 

rules when it comes to peace in the

region: finding a peaceful solution

to the conflicts, promoting peaceful

relations with our immediate neigh-

bors. In our case, it was a peace initia-

tive; they saw an initiative that Egypt

took about 40 years ago. Similarly,

you have your zero problem policy 

with your immediate neighbors. But

most importantly, the way both our

countries look to themselves; both

Egyptians and Turks think themselves

as a bridge between continent, differ-

ent people, and different civilizations.

In your case, it is Europe and Asia; in

our case, it is Africa, Asia and Europe.

Turkey and Egypt, when combined

together, can even better serve as a 

link between these civilizations.  So

it is not coincidence when Foreign

Minister Ahmet Davutoğlu writes

his book “Stratejik Derinlik/Strate-

gic Depth”. Egypt and Turkey are our 

strategy partners inside and outside 

the region. It is no coincidence that 

Turkey would go to Egypt as it as 

gateway to Africa and Arab world.

Likewise, Egypt considers Turkey as a 

gateway to Balkans, Caucuses and to 

the Black Sea.  

The economic relations have devel-

oped between the two countries.

As Mr. Yaşar Yakış mentioned, they 

were very happy, probably Mr. Yakış 

and Mr. Fathy El Shazly; when the

trade volume was about 600 million 

dollars from 2002 to 2003. Because 

of the trade agreements, this num-

ber jumped to about 4.2 billion dol-

lars in 2011. Also, as Mr. Yakış men-

tioned, only in 2011 and amongst all 

the political turmoil that Egypt went

through, this number increased about

35%, and Egyptian exports to Turkey 

almost rise about 45%. 

Turkish investment in Egypt is not 

important in the market, but also it 

has an eye on third markets both in 

the United Stated, Europe and in the 

Arab world.  Making good use of the

Egyptian facilities, through invest-

ments and direct access to markets 

like markets in Africa; or using the 

qualified industrialized zones in the

United States. 

Most recently, we have reinforced

this relationship by supporting ser-

vices between the Ports of Mersin 

and Alexandria of the Egyptian side.

Actually, I see this link as a strategic 

change of the transportation policy in

the region, which will serve later on 
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to strengthen the relationships be-

tween Turkey and Egypt, and also to

strengthen this bridge role between 

different continents, through which

European trade can be challenged to 

the Gulf,  Africa, East Africa and to 

Egypt. Of course, this is also vice ver-

sa. Those trucks are not going through

on the road of back to Turkey empty. 

This is why we are looking at logistic

service centers to be established in

order to make good use of them with 

hopefully Turkish investments and

other investments. We are also look-

ing industries to be established in our

industrialized world to help make use

of this new link. 

I would like just to share with you

why I can be hopeful for your dis-

tinguished help can produce for us. 

We would like new insights to tell us 

probably about bilateral relations and 

to advise us on where they think this 

relationship could be beneficial, how 

it could be developed. We have talked 

with them with a political will on both 

sides. The two governments are de-

termined to strength this relationship

and to make it closer.

It is really up to intellectuals, scholars 

and practitioners to tell us where we

can exchange the feelings, and make

good use of each other’s feelings. Mr. 

Yaşar mentioned few, and I am very 

happy to report you that many Egyp-

tians, political parties have already 

come to the US and to Turkey for

getting these feelings; Turkish gov-

ernment’s feelings, running elections 

campaigns or governments men-

tioned. As Mr. Yaşar mentioned, only 

recently your election commission 

came to visit our Embassy to equalize 

our citizens to vote in the overseas.

Because, this is something you are go-

ing through very soon. And, how will

you overcome the logistics of it? 

By the way, we are now in the middle

of the second round of our presiden-

tial elections. I’m the chairman of the 
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commission in my Embassy. That’s

probably why I will need to excuse

myself in order to attend the Embassy 

business. I am hopeful that by the last

session, we will be able to get from

you some recommendations; to both

governments, to parties in both coun-

tries, to even scholars and academi-

cians on how this relationship could

be brought to an efficient stage and be

made closer.

I thank my colleague on how he is tak-

ing extensive notes to refer to Cairo

and I would like to thank ORSAM for

providing us with this opportunity.

They did a great effort here. We will be

working on this project. I would like

also it to be documented; be available

in Turkish and in Arabic, especially 

the documentation part so we will

save it, and duplicate it our academia,

think tanks and in business circles. I

know that great things will come out.

Thank you very much for this oppor-

tunity and we are looking forward to

listening to you. Thank you.

Asst. Prof. Dr. Serhat Erkmen: 

His Excellency Mr. Minister, His Ex-

cellency Mr. Ambassador, Distin-

guished Guests and Dear Colleagues,

I would like to thank you all on behalf 

of Hasan Kanbolat, the director of 

ORSAM for your participation to this

joint meeting organized by the Em-

bassy of the Arab Republic of Egypt

and ORSAM on “Egypt in Transition

and Turkey-Egypt Relations in New 

Era”. 

For years, many people have been

calling for a reform in the Middle

East, which have been largely ignored.

However, we witnessed historic mo-

ments in late 2010 and early 2011 in 

Tunisia and Egypt; a moment which 

could change the history of the Mid-

dle East. 100 thousands poured to 

streets to support the political reform

and change in Egypt. From the very 

early history, Egyptian people lead

the other people and seized the re-

gion. Therefore, the transition to de-

mocracy in Egypt will be example for 

all the other Arab nations. However, 

this process is painful by its nature. 

Changing the political system not

only affects the political life, but also

economic system, social class and 

stratums. 

An Egyptian effort to smooth transi-

tion was a very hard task. In one year, 

Egyptian people voted for a new con-

stitution, parliament and president, 

and still the transition hasn’t been

completed. I think Egyptian people

managed the process very well. Al-

though there are still some critical

problems, common sense of Egyptian 

people and politicians will overcome

all. 

Today, here in Ankara, our distin-

guished guests and scholars will dis-

cuss the current events in Egypt. In

the first session, the transition period

will be discussed. The second part of 

our discussion will focus on the eco-

nomic impact of the revolution. In

the afternoon, discussions will ad-

dress the relations between Turkey 

and Egypt. I hope we will have a con-

structive meeting. Speeches and com-

ments in this meeting will be reported 

in ORSAM’s website. The participants

will be informed when the reporting

activities finish. I should stop here

to accelerate the discussion period. 

Thank you very much. 
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SECTION 1

“Egypt in Transition: Analysis and Recommendations”

Moderator:
Assoc. Prof. Dr. Özlem Tür, ORSAM Advisor, Middle East - METU, Department of 

International Relations

Discussant:
H.E. Ambassador  Fathy El Shazly, National Project Director at Egyptian Ministry of 

International Cooperation, Former Ambassador of Egypt to Turkey

Assoc. Prof. Dr. Veysel Ayhan, ORSAM Advisor, Middle East - Abant İzzet Baysal University,

Department of International Relations

H.E. Ambassador Mohamed Anis Salem, Director of Development Works (DW)

Dr. Seyfi Kılıç, ORSAM Water Research Program, Hydropolitics Researcher, ORSAM

Assoc. Prof. Dr. Özlem Tür:

So now, we start the first session. The

title is “Egypt in Transition: Analy-

sis and Recommendations”. I will

have four distinguished guests with

us who are going to share their ideas

and analysis. First, let me introduce

our discussants of the first session.

We will start with His Excellency Mr.

Ambassador Fathy El Shazly, who was

the former ambassador of Egypt to

Turkey and who is now the national 

project director of Egyptian Minis-

try of International Cooperation. We

will then continue with Assoc. Prof.

Dr. Veysel Ayhan from ORSAM and

Abant İzzet Baysal University De-

partment of International Relations.

Our third discussant His Excellency 

Ambassador Mohamed Anis Salem,

who is the Director of Development

Works and we will conclude with Dr. 

Seyfi Kılıç, who is with ORSAM, Wa-

ter Research Program, Hydro politics 

Researcher at ORSAM. Our discus-

sants will have about 15 minutes of 

discussion. 

H.E. Ambassador Fathy El Shazly: 

Thank you Madame. After these bril-

liant introductions made by the two 

great ambassadors, everybody knows 

the reason of this workshop, and all

of us realize the immense potential of 

the relations between Egypt and Tur-

key. I would like to say that “together”

is probably the name we have to keep 

for the relationships between Egypt 

and Turkey, for the sake of compre-

hensive security of both countries. 

Egypt and Turkey are living in a very 

troubled region as indicated by the 

developments. Almost on every as-

pect of the regional agenda, we are 

concentrated on the transition in 

Egypt. Egypt has been regarded as a 

very influential regional power. But 

after the vacuum caused by the de-
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velopment followed in January 2011

revolution, the regional role of Egypt

is simply suspended. Hopefully, this

transition will be coming to an end

shortly and Egypt will resume its con-

structive contribution to the regional 

development.  

In my paper, I will concentrate on the 

rise of the Salafis. I consider the rise

of Salafis is a kind of threat to the val-

ue system of Egypt, which is in certain 

aspects, similar to the value system in

Turkey; meaning that this threat could

be regarded as a common threat. I 

will not read the original paper that 

I prepared, but I will highlight some 

of the key statements mentioned in it 

based on my own observation; it is a

kind of observation which did during 

my years as ambassador to Saudi Ara-

bia than ambassador to Turkey. 

Egyptian wives accompanying their 

husbands to the Gulf countries played 

an important role in the phenomenal 

gulfanization process; I call it “gul-

fanization process”, which has been 

taking hold of Egyptian society for the 

last three decades and expresses itself 

-I would say shockingly to many- in 

recent political manifestations. Egyp-

tian women required to put on Niqab 

when getting out of their homes. At

the beginning, they were doing that 

with a feeling of repulsion and revolt. 

However, they had to accept the sac-

rifice for the sake of achievement of 

financial security and the welfare of 

the country. With fund, Egyptian la-

dies found the “the gulf attire” less 

demanding and even more economic 

regardless of whatever you have on 

while at home. You put on your niqab 

and slippers and you are ready; you

needn’t to care about fashionable, 

expensive clothing and make–up. 

When back home or in their final re-

turn, families used to bring from Gulf 

expensive things for their friends and 

neighbors, such as health supplies, 

carpets as well as the gulf attire. 
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When asked about it, they used to re-

peat what they were told by the activ-

ists. Without realizing it, our ladies 

were spreading the cultural pollution.

Upon arriving to their destinations,

newly recruited Egyptian workers

were required to hand out their pass-

ports to their sponsors; with it, as it 

looks to me, their identity. This is a 

strange relationship between Egyp-

tian employees and their employ-

ers, which I find similar to what was 

noticed on the international scene

between the Asians of colonial pow-

ers and the peoples of their colonies.

Gradually, the gulf sponsor colonizes 

the source of their employees. A great

majority of Egyptian workers in Saudi 

Arabia immediately stopped imitat-

ing not only their sponsors but also

their dialect and diets, and the way 

they behave. When Egyptian workers

go home, many of them tend to keep 

their contaminated identity.

Looking at Turkey for lessons later,

January revolution is not the first time

in the contemporary history of Egypt; 

Kemalist experiment in Turkey was a

source of inspiration of the army free

office of July 52. Abolishing Islamic 

traditions in the 50s that was mainly 

concerned with family and heritage 

disputes, reforming the AL-Azhar

University in the 60s by introducing 

positive sciences into the syllabus to-

gether with theology, fıkh, hadis and 

other religious studies, annulling the 

traditional vakifs and referring its 

management to the State, regulating

the building of mosques, and gradu-

ally attaching all existing mosques in-

cluding the appointment and training

of imams to the Ministry of Vakifs are

several exemplas of the Kemalist rev-

olutionary innovations of Nasser and

his colleagues.

During the first days of January revo-

lution, Salafis distanced themselves 
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from the revolution and pronounced

heretic any revolt against an Islamic

rule. They were referring to Ibn-i

Taymiyyah when claiming that. Soon,

after the fall of Mubarak, the Salafi 

movement was politicized. Forming

political parties and lavishly spend-

ing during the electoral campaign for

choosing the first revolution parlia-

ment. In the parliament, Salafi par-

ties won around the 30% of the seats,

coming second only after the Mus-

lim Brotherhood that was able to get

about 40%. After that election, so

many manifestations especially con-

ducted by the Salafi Parties took place. 

When Turkish Prime Minister

Erdoğan arrived in Cairo at midnight

September 13, 2011 in an unofficial

visit to Egypt, he was greeted cheer-

fully at the airport by thousands of 

Egyptians. The Islamist Abd al-Wah-

hab that has been overtaking Egyp-

tian politics after the austral regime of 

the former President Mubarak has led

many of Egyptians to look at Turkey 

and AK Party for lessons to learn in 

anticipation of the future constitution 

and parliament of the country. The

recent rise of Salafism or Wahhabism 

together with the Muslim Brother-

hood, already deeply rooted in Egypt

with long militant political history,

goals for an Islamic state for all over 

the country. When the Prime Minis-

ter Erdoğan responded to the media 

by voicing his opinion about the ne-

cessity of the states to adopt secular-

ism as an ideology, Ambassador Anis

Salem explained the event when he

was watching the action of some audi-

ence to the insistence by Erdoğan on

secularism of the state. His responses 

caused visible disappointment to the

quarters of those who poured into

Cairo Airport to welcome his visit 

two days before.
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Secularism, which is now being por-

trayed by Egyptian Salafis as synony-

mous to heresy, was also Turkey’s

choice and a prescription for ad-

vancement; now, taking as such by 

more than its 99% of its people who

are officially Muslim. For Egypt, with 

it’s less than 10% of non-Muslim citi-

zens, secularism is perceived by many 

as a requirement for social peace and 

harmony. For Turkey, it was a choice,

for Egypt it is perceived by many as a

requirement. I personally believe that 

AK Party’s the coming to power in

Turkey has helped to solve a crisis of 

identity that has been visible to non-

Turkish observers. Through constitu-

tional amendment, the policies of its

governments and the behaviors and 

positions of its leaders, AK Party has 

effectively contributed to a historical 

reconciliation of Turkish politics sec-

ular in essence with Turkish identity 

of which Islam has been an important

component. 

In Egypt, I’m afraid a cultural pol-

lution with the colors of Wahabism

benefiting from the political opinions

as well the vacuum as a result of the 

revolution is taking all over the Egyp-

tian politics. I am afraid that the in-

spiration, my friend Yaşar Yakış also

talked about, is very difficult to take 

place with the kind of mentalities of 

the so called Salafis we have in Egypt.

But I am confident that the modera-

tion which has always characterized

Egyptian approach to religion will at

the end prevail. Thank you very much.

Assoc. Prof. Dr. Özlem Tür: 

Thank you very much Ambassador.

Mr. Veysel, please.

Assoc. Prof. Veysel Ayhan:

Thank you. Today is very important 

for us. I started with the process of 

Egypt, but mainly focus on the Mus-



24 ORSAM
ORSAM MINUTES OF THE MEETING, No: 14, JUNE 2012

ORSAM MINUTES OF THE MEETING
ORSAM

lim Brotherhood and the rise of Mus-

lim Brotherhood during the revolu-

tion. First of all I would like to handle

some points.

I would like to start with the rise and

the position of Muslim Brothers be-

fore the revolution. When you look

at the position of Muslim Brothers,

they firstly escaped from joining the

demonstrations in Egypt, because as

you know they have a strong foun-

dation in Egypt.  They also joined

the elections in 2005; they got 20%

of the seats in the parliament. When

the revolution started on January 25,

they abstained from joining the dem-

onstrations, because of their posi-

tion in the state; they also joined the

elections until the revolution period.

But after the continuous protests of 

Egyptians, they declared to join the

demonstrations and at this point, we

can understand that Muslim Brothers

could be arranging with global events

and started to take part in demonstra-

tions.

But we have to realize the role of 

Muslim Brotherhood; did it affect the

revolution positively or negatively?

When the role of Muslim Brother-

hood is realized, first of all, you will

see that hundreds of people were in 

the streets; when thousands of people

saw Muslim Brothers on the streets

they starved for the revolution. So it

is important for the revolution, they 

went to streets; these people started

to demand change; they started the

process of revolution. This is the first

point.

The second point, they tried to protect

the ones demonstrating on the streets

and put a check point in Tahrir Square

and in other places; this is important.

Then they protected the Christian

people in the streets or in the church. 

When we investigate from the point 

of view of Turkey, we saw that Muslim

Brothers rayed around the church on 

Sundays. Another point is that they 

used a dialogue language. They didn’t 

take any flag except for the Egyptian 

flag. So, I think it is important for the

people who didn’t escape from the

position of Muslim Brothers during 

the revolution in Cairo. Until today, 

Muslim Brothers didn’t ask them to

protest on the streets and they con-

tinuously support the protests on the

streets. It is important, because as

you know, they joined the elections,

assembly election, People’s Assembly 

and also the Shura Council, and they 

received 45% of the votes and with the

Salafi Group, they got 50% of the as-

sembly. 

When Muslim Brothers decided to 

join the general assembly elections,

they also established alliances with

the other parties. 11 parties came to-

gether under Democratic Alliance for 

Egypt, so they didn’t go elections as 

the Muslim Brotherhood, because it 

is still a movement in Egypt so they 

formed a party under the name of 

Justice and Freedom Party similar to

AKP in Turkey. They went to elec-

tions with the other eleven parties in-

cluding socialist party and other Mus-

lim parties.

Muslim Brothers always supported 

the difficult change in Egypt and Al-

geria experience in the region. When 

we look at Egypt, Muslim Brothers al-

ways support the peaceful change in 
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their speeches and their actions, and

they strongly supported the transi-

tion of power to the civilian govern-

ment. When we look at the period

after Mubarak resigned, High Mili-

tary Council took the power and they 

share the power with the elected as-

sembly. Because, when people vote

for parties in Turkey and other demo-

cratic countries, and if the majority 

those parties become a part of the

assembly or the Council –the name

of which is not important- , they give 

a chance to govern the country. But 

Egypt is different. 

When we look at the position of Mus-

lim Brothers to the Egyptian presi-

dential election, they explained their

position two times and clearly in any 

party, in any condition during the 

election. The first portrait of the revo-

lution, they announced to support 

anybody, but then they changed their

minds. So they didn’t provide sup-

port to any party for the presidential 

election. But after the assembly elec-

tion, they understood that the assem-

bly didn’t have any power and they 

stopped changing their minds, maybe

by going to the presidential election. 

But after the assembly election, they 

understood that the assembly didn’t

have any power and they stopped

changing their minds, maybe by go-

ing to the presidential election. Also

the Military Council transferred its

power to the elected assembly. 

Shura Council and People’s Assembly 

tried to take the dissolves the General

Assembly. After the official establish-

ment of the Assembly, Military Coun-

cil always attempted to influence the

board of the Constitutional Assembly.

Then, they understood that they had 

to take a step; that is a historical time

for Egypt’s political process. So, they 

took a responsibility, they were lost in

Egypt’s political process. 

The results of the first round of the 

elections indicated that Morsi re-

ceived around 25% of the votes, fol-

lowed by Shafiq, who is the last Prime 

Minister of Mubarak, 24%. That

clearly indicated that Muslim Broth-

ers popularity has decreased over the

last three months, after the General

Assembly, elections, maybe the Con-

stitutional Assembly. Because before 

the Presidential Elections, they took

25% with the Salafis 70%; but after the 

official presidential election, they just

got 25%. 

Then, many of the leaders of Mus-

lim Brothers clearly stated that they 

would win the elections within the 

first round. But the gap between

Morsi and Shafiq was more than 

just 1%. There were a difference of 

200,000 people between Morsi and 

Shafiq. Also, the former member of 

the Board of Muslim Brotherhood got

around 70% of the votes. As we know,

Ebul Futuh said that he will have good 

relations with Israel in some speech-

es. Some say the Salafi group support 

Ebul Futuh but he was the member of 

Muslim Brothers.

So, we have to analyze why Muslim 

Brothers has lost. When compared to 

the General Assembly, there is a big 

gap between the results of the elec-

tion. First of all, I think some Salafists

are maybe in favor of bringing sharia 

law to Egypt, and some people are 

afraid of Muslim Brothers, which ex-
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plains why people supported Shafiq.

When we look at the election now in

Egypt, the Egyptians voted for Islamic

Party or the Secularist Party. Some

people ignored the fact that Admed

Shariq is the former member of the

Mubarak regime.

Muslim Brotherhood’s policy regard-

ing the rights of women, Christian

and Coptic people is not very clear

until today. One day they said the dep-

uty of president would be a Coptic or

women but it is not clear for the Mus-

lim Brotherhood. Also, because of the 

policy of Muslim Brothers, Coptic

minority group and other groups left

the Constitutional Assembly to pro-

test Muslim Brotherhood’s position.

Also, the clash between Salafis, other

Coptic groups and Liberals, is a rea-

son for the votes that goes to Ahmad

Shefiq . I think the election will be an

election between the former regime

of Mubarak, but they are representa-

tives of the secular groups. They say,

“I’m secularist and I try to respect

secular people”. Also, Muslim Broth-

ers and Mohammed Morsi say that 

they will respect Christian people, 

minority rights, and they will change

Egypt and establish a new democratic 

country in the region. When asked

which one is better Egypt, I think

the former members of the regime

didn’t bring any good to the country 

in terms of regional and international

power. So, Muslim Brothers, maybe 

with Christians, Liberals and minori-

ties, they will change Egypt in terms 

of perception of the region and inter-

national area. Thank you very much. 

H.E. Ambassador Mohamed Anis 
Salem:

Thank you very much. I hope this is 

an energetic and powerful group. My 

subject is the issue of foreign policy, 

because this issue has a little bit of 
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coverage, but surprisingly it seems 

that the Revolution doesn’t get as

much as analysis as it was. We will

just try to get the structure of what is

happening in the region. So, we have

been talking about five key points.

Basically about the criticism that has

been made to Egyptian foreign policy, 

not only with the revolution but also

before the revolution. Then, some of 

the areas of consensus on which all 

political group agree, but of course,

there are some areas on which there

is no consensus; some problems tak-

ing place for the last 5 months, lastly 

problems regarding Egypt’s foreign 

relations, I will touch upon the issues 

in last 15 minutes.

First, a little bit about the criticism 

that was directed from opposition 

groups, from specialist in academia,

some centers, the think tanks in Egypt

basically saying that Egypt has been

losing its regional weight over the

last years. When you look at what has

been happening, and the composition

of G20, I was disappointed to see that 

it doesn’t belong to that group. Also, 

the emergence of breach of rules, the

group of countries such as Brazil, 

China, India, Russia and now South

Africa, the effects of Egypt on that

group. Also, there has been an aspira-

tion in Egyptian policy to work so that 

Egypt claims a permanent seat at the

Security Council. 

It was clear that these things were not

pointing the continuation of Egypt’s 

regional role. The issue of lack of an

agreement on the Nile waters was

another manifestation of this aggres-

sion. A third criticism was that Egyp-

tian diplomacy was allowing US he-

gemony in the region to be unchecked

and that in the context of Egyptian

- United States relations weren’t able

to influence American policy on is-

sues such as Palestine, the regime of 

Iraq, that the relationship with USA

has a lot of structural and manage-

rial deficiencies; as well as the peace 

agreement with Israel had major de-

fects, the occupation was continuing,

that somehow Israel interpreted the 

political meaning of this peace agree-

ment as it was a license to mount ma-

jor military operations to Lebanon in 

2006, to Gaza in 2008; that in some 

manifestations, there was a dynamic

group working, attacking the agree-

ment to export Egyptian gas to Israel.

All of these critics were made public 

before the revolution. These critics

didn’t appear after the revolution. It

was there that Egypt’s role within the 

Arab region, that its relationships 

with the changes in Sudan as Sudan

much towards the separation of the 

South, and many of the issues in Su-

dan that were drawing on Sudanese

strength and possibilities of develop-

ment in Sudan, that the relationships

with Syria again before the revolu-

tion, before the events that started in

March 2011; even before that there

was a feeling that there was a certain

coolness with regime in Syria. I wrote 

about this and I talked about it, and I 

tried at a certain point to understand 

why there was this coolness and no-

body could give me a very good expla-

nation as to why there was this cool-

ness between Mubarak regime and 

the regime in Syria.

Another very big issue of criticism 

was the inability of the Egyptian gov-

ernment to protect and support the 
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Egyptians working overseas. One of 

the greatest structural changes that

had happened over the last 10 – 15

years is that the number of Egyptians

working in other counties increased

remarkably. But, there was a feeling

and it is important when we deal with

political criticism that is not the real-

ity. The feeling of Egyptians overseas

was that the services given to them,

the consulate services, the protection

services, the labor relations; Ambas-

sador Fathy just mentioned the is-

sue, that this relationship is quite un-

healthy relationship which the Gulf 

countries apply across the world; it is

not only for Egyptians but for all na-

tionalities, I would say much nation-

alities actually.

But this was a mounting area of criti-

cism. Now to understand this criti-

cism, I think it is useful to understand

some of the thinking of the Egyptian

foreign policy establishment, me-

dia and even some of the population

at large. Also, there is a very strong

heritage with this idea that Egypt is a

very big regional power that has a his-

torical role in the region.  When we

look at the history of the leaders that

Egypt has had over the last 200 years, 

certain characters will stand out with

this kind of expansive policies of ex-

istence in the region, into actual lead-

ing events.  Perhaps, to some extent,

these are myths that guide some of 

the goals of the past that guide this

king of inspirational role for Egyptian

policy. 

Now, if we move away from the criti-

cism to the areas of consensus, areas

which most political forces in Egypt

agree upon, as goals and strategies for

Egyptian foreign policy; firstly, there

is a feeling that Egypt has to restore

its regional roles in the various geo-

graphical areas in the world. It works

at the core of this soft power o Egypt,

its ability to influence culture, its glob-

al role, the solidarity with many pro-

gressive ideas that have existed. Egypt

has a historical role, as the center sup-

porting liberation movements in Af-ff

rica. When these movements came to

power, that link was naturally lost. But

Egypt has not moved aggressively in

the new areas such as human rights,

protecting human rights originally in

the Arab world and in Africa. This has 

been one of the deficiencies. 

However, the aspiration focused on

the fact that Egypt has a problem with

Nile waters, which is a very critical is-

sue for Egypt and that there must be

an agreement with the other coun-

tries in the Nile Basin for practical 

and realistic political reasons; again, 

restructuring the relations with Is-

rael. There is an agreement across the

board, a peace agreement with Israel

that has to be respected. But there

is also an agreement certain parts of 

which need to be amended; particu-

larly what is called “Annex C” which

relates to the distribution of military 

forces, but also to reenergize the

search for the Palestinian State rather

than managing the relationship as it

goes now with no progress on the Pal-

estinian issue.  

There is also consensus on the way 

the policy is designed, that the policy 

apparatus for foreign affairs needs to 

change. There is an agreement that 

the President should play a leading

role in formulating the policy, be-
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cause there has been a debate about

whether Egypt should move towards 

a kind of cabinet based on a system 

where the Prime Minister is the lead-

er of the executive branch or a presi-

dency; there is much consensus on a

shared power more or less the French 

model. But in this model, the Presi-

dent should remain to be the leading

voice on foreign affairs and should be 

the person who appoints the critical

team of ministers handling issues like

foreign affairs, defense and possibly 

one or two other ministers.

Moreover, there should a National Se-

curity Council; there is a very strong 

consensus on this. But there is less

consensus on the fact that in a de-

mocracy, your foreign policy becomes

a part of the discussion. The foreign

policy establishment in Egypt is not

used to this. Our Foreign Ministry is 

not used to engaging in lengthy de-

bates with media and the parliament 

or lack of understanding on a lot of 

technical details. This is very frustrat-

ing for Egyptian diplomats who have

been used to dealing with a kind of 

technical aspects of policy making 

and answering the President, working

with people who give them more or

less a free license in this area.

Now, one of the interesting aspects 

where this dialogue is going on, this 

criticism and this building of con-

sensus is the fact that, as you know,

we actually have a phenomenon that 

the foreign policy is not capturing a 

lot of attention in the political debate. 

This is a survey, popular opinion sur-

veys, which I think an excellent point.

One of the things that democracy is

bringing is the fact that there many 

surveys and it is a very controversial

area. This was a survey before the last 

day of presidential election and one

of the things it showed, I’m sorry that

I couldn’t translate it, what a large a
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sample of people thought as the most

important issues facing the new presi-

dent. Foreign affairs some somewhere

there, and if you look here, you see

that the security is number  1, which

by the way, explains why Shafiq did so

well in the first run and the only mes-

sage of Shafiq.  I’m glad that Dr. Dina

has something to say about Ahmed

Shafiq; it is some sort of her area, be-

cause she has a role of giving advices

to Shafiq, so I think she can talk about

this subject. But this is just an opin-

ion survey a few days before the last

presidential election, and it shows the

areas of priority that people thought

regarding facing the next president.

As you see, the first priority is secu-

rity. That explains to a large extent the

single strongest message that Ahmed

Shafiq had was security, and you can

see how strong it was. When you look

at foreign affairs, it is here, the last

one; less than 0,5%. So this is a big

shift. Now, I would like to show you

something; just some the structural

changes that are taking place in the

region.

This is across the board in the Arab

World looking at what are the big-

gest challenges. This survey was done

among young people, an again, you

will see that this is a big shift in the re-

gion in the areas of interest that peo-

ple are interested in. You can see that

a national conflict is coming down

here.

If you look at here, you see rising cost

of living is coming very high, unem-

ployment, human rights, which I

think is very healthy to see here but

it doesn’t stay there and the economy 

–you had asked about economy, it is

here. Of course, these are linked to

each other. Because as you see here,

economy - is linked to unemploy-

ment; then, there are issues of corrup-

tion, traditional values – this is very 

interesting one-; here it comes quite 

low, but it is in the question area. I 

have warned not to speak long, so in

the question-answer part, if you ask I 

can come back to that. 

These are again the priorities among

young people. The first table is for 

Egypt and if you look here, you see the

percentage of the people who identify 

their priorities. When you analyze it, 

health care is coming very high, and

opportunities are very high. One of 

the most interesting things is migra-

tion; a very high percentage of young

people in the Arab world have a very 

strong desire to immigrate. This is

very strange.

If you would like, you can see the

cross board of other countries and

then we can go on with the third part. 

Looking at an analysis of the perfor-

mance of last 15 months, one of the 

outstanding issues is that there have

been repeated crisis is several regions

of Egypt’s former regimes. Basically,

there have been there major crisis in

Egypt foreign relations in the last 15

months. First one is on Israel over

the border incidence, where several 

Egyptian policemen were killed by an

Israeli. This caused a huge series of 

developments leading the demonstra-

tors attacking to their embassy, and 

then the need to excavate the diplo-

matic staff of the Embassy. Of course,

this made it difficult for Israel to keep

its Embassy functioning in Cairo.
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The second one was the US NGO cri-

sis; it was the crisis over u number of 

NGOs some of which are American

and others being Egyptian, working

in areas related to human rights, elec-

tions and some other areas as well, 

but working for a very long time with-

out registration. All of a sudden, the

Egyptian Government decided to say 

these NGOs that they were conduct-

ing illegal operations, because they 

were not registered; even some of 

them working for many years.

The third one was the Saudi Arabia

Embassy crisis, which was related to 

the arrestment of an Egyptian citizen

in Saudi Arabia. Again, this is one of 

the interesting aspects; a social media

war. It was launched between some of 

the Egyptian bloggers who were ac-

cusing the Saudi Arabia Government

of this incident, which led to demon-

strations in front of the Saudi Arabia 

Embassy, which led to the withdrawal 

of Saudi Arabia Ambassador.

So we have 3 crisis and we can judge

by the way these were handled. We

can judge a little bit that the ability of 

the central authority in Egypt to man-

age these crisis was not very strong. 

Generally speaking, the management 

of the crisis was bad. We can see that 

the media played a huge role in these

three events, and civil society played 

a big role. Somehow the final out-

come has led some problems. There 

was no real solution to the issues. In

each of these there are major weak-

nesses in the way it has been handled,

and somehow it has ended in a way 

that allows them to come back as cri-

sis again. I am seeking the permis-

sion from Madame Chair to allow me

just go on a few more minutes, not so

long. Some of the possible directions

for future change of Egypt in foreign 

policy; one is the assessment and I 

think this is very relevant to the re-

lationship with Turkey. A careful as-

sessment of national interests if one

looks broadly over 60 years, Egypt

got away without defining very clearly 

and very precisely what its national

interests were. If you ask an Egyptian 

diplomat about Egypt’s foreign policy, 

you will usually get an answer saying

that Egypt is very interested and com-

mitted to working in three circles: the 

Arab circle, the African circle and the 

Islamic circle. but that doesn’t show 

really what national interests and pri-

orities are, who are the people you are

align with, what are the values you de-

pend or you will defend, what values 

do you stand for, how do you evalu-

ate this policy and the performance

of different organs working on that 

policy. So there is a need for a careful 

assessment of national interests and 

this need to be open process because

in a democracy you will need to for-

mulate policy different way from the 

old ways.  It cannot be just imposed 

rules. 

One of the problems is what we did to 

politicize this process in other words

if you have, for example a president

who is coming from the Muslim

Brothers. To what extent does this 

person have the freedom to appoint

foreign minister? Even going deeper

and saying that I want to reformulate 

the leadership of foreign affairs or

in the some of the other institutions

working in the foreign policy sec-

tor like intelligence, defense, etc.  So, 

that is the political pulse and there is 
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a legitimate logic saying that the party 

that comes to power should have the

manipulation or they should have the

right to choose their leaders because

they are accountable.

Another issue is that the institutions

that represent different policy in this

case we talk about foreign policy 

should have the right to choose their

own leaders. That is the defense sec-

tor should choose their minister, the 

foreign policy establishment should

choose its own minister and you leave

this job to technicians, this is more

difficult. The question is of course

how and to what degree you can in-

solate these institutions from the

political pulse.  This is a debate that

we have not started but I think it is a

very critical debate. I worked in the

UK very long time and I became very 

involved in the foreign policy mak-

ing in the UK. Of course we know 

that you have a cabinet system, for

example the foreign office. When you 

change the minister, the new minis-

ter comes with a number of minis-

ters and in some rare cases some of 

the key points such as ambassadors 

are apolitical appointees. It is not as 

strong as the American system where 

the party comes and takes lots of po-

sition in government. I think it is very 

important for relationship with Tur-

key; the questions to what extent the

economic needs of Egypt drive its for-

eign policy. I think this is again a very 

strong issue when you start talking 

about frames of reforms for Egyptian 

policy, you must say the first problem

Egypt face today is economic situa-

tion. And if that is the case, then you 

must draw your foreign policy map to 

reflect defending your interests. This

can be a very different map from the

one you may draw for ideological rea-

sons or for internal political reasons.

 The one challenge is the issue inside

the Arab world, because of the Arab



ORSAM
ORSAM MINUTES OF THE MEETING, No: 14, JUNE 2012 33

EGYPT IN TRANSITION AND TURKEY-EGYPT RELATIONS IN NEW ERA
ORSAM

Spring, there is a division between

revolutions and the monarchies.  The

revolutions are coming with a set of 

values that remind us the very much

they are different but  they remind us

very much of the dichotomy that ex-

isted at the time of Camal Abdulnas-

sir between the socialist progressive 

revolutionary groups, republicans

and the monarchies with their status 

quo mentality. This is one of the chal-

lenges. How can you bridge these two?

Egypt in a revolution; one thing to

work more closely with countries like

Tunisia and Libya but also not want to

disturb the sensitivity of monarchies

who are very worried about the Arab 

Spring. 

Number two is the issue of finding 

practical solution Nile waters which

is a very sensitive issue. It will be in-

volved in some very difficult making 

choices. And it needs a government

that has the ability to put the facts in

front of the people ad make that diffi-

cult choice because I think one of the

problems  we have with democracy 

there is going to be a lot of posturing,

not seriously policy making.

Finally in the Middle East the issue of 

balancing relations between the key 

regional powers: Turkey, Iran, Saudi 

Arabia, how to balance these rela-

tions is going to be a major demand 

in foreign policy. Balancing also the

security context with Israel when en-

ergizing the peace search and then

how to work with the United States

where it is very possible that the areas

of diversion will be increasing and the 

sensitivity to relationship disturbanc-

es that Egypt goes through.

Some final conclusions, thank you

Madame Chair for being so tolerant.

I think there is a need for a new stra-

tegic vision that we have not managed

to speak a lot on this but if there are 

any questions, I will be glad to stand

on it, the largest strategic context

of policy in the eastern Mediterra-

nean and in the Red sea and as I said 

Russian interests, defining them in

a much better way. What is the ef-ff

fectiveness of policy, how cost effec-

tive can it be and how do you judge it 

whether it succeeded or not. There is 

a seen in Egypt that the foreign policy 

establishment needs to be strength-

ened because if we are going to have 

problems in some of the areas that we 

are in relationship, good crisis man-

agement is going to be needed. So it 

can be used as an advantage but it 

is important to realize that there are

problems ahead it is like being captain

of the ship and you know that the sea

waves are going to be rough, so you 

have to be ready for that. 

Again, the internal democratic dia-

logue to strengthen consensus and 

deepening the dialogue with friends;

I think this is a key point, also for

Turkey. Sometime I feel that because 

of our traditions, we don’t talk about

problems when we have good rela-

tions. Then I don’t think this is right.

I think we need to talk about every-

thing: the potentials, the weaknesses 

and the problems. I think this is very 

important and I see that the role of 

Turkey is important. There are so

many aspects of Turkish experience 

that are of our interest and at the mo-

ment the image of Turkey in Egypt is 

very positive. I consider this as a tre-

mendous advantage, and it needs a
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lot sensitivity as well as wisdom while

handling them. I will stop with that.

Thank you.

Dr. Seyfi Kılıç:

I would like to thank to ORSAM for

organizing this gathering, and H. E.

Mr. Yaşar Yakış, Former Minister

of Foreign Affairs and my professor

of my mater course, and Nebahat

Tanrıverdi, ORSAM Specialist who

organized this meeting. I will try to

analyze the transition period in Egypt

and its reflections on the Nile waters.

It is clear that Egypt is in a transition

period and this period will also effect

the utilizations of the Nile Waters.

As we all know, Nile river waters are

vital for Egypt. The river’s water which 

is around 84 billion cubic meters per

year is the only surface water source

of the country. All the water utiliza-

tion activities in the country depend

on to this source. Egyptian authori-

ties, aware of this situation have al-

ways tried to block upstream utiliza-

tions which can affect Nile river flow.

Sudan, another downstream country,

supports Egypt on this issue and both

governments are acting together on

this subject. Former colonial power

of the area, before Egypt and Sudan

gained their independence; Great

Britain has also made lots of arrange-

ments in order to guarantee Egypt’s

water utilizations. However after ba-

sin countries gained their independ-

ence, they no longer recognized the

arrangements and hence those ar-

rangements lost their binding forces.

The most fundamental concern of 

Egyptian governments about the Nile

river has always been the obstruc-

tion or delay of the waters of Nile, out

of Egypt’s will, before crossing into 

Egyptian territory. Therefore, Egyp-

tian governments have been sensitive

about the political developments in

Sudan and Ethiopia.

Through the developments starting in

2011 in Egypt, Mubarek regime has 

fallen, a new parliament has formed 

and a new president will be elected in 

the country. The possiblity of changes

in Egypt’s internal and external poli-

cies following Mubarek era, may all 

cause retriggering of developmental

activities of water sources in the ba-

sin of the Nile river which have always

been on the agenda.

The process of Egypt’s integration to

the world system, which has started

at the end of Nasser era and contin-

ued during the reign of Enver Sedad, 

has been accomplished during the

Mubarek era in the 1980’s. Egypt is

not a military threat to Israel after 

signing the Camp David Peace Trea-

ty and stands in the western bloc by 

openning the Suez Canal to interna-

tional trade and American military 

operations in the Persian Gulf.

However, a regime change in Egypt 

which might arise from a new presi-

dent and government, may culminate

in Egypt’s split off from the Western

Bloc, in Cold War terms, and this

may, in turn, include a potential of 

serious change in the hydropolitics 

in the Nile basin. A possible regime 

change in Egypt, means that the up-

stream countries in the Nile Basin can

easily find support in order to utilize

from Nile River waters.
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This assertion is supported by the ex-

periences lived through over the last 

century in the Nile basin. Both the 

timing of important hydrolic projects, 

which have come onto the agenda in 

the Nile basin, and the reactions given

to them are very impressive.

The efforts to control the waters of 

river Nile date back to the years of 

British dominance in the basin. The

British engineers proposed a plan,

“The century reservoir project”, in 

1904 to store the flood waters of Nile

outside Egypt. By the implementation

of the project, that would store wa-

ter when the flow is high and it was 

aimed to guarantee the agricultural

yield during the time of drought. In

the project it was foreseen the con-

struction of dams in the Lake of Tana, 

which is the source of Blue Nile in

Ethiopia, and in the lake of Victoria, 

which is the source of While Nile

which is shared by the countries of 

Tanzania, Kenya and Uganda. It was

also planned to construct a canal in 

order to decrease the amount of water 

due to evaporation in While Nile in 

the Sudd swamps in Sudan. Besides, 

it was also foreseen the construction

of a series of dams in Sudan. But, this

plan had been criticized by Egyptian 

nationalists on the base that the main

components of the plan would be 

constructed outside Egyptian terri-

tory and thus, out of Egyptian control.

Egyptian nationalists thought that the 

British would use this plan in order 

to control Egypt in case Egypt gained 

its independence.  However, this plan

could not come into being.

As Egypt and Ethiopia have always 

been under the influence of different 

powers and Ethiopia is the source of 

85 percent of the Nile river, the issue

of water has been frequently used as 

a political instrument in relations be-

tween Egypt and Ethiopia.
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In the 1950’s, when Egypt was ruled

by Cemal Abdul Nasser, who had

pursued pan-Arabic and anti-Ameri-

can policies, as well as received eco-

nomic and military aid from the So-

viet Union, wheras Ethiopia was ruled

by Halie Selassie, who had received

American aid. The studies conduct-

ed by the US Bureau of Reclamation

could be considered as a response to

anti-American and anti-Israeli poli-

cies pursued by cemal Abd-ül Nasser.

The US Bureau of Reclamation un-

dertook a project of feasibility, titled

“Blue Nile Plan”, on the Blue Nile

River in Ethiopia between the years

of 1958 and 1963. In this project it

was estimated that Ethiopia would

consume approximately 5 to 6 bil-

lions cubic meters of water with the

construction of 33 dams. It was also

considered in this study on the Blue

Nile that 430.000 acres of land would

be arable. However, this plan could

not be realized fully but only one dam

because the United States had lost its

interest in the activities of hydraulic

developments in Ethiopia after Enver

Sedad, who came to power after Ce-

mal Abd-ül Nasser in 1970, who ex-

pelled Soviet advisors from Egypt and

shift to the United States for foreign

aid.

At the time of Enver Sadat coming

closer to US policies, the Ethiopian

army came to power in 1974 after a

coup and the Emperor Halie Selassie

was placed under house arrest. Af-ff

ter this stage, Ethiopia had gradually 

come under the Soviet influence. At

this time, the Soviet Union launched

a feasibility project in the Lake Tana,

which is the source of the Blue Nile

in Ethiopia, in order to disturb Egypt. 

In the United Nations Water Confer-

ence, held in Mar Del Plata in 1977, 

Ethiopia announced that it would 

make water-based agriculture by us-

ing 4 cubic kilometers of water in the

Blue Nile, in response to the support

of Egypt to Somali during the Ogaden 

War. The Egyptian President Enver 

Sedad, responded rigidly to this an-

nouncement and declared that Egypt

would destroy the constructions

which was planned to change the

direction of water in Ethiopia. Simi-

larly, Egypt was alarmed by the treaty 

signed between Sudan and Ethiopia in 

1991 concerning the joint use of Nile’s 

waters and threatened them with the

use of military force.

At the same time, Ethiopia has plans

to improve irrigation system com-

posed of small dams. Ethiopia have 

had plans to construct 500 small dams

in the dry region of Tigre, where fam-

ine is very common. However, there 

are some serious problems about 

those dams. First, as there is erosion

in this region and these types of dams 

whose volume of storing water are 

not enough, could not be used prop-

erly for a long time as a result of silt.  

In addition, the construction of these

dams which would irrigate approxi-

mately 200 acres of lands means that 

in total 1 million acres of lands would 

be irrigated. This figures also mean 

that, in total, 5 cubic kilometers of 

water would be consumed in a year, if 

5000 cubic meters of water were used

for per acre.

However, the strategy of micro-dam 

has at least two particular advan-

tages for Ethiopia. First, these types
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of dams can be constructed by local

man-power and resources as well as 

do not require international financial 

institutions aids which are very sensi-

tive about the effects on down-stream 

countries. The second advantage is 

militarily. The Egyptian threat that

Egypt would bomb these construc-

tions in case Ethiopia engaged in ac-

tivities that might lead to a reduction 

in the waters of Nile River will be in-

valid. Because it would not be diffi-

cult to predict what Egypt would lose 

if she attack these constructions in

over-populated plateaus in Ethiopia. 

Besides, it can not be certainly known 

to what extent Sudan would be willing

to let Egypt to use Sudan territories

for this kind of military activities.

Egypt was also uncomfortable be-

cause of Ethiopia’s relations with Isra-

el. The relations between both coun-

tries date back to the year of 1960. At

those times Ethiopia was both fight-

ing with Somalia over the Ogaden 

region and uprising in Eritre. That 

is why Halie Selassie was looking for 

both military equipments and exter-

nal support for internal development 

activities. Israel could provide Ethio-

pia with both kinds of supports. By 

helping Ethiopia, Israel not only con-

trolled the Arabian and Soviet ships 

passing through the Bab-ül Mendeb

straight and but also surround Egypt 

from the south. The Israeli-Ethiopian

cooperation had lasted until 1974

when Halie Selassie was ousted from 

power by a military coup. But, this

cooperative relationship was re-ac-

tivated in 1978 due to the separatist 

movements in Eritre. As seen in this 

historical background, Israel would 

certainly support the activities to 

develop water sources in Ethiopia in 

case an anti-Israeli government come

to power in Egypt. Israel is capable of 

doing this, both technologically and

financially.

On 8 November 1959 The Full Uti-

lization of Nile Waters Agreement 

is signed between Egypt and Sudan 

and the water of the river has been 

allocated between the two countries. 

With this agreement, it has been also 

decided by two countries, to act to-

gether against the upstream claims.

The upstream countries, since they 

do not have any financial or techni-

cal sources, could not perform any 

water consumption activities on Nile 

until 1990’s. However, in order to feed 

the growing population and to gener-

ate electricity, the upstream countries 

started to undertake projects after

1990.

In order to solve the problems, which 

has been going on in the basin for 

years between downstream and up-

stream countries about the utiliza-

tion of Nile waters, Nile Basin Initia-

tive (NBI) has been founded in 1999. 

However, this organization could not 

fulfil its purpose to reach a solution

on the issue. In 2010 the Framework 

Agreement; also known as the Enteb-

be Agreement is signed among the up-

stream countries; Ethiopia, Tanzania,

Ruanda, Uganda and Kenya. Firstly,

It has been also emphasized that the

Democratic Republic of Congo is also 

about the join the agreement. Howev-

er, Democratic Republic of Congo an-

nounced in 2011 that it will not sign 

the agreenment.  It can also expect-

ed that South Sudan, which gained
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its independence from Sudan in July 

2011 and has a proper topography 

to produce hydroelectricity, will join

the agreement. With this agreement,

which Egypt and Sudan are opposing

to, it is emphasished that each coun-

try has right to utilize from the river’s

water. Egypt and Sudan are opposing

this agreement considering that their

security, especially water security is

jeopardized. In the next period En-

tebbe Agreement will clearly be the

basic debate in the basin. 

Another politic mean that Ethiopia

uses is the Entebbe agreement which

is signed among Ethiopia, Tanzania,

Ruanda, Uganda and Kenya in 2010.

The agreement which Egypt and Su-

dan oppose strongly is not yet ap-

proved by Ethiopia and it is expected

to be used as leverage in the negotia-

tions.

When the upstream countries imple-

ments projects to develop water re-

sources on White Nile, Egypt and Su-

dan taking into account their rapidly 

growing population, expressing that

they cannot stand losing more water.

The upstream countries on the other

hand, are accusing Egypt and Sudan

both moving with the colonial logic,

and trying to block development ef-ff

forts.

As much as Egypt feels discomfort on

the activities on the White Nile, it is

most sensitive on the Blue Nile, which

provides 85% of the water at Aswan.

In the historical process, since Egypt

and Ethiopia are under the influences

of different powers, this water source

has always been used as a political

tool. However, the fact that Ethiopia 

has started irrigation in order to feed

the rising population and the effort of 

producing hydroelectricity in order to

import, is now seems impossible to be

blocked by Egypt.

Ethiopia started to build a dam in,

which used to call Millennium and

now called the Renaissance dam on 

the Blue Nile on April 2011 in order 

to generate hydroelectricity. The to-

tal capacity of the dam, which will be

built by an Italian firm, is calculated

as 63 billion cubic meters. The firm 

is also building the Gibe III dam and 

hydroelectric power station, which is

another controversial issue. The main

problem of Ethiopia regarding the Re-

naissance dam is that Egypt blocking

the international funds for a long time

which is needed to build the dam. 

For this purpose Ethiopia has issued 

bonds in the country and chosen to

finance the dam by itself.

However in the Arab world, after the

latest issues also called as the Arab

Spring, the new temporary govern-

ment that replaced Mubarak admin-

istration is showing signs of flexibility 

on this issue. Egypt and Ethiopia are

agreed to establish a technical com-

mittee on the effects of the Renais-

sance dam. In the mean time Egypt’s 

ex-Prime Minister Essam Sherif, 

expressed on the joint press confer-

ence with Ethiopian Prime minister 

Zenavi, that “this dam can be useful 

for both sides”. This announcement

may be taken as a change in Nile pol-

icy that an Egyptian authority makes 

such a remark.

Another issue which never made the 

agenda before is gradually taking its
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place in Nile water politics. Ethiopian 

Prime Minister guarantees Sudan and 

Egypt that, water for irrigation will

not be supplied to international com-

panies that rents vast amounts of land 

in Ethiopia, from the Renaissance 

dam. As it is well known, irrigation 

activities, consumes water and causes

a decline in the water levels. Ethiopia 

is trying to alleviate the concerns of 

downstream countries by express-

ing that they will not embark on such

activity and only generate electricity.

However water is a must for agricul-

ture especially for irrigated agricul-

ture. It is expected that, water will 

eventually be supplied to those areas,

from millennium dam or from other

sources.

It should also be taken into considera-

tion that the Ethiopian dam will help

to regulate Nile’s water, decreasing

siltation and help the whole area with

the electricity that it will produce. 

To sum up, the policies of the new ad-

ministration in Egypt, towards United

States and Israel might make it diffi-

cult for Egypt to continue to receive

American aid as well as to sustain

its control on the waters of the River 

Nile. It is obvious that, Egypt has al-

ready been exposed to serious pres-

sure emanating from the particular

agreement signed between up-stream 

countries of the Nile River, namely 

“Rwanda, Ethiopia, Uganda, Tanza-

nia”, concerning the share of Nile’s 

water as well as the decision regard-

ing Sudan’s partition. It is now get-

ting more clearer that the up-stream

countries of the Nile River, particular-

ly Ethiopia which is the source of Blue 

Nile consisting of 85 percent of waters

of Nile, will have more convincing po-

litical motivations to increase its utili-

zations of water resources in order to 

feed their growing populations and to

export their agricultural products. In

short, this upstream countries of Nile 

River, will not face difficulties to find
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allies and financial resources in their

efforts to benefit more from the Nile

River, in the case of the new Egyptian

government pursues anti-American

and anti-Israeli policies.

And as a conclusion, the hot topics

about the Nile waters can be listed as

follows:

-

tream riparians,

and other upstream countries,

Israel’s involvement in South Su-

dan.

-

fect the Egypt’s foreign policy, the

president or the government or

the National Security Council?

These topics must all be evaluated by 

the Egyptian politicians carefully in

terms of Nile waters.
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SECTION 2

“The Economic Impact of 2011 Revolution and Transition in Egypt:
Analysis and Recommendations”

Moderator:
H.E. Mr. Yaşar Yakış, Former Minister of Foreign Affairs, President of STRATIM

Discussant:
Mrs. Dina Khayat, Economic Expert, Founder and Chairman of Madar Capital

Assoc. Prof. Dr. Harun Öztürkler, ORSAM Advisor, Middle East Economies - Afyon

Kocatepe University, Department of Economics

Hakan Karabalık, Head of Department, Ministry of Economy

Dina Khayat: 

We are the country in transition and I

don’t want to repeat what said before

but the fact that we are in transition 

affects the political situation of today.

Let’s look at the economy and let’s

look at the economy in the context of 

whatever it is the problem of today in 

the context of assessing a company to

give and balance sheet which gives a 

snapshot of where we are today. All

revolutions have a cost but the cost 

has been higher than many revolu-

tions because of 16 months of com-

plete lack of production. I am going

to back track and I’m going to track

what happened but again in so far

has affected the economic front not 

the political front, I think I’ve said

enough on the political front. As soon 

as the revolution started, it caught 

for bread, social freedom and social 

justice. What came after that people 

took advantage of what happened and 

you had labor strikes and people call 

in for higher standards of living and 

in order to peace the government

has started spending the government 

still have to live off from the previ-

ous days. Pre-revolution the economy 

was not in the bad state, it had enor-

mous problems but we had foreign 

reserves of I am not defending, I am

not defending, I am stating economic 

facts. It has the rising fiscal deficit.

There was growth in the economy but 

it was unfairly and badly distributed

and there was the problem. We had 

some foreign direct investment that it 

was boiling; we had foreign exchange 

reserves of 36 billion. This is how we 

started. 16 months later we had al-

most no foreign reserves left, what 

we have was in the form of gold and 

not really enough reserves to cover 

even 2 months in imports. We had 

blooming fiscal deficit and that is a

huge problem, why? In 2008 the defi-

cit which was rising at that time and 

was estimated at that time even 8% of 

GDB was being financed by banks, by 

the sale of treasury bills. Banks then 

sought for selling of those treasury 

bills to foreign investors who are in-

terested in making a profit on the
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interest differentiation between very 

low rates on the dollar and almost 8%

was paid on bills at that time. After

the financial crisis foreigners buying

large exceeded and banks were left on

their own to finance the deficit. The

deficit hence this reason is by above

3% minimum of GDB, has a result

of lower than expected revenues be-

cause of lower production, lower co-

operate revenues, and therefore lower

tax revenues and rising social costs

and expenditures. Today we have a

situation in which banks loan to de-

posit rate should as above 49%, the

rest of the money the rest of the de-

posit can be used to finance deficit to

the extent leaving banks to deal with

it, to the extent that central banks

have to lower reserves from 14% in

one month from 14% to 12% meaning

an injection of cash, and again from

12% to 10% meaning another injec-

tion of cash. What this means is that

banks months of situation is today 

to finance any kind of future invest-

ment. The fact that the bounds on the

government being paid on current

expenditures leaves also the govern-

ment in a difficult position to finance

investment or take part in any invest-

ment. This was not Economics101;

it is to give a picture today where we

are. Like any other company, I think

the problem with Egypt; we have

to do more with management than

with a banana republic that cannot

be turned around. And I believe that

once we have the security and civility 

given to fundamentals of this country 

in terms of resources, in terms of its

geographic position and now through

resources it can be turned around

very quickly and this for the function-

ing economy. So potential is there and

I think this is what we should focus on

today. Where is the potential? I don’t 

think we should focus on industry, for 

Egypt to turn to be an industrial state

tomorrow is going to take at least a

decade in order for us to become as 

productive as, yes we have cheap la-

bor but it is also if you compare pro-

ductivity levels it is not that cheap. We

need to bring up each of productivity 

levels to other countries; industrial-

ized countries like Turkey which did

not achieved that in a day. In Asian 

countries that is going to take time 

whereas through potential it seemed

two places. Number one; like a man

that is fallen on his back, you need to

bring Egypt back on its feet before it 

can run and certainly easiest and fast-

est way to do that is thorough tour-

ism.  You need to come back; you need 

one and a half million, unemployed 

in the past, newly unemployed in the

tourist center in the past 13 months

to come back into the work force and 

find an employment. That is going to 

be translated as tax revenues, and that

is going to be translated into foreign 

exchange reserves coming back into

the country. That is the fastest shot in

the arm. You need production levels

to come back to pre-revolution levels. 

The first country that should focus 

on is security, a coherent economi-

cal policy that is credible, that does

not promise billions and hundreds of 

billions in mega projects that may or

may not be materialized. If we could 

not attract hundred million dollars

in foreign direct investment, I don’t 

know how we can quickly attract over

9 billion dollars. These things have

been top over time. Tourism, security,

stability; a working on Egypt’s natural

competitive advantages and that is
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very important short to medium term 

solution. It bothers my mind that the 

port of Jamal Ali should generate fa-

cilities and revenues 5 billion dollars 

a year whereas the port of Alexandria

struggles to generate a billion pounds

a year in revenues. Egypt has the 

unique geographic position in east,

west, north and south, the first thing 

I would do if I were president tomor-

row, if I were in the government to-

morrow, it would be working on port 

facilities. Before I would leave indus-

trial projects and mega projects, this 

brings up infrastructure and port fa-

cilities. So this other way out until we 

can transplant we can truly become 

productive in terms of industry. And

that two come back later on. If Tur-

key and I think this is where Turkey 

can play a huge role, energy prices

will go up and I would not bank on

that now, I would not bank on energy 

subsidies to the industrial sector. It

is going to become more expensive

to run a factory in the future than it

is today, much more expensive. If I

were president again, I would charge

the politic industries. So that would 

not be the way out that Turkey can

come in is helping us in our service

sector where there is an interest of all 

countries and where there would be 

synergies in terms of management,

in terms of raising financing, nobody 

is asking you to finance that a lot of 

people would be interested. There is 

a way where the US has financed after

the First World War which is revenue 

bonds where you considered for ex-

ample a port as a standard of industry, 

as a standard of entity where its own 

financials it would issue bonds called 

revenue bonds. And only the port

not the government and not the fis-

cal budget would be responsible out 

of the revenues of this port for paying 

dollar. There are many ways to finance

a project just through the high pro-

ject. And I think Turkey can be very 

helpful with that by giving ideas and

management expertise. I would like 

to stop here and perhaps you can con-

tinue that later on, I don’t want to take 

other people’s time.
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H.E. Mr. Yaşar Yakış: 

Thank you very much for your pen-

etrating analysis. I know that you are

comprehensive of various political

processes in Egypt but I am so con-

fident about future of Egypt that I

can be slightly more optimistic than

you are, with the huge potentials of 

Egypt and the wisdom of Egyptians

in general as individuals but also as 

community, many problems would

be solved, it may not be solved over-

night, democracy has a lot of vices

but when this biased people come to

power, they also discover that praying

may not create jobs, you need some-

thing else in order to create job and

to meet the expectation of people but

they learn that on the job training. As

they say Qur’an makes the king wiser,

so let’s put Qur’an on their head and

they will grow wiser. Furthermore you

refer to preparations for democracy, 

even if you translate into Arabic best

constitution in the world and best leg-

islation and pass it as a law, it would

not be sufficient to make country 

democratic. Democracy is a culture

and it needs all the entire population,

law enforcement officers, judges and

the voters, and internalizes these val-

ues, at that time we will be able to say 

that democracy has started to take

route in Egypt.  So I am very confi-

dent of the future of Egypt. It may 

not come tomorrow but it will come

sooner or later. Now I give floor to

Professor Harun Öztürkler from Mid-

dle East Economics, Afyon Kocatepe

University to share his opinions on

this question with us.

Assoc. Prof. Dr. Harun Öztürkler: 

Thank you. My name is Harun Öztür-

kler. You may think that two econo-

mists in a workshop on international

issue are over but the economists can 

talk but on basis of numbers that tells 

totally different story. So I don’t think 

that there will be so many reputa-

tions. Well I had prepared long parts

about macroeconomics but after Mrs.

Khayat’s presentation I am taking 

short cut on that part. I will talk about 

effects of revolution, problems and

suggestions, risks, challenges and in

one sentence I will answer this ques-

tion what Egypt needs now. I am to-

tally agreed with Mr. Chairman about

prospects of Egypt. With similar

population and some other structures

Turkey produces 800 billion dollars 

gross domestic product while Egypt 

only produces 231,9 billion dollars, so

there is a huge potential there. I am 

totally disappointed by Mrs. Khayat’s

degrader of industry, importance of 

industry; I didn’t understand what

she meant. After our experience with

for example Greek without an in-

dustrial base, no economy can pro-

duce enough jobs or bread and other

economic provisions for its people. 

Another thing that I don’t think we 

should call what happened in Egypt 

as a revolution. Revolution is called if 

the changes take place in such a to-

tal outer, production structure, fac-

tors of production and distribution

specifically among social groups. So

revolution is too much to call it. Eco-

nomic growth which was recovering 

after the global financial crisis 1937-

1938 pass from 5,1% through fiscal 

year, you know Egypt fiscal year from 

June to July. 2009-2010 an estimated 
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1,8% from 5,1%, so the first one on

economic growth. The second one 

was on tourism and foreign direct

investment; Turkey is source of for-

eign reserves. And as she said cen-

tral banks are running out of foreign 

reserves. Right now there are only 

financed three months of its imports 

with the current reserves. I am not

going to details. Country has suffered 

from sharp capital flows. By the way 

investment rate to GDB is about 15%

in Egypt with such a huge number un-

employed people, 15 % investment is 

too little. Unemployment rate has in-

creased to 12,4%. Lowering revenue

collecting resulted with huge public

deficit, public fact has risen to 85%of 

GDB, it is much over threshold level

for a stable economy. The banking 

sector has remained stable. Inequality 

and poverty are two most important

problems. Now I am moving to the

problems and suggestions. The first 

and the most important problem are

inequality and poverty in Egypt. It af-ff

fects different social groups different-

ly. The worst affected social group is

women. Income policy subsidies tax

policies and projects must have tar-

gets to reduce inequality and poverty.  

The second problem is poor quality 

education because poor quality edu-

cation does not produce right work-

ers for the right job. Therefore gov-

ernment budget must be increased.

Urgent measures must be taken to in-

crease occupation and education. An-

other problem by the end of second 

quarter’s 2011 unemployment espe-

cially among young had raised from 3 

to 11,8 %, therefore Egypt needs ur-

gent projects which will have target at 

creative employment for specifically 

young and educated. Energy subsi-

dies are truly inefficient. There are so

many government enterprises which

are not performing well. Therefore

new projects are needed to increase

efficiency in energy sector. Govern-

ment enterprises must be downsized

and Turkey can be a good example,
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I can provide technical assistant I

think to Egypt. Transition also must

be used as a tool to reduce inequality 

by providing employers and very poor

government enterprises at low prices

or free in some cases. As Egypt tries

to meet the short term demands of 

political upheaval, it will need a me-

dium and long term strategy for in-

clusive economic growth for all Egyp-

tians. For this purpose it will require

increase coordinated effort across

government agencies and stronger

partnership between government,

civil society, private sector and gov-

ernment agencies. What are the

risks? The first one is the while global

environment has negative effects on

Egypt’s prospects the main risk to our

domestic nature prolong political un-

certainty or worsen the security situ-

ation, this would trigger dollarization,

deposit outflows increasing pressure

on pound and international reserves

more, fiscal could also rise as reve-

nues remain pressed, social spending

needs increase while banks find diffi-

cult to finance continued large budget

deficit. The immediate challenge for

Egypt is to maintain macroeconomic

stability while setting the stage for a

gradual recovery. Priority will be to 

implement measures to begin reduc-

ing fiscal deficit and ensure credible

sustainable midterm fiscal trajectory.

In addition, foreign financing would

be critical to help bridge financing

gaps.  I agree on that issue Mrs. Khay-

at’s guidance and finance support is

not needed. Allowing the pound to

move more in line with market forces

avoid short term monopoly would

help limit international reserves drain

and maintain external sustainability 

going forward. Sustaining rapid and 

more social inclusive growth will re-

quire policies with large economic 

potential. It can be achieved by creat-

ing more competitive and transparent 

business sector and business environ-

ment especially for small enterprises.

Again Turkey and Egypt can cooper-

ate on how to develop small enter-

prises and real advantages specifically 

in developing countries creating capi-

tal for new investments. For this, fis-

cal consolidation to this government 

that creates space for countercyclical

policy will be essential. This requires 

raising tax revenues including pub-

lic spending by replacing inefficient 

and inequitable system of generalized

subsidies. There are technical details I

skip them. And the last sentence what

Egypt needs now are, the answer is an

equalitarian and efficient economic

system. I hope Egypt will soon be able

to establish such an economic system.

Thank you.  

H.E. Mr. Yaşar Yakış:

Thank you very much. I am sure that 

they will establish soon. I also thank 

Professor Öztürkler for briefness as I

should say the same to Mrs. Khayat. 

And I encourage Mr. Karabalık who 

will be going to take floor now to be 

brief so that we will leave more time 

for the question and answer part. 

Mr. Hakan Karabalık is head of the 

department in Ministry of Economy. 

He will give us examples from real life 

and how the relations will be between

Turkey and Egypt in economic con-

cern.
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Hakan Karabalık:

Thank you very much. I am the head

of African department in my minis-

try. I am dealing with North Africa

almost 10 years but Egypt is very 

new for me. It is almost one year but 

it is very educative. Thank you very 

much for inviting me to this impor-

tant gathering. I would like to stop

my words with words of great Arab 

poet Mahmut Derviş, he says “The

hours are never same in Egypt, every 

minute is a memory revived by the

birds of Nile.” I find these words very 

effective to understand what happens 

in Egypt now. It is clear that it is in 

a transition period economically, so-

cially and there happened a very big 

revolution.  So we are talking about

numbers, societies, effects, Muslim 

Brothers, political leadership but I 

think it is all normal for those kind of 

transition periods in any country not

only Egypt, also for Tunisia or Libya.

I think everybody should be calm 

and believe in democracy and demo-

cratic values in those kinds of peri-

ods. So I think I should make a few 

words on what Madame Dina have 

talked about regarding the Egyptian 

economy right now. Yes I agree with 

her totally. There is a great fiscal and 

balance of payment deficit now which

affects badly Egyptians and Egyptian 

economy but regarding those deficits

and helping Egyptian economy, we

are working with also with our west-

ern partners in the context of partner-

ship, so the ambassadors are coming 

to our ministry also after minister of 

foreign affairs, treasury department 

and we are talking now. The talks are 

always stuck to does Egypt accept the 

IMF conditions or IMF rules in order

to get almost 400 billion dollars which 

is very needed in Egyptian economy. 

Our minister of economy finds this 

kind of quest, this kind of offers not 

decent because of our experience with 

the IMF. We support, we said to them,
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we support donor activities instead of 

IMF rules for now. I don’t know what

minister of foreign affairs or treasury 

department talked to them but that

is our view as a ministry of economy 

because country is in need of cash

now for sure but to give those aids, in

order to give those grants put on the

table some conditions is not decent

for us, I must say. So we are support-

ing donor activity like Saudi Arabia

that now granted like 1 billion dollars

for the balance of payment deficit in

Egypt. Anyway we have now very pes-

simistic picture in front of us. In 2012

even though we have all the problems

in Egypt we have 3% growth rate and

for 2013 and for 2016 the expectation

is 5% growth rate which is very good.

But what Madame Dina said is true;

the distribution of this growth is not

equal. I think for the future of Egypt

the problem will be the leadership, I 

mean as a team or as an individual and 

the execution map. I mean after put-

ting on the table some projects, some

plans Egypt will need some execu-

tion plan because like Madame Dina

said we have some profitable sectors

such as energy, tourism, service, agri-

culture but Egypt is also an industrial

country in which Turkey invested

more. So we are waiting after the elec-

tions, the new Egyptian government.

We are expecting that development

plan and execution map. So I would

like to make also some comments on

our trade and economic relation with

Egypt. Last year we have almost more

than 4 billion dollars trade volume

which is the peak level even though

we have serious economic crisis in

Egyptian economy, our trade relation

is developing.  We have almost 200

companies operating in Egypt; almost

quarter of them is industrial plants

with the employment of 50.000 Egyp-

tians. And we had some contracting

business there in the past and we are

expecting also to have some projects 

in Egypt in contracting sector. It is al-

most 600 billion dollars worth of con-

tracting business until now in Egypt. I

think lately our company Limak won

the tender regarding the extension

of Cairo Airport but because of the 

fact that we are not member of Afri-

can Development Bank; the project

couldn’t be put on the table. So we are

working on membership for African 

Development Bank and new projects 

in Egypt, we are working on those

subjects. Also we started to operate

RORO Line between Mersin Har-

bor and Port Said and Alexandria in 

Egypt. We have free trade agreement 

with Egypt in North Africa, we have 

free trade agreement with Egypt Mo-

rocco and Tunisia, but the most suc-

cessful one is Egypt. It created invest-

ment opportunities for Turkish inves-

tors in Egypt. I would like to make

also comments on things that I think

it could create some problems, I mean 

economically for Egypt. One of them

is the stopping the gas supply to Israel

and the Q.I.Z matter that is qualifying

industrial zone. I think transition gov-

ernment of Egypt decided to decrease 

the Israeli content in the minimum 

content requirement of Q.I.Z the 10 

to 8%. When it was started in 2005, I

think it was 12% Israeli content in the

Q.I.Z and it decreased to 10 and now 

the Egyptian transition government

would like decrease it to 8%. Those 

industrial zones are also very impor-

tant for Turkish investors because 
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from those zones you can export your

products to the United States duty 

free without customs duty. How-

ever it will probably create a tension

between Israel and Egypt.  Also we 

have two high level committees with

Egypt; one is Joint Economic Coun-

cil, the other is high level Commer-

cial Counseling Mechanism. Both are

headed by my minister of economy 

and its counterpart in Egyptian gov-

ernment. So we are expecting to hold

those commissions and mechanisms

after the elections and stabilization in

Egypt. Thank you very much.

H.E. Mr. Yaşar Yakış: 

Thank you very much Mr. Karabalık.

Now I would like to continue with

the question-answer period. We will 

gather questions and try to answer. If 

you introduce yourself and indicate to 

which of discussant your question is

directed to, I would appreciate very 

much. 

Abdullah Bozkurt:

I think I understood the way what

other people interpreted, for exam-

ple, I suppose you did not mean that 

Egypt should completely ignore in-

dustrial base because with the one 

you said you need to invest some sec-

tors to recovery much more faster,

otherwise you couldn’t operate close 

port facilities if you don’t have in-

dustrial base or if you have not fer-

tilized factories in Egypt, you could 

not develop crucial developers which 

is also important for economy. I just 

wanted to clarify that. The second is 

the other discussant; the economist 

has pictured a pessimistic Egypt. The 

economy of Egypt, personally I don’t 

see many options that work for Egypt. 

You don’t a lot reserves in banks so 

you need a substantial cash or treas-

ury. And as we have seen many exam-

ples in Pakistan, many people coming 

to the meeting and saying that you 

claims amount of plans but it will take 
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a long time to realize those plans. So

I think it would be better for the IMF

option for the moment as we did in

2001. Only a decade ago we were in

the same difficulty like Egypt. The

third comment regarding the SMEs

that are hardly mentioned, I think we

need to emphasize more and more

Small and medium sized enterprises

that are playing an important role in

economy or bilateral trade, export or

import companies. Most of the time

we talk about major problem issues,

yes they make a big investment and

it takes a long time, sometimes it

doesn’t even realize because they have

to study lots of logistical and other

feasibility studies. Small and medium

sized enterprises, they are very quick

and innovative. They are risk takers

and we have seen many different ex-

amples in Turkey as TUSCON, the

largest confederation which creates a

lot of success stories. In regard of Tu-

nisia and many African countries they 

are also attending to workshops as

well as in Egypt. We have to empha-

size on that. My last question is again

for Dina Khayat; I just want to know 

how the statistics in Egypt are and

how reliable they are. As all we know, 

in Greece they played with statistics

and here they are today. Thank you.

H.E. Mr. Yaşar Yakış: 

Thank you very much. Are there other

questions? I would appreciate if ques-

tions are more interested in what we

have discussed, please.

Atıf Özbey (AA): 

Egypt has to be very careful and it is a

nice suggestion that they can benefit

from Turkey or AK Party’s experienc-

es with IMF. 2001, just one year before 

the AK Party, there was a program

on TV Channel Fox in United States. 

Mr. Dick Morris, advisor of Bill Clin-

ton he mentioned some things very 

bad about Turkey that reacted by our

parliamentary house. What is that? 

When people asked him about Iraq’s 

situation, how they planned to con-

trol it, he said that IMF bought Tur-

key for us; we could move anything

from there. So, this was the time of 

IMF, when they are giving some cred-

its or supporting some projects, they 

want to control everything. So AK 

Party finished the power of IMF and

now Turkish government is getting

nothing from IMF. Even our Prime

Minister announced that any time 

Turkey can re-pay all dept to IMF and

can continue by itself. I don’t know if 

our guests from Egypt agree with us

on this topic or not. Thank you. 

H.E. Mr. Yaşar Yakış: 

Thank you very much. I would like

to add a question.  Creating a mid-

dle class is also something very im-

portant in democracies in order to 

eliminate this gap between very rich 

and very poor; you need a creation of 

a middle class. Does it figure in any of 

the programs of the parties in Egypt 

or the presidential candidates do they 

refer in their campaigns or in their 

statements because this will help a lot 

democracy to take route in society. 

Thank you. Now I turn to the analysts.

Dina Khayat:

Firstly I will answer the question 

about industry. I am not saying any-
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thing against industry. What I am

saying is that it is not the first shot in

the arm, tourism is the first shot. You 

need to take advantage from tourism.

Egypt’s unique advantage is tourism

not industry. Industry is great and it 

is supportive for all other industries. 

When you speak of Alexandria, I

guarantee you that no city has the po-

sition of Alexandria, when you think 

of tourism no one have our resources.

There comes industry. It is more ex-

pensive. Industry is a medium term

solution. Why? SMEs, you are so right

about SMEs. This is industry impor-

tant sector, and this is another sector

where Egypt entered by helping and

financing SMEs but they had to stop 

because of the Egyptian presidential

elections. SMEs are a way of building

a road map and also another way of 

creating sectors and bases for econo-

my. That is also useful for Turkey to 

invest there. Turkey really can help

Egypt on know-how and also on insti-

tutionalization firms in Egypt. There

are a lot of things to d together.

The question regarding the statistics,

we do not even have a proper figure 

for affiliation which means we do not

know how far even the interest’s rates. 

H.E. Mr. Yaşar Yakış: 

Thank you very much. I would like

to support Dina’s insistence on tour-

ism for several reasons. One is quick 

return; you invest this year and next 

year you get return of it. Secondly 

it affects cultural mutual exchange

with the international community 

because tourists will come to Egypt 

from everywhere in the world, they 

will bring their culture, they will en-

ter into cultural exchange, they will 

learn from Egyptians but they will 

also leave something from their cul-

ture which will widen the relations. 

Another thing regarding tourism as 

far as Turkish relations are concerned 

is the complementarities in the field 

of tourism. Complementarities in two 

recent areas, if two countries can co-

operate closely they will bring tour-
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ists from long destinations. If they 

come only for Turkey they may think

that it is not worth, if they come only 

for Egypt they may think that it is

not worth) but if they are coming all

the way from Japan or from United

States to visit both interesting places

in Egypt and in Turkey, they might be

making more profit of doing this. Sec-

ond area is the seasonal complemen-

tarities, in winter the Upper Egypt is

best destination because high season

of tourism is winter in Upper Egypt.

Whereas in Turkey many of the tour-

ists in summer so service personal for

tourism can be shifted to Upper Egypt

in winters and they may be brought

back to Turkey in summer when it

is high season. This is another area

of the complementarity. So I wanted

to add this in order to support your

insistence on tourism. Now I want to

turn to my Turkish colleague for his

comments.

Assoc. Prof. Dr. Harun Öztürkler: 

Thank you. Regarding small and me-

dium sized enterprises, flexibility 

of those enterprises how could they 

adapt to new economic situations. In-

novative approaches and most impor-

tantly easy employment approaches,

it is very important. A year ago with

calculated the probability of average

Turkish Small and medium sized en-

terprises’ profitability for the coming

year as 30% or less. Still those firms

have invested massively so even if a

company with a probability of mak-

ing profit less than 50% would never

make any investment but with less

than 30% probability of making prof-ff

it they invest. So that’s important.

Well, regarding the IMF, we should

not pay attention to magazine talks

about IMF; we should understand

what IMF is. IMF is an international 

organization and Turkey is a member

of IMF. The task of IMF is to provide

short term, by short term we mean 

one year, balance of payment prob-

lems so I think the country is hav-

ing difficulty in financing its current

deficit. After one year IMF gets in and 

on some conditions provides funds. 

Seeing IMF as an enemy or friend is 

nonsense, it is an international insti-

tution run by its members. Regarding 

my new friends in Egypt how to build

an Egypt from bottom, let me give a 

picture of the economic structure of 

Egypt. We measured economic struc-

ture by contributions of sub-sectors

to GDP and to employment. Please 

pay attention to those numbers. Agri-

cultural contribution to GDP in Egypt 

these are the latest numbers, 2011 

numbers, it’s 40,4%. In European Un-

ion the number is one point ahead,

agriculture provides 1,8% GDP in EU 

and 40,4% in Egypt. Industry in Egypt 

is 39,9% and services 45,8%. In Euro-

pean Union service sector is 73,2%,

and the remaining 23,2% is industry.

It may look that industry share is low-

er in European Union but we should

keep in mind that service sector is a

primitive sector. It works when we

have industrial base. It is okay to pay 

attention to tourism one year or two

years but remember when it was close 

to its potential, unemployment rate 

in Egypt was more than 20% so even 

if it reached to the potential level in

tourism, we are going to estimate 20%

unemployment rate in Egypt.  And

the members who are competitors in 

tourism of Egypt are Spain, Greece,

and Turkey. So there is a little room 

for Egypt to go far beyond in tourism. 

Again I will emphasize, future lays in 
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industrial investment in education, in

health, in both fiscal capital to pro-

vide employment and to create GDP, 

remember Egypt’s GDP is 231 billion 

dollars, and Turkey’s GDP is 800 bil-

lion dollars so we have comparable 

economy.  There is a room for Egypt 

to raise its GDP four times. Thank

you.  

H.E. Mr. Yaşar Yakış:

Thank you very much.

Hakan Karabalık:

Regarding the employment of low-

er level of Egyptians as I told in my 

speech Turkish entrepreneurs in-

vested in Egypt almost more than 2 

billion dollars. They are providing

employment for Egyptians; I think 

50.000 Egyptians are employed in

Turkish factories now in Egypt. In or-

der to create employment you should

vitalize your economy.  It could be 

any sector like tourism. You should 

prioritize your competitive sector, it 

could be tourism, it could be some

sub-industrial sector, and it could be 

energy, agriculture. When you vital-

ize your economy you will see the re-

sults and you will have employment 

opportunities. For sure foreign direct 

investment will be very important on 

that project because it will give Egypt

the management capability, technol-

ogy transfer and lots of opportunities 

which you don’t have now, you have

lots of problems now so foreign direct 

investment can be a solution. That’s

why I am telling you, you need a lead-

ership and executive plan. Executive 

map is very important for the future

of Egypt. Regarding IMF, IMF comes

with some conditions and those con-

ditions won’t be good for lower level 

Egyptians that as my professor and

ambassador told in their speeches

70% of Egyptians would like to in-
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crease their quality of life. But I think

IMF means something different for

those 70% of your population. That’s

our experience, I mean.

Assoc. Prof. Dr. Harun Öztürkler: 

Mr. Chairman, can I add just one sen-

tence? There was a Greek develop-

ment economist, he called ability to

invest what my friend was referring

to. Foreign direct investment is im-

portant in the short term to increase

ability to invest of the country so it

brings technology, experience. He is

definitely right. Thank you.

H.E. Mr. Yaşar Yakış: 

Thank you very much. Do you have

any comments on my idea of middle

class?

Mrs. Dina Khayat:

 Yes, I have. Egypt has not focused on 

the economy for the past 16 months. 

That is the start point where we are 

talking more about identity and po-

litical sort of make-up for Egypt.

H.E. Mr. Yaşar Yakış: 

Thank you very much. This concludes 

the second session of the panel. Now I 

am going to invite all of you for lunch. 

It is going to be one floor down in this 

building. And we are going to meet at

3 o’clock in the afternoon. Thank you 

for your attention. 
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SECTION 3

“Developing Relations between Turkey and Egypt: Possibilities and
Challenges”

Moderator:
H.E. Ambassador Mohamed Anis Salem, Director of Development Works (DW)

Discussant:
H.E. Ambassador  Fathy El Shazly, National Project Director at Egyptian Ministry of 

International Cooperation, Former Ambassador of Egypt to Turkey

Assist. Prof. Dr. Şaban Kardaş, TOBB University

Abdullah Bozkurt, Today’s Zaman

H.E. Ambassador Mohamed Anis 
Salem:

Welcome back. I am not sure which 

one is the easier job, to be the last 

speaker before lunch or the first

speaker after lunch. When you are the 

last speaker before lunch, everybody 

wants you to finish. When you are

the first speaker after lunch, nobody 

wants you to start. But I think now 

we come perhaps the most impor-

tant, most exciting part of our meet-

ing because we would like to come to 

some very practical and actionable 

recommendations to come out of 
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this. I was going to say as first recom-

mendation this is such a nice place, I

think we should have another meet-

ing here. But I think this potential of 

the relationship between Turkey and

Egypt is huge. Particularly both sides

feel that the potential has not been

utilized. Both sides are in agreement

that the relationship is ahead of us

rather than behind us. It is one of the

few relations where people are look-

ing to the future rather than to the

past, for example; if you look at the

last crisis in relations between Egypt

and Saudi Arabia, it is very interest-

ing that most of the commentary was

about the past. People are going back

200 years to the time of Muhammad

Ali to explain what was happening.

When you talk about Turkey, you see 

that everybody looks towards the fu-

ture, talks about the possibilities and I

think this is very empowering aspect

of this. You have not come to listen to

me; I would like to leave the room to

the panel. If you agree, can we take

15 minutes more because we started

15 minutes later so we will finish at

16:45. My only job is here to make you 

leave at 16.45.  That’s my only job to

keep the time limits. We have three or 

four speakers.  We have three here, I

see four speakers on the agenda. I will

start by giving the floor to Ambassa-

dor Fathy El Shazly.

H.E. Ambassador Fathy El Shazly:

Thank you Mr. Chairman.  I will fol-

low the advice and I will try to use a 

kind of telegraphic language as pos-

sible. I believe that we should give

priority to projects based on maxi-

mizing the impact and the value of 

Egypt’s unique geographical posi-

tion such as Suez Canal Bridge and 

the North West coast. I may add to 

this the red sea coast. We have cer-

tain economic advantages as well as 

strategic aspects. There is a potential 

for attracting people for the benefits 

of comprehensive development of 

those regions. One specific project is 

the establishment of Mega maritime 

which is on the African shore, closest 

to European shore. Next to it you may 

have huge free storage area to receive

particularly fabricated in southeast 

and southwest Asia, Korea, Taiwan, 

and China for further and later ex-

port to Europe and to all North Af-ff

rican countries. I think that in order 

to establish correct and bilateral re-

lationship, business orientated, there 

is a need to align legal environment 

in Egypt with implications of democ-

racy such as the civil society and the 

foreign direct investment. I believe 

that now we have to build on a bridge 

between Egypt and Turkey to create

partnerships in third countries in Af-ff

rica, central Asia and the Caucasus as 

well as in southern Europe  and also 

to benefit from that heritage to invade 

new areas, potential bilateral cooper-

ation such as in military cooperation 

with certainly enjoyment of military 

production . There is very good in-

dustrial base in both countries and I 

believe that there is a room for com-

plementarity. We have in Egypt main 

battle tank assembly line, in Turkey 

there is fighter plane assembly line.

I believe there is room for comple-

mentarity in the production of M1A1 

main battle tanks as well as in F16. I 

have not read on Egyptian aircraft 

making use of the special training fa-

cility of fighter pilots. Once upon a 

time there were criticisms of Turkey 
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allowing the pilots of the Israeli air

force to make use of training pass; I 

think it was 100 long course of flight.

There is certainly a rule for such coop-

eration between Egypt and Turkey on

functioning strategic dialog, we have 

dialog but I don’t transform that di-

alog into functioning and real one. All

subjects related to relations of Egypt, 

we are native; we are the organization 

of security and cooperation in Eu-

rope. So these kinds of subjects were

carefully avoided by both sides in the

past. I believe that it is high time for

us to attack such sensitive subjects.

We have also formulated common

positions and joint plans of action on 

promoting dialog between countries, 

first foreign relating a joint position 

on our perception of dialog between

countries and religions and then ex-

change ideas how we should promote

that joint position to the rest of inter-

ested parties. Coordinative positions, 

initiatives and policies regarding

technical cooperation with third par-

ties, I know in Egypt we have techni-

cal fans for cooperation with Africa 

and with the commonwealth of inde-

pendent states. I know also in Turkey 

they have their own technical coop-

eration and I believe there is room for

coordination in order to avoid dupli-

cation and to enhance cost effective-

ness. These are some ideas that may 

deserve to be later developed. Thank 

you very much. 

H.E. Ambassador Mohamed Anis
Salem:

Thank you very much Ambassador 

Shazly. Thank you for the content of 

what you said, you mentioned it in 

a very structured way. You gave it a 

geographical focus, you gave focus 

on particularly functioning areas; the

military side, the strategic dialog, the 

country side. I think it was definitely a 

good addition because we didn’t talk 
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about these things in the first part of 

the debate. I will now surrender to

Professor Şaban Kardaş from TOBB

University. He has been very nice to

give me his publication so I am allow-

ing him to speak first.

Assist. Prof. Dr. Şaban Kardaş: 

Thanks a lot. I also would like to thank

to ORSAM and the Egyptian Embassy 

here in Ankara for organizing this

wonderful event at this wonderful lo-

cation. I would like to deliver a speech

and my presentation will be mainly 

from the perspective of international

relations, trying to understand Tur-

key’s regional role, its regional vision

in foreign policy and how it may affect

the future evolution of Turkish-Egyp-

tian partnership in the region.  In this

sense, those of who follow Turkish

foreign policy closely in recent

months, we increasingly talked about

transformations in Turkey’s regional

policy or transformation in Turkey’s

Middle East policies. There are sig-

nificant changes that have altered the

terms of the debate on Turkey’s vision

about the Middle East as well as Tur-

key’s policy towards the Middle East.

Overall there is a perception that after

several years Turkey’s ambitious Mid-

dle East policy might come to a dead-

lock because if you look at the equa-

tion in Syria, despite the fact that Tur-

key declared its position, it is not in a

position to change the situation on

the ground. Again in other cases es-

pecially in Iraq Turkey’s regional poli-

cy faces significant challenges. When

we move to Iran we see again similar

problems. Overall these develop-

ments especially in Iran, Iraq and Syr-

ia, great impression that Turkish for-

eign policy might be facing a major

challenge to the ambitious vision 

which was there but if we move fur-

ther to Egypt not Africa we might see

a different picture especially with the

so called Arab Spring, with the re-

gional transformations which force all

transitions away from authoritarian 

regime into transition democracies.

Turkey’s relationship demonstrates a

different character. Although in the 

beginning especially in the case of 

Libya, Turkey was hesitant in sup-

porting pro-democracy movements 

or popular uprisings, overall Turkey 

adjusted its policy and we see that 

right now Turkey is on good terms

with Egypt, Libya and Tunisia. There

are values computing dynamics that 

are shaping Turkish foreign policy in 

the recent years. In that sense there

are, as far as I can tell, a couple of ma-

jor transformations in the discourse

and practice of the Turkish foreign 

policy whether Turkey is in trouble or

whether Turkey is on good terms. At

the end of the day we see that Middle 

East has become an important item

on Turkish foreign policy agenda. So 

we could say that Turkey is increas-

ingly drown into Middle East geopoli-

tics and Turkey is increasingly be-

coming part of the calculations of bal-

ance of power in the region which is a

major transformation for Turkish for-

eign policy. The second important

process is that Turkey’s growing em-

phasis on democracy. Prior to the so

called Arab Spring Turkey did not

specifically develop a policy of de-

mocracy promotion but with the

Arab Spring we see that Turkey made

democracy an item on its foreign pol-

icy agenda. This is also a major trans-

formation. In this process we also see 
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that Turkey is redefining its ties to the 

western world especially to the Unit-

ed States. Prior to the Arab Spring we 

used to talk about Turkey’s drift away 

from transatlantic agenda. Especially 

there was a debate about access shift 

whether Turkey is changing its for-

eign policy orientation away from the

west but with the Arab Spring we see 

that especially in Syria, in Libya, in 

Iran and to a certain extent in North

Africa Turkey’s policy is very much

enwinding the policies and the posi-

tions of the United States. So in that

sense Turkey is also redefining its ties

to the west. One major transforma-

tion is the increasing emphasis in 

Turkish foreign policy on coercive 

language. I don’t call it hard power 

but we see that before the Arab spring 

Turkey was priding itself as a country 

that flourishes on soft power. Now we

see that Turkey is increasingly relies a 

coercive discourse to a charity that 

foreign policy objects this, for in-

stance Turkey’s policy towards Iraq 

especially with the exchange between 

Turkish prime minister and Iraqi 

prime minister. There is discourse di-

mension that Turkey’s relationship 

with Iran had the similar emphasis,

the decision to let NATO early warn-

ing rather install in Turkish territory.

We see that the military dimension,

hard power dimension, coercive di-

mension are becoming more impor-

tant in Turkish foreign policy. In the

last couple of years there is a signifi-

cant transformation in Turkish for-

eign policy practices. Some people 

call it as the collapse of current gov-

ernment AK party’s Middle East poli-

cy. I am one of those who think that 

policy has not been collapsed but pol-

icy is transformed to reflect changing

conditions on the ground. To make

my argument that the policy has not

been collapsed but policy is being

transformed to respond new chal-

lenges, I also firstly would like to talk 
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about the conceptual map, the con-

ceptual framework or the doctrine

that was under Turkish foreign policy 

before the Arab spring also these

days. Sometimes in the discussions

on Turkish foreign policy people tend

to use different terms for instance;

neo-ottomanism, it is very common.

Sometimes people use to call Turkish

foreign policy as zero problems with

neighbors’ policy but these terms may 

reflect different dimensions of Turk-

ish foreign policy, but these terms are

also misleading; they don’t really sum-

marize recent Turkish foreign policy 

especially the conceptual framework

that underpins Turkish foreign policy.

In order to understand Turkish for-

eign policy in recent years, especially 

under new government last 10 years, I

think we need to look at the concept

of regional power, and in that sense

we have to draw on current foreign

minister Ahmet Davutoğlu’s academ-

ic writings. As you know he used to be

professor in international relations. In

his book “Strategic Depth” he refers

to Turkey as a central power, later in

his function as the advisor of prime

minister he used the term “order in-

stitutive” in Turkish “düzen kurucu”,

that Turkey should act as a responsi-

ble regional power  to initiate coop-

eration mechanisms in its neighbor-

hoods. In that sense neighborhoods

cover not only the Middle East but

also the Balkans the Caucasus and the

Black sea.  I think what Turkey tries to

do in the last couple of years, in the

last 10 years or so, is very similar to

what is going on in different parts of 

the world which is the process of re-

gionalization. Most of the times we

tend to discuss globalization but this

process of globalization in many cases

goes hand in hand with another pro-

cess which is regionalization. In dif-ff

ferent parts of the world, for example

in Europe it is protested a lot but in 

Asia we see that this process is also 

important. Even in Africa we can talk

about regionalization of security. Re-

gional organizations are becoming 

more and more important in taking

security decisions. So in the last cou-

ple of years, what Turkey was trying 

to do is to initiate or launch the pro-

cess of regionalization in its all neigh-

borhood. This is I guess the right

framework to understand recent 

Turkish foreign policy as well as the 

transformations. Parallel to regionali-

zation there is another process in in-

ternational relations which is the rise 

of new powers. Sometimes they are

called as rising powers, emerging

powers, emerging economies or 

sometimes this concept is used to de-

fine them collectively.  But at the end 

of the day what we see is that the pow-

er, control and the influence of old 

powers, the western powers and the 

United States, they are in decline and 

there is regionalization process in dif-ff

ferent parts of the world and new 

powers are rising, especially the bulk

of global economy is shifting towards 

Asia. In all these processes Turkey in

last 10 years has been trying to pro-

mote regionalization in its all neigh-

borhood.  As being a rising power it-

self, Turkey has been trying to act as 

engine in this process. In this process

Turkey used several instruments; 

some of them have been mentioned

here. I think major instrument that 

Turkey used is economic instrument. 

Some scholars tend to call Turkey as

trading state in the sense that Turkey 

uses trade investment and other eco-
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nomic tools to expand its own power,

wealth and influence in its neighbor 

regions. When we look at the foreign 

trade figures, we see that for instance

in the last several years the percent-

age and the share of neighbor regions

is increasing in overall foreign trade 

balance, also new regions like Africa, 

Asia, and Latin America are becom-

ing important in Turkey’s foreign

trade. Again other economic instru-

ments such as abroad Turkish invest-

ments in Egypt and other countries it 

has been on the rise as well the con-

struction in other dimension. The 

second instrument that Turkey used

in recent years is a political one. Tur-

key has established a bilateral mecha-

nism with different neighbors which

is the high level strategic cooperation 

council. Turkey did that with Iraq,

Syria, Greece, and Russia and recently 

with Egypt as well, after the revolu-

tion. So we see that Turkey uses po-

litical mechanisms in addition to eco-

nomic instruments to create synergy 

with regional partners. Another in-

strument that Turkey used is what we 

call mediation or peace building ini-

tiatives. Turkey was trying to solve re-

gional disputes by offering mediation

services between Israel and Syria be-

fore the concept of the Arab Spring, 

before Gaza operation. In other sev-

eral cases, for example in the Balkans 

Turkey used the same instrument as

well as in Caucasus and between Rus-

sia and Georgia. Another instrument

that Turkey used is the policy of en-

gagement; engagement is here is the

idea that instead of solving problems

with military instruments, trying to

establish channels for cooperation

with different parties to the conflict so

that Turkey could engage those part-

ners or sides to a dispute to act in a

way  that can solve the problems. For 

instance Turkey’s policy on Iran on 

nuclear issue was a good example of 

policy of engagement, by engaging 

Iran, Turkey was hoping to transform

this behavior. Overall, there have been 

talks about soft power; soft power has 

been another dimension of Turkey’s 

regional initiatives. With these differ-

ent instruments what Turkey was try-

ing to do is to create regional order in

the sense that regional countries 

could get together, develop better so-

cial, cultural and political ties among

themselves. They can develop mecha-

nisms to solve their own problems, so

the idea is here regional ownership. 

Regional actors are the main respon-

sible parties to solve their own prob-

lems. In that sense the Arab spring 

and the developments since then have

been the greatest test for this new am-

bitious regional vision of Turkish for-

eign policy. In many sense there has

been significant challenges to this

ambitious vision and in some cases 

the test has failed that Turkey’s ambi-

tious vision didn’t help it to respond

to the challenges of the Arab spring.

In that sense I see at least two differ-

ent processes after the outset of the

Arab spring. First process is the fol-

lowing. The limitations of Turkey’s 

ambitious regional vision were re-

vealed. The second process is that the 

nature of the regional order, especial-

ly the treats to regional order have 

changed as a result that Turkey has 

also had to change its regional poli-

cies in some cases. When we look at 

the first process, the limitations of 

Turkey’s regional ambitious vision, 

the most important challenge in this 

process was that Turkey realized 
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alone or in cooperation with the re-

gional actors, it is not able to solve

some of the regional problems. Espe-

cially the case of Syria is important;

here Turkey’s initial policy was to use

bilateral channels to Syrian regime to

solve the problem but it failed. The

last time Turkish foreign minister vis-

ited Damascus, Syria in August 2011,

after Turkey realized that bilateral

level is not delivered so it moved to

regional level. Turkey tried to coordi-

nate its policy with the Arab league.

Again Arab league and support from

Turkey, they were not enough to

change the situation on ground. Arab

league observer mission failed, and

then issue had to be referred to inter-

national actors. We know that now 

for a solution Syria has to come to

United States, to western actors. The

same situation for Libya, also; the so-

lution had to be brought with the in-

volvement of international actors. In

that sense I think Arab spring re-

minded Turkey that it is capabilities, 

its tools are not enough to develop re-

gional solutions to regional problems 

and regional order, regional actors or 

regional states and regional organiza-

tions are not apt to task. This has been 

the most important reminder to Tur-

key, I guess. The second dimension, 

the challenging nature of threats is 

also important. Prior to Arab spring

there was a relatively stable order in

the incumbent regimes, the regimes 

in power established some sort of do-

mestic order. In that sense the main

challenge to the security did not come 

from the domestic level. So we could

question democratic credentials of 

Assad or Mubarak, Bin Ali but at the 

end of the day there were some func-

tioning political or economic mecha-

nisms in these countries. Those func-

tioning mechanisms are also put in a

place that is relatively in regional or-
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der. But in the process of Arab spring

what we saw was that domestic order

in major regional countries was being 

transformed and this transition was

creating domestic instability in many 

cases. This domestic instability is also

translated into regional instability.

Now for Turkey the main challenge is 

to establish stable and functioning re-

gimes or governing structures in the 

regional countries. I think this is one 

of the reasons why in recent years

Turkey has increasingly started to talk 

about democracy. Before the Arab 

spring Turkey did not talk about de-

mocracy because at that time it would

have been presumed as interference 

to domestic affairs in partner coun-

tries but now the domestic order is 

challenged in many of the countries

and this also creates threat to regional

order. Turkey is increasingly talking 

about democracy Turkey is increas-

ingly expressing its support for de-

mocracy and that’s why we have this

shift. In this new regional order which 

is in complete transformation I think 

there are major areas for Turkey and 

Egypt to cooperate. I am one of those 

who come from the tradition that

strong orders are built by powerful

actors. So I would like to state that

there is a strong state like United

States which can establish order in 

the international system. Also at the

regional level I think orders are cre-

ated by powerful regional actors. So

in the Middle Eastern security con-

text what we need are actors that can

take steps, assume and undertake re-

sponsibilities to establish regional or-

ders which will be to the benefit of all

people of the region. So in that sense

Egypt and Turkey stand as the most 

likely candidates. So far we have been

discussing about need for economic

reform, during the lunch break we 

talked with Mr. Ambassador about 

the need to establish better transpor-

tation roads between Turkey and

Egyptian ports. For all these, what we 

need is to lay out clear norms, inter-

nationally recognized norms to force

the regional cooperation. I guess this

requires major powers coming to-

gether and setting norms that will be 

respected in the region. Also when 

those norms are not implemented

there should be some enforcement 

mechanisms. This is why potential 

partnership between two countries is

important but it is not in terms of es-

tablishing norms in economic coop-

eration but what we also need is a 

functioning security order in the re-

gion especially to address regional

challenges such as Syria. If we want 

that as the regional countries, we

should be the one who solve crisis in 

Syria; we should develop better mech-

anisms to take the lead in that sort of 

crisis in the future. So it could be in

the context of OIC, Arab league or 

any other new regional security or-

ganizations. This crisis demonstrated

that we need in the Islamic world or 

in the Middle East mechanisms to do 

peace keeping, peace enforcement

when necessary. This is something

that is lacking. Most of the problems

internal wars, internal crisis in the 

world are taking place in this geogra-

phy but at the regional level we don’t

have the institutions to address those 

contingencies and also other issues

such as Iran nuclear issue or the Pal-

estinian issue. To take those sorts of 

problems we need better regional
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mechanisms and two countries can

come together, there is potential for

cooperation. Overall there is a discus-

sion going on especially in western

academic circles, those especially 

who think alone real politic, realistic

logic that now Egypt is up again. Okay 

now I am going to ask a question so

that you can respond it later. Egypt is

again back to the Middle Eastern geo-

politics, Egypt could pursue a threat

or challenge from Turkey’s rising in-

fluence in the region. One of the chal-

lenges in the future is how to dampen

those dynamics for competition and

find areas of convergence and coop-

eration. Here I wonder your opinion

whether Egyptians or Egyptian

emerging elites see Turkey as a poten-

tial competitor or potential partner.

Turkish leadership sees Egyptians as

potential partner but I also would like

to hear your opinion on that.

H.E. Ambassador Mohamed Anis 
Salem:

Thank you very much. I think you have

given us an amplification of this agen-

da which Ambassador Shazly was re-

ferring to need for a deeper strategic

dialog and then you concluded with

some concrete ideas on also some of 

the areas which need further expla-

nation. You know in Egypt we like to

leave nice things to the end. So now I

am very happy to introduce Mr. Ab-

dullah Bozkurt. Is my pronunciation

okay? I was reading your newspaper

on the plane so I want to congratu-

late you for your excellent first class

newspaper. Knowing that journalists

always have something interesting to

say, so I was keeping you till the end

so it is your turn.

Abdullah Bozkurt:

Thank you very much Ambassador

Mohammed Salem. Being the last

speaker is not easy of course but I will

try my best. Thank you very much

ORSAM, the president of ORSAM

is here and the Egyptian ambassador.

Thank you very much for organizing

jointly this very important meeting.

We have heard a lot of ideas since the

morning. Most of them we heard be-

fore, we are dwelling on that again.

To me I think the most important

problem is the lack of understand-

ing and the knowledge about the is-

sue. That is the main problem. All

the other ideas that we discussed and

that we will be discussing more in dif-ff

ferent gatherings, we simply do not

know about each other. You can in-

fer from the questions you get either

here or some other platforms. The

Turkish people, they don’t have much

idea what the Egypt is all about and

vice versa. How should we overcome

that? I think as a media professional,

maybe we are partly blamed for that,

maybe we should do much better job

in exposing Egyptian culture to the

Turkish people. Maybe our partners

on the Egyptian side should do the

same. But to do that you have to have

network among media professionals.

You can do that by coming together in

the workshops, in seminars or other

events. The problem with that, by the

time you leave the gathering you for-

get all about it. How do you establish

follow-up mechanisms? You know we

discussed before actionable recom-

mendations that is going to come out

of this meeting. What can we do ac-

tually rather than refresh the words. I

think the partnership among the me-
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dia organization on the two countries 

may be one way to overcome that lack 

of knowledge and understanding.  

Then we can map out our trajectory 

in a much more healthy way, touching 

to the ground rather than flying over

heads. The second issue like we are 

doing right now, we are coming to-

gether as think tanks, academics, and

other institutions from universities,

private academic organizations then 

we brainstorm what we can do. Then 

again we establish a follow-up mecha-

nism or monitory mechanism that we 

actually keep track of progress that we

pledged in this gathering. I think when 

I read the Turkish newspaper, most of 

the times I see reflect of understand-

ing the Egyptian culture. Sometimes I

am even embarrassed to see that con-

descending attitude even by academi-

cians or media professionals. Learn-

ing experience is a both ways. We can

learn a lot from Egypt and they can 

also learn a lot from Turkey, as well. 

Let me just give you an example, Am-

bassador mentioned in the morning 

session and former foreign minister 

Yaşar Yakış also mentioned, when I 

thought what I could write about all 

these discussions all day, the only is-

sue that came to my mind was that the

Ambassador mentioned in the morn-

ing. The supreme election board in

Turkey is considering a visit to Egypt

to learn about the experience how 

they have done, how they allowed the

citizens to reside in other countries to 

be able to participate democratic pro-

cess. We are saying that we have been 

in democracy system since 1950s but

still we haven’t allowed our citizens

living outside the border of Turkey 

to be able to participate in this pro-

cess. The last one we did in 2008 and 

the constitutional court strike down

the bill partially. In the last national

election we did not do that. Iraq did

that in the first democratic election,

Egyptians did that and we are still try-

ing to figure out how they could do 

that. Egyptians have given an election

thankfully. And the second, that’s go-

ing to be target of my story, shortly it 

is going to appear in Today’s Zaman, I 

will just create a record of this meet-

ing but that is the most important is-

sue for me as news worthy article that

I can put in the paper. All the other

issues were written many times, dis-

cussed many times and I am sure it is

going to be discussed more. Another 

concrete action for example, I know 

the Ambassador has been working on

that for a sometime but I don’t know 

how it will end. We have a huge bu-

reaucracy in Turkey called Diyanet,

Religious Directorate; they are em-

ploying thousands of imams. Most of 

them they don’t know how to under-

stand Arabic language and these are 

the people who are supposed to know 

what the Quran says and tell the peo-

ple. An Egyptian comes and helps us

to train thousands of imams to un-

derstand Quran in much better way.

Another issue, the RORO, I wrote in 

my column today actually Egyptians 

throw us a lifeline in a crunch time. 

When our trade cut off to the Gulf re-

gion, to Jordan, Saudi Arabia because

of the turmoil in Syria, thank God

RoRo, there have been discussion

about it sometime but they facilitated

a process so they offered Turkey an

alternative road. This is a concrete ac-

tion touching the ground. Our trucks 

now can safely go from Mersin port to 

the Port Said and from there to Saudi 

Arabia or even Africa market. So that
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is very concrete action that we are

getting from Egyptian friends. I think

Ambassador Mohammed Salem

mentioned the deepening the dialog

in your presentation, I think it is very 

important. To be able to do that, we

have to create a human joint, human

resources like a pool, mostly among

the young generation because those

are the people promise us a future.

Let’s bring them together in different

platforms, let’s put them in a summer

camp for a month or two month to-

gether. So they can learn about each

other. They can understand each oth-

er much better rather than reading

from the news. When we try to under-

stand what is going on with Egyptian

economy we look at the Reuters’ sto-

ries. Instead of doing that we should

directly get the information from our

friends. I think that is very important.

Increase scholarships; provide more

opportunities for the students com-

ing to Turkey or Turkey’s students go-

ing to Egypt and study there for four

years to do their master, their doctor-

ate studies. If we do that then I think

we are going to be able to discuss all

these concrete issues from the mili-

tary partnership, fighter planes and all

other things in a much healthier way.

There will be human resources; they 

are going to take the charge on these

issues. I think that is very important. I

think we have mentioned some of the

things already like emphasis on SMEs,

I think it is very important for the co-

operation between Turkey and Egypt.

I think we are now dwelling on bad

economic numbers in Egypt much

more than it deserves. Yes the num-

bers are bad but we were in the same

situation ten years ago. We were look-

ing help from the IMF to provide us a

credit line so we can get our feet back. 

I am sure that Egyptians are going to 

recover very nicely. They are like Tur-

key with a very young generation, it is 

very important. If you look at the de-

mographic numbers in Europe, they 

don’t have very bright future. Young

population countries like Turkey, 

Egypt or Asian countries, they are

coming out very fast. I think it is im-

portant to mention that. I think that

is it. I am going to leave the Q and A

session, maybe we can discuss more. 

Thank you very much. 

H.E. Ambassador Mohamed Anis 
Salem:

Thank you very much Mr. Bozkurt. I

feel indicated by leaving you till the 

end because as a good journalist, you 

were focused very much on action 

to the point. You have always leak-

less test of thinking what would your

readers would like to read which is a 

great idea. You know diplomats don’t

do that. They never think what the 

reader wants to read, they say what 

they want to say. Now we have an-

other 25 minutes to go, so I would 

like to invite to not to ask questions

but more to make concrete propos-

als so that we come out with a result

of a brainstorming session. And then

both our hosts here and the embassy 

can work together, we can leave the 

homework to them. So please.

Atıf Özbey (AA): 

Thank you very much Mr. Chairman. 

Actually, a few weeks ago I asked a 

question to an Egyptian, I asked him 

that question before the first round of 

presidential elections. I asked “What 
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do you think, which one will win?” He 

told me “This process is anti-demo-

cratic and dictatorial, I can’t tell you. 

So I can’t prefer any one.”

So, I would like to present my con-

gratulations to all Egyptian people

that today all the world is talking

about the election in Egypt. Also, 

you have to know that here in Tur-

key, all the newspapers, TV channels

and news agencies, every minute, are

making news about your presidential 

election. If it was before this term, no-

body was talking about elections and

what was going to happen. So it shows 

that this is a great war and Egypt is 

coming more powerful in the region.

You have to believe this. 

The second thing I would like to talk

about to you, our guests, is the leftist 

and secularist people in Turkey. They 

started with Mr. Erdoğan in a wrong 

line. We will discuss with him that

you are wrong, you are making wrong

things, and this is anti-Islam; they 

fight with Islam, they don’t fight with 

Recep Tayyip Erdoğan. For that, after 

every term, all the religious people 

supported Mr. Erdoğan. So, each one

of them would be got insane in Egypt. 

I understood that from our guests. I

am very happy that we are saying that 

this not Islam, this is a wrong Islamic 

understanding. So it would be better

if I repeat this. “All the leftist groups in 

the place will fight with AK Party gov-

ernment or are opposed to AK Party 

government, opposed to Islam. So, it

was wrong. It increases the number of 

the votes for AK Party. 

Another thing is that although today 

Arabic language is spoken very much,

we are talking in English. It should 

cooperate with Egypt. Ten years ago, 

3000 students were studying in El-

Azhar. Now I think it is not more than

400 or 300, because, the degree from 

El Azhar is not considered as nice by 
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Turkish government. So we have to

cooperate on it. Do you know that 

only 6 diplomats in the foreign af-ff

fairs speak Arabic language among

the 5500 diplomats? In Turkey, we

have only 2 magazines. One of them

is Today’s Zaman Group. In Arabic

language we have two magazines and

only 1 channel, which is not bigger

than TRT. Bu, there is a good devel-

opment that Anatolia News Agency 

has just opened, 3-4 months ago a

branch of Arabic Language and our

main bureau is in Cairo.

So, including all these resources,

the main language of our region and

our nation is Arabic language. Egypt

should support it for Turkey. Egypt

should again open all the schools and

universities for the boys of Turkey to

learn the Arabic language there. It is

impossible to learn in Turkey. For my-

self, I also learned it in Pakistan. So,

we have to organize more and more

seminars, because so many doors

from Turkey and Egypt are closed to

each other. Thank you.

H.E. Ambassador Mohamed Anis 
Salem:

Thank you very much. I would like

to ask you to dwell on recommen-

dations regarding strengthening the

relations. Also, if you would like to

talk about things like if we were to

meet in a year from now in the same

room, how would you judge us as to

whether we succeeded or not with

the set of recommendations that we

get today. So, if we come to a set of 

recommendations, let’s thinks where

they will take us after 1 year.  What

can we implement after 1 year? Also if 

you please address the challenge side,

what the problem areas are. Because, 

as I mentioned in the presentation in 

the morning, we often focus on the 

positive and we don’t like to discuss 

the problem areas. So at least, we can 

identify them in general. I would like

to come back to you, but let’s have an-

other speaker, and then we can go on.

Please.

Harun Öztürkler:

I would like to thank each of the pan-

elists and participants and Mr. Chair-

man for enjoying workshop. I have 

both questions and suggestions. I 

would like to ask my questions quick-

ly. My first question is to my dear

friend Şaban. How do you think Tur-

key’s power, which Prime Minister 

Erdoğan call standards, change policy 

which fits into Turkey’s relationships

with Turkey? 

To Mr. Ambassador Salaheldin: How 

do you think the military produc-

tion relationship between Turkey and 

Egypt affects the relationships with 

Israel, Syria, Iraq and Iran? 

Maybe, again to Şaban. How such a 

military relation will affect Turkey’s

relationship with the US and Euro-

pean Union? 

I would like ask another question to 

Mr. Bozkurt. Eastern media have

talked on papers and on the internet 

in special pages, Middle East section, 

European section etc. We can start

with the debates on it, on its web-

site and specific section on Egypt so

that next year if you need, we can see 

how many goals and things there have 

been recognized and realized by that

time. That is a specific suggestion. 
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Also, we talked a lot in the morning

about the imports of SMEs and there

are other subjects. Turkey and Egypt

came together and established techni-

cal teams which were for partnership,

cooperation, SMEs and fiscal policy. 

This is very important because, Egypt

has been setting a huge burden since 

the beginning of 2000s. Turkey was

the same as Egypt, but we are now 

having a frame budget surplus for the 

last 6-7 years. So this is an example

that can provide lessons. 

As to the education as mentioned, we

can start a student exchange program

and handle the education system by 

analyzing the positive and negative

sides. Egypt started its open door 

policy in 1974, 16 years before Tur-

key started to change it development 

strategy. Egypt started 16 years before

Turkey to start a market based econ-

omy. But in 1988, Turkey put two im-

portant export subsidy systems, both

of which helped Turkey increase its

export from 3 billion $ to about 200 

billion $ that equals to Egypt’s GDP. 

I think Egypt has learned a lot from 

this subsidy system and changed its 

views. 

One of the important economic prob-

lems of Egypt, now it is in the short

run, but will be also in the long run

is the diversity of its economy. Un-

fortunately, Egypt’s economy is based

on few good services and sub sectors.

Again, Turkey can be a good example

for Egypt on that issue. Thank you.

H.E. Ambassador Mohamed Anis 
Salem:

Thank you very much. I would like to

just add on the education side, edu-

cation reform, because both coun-

tries are challenged by a very rapidly 

changing global environment. It re-

quires them to retool the education

system. Would any other speaker like 

to come on the stage? You wanted

to say a little bit more, no? Not a lot 

more. 

Atıf Özbey (AA): 

Actually I know Turkey – Egypt rela-

tionships and there is a revolution in 

Egypt. Our Prime Minister is known 

in the world, especially in the Arab 

world. Mr. Erdoğan made a speech in 

Cairo and it was translated into Ara-

bic. The speech was about democratic 

and secular system, the speech re-

ceived many reactions from El-Azhar, 

Muslim Brothers and from other

parties. The Prime Minister Erdoğan 

mentioned that the translation of his 

speech was wrong. So, it means that 

Arabic language is very important 

in Turkey and in Egypt. The transla-

tion of the speech was wrong, so how 

would we communicate? We have to 

be very careful. 

H.E. Ambassador Mohamed Anis
Salem:

Thank you. I was going to suggest to

our friends that this dialogue should 

continue and maybe what we could do 

is to make a little bit use of technology 

by creating a closed website. Either if 

we use dot box or another means. I’m 

not sure; maybe you have somebody 

who is responsible for websites? You

can create a closed website and we 

can invite the participants to contin-

ue making suggestions on this action 

plan, and that would allow us to ex-

pand a little bit. I have some proposals 
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on this. One of them was this educa-

tion issue, I can’t find it now but I will

come back to that in a minute. Oh,

there is one more person. Very good!

Abdullah Bozkurt:

From the young generation.

H.E. Ambassador Mohamed Anis 
Salem:

Excellent. Maybe you can also talk

about some of the youth issues. 

E. Selahhadin:

Actually, I just thought in the course

when you were talking about reforms 

and future, it is possibly through OR-

SAM we can have the similar work-

shop in Egypt. And maybe, we can

bring a group of students, youth from

Turkey to Egypt. You know, because

of post revolutionary situation, peo-

ple may not want to visit Egypt by 

themselves but if we manage this kind

of project, it create a chance for ex-

change of ideas, experiences and so

on.

I have question also. Egypt and Tur-

key are big responsible regional pow-

ers in the area. What can be done

to take advantage of this in order to

solve regional issues and Palestine is-

sue in the future?

H.E. Ambassador Mohamed Anis 
Salem:

Never trust young people. They al-

ways ask a question that will take five

hours to answer. Maybe I should start 

with the journalist panelists because

he is the most practical person here. 

Abdullah Bozkurt:

Let’s start with the last question, 

which is a very good question. Not

only Palestine issue, but I think on 

many issues in the region Egypt and 

Turkey should cooperate very closely.

They did it in the past, for example 

the reconciliation between Hamas 

and Al Fatah. Egypt took the lead 

role, because they have much more

experience than us. You know, in the 

last decade we have been trying to

pay attention to what’s going on in 

the Middle East. Turkey is helping 

out to the process and it worked out. 

I mean the negotiations are going on. 

In Syria for example, I think we des-

perately need Egypt to come back to 

that regional role it deserves. Because

of the domestic political considera-

tion and economic situation, they 

are very busy on that front but hope-

fully they will be able to overcome the 

challenges coming up. On the second 

round then, we might address some of 

the very important challenges in the 

region: not only the end of the occu-

pation but also what’s going to hap-

pen in Syria in the post Assad period 

or how to stabilize Iraq or prevent it 

from breaking up in three parts, or

how to address the challenge com-

ing from Iran for example, because 

as you know, there is a threat of sec-

tarian violence which might in Gulf 

throughout the region. If that hap-

pens not only Turkey and Egypt but 

all the other countries in the Middle 

East are going to be in trouble. So, we

need to pull our resources; political,

economic, human resources and all 

the other assets, and then we can ad-

dress these challenges together. 
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Another issue you mentioned is on

the website, I think we will just assign

a special segment to Middle East and 

we are going to get calls for different

parts asking for Central Asian section 

and other sections. I think it is much

better to blend in with the different 

segments on the website. I think, we 

are providing huge support to OR-

SAM in that regard. We are putting

your articles on the website and your 

President is actually our columnist

who writes twice a week. 

The last one for actionable recom-

mendation I might offer is an intern-

ship program in my media group. Be-

cause most of the time, we are con-

fronted with language barriers. But

if we have English speaking or pro-

ficient personnel in written English

skills, we might provide internship 

for those Egyptian young journalists 

or reporters. So we might establish a 

network going on from there it will be 

much easier. For the Turkish edition it

might be difficult because of language 

issues, but for the English edition it

will be easier. Thank you.

H.E. Ambassador Mohamed Anis 
Salem:

Any of the other analysts like to re-

spond to the points that have been 

mentioned?

Şaban Kardaş: 

Yes, perhaps briefly. But there are also 

other sides of the fact that Turkish

being taught in Egypt. Yunus Emre 

Foundation, they opened their cent-

ers and as far as I hear, many people,

especially younger people would like

to go there, they are interested in it. 

So, perhaps, such internship pro-

grams could be established two ways; 

Egyptian situation to be matched to

some Turkish institutions to similar 

exchange programs.

As to the questions, our basic question

on the new emphasis on hard power. 

Especially, Prime Minister’s statement 

that he would stand straight, I mean 

“Dik durup diklenmemek”  -well, how 

to translate it directly into English-, 

that is also the statement he used in

domestic and political context. As far

as I understand, what he means basi-

cally is that we will defend our values, 

our principle, and our interests when

they are at stake, but we will not cre-

ate troubles just to show off. So that 

was the way he was justifying it. Es-

pecially in the West, Turkey’s position

on the Palestinian issue, he also said

similar things. “Well cause of the Pal-

estinians is a just one which has to be

defended from a perspective of uni-

versal rights, human rights. So in that

sense, we will defend them. Turkey’s 

position on that particular issue is not 

just based on power posturing, show-

ing off power but it reflects Turley’s 

desire to stand for universal rights.”

This is the way he justified it. So, as 

long as he does it in the same way, I

don’t think why it should conflict or 

contradict to Egyptian position. As far 

as I understand, we will keep similar

position on the Palestinian issue. But, 

sometimes we hear, as indicated ear-

lier, that even on the Palestinian issue,

Turkey’s growing involvement might 

create some unwanted reactions from 

Egypt o other actors, because they 

don’t want to lose leadership on the 

issue. But, as Abdullah Bey suggested,
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in this deal broken by Egypt right af-ff

ter the revolution, Turkish leaders –as

far as I could see- they welcomed the

development; they didn’t say “Well

you were outraged, you didn’t like

the fact that Egypt is the one to run

the show. They did support the pro-

cess. In that sense, I guess the most

important thing is the outcome that

the right should be done. As long as it

is done, whether it comes from Egyp-

tian or Turkish side, I don’t think that

it would matter a lot.

But regarding hard power and mili-

tary cooperation, as referred to be-

fore, and how will it affect the US?

As far as I know, Mr. Ambassador re-

ferred to F-16s. These are American

licensed war planes produced in Tur-

key, but under American license and

they are also exported to Egypt with

the US approval. So, there is this con-

sensus, I don’t see any contradiction,

as long as Egyptian-American rela-

tions remain in the same course as it

is right now. I don’t see any potential

negative ramifications on that front.

H.E. Ambassador Mohamed Anis 
Salem:

Now you have noticed that in the

comments, we went in the other or-

der. We started with the Ambassador

Shazly and the speakers, and here we

ended with Mr. Abdullah, now we are

doing the reverse. We are going to

close with Ambassador Shazly.

Fathy El-Shazly:

Thank you very much Mr. Chairman.

Actually, I wanted to comment on the

same issue, the last point which is the 

possible impact of Egyptian-Turkish

military cooperation on the other re-

gional powers. Not the US, which is

very close, ally to Turkey and a close 

friend to Egypt. About other regional

powers such as Israel and Iran, I will

give specific examples. One is about

the absence of Egyptian fighter pilots 

using the training which was first used 

by the Israeli pilots. When I was am-

bassador here, it produced a loud in 

Egyptian media and I personally had 

to put it on the agenda, of the talks be-

tween the foreign ministers. We had

Minister Ahmed Maher and he was in

private talks with me, he was protest-

ing. I’m trying to clarify this point, so 

I suggested to Minister Cem, who was 

the Foreign Minister then, to clarify 

this point and he said that facility was 

opened to all friendly countries in-

cluding Egypt. But the issue was that 

it was inaugurated and made subject 

of public interest on the occasion of 

alarm the Israeli pilots, which are ac-

tually handled by the small territorial 

air base of Israel to have such train. At

the same time, it was projected as one

of the three main fields in the world; 

one in Canada, one is in Japan and

that was the third one. So, I believe 

that it was Israel, when Israeli pilots 

were using this facility, why attention

authorities were not asking them-

selves about the possible impacts on

their issue with Arab countries.

So, as I have the floor to Mr. Chair-

man, I wish to thank everybody and 

H.E Ambassador Salaheldin as well as

ORSAM for this initiative which will 

hopefully be useful. Thank you.
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H.E. Ambassador Mohamed Anis 
Salem:

Thank you very much Mr. Ambas-

sador. I hope that this record will be 

used for the report that we will re-

ceive, so that will allow us to… I just

want to add a few points to the pos-

sible areas of cooperation in order to

get it in the recording. I think that we

need more time; always at the end of 

such one day meetings we come to the

conclusion that we need more time.

But I think, there are some areas that

would be a little bit outside the box.

Because, sometimes we needs things

like this and bilateral relations are 

quite classical areas of cooperation.

One of them -since we were talk-

ing about it and may be tonight we 

will have the opportunity to come to 

this- is the deeper cooperation with

centers of research and thinking how 

we see the world 30 years from now.

Technologies and management sys-

tems we have now are becoming very 

rapidly redundant. Also, one of the 

weaknesses we have –especially in 

Egypt- is that our perception of the

future and preparation for the future

is not so good. We move our thinking 

towards the future a little bit more. If 

it was up to me, I would disagree on

certain issues such as military coop-

eration, because I don’t see the future

like this, I see the future in the other 

direction. I also think that you need to 

be careful about where your sources

go towards in terms of investment.

But I think this kind of developing an

image at one stage, some people are 

saying that there is an Israeli project 

and I saw some of the material from

this project trying to think of the way 

the Middle East look in the year 2050.

If you look at the countries such as

Egypt for example, with a population 

of 85 million people, we know that

Egypt is going to have a population of 

around 100-130 million people. It will 

be a completely different country with 

different set of problems. I think this

will a very interesting area for future 

dialogues. 

Another area which I think will be

also very innovative is inspired by the

Turkish role in Somalia and this is co-

operation on international humani-

tarian relief operations. This is an 

area which I worked in and I was very 

frustrated because I found out that

Arab world didn’t have this capacity.

So, the big players in this game are 

mainly the Western countries, mem-

bers of NATO who have the capacity,

are trained for this and have the in-

frastructure for humanitarian opera-

tions.

The third thing I was missing in this 

dialogue was the whole area of –we

mentioned a little bit but I think we 

can go a little deeper on this issue - 

the cultural exchange, cultural dia-

logue. I’m not sure if we talked a little 

bit about the dialogue between the

writers for example. I was in London

recently and I was hosted by an old 

literary magazine, it is called London, 

the first issue of which, by the way, 

was published in the 18th century, a

very old magazine. They were inter-

ested in developing a dialogue with 

writers in the Arab world. They were 

asking me about some of the names 

of the upcoming generation of writ-

ers. Also, I wouldn’t be surprised for

example if somebody such as Pamuk 
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is not very well-known in the Arab

world. In think there is room for this

kind of higher level of dialogue on

intellectuals. I’m not sure how many 

institutes or studies of Turkish affairs

exist in the Arab world. Does anybody 

know the answer to this question?

H.E. Mr. Abderahman Salaheldin:

Turkish affaires are not studied but 

actually Turkish language depart-

ments either independently or as part 

of Eastern languages. We have 12 of 

them in Egypt.

H.E. Ambassador Mohamed Anis 
Salem:

Okay. But does it extent to studying

Turkish affaires?

H.E. Mr. Abderahman Salaheldin:

We are now starting Arab-Turkish 

social sciences gatherings that have

been taking place in the university for

1 year in special branches.

H.E. Ambassador Mohamed Anis 
Salem:

I think that it will be very important

and useful that we have specialists in

the Arab world. Also, there is an op-

portunity for the people to study and 

learn about contemporary Turkey.

Another thing that I would like share

with ORSAM is that maybe we can

write joint research papers in the fu-

ture. So we can have one person on

the technical papers for conferenc-

es like this; we can have one person

from Turkey and one person from

Egypt working together. Then we can

come up with a good product at the

end of the day instead of having this

kind of dialogue where we come and

talk about Egypt and your sit and talk

about Turkey. I think we can work to-

gether and this can lead to interesting

results. Just some ideas, I wanted to

share them with you. 

Also, on this happy note, I’m glad that 

you are back, because I wanted to 

share the sentiments and thanks that 

Ambassador Shazly expressed to OR-

SAM for this wonderful opportunity. 

I think it is really the opening of new 

horizons. Somebody said that the 

purpose of the journey of adventure

is not to see new lands but to see with 

new eyes. We need to look at thing in

a different way.

I have a very special request and since 

H.E. Ambassador has invited me to

the dinner, I have to give him the last 

words. But, I would like also to thank

him, Ambassador Abderahman Sala-

heldin. I would like to tell our friends

in Turkey that they are lucky to have 

Ambassador Salaheldin here. He is 

one of the stars of Egyptian diploma-

cy. There are many attempts to snatch

him from Turkey, so you have to tie

him here if you want to keep him. I 

would like to also thank him for his

interest and his commitment; he is 

working really hard and I know he has 

been in touch with many of us, many 

of the colleagues in Cairo to encour-

age us to come here. I want to thank

him and his excellent team. Mr. Kan-

bolat has been also very helpful for

our stay here. So I would give the final

word, but I’m sure we will have more 

to say after this. Thank you. 
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H.E. Mr. Abderahman Salaheldin:

Thank you very much Ambassador.

You are a great moderator, I’m very 

thankful to you and ORSAM for this

opportunity. I really took detailed

notes especially in this session. I just

want to give you a few answers to 

some unanswered questions and to

assure you that they are really worth

talk. 

So, a major issue that always comes up 

on the newspapers is this perception 

of competition between two nations.

My answer to all the questionnaires 

is to suggest that Egyptian delega-

tions to the United Nations Annual 

General Assembly Statement. When 

compared to the Turkish one, you can 

easily take out the word Egypt and put

Turkey. And parallel, in the statement

of Turkey, you can take out Turkey and

put Egypt, and the statement would

fit perfectly; I mean the two countries’

position on all over the world issues: 

UN, regional and global disarmament, 

anything. You will see how these two 

countries are exactly doing more over 

the same thing. So, when it comes to

Palestinian reconciliation, they are

doing exactly the same thing, they are

trying to get it bring together, unite it 

as a Palestinian State with Jerusalem 

as its capital and to end the Israeli oc-

cupation. This attitude is the same in

the proliferation issue also. Turkey 

is exactly doing with a 5+1 process 

what the Egyptians are asking for in

order to try to clear this zone that we

are living in and make it a safe zone.

Even it can be seen in the perceptions,

perceptions of the realities. Some-

times we don’t live with the realities

but with the perceptions. Fortunately, 

the perception of each country on 

the other side is more than 90% posi-

tive; coincidently there are two pools 

that have conducted recently. One is 

on the Egyptian side and the other 

is on Turkish side. Egypt, Egyptians, 

Egyptian foreign policy and Egyptian 

attitude towards Turkey scored the

highest among other Arab countries, 

which have witnessed great improve-

ment; but with Egypt, the positive

response is more than 90%. Perceiv-

ing the Turkish image in Egypt is just

interesting. 

On the Military Committee produc-

tion, I’m very happy to report to you 

that since your time we have joint ma-

neuvers, we have joint exercises, joint 

training exercises. So for the Ambas-

sador Anis Salem, you shouldn’t wor-

ry, it will finish the future challenges 

in the region; it is exactly the same for 

rescue operations, for humanitarian 

relief, for supporting peace-keeping 

operations in the future. 

Also, we have neighbor to neighbor 

efforts and joint military productions 

in a lot of areas actually. We have al-

most two or three yearly exercises, so

that’s an area that I’m very happy for. 

As far as cultural education, please, if 

you think that you know anyone in-

terested in learning Arabic language, 

a Turk in Egypt and he is looking for 

a scholarship, just ask him to come. 

We have scholarships for whoever

is willing to. Actually, the number in 

El-Azhar went down because of the 

problem of recognizing the certificate 

given. Now, that has been resolved.

Recently YOK has required that El-

Azhar students to take two or three

more subjects and the Azhar certifi-
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cate will be valid, so that is not a prob-

lem. We have a lot of scholarships that

are not used, because, actually most

of the Turks who are studying in El-

Azhar are also financed or funded by 

some of the Turkish businessmen in

Egypt.

We like very much the idea of this

gathering. We have Egypt as the guest

of honor for the Istanbul Book Fair

this year and we agreed that they will

have regular meetings. But definitely,

we will call upon you for your recom-

mendations and I was really request-

ing you in asking ORSAM to try to put

a link on their website on this panel,

its recommendations and invite your

subscribers and readers to provide

reflections. I’m very happy and satis-

fied to forward the future cooperation

with ORSAM and its president Hasan

Bey and all his staff. They did a won-

derful job. Thank you very much.

H.E. Ambassador Mohamed Anis 
Salem:

Thank you very much Mr. Ambassa-

dor. I will just say a small thing. To-

gether with the military maneuvers, 

we should do it with ORSAM; we

should do our own maneuvers, so

next year in Egypt insh’Allah. Please.

Assoc. Prof. Dr. Harun Öztürkler:

What about the people who want to 

learn Arabic but cannot go to Egypt?

H.E. Mr. Abderahman Salaheldin:

We don’t have classes in Ankara, we 

have classes in Istanbul. But, if you

are interested in classes in Ankara, we 

have also referring services, and some

of them are free of charge, if they don’t 

want to leave Ankara. But, if you are 

interested in going to Egypt and study 

there, not necessarily for a whole year 

or for a degree, even for a semester,

we have many scholarships in Egyp-

tian universities, not only in El-Azhar 

but also in other universities. 

H.E. Ambassador Mohamed Anis 

Salem: 

On that happy note, I think that we 

can adjourn and we look forward to 

the next meeting next year. I hope it

will be maybe in Cairo. We will try to 

find a nice place like this. Thank you

very much for your participation.
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