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Giriş
2020 yılında “Global Fire Power”ın yaptığı
sınıflandırmaya göre askerî güç açısından Mısır
ordusu, bir önceki yıla göre üç basamak yükselerek dünyanın en güçlü 9. ordusu olarak gösterilmiştir.1 Bu yükselişin temel nedenlerine
bakıldığında, özellikle Muhammet Mursi’nin
darbeyle iktidardan düşürülmesi sonrasında
2014 yılında cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan
Abdul Fettah es-Sisi yönetiminde yapılan silah
alımları ve ordunun konvansiyonel kapasitesini
geliştirme yönünde yapılan çok boyutlu hamlelerin olduğu görülmektedir. Silah alımlarının
yanı sıra Mısır’ın, İsrail’le yapılan Camp David
Anlaşması sonrasında yaşanan eksen değişikliği
ile en önemli silah tedarikçisi konumuna gelen
Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) olan bağımlılığını azaltma ve Rusya, Avrupa ülkeleri ve
Çin de dâhil olmak üzere askerî tedarikçilerini
çeşitlendirme yönündeki politikası, bölgesel
dengeleri etkileme potansiyeli taşıyan önemli
bir strateji olarak ön plana çıkmaktadır. Mısır
adına altı çizilmesi gereken bir diğer önemli
hamle de askerî altyapısı ve üslerini geliştirme
yönünde attığı adımlardır. Buna karşın bütün
bu yatırımların, Mısır ordusunun kapasitesini
arttırmada bütüncül bir etki gösterip göstermediği
ve mezkûr sıralamadaki yerini ne kadar hak
ettiği veya sıralamanın gerçek durumu yansıtıp
yansıtmadığı konusundaki tartışmalar devam
etmektedir.

Mısır’daki rejim yönetiminde,
karakteristiği itibarıyla 1952 yılına
nazaran askerin devlet üzerindeki
nüfuzunun ve varlığının çok daha
güçlü olduğu bir yapıya evrildiği
söylenebilir.

I. Sisi Döneminde Mısır’ın Silah
Alımları, Tedarikçilerin
Çeşitlendirilmesi Politikası ve
Altyapı Yatırımları
Sisi Döneminde Askerî Açıdan ABD’ye
Bağımlılığın Azaltılması
(Çeşitlendirme) Gayretleri ve
Nedenleri
Mısır’da devletin ve ekonominin askerî vesayet
altına girmesi, 1952 yılında gerçekleşen Hür
Subaylar Darbesi ile başlamıştır. Kral Faruk ve
İngilizlerin yönetimden uzaklaştırılmasından
sonra Cemal Abdul Nasır, Mısır’ın ilk cumhurbaşkanı olurken ülkede askerlerin kamuda en
kritik mevkilere atanmaya başladığı Pan-Arabist-Sosyalist bir rejim tesis edilmiştir. Bu çerçevede Birleşik Arap Cumhuriyeti tecrübesine
bakıldığında Pan-Arabizm’den ziyade Mısır milliyetçisi bir yaklaşım, sosyalizm bağlamında ise
özellikle Süveyş Krizi öncesi ve sırasındaki gelişmelerin getirdiği bir kırılmadan bahsetmek
mümkündür. Nasır’ın Halefi Enver Sedat ise
devlette askerlerin ağırlığını azaltmaya çalışmış
ancak Hüsnü Mübarek döneminde bu eğilimin
tersi bir pozisyon benimsenmiştir. Bu doğrultuda
askerlerin ekonomik teşebbüsler kurmalarına
izin verilerek ülke ekonomisi içerisindeki hâkimiyeti ve bununla birlikte devlet idaresinde de
yüksek makamlara atanmaları suretiyle vesayet
sistemi inşa edilerek ordunun devlet üzerindeki
etkisi oldukça artırılmıştır.2 2008 yılında, Kahire’deki ABD Büyükelçiliğine atfedilen yorumda
Mısır ordusu “yarı ticari bir ticari kurum” olarak
tanımlanmış ve esasında ordunun ülkedeki durumu özetlenmiştir. Mısır ordusu; yakıt teşvikleri,
kazanç getiren gayrimenkuller üzerinde kontrol,
devlet ihalelerinde öncelik ve hukuki sınırları
aşan bir şekilde petrokimyadan turizme kadar
birçok sektör üzerinde denetim yapma gibi özel
izinlere sahiptir.3 Muhammet Mursi’ye yapılan
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darbeyle iktidara gelen Abdul Fettah es-Sisi
döneminde ise askerin devletteki rolünün önemli
oranda arttığı gözlemlenmiştir. Mevcut durumda
Mısır’daki rejim yönetiminde, karakteristiği itibarıyla 1952 yılına nazaran askerin devlet üzerindeki nüfuzunun ve varlığının çok daha güçlü
olduğu bir yapıya evrildiği söylenebilir. Söz
konusu nüfuz yalnızca kamuda değil, geniş kapsamlı ekonomik faaliyetler ve medya hâkimiyeti
yoluyla kamuoyunu etkileyebilme gibi imkânlar
itibarıyla da artmıştır. Son yıllarda kritik kararların
hemen hepsinde ordunun rolü bulunmaktadır.4
Sisi döneminde geleneksel dış politikasını
yeniden kurgulayan Mısır’ın, bu çerçevede gerçekleştirdiği silah alımlarında da ordunun rolünün
yadsınamaz olduğu ifade edilebilir. Silah tedarikinin politik amaçlar için önemli bir araç olarak
kullanıldığı bu dönemde Mısır, geleneksel olarak
en önemli tedarikçisi konumunda bulunan
ABD’nin yanı sıra Fransa, Almanya ve İtalya
başta olmak üzere AB ülkeleri, Rusya ve Çin
gibi alternatif kaynakları da değerlendirmeye
çalışmaktadır. Bu stratejinin, Arap Baharı sonrası
dönem ve Sisi rejiminin darbeyle yönetimi ele
geçirdiği hassas süreç göz önüne alınarak kendi
içinde riskler taşıdığı fakat gelişigüzel bir politikanın sonucu olmadığı ifade edilebilir.
Mısır’ı dış politikasını değiştirmeye iten nedenleri ve bu doğrultuda araçsallaştırılan silah
alım stratejisini anlamlandırmak için Mübarek’in
istifasına giden protestoların yanı sıra Mursi
hükûmetine yapılan darbeyle başlayan sürecin
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu dönemde
ABD’nin, Sisi ile ilişkileri bağlamında demokratik
değerler açısından sergileyeceği imaj ve ulusal
çıkarları ikileminde attığı kararsız adımların etkilerinin anlaşılması faydalı olacaktır. Obama
yönetiminin 2011’deki protestolar esnasında dönemin Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’e karşı
açıklamaları ve seçimleri kazanması sonrasında
Mursi’nin cumhurbaşkanlığını tebrik ederek
Report No: 24

Müslüman Kardeşler iktidarının meşruiyetini
tanıması, söz konusu kırılmanın başlangıcını
teşkil etmiştir. ABD tarafından Temmuz 2013’te
Mursi’nin darbeyle devrilmesi esnasında atılan
adımlar ise Sisi rejiminin çok taraflılığa yönelmesi
noktasındaki politikasına dair bir başka önemli
gerekçeyi teşkil etmiştir. Darbe sonrasında muhalefet ve protestolar şiddetle bastırılmış, Rabiatul Adeviyye ve Nahda Meydanlarında protestoculara karşı silah kullanılması çok sayıda
can kaybına sebep olmuş ve akabinde Müslüman
Kardeşler yasa dışı ilan edilmiştir. Diğer yandan
ABD kanunlarına göre, demokratik yollardan
seçilmiş bir hükûmetin darbeyle devrilmesi durumunda ilgili ülkeye yardımın kesilmesi zorunludur.5 Bu minvalde Obama’nın askerî müdahaleyi kınayarak demokratik düzenin tekrar
tesis edilmesi yönünde çağrı yapması ve Mısır’a
yapılan yardımların gözden geçirilmesi talimatını
vermesi taraflar arasındaki güven bunalımını
derinleştiren gelişmeler olmuştur.
Mısır ile ilişkilerde artan bu gerginlik, ABD’nin
bölgedeki menfaatlerinin olumsuz etkilenmesi,
dahası oluşacak boşluğun Rusya ve Çin tarafından
doldurulması riskini beraberinde getirmiştir.6
Bu noktada ABD, mezkûr ikilemde menfaatlerini
önceleyerek Mısır’a yapılan yıllık 1,3 milyar dolarlık yardımın kesilmemesi için gelişmelerin
darbe olarak tanımlanmaması konusunda özen
göstermiştir. Kendisine karşı yükselen eleştirilere
rağmen Obama yönetimi, yeni rejimle çalışmaya
karar vermiş ancak daha önce de ifade edildiği
gibi orta yol olarak da görülebilecek bir adımla
Mısır’a yapılan silah tedarikine kısıtlamalar getirmiştir. Bu kısıtlamalar kapsamında F-16, AH64 Apache helikopterleri, M1A1 Abrams tank
kitleri7 ve Harpoon füzeleri8 gibi ana silah sistemlerinin planlanan teslimatının yanı sıra orduya
yapılan 260 milyon dolarlık yardım durdurulmuş
ve Mısır ve ABD arasında 2 yılda bir yapılan
Bright Star Tatbikatı iptal edilmiştir. Öte yandan
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söz konusu tedbirlerin uzun vadeli olmadığı ve
sadece ülkede demokratik yollardan seçilmiş
sivil bir hükûmetin yönetime gelmesiyle tekrar
ve tamamen devam edebileceğinin altı çizilmiştir.9
Bu adımları takiben 2015 yılı itibarıyla Sisi’nin
gücünü konsolide etmesi ve Sina’daki radikal
unsurların İsrail’in güvenliğini tehdit etmesi dolayısıyla ana silah sistemlerinin Mısır’a satışına
tedricen izin verilmiş ve fonlar tekrar serbest
bırakılmıştır. Özellikle, bu grupların güçlenmesine
engel olunamaması ihtimalinden çekinen İsrail
de ABD’nin yardımları sürdürmesini ve Apache
saldırı helikopterlerinin Mısır’a teslimatını istemiştir.10
Tahrir Protestolarından itibaren Mısır-ABD
ilişkilerinin durumu ve Amerikan yardımlarına
getirilen kısıtlamalarla devam eden süreç, Mısır’daki askerî liderlik tarafından “ABD’nin bölgesel menfaatlerine içtenlikle hizmet etmiş bir
müttefike” karşı ihanet olarak algılanmıştır. Bu
algının izlerine, o dönem Mısır’ın resmî söyleminde ABD’ye karşı kullanılan olumsuz ifadelerde
de rastlanmıştır.11 Esasında Mısır dış politikasının
doğasını, özellikle güvenliğe dair iç dinamiklerin
yönetilmesi açısından iç politikasının bir uzantısı
olarak ifade etmek mümkündür. Bu çerçevede,
sansasyonel hamlelerden kaçınmak ve tehditlere,
bölgesel statükoya yaslanarak karşı koymak
esas alınmaktadır. Darbe sonrası yaşananlar
ve Sisi rejiminin bölgesel tehdit dengesine dair
algısı, Mısır’ın dış politikasını belirleyen dinamikleri de etkilemiştir. Mısır Dışişleri Bakanı
Sameh Şukri’nin 2018 yılında yaptığı bir konuşmada ülkesinin dış politikada “öncelikli olarak
kendi menfaatleri ve ulusal güvenliğinin muhafazasına odaklandığını”12 ifade etmesi, Mısır dış
politikasının nasıl bir perspektiften şekillendiği
ve Sisi döneminin başlangıcından itibaren atılan
adımların anlaşılması adına önemlidir. Bu kapsamda kendi açısından çok taraflı bir dış politika
benimseye başlayan Mısır’ın, Mübarek döneminin

aksine ABD’nin bölgesel menfaatlerinden ziyade
kendi ulusal güvenliğini ve menfaatlerini önceleyen dış politika prensiplerini benimsediği noktasındaki söylemler dikkat çekmiştir. Trump’ın
“Önce Amerika” temalı dış politika yaklaşımından
mülhem, “Önce Mısır Doktrini” ya da “Sisi Doktrini” olarak da ifade edilen bu yaklaşımla beraber
Nasır dönemini andıran bir söylemle Mısır’ın
zayıflayan bölgesel pozisyonunu tekrar kazanması
hedeflenmektedir. Dolayısıyla yeni bir milliyetçi
söylemin hâkim olduğu ve büyük güçlerle “dengeli” ilişkiler kurulmasını esas alan yeni bir
stratejiyi kullanan bir yaklaşım benimsenmektedir.13

Mısır’ın Fransa, Almanya ve İtalya
gibi Avrupa ülkeleri ve Çin gibi
askerî teknoloji açısından gelişmiş
alternatifleri olduğu ve bu durumun
hem söz konusu ülkeler hem de
ABD ve Rusya nezdinde ülkenin
konumunu güçlendirdiği ifade
edilebilir. Bu sayede hem ABD’nin
dengelenmesi hem de söz konusu
ülkelerle kapsamlı diplomatik
ilişkilerin tesis edilmesi, darbeyle
yönetime gelen rejime meşruiyet
kazandırılması ve ülkedeki insan
hakları ihlallerine göz
yumulmasının sağlanması
hedeflenmiştir.

Neticede Obama yönetiminin Mübarek’in istifası ve darbe sürecinde yaptığı demokrasi vurgulu çağrılar, ABD’nin kısıtlamalardan vazgeçerek Mısır’a yapılan desteği devam ettirme yönündeki siyasetine rağmen bu ülkenin kırk yıla
yakın bir süredir devam eden ABD eksenli politikasında değişikliğe gidilmesinin önüne geçilememesine neden olmuştur. Zira takip eden
süreçte Sisi yönetimi, ABD’ye alternatif olarak

orsam.org.tr

5

6

Sisi Döneminde Mısır’ın Silahlanma ve Askerî Altyapı Yatırımları

konumlandırmasa da diğer Batılı ülkelerden ve
Rusya’dan da yüksek teknoloji ürünü silahları
temin edebileceğini ve ülkedeki insan hakları
ihlallerini görmezden gelebilecek tedarikçiler
bulabileceğini anlamıştır. ABD’nin, yardımların
devamı yönündeki kararının, Fransa ve bahsi
geçen alternatif tedarikçilerle Mısır arasında
yapılan yüksek meblağlı anlaşmalarla yakın zamanlarda gerçekleşmesi de ayrıca dikkat çekmiştir. Dolayısıyla ABD’nin değişen tutumu, kısıtlılıkları olmakla birlikte Mısır’ın değişen politikasının etkili olduğu şeklinde yorumlanabilir.
Mısır yeni stratejisi doğrultusunda Rusya ile
yakınlaşarak hem daha fazla yardıma hem de
daha fazla silaha erişmeyi hedeflemektedir.14
Silah tedarikindeki bu çeşitlendirmenin, Mısır’ın
Fransa, Almanya ve İtalya gibi Avrupa ülkeleri
ve Çin gibi askerî teknoloji açısından gelişmiş
alternatifleri olduğu ve bu durumun hem söz
konusu ülkeler hem de ABD ve Rusya nezdinde
ülkenin konumunu güçlendirdiği ifade edilebilir.
Bu sayede hem ABD’nin dengelenmesi hem de
söz konusu ülkelerle kapsamlı diplomatik ilişkilerin tesis edilmesi, darbeyle yönetime gelen
rejime meşruiyet kazandırılması ve ülkedeki
insan hakları ihlallerine göz yumulmasının sağlanması hedeflenmiştir. ABD-Mısır ilişkileri, hâlihazırda bu stratejiden olumsuz etkilense de
bu durum Mısır için hesaplanmamış ya da beklenmedik bir gelişme olarak görülmemelidir.
Öte yandan Mısır ile yüksek meblağlı silah
anlaşmaları yapan Fransa ve Almanya, bütün
AB ülkeleri tarafından kabul edilen “AB Ortak
Tutum 2008/944/Ortak Dış ve Güvenlik Politikası”
(ODGP) kapsamında öngörülen hükümleri kabul
etmişlerdir.15 Askerî teknoloji ve teçhizatın ihracatının kontrolüne dair ortak kuralların belirlendiği bu belgenin 4. maddesi, üye devletlerin
“askerî teknoloji ve ekipmanlarını ülke içinde
baskı veya uluslararası saldırganlık” gibi insan
hakları ihlalleri ve uluslararası istikrarı bozucu
amaçlar için kullanması söz konusu olan ülkelere
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ihracının önüne geçmesi konusunda kararlı olmasını ön görmektedir.16 Yine bu ülkelerin taraf
olduğu Birleşmiş Milletler (BM) “Silah Ticareti
Sözleşmesi” (2013), konvansiyonel silah ticaretine
ilişkin düzenlemeleri ortaya koyarken insan
hakları konusuna özellikle vurgu yapmaktadır.17
Fransa, her iki anlaşmaya da taraf ve saygılı olduğunu ifade ederken18 Mısır’da Sisi rejimi tarafından gerek Nahda ve Rabiatul Adeviye Protestoları esnasında bin kişinin ölümü ve binlercesinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylar gerekse de takip eden süreçte rejim tarafından Uluslararası Af Örgütü’nün raporlarına da yansıdığı üzere-19 işlenen insan hakları ihlallerine
ve Fransa’dan alınan teçhizatın bu ihlallerdeki
rolüne dair iddialara rağmen silah satışında
mahzur görmemiştir. 2012-2015 yılları arasında
Mısır Güvenlik Güçleri’nin Fransa’dan tedarik
ettiği askerî teçhizatın, gösterilerin şiddetle bastırılmasında kullanıldığı gerekçesiyle AB’nin
Mısır hükûmetine uyguladığı yaptırımlara rağmen
bu ülkeye silah satışı devam etmiştir.20 Almanya’nın da insan hakları konusunda sorunlu sicile
sahip ülkelere silah satışına dair çelişkili bir
tutum gösterdiği göze çarpmaktadır. Yemen’de
gerçekleştirilen hava bombardımanları ve İstanbul Başkonsolosluğunda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti gibi nedenlerle Suudi Arabistan’a
silah satışını durduran Almanya, bu ülke için
ürettiği silahları yine hem insan hakları konusunda bahsi geçen fiilleri işleyen hem de Libya
ve Yemen iç savaşlarına Körfez ülkeleriyle beraber müdahil olan Mısır’a satmaktan çekinmemektedir.21 Sonuç olarak, Sisi rejiminin yüklü
silah kontratları aracılığıyla ilgili ülkelerle ilişki
tesis etmek suretiyle bunun üzerinden uluslararası alanda kabul görmeyi ve varlığını meşru
zemine oturtmayı başardığı anlaşılmakla birlikte
insan hakları bağlamında Fransa başta olmak
üzere uluslararası anlaşmalardan kaynaklı yükümlülüklere uyulmadığı görülmektedir.
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Çok Taraflı Dış Politikanın Aracı
Olarak Silah Alımları
Sisi, çok taraflılığa evrilen dış politikası doğrultusunda harekete geçmek için zaman kaybetmemiş; Şubat 2014’te henüz ABD’nin silah
satışı önündeki engellemeler devam ederken
Rusya’ya bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Bu gelişmeyle Rusya, Sisi’nin ziyaret ettiği Arap olmayan ilk ülke olmuş ve Putin’le görüşmesi iki
ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başlayacağına
dair ilk işaretleri vermiştir. Bu noktada Sisi’nin
attığı adımlar, özünde Washington’a verilen
planlı birer mesaj ve ABD ile ilişkilerini sürdürürken hatta geliştirirken aynı zamanda bu ülkeden sağlamakta olduğu faydayı arttırmak
adına atılmış incelikli hamleler olarak değerlendirilebilir. Bu stratejinin, Cemal Abdul Nasır’ın
izlediği 1955’te Mısır ve Çekoslovakya arasında
imzalanan silah anlaşmasıyla gelişen ve 1970’lerin ortalarına kadar Sovyetler Birliği ile devam
eden iyi ilişkileri beraberinde getiren politikadan
izler taşıdığını söylemek mümkündür. 1948 Savaşı’ndan sonra bağımsızlığını ilan eden İsrail’i
Mısır için tehdit olarak gören Nasır, Mısır ordusunu ve ekonomisini güçlendirmeyi, ülkenin güvenliği ve bağımsız politikalar izlemek için
zorunlu görmüştür. Dolayısıyla Sovyetler Birliği’ne
yaklaşarak ABD desteğini almayı denemiş ancak
bu ülkenin önce kayıtsız kalması, sonrasında
talebi geri çevirmesi üzerine Çekoslovakya ile
silah anlaşması imzalamıştır. Zamanla ilerleyen
ilişkiler, yalnızca silah tedarikiyle sınırlı kalmamış;
nükleer ve ekonomik alanlardaki iş birliğini beraberinde getirmiş ve 1967 Savaşı sonrasında
Mısır ordusunun toparlanmasındaki Sovyet desteği ve 1969 sonrasında tansiyonun yükselmesiyle
beraber Mısır ve İsrail arasındaki yıpratma savaşları sırasında zirveye çıkmıştır.22
2014’ten itibaren Mısır ve Rusya arasında
imzalanan silah satışı ve sivil nükleer tesislere

dair yapılan birçok anlaşmaya karşın Sisi’nin
ABD’den tamamen kopmak ya da bu ülkenin
desteğini tedrici olarak azaltmak yönünde bir
niyetinin olmadığını söylemek yanlış
olmayacaktır.23 Temelde amaç, ABD yardımı ve
diplomatik desteğine olan aşırı bağımlılıktan
kurtulmak ve uzun yıllardır bölgesel politikalarında daima menfaatlerini gözete geldiği bu ülkenin kendisine silah tedarikinde seçici davranması hatta konjonktürel olarak kısıtlamaya
gidebilmesi ve bazı kilit önemdeki silah sistemlerinin satışını yapmaması gibi gelişmelere karşı
bu ülkeyi kısmen de olsa dengelemektir. Bu
sayede söz konusu nedenlerle sınırlandığına
inanılan Mısır’ın ulusal menfaatlerinin, Rusya,
Çin ve diğer Avrupalı aktörlerle tesis edilecek
diplomatik ilişkilerle sağlanması hedeflenmektedir.24
Mısır’ın kaynaklarını çeşitlendirmeye ilişkin
çabasının gerekçelerine dair bir başka değerlendirme de bu ülkenin menfaatlerinin Suriye’de
rejimle kurulan ilişkilerin yanı sıra Libya’da
Halife Hafter’e verilen aktif destek gibi konularda
ABD ile çatışırken Rusya ile yakınlaşması olarak
yapılabilir.25 Bu noktada Körfez desteğinin de
Mısır’ın bölgesel politikalarının uygulanmasını
kolaylaştırdığı hatta kilit rol oynadığı değerlendirilmektedir. Zira Mısır’ın aşırı bağımlı olduğu
ABD desteğini dengelemek üzere alternatif ülkelere yönelmesi, Körfez ülkelerinin denkleme
dâhil olmasıyla daha da belirginleşmiştir. Arap
Baharı sürecinde ABD’nin Mübarek karşıtı tutumundan rahatsızlık duyan Suudi Arabistan ve
BAE, mezkûr ayrışmadan faydalanarak inisiyatif
almıştır.26 Nitekim Kral Abdullah, ABD tarafından
geri çekilen her yardımın kendileri tarafından
karşılanacağını açıklamıştır.27 Neticede Mısır,
Suudi Arabistan, BAE ve Kuveyt’in sağladığı yardımlar sayesinde yaptırımlar karşısında ABD
ile gerilen ilişkilerini daha sağlam bir zeminde
sürdürme imkânı bulmuştur.
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Mısır, daha önce de ifade edildiği gibi Hür
Subaylar Darbesi’ni müteakip gerçekleşen tedrici
yakınlaşmayla birlikte Soğuk Savaş’ta 1955’ten28
1970’lerin sonuna kadar29 İsrail’e karşı Sovyet
silah sistemlerini kullanmıştır. Mübarek döneminde ise ordu, temelde gelişmiş ABD silahlarına
bel bağlamıştır. Ancak gelinen noktada ne Rus
sistemlerinin ne de adı geçen ülkelerin askerî
teknolojik altyapısının, Mısır’ın uzun yıllardır
bağımlı olduğu ABD’yi ikame etmesi düşük bir
ihtimaldir. Yine de Kahire’de ülkenin silah tedarikçilerinin çeşitlendirilmesi adına güçlü bir
destek söz konusudur. Sisi’nin ise temel amacı
bunu, ABD’yi denklem dışına itmeksizin gerçekleştirmektir.30 Nitekim bu politikanın daha
rasyonel olduğu ifade edilebilir.

Sonuç olarak Mısır’ın, Rusya ve
alternatif ülkelerden silah tedarikini
ve bu sayede gelişen ilişkilerini
gelecekte de ABD ile ilişkilerinde
kaldıraç olarak kullanması ve
bölgesel ölçekte askerî teknoloji
açısından geri kalmaktansa ABD ile
yönetilebilir krizleri göze almak
suretiyle Su-35 gibi stratejik
silahlarla beraber donanma ve kara
kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu
yüksek teknolojili diğer teçhizatların
alımına devam etmesi muhtemel
görünmektedir.

Mısır’ı, alternatif silah tedarikçilerine yönelten
bir başka etmen de İsrail’in nitelikli üstünlüğünün
sürdürülmesi ilkesi nedeniyle31 Mısır’ın daha
önce ABD’den F-15, AIM-120 AMRAAM havadan
havaya füzeler ve AGM-84H SLAM-ER gibi stratejik platform ve mühimmatları talep etmesine
rağmen olumlu yanıt alamaması ve F-35 progReport No: 24

ramında yer almak için attığı adımların sonuçsuz
kalması gibi gelişmeler olmuştur. Bu durum
2014’ten beri yürüyen süreçle de paralel olarak
diğer birçok silah sistemiyle beraber Mısır’ın
Rus Sukhoi-35 savaş uçaklarını satın almak için
2018’de Rusya ile anlaşmasını beraberinde getirmiş32 ve Su-35’lerin ilk teslimatları 2020’de
gerçekleşmiştir.33 Kasım 2017’de Rusya ile karşılıklı olarak hava sahasının kullanımına izin
veren taslak bir anlaşmaya da34 imza atan Mısır
üzerinde, ABD tarafından gelen yaptırım uyarıları
caydırıcı bir etkiye neden olmamış ve tehditlere
“Mısır’ın, iç ve dış politikasıyla ilgili konularda
herhangi bir ülkeden emir almayan bağımsız
bir ülke olduğu” şeklinde cevap verilmiştir.35
Su-35’lerin teslimatına başlanması ve ilişkilerin
bozulması ve “Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası” (CAATSA)
çerçevesinde gelen yaptırım tehditlerine karşın
ABD’nin Ekim 2020’de, Mısır’a 417 milyon dolar
değerinde “Deniz Alan Farkındalık Sistemi” satışını onaylaması da çelişkili bir tutum olarak
dikkat çekmektedir. Nitekim bu sistemlerin
satışı için onay verilmesine rağmen Mısır, Rusya
ile kasım ayında başlayarak 2020 yılı sonuna
kadar sürecek olan “Dostluk Köprüsü”36 adlı
deniz tatbikatına iştirak etmekten çekinmemiştir.
Karadeniz’de NATO ve Rusya arasında gerginliğin
arttığı ve karşılıklı tatbikatların icra edildiği bir
dönemde böyle bir gelişme, Mısır’ın ABD karşısındaki hareket alanının genişlediğine ilişkin
bir başka işaret olarak görülebilir.
Sonuç olarak Mısır’ın, Rusya ve alternatif
ülkelerden silah tedarikini ve bu sayede gelişen
ilişkilerini gelecekte de ABD ile ilişkilerinde
kaldıraç olarak kullanması ve bölgesel ölçekte
askerî teknoloji açısından geri kalmaktansa
ABD ile yönetilebilir krizleri göze almak suretiyle
Su-35 gibi stratejik silahlarla beraber donanma
ve kara kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu yüksek
teknolojili diğer teçhizatların alımına devam etmesi muhtemel görünmektedir.37

Sisi Döneminde Mısır’ın Silahlanma ve Askerî Altyapı Yatırımları

Stratejik olarak Mısır’ın tek bir tedarikçiye
bağımlı kalması yerine kendi şartlarıyla kendisine
silah satmaya istekli olan farklı tedarikçilerden
alıma gitmesi siyasi pozisyonunu güçlendirmesine
katkıda bulunacaktır. Tedarikçilerin çeşitlendirilmesi, Mısır’ın tek bir tedarikçiye bağımlı
olması durumunu ortadan kaldırırken daha bağımsız politikalar sürdürebilmesine de olanak
verecektir. Öte yandan bu politikanın Mısır açısından beraberinde ekonomik bağımlılığı getirdiği
de bir gerçektir. Diğer bir deyişle, Mısır’ın tek
bir tedarikçiye bağımlılığı azalsa da ekonomik
imkanlarıyla uyuşmayan alımlar, bu silahların
bakım onarım ve harbe hazır tutulması gibi gereklilikler için yüklenilmesi gerekecek masraflar
neticesinde yeni bağımlılıklara neden olacaktır.
Bu anlamda Körfez ülkeleri başta olmak üzere
dış finansman yoluyla alımı gerçekleştirilen bu
silahların kullanılabilir kalması gerekliliği yeni
finansman ihtiyacını beraberinde getirecek ve
bunun neticesinde çeşitli siyasi ödünler verilmesi
durumunda kalınacaktır.

şılmaktadır. Anayasası’nın 203. maddesi gereğince Mısır’ın askerî harcamaları ve orduya ayırılan bütçe üzerinde tam bir gizliliğin hâkim olması, gerçek durumun anlaşılması noktasında
zorluklara neden olmaktadır.41 Dolayısıyla Mısır’ın,
bütçede belirtilen kalemlere ek farklı kaynaklara
sahip olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin Mısır,
İskenderiye yakınlarındaki Muhammet Necip
Üssü’nü genişletirken aynı anda birçok büyük
çaplı altyapı projesini beraber yürütmüştür.
Bunların ekonomik büyüklüğü, bütçeye anormal
bir yük getirecek kapsamdadır ki bu durum ya
açıklanan bütçenin doğru olmadığı yahut da dış
yardımlara bütçede yer verilmediği sonucunu
doğurmaktadır.42 Diğer yandan, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) verilerinde 2011-2020 dönemine ait harcamalarda
-genel itibarıyla- bir düşüş gözlemlenirken adı
geçen kuruluşun da Mısır’a ait verilerin netliğine
dair şerh koyması, gerçek durum ve paylaşılan
verilerin güvenilirliği hakkındaki soru işaretlerini
doğrulamaktadır.43

II. Silah Alımları ve Altyapı
Yatırımları

Mısır’ın silah alımlarındaki artış, daha önce
değinilen tedarikçilerindeki artışa paralel olarak
ilerlemiştir. Camp David sonrası gelişen ilişkiler
ve başlayan yardımlar neticesinde Mısır’ın silah
tedarikçileri arasında on yıllardır birinci sırada
yer alan ABD’nin bu dönemde liderliği Fransa’ya
bıraktığı görülürken Mısır da bu ülkenin en
büyük pazarı hâline gelmiştir.44 Mısır’ın silah
tedarikçileri arasında geçmişte de yer bulan
Fransa’nın, Sisi döneminde bu denli yüksek pay
almasıyla beraber gelişen ilişkilerin yansımaları,
Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve bununla ilintili olarak bu ülkenin
Libya’daki menfaatleri bağlamında yükselen
tansiyonla beraber görülmeye başlanmıştır. AB
içinde siyasi liderlik iddiası bulunan Fransa’nın,
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminde
benimsediği agresif, müdahaleci politikalarının45
ve Ortadoğu’da ABD’nin boşluğunu doldurmaya

A) Silah Alımları:
2014 yılında Sisi’nin iktidara gelişinden itibaren
Mısır, askerî kapasitesini arttırmak adına rekor
seviyede harcama yapmıştır. Bu dönemde Mısır’ın
silah ithalatı %215 artarken38 artış trendinin
takip eden yıllarda da devam ettiği gözlemlenmiştir. 2014-2018 yılları arasında Mısır, Suudi
Arabistan ve Hindistan’ın ardından39 dünyanın
en büyük üçüncü, Ortadoğu’nun ise ikinci büyük
silah ithalatçısı durumuna gelmiştir.40 Diğer
yandan, açık kaynaklardan ve silah anlaşmalarının yapıldığı ülkelerin açıklamalarından dahi
bunların miktarı ve meblağı hakkında genel bir
fikir edinmek mümkünken Mısır’ın gerçek durumu halkına ve uluslararası topluma tam olarak
raporlamadığı ve açıklamaktan kaçındığı anla-
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yönelik hamlelerinin önemli ortaklarından biri
de Mısır olurken Türkiye karşıtlığı, bu ortaklığın
en önemli odaklarından biri olarak gelişmiştir.
Rusya’nın da söz konusu tedarikçiler arasında
ikinci sıraya yükseldiğini, Almanya’nın ise Mısır’a
başta denizaltı satışları olmak üzere silah tedarikinde önemli bir konuma geldiği gözlemlenmektedir.46 2020 yılına gelindiğinde İtalya da
Mısır ile yaptığı anlaşmayla bu ülkenin en önemli
tedarikçileri arasına girmiştir. Eleştirilere rağmen
İtalyan Hükûmeti, başta Eurofighter savaş uçakları ve FREMM sınıfı firkateynler olmak üzere
stratejik hava ve deniz platformlarının Mısır’a
satışı için anlaşmaya varmıştır. Bu sayede Mısır,
AB bünyesinde en büyük ekonomik güce sahip
üç ülke ile yüksek meblağlı kontratlar imzalamış
ve bu yolla aynı zamanda birlik içinde ağırlığı
tartışmasız olan bu ülkelerle uzun vadeli ilişkiler
tesis etmeyi hedeflemiştir.
2014-2018 yılları arasında Mısır’da hava ve
deniz unsurlarının modernizasyonu daha fazla
gündeme gelirken askerî bütçeden 8 milyar dolarlık kaynak Fransız ve Rus silah sistemleri
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için ayırılmıştır. 2014 yılında, Sisi’nin Rusya ziyaretinin ardından iki ülke arasında, S-300 VM
(Antey-2500) Hava Savunma Sistemi47 (HSS) için
9M82M, 9M83M füzeleri gibi birçok sistemin
Mısır’a satışını kapsayan 3,5 milyar dolarlık bir
savunma anlaşması imzalanmıştır. 2015 yılında,
1 adet Recce uydu ve 46 adet -aslında Rusya
için üretilen ancak bu ülkenin Kırım’ı işgali ve
ilhakı nedeniyle Mısır’a satılan Mistral sınıfı
doklu çıkarma gemilerinde kullanılmak üzere
tasarlanan- Ka-52K savaş helikopteri ve bu
platformlar için 9A1472 Vikhr, 9M120 Ataka tank
savar füzeleri; 2020 yılına kadar teslim edilmek
üzere 46 adet Mig-29M gibi ana silah sistemleri
için anlaşma sağlanmıştır. Mısır, Rusya’dan aynı
zamanda BUK-M2E ve TOR-1/TOR-2 hava savunma sistemlerinin yanı sıra ABD yapımı Avenger uçaksavar lançerleri satın almıştır.48 Özellikle
Rusya’dan yapılan bu alımlar, o dönem için Mısır’ın politikasındaki kırılmanın en somut yansımalarından biri olmuştur.
2008’den bu yana Mısır’ın envanterindeki F16 savaş uçaklarının sayısı, 113’ü daha modern
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C ve D Blok olmak üzere 151 adetten, 177’si
daha yeni modeller olmak üzere 208-220 adede
yükselmiştir. Buna ek olarak Mısır, 2 milyar
dolar bedelle gelişmiş M2 modellerden 46 adet
MiG-29M49 için Rusya ile anlaşmaya varmıştır.
2015 yılında ise bir başka önemli alımı teşkil
eden 24 adet Rafale savaş uçağını da içeren 5,2
milyar euroluk anlaşma kapsamında Fransa’yla
anlaşan Mısır ilk partiyi aynı yıl teslim almıştır.50
Bir diğer önemli eşik de daha önce değinildiği
üzere F-35 programının dışında tutulmasına
mukabil Mısır’ın, ABD ile ilişkilerinde önemli
bir test niteliğinde bir hamleyle Mart 2019’da
Rusya ile 24 adet Sukhoi-35 savaş uçağının
alımı için anlaşma sağlamasıyla aşılmıştır.
ABD’den gelen tepkilere rağmen 2020 yılında
bu uçakların teslimatına başlanmıştır.

Mısır’ın askerî gücünün, Körfez
ülkelerinin bölgesel politikaları ve
rekabetleri çerçevesinde
araçsallaştırılmaya çalışıldığı da
ifade edilebilir. Bu kapsamda, Körfez
tarafından Mısır’ın desteklenmesi
suretiyle Kızıl Deniz, Basra Körfezi
ve mücavir bölgelerde İran kaynaklı
tehditlerin ve bugüne gelindiğinde
tansiyonun arttığı Doğu Akdeniz ve
Libya bağlamında Türkiye’nin
dengelenmesinde görülen faydanın
önemli bir etken olduğu
değerlendirilebilir.

2016 yılında, Rusya’dan süpersonik Moskit
gemisavar füzelerini taşıyan 550 tonluk P-32
füze korveti envantere katılan platformlar arasında yerini almıştır.51 Bu dönemde Mısır, Alman
silahlarının da en büyük ikinci müşterisi durumuna gelmiştir. 2015 yılında gerçekleşen Sisi’nin

Almanya ziyareti, darbeci generalin uluslararası
meşruiyet kazanması yönünde önemli bir kilometre taşı olmuştur.52 Bunlara ek olarak, Alman
Thyssen Krupp Marine Systems’den (TKMS)
2011 yılında sipariş edilen 2 adet Type 209/1400
denizaltı ile aynı tipte 2 adet denizaltının daha
alımı için kontrat imzalanmıştır. Çin de Mısır’ın
tedarikçileri arasında özellikle İHA ve SİHA satışlarıyla kendini göstermektedir. Bu ülkeden,
sayısı hakkında kesin bilgi olmamakla birlikte
mevcut durumda Sina’da IŞİD’e karşı ve Libya’da
Hafter güçlerini desteklemek üzere53 yoğun olarak kullanılan Wing Loong’lar satın alınmıştır.54
Mısır’ın agresif silahlanma politikasının finansmanında Körfez ülkelerinin sağladığı kaynak
önemli bir sacayağıdır. Buna gerekçe olarak,
Arap Baharı sonrası Ortadoğu halklarının değişim
talebini kendi rejimleri adına tehdit olarak algılamaları, dolayısıyla o dönem ABD’nin Arap Baharı’na ve Mısır darbesine olan yaklaşımının
yanı sıra yönetimden uzaklaştırılan Müslüman
Kardeşler’e karşı Sisi rejiminin ayakta durmasına
atfedilen önem ve Körfez ülkelerinin İran karşıtı
gündemi gösterilebilir.55 Buna ek olarak Sisi
yönetimindeki Mısır’ın askerî gücünün, Körfez
ülkelerinin bölgesel politikaları ve rekabetleri
çerçevesinde araçsallaştırılmaya çalışıldığı da
ifade edilebilir. Bu kapsamda, Körfez tarafından
Mısır’ın desteklenmesi suretiyle Kızıl Deniz,
Basra Körfezi ve mücavir bölgelerde İran kaynaklı
tehditlerin ve bugüne gelindiğinde tansiyonun
arttığı Doğu Akdeniz ve Libya bağlamında Türkiye’nin dengelenmesinde görülen faydanın
önemli bir etken olduğu değerlendirilebilir. Nitekim Fransız savaş uçakları için harcanan miktarın da yarısı Körfez ülkeleri tarafından finanse
edilirken diğer yarısı Fransa’dan alınan ticari
krediler ve garantilerle karşılanmıştır.
Sisi’nin yönetime gelişine müteakip donanmada da çok ciddi geliştirmeler olmuş, 2014 yılında Fransa ile 4 adet Gowind-2500 korveti için
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anlaşılmıştır. Donanmaya yapılan alımlar kapsamında en kayda değer gelişme bir zırhlı tabur,
bir de piyade taburunun yanı sıra her biri 6 adet
helikopter taşıma kapasitesine sahip Mistral
sınıfı doklu çıkarma gemileri olmuştur. Bu alım,
Mısır’a yaklaşık 1 milyar euroya mal olmuştur.
Ortadoğu’daki emsallerine kıyasla en büyük

olma özelliği taşıyan gemilere yönelik Mısır’ın
daha önce bir ihtiyaç belirtmemesi dikkat çekmiştir. Körfez bölgesine intikali hızlandırma imkânı veren56 bu gemiler için de finansmanın
Körfez tarafından sağlandığı ifade edilmektedir.57
Sonuç olarak Mısır, Türkiye’den sonra bölgedeki
en büyük donanma durumuna gelmiştir.58

Mısır’ın Sisi Döneminde Silah Alımları:
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B-Altyapı ve Üslerdeki Gelişmeler:
Mısır’ın yalnızca silah alımlarına odaklanmak,
bu ülkenin askerî yapılanmasının anlaşılması
adına yeterli bir yaklaşım olmayacaktır. Askerî
güçler, yalnızca bir yerden diğerine hareket etmezler. Bunlar, üs, eğitim tesisleri, yollar vb.
birçok altyapı unsurlarına ihtiyaç duymaktadır.
Son yıllarda Mısır, bu alanlara da kayda değer
miktarda yatırım yapmıştır. Uzun yıllardır büyük
bölümü insansız bölge olan Sina Yarımadası’nı
ülkeye daha fazla entegre etmeyi amaçlayan ve
aslında Mursi iktidarı sırasında şekillenen otoyollar, fabrikalar ve milyonlarca insanın bölgede
iskanını kapsayan Sina Kalkındırma Planı bunlardan biridir.59 Buna ek olarak Süveyş Kanalı’na,
2020’ye kadar tamamlanmak üzere araç ve
trenler için bedeli 4 milyar doları bulan 7 adet
Report No: 24

tünelin yapılması kararlaştırılmıştır. Bu planların,
Sina’da nüfus artışı ve yerleşimin söz konusu
olması durumunda ülkenin kalkınması için
faydalı olacağı bir gerçektir. Diğer yandan doğası
itibarıyla sivil bir mahiyette olsa da otoyollar,
ekonomik kalkınma ve fabrikalar aracılığıyla
Sina’nın derinliklerine inmeyi önemli derecede
kolaylaştırması itibarıyla planın, Mısır’a sivil
amaçların ötesinde imkânlar sağlayacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Dolayısıyla bu proje,
büyük çaplı askerî unsurların da Sina’ya görece
hızlı intikalini mümkün kılması açısından önem
arz etmektedir.60 2016 yılında başlanan proje
kapsamında 2020 itibarıyla 5 tünelin yapımı tamamlanmıştır.61 Sorumluluğu orduya verilen
planın uygulanması için 1 milyar dolardan fazla
bütçe ayırılmıştır.62
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Öte yandan Bilhassa 2014’ten sonraki uydu
görüntülerinde Kahire-Süveyş hattında askerî
nitelikte olduğuna dair emareler olan çok sayıda
deponun inşa edildiği ve bölgedeki hareketliliğin
genellikle askerî faaliyetler olduğu görülmektedir.
Bunun dışında bölgede bir taburdan fazla asker
kapasitesine sahip birçok yeni askerî kampın
kurulduğu gözlemlenmiştir.63
Mısır ordusu son yıllarda birçok askerî üssü
geliştirmiş ve yenilerini inşa etmiştir. Libya sınırındaki Marsa Matruh’a bağlı Hammam’da
bulunan 75,6 kilometrekarelik alanıyla Ortadoğu’daki en büyük askerî üs olarak bilenen Mu-

hammet Necip Üssü, genişletilen Sidi Barani
ve Kızıldeniz üzerindeki en büyük üs konumunda
olan Berenis Deniz Üssü bunlara örnektir.64 Bu
kapsamda, ordunun altyapı ve eğitim tesislerindeki eksikliklerin de hızla ve büyük kaynaklar
ayırılmak suretiyle giderilmeye çalışıldığı müşahede edilmektedir. Süveyş Kanalı’nın kapasitesinin 1 yıl içerisinde 2 katına çıkarılması ve
İskenderiye yakınlarındaki Muhammet Necip
Üssü’nün genişletilmesi projelerine bakılarak,
Mısır’ın mühendislik kapasitesinin küçümsenmemesi gerektiğini ifade etmek yanlış olmayacaktır.65

Sisi Döneminde İnşa Edilen/Geliştirilen ve Askerî Amaçlarla
Kullanılan Üslerden Bazıları:
Cercub
Deniz Üssü
½VNHQGHUL\H
Deniz Üssü

'R¼X3RUW6DLG
Deniz Üssü

Sidi Barani
Askerî Üssü
Bir Gifgafa
$VNHUv+DYDDODQÔ
Habata Askerî
+DYDDODQÔ

Muhammet Necip
Askerî Üssü

Uthman
Hava Üssü

Safaga
Deniz Üssü

Ras Banas
Deniz Üssü
Berenis
Askerî Üssü
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a) Muhammet Necip Askerî Üssü

• 630 km2 alan üzerine kurulmuştur.72

• İskenderiye’nin batısındaki Marsa Matruh’ta,
el-Hammam bölgesinde 1993 yılında inşa
edilen “askerî şehrin” yerini alan Muhammet
Necip Askerî Üssü, 22 Temmuz 2017’de tamamlanan yenileme çalışmalarının ardından
açılmıştır.66

• Hava, kara ve deniz üssü, eğitim alanları ve
sosyal tesisler ihtiva etmektedir.

• Mısır’ın en büyük kara gücü burada bulunmaktadır.67
• Kuzey Askerî Birliği’nin bazı kuvvetleri için
karargâh olarak kullanılmaktadır.
• 75,6 km2’lik bir alanda kuruludur.
• 20.000 asker kapasitesi olan üste, geniş tatbikat alanlarının yanı sıra hastane, lojman,
sosyal alanlar ve sera alanları gibi 1.155
tesis bulunmaktadır.
• Diğer ülkelerle müşterek askerî tatbikatlar
yapılmaktadır.
• El Dabaa’da inşa edilmesi planlanan nükleer
santrali, bölgedeki petrol sahalarını ve eyaletin
batı sınırlarını güvence altına almaktadır.68
• Savaş uçakları, saldırı ve nakliye helikopterleri,
zırhlı araçlar, tank ve ağır topçu birlikleri
ihtiva etmektedir. 69

b) Berenis Askerî Üssü

• Berenis, Kızıldeniz’deki en büyük askerî üs
olmakla birlikte Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki
en büyük deniz üssü ve Mısır’da türünün
ikincisi olarak kabul edilmektedir.

• Berenis Hava Üssü
• Üste, her biri 3000 metre uzunluğunda 3045 metre genişliğinde pistlerin yanı sıra uçak
depoları, uçak bakım onarım hangarları, lojistik birimleri, idari ve teknik alanlar, mekanik
birimler ve zırhlı birlikler, sinyal ve elektronik
harp birlikleri, gözlem birimleri bulunmaktadır.
• Üste HSS’leri bulunmaktadır.

• Berenis Deniz Üssü
• 1000 metre uzunluğunda, 14 metre derinliğinde askerî bir rıhtım bulunmaktadır.
• Mistral sınıfı helikopter gemilerini, denizaltı
ve fırkateynler barındırmaktadır.
• Üste, eğitim alanları, lojistik ve konut tesisi,
gelişmiş imkânlarla donatılmış 50 yataklı bir
askerî hastane bulunmaktadır.73 74

• 15 Ocak 2020 tarihinde resmen açılmıştır.70
• Asvan kentinin güneydoğusunda Mısır’ın güney sınırına yakın, Kızıldeniz kıyısında yer
almaktadır.
• Mısır’ın güney bölgelerinin güvenliğini sağlamak, ekonomik yatırımları ve doğal kaynakları korumak ve Kızıldeniz’den Süveyş
Kanalına ve bağlantılı ekonomik bölgelerde
seyreden küresel deniz trafiğini koruma
altına almak gibi amaçlar için inşa edildiği
açıklanmıştır.71
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c) Cercûb Deniz Üssü
• Mersa Matruh’un batısındaki Cercûb Deniz
Üssü, Mısır’ın kuzey batısını yeni Alamein
şehri ve inşa edilmekte olan el-Dabaa Nükleer
Tesisleri’ni Akdeniz’de güvenceye alması
amacıyla inşa edilmiştir.75
• Savaş uçakları, savaş gemileri ve zırhlı kara
unsurları barındırmaktadır.
• Libya’daki iç savaş ve istikrarsızlığın, üssün
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inşası için bir gerekçe teşkil ettiği ifade edilmiştir.
• Cercûb; bir ticari limanı, sanayi ve lojistik
merkezi, ekonomi ve turizm merkezi de dâhil
olmak üzere Mısır’ın batısında planlanan
ekonomik bölgenin güvenliğine katkı sunmaktadır.76

• Mısır’ın kuzey batısında, Akdeniz sahilinde
Libya sınırına 100 km uzaklıkta yer alan bu
üs, restore edilmiş ve genişletilmiştir.80
• Üste yeni liman, havaalanı, pist ve çeşitli tesisler inşa edilmiş ve temel altyapı çalışmaları
yapılmıştır.

d) Doğu Port Said Deniz Üssü

• Sınırları güvence altına almak, Akdeniz’de
keşfedilen kaynakların korunması, iç güvenliğin temini, yasa dışı göçün engellenmesi
gibi amaçlar için genişletildiği ifade edilmektedir.81

• Süveyş Kanalı’nın kuzey girişinde inşa edilmektedir.

• Üste çeşitli ülkelerle müşterek tatbikatlar
gerçekleştirilmektedir.

• Üs, Port Said Üssü’yle beraber endüstriyel
bölge ve Port Said Limanı’nın, şehrin ve
Doğu Akdeniz’deki gaz sahalarının güvenliğini
temin etmektedir.

g) Habata Askerî Havaalanı

• Yakın zamanda açılışının yapılması beklenmektedir.

• Süveyş Kanalı’nın kuzey girişini kontrol eden
üs, Kanal’ın kuzey bölgesindeki seyrüsefer
güvenliği açısından da önem arz etmektedir.77
• Sina Yarımadası’nın kuzey kıyılarından elAriş Limanı’na kadar olan bölgenin emniyeti
için inşa edilmektedir.

e) Ras Banas Deniz Üssü
• Mısır’ın, Kızıldeniz’de Berenis Askerî Üssü’nün
doğusunda inşa edilecek olan Ras Banas
Üssü’nün, Süveyş Kanalı’nın başlangıcından
Babül Mendep Boğazı’na kadar Kızıldeniz’deki
Mısır kuvvetlerinin odak noktası olacağı ifade
edilmektedir.78

f) Sidi Barani Askerî Üssü
• Yenilenme ve genişletilme çalışmalarının ardından 22 Temmuz 2017’de açılışı yapılmıştır.79

• Mısır Hava Kuvvetleri (MHK) tarafından kullanılan üs, ülkenin kuzeybatısında, Libya sınırına 50 km uzaklıkta bulunmaktadır.
• 2019’dan itibaren yenilenmeye başlanan üste,
kuzey ve güney istikametinde genişletmeler
yapılmıştır.
• Askerî uçak sığınaklarının sayısının arttığı
gözlemlenmiştir.82
• Askerî ve özel uçakların Mısır ve Libya sınırındaki Kahire Havalimanı’ndan Habata Askerî
Havalimanı arasındaki faaliyetleri dikkat çekmektedir.
• Üssün istihbari amaçlarla kullanılma potansiyeli olduğu değerlendirilmektedir.
• BAE’nin, Libya’da Halife Hafter’e bağlı unsurları desteklemede kullandığı üslerden
birisidir.

h) Bir Gifgafa Askerî Havaalanı
• Süveyş Kanalı’nın 90 km doğusunda bulunmaktadır.
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• İsrail’le yapılan savaşlarda stratejik bir rol
oynamıştır.
• İsrail ile yapılan barış antlaşmasından sonra
kullanılmayan ve metruk bir görüntü sergileyen üste, 2015-2017 uydu görüntülerine
göre askerî nitelikte büyük çaplı çalışmalar
yapılmıştır. Bölge civarında tesisleri kullanacak herhangi bir sivil yerleşim olmaması
da çalışmaların askerî amaca yönelik olduğu
ihtimalini güçlendirmektedir.83
• Alandaki pistler tekrar operasyonel hala getirilmiş ve terminal binasının altyapısı geliştirilmiş ve 8 adet korumalı uçak sığınağı ve
askerî nitelikli olduğu kesin olan uçak park
alanları ve bunları korumak için setlerin inşa
edildiği gözlemlenmiştir.84
• Mısır tarafından terörle mücadele operasyonlarında kullanıldığı ifade edilmektedir.85
• Mısır tarafından bu üste Çin yapımı Wing
Loong İHA’larının konuşlandırıldığı bildirilmektedir.86

i) Uthman Hava Üssü
• Libya sınırının 69 km doğusunda yer almaktadır.
• Üste 2016 itibarıyla alt yapı çalışmaları gözlemlenmiş, bu çerçevede hangarlar, pistler
ve diğer altyapı bileşenlerinde iyileştirmeler
yapılmıştır.
• Buranın, Çin yapımı Wing Loongların konuşlandırıldığı bir başka üs olduğu belirtilmektedir.87

k) Safaga Deniz Üssü
• Donanma Kuvvetleri’nin 2. karargâhı ve Güney
Filo Komutanlığı’nın ana karargâhıdır.88
• 4 Ocak 2017’de, Mısır Devlet Başkanı Abdul
Fettah es Sisi yaklaşık 28 milyon dolara mal
olan Safaga Limanı Geliştirme Projesi’ni incelemesi sırasında Mısır’ın güney deniz filosu
komutanlığının ülkenin Kızıldeniz kıyısındaki
Siface’daki yeni karargâhın açılışını yapmıştır.
• Güney Filo Komutanlığı, Kızıldeniz bölgesindeki deniz hareketliliğinin tam kontrolünün
sağlanması amacıyla kurulmuştur.89

l) İskenderiye Deniz Üssü90
• Üste Ekim 2017 itibarıyla birçok tesis inşa
edilmiştir.
• 4 yeni denizaltı birliği kurulmuş ve Almanya’dan alınan Tip-209/1400 denizaltıları için
hangarlar inşa edilmiştir.
• Dünyada yalnızca 7 tane bulunan simülasyon
ünitelerinden biri burada kurulmuştur.
• Fransa’dan alınan Mistral sınıfı doklu çıkarma
gemilerinin yanaşabilmesi için yeni iskeleler
yapılmış ve mevcut iskelelerin su çekim mesafesi 10’dan 12 metreye çıkarılmıştır.91
• Güney Kore’den gelen “Egypt Youth” adlı
Pohang sınıfı korvet, bu üste demirlemiştir.
• Gowind sınıfı fırkateynler için rıhtım inşa
edilmiştir.
• Üsse toplamda 13 adet yeni iskele ve dalgakıran yapılmıştır.92

j) Ras El-Tin Yeni Batı Limanı

• Donanma Kuvvetleri’nin karargâhıdır.93

• Bölgeye 1500 metre uzunluğunda yeni bir liman inşa edilmektedir.

• Sisi döneminde, bu ve Safaga Deniz Üssü
gibi üslerde çok sayıda donanma gemisi ve
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birliğini içerecek şekilde altyapı geliştirilme
çalışmalarına başlanmıştır.94
• 4 adet helikopter pisti inşa edilmiştir.
Bu üslerin yanı sıra Mısır’ın askerî altyapılarına
yönelik iyileştirme ve geliştirmelerin bir başka
odak noktasının Kahire-Sina ve Sina’nın doğusuna
kadar olan hattaki üsler ve havaalanlarında olduğu görülmektedir.95 Bir Gifgafa’nın yanı sıra
El Ariş’teki havaalanı ve civarında 6 adet korumalı
uçak sığınağı inşa edilmiş ve 2 tabur büyüklüğünde askerî kampların kurulduğu tespit edilmiştir. İsrail Askerî İstihbarat Servisi AMAN’da
görevli Yarbay Eli Dekel, Mısır’ın aslında 2017’ye
kadar geçen 10 yıl içerisinde Kahire-Sina hattına
-Kahire Batı Havalimanı’da dâhil olmak üzeretoplamda 88 korumalı uçak sığınağı ve 6 adet
pist inşa ettiğini ifade etmiştir. Kahire Batı ve
Katamiye Havaalanlarında sivil faaliyet görülmezken buralarda neden iyileştirilme yapıldığı
sorgulanmaktadır.96 Diğer yandan Libya sınırına
yakın üslerde İHA ve SİHA hareketliliği gözlemlenmekle birlikte, Uthman gibi askerî üslerde
söz konusu platformlar için çalışmalar yapıldığı
anlaşılmaktadır. Sonuç olarak askerî gücün

önemli bir parametresi olan askerî altyapı ve
üsler konusunda Mısır’da kapsamlı faaliyetlere
girişildiği gözlemlenmektedir.

C. Mısır’ın Askerî Yatırımlarının
Nedenleri ve Mısır’ın Görünürdeki
Tehdit Algısı
Hüsnü Mübarek, kendi döneminde ordunun
profesyonelleşmesi ve özerk olmasına, bu durumun askerler arasında siyasi bazı ihtirasların
gelişmesine neden olabileceği endişesiyle mesafeli durmuş, o dönem İsrail’le barışın sürmesi
ve bölge sathında bir güç aktarımına ihtiyaç duyulmamasından dolayı kapasitesini arttırmak
yerine orduyu ekonomik faaliyetlere yönlendirmiştir. Bu süreçte Mübarek, subayları gelişmiş
ABD silahları satın almak suretiyle yatıştırma
yoluna gitmiştir.97 Diğer taraftan yüksek teknoloji
ürünü silahların teminine karşın bunların etkili
bir şekilde kullanılabilmesi adına ordunun eğitim,
organizasyon gibi niteliklerinin geliştirilmesinin
yanı sıra iç ve bölgesel tehditlere karşı koyabilmesi noktasında sorunlar yaşandığı ifade edilebilir.
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Sisi ise Mübarek ve Sedat’ın aksine subayları
-özellikle ordu bünyesinde sahip olduğu kurumsal
geçmiş ve bağlantılar sayesinde- yakından izleme
ve takip imkânı bulmuştur. Dolayısıyla darbeyle
yönetime gelen Sisi’nin, seleflerine göre bir
darbeyi bertaraf etme konusunda daha fazla
özgüvene sahip olduğu söylenebilir. Askerî istihbarat başkanı olarak görev yaptığı dönemlerde
edindiği tecrübeler ve bu süreçte operasyonel
ve üst düzey kademeleri işgal eden diğer personelle kurduğu kapsamlı ilişkiler, Sisi’nin 2012
yılında savunma bakanlığı görevine getirilmesinde
büyük rol oynamıştır. Bu gelişme ise kendisine
ordu ve istihbarat aygıtlarında en üst seviyede
kadrolaşma imkânı vermiştir. Sonuç olarak Sisi,
siyasi ve ekonomik açıdan değil, hayati güvelik
işlevlerinin güçlendirilmesi açısından da risk
alabilecek bir kapasiteye ulaşmıştır. Mısır’ın
askerî doktrininin dizaynı, silah tedariki ve müttefik kuvvetlerle müşterek çalışabilme gibi konularda uzun vadeli revizyon yapma adına daha
geniş bir hareket alanına kavuşan Sisi,98 silah
alımları yoluyla silahlı kuvvetlerdeki popülaritesini
arttırma ve politikalarına yönelik rahatsızlıklara
dair destek sağlama imkânı bulmuştur.99

Ortadoğu’da tekrar lider ülkeler
arasındaki yerini almak isteyen
Mısır için Suudi Arabistan ve BAE’ye
olan bağımlılık hareket kabiliyetini
kısıtlamakta ve kendisi adına ciddi
bir sorun teşkil etmektedir.

Mısır, geleneksel olarak Ortadoğu’daki en
önemli ülkelerden birisi olmuştur. 1952 “Hür
Subaylar Darbesi” sonrasında Arap dünyasının
liderliğine oynayan Mısır, bu uğurda zaman zaman Irak ve Suudi Arabistan ile çekişmiştir. İsrail’le yapılan barış anlaşması sonrası ülkenin
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giderek dış politikada ABD çizgisine girmesi ve
son yirmi yılda yaşanan ekonomik sorunların
bu durumda etkili olduğunu söylemek mümkündür.100 Söz konusu liderlik, Arap Baharı sonrası bölgedeki gidişat üzerinde daha belirleyici
rol oynama gayretinde olan ve Mısır’ın ekonomik
olarak bel bağladığı Körfez’deki aktörlere geçmiştir. Bu ülkeler ekonomik güçlerini kullanmak
suretiyle bölgesel gelişmelerde başat rol oynamaya çalışmaktadır. Diğer yandan bölgesel bir
güç olarak Ortadoğu’da tekrar lider ülkeler arasındaki yerini almak isteyen Mısır için Suudi
Arabistan ve BAE’ye olan bağımlılık hareket kabiliyetini kısıtlamakta ve kendisi adına ciddi bir
sorun teşkil etmektedir.101 Dolayısıyla Mısır’ın
silahlanmasında Körfez’e olan bağımlılığın giderek artması ve buna dair rahatsızlığın bir
başka motivasyonu oluşturduğu söylenebilir.
Bu kapsamda Mısır’ın, ekonomik zayıflıklarını
askerî kapasitesini geliştirme yoluyla dengelemeye çalışarak bölgede nüfuzunu arttırmaya
çalıştığı değerlendirilmektedir. Doğrusu, darbe
sonrası iktidara gelişinden itibaren aldığı 30
milyar dolarlık desteğe mukabil Sisi de bizzat
Suudi Arabistan’a olan bağımlılıktan duyduğu
memnuniyetsizliği tekraren ifade etmiştir.102
Öte yandan, Mısır’ın askerî kapasitesini arzı
çeşitlendirilmiş alımlarla arttırmaya yönelik çabalarının yalnızca bölgedeki Körfez hegemonyasına karşı koymak ve Fransa, Almanya ve
İtalya gibi aktörlerle ilişkiler tesis etmek ve dolayısıyla Mısır’ın stratejik bağımsızlığını kazanma
isteğiyle açıklanması doğru olmayacaktır. Burada
temel amaçlardan biri de elbette Mısır’ın içeride
ve dışarıda askerî kapasitesini arttırmaktır. Sisi,
2017 yılında bir konuşmasında Suriye, Libya,
Yemen ve Irak’tan bahisle Mısır’ın askerî kapasitesinin bölgedeki boşluğun doldurulması için
bir araç olabileceğinden bahsetmiştir. Diğer
yandan Kızıl Deniz ve Afrika Boynuzu’nda artan
mücadele ve tansiyona mukabil Mısır’ın stratejik
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üstünlüğünü sürdürmesine yönelik amaçlar da
silahlanmada rol oynamaktadır.103 Özelde ise
Mısır, Süveyş Kanalı’ndaki trafiği ve seyrüsefer
güvenliğinin kontrol altına alınması, bölgedeki
en zengin rezerve sahip olan Zohr Sahası gibi
kendi münhasır ekonomik bölgelerindeki (MEB)
hidrokarbon keşiflerinin korunması gibi konular
donanmaya yapılan askerî yatırımlar konusunda
birer gerekçe olarak yorumlanabilir. Güneyde
ise Mısır’ın ortaya koyduğu güç aktarımının
önemli bir dinamiği, Etiyopya ile Rönesans Barajı
ve Nil suyunun paylaşımı konusunda ortaya
çıkan anlaşmazlıklardır. Mısır, içme suyu ve
sulama ihtiyacının çok büyük bir kısmını Nil’den
karşılarken Etiyopya’nın, barajda su biriktirmeye
başlamasıyla iki ülke arasında gerginlik artmıştır.
Sudan’la Halaib Üçgeni üzerinden yaşanan gerginlikler, Sina’daki radikal gruplar, Mısır tarafından bölgesel tehdit algısını şekillendirdiği
ifade edilen diğer önemli unsurlar olarak görülmektedir. Öte yandan envantere katılan silahların, nitelik ve nicelik bakımından bahsi
geçen amaçların ötesinde bir askerî altyapıyı
ortaya koyduğu görülmektedir.104 Örneğin askerî
kaynaklar tarafından Mistral sınıfı doklu çıkarma
gemilerinin, Mısır’ın Akdeniz’deki gaz sahalarının
koruması ve terörle mücadele için kullanılacağı
ifade edilirken İsrail’in uyguladığı konseptte olduğu gibi gaz sahalarını korumak adına bu tarz
görevlerin, zırhlı araçlar ve yüzlerce asker
taşıma ve bunları düşman kıyılarına çıkarma
kabiliyetine sahip helikopter taşıyıcılarından kaldırılan saldırı ve keşif helikopterleriyle değil,
sürat botları ve hava savunma sistemleri tarafından icra edilmesi daha makul bir seçenektir.105
Keza İsrail’in, ilkini Aralık 2020’de teslim aldığı
Sa’ar 6 korvetinde aradığı nitelikleri ortaya koyarken Hizbullah kaynaklı tehditler de dâhil
olmak üzere bölgedeki gaz sahalarının korunması
amacının yanı sıra konvansiyonel ve asimetrik
birçok tehdidi dikkate alması bu noktada daha
ideal bir vizyonu temsil etmektedir. Sa’ar 6,

İsrail yapımı demir kubbe gibi bazı füze ve sensörler ve İsrail firması Elbit Systems’ın ürettiği
elektronik harp sistemleri için uygun olarak
üretilmiştir.106
Diğer yandan Libya’da Ulusal Mutabakat Hükûmeti’nin (UMH) Trablus’taki muhasarayı kırması ve güneyde Vatiye Üssü’nü ele geçirerek
doğu yönünde ilerlemesi neticesinde Sirte ve
Cufra’yı kırmızı çizgi ilan eden ve “radikal unsurlara” karşı ülkesinin güvenliğinin temini
adına askerî müdahale uyarısında bulunan Sisi,
2015 ve 2016 yıllarında IŞİD’in Sirte’yi ele geçirip
Cufra’ya kadar olan hattı kontrol etmesi sonrasında böyle bir kırmızı çizgi belirlememiştir107
ki bu da Mısır hükûmetinin tehdit algılarına dair
mevcut söylemindeki samimiyeti sorgulanır hâle
getirmektedir. Bunun yanı sıra Mısır’ın sorun
yaşadığı mezkûr ülkelerden hiçbirinin askerî
kapasitesinin Mısır’a tehdit oluşturabilecek bir
nitelikte olmaması, Kahire’nin silahlanmaya gerekçe olarak sunduğu argümanların objektifliği
konusunda da soru işaretlerini beraberinde getirmektedir. Nitekim bu gibi bölgesel sorunların,
Mısır güvenlik bürokrasisi tarafından çeşitli düzeylerde tehdit algısına işaret ettiği ifade edilirken
bizzat Sisi Mısır’ın herhangi bir işgalden korkmadığını, bölgede hiçbir düzenli ordunun Mısır’a
tehdit oluşturmadığını ancak Ortadoğu’daki istikrarsızlık ve boşluk sebebiyle Mısır’ın büyük
bir orduya ihtiyaç duyduğunu ifade etmiştir. Dahası Mısır ordusu, Sisi’ye göre Ortadoğu’da
çeşitli bölgelere hızla intikal edebilecek şeklinde
tasarlanmıştır. 108
Sonuç olarak Mısır’ın askerî gücünün geldiği
nokta, sözü edilen devasa silah harcamalarının
aslında Mısır’ın ihtiyacı olan alımlar için yapılmadığı, daha çok siyasi ve jeopolitik gereklilikler
olduğu yönündeki değerlendirmelere neden olmaktadır. Söz gelimi Mısır ordusu, Sina’daki silahlı gruplarla zaman zaman karşı karşıya gelmekteyken alımı yapılan silahların birçoğunun
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Sina’daki bu gayrı nizami unsurlara karşı yürütülen operasyonlarda değil, bir konvansiyonel
savaşta kullanılmaya daha uygun silahlar olduğu
görülmektedir. Burada ABD’den Ekim 2020’de
satışına onay çıkan “deniz alan farkındalık sistemleri”, Çin’den alınan Wing Loong-1 ve Wing
Loong-2’lerin yanı sıra yakın hava desteği için
BAE’den temin edilen AT-802U yakın hava desteği
uçağı gibi sınırlı sayıda platform ve teçhizatın
istisna teşkil ettiği ifade edilebilir. Nitekim hem
Libya sınırı yakınlarındaki Uthman ve Habata
Hava Üslerine hem de Sina’daki Bir Gifgafa
Hava Üssü’ne Wing Loongların intikali, sözü
edilen eksiklikten ileri gelmektedir. Dolayısıyla
gelişmeler, bu satın almaların alternatif işlevlerinin jeopolitik amaçların gerçekleştirilmesi
ve Mısır’ın yaşadığı ekonomik sıkıntılarla zayıflayan bölgesel nüfuzunun tekrar tesis edilmesi
olduğuna dair görüşlerinin haklılığına işaret etmektedir.109

D. Askerî Güç Kavramı ve Mısır’ın
Askerî Yatırımlarının Pratikte
Karşılığı
Esasında orduların sınıflandırılması birçok
farklı kriter çerçevesinde gerçekleşmektedir.
Bu noktada kaynakların incelenmesi, bir ülkenin
askerî kapasitesine ilişkin herhangi bir tartışma
için öncelik teşkil etmektedir.110 Buna göre insan
gücü, hava, kara ve deniz kuvvetlerinin kapasitesi,
doğal kaynaklar, lojistik destek, ekonomik güç,
coğrafi konum, harbe hazır olma, sınır içi ve
ötesindeki askerî üsler ve savunma tesisleri ve
tahkimatı, en önemli kriterler olarak ön plana
çıkmaktadır. Bunlar, bir ülkenin ulusal ölçekte
sahip olduğu varlıkların birer fonksiyonudur.
Askerî açıdan ulusal kapasite değerlendirilirken
savunma bütçesi, insan gücü, askerî altyapı gibi
hususların bilhassa analiz edilmesi gerekmektedir.111
Böyle bir tartışmada, bir ordunun hangi kayReport No: 24

naklardan ne oranda faydalandığı kadar bunların
etkili bir şekilde askerî güce dönüştürülüp dönüştürülemediği hususu önem arz etmektedir.
Bu çerçevede askerî etkinlik kavramının, bir
orduya sağlanan kaynakları ve bunların etkin
muharip kabiliyetlere dönüştürülebilmesi yeteneğini ifade ettiği söylenebilir. Bu noktada,
yapılan kısmi geliştirmelerin, karmaşaya ve ne
kadar cömertçe yapılırsa yapılsın askerî destek
programlarında zorluklara neden olmaktan ileri
gidemeyeceğini belirtmekte fayda vardır.112 Bir
ülkenin, ordusuna yüksek bütçe ve çok sayıda
insan gücü sağlamasına rağmen askerî doktrininin yanlış belirlenmesi, niteliksiz eğitim, liyakatsiz liderlik veya yetersiz organizasyonun söz
konusu olması durumunda askerî kapasite elbette olumsuz etkilenecektir.113
Özellikle güvenlik çevresinin ani ve keskin
değişimlere uğradığı Ortadoğu’da, bölge ülkeleri
gelişmelere ayak uydurmakta zorlanabilmektedir.
Ulusal güvenliklerinin temini için savaş alanında
yaşanan radikal değişimlere uyum sağlamak
adına ülkeler, bu dönüşüm süreçlerini yakından
takip etmek durumundadırlar. Bu noktada Arap
Baharı sonrası devlet yapılarının zayıflamasını
müteakip bölgede devlet dışı silahlı aktörlerin
güçlenmesi ve IŞİD gibi radikal örgütlerin ortaya
çıkışı ve yayılması için uygun koşulların meydana
gelmesi iyi birer örnektir. Bu örgütlerle mücadele,
konvansiyonel savaş için tasarlanmış ağır mekanize silahlardan ziyade yüksek teknolojik
altyapı gerektiren elektronik, sinyal ve uydu istihbaratının yanı sıra taktik ve operasyonel anlamda ordular için bir güç çarpanı teşkil eden
İHA ve SİHA gibi unsurlarla harekâtların icrasını
gerektirmektedir. Bu durum, söz konusu silahların üretilebilmesi adına yerli imkânlara sahip
olmayan ülkeler için ithalat yoluyla eksikliğin
giderilmesi anlamına gelmektedir. Neticede
böyle bir süreç hem milli imkânların yurt dışına
akması hem de siyasi ve jeopolitik birçok etkenin
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devreye girdiği karmaşık ve zahmetli alım süreçlerini beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla
silah sistemlerinin ithalatında son derece dikkatli
olunması ve alımların objektif ihtiyaçlar doğrultusunda, ileriye dönük, geniş bir vizyonla
gerçekleştirilmesi gerektiği açıktır. Oysa güvenlik
çevresindeki dönüşümü yakalamakta zorlanan
ülkeler, güvenlik altyapılarını ve ordularını konvansiyonel anlayışla dizayn etmeyi sürdürmektedirler. Fakat dinamik bir dokuya sahip olan
tehdit dünyasının hibrit hâle gelmesi sonucunda
seçimlerin titizlikle ve iyi bir planlamayla yapılması, kaynakların etkin kullanımı ve tehditlerle
mücadelenin sürdürebilir olması açısından
önemlidir. Bu minvalde, ulusal güvenliğin temini
adına tercih edilecek uçak, tank, helikopter ya
da gemi gibi kısa sürede üretilebilir olmayan
ana silah sistemleri, savunma planlaması yapılırken dikkate alınması gereken önemli unsurlar
olarak ön plana çıkmaktadır.114
Mısır-İsrail barışından itibaren Mısır ordusu,
“Dış Askerî Finansman Hesabı”115 116aracılığıyla
aldığı yardımlarla ABD’den büyük çaplı yüksek
teknoloji ürünü silah alımları yapmaktadır.117
Bu süreçte tehdit algısı ve kapsamı doğrultusunda
kendisi için en iyi seçenek olmasa dahi Mısır,
görünürlüğü fazla, fiyatı yüksek olan silahların
alımına dair inatçı bir tutum izlemiştir. Dahası
Camp David Anlaşması’ndan sonra, dört defa
savaşmış olduğu İsrail’le bir çatışma olasılığından
giderek uzaklaşılmasına rağmen Sina’daki radikal
gruplar ve terörle mücadele operasyonlarında
kullanıma daha elverişli olan hafif, daha esnek
ve mobil unsurlar yerine ulusal kaynaklar konvansiyonel kapasitenin arttırılması için kullanılmıştır ki bu da alımların ulusal güvenlik ihtiyaçlarından başka amaçlara hizmet etmekte
olduğunu ve/ya seçimlerin bizatihi Mısır yönetimi
tarafından yapılmadığını, önemli ölçüde dış yönlendirme ve dayatma ile şekillendiğini düşündürmektedir.

Mısır’ın 2013-2020 arasındaki alımlarına bakarak gelişmiş silahların temini konusundaki
inatçı algının tamamen sona ermediğini de görmek mümkündür. Nitekim ABD’li yetkililerden
gelen, konvansiyonel askerî kapasitenin azaltılması ve daha fazla özel kuvvetler, hava gücü,
keşif-gözlem platformları ve komuta ve kontrole
yatırım yapılması yönündeki isteklere, terör ve
kalkışma tehdidini göz ardı ederek görevlerinin
“Mısır sınırlarını korumak” olduğu noktasında
ısrarcı olan Mısırlı yetkililer tarafından direnç
gösterilmiştir.118 ABD’li yetkililer tarafından Mısır’a, asimetrik yöntemler kullanan İran destekli
gruplar, korsanlık ve yasadışı göç gibi 21. yüzyılın
gerçekleri hâline gelen ulusaşırı tehditleri dikkate
alması ve askerî yapılanmasına buna uygun
olarak kurgulaması için baskı yapıldığına yönelik
ifadelere Wikileaks belgelerinde de rastlanmıştır.119

Sisi dönemi itibarıyla askerî
yapılanma, altyapı ve eğitim
tesisleriyle ilgili gelişmeler bir arada
değerlendirildiğinde Mısır
ordusunun bir süredir kayda değer
reformlara imza attığı ve
kapasitesini arttırdığı görülmektedir.

Silah kaynaklarının çeşitlenmesi ve tek bir
tedarikçiye bağımlılığın azaltılması olumlu bir
gelişme gibi görünse de dezavantajları da bulunmakta, askerî organizasyon açısından durumu
karmaşıklaştırmaktadır. Mısır ordusu, söz konusu
çeşitlendirmeyi hava kuvvetlerinde çeşitli tiplerde
uçakların aynı anda kullanımıyla gerçekleştirmiş
olsa da yapılan yeni alımların sorunlara yol açması muhtemeldir.120 Bu bağlamda birçok ülkeden farklı platform ve mühimmatları içeren
söz konusu alımların, Mısır ordusunun organi-

orsam.org.tr

25

26

Sisi Döneminde Mısır’ın Silahlanma ve Askerî Altyapı Yatırımları

zasyonuna lojistik ve doktrin anlamında ciddi
yansımaları olması söz konusudur.
2000’lerde MHK’nin omurgasını farklı bloklardan F-16 Falconlar oluşturmuştur. Buna ek
olarak MHK, Mikoyan Mig-21, Chengdu F-7,
McDonell Douglas F-4 Phantom II, Dassault Mirage V ve Dassault Mirage 2000’ler gibi platformlarla beraber 2012 öncesinde toplamda
400’den fazla uçağı kullanmıştır. Mısır, mevcut
anlaşmaları çerçevesinde hafif saldırı uçakları
ve gelişmiş eğitim uçakları, Fransız Rafale, Rus
Mig-29, Su-35 ve son olarak üzerinde anlaşmaya
varılan Eurofighter Typhoon gibi platformlar da
dâhil olmak üzere 5 farklı tedarikçiden 7 farklı
savaş uçağını envanterinde bulunduracaktır.121
Bu uçaklar, biri diğeriyle değiştirilmesi mümkün
olmayan farklı sistemler taşımakta ve bunlar
arasında en ufak bileşenlerin dahi değiştirilebilmesi mümkün olmamaktadır. Dahası böyle
bir hava kuvvetleri envanteri, beraberinde farklı
savaş doktrinlerinin geliştirilmesi ve uzun yıllar
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boyunca farklı bakım doktrinlerini de içeren
destekleri gerektirecektir.122 Dolayısıyla böyle
bir durumda pilotlar, teknisyenler ve “uçağa
temas eden” her bir personelin eğitimi konusunda
ciddi sorunlarla karşılaşılacağı ve hava kuvvetleri
envanterindeki her biri ayrı standartta, farklı
prosedürleri ve teknikleri beraberinde getiren
bu birçok platformun aynı anda desteklenmesi
gerekecektir. Dahası her bir modelden diğerine
geçişte personelin tekrar eğitimi gerekecektir
ki bununla bağlantılı zafiyetlerle karşılaşılması
muhtemel hâle gelmektedir. Diğer yandan kariyer
hedefleri açısından da personelin kısıtlı sayıda
modelde uzmanlaşmasına neden olabilecek ve
hava kuvvetlerinin bizzat kendisi yeniden eğitimler
konusundaki teşviklerde sıkıntı yaşayacaktır.123
Bunlara ek olarak ortaya çıkacak ekonomik
yükler bir yana, uluslararası konjonktürde yaşanması olası kesif bir kamplaşmada uçakların
harbe hazır tutulmasında ithalatçı ülkelerin desteğinin devamlılığının da riske girme potansiyeli
bulunmaktadır.
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Doktrin ve organizasyonun hangi ekipmanların
temin edileceği konusunda belirleyici olması
gerekirken Mısır örneğinde alınan ekipmanın
doktrin ve organizasyonu belirlediği anlaşılmaktadır. MHK’nin performansının görece zayıf
olmasında ise adı geçen farklı platformların bir
arada kullanılmasındaki zorlukların yanı sıra
bu platformlar arasında bir hava kuvvetinin unsurları olarak uyum içinde hareket etmelerini
sağlayacak bir ağ kurulamaması da etkili olmaktadır. Nitekim ağ merkezli harp son yıllarda
ordular için bir tercihten çok zorunluluk hâline
gelmektedir.124 F-35’i de ülkeler açısından bu
kadar aranan bir uçak yapan en önemli özelliklerinden biri de ağ merkezli harp konusunda şu
ana kadar üretilen en iyi uçak olmasıdır.125
Yüksek teknoloji ürünü silah alımına yönelik
sergilediği savurgan tutum nedeniyle envanterdeki silahların harbe hazır tutulması ve modernize edilmesi adına kaynak kalmaması gibi
durumlar da Mısır’da uzun yıllar kronik bir
sorun olarak devam etmiştir. Bu kapsamda Mısır’ın, ABD’den aldığı kaynağın yalnızca %30’unun
bakım masrafları için kullandığı ifade edilirken
bu rakam ABD’li uzmanlar tarafından önerilen
%50 oranının altındadır.126 Dahası bu miktarın
da etkin bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı
şüphelidir. Diğer faktörlerin yanı sıra bakım
onarım gibi gerekliliklere harcanan meblağların
bu derece düşük olması Mısır’ın, ABD ile kıyasla
söz konusu platformlardan neden çok daha az
istifade edebildiğini gösterir niteliktedir. Keza
depo bakımı için geçen zamana bakıldığında,
örneğin Mısır F-16’larının her yıl ABD F-16’larının
yarısından daha az sorti yaptığı görülmektedir.
Benzer bir durum, kara ve deniz platformlarında
da gözlemlenmekte; örneğin bir dönem ABD
ile Kahire yakınlarında ortak üretilen M1A1 Abrams tanklarının, operasyonel birimlere teslim
edilmeden önce rutin olarak fabrika bahçesinde
aylarca bekletildiği, Knox ve Perry sınıfı firka-

teynlerin ise zamanlarının çoğunu İskenderiye
Limanı’nda geçirdikleri ifade edilmektedir ki
Mısır’da bu durum bir dönem alışıldık olarak
yorumlanmaktadır.127
Silah sistemleri ve altyapı yatırımlarının, eğitim, bakım ve genel bir harbe hazırlığı beraberinde getirip getirmeyeceği burada önemli olan
noktadır. Gelişmiş silahlara sahip ancak kabiliyetleri sınırlı bir ordunun, aynı imkânlara sahip
daha kabiliyetli bir ordu kadar etkili olamayacağı
bir gerçektir.128 Silah, teçhizat ve diğer imkânlardan bağımsız olarak hiçbir ordu muntazam,
gerçekçi, sürekli ve tekrar eden eğitim faaliyetleri
olmaksızın başarılı olamaz. Mısır’ın, uzun yıllardır
envanterindeki silahlarından bu derece az faydalanması, eğitim faaliyetlerinin yetersizliğini
beraberinde getirmiştir. Esasında bu sorun Mısır
açısından tatbikatların ve eğitimlerin çoğunlukla
sonuçları belli ve sürprizlere yer olmayan, önceden planlanan bir senaryoya bağlı kalmak
suretiyle serbest savaş oyunlarının icrasından
yoksun bir şekilde yapılıyor olması neticesinde
daha da büyümektedir. Bunlara ilişkin raporların
hatalara değinmekten imtina edilerek ve bunlardan ders çıkarmaktan kaçınarak kurgulandığı
belirtilmektedir. Bunun yanı sıra gerçekçi, müşterek tatbikatların ve çatışma ortamında başarı
için son derece kritik olan, liderler ve karar vericilere esneklik ve direnç kazandırmaya yönelik
faaliyetlerin eksik olduğu değerlendirilmektedir.129
Bu çerçevede silahların bakım ve onarımına
yeterince kaynak ayıramayan Mısır’ın, askerlerinin
tatbikatlar ile eğitimi de düşük düzeyde seyretmiştir. Dolayısıyla Mısır ordusunun eğitiminin
geleneksel olarak vasat olduğu ifade edilebilir.
Yom Kippur Savaşı’nda, Mısır ordusunun sürpriz
bir saldırıyla Kanal’ı geçmesine olanak veren
görece etkili operasyonel planlara rağmen bu
durumun değiştiği söylenemez. 1990’larda, bir
Amerikan yetkilisinin açıklaması, Mısır ordusunun
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genel durumu hakkında ipuçları vermektedir.
Buna göre inisiyatif ve motivasyon eksikliği, katı
bir biçimde merkezîleşmiş kumanda yapısı, zayıf
eğitim ve çeşitli problemler ordunun başlıca
problemleri teşkil etmektedir. Bunların bazıları
hâlen devam etmekle birlikte orduda kimi mevkilerde, geçmişte olduğu gibi yolsuzluğun devam
ettiği rapor edilmektedir.130 Son yıllarda Mısır’da,
bu hususların eksikliğine dair farkındalığın artması ve bunların giderilmesi noktasında ortaya
konulan çabalar gözlemlenmektedir. Sisi dönemi
itibarıyla askerî yapılanma, altyapı ve eğitim
tesisleriyle ilgili gelişmeler bir arada değerlendirildiğinde Mısır ordusunun bir süredir kayda
değer reformlara imza attığı ve kapasitesini
arttırdığı görülmektedir.131 Bu kapsamda bölgesel
ve geniş kapsamlı tatbikatlara Mısır’ın daha
fazla iştirak ettiği gözlemlenmektedir. Buna
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karşın uzun yıllardır oturmuş alışkanlıkların
değişmesinin ve kapsamlı reformların gerçekleşmesinin zaman alacağını ifade etmek gerekir.
Örneğin ordunun edindiği finansal kaynakların
ve buna paralel olarak askerî harcamaların
arttığı izlenirken alım politikası genel olarak
incelendiğinde, önemli bir kısmı dış finansmanla
satın alınan silahların gerektireceği bakım onarım
ve harbe hazır tutulma gibi faaliyetler için kaynakların yeterli oranda temininde zorlukların
yaşanması beklenebilir. Zira bu alımların bir
neticesi olarak ileride önemli miktarda savunma
bütçesinin bakım onarım, geliştirme, yedek
parça ve bunların operasyonel ömürlerinin arttırılması gibi giderlere harcanması söz konusu
olacaktır ki bu giderler satın alma masrafının
altı katına kadar ulaşabilmektedir.132
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Sonuç
Darbe sonrası 2014 yılında iktidara gelen
Sisi rejiminin, Mısır ekonomisinin gerçekleriyle
uyuşmayan yüksek meblağlı silah alım kontratları
imzaladığı ve sivil ve askerî birçok altyapı projesine giriştiği gözlemlenmiştir. Silah alımları
ve altyapı projelerinin gerekçelendirildiği, Libya,
Doğu Akdeniz ve bölgesel çapta dillendirilen
konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan tehdit
algıları ve bunların kaynakları ile üzerine anlaşmaya varılan silahların niceliği, niteliği ve
nevine bakıldığında ise aralarındaki asimetri
doğrudan göze çarpmaktadır. Çalışma, bu silah
alımlarının tarihsel arka planları ile diplomatik
ve siyasi olası nedenleri, silah alımlarına dair
envanter bilgisi ve bu tablonun Mısır dış politikası
ve savunma sanayii bağlamında ne ifade ettiğine
dair kapsamlı ve öncül bir analiz ortaya koymaktadır.
Darbe sonrasında Sisi yönetiminin gündemi
için silah alımlarının üç önemli amaca hizmet
ettiği anlaşılmaktadır. Bunlardan ilki, bekleneceği
üzere darbeci ve otoriter iç siyasal dizaynı ve
varlığını uluslararası aktörler nezdinde meşru
bir zemine oturtmak hem tanınma hem de uluslararası destek elde etmek olmuştur. Dolayısıyla
2014 yılından sonra yapılan silah alımlarında
ABD dışındaki ülkelerin ağırlığının artmasındaki
önemli nedenlerden birisi de tanınma ve muhatap
alınma yelpazesinin genişletilmesi amacıdır.
Nitekim Rusya ve Çin’in yanı sıra demokrasi ve
insan hakları gibi evrensel değerleri vurgulayan
ve silah satışlarında da bu kavramların öncelemesi noktasındaki anlaşmalara taraf olan Almanya, Fransa ve İtalya’nın, Mısır yönetimiyle
geliştirdiği ilişkiler ve imzalanan kontratlara
bakılarak meşruiyet konusunda Sisi yönetiminin
istediğini aldığını görmekle birlikte bu aktörleri
bahsi geçen konumlanma ve taahhütlerinin samimiyetini sorgulamak da mümkündür.

İkinci olarak, 1979’dan sonra ordu envanterinin omurgasını ABD’den aldığı destekler ve
yine bu ülkeden temin ettiği silah sistemlerinin
oluşturduğu Mısır’a karşı Obama yönetiminin,
Mübarek’in devrilmesi, Müslüman Kardeşler’in
iktidara gelişi ve nihayet darbeyle Sisi’nin yönetimi
ele geçirdiği süreçteki tutumunun, Sisi yönetiminin beklediği ölçüde bir destekçi tutumdan
uzak oluşu da ABD’ye olan bağımlılığın azaltılması
konusunda adım atılmasında gerekçe olarak
görülmüştür. Bu noktada Sisi rejimi ABD ile
ilişkilerinde çıkar dengesini silah tedarikçilerini
çeşitlendirerek bu ülkeye olan bağımlılığını
azaltmak suretiyle sağlamayı amaçlamıştır.
Üçüncü olarak askerî istihbarat kökenli olan
Sisi’nin, bulunduğu makamlar sayesinde yıllar
içerisinde kadrolaşması ve askerî kökenli selefleri
Mübarek ve Enver Sedat’a göre ordu üzerinde
görece daha fazla hâkimiyete sahip olması, kendisine olası bir darbeye karşı daha fazla özgüven
sağlamış ve askerî yatırımlar konusunda daha
fazla inisiyatif almasına imkân tanımıştır. Dolayısıyla Sisi, yüklü silah alımları ve altyapı yatırımları yoluyla ordu nezdinde popülaritesini de
arttırmakta, böylelikle hem ana güç merkezini
kuvvetlendirmekte hem de ordu içerisinden
kendisine yönelebilecek herhangi bir riski bertaraf
etme gayreti içinde olmaktadır.
Diğer yandan silah alımlarının, ordunun
imkân ve kabiliyetlerini arttıran önemli bir etken
olduğu göz önünde bulundurularak Mısır’ın
askerî gücünün görece arttığı söylenebilir. Fakat
silah alımlarının tek başına askerî gücü doğrusal
olarak arttıracağı söylenemez. Bir ülkenin askerî
gücünün, etkili bir organizasyon, eğitim, doktrin
tayini ve bunların harbe hazır tutulması gibi hususlardaki eksikliğinin yanı sıra iyi ve uzun vadeli
tehdit değerlendirmesi yapılamaması ya da bu
konudaki değerlendirmelere uygun olmayan
alım politikası gibi hususlardan olumsuz etkileneceği aşikârdır. Bu noktada Mısır’ın, bölgedeki
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konvansiyonel tehditlerden ziyade asimetrik
tehditler konusunda daha fazla planlama ve tedarike ihtiyaç duymasına rağmen konvansiyonel
silahlar konusunda daha fazla yatırım yapmaya
devam etmesinin zafiyet meydana getirdiği müşahede edilmektedir. Sina’daki silahlı gruplarla
mücadelede yaşanan sorunlar da buna işaret
etmektedir. Bu minvalde, örneğin Libya’da darbeci Hafter’i destekleyen Mısır’ın, Sirte ve Cufra’ya
yönelik belirttiği kırmızı çizgiler konusunda da
hamle yapması büyük lojistik hazırlıklar ve mekanize birliklerin bölgeye intikalini gerektirecektir
ki bu durum kendi başına ciddi zaman harcanması ve maliyetlere katlanılması anlamına gelmektedir. Türkiye’nin ise 1.500 km öteden özellikle İHA ve SİHA’lar yoluyla ve çok daha az maliyetle Libya İç Savaşı’nın seyrini değiştirebilecek
kapasite sergileyebilmesi, ulusal hedeflerin ve
ihtiyaçların belirlenmesi konusundaki planlamanın ne kadar önemli olduğuna dair bir örnek
teşkil etmektedir.
Mısır’ın savunma sanayi alımlarında arzın
bu denli çeşitlendirilmesinin diğer bir dezavantajı
ise MHK’nin envanterinin, farklı ülkelerden
temin edilen ve her biri ayrı bakım ve eğitim
doktrin gerektiren uçaklardan oluşmasıdır. Bu
durumun hem personelin eğitimi hem de uçaklar
arasında eşgüdüm içinde faaliyetlerin icrası konusunda sorunlara neden olması söz konusu
olacaktır. Harp sahasında kuvvetler arasındaki
eşgüdümün geçmişe göre çok daha önemli olduğu ve silah sistemlerinin buna yönelik olarak
geliştirildiğine binaen Mısır’ın bu konudaki eksikliğinin altı çizilmelidir.
Buna ek olarak uzun yıllardır ekonomik sorunlar yaşayan Mısır’ın, yıllar içerisinde alımlardan daha fazla maliyet gerektirmesi söz konusu olan bu silahların harbe hazır tutulması
konusunda zorluklar yaşayacağını ve ABD’ye
tedarik açısından bağımlılığını azaltırken, silah
alımlarında finansal destek aldığı Körfez ülkeleri
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ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine bağımlılığının
artacağını değerlendirmek mümkündür. Bunun
bölgesel politikaları bağlamında Mısır’ın bu ülkelere daha fazla angaje olmasına neden olması
muhtemeldir.
Son yıllarda, Mısır’da eğitim ve doktrin anlamında farkındalığın arttığı ve silahların etkili
kullanımı yolunda daha fazla çaba gösterildiği
gözlemlenmektedir. Bu bağlamda Mısır ordusunun uluslararası tatbikatlara daha fazla iştirak
ettiği ve altyapıya ağırlık verdiği müşahede edilmektedir. Ancak ordu bünyesinde uzun yıllardır
devam eden ve kronikleşen mezkûr sorunlar
da büyük oranda devam etmektedir. Sonuç olarak, Mısır ordusunun kapasitesinde kapsamlı
bir artışın yıllar süreceği ancak bu denli çeşitlendirilmiş bir savunma sanayi arzıyla bu sürecin
teknik açıdan mümkün görünmeyen biçimde
bir uyumlaştırma çabasıyla birlikte götürülmesi
gerektiği değerlendirilmektedir. Aksi takdirde
mevcut manzaranın Mısır’ın askerî kapasite gelişiminden ziyade savunma sanayini dış politikada
çeşitlendirme, destek bulma ve meşruiyet kazanma aracı olarak kullanmaktan ibaret kalması
mümkündür. Böylesi bir çeşitlendirme aktörler
nezdinde de ikili ilişkilerde güvensizliği zaman
zaman tetikleyebilir. Bu durum, küresel ve bölgesel konjoktüre bağlı olarak gelişmesi mümkün
olan yeni kamplaşmalar neticesinde tetiklenebilir.
Mısır’ın, mevcut ortaklarını ve ilişkilerini silah
alımı yoluyla geliştirdiği ve diğer aktörler nezdinde
pozisyon almaya zorlanabileceği böyle bir durumda, silah tedariki açısından bağımlılığını
azaltmasına rağmen müttefiklik ilişkilerinin devamından yana olduğu geleneksel ortağı ABD
veya olası kamplaşmanın diğer tarafları arasında
tercih yapmak durumunda kalması, çeşitlendirme
stratejisi açısından ciddi risk teşkil etmektedir.
Körfez ülkelerine kıyasen ekonomik açıdan böylesi birçok taraflı yaklaşımı sürdürecek bütçe
tahsisi konusunda çok daha zayıf olan Mısır, bu
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nedenle yalnız ekonomik sıkıntıların derinleşmesi
değil aynı zamanda bölgesel kriz ve kırılma anlarında, tedarikçileri arasındaki gerilimlerde
taraf olmak -ve böylelikle kimi tedarikçilerle
alımlara rağmen gerilebilecek ilişkiler- mecburiyetinde kalabileceği durumlar da yaşayabilecektir. Ekonomik sınırlılıklar ve bu mecburiyetin
getireceği ikili ilişkilerdeki kırılmalar mevcut
politikanın sürdürülmesini orta vadede mümkün
kılmamaktadır. Örneğin en basit hâliyle Fransa,
ABD ve Rusya’nın yalnızca Doğu Akdeniz denklemindeki ayrışması dahi böylesi çizgi izleyen
bir ülke için kırılma ve zorunlu bir seçim yapma
anının gelmemesini ve böylelikle tüm ekonomik
sıkıntılara rağmen bu aktörlerin desteği için
kanalize ettiği fonların “boşa gitmemesini” ummak haricinde bir seçenek bırakmamaktadır.
Bu sınırlılıklar dolayısıyla Mısır’ın bahsi geçen
çizgiyi sürdürebilmesi için savunma sanayi alımlarında Körfez desteğinin defaten ülkeye sunulmuş olması ve ülkenin özellikle Doğu Akdeniz
denkleminde Türkiye karşısında oluşan koalisyonun Libya’da görüldüğü üzere sahaya sürülmesine yönelik baskının da bu bağlamda yeniden
değerlendirilmesi gerekmektedir. Mısır ekono-

misinin ve dış politik derinliğinin çok üzerinde
yapılan bu hamlelerin sürdürülebilmesi için
Körfez desteğinin hayati hâle gelmesi, bölgede
en önemli aktörlerden olan Mısır’ın kendi ulusal
çıkarları ve dış politik profili açısından da önemli
bir tehdit oluşturmakta, ülkenin bağımlılığı çeşitlendirmeyle aşmaya çalıştığı bir dönemde
bağımlılığın sadece ve kısmen yönünü değiştirmekte ve dış politikada da manevra kabiliyetini
oldukça daraltmaktadır. Nihayet savunma sanayinde izlenen çizgi, çeşitlendirme çabaları ve
alımların profili; anlamlandırması iç ve dış dinamikler açısından ve özellikle Sisi rejiminin
iktidarı ele alış biçimi dikkate alındığında mümkün
fakat sürdürülmesi daha da derinleşen bir bağımlılık olmaksızın -ki bu yalnızca Mısır’ın elinde
olmayan, bahsi geçen bağımlılığın karşı tarafında
yer alan aktör/lerin de gelecekteki seçimleriyle
bağlantılı iki taraflı bir süreçtir- imkânsız ve
Mısır’ın bölgesel ve küresel profili açısından
güçlenmeyi beraberinde getiren değil, aksine
giderek daha fazla risk teşkil eder bir duruma
gelmiştir.

orsam.org.tr

31

32

Sisi Döneminde Mısır’ın Silahlanma ve Askerî Altyapı Yatırımları

Kaynakça:
“2016 France and the Control of the Arms Trade”, Fransa Savunma Bakanlığı, 2016.
“2020 Military Strength Ranking”, Global Fire Power, 2020.
“3 Egyptian warships cross Turkey’s Bosphorus to take part in drills with Russia in Black Sea”, Egypt Today,
15 Kasım 2020.
“Alexandria Naval Base Development”, Mısır Cumhurbaşkanlığı Resmi İnternet Sitesi, Ekim 2017,
https://www.presidency.eg/en/اﻟﺒﺤﺮﺔ-اﻹﺳﻜﻨﺪرﺔ-ﻗﺎﻋﺪة-ﺗﻄﻮﺮ/اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ-اﳌﺸﺎرﻊ.
“All you need to know about ‘Mohamed Naguib’ military base”, Egypt Today, 22 Temmuz 2020.
“Arms Sales in the Middle East: Trends and Analytical Perspectives for U.S. Policy”, Congressional Research
Service, 11 Ekim 2017.
“Arms Trade Treaty”, BM, https://treaties.un.org/doc/Treaties/2013/04/20130410%201201%20PM/Ch_XXVI_08.pdf.
“Berths Draft Increase in Alexandria Naval Base”, Mısır Cumhurbaşkanlığı Resmi İnternet Sitesi, Ekim 2017,
https://www.presidency.eg/en/اﻟﺒﺤﺮﺔ-ﻟﻸرﺻﻔﺔ-اﻟﻐﺎﻃﺲ-زﺎدة/اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ-اﳌﺸﺎرﻊ.
“Bright future awaits Sinai, Suez Canal Economic Zone after connected to mainland with huge tunnels,
bridges”, Egypt Today, 25 Nisan 2020.
“Council Common Position 2008/944/CFSP”, Official Journal of the European Union, Acts Adopted Under Title
V of the EU Treaty, 8 Aralık 2008.
“Coup-Related Restrictions in U.S. Foreign Aid Appropriations”, Congress Research Service Reports, 20
Ağustos 2020.
“Drone Bases Updates”, Drone Center, 1 Ekim 2018.
“Egyptian Air Force: Repeating Past Mistakes”, Egypt Defence Review, 2 Temmuz 2017.
“Egypt army ranks 9th in the world despite weak economy”, The Egypt Watch, 18 Şubat 2020.
“Egypt: France flouts international law by continuing to export arms used in deadly crackdowns”, Amnesty
International, 16 Ekim 2018.
“Egypt: How French Arms were Used to Crush Dissent”, Amnesty International, 2018.
“Egypt’s biggest military base on the Red Sea in details”, Egypt Independent, 15 Ocak 2020,
“Egypt’s Sisi inaugurates Mohamed Naguib military base west of Alexandria”, Ahram Online, 22 Temmuz
2017.
“Establishment of Some Berths, Alexandria Naval Base”, Mısır Cumhurbaşkanlığı Resmi İnternet Sitesi, Ekim
2017, https://www.presidency.eg/en/ اﻟﺠﺪﻳﺪة-اﻟﺒﺤﺮﺔ-اﻷرﺻﻔﺔ-ﻣﻦ-ﻋﺪد-إﻧﺸﺎء/اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ-اﳌﺸﺎرﻊ.
“F-16 Without AMRAAM: Egyptian Air Force Operates 220 F-16 Fighter Jets Without BVR Missiles”, Fighter
Jets World, 2 Temmuz 2020.
“Foreign Military Financing”, Defense Security Cooperation Agency, https://www.dsca.mil/foreign-militaryfinancing-fmf.

Report No: 24

Sisi Döneminde Mısır’ın Silahlanma ve Askerî Altyapı Yatırımları

“Measuring Military Capability”, RAND
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/MR1110/MR1110.ch7.pdf.
“Military expenditure by country, in constant (2018) US$ m., 1988-2019”, SIPRI 2020.
“Project 61/G Submarines Hangar Construction”, https://www.kasedkhair.com/projects/project-61gsubmarines-hangar-construction/.
“Roundup: Deutsche Patrouillenboote für Ägypten statt Saudi-Arabien”, Boerse, 2 Kasım 2020.
“Sisi did not consider Sirte a red line when ISIS occupied it’, ex-US envoy says”, Middle East Monitor, 30
Temmuz 2020.
“Sisi unveils LE10bn development plan for Sinai”, Al-Masry Al-Youm (English), 8 Mart 2016.
“Su-35 Jet Purchase: Egypt Seeks Equipment Equal to Israel’s”, The Defense World, 5 Ağustos 2020.
“To thwart terrorist attacks from Libya, Egypt is building a new military base”, 12 Haziran 2020.
“ ﺣﺪود ﻟﻴﺒﻴﺎ7 ”ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺣﻮل ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺴﻜﺮﺔ ﻣﺼﺮﺔ ﻋ, Haziran 2020,
https://arabic.rt.com/middle_east/1123453- ﺻﻮر-ﻟﻴﺒﻴﺎ-ﻗﺮب-ﺟﺪﻳﺪة-ﻋﺴﻜﺮﺔ-ﻗﻮاﻋﺪ-ﻹﻃﻼق-ﺗﺴﺘﻌﺪ-ﻣﺼﺮ./

Abul-Magd Z., “The Egyptian military in politics and the economy: Recent history and current transition
status”, CMI Insight, 2013.

Alamy, 12 Mart 2019, https://www.alamy.com/.
Al-Kinani M., “Why Egypt is spending Money on Buying Arms?”, SDArabia, 21 Kasım 2019.
Beeri T., “Israel’s Navy to receive first German-made Sa’ar 6 ship”, Jerusalem Post, 5 Kasım 2020.
Berman L. ve Albo M., “Egypt’s Strategic Balancing Act between the US and Russia”, The Jerusalem
Institutefor Strategy and Security, 5 Nisan 2020.
Brown N., “The Role of Egypt’s Armed Forces: A Military Empire”, SIPRI, 24 Eylül 2020
Bu rakam SIPRI veri tabanında 50 olarak belirtilmektedir. “Egypt to Buy 46 Russian MiG-29 Fighter Jets
For $2 Billion”, Defense World, 26 Mayıs 2015.
Copp J., “Egypt and the Soviet Union, 1953-1970”, Yüksek Lisans Tezi, Portland State University, 1986.
Dentice G., “Shifting Priorities: The Evolution of Egypt’s Foreign Policy”, ISPI, 24 Eylül 2020.
Dentice G., “Matrouh: Egypt’s Linchpin in North Africa and the Mediterranean”, ISPI, 1 Aralık 2020.
Eleiba A., “Egyptian military acquisitions 2017: A timeline”.
Gamal M., “Egypt 2017: Developments in the Military Scene”.
Gamal M., “Egypt’s navy modernization, The growth of new power in the Middle east”, 1 Şubat 2019.
“םירצמ אבצ: ”ןוכיתה חרזמב רתויב לודגה יאבצה סיסבה והז, Globes, 28 July 2017,
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001199046.
Henkin Y., “The Egyptian Military Buildup: An Enigma”, The Jerusalem Institutefor Strategy and Security, 7
Ocak 2018.
Hunte J., “Here Are The First Photos Of Egypt’s New Su-35 “Super Flankers”The Drive, 23 Temmuz 2020.
İnat K., “Fransa’nın Doğu Akdeniz politikasını anlamak”, 17 Ağustos 2020.

orsam.org.tr

33

34

Sisi Döneminde Mısır’ın Silahlanma ve Askerî Altyapı Yatırımları

Kılıç H., TOLGAOZBEK, “Türkiye Neden F-35 Lightning-II Almak İstiyor/İstiyordu?”, 7 Haziran 2020.
Korkmaz S., “Mübarek Sonrası Dönemde Mısır’ın Askeri İlişkileri”, ORSAM Görüş, 14 Haziran 2016.
Mısır Cumhurbaşkanlığı Resmi İnternet Sitesi, “Berenice Military Base”,
https://www.presidency.eg/ اﻟﻌﺴﻜﺮﺔ-ﺑﺮﻧﻴﺲ-ﻗﺎﻋﺪة/اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ-اﳌﺸﺎرﻊ.
Mısır Savunma Bakanlığı Resmi YouTube Hesabı, “ ”ﻓﻴﻠﻢ ﻋﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻴﺐ, Temmuz 2020.
Shapir Y.ve Parpiani K., “Egypt Rearms”, INSS, Strategic Assessment, Cilt 19, Sayı 3, Ekim 2016.
Sharp J., “Egypt: Background and U.S. Relations”, Congress Research Service Reports, 27 Mayıs 2020.
Springborg R. and Williams P., “The Egyptian Military: A Slumbering Giant Awakes”, Carnegie Middle East
Center, Şubat 2019.
Tessler M., “A History of the Israeli-Palestinian Conflict”, Indiana University Press, Indiana, 2009.
Topol S., “WikiLeaks Reveals U.S. Efforts to Change Egypt’s Military Strategy”, Newsweek, 21 Aralık 2010.
Torry H. ve El-Ghobashy T., The Wall Street Journal, 3 Haziran 2015,
Wezeman P., Fleurant A., Kuimova A., Tian N., Wezeman.S., “Trends In Internatıonal Arms Transfers,
2018”, Mart 2019.
 ﻟﻴﺒﻴﺎF Eﻃﺎﺋﺮات ﻣﻦ دﻣﺸﻖ واﻟﻘﺎﻫﺮة واﻹﻣﺎرات ﻟﺪﻋﻢ ﺣﻔ, Nisan 2020, https://www.aljazeera.net/news/2020/7/4/20- ﻟﻴﺒﻴﺎ

Dipnotlar
1

“2020 Military Strength Ranking”, Global Fire Power, 2020,
https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp.

2

Zeinab Abul-Magd, “The Egyptian military in politics and the economy: Recent history and current
transition status”, CMI Insight, 2013, s.1.

3

Yagil Henkin, “The Egyptian Military Buildup: An Enigma”, The Jerusalem Institutefor Strategy and

Security, 7 Ocak 2018, https://jiss.org.il/en/henkin-egyptian-military-buildup-enigma/.
4

Nathan Brown, “The Role of Egypt’s Armed Forces: A Military Empire”, ISPI, 24 Eylül 2020.

5

“Coup-Related Restrictions in U.S. Foreign Aid Appropriations”, Congress Research Service Reports, 20
Ağustos 2020, https://fas.org/sgp/crs/row/IF11267.pdf.

6

Lazar Berman ve Moshe Albo, “Egypt’s Strategic Balancing Act between the US and Russia”, The

Jerusalem Institutefor Strategy and Security, 5 Nisan 2020, https://jiss.org.il/en/berman-albo-egyptsstrategic-balancing-act-between-the-us-and-russia/.
7

Robert Springborg and F. C. “Pink” Williams, “The Egyptian Military: A Slumbering Giant Awakes”,

Carnegie Middle East Center, Şubat 2019, s.5.
8

Sertaç Canalp Korkmaz, “Mübarek Sonrası Dönemde Mısır’ın Askeri İlişkileri”, ORSAM Görüş, 14
Haziran 2016, https://orsam.org.tr/tr/mubarek-sonrasi-donemde-misir-in-askeri-iliskileri/.

9

“Egypt’s Strategic Balancing Act between the US and Russia”

Report No: 24

Sisi Döneminde Mısır’ın Silahlanma ve Askerî Altyapı Yatırımları

10

Yiftah S. Shapir ve Kashish Parpiani, “Egypt Rearms”, INSS, Strategic Assessment, Cilt 19, Sayı 3, Ekim
2016, s. 62.

11

12

“Egypt’s Strategic Balancing Act between the US and Russia”
Giuseppe Dentice, “Shifting Priorities: The Evolution of Egypt’s Foreign Policy”, ISPI, 24 Eylül 2020,
https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/shifting-priorities-evolution-egypts-foreign-policy-27409.

13

A.g.e.

14

“Egypt’s Strategic Balancing Act between the US and Russia”

15

“2016 France and the Control of the Arms Trade”, Fransa Savunma Bakanlığı, 2016, s.6,
https://www.sipri.org/sites/default/files/2017-10/france_report_2014_eng.pdf.

16

“Council Common Position 2008/944/CFSP”, Official Journal of the European Union, Acts Adopted

Under Title V of the EU Treaty, 8 Aralık 2008, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008E0944&from=EN.
17

“Arms Trade Treaty”, BM, https://treaties.un.org/doc/Treaties/2013/04/20130410%201201%20PM/Ch_XXVI_08.pdf.

18

Fransız Savunma Bakanlığı, 2016, s.6

19

“Egypt: How French Arms were Used to Crush Dissent”, Amnesty International, 2018,
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR2190382018ENGLISH.PDF.

20

“Egypt: France flouts international law by continuing to export arms used in deadly crackdowns”,

Amnesty International, 16 Ekim 2018, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/10/egypt-franceflouts-international-law-by-continuing-to-export-arms-used-in-deadly-crackdowns/.
21

“Roundup: Deutsche Patrouillenboote für Ägypten statt Saudi-Arabien”, Boerse, 2 Kasım 2020,
https://www.boerse.de/nachrichten/ROUNDUP-Deutsche-Patrouillenboote-fuer-Aegypten-statt-SaudiArabien/31133080.

22

John W. Copp, “Egypt and the Soviet Union, 1953-1970”, (Yüksek Lisans Tezi, Portland State University,
1986), s. 59, 77, 78, 118.

23

“Egypt’s Strategic Balancing Act between the US and Russia”

24

“Shifting Priorities: The Evolution of Egypt’s Foreign Policy”

25

“Egypt’s Strategic Balancing Act between the US and Russia”

26

Shapir, s. 63.

27

“Egypt’s Strategic Balancing Act between the US and Russia”

28

Marc Tessler, “A History of the Israeli-Palestinian Conflict”, Indiana University Press, Indiana, 2009, s.
348.

29

“Arms Sales in the Middle East: Trends and Analytical Perspectives for U.S. Policy”, Congressional
Research Service, 11 Ekim 2017, s.10.

30

A.g.e.

orsam.org.tr

35

36

Sisi Döneminde Mısır’ın Silahlanma ve Askerî Altyapı Yatırımları

31

“F-16 Without AMRAAM: Egyptian Air Force Operates 220 F-16 Fighter Jets Without BVR Missiles”,
Fighter Jets World, 22 Temmuz 2020, https://fighterjetsworld.com/weekly-article/f-16-withoutamraam-egyptian-air-force-operates-220-f-16-fighter-jets-without-bvr-missiles/22333/.

32

“Su-35 Jet Purchase: Egypt Seeks Equipment Equal to Israel’s”, The Defense World, 5 Ağustos 2020,
https://www.defenseworld.net/news/27592/Su_35_Jet_Purchase__Egypt_Seeks_Equipment_Equal_to
_Israel_s#.X3yS_Wj7TIU

33

Jamie Hunter, “Here Are The First Photos Of Egypt’s New Su-35 “Super Flankers”, The Drive, 23
Temmuz 2020, https://www.thedrive.com/the-war-zone/35055/here-are-the-first-photos-of-egyptsnew-su-35-super-flankers .

34

Jeremy M. Sharp, “Egypt: Background and U.S. Relations”, Congress Research Service Reports, 27
Mayıs 2020, s.19.

35

“Egypt’s Strategic Balancing Act between the US and Russia”

36

“3 Egyptian warships cross Turkey’s Bosphorus to take part in drills with Russia in Black Sea”, Egypt
Today, 15 Kasım 2020, https://www.egypttoday.com/Article/1/94250/3-Egyptian-warships-crossTurkey-s-Bosphorus-to-take-part.

37

A.g.e.

38

Mohamad Al-Kinani, “Why Egypt is spending Money on Buying Arms?”, SDArabia, 21 Kasım 2019,
https://english.sdarabia.com/why-egypt-is-spending-money-on-buying-arms/.

39

Pieter d. Wezeman vd., “Trends In Internatıonal Arms Transfers, 2018”, Mart 2019, s.6.

40

Sharp, s.14.

41

“Egypt army ranks 9th in the world despite weak economy”, The Egypt Watch, 18 Şubat 2020,
https://egyptwatch.net/2020/02/18/egypt-army-ranks-9th-in-the-world-despite-weak-economy/

42

“The Egyptian Military Buildup: An Enigma”

43

“Military expenditure by country, in constant (2018) US$ m., 1988-2019”, SIPRI, 2020,
https://www.sipri.org/sites/default/files/Data%20for%20all%20countries%20from%201988%E2%80%9
32019%20in%20constant%20%282018%29%20USD.pdf .

44

“Egypt army ranks 9th in the world despite weak economy”.

45

Kemal İnat, “Fransa’nın Doğu Akdeniz politikasını anlamak”, 17 Ağustos 2020,
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/fransa-nin-dogu-akdeniz-politikasini-anlamak/1944261.

46

“Egypt army ranks 9th in the world despite weak economy”.

47

Rus kaynaklara göre, anlaşmanın kapsamı 1 milyar dolardır ve Mısır bunlardan 3 batarya talep etmiştir.
2017 ortasında ilk bataryalar Mısır’a ulaşmıştır.

48

“The Egyptian Military Buildup: An Enigma”

49

Bu rakam SIPRI veri tabanında 50 olarak belirtilmektedir. “Egypt to Buy 46 Russian MiG-29 Fighter Jets
For $2 Billion”, Defense World, 26 Mayıs 2015,
https://www.defenseworld.net/news/13027/Egypt_To_Buy_46_Russian_MiG_29_Fighter_Jets_For__2_
Billion.

Report No: 24

Sisi Döneminde Mısır’ın Silahlanma ve Askerî Altyapı Yatırımları

50

“The Egyptian Military Buildup: An Enigma”

51

A.g.e.

52

Harriet Torry ve Tamer El-Ghobashy, The Wall Street Journal, 3 Haziran 2015,
https://www.wsj.com/articles/sisis-german-visit-highlights-his-growing-international-legitimacy1433343553.

53

Wing Loong İHA’larının Libya sınırındaki üslerde konuşlandırıldığına birçok kaynakta yer verilmektedir.

54

“The Egyptian Military Buildup: An Enigma”

55

Sayigh, s.65.

56

A.g.e.

57

Sayigh, s. 303.

58

“The Egyptian Military Buildup: An Enigma”

59

“The Egyptian Military Buildup: An Enigma”

60

A.g.e.

61

“Bright future awaits Sinai, Suez Canal Economic Zone after connected to mainland with huge tunnels,
bridges”, 25 Nisan 2020, Egypt Today, https://www.egypttoday.com/Article/1/85088/Bright-futureawaits-Sinai-Suez-Canal-Economic-Zone-after-connected

62

“Sisi unveils LE10bn development plan for Sinai”, Al-Masry Al-Youm (English), 8 Mart 2016,
http://www.egyptindependent.com/sisi-unveils-le10bn-development-plan-sinai/.

63

“The Egyptian Military Buildup: An Enigma”

64

“Egypt army ranks 9th in the world despite weak economy”

65

“םירצמ אבצ: ”ןוכיתה חרזמב רתויב לודגה יאבצה סיסבה והז, Globes, 28 July 2017,
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001199046.

66

“Egypt’s Sisi inaugurates Mohamed Naguib military base west of Alexandria”, Ahram Online, 22
Temmuz 2017, http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/0/274035/Egypt/0/Egypt%E2%80%99s-Sisiinaugurates-Mohamed-Naguib-military-b.aspx

67

Giuseppe Dentice, “Matrouh: Egypt’s Linchpin in North Africa and the Mediterranean”, ISPI, 1 Aralık
2020, https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/matrouh-egypts-linchpin-north-africa-andmediterranean-28506.

68

“All you need to know about ‘Mohamed Naguib’ military base”, Egypt Today Staff, 22 Temmuz 2020,
https://www.egypttoday.com/Article/1/13105/All-you-need-to-know-about-Mohamed-Naguib-militarybase

69

A.g.e.

70

“Egypt’s Sisi inaugurates Mohamed Naguib military base west of Alexandria”

71

A.g.e.

72

Mısır Cumhurbaşkanlığı Resmi İnternet Sitesi, “Berenice Military Base”,
https://www.presidency.eg/en/اﻟﻌﺴﻜﺮﺔ-ﺑﺮﻧﻴﺲ-ﻗﺎﻋﺪة/اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ-اﻟﻤﺸﺎرﻊ/.

orsam.org.tr

37

38

Sisi Döneminde Mısır’ın Silahlanma ve Askerî Altyapı Yatırımları

73

Mısır Savunma Bakanlığı Resmi YouTube Hesabı, “”ﻓﻴﻠﻢ ﻋﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻴﺐ, Temmuz 2020,
https://www.youtube.com/watch?v=gzEn93rfRqc&t=150s

74

“Egypt’s biggest military base on the Red Sea in details”, Egypt Independent, 15 Ocak 2020,
https://egyptindependent.com/egypts-biggest-military-base-on-the-red-sea-in-details/

75

Mahmoud Gamal, “Egypt 2017: Developments in the Military Scene”, 5 Ocak 2018, https://en.eipsseg.org/egypt-2017-developments-in-the-military-scene/

76

”“ﺎﻴﺒﻴﻟ دوﺪﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﺮﺼﻣ ﺔﺮﻜﺴﻋ ﺪﻋاﻮﻗ لﻮﺣ ةﺪﻳﺪﺟ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ, Haziran 2020,
https://arabic.rt.com/middle_east/1123453- ﺻﻮر-ﻟﻴﺒﻴﺎ-ﻗﺮب-ﺟﺪﻳﺪة-ﻋﺴﻜﺮﺔ-ﻗﻮاﻋﺪ-ﻹﻃﻼق-ﺗﺴﺘﻌﺪ-ﻣﺼﺮ/

77

A.g.e.

78

“To thwart terrorist attacks from Libya, Egypt is building a new military base”, 12 Haziran 2020,
https://bulgarianmilitary.com/2020/06/12/to-thwart-terrorist-attacks-from-libya-egypt-is-building-anew-military-base/

79

Ahmed Eleiba, “Egyptian military acquisitions 2017: A timeline”, Ahram Online, 1 Ocak 2018,
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/43/1178/286397/Year-End-Issue/Egypt/Egyptian-militaryacquisitions—A-timeline.aspx

80

A.g.e.

81

A.g.e.

82

ﻃﺎﺋﺮات ﻣﻦ دﻣﺸﻖ واﻟﻘﺎﻫﺮة واﻹﻣﺎرات ﻟﺪﻋﻢ ﺣﻔﺘﺮ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ, Nisan 2020, https://www.aljazeera.net/news/2020/7/4/20- ﻟﻴﺒﻴﺎ

83

“Egypt’s Strategic Balancing Act between the US and Russia”

84

A.g.e.

85

“Drone Bases Updates”, Drone Center, 1 Ekim 2018, https://dronecenter.bard.edu/drone-basesupdates/.

86

A.g.e.

87

A.g.e.

88

“Egypt’s navy modernization, The growth of new power in the Middle east”

89

Shaul Shay, “The Egyptian navy in the Red Sea”, IDC Herzliya, Ocak 2017,

90

“Alexandria Naval Base Development”, Mısır Cumhurbaşkanlığı Resmi İnternet Sitesi, Ekim 2017,
https://www.presidency.eg/en/ اﻟﺒﺤﺮﺔ-اﻹﺳﻜﻨﺪرﺔ-ﻗﺎﻋﺪة-ﺗﻄﻮﺮ/اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ-اﻟﻤﺸﺎرﻊ.

91

“Berths Draft Increase in Alexandria Naval Base”, Mısır Cumhurbaşkanlığı Resmi İnternet Sitesi, Ekim
2017, https://www.presidency.eg/en/ اﻟﺒﺤﺮﺔ-ﻟﻸرﺻﻔﺔ-اﻟﻐﺎﻃﺲ-زﺎدة/اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ-اﻟﻤﺸﺎرﻊ.

92

“Establishment of Some Berths, Alexandria Naval Base”, Mısır Cumhurbaşkanlığı Resmi İnternet
Sitesi, Ekim 2017, https://www.presidency.eg/en/ اﻟﺠﺪﻳﺪة-اﻟﺒﺤﺮﺔ-اﻷرﺻﻔﺔ-ﻣﻦ-ﻋﺪد-إﻧﺸﺎء/اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ-اﻟﻤﺸﺎرﻊ.

93

Mahmoud Gamal, “Egypt’s navy modernization, The growth of new power in the Middle east”, 1 Şubat
2019, https://navalnews.net/egypts-navy-modernization-the-growth-of-new-power-in-the-middleeast/

94

A.g.e.

Report No: 24

Sisi Döneminde Mısır’ın Silahlanma ve Askerî Altyapı Yatırımları

95

“The Egyptian Military Buildup: An Enigma”

96

A.g.e.

97

Springborg ve Williams, s.1.

98

A.g.e.

99

“Egypt army ranks 9th in the world despite weak economy”

100

“The Egyptian Military Buildup: An Enigma”

101

Shapir ve Kashish, s.65

102

“The Rationale For Egypt’s Military Spending Spree”

103

A.g.e.

104

“The Egyptian Military Buildup: An Enigma”

105

A.g.e.

106

Tamar Beeri, “Israel’s Navy to receive first German-made Sa’ar 6 ship”, Jerusalem Post, 5 Kasım 2020,
https://www.jpost.com/breaking-news/idfs-navy-receives-new-german-saar-6-ship-648135.

107

“Sisi did not consider Sirte a red line when ISIS occupied it’, ex-US envoy says”, Middle East Monitor, 30
Temmuz 2020, https://www.middleeastmonitor.com/20200630-sisi-did-not-consider-sirte-a-red-linewhen-isis-occupied-it-ex-us-envoy-says/.

108

“The Egyptian Military Buildup: An Enigma”

109

“Egypt army ranks 9th in the world despite weak economy”

110

“Measuring Military Capability”, RAND, s.136.
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/MR1110/MR1110.ch7.pdf.

111

“Egypt army ranks 9th in the world despite weak economy”

112

Springborg ve Williams, s.1.

113

“Measuring Military Capability”

114

“Mübarek Sonrası Dönemde Mısır’ın Askeri İlişkileri”

115

“Foreign Military Financing”, Defense Security Cooperation Agency, https://www.dsca.mil/foreignmilitary-financing-fmf.

116

Bu hesap aracılığıyla başkana, dış ülkelere ABD’nin savunmaya dair teçhizat ve eğitim gibi hizmetlerin
tedariki adına doğrudan hibe veya kredi sağlama yetkisi verilmektedir. Hangi ülkelere bu desteğin
verileceği ve programın yönetimi dışişleri bakanının inisiyatifindedir.

117

Sharp, s.25

118

Springborg ve Williams, s.2.

119

Sarah A. Topol, “WikiLeaks Reveals U.S. Efforts to Change Egypt’s Military Strategy”, Newsweek, 21
Aralık 2010, https://www.newsweek.com/wikileaks-reveals-us-efforts-change-egypts-militarystrategy-68921.

120

Shapir ve Kashish, s. 63.

orsam.org.tr

39

40

Sisi Döneminde Mısır’ın Silahlanma ve Askerî Altyapı Yatırımları

121

“Egyptian Air Force: Repeating Past Mistakes”, Egypt Defence Review, 2 Temmuz 2017,
https://egyptdefreview.wordpress.com/2017/07/02/egyptian-air-force-repeating-past-mistakes/.

122

Shapir ve Kashish, s. 63-64.

123

“Egyptian Air Force: Repeating Past Mistakes”

124

A.g.e.

125

Hakan KILIÇ, Tolgaozbek, “Türkiye Neden F-35 Lightning-II Almak İstiyor/İstiyordu?”, 7 Haziran 2020,
https://tolgaozbek.com/yazarlar/turkiye-neden-f-35-lightning-ii-almak-istiyor-istiyordu/

126

Springborg ve Williams, s.2.

127

A.g.e., s.2-3

128

“Egypt army ranks 9th in the world despite weak economy”

129

Springborg ve Williams, s.3.

130

“The Egyptian Military Buildup: An Enigma”

131

A.g.e.

132

Sayigh, s.303.

Report No: 24

ORSAM Yayınları
ORSAM, süreli yayınları kapsamında Ortadoğu Analiz ve Ortadoğu Etütleri dergilerini yayınlamaktadır.
İki aylık periyotlarla Türkçe olarak yayınlanan Ortadoğu Analiz, Ortadoğu’daki güncel gelişmelere dair uzman
görüşlerine yer vermektedir. Ortadoğu Etütleri, ORSAM’ın altı ayda bir yayınlanan uluslararası ilişkiler dergisidir.
İngilizce ve Türkçe yayınlanan, hakemli ve akademik bir dergi olan Ortadoğu Etütleri, konularının uzmanı
akademisyenlerin katkılarıyla oluşturulmaktadır. Alanında saygın, yerli ve yabancı akademisyenlerin
makalelerinin yayımlandığı Ortadoğu Etütleri dergisi dünyanın başlıca sosyal bilimler indekslerinden Applied
Sciences Index and Abstracts (ASSIA), EBSCO Host, Index Islamicus, International Bibliography of Social
Sciences (IBBS), Worldwide Political Science Abstracts (WPSA) tarafından taranmaktadır.

