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ÖNSÖZ 

 

Kadim bir tarihe sahip olan Mısır, sırlarla dolu olan bir ülkedir. Nil Nehri’nin bereketli suları, 

Kuzey Afrika’nın çöllerine hayat vermektedir. Gök kubbe altındaki ilk uygarlığın kurulduğu Mısır, 

gizemiyle pek çok romana, hikâyeye ilham kaynağı olmuştur. 

  

Stratejik olarak önemli bir konuma ve zengin petrol rezervlerine sahip olan Mısır, her dönem 

batılı devletlerin hâkim olmak istediği önemli bir ülke olmuştur. Afrika ve Asya ülkeleri arasında 

köprü niteliği taşıyan Mısır, uluslararası ilişkilerde öne çıkan bir ülkedir. Özellikle Arap Baharı 

süreci, Mısır’ın uluslararası arenada daha çok ilgi çekmesine yol açmıştır. Tunus’ta bir bedenin 

kıvılcımıyla başlayan Arap Baharı, tüm bölgeyi etkisi altına almış ve yangın yerine çevirmiştir. 

Mısır’a sıçrayan demokrasi kıvılcımları yüzlerce kişinin ölümüne sebep olmuş ve demokratikleşme 

isteği çok geçmeden söndürülmüştür. Mısır’ın bu cezbedici tarihi ve özellikleri beni bu çalışmayı 

yapmaya iten en büyük sebep olmuştur. Bu kapsamda Hüsnü Mübarek Dönemi ve sonrası Türkiye 

ile Mısır arasındaki ilişkiler konu edinilmiştir. 
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ÖZET 

 

Osmanlı Devleti‟nin son dönemlerinden günümüze kadar Mısır ile kültürel ve tarihi köklü bir 

bağ vardır. Mısır ile Türkiye arasındaki iliĢkiler tarihsel süreç içerisinde sürekli iniĢli çıkıĢlı bir 

seyir izlemiĢtir. Türkiye cumhuriyeti kuruluĢundan itibaren Batı‟ya yönelik politikalar izlemiĢ, 

batılılaĢma yönünde bir dizi reformlar gerçekleĢtirmiĢ, laikliğin benimsenmesiyle Ortadoğu 

ülkelerinden uzaklaĢmıĢtır. Bu durum Mısır ile olan iliĢkilere de yansımıĢ iliĢkilerde soğuk 

rüzgârlar esmesine neden olmuĢtur. Nitekim Araplar ile Ġsrail arasında yaĢanan savaĢlarda Türkiye 

sürekli Arapları desteklemiĢ, Araplardan yana tavır sergilemiĢtir. Fakat bu Ģekilde tavır sergilemesi 

Araplar tarafından içten karĢılanmamıĢ Kıbrıs meselesi yüzünden destek arayıĢı içinde olan 

Türkiye ile iliĢkilerde pek bir artıĢ söz konusu olmamıĢtır. 1990‟lı ve 2000‟li yıllarda yaĢanan terör 

gibi sorunların ortaya çıkmasıyla birlikte bu durumdan etkilenen Türkiye dıĢ politikasını artık 

Batı‟dan Ortadoğu‟ya çevirmiĢtir. 2011 yılında Mısır‟da yaĢanan devrime Türkiye destek vermiĢ 

bu da Mısır tarafından oldukça iyimser bir Ģekilde karĢılanmıĢtır. Özellikle devrim sonrasında 

Müslüman KardeĢler‟ in iktidara gelmesiyle Türkiye ile Mısır arasındaki iliĢkiler ivme kazanmıĢ ve 

altın çağını yaĢamıĢtır. 2013 yılında yaĢanan askeri darbeye Türkiye oldukça sert Ģekilde tepki 

göstermiĢtir. Mısır‟da devrim öncesi döneme geri dönülmüĢtür. Halkın demokratikleĢme yolundaki 

çabaları boĢa çıkmıĢtır. Bunun üzerine iki ülke arasındaki iliĢkiler gerilmeye baĢlamıĢtır. Bu tez, 

çağdaĢ tarihin ardından Türk-Mısır iliĢkilerinde yaĢanan değiĢimlerin ve sürekliliğin altında yatan 

nedenleri incelemektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Mısır, Müslüman KardeĢler, Arap Baharı, Devrim, Askeri Darbe. 
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ABSTRACT 

 

Turkey has long had connections with Egypt, either culturally or historically, since the 

Ottoman occupation of the Egyptian lands in the 16th century. The relations between Egypt and 

Turkey, however, did not follow a steady course, often experiencing ups and downs. Since its 

inception, the Republic of Turkey adopted pro-Western policies by accomplishing a series of 

reforms on the road to Westernization, and secularization of the State apparatus, an integral part of 

these reforms, gradually paved the way for distancing itself from the Middle Eastern nations. 

Egypt, in the independence process, did not easily embrace Turkey. Although Turkey demonstrated 

a pro-Arab leaning during the Arab-Israeli wars, the Arab nations did not find Turkey‟s diplomatic 

support and efforts sincere enough. With the turn of the 21st century Turkey gradually began to 

follow a more active foreign policy in the Middle East, turning her face once again to the region in 

the wake of pressing problems such as international terrorism. In regards to Egypt, the Turkish 

government full heartedly supported the Revolution of 2011 in Egypt, and this was well received 

by Egypt. The honeymoon between the Muslim Brotherhood led government and the Turkish 

government that flowered the relations between the two countries did not last long, however. The 

Turkish Government strongly opposed the legitimacy of the Coup d‟etat of 2013 in Egypt, and the 

relations between the two countries have been severed. While Egypt returned to its pro-

revolutionary state with failed dreams of democratization the relations between Turkey and Egypt 

have been strained. This thesis examines the underlying causes of the changes and continuities in 

the Turkish-Egyptian relations in the wake of contemporary history.  

 

Keywords: Egypt, Muslim Brothers, The Arab Spring, Revolution, Military Coup. 
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GİRİŞ 

 

Arap fetihleriyle birlikte kullanılmaya baĢlanan ve Arapça bir kelime olan Mısır, ilk olarak 

Ġbrani Tevrat‟ında geçmektedir. Afrika ve Asya kıtaları arasında bir köprü niteliği taĢıyan, Avrupa, 

Hindistan ve Uzakdoğu arasında deniz ulaĢımında geçiĢ merkezi olan Mısır, bulunduğu konum 

itibariyle tarih boyunca birçok istilalara maruz kalmıĢtır. Bu bağlamda eski ve köklü bir tarihi 

geçmiĢe sahip olan Mısır, birçok uygarlığın inĢa edildiği yerdir. 

 

Jeopolitik ve jeostratejik olarak önemli bir konumda bulunan Mısır, tarih boyunca Arap 

birliği, Arap milliyetçiliği ve Ġslam dünyası üzerinde etkili olan bir ülke olmuĢtur. Nitekim Mısır 

medeniyeti, insanlık tarihinin bilinen en eski uygarlıklarından birisidir. YaratmıĢ olduğu uygarlıkla 

dünya tarihinde önemli bir yer iĢgal eden Mısır, her dönem uluslararası arenada önemli bir rol 

üstlenen ülke olmuĢtur. Bu kapsamda bu çalıĢmada Türkiye ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasındaki 

iliĢkiler konu edinilmiĢtir. 

 

 Tarihsel süreç içerisinde kadim bir devlet olan Mısır, Osmanlı devletinin hâkimiyeti altında 

uzun yıllar kalmıĢ ve iliĢkiler uzun süreli olmuĢtur. Mısır‟da cumhuriyet ilan edildikten sonra 

Türkiye ile arasındaki iliĢkiler iniĢli çıkıĢlı bir seyir izlemiĢtir. Bu durum 1990‟lı yıllara kadar 

devam etmiĢtir. Fakat 1990‟lı yılların sonlarına doğru bölgeye olan ilgi tekrardan artmaya 

baĢlamıĢtır. Bu bağlamda söz konusu çalıĢmanın amacı Hüsnü Mübarek döneminde ve sonrasında 

yaĢanan Arap baharı sürecinde Türkiye ile Mısır arasındaki kültürel, siyasi ve ekonomik iliĢkiyi 

detaylı bir Ģekilde incelemektir. 

 

Mısır tarihi insanlık tarihinin ilk oluĢtuğu yıllara dayandığından ve çok fazla ülke tarafından 

istilalara uğradığından çok geniĢ bir araĢtırma gerektiren bir konudur. Bu nedenle bu çalıĢma 

günümüze yakın dönemler olan Hüsnü Mübarek dönemi ve Arap Baharı sürecinde Türkiye ile 

Mısır arasındaki iliĢkiler konu olarak ele alınmıĢtır.  

 

Uluslararası iliĢkiler bağlamında Türkiye ile Mısır arasındaki iliĢkiler dönemler halinde ele 

alınacağından dolayı alana katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. Yapılan çalıĢmalar sonucunda 

Türkiye Mısır arasındaki iliĢkileri tarihsel olarak Osmanlı devletinden Arap baharı sürecine kadar 

konu edinen, iliĢkilerin değiĢim sürecini ortaya koyarak yorum ve analizlerde bulunan herhangi bir

Ayrıntılı bir Ģekilde yapılan çalıĢma bulunamamıĢtır. Özellikle de Hüsnü Mübarek döneminde ve 

Arap Baharı sürecinde iki ülke arasındaki iliĢkiler kültürel, siyasi ve ekonomik olarak ele 

alınmıĢtır. 
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ÇalıĢmada doküman inceleme ve literatür taraması tekniği kullanılarak alan yazında bulunan 

kaynaklara ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Konu hakkında ülkemizde ve diğer ülkelerde yapılan 

araĢtırmalar ve yayınlar dikkatlice incelenmiĢtir. Ayrıca kütüphanelerin yanı sıra internet 

olanaklarından yararlanılarak araĢtırma ortaya koyulmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

AraĢtırmanın konusu ve niteliği göz önüne alınaraktan iki bölümden oluĢmaktadır. 

ÇalıĢmanın birinci bölümünde Mısır‟ın idari yapısına ve demografik özelliklerine değinilmiĢtir. 

Ayrıca Mısır‟ın ilk uygarlık olarak kurulduktan sonra Osmanlı devleti yönetimi altına nasıl girdiği 

ve Osmanlı devleti dönemi sonrasında neler yaĢandığı ayrıntılı bir Ģekilde ele alınmıĢtır. Mısır 

siyasal hayatını etkileyen siyasi partilere ve dini oluĢumlara değinilmiĢtir. 

 

ÇalıĢmanın ikinci bölümünde Nasır‟dan Hüsnü Mübarek‟e Modern Mısır ve Türkiye iliĢkileri 

ele alınmıĢtır. Nasır ve Enver Sedat dönemlerinde Türkiye ile Mısır iliĢkileri ele alınmıĢ daha sonra 

ise Hüsnü Mübarek‟in iktidara gelmesi, uyguladığı iç ve dıĢ politikası, yaptığı demokratik 

giriĢimlere değinilmiĢtir. Mısır‟da kurulan ve önemli bir Ġslami örgüt haline gelen Müslüman 

KardeĢler hareketi ile Hüsnü Mübarek arasındaki iliĢkiler de bu baĢlık altında dile getirilmiĢtir. 

Hüsnü Mübarek döneminde Türkiye ile Mısır arasındaki iliĢkiler açıklanmaya çalıĢılmıĢtır.  

 

ÇalıĢmanın üçüncü bölümünde Arap Baharı dönemi ve sonrasında Türkiye Mısır iliĢkileri 

incelenmiĢtir. Bu baĢlık içerisinde Arap Baharı‟ nın nasıl ve ne zaman hangi bölgede baĢladığına, 

olayın Mısır‟da baĢlamasına neden olan tarihsel, sosyal ve ekonomik nedenlere, sürecin Mısır 

siyasal hayatına yapmıĢ olduğu etkilere ayrıntılı bir Ģekilde değinilmiĢtir. Arap Baharı sürecinde 

etkili olan siyasi aktörlerin rollerine değinilerek bu süreçte Türkiye‟nin nasıl bir yol izlediğine yer 

verilmiĢtir. Son olarak Arap Baharı sürecinin öncesinde ve sonrasında Türkiye ile Mısır 

iliĢkilerinin ne seviyede olduğuna devrimden sonra yaĢanan Mısır siyasal hayatında yaĢanan askeri 

darbe sonrasında Türkiye ile iliĢkilerin ne düzeye geldiği ayrıntılı bir Ģekilde aktarılmaya 

çalıĢılmıĢtır.
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

1. MISIR ÜLKE PROFİLİ 

 

Kuzeydoğu Afrika‟da yer alan Mısır Arap Cumhuriyeti, Asya ile Afrika kıtalarının birleĢtiği 

noktada bulunmaktadır. Mısır‟ın doğusunda Kızıldeniz, kuzeydoğusunda Ġsrail, batısında Libya, 

güneyinde Sudan ve kuzeyinde Akdeniz yer alır. Kuzeyinde ve doğusunda deniz, güneyinde ve 

batısında çöl olan Mısır, stratejik olarak Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında kilit bir noktada 

yer almaktadır. 

 

Yüzölçümü bakımından Dünyanın en geniĢ 30. Ülkesi olan Mısır, 1.001.450 km
2 

yüz 

ölçümüne sahiptir (T.C DıĢiĢleri Bakanlığı, t.y.).  Afrika‟nın ve Mısır‟ın can damarı Nil Nehridir. 

Mısır fiziki coğrafya açısından Nil Nehri havzası, Sina Yarımadası, Doğu (Arap) Çölü, Batı 

(Libya) Çölü olarak dört bölgeye ayrılmaktadır (Doğaner, 2004: 553). 

 

Mısır‟ın baĢkenti Kahire‟dir.  YaklaĢık olarak 94,7 milyonluk nüfusa sahip olan Mısır, Kuzey 

Afrika‟nın en kalabalık ülkesidir (Cakova, 202: 1). Ġslam sanatının Mısır‟daki en değerli ve önemli 

örnekleri kahire ve yakın çevresinde yer almaktadır. Bunun dıĢındaki bölgelerden yukarı Mısır ile 

aĢağı Mısır arasında yer alan Ġskenderiye‟de Kahire‟de bulunan mimari faaliyetlerin güçlü etkileri 

hissedilmekle birlikte daha mütevazı eserler ortaya koyulmuĢtur (Beksaç, 2004: 584). 

 

Tarihi ve coğrafyası bakımından kesin sınırlara sahip olan ve Nil nehrinin aĢağı vadisi ve 

deltasını içine alan Mısır, fethedilmeye baĢlandığında binlerce yıllık bir geçmiĢi ve birbiri ardına 

birçok ülke tarafından istila edilmiĢtir. Tarih boyunca Mısır, Ġranlılar, Romalılar ve Yunanlılar 

tarafından ele geçirilmesine rağmen kendi özel niteliğini korumayı baĢarmıĢtır (Lewis, 2006: 24). 

 

Kuzey Afrika çöl kuĢağında yer aldığından dolayı “sıcak ve kurak bir iklime sahip” olan 

Mısır‟da yıl boyunca “yaz ve kıĢ olmak üzere iki mevsim hüküm sürmektedir” (Doğaner, 2004: 

554). “KıĢ ayları sert olmayıp, oldukça yumuĢaktır. Akdeniz kıyılarında yıllık yaklaĢık 200 mm 

civarındaki yağıĢlardan baĢka, yağıĢ pek görülmez.” Sina yarımadasında yağmurlar yükseklikten 

dolayı daha fazla görülmektedir. Mısır‟ın gece-gündüz arasındaki sıcaklık farkı ise yüksektir. 

Ülkeyi etkileyen kuzey rüzgârları dıĢında bir de Nisan ve Mayıs aylarında meydana gelen “hamsin” 

rüzgârı, kum fırtınalarının oluĢmasına neden olmaktadır (Doğaner, 2004: 554). Kısaca bu 

nedenlerden dolayı da Mısır dünyanın en kurak ülkelerinden biri olarak görülmektedir (DaĢdemir, 

2006: 67). 

D 3
Dörtgen
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1.1. Mısır’ın İdari Yapısı ve Ekonomisi 

 

Mısır, çok farklı demografik özellikler bulundurmaktadır. Afrika ve Asya arasında köprü ve 

Avrupa ile Hindistan ve Uzakdoğu arasında deniz ulaĢımında geçiĢ merkezi olan Mısır, tarih 

boyunca birçok istilalara sahne olmuĢtur. Stratejik konumundan dolayı Mısır; Afrika Birliği, Arap 

Milliyetçiliği ve Ġslam Dünyası gibi büyük meselelerde büyük bir role sahip olmuĢtur. 

 

Mısır, sanayileĢmedeki eksikliklerine rağmen, Nil Vadisinde bulunan nüfus yoğunluğu, Batı 

Avrupa‟daki en kalabalık nüfuslu ülkelerin yaklaĢık iki katıdır. Mısır‟da yaĢayan Araplar, ülkenin 

hemen hemen %90‟ını oluĢturmaktadır. Bu sebeple Araplar, Mısır‟daki en büyük etnik topluluktur. 

Müslümanlık da aynı oranda en geniĢ dini yapıyı oluĢturmaktadır. Ülkede bulunan Kıptiler 

Hıristiyan inanıĢına sahiptir ve nüfusun yaklaĢık yüzde dokuzunu oluĢturmaktadır (KTO, 2009: 2). 

Müslüman Arapların büyük bir bölümü Sünni ve Ģafii mezhebine bağlıdır. Kıptilerin büyük 

çoğunluğu ise Ortodoks mezhebine mensuptur (Tığlı, 2011: 8). 

 

Eski Mısır‟ın dili ve yazısı bin yıllık olan süreç içerisinde pek çok değiĢikliğe uğramıĢtır. 

Fakat yine de dikkate değer bir süreklilik göstermiĢtir (Lewis, 2006: 24). Bugünkü Mısır, dini 

Ġslam ve resmi dili Arapça olan sosyalist bir devlettir (Moustafa, 2007: 244). Yönetim Ģekli 

Cumhuriyet olan Mısır, BaĢkanlık sistemine dayanır. 25 idari bölgeye (illere) ayrılmaktadır. 

BaĢkan, en güçlü lider olarak kabul edilir. Halk tarafından altı yılda bir seçilir. Seçilen BaĢkan, 

hükümeti kurmak ve baĢkanlık görevini yürütmekle yetkilidir. Ayrıca BaĢkan‟a iĢlerinde yardımcı 

olabilecek bir baĢkan yardımcısı bulunmaktadır. Meclisin on üyesi Devlet BaĢkanı tarafından 

seçilirken geriye kalan 392 üyesi, halk tarafından beĢ yıl için seçilmektedir. Mısır illeri, valiye 

bağlı olarak, müdürler tarafından yönetilen kazaların temsilcilerinden oluĢan “il konseyi” ile idare 

edilmektedir. Ülkenin baĢbakanı Kemal Ganzuri‟dir (T.C DıĢiĢleri Bakanlığı, t.y.). 

 

Ülkenin resmi para birimi Mısır Paund‟udur. Mısır, kiĢi baĢına milli gelir bakımından 

Afrika‟nın en zengin ülkesidir. Fakat dünya ülkeleri arasında ortalarda yer alır. 1980 yılından evvel 

Mısır, iktisaden dünyanın en kötü on ülkesi arasındaydı. Camp David AnlaĢmasından sonra Enver 

Sedat‟ın yeni ekonomik tedbirleri ile % 10 kalkınma hızı ile dünyanın en hızlı kalkınan ülkeleri 

arasında yer aldı (T.C DıĢiĢleri Bakanlığı, t.y.). 

 

Mısır‟da tarım alanları ülkenin yüzölçümünün sadece %4‟ünü kaplamaktadır. Tarım için 

kullanılabilen alanın az olmasından dolayı devlet çölden yeni topraklar kazanabilmek adına kanal, 

gölet ve baraj inĢası için önemli derecede büyük yatırımlar yapmaktadır (Doğaner, 2004:554). 

Mısır‟da sulama sistemleri oluĢturulana kadar oldukça fakir bir ülkeydi. Sonraları kanallar ve 

sulama sistemleri inĢa edilince, Nil‟in bereketli suları kontrol altına alınmıĢtır. Böylelikle yılda 

sadece bir defa alınan ürün miktarı üçe yükselmiĢtir. Nil Vadisi ve deltası tarım için oldukça 
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elveriĢli olan bir bölgedir. Barajlar ve sulama sistemleri ekilebilecek olan alanların artmasına yol 

açmıĢtır.  

 

Mısır‟ın ekonomisi, tarımın dıĢında endüstri ve turizme de dayanmaktadır. Önemli endüstri 

dalları: Tekstil, petro-kimya, kimyevi ürünler ve çimento fabrikalarıdır. Dünyanın yedi 

harikasından biri olan piramitler ve Ġskenderiye feneri turizm açısından en önemli gelir kaynağıdır. 

Buna ek olarak Kral Mezarları ve Büyük Gize sfenksi
1
 de önemli turizm gelir kaynakları arasında 

yer almaktadır (Tandoğan, 2013: 23). Uzun bir tarihe sahip olan Mısır, birçok kültürden milletin 

izlerini taĢır. Özellikle de Emeviler, Abbasiler, Memlükler ve Osmanlılar zamanından kalan cami 

ve medreseler, kervansaraylar ve hanlar önemli tarihi yerlerdir. Sonuç olarak zengin yer altı 

kaynaklarına sahip olan Mısır, Kuzey Afrika‟da yer alan diğer ülkelere göre oldukça derin bir tarihi 

kökene, değiĢik kültürlere, çeĢitli ye altı kaynaklarına ve iyi bir ekonomik güce sahiptir. 

 

1.2. Mısır’da Tarihsel Süreç 

 

Mısır medeniyeti tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıĢtır. Pers ve Roma 

imparatorluklarının egemenliklerinin sürdüğü çağda Kuzeydoğu Afrika ve Güneybatı Asya haritası, 

Pers, Makedonya ve Roma Ġmparatorluğu altına girmeden önce güçlü komĢuları tarafından asimile 

olan eski Ortadoğu imparatorlukları ve kültürleri zamanındakinden çok daha farklıydı. KuĢkusuz 

Mısır, varlığını sürdüren eski kültürlerden, kendi eski kimliğinin pek çok unsuru ve eski dilini 

koruyarak kalan en eski kültüre sahiptir (Lewis, 2006: 23). Tarihsel süreç içerisinde Mezopotamya 

ile birlikte Mısır‟da ilk uygarlık kurulmuĢ daha sonra Asurlular, Ġranlılar, Makedonyalılar ve 

Romalıların egemenliği altında kalmıĢtır. Roma imparatorluğu 395 yılında ikiye bölünmesinin 

ardından Mısır, Doğu Roma‟ya (Bizans) bağlanmıĢtır. Bizans egemenliğinden sonra 640 yılında 

Mısır, Müslümanlar tarafından fethedilmiĢtir. Mısır‟da Emeviler ve Abbasiler de hüküm sürmüĢtür 

(Tomar, 2004: 559). Ayrıca Mısır‟da kurulan ilk Türk devleti Tolunoğulları olmuĢtur. Daha 

sonraları ĠhĢitler, Eyyubiler ve Memluküler devleti kurulmuĢtur. 16. Yüzyıl baĢlarında Osmanlı 

Devleti tarafından fethedilen Mısır, 1517-1914 yıllarında Osmanlı Devleti egemenliğinde kalmıĢtır. 

Bu kapsamda Mısır‟ın tarihsel süreci Ģu üç dönem aralığında incelenmektedir: 

 

 BaĢlangıçtan Osmanlı Dönemine Kadar Mısır 

 Osmanlı Döneminde Mısır 

 Ġngiltere ĠĢgal Döneminde Mısır 

 

                                                           
1 Sfenks; kafası koç, kuĢ, veya insan figürlü olan fakat gövdesi ise uzanan bir aslan Ģeklinde olan heykeldir. Ġlk baĢta 

antik Mısır‟da görülen Sfenks, antik Yunan mitolojisinde de büyük kültürel bir önem taĢımıĢtır. Ġsmini de buradan 

almıĢtır. 
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1.2.1. Başlangıçtan Osmanlı Dönemine Kadar Mısır 

 

Mısır‟ın tarihsel arka planını incelemeden önce Mısır kelimesinin kökenine bakmak 

gerekmektedir. Bu bağlamda çivi yazılı tabletlerde Misri/Musri/Musur ve Ġbranice olan belgelerde 

Misrayim Ģeklinde geçen Mısır adının proto- semitik Mâsôr (sur, kale) kelimesinden geldiği 

düĢünülmektedir. Bugün batı dillerinde kullanılan Egypt ise baĢĢehir Memfis‟in eski Mısır 

dilindeki ilk adı olan Hakuptah/Hikuptah‟tan geldiği sanılmaktadır (Görgün, 2004a: 555). 

Günümüzde kullanılan ve Arapça isim olan “Mısır” Arap fetihleriyle birlikte gelmiĢtir. Bu isim, 

Ġbrani Tevrat‟ı ve diğer eski metinlerde yer alan Mısır‟ın Sami dillerindeki isimleriyle iliĢkili 

olmuĢtur (Lewis, 2006: 24). 

 

Mısır tarihi kökenine bakıldığında kesin net bir tarih söylemek güçtür. Fakat bugünkü 

Mısırlılar kendilerini insanlığın ilk uygarlıklarından birinin çocukları olduklarını ileri sürmektedir. 

Ayrıca Mısırlılar bu medeniyetin yedi bin yıllık bir devlet olduğunu dile getirmektedir (Masfield, 

1967: 8). Mısır medeniyeti milattan öncelere dayanan eski ve köklü bir geçmiĢe sahiptir. Milattan 

önce III. Yüzyılda yaĢayan Mısırlı tarihçi- rahip Manethon, aĢağı ve yukarı Mısır‟ı birleĢtiren ilk 

kiĢinin Tinis Kralı Menes olduğunu söylemektedir. Böylelikle Mısır‟da oluĢan hanedanlar 

döneminin Kral Menes ile baĢladığını kabul etmektedir. Hanedanlar devrinin 3000 yıl kadar uzun 

süre devam ettiği ve bu dönemde otuz bir hanedanın hüküm sürdüğü ilim adamları tarafından 

benimsenmiĢtir. Kaynakların ve belgelerin yetersizliğine rağmen Mısır birliğinin sağlandığı ilk 

dönem, firavunların teokratik ve otokratik yönetimlerin baĢladığı, hemen hemen bütün öğeleriyle 

Mısır uygarlığının doğduğu zaman kabul edilmektedir  (Görgün, 2004a: 555).  

 

Mısır medeniyeti, krallıkla yönetilmekteydi. Fakat krallığın Mısır‟da nasıl hüküm sürdüğü 

hakkında kesin bir bilgi yoktur. Hiyeroglif metinlerden, Yunan membalarından ve Maneton‟dan 

yapılan araĢtırmalar sonucunda elde edilen verilere göre Mısır‟da krallıktan önce üç ilahi saltanat 

hüküm sürdüğü iddia edilmektedir. Bu üç ilahi aile Ģunlardır: “birinci aile hava ilahı olan ġov ile 

zevcesi Tefene'nin ailesidir.[ikinci] Üçüncü aile yer ilahı olan Gep ile zevcesi ilahe sema Nut 

ailesidir. Üçüncü aile iki daldan ibarettir ki Ozirisle Ġzis - Set ile Neftis ailesidir.” Bahsi geçen üç 

ilahın gücünü güneĢten aldığı söylenmektedir (Özer, 1987: 73).  

 

Mısır, büyük bir tarihin mirasçısı olarak çok eski çağlardan beri üzerinde birçok uygarlıkların 

kurulduğu bir medeniyettir. Ülke, Mezopotamya ile birlikte ilk uygarlığın kurulduğu yer olmuĢtur. 

Mısır‟da daha sonraları sırasıyla M.Ö. 671'de Asurlular, sonra Ġranlılar, Makedonyalılar ve 

Romalılar hakimiyet kurmuĢlardır. Roma Ġmparatorluğu ikiye ayrıldıktan sonra da Doğu Roma 

Ġmparatorluğu'nun (Bizanslılar) egemenliği altında kalmıĢtır. Önemli bir coğrafyaya sahip olan 

Mısır, birçok devletin kurulmasına ve yıkılmasına Ģahit olmuĢ ve bu nedenle de önemli bir tarihe, 

kültüre, sosyal ve siyasal çeĢitliliğe sahip olmuĢtur (Köse, 2017: 77). 
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Filistin‟in Müslümanlar tarafından ele geçirilmesiyle birlikte artık Mısır‟ın Bizans ile olan 

kara bağlantısı kesilmiĢtir. Bu da Mısır‟ın fethini kolaylaĢtıran bir etmen olmuĢtur sanılmaktadır 

(Tomar, 2004: 559). Mısır toprakları üzerinde kurucuları Türk olan Türk devletlerinin kurulması ve 

400 yıla yakın (1517-1914) bir süre zarfında Osmanlı Ġmparatorluğu'nun bir eyaleti olması, 

Türkiye-Mısır iliĢkilerinin oldukça uzun bir geçmiĢe sahip olmasının en önemli göstergesidir. 

Türklerin kurmuĢ olduğu devletler sırasıyla Tolunoğulları, ĠhĢidiler, Eyyubiler ve Memlukler 

devletidir. Tolunoğulları Devleti Türklerin Afrika‟da kurdukları ilk devlettir. 868- 905 yılları 

arasında hüküm sürmüĢtür. Ahmed b. Tolun tarafından kurulmuĢtur. Onun zamanında Mısır 

tarihinin en iyi dönemlerinden birini yaĢamıĢtır. Mısır‟da kurulan ikinci devlet ĠhĢidiler Devletidir. 

939 yılında Muhammed b. Tuğç tarafından kurulan (Tomar, 2004: 559)  ĠhĢidiler Devleti 35 yıl 

hüküm sürdükten sonra yıkılmıĢtır. Mısır‟da Abbasi halifeliğine bağlı Sünni Ġslam‟ın iki temsilcisi 

olan Tolunoğulları ve ĠhĢîdîler, Sünni Ġslam anlayıĢına aykırı herhangi bir mezhebin faaliyetlerine 

izin vermemiĢlerdir (Kavas, 2015: 24-27). 968 yılında Fatımiler, siyasi boĢluktan faydalanarak 

Mısır‟ı ele geçirmiĢtir (Tomar, 2004: 559).  

 

1171- 1250 yılları arasında Eyyubiler Devleti, Mısır‟da kurulan üçüncü devlettir. Afrika‟da 

önemli bir konuma sahip olan Mısır, Haçlı seferleri sırasında Eyyubilerin kontrolü altına girmiĢtir. 

Bu devlet Selahaddin Eyyubi tarafından kurulmuĢtur. Eyyubiler zamanında köle olarak getirilen ve 

çoğunluğu Türk kökenli olan askerlere Memlükler veya Kölemenler adı verilmiĢtir. Memlükler, 

Moğolların akınları sonucunda Bağdat‟ın yakılıp yıkılması ve Abbasi halifesinin öldürülmesi ile 

Eyyubilerin egemenliğine son vermiĢlerdir. Böylece  Mısır‟a hâkim olmuĢlardır. (Hazar, 2016: 33). 

Eyyubiler döneminde ordu komutanlığına getirilen Memluklerden Emir Ġzzeddin Aybek Türkmani, 

Sultan ġecerüddür ile evlenmiĢ ve bunun üzerine ġecerüddür‟ün tahttan feragat etmesiyle tahta 

çıkmıĢtır. Böylece 1250 yılında Memlükler dönemi resmen baĢlamıĢtır. Memlüklerin hâkimiyeti 

Osmanlıların Mısır‟ı aldığı 1517 yılına kadar devam etmiĢtir. Memlükler kısa zamanda Arap 

yarımadası ve Afrika kıtasında bulunan Ġslam ülkelerinin önderi konumuna gelmiĢlerdir. Mısır 

Memlükleri, Mısır‟ı güçlü ve zengin hale getirmiĢ ve Moğol istilasına karĢı Ġslam‟ı savunarak daha 

büyük felaketleri önlemiĢlerdir (Kavas, 2015: 28-32). Sonuç olarak önemli bir kültürel çeĢitliliğe 

sahip olan Mısır, insanlık tarihinde derin izler bırakan ve insanlığa pek çok katkı sağlayan bir 

uygarlık olmuĢtur. 

 

1.2.2. Osmanlı Döneminde Mısır  

 

Yavuz Sultan Selim, 1517 yılında Mısır‟daki Memlük Devleti hâkimiyetine son vermiĢ ve 

Mısır, Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun bir eyaleti haline gelmiĢtir (Mansfild, 1967: 12). Mısır 

hâkimiyetini ele alan Osmanlı buraya bağlı diğer bölgelerin yönetimini de doğrudan elde etmiĢtir. 

Mısır‟da ilk defa uygulamaya koyulan merkeze bağlı olmak üzere saliyaneli beylerbeylik 

oluĢturulmuĢ ve Mısır seferine katılan Vezir-i Azam Yusuf PaĢa Mısır‟a tayin edilen ilk beylerbeyi 
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olmuĢtur. Mısır fethedildikten sonra Memlük Devleti‟ne ait ocağın kaldırılmaması daha sonra 

Osmanlı hâkimiyeti boyunca çıkan isyanların temel sebebi olarak görülmüĢtür (Kavas, 2015: 42).  

 

Mısır eyaleti, Osmanlı devleti için bulunduğu konum itibariyle sahip olduğu jeopolitik ve 

stratejik açıdan büyük önem taĢımaktadır. Dolayısıyla Mısır‟ın varlığı Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun 

geniĢlemesine ve büyük bir devlet olmasına katkı sağlamıĢtır. Ayrıca Mısır, kültürel anlamda 

Osmanlı Devleti‟ne yakın olması ve Kahire‟nin Ġslam dünyasının önemli bir merkezi olması 

nedeniyle önem arz etmektedir (Hazar, 2016: 189). Arap ve Afrika kıtasında Osmanlı 

hâkimiyetinin devam ettirilmesi için önemli bir konumda olduğundan buranın yönetimi ve atanan 

beylerbeyinin sorumlulukları ağır olmaktadır. Atanan beylerbeyi Osmanlı Devleti ile sürekli temas 

halindeydi (Kavas, 2015: 43). Osmanlı Devleti tüm bu sebeplerden ötürü Mısır‟ın yönetimine 

ayrıca özen göstermiĢtir. 

 

Osmanlı devleti açısından önemli olan Mısır diğer ülkelerinde ilgisini çekmiĢtir. Bu 

bakımdan Mısır üzerinde emelleri olan belli baĢlı iki ülke Ġngiltere ve Fransa‟dır. Fransa‟nın 

Mısır‟a olan ilgisi ise çok daha eskilere dayanmaktadır. Napolyon Bonaparte dönemine kadar 

gittiği bilinmektedir. Ġngiltere‟nin Mısır‟a ilgisi onun jeopolitik açıdan önem taĢıması ve 

Ġngiltere‟nin büyük önem verdiği Hindistan yolunda Fransa‟nın tehdit oluĢturmasını engellemek 

kaygısından kaynaklanmaktadır. Aslında Ġngiltere Napolyon‟dan önce Mısır‟la hiç ilgilenmemiĢtir. 

Fransa‟nın Mısır‟ı iĢgal etmesi üzerine kendisi için Mısır‟ın önemini anlamaya baĢlamıĢtır. (Hazar, 

2016: 191). 

 

1797 yılında Ġtalya‟yı ele geçiren ve Balkan Yarımadası‟na kadar ilerleyen Napolyon 

Bonaparte ağır bir kriz döneminde olan Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun sınırlarına ulaĢmıĢtır. Osmanlı 

o dönemlerde Avusturya ve Rusya karĢısında ağır yenilgiler almıĢtır. Bu nedenle de güçsüz ve 

zayıf kalmıĢtır. Dünya egemenliğini ele geçirmek isteyen devletler Osmanlı Ġmparatorluğu‟nu en 

önemli kart olarak görmüĢlerdir. Ġmparatorluğun elindeki en zengin arazi olan Mısır‟ı ele 

geçirmeye yönelik çeĢitli planlar yapmıĢlardır (Lutskiy, 2011: 37-38). Bu kapsamda Fransa, 

Hindistan ile ulaĢım yolları üzerinde bulunan Mısır‟ı iĢgal ederek Ġngiltere‟yi hassas olduğu bir 

noktadan vurmak istemiĢtir (Armaoğlu, 2006: 55). Nitekim Napolyon Fransa‟sı Ġngiltere için son 

derece önemli olan Hint yolunu denetim altına almak amacıyla 1798 yılında 40 bin kiĢilik öncü 

kuvvetle Ġskenderiye‟ye çıkmıĢtır (Mansfild,1967: 12). Napolyon, Mısır‟daki halkı etkilemek ve 

iĢgale karĢı çıkmalarını biraz da olsa engellemek adına Fransız dininin aslında Muhammed‟in 

dinine yakın olduğunu, düĢüncelerinin temelini Kur‟an‟dan yola çıkarak oluĢturduğunu dile 

getirmiĢtir (Ludwig, 2010: 112). Yani Napolyon hedefine ulaĢmak için halkın dini duygularını 

kullanmak istemiĢtir. Napolyon aslında Mısır seferi ile kendi vatanı saydığı Akdeniz‟de, Malta ve 

Mısır‟ı ele geçirmeyi, Ġngiltere‟yi Kızıldeniz‟den kovarak ve SüveyĢ‟te kanal açmayı amaçlamıĢtır. 

Böylece hâkimiyetini Hindistan‟a kadar uzatmayı tasarlamıĢtır (Armaoğlu, 2006: 55). Kısacası 

sorun sadece bir Mısır sorunu değil, bir Akdeniz egemenliği sorunu olmuĢtur. Ġngiltere ve Rusya, 
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Fransa‟nın Mısır‟ı iĢgal etmesine karĢı çıkmıĢlardır. Her iki ülke de kendi çıkarları doğrultusunda 

Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun yanında yer almıĢtır. Fransızlar Türk ve Ġngilizler karĢısında 

direnemeyip 1801 yılında Mısır‟dan çekilmek zorunda kalmıĢlardır. Napolyon‟un Mısır‟ı iĢgal 

etmesi Mısır‟ın kaderinde yeni bir dönemin baĢlamasına neden olmuĢtur. Aslında bu, bir ordu 

komutanı olarak atanan Mehmet Ali PaĢa
2
‟nın ülkeyi denetim altına alarak kendi egemenliğini 

kurmaya çalıĢmasıdır (Arı, 2014: 169). Mehmet Ali PaĢa yarı özerk durumda olan Mısır‟a 

Fransızların 1798-1801 yılları arasındaki iĢgallerine son vermek için gönderilmiĢ ve iĢgal 

sonrasında ortaya çıkan güç boĢluğundan faydalanarak 1805 yılında kendisini Mısır valisi olarak 

kabul ettirdi (Erkilet BaĢer, 2000: 223). Osmanlı devleti de onu Mısır‟ın valisi olarak tanımak 

zorunda kalmıĢtır.  Çünkü 1804 yılında balkan yarımadasında Sırbistan‟da, büyük bir ulusal 

özgürlük isyanı baĢlamıĢtır. Bulgaristan ve Yunanistan‟da da sıkıntılı olaylar ortaya çıkmıĢtır. 

Osmanlı devleti ardı ardına mağlubiyetle karĢılaĢmıĢtır (Lutskiy, 2011: 50). Bu tarihten itibaren 

Mısır ve Osmanlı arasında yeni bir döneme geçilmiĢtir. Mehmet Ali PaĢa ve ailesinin kendisinden 

sonra gelen fertleri 145 yıl süreyle ülkeyi yönetmiĢlerdir (Mansfild, 1967: 12).  

 

Mehmet Ali PaĢa, Mısır‟da Fransızlarla çarpıĢırken Osmanlı ve Fransız orduları arasındaki 

farkı yakından gördüğü için, bir taraftan Avrupa‟nın ilim ve tekniğine büyük ilgi gösterirken diğer 

taraftan Osmanlı imparatorluğunun aczini de yakından görme fırsatı yakalamıĢtır. O‟nun Osmanlı 

Ġmparatorluğu‟na karĢı olan bağlılık duygusunun zayıflamasında bu izlenimler etkili olmuĢtur. 

Mehmet Ali PaĢa, Mısır‟da kuvvetli ve düzenli bir ordu kurmuĢtur. Özellikle de kara ordusunun 

kurulmasında önemli ölçüde Fransa‟dan faydalanmıĢtır. Ordunun donanması için de Ġngiltere‟den 

yararlanmıĢtır. Nil nehrinin bereketini iyi bir Ģekilde kullanmıĢ, ekonomik ve ticari alanda her Ģeyi 

kendi tekeline alarak bir çeĢit „Devlet Sosyalizmi‟ tesis etmiĢtir (Armaoğlu, 2006: 195-196).  

 

Mehmet Ali PaĢa, Mısır milliyetçiliğinin önderi olarak görülmüĢtür. Buna örnek verecek 

olursak Mehmet Ali PaĢa‟nın modern bir ordu kurarak Osmanlı padiĢahına savaĢ açması, bu 

milliyetçi ideolojinin en önemli iĢaretlerinden biri olmuĢtur. Hatta 19. Yüzyılın ikinci yarısı, 

Mehmet Ali PaĢa‟nın kurmuĢ olduğu modern devletin mirası üzerinde Ģekillenen bağımsızlık 

düĢüncesinin billurlaĢtığı bir dönem olarak ele alınmıĢtır. Tabii ki burada Ģunu da söylemek de 

fayda olacaktır ki Mehmet Ali PaĢa‟nın Osmanlılarla mücadelesi bir ulus- devlet yaratma 

gayesinden ziyade “mini imparatorluk” ya da “bölgesel nüfuz alanı” oluĢturma amacı taĢımaktadır 

(Özkoç, 2015: 25-27). 

 

Mehmet Ali PaĢa, 1809-1815 yıllarında vakıf arazilerini devletleĢtirmiĢ hükümet camilerin ve 

ruhban sınıfının bakımını üzerine almıĢtır. Bu önlem ne Ģeyhlerin ne de ruhban sınıfının hoĢuna 

                                                           
2 Mehmet Ali PaĢa 1769‟da Makedon Ģehri Kavala ‟da doğmuĢtur. Küçük bir toprak sahibinin oğlu olan Mehmet Ali 

PaĢa‟nın çocukluğuna iliĢkin pek çok hikâye bulunmaktadır. Erken yaĢta ailesini kaybetmiĢ yabancı bir ailede yetiĢmiĢtir. 

Hatta bazı kaynaklarda bu yabancı ailenin Fransız olduğu da söylenmektedir. ReĢit olduktan sonra tütün ticaretine 

baĢlamıĢ ve otuz yaĢındayken hayatında önemli değiĢiklikler meydana gelmiĢtir.  Osmanlı Devleti, Mısır‟a 300 kiĢilik bir 

Arnavut birliği göndermesini emretmiĢ ve Mehmet Ali bu birliğin ikinci kumandanı olmuĢtur (Lutskiy, 2011:49). 
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gitmemiĢ ve birçok Ģeyh ona gözdağı vermeye baĢlamıĢtır. Ġltizamı kaldırması, faizi kısıtlamıĢ 

olması ve daha birçok uygulama Memlüklerde hoĢnutsuzluk yaratmıĢtır (Lutskiy, 2011: 53). Fakat 

Mehmet Ali PaĢa 1811 yılında bu güçleri ortadan kaldırmıĢ ve vakıflar yoluyla yönettikleri 

arazilerin önemli bir kısmına el koymuĢtur (Goldschmidt Jr. ve A., Davidson, 2011: 230) 

 

Mısır‟da güçlü bir otorite kuran Mehmet Ali PaĢa, bağlı olduğu Osmanlı Devleti‟ne karĢı 

ayaklanmıĢtır. Osmanlı devleti yunan ayaklanmasını bastırmak için Mehmet Ali PaĢa‟dan yardım 

istemiĢtir. O‟nun yardımına karĢılık Girit ve Suriye valiliklerini vaad etmiĢtir. Bunun üzerine 

Mehmet Ali PaĢa, ayaklanmayı bastırmak için Osmanlı Devleti‟ne yardım etmiĢtir. Fakat Mehmet 

Ali PaĢa‟nın yardımları ayaklanmayı bastırmadan istenen sonucu vermemiĢtir. Osmanlı ve Mısır 

donanmaları Navarin‟de yenilgiye uğrayarak yakılmıĢtır. Öte yandan Mehmet Ali PaĢa‟nın oğlu 

Ġbrahim PaĢa müttefiklerle anlaĢıp padiĢahın emri olmadan Mora‟da askerlerini geri çekmiĢtir. Bu 

durum padiĢahı çok kızdırmıĢ ve istekleri yerine getirilmemiĢtir. Ġbrahim PaĢa komutasındaki ordu 

1 Kasım 1831 den itibaren Suriye topraklarına girmeye baĢlamıĢtır. Ġbrahim PaĢa, Gazze, Kudüs ve 

Yafa‟yı aldıktan sonra Akka‟yı ele geçirmiĢtir. Bunun üzerine Babıali, Mehmet Ali‟den 

kuvvetlerini geri çekmesini istemiĢ fakat Mehmet Ali kendisine Suriye Valiliği‟nin verilmesinde 

ısrar etmiĢtir (Armaoğlu, 2006: 197). Çünkü Suriye'nin ilhakı Mehmet Ali'nin doğu sınırlarını ve 

Mısır'ın merkezden bağımsızlığını güçlendirecektir. Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun en zengin 

bölgelerinden biri olan Suriye, Mehmet Ali PaĢa için oldukça cazip bir mükâfat olacaktır. Ham 

ipek, buğday, yün, zeytinyağı üretilen Suriye, büyüyen Mısır endüstrisi için kârlı bir pazar olacaktır 

(Lutskiy, 2011: 98). Mehmet Ali askerlerini geri çekmeyince II. Mahmut, Mehmet Ali‟yi bir 

fermanla “asi” ilan etmiĢtir. Böylece ayaklanma fiilen baĢlamıĢtır. Osmanlı kuvvetleri ile Mısır 

kuvvetleri arasında ilk savaĢ 29 Temmuz 1832‟de Antakya ile Ġskenderun arasındaki Beylan‟da 

baĢlamıĢtır. Sonuç Osmanlı devleti tarafından bir hezimet olmuĢ, Suriye tamamen Mehmet Ali 

kuvvetlerinin eline geçmiĢtir. Böylece Anadolu‟nun yolu Mehmet Ali‟ye açılmıĢtır. Ġkinci defa 

Ġbrahim PaĢa‟ya saldıran Osmanlı devleti için ikinci bir hezimet söz konusu olmuĢ ve Ġbrahim PaĢa 

kuvvetleri Konya muharebesinde de baĢarılı olunca kendilerine Ġstanbul yolu açılmıĢtır. Yani artık 

Osmanlı devletinin yıkılması söz konusu olmuĢtur (Armaoğlu, 2006: 197-199). 

 

Mehmet Ali‟nin Osmanlı Devleti‟ne karĢı ayaklanması aynı zamanda Avrupa Devletleri‟ni de 

harekete geçirdi. Çünkü bir taraftan Mısır hem Ġngiltere hem de Fransa için önemli bir yerdi; diğer 

taraftan Osmanlı imparatorluğu Ġngiltere ve Rusya‟nın üzerinde mücadele ettikleri bir bölgeydi. 

Yani Osmanlı devletinin varlığı veya yıkılması her iki devleti de ilgilendiriyordu. Fransa açıkça 

Mısır‟ı desteklemekteydi bu yüzden de Sultan‟a yardım etmeyi reddetmiĢtir (Lutskiy, 2011: 101). 

Fakat Rusya‟nın iĢe karıĢması korkusu, Mehmet Ali PaĢa‟yı destekleyen Fransa‟yı zor durumda 

bırakmıĢtır. Fransa ikili oynayarak Osmanlı devletini destekliyormuĢ gibi görünmüĢ fakat Rusya ile 

birlikte hareket etmiĢtir. Bu Ģartlar doğrultusunda Osmanlı Devleti‟nin yardımına güveneceği tek 

devlet Ġngiltere‟dir. Fakat Ġngiltere yardım çağrısına olumlu cevap vermemiĢtir. Sonuç olarak 

Fransa, Avusturya ve Ġngiltere‟nin Mısır meselesinde takındıkları tavır karĢılığında Rusya‟ya Mısır 
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meselesine tek baĢına karıĢması için imkân sağlamıĢtır (Armaoğlu, 2006: 200-202). Rusya çıkarları 

gereği, Ġstanbul ve Boğazlar ‟da karĢısına kuvvetli bir devletin çıkması yerine, Ġstanbul ve 

boğazların zayıf bir Osmanlı Devleti‟nin elinde bulunmasını tercih etmiĢtir. Bu durum en çok 

Fransa‟yı telaĢlandırmıĢtır. Fransa hemen harekete geçerek Osmanlı devleti ile Mehmet Ali PaĢa 

arasında bir antlaĢma yapılması için çeĢitli giriĢimlerde bulunmuĢtur. Fransa‟nın bu çabaları 

üzerine Osmanlı devleti ile Mehmet Ali PaĢa arasında anlaĢma sağlanmıĢtır. Bu antlaĢmaya göre 

Suriye Mehmet Ali PaĢa‟ya verilecektir. Rus askerlerinin Ġstanbul‟a gelmesi Mısır sorununu 

birdenbire alevlendirmiĢ ve Ġngiltere durumun ne kadar ciddi olduğunu ancak o zaman 

kavrayabilmiĢtir. Rus donanmasının ve askerlerinin Ġstanbul‟dan çıkmasını sağlamanın yolu, 

padiĢah ile asi valisinin uzlaĢtırılmasıdır. Bunu gerçekleĢtirmek üzere PadiĢahın taviz vermesi için 

Sultan II. Mahmut‟a baskı yapmıĢlardır. Bunun üzerine Kütahya‟da Fransız ve Ġngilizlerin 

arabuluculuğunda Osmanlı Devleti ile Mehmet Ali PaĢa arasında 14 Mayıs 1833 yılında Kütahya 

antlaĢması imzalanmıĢtır. Mehmet Ali PaĢa‟ya Mısır ve Girit Valilikleri yanı sıra Suriye Valiliği, 

oğlu Ġbrahim PaĢa‟ya da Cidde valiliğine ek olarak Adana‟nın “muhassıllığı” yani oranın 

vergilerini toplama hakkı verilmiĢtir. Fakat bu antlaĢma iki tarafı da tatmin etmemiĢtir (Armaoğlu, 

2006: 202-205). 

 

Osmanlı Devleti‟nin güçsüzlüğü Mehmet Ali PaĢa sorununu tek baĢına çözemediği için 

ortaya çıkmıĢtır. Rusya bunun farkındadır. Bu yüzden Osmanlı Devleti‟nden askeri yardım değil; 

Akdeniz‟den kendisine gelebilecek herhangi bir saldırıya karĢı Çanakkale Boğazı‟nı diğer 

devletlerin savaĢ gemilerine kapatmasını istemiĢtir. Buradan hareketle bu antlaĢmanın yapılmasının 

temel amacı aslında Rusya‟nın Boğazlardan gelecek olan her türlü saldırıya karĢı kendisini güvence 

altına alma isteğidir (Armaoğlu, 2006: 206-207). Tamamen çözülmesi gereken ve artık bir Osmanlı 

Devleti‟nin iç meselesi olmaktan çıkıp uluslararası bir sorun halini alan Mısır sorunu, Avrupalı 

devletlerin cephe birliği sonucunda bunalım giderilmiĢtir. Böylece yaklaĢık on yıldır süren ve 

baĢlangıçta bir iç sorun iken daha sonraları dıĢ sorun halini alan Mısır sorunu bu Ģekilde çözüme 

kavuĢturulmuĢtur. 

 

Mehmet Ali PaĢa yaĢlanınca 1846 yılından itibaren Mısır, oğulları ve torunları tarafından 

yönetilmeye baĢlanmıĢtır. Aynı yıl evlatlığı Ġbrahim PaĢa Mısır Valisi tayin edilmiĢ üç ay sonra 

vefat etmiĢtir. Ġbrahim PaĢa babasından önce vefat etmiĢtir. Valilik Mehmet Ali PaĢa‟nın torunu 

Abbas Bey‟e geçmiĢ, Mehmet Ali PaĢa ise 1849‟da vefat etmiĢtir. Mısır bundan sonra sırayla 

Abbas PaĢa(1848-1854), Sait PaĢa (1854-1863) ve Ġsmail PaĢa (1863-1879) tarafından 

yönetilmiĢtir (Fındley, 2012: 85-86). 

 

SüveyĢ Kanalı açılması kararı, Sait PaĢa döneminde alınmıĢtır. Fransa ile Ġngiltere arasında 

Mısır üzerindeki mücadeleyi Ģiddetlendiren en önemli faktör, SüveyĢ kanalı olmuĢtur. SüveyĢ 

kanalı açılma fikri oldukça geriye gitmektedir. Mısır, Türk egemenliğine girdikten sonra kanal 

açma fikri deryalar kaptanı Ali Uluç tarafından PadiĢaha kabul ettirilmeye çalıĢılmıĢ, PadiĢah III. 
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Mustafa (1757-1774) da aynı fikri benimsemiĢ ve bir takım incelemeler yaptırmıĢtır. Napolyon da, 

Mısır‟ı iĢgal edince Akdeniz ile Kızıldeniz‟in birleĢtirilmesinin mümkün olup olmayacağını 

yanında götürdüğü ilim heyetindeki mühendislere inceletmiĢ ve olumlu cevap almıĢtır (Armaoğlu, 

2006: 405) 

 

Mehmet Ali PaĢa‟nın dördüncü oğlu Sait PaĢa‟da babası gibi Mısır‟ın kalkınması için büyük 

hedefleri olan bir insandır. Akdeniz ile Kızıldeniz‟i birleĢtirip Mısır‟ın ekonomik ve ticari yönden 

kalkınmasını sağlamak istemiĢtir. Mehmet Ali PaĢa‟nın, Osmanlı devleti için boğazların bir felaket 

olduğunu düĢünmesi ve bu nedenle Mısır‟da da bir boğazlar sorunu yaratmak istememesi 

sonucunda Akdeniz ile Kızıldeniz‟i birleĢtirme çabası olmamıĢtır. Fakat Sait PaĢa kanal açma 

fikrine sıcak bakmıĢtır. Sait PaĢa, Fransız konsolosluğunu yapan Ferdinand de Lesseps‟e SüveyĢ 

Kanalı‟nı açması için 1854 yılında bir Ģirket kurma imtiyazı vermiĢtir. Osmanlı Devleti, Lesseps‟e 

izin vermemesine rağmen 1859‟da Kanal‟a temel atılmıĢtır. Ġngiltere Fransa‟nın bu giriĢiminin 

karĢısında olmuĢtur. Ġngiltere kanal çalıĢmalarını engellemek için her türlü yola baĢvurmuĢtur 

(Armaoğlu, 2006: 405-406).  

 

Fransa hayranı olan (Mansfild, 1967: 13) Mehmet Ali PaĢa‟nın kendi soyundan gelen valiler 

döneminde Mısır her geçen gün Avrupa ile daha da yakınlaĢmaya baĢlamıĢtır. Siyasi ve iktisadi 

bakımdan artık Osmanlılardan uzaklaĢmaya baĢlayan Mısır özellikle Ġsmail PaĢa döneminde alınan 

borçlar nedeniyle sıkıntılı dönemler yaĢamıĢtır (Kavas, 2015: 44). Ġsmail PaĢa 1863 yılında Mısır‟a 

vali olmuĢtur. 1866 yılında Girit ayaklanması baĢlayınca Ġsmail PaĢa 18.000 kiĢilik ordusunu 

Girit‟e göndermiĢtir. Bunun sonucunda Sultan Abdülaziz 19 Mart 1966 yılında kanalın hafriyatı 

için izin vermiĢ ve 1867 yılında Osmanlı Sultanı tarafından kendisine (Armaoğlu, 2006: 407) Mısır 

valilerine (PaĢalarına) daha bağımsız bir konum olan “Hıdiv” unvanı (Arı, 2014: 173) verilmiĢtir. 

Mısır Valisi Ġsmail PaĢa, Sultan Abdülaziz zamanında, padiĢaha, sadrazama ve diğer devlet 

adamlarına gönderdiği hediyelerle Mısır Hıdivliğini almıĢ ve bunun babadan oğula veraset yolu ile 

geçmesini sağlamıĢtır. SüveyĢ Kanalı 17 Kasım 1869 da dünya deniz trafiğine açılmıĢtır. AçılıĢ 

için Ġsmail PaĢa büyük törenler düzenlemiĢtir ki hatta bu törenler için milyonlar harcandığı 

söylenmiĢtir.  

 

Ġsmail PaĢa dönemi, Mehmet Ali PaĢa sülalesinin en parlak dönemi olarak kabul 

edilmektedir. Onun zamanında Mısır en geniĢ sınırlara ulaĢmıĢtır. Mısır‟ın toprakları Fransa‟nın 

beĢ misli olmuĢtur. Bayındırlık iĢleri geliĢtirilmiĢ ve pamuk tarımının geliĢtirilmesinde birçok 

teknik ilerlemeler kaydedilmiĢtir. Fakat bunlar Mısır‟ın kendi gelirleri ile sağlanmamıĢ özellikle 

Fransa ve Ġngiltere‟den alınan borçlarla yapılmıĢtır (Armaoğlu, 2006: 407).  Bu Ģekilde plansız 

Ģekilde hareket eden ve büyük borç altına giren Hıdiv, alacaklılar adına Fransa ve Ġngiltere 

delegelerinden oluĢan bir komisyon tarafından ülkenin mali kontrollerinin yapılmasını kabul etmek 

zorunda kalmıĢtır. Fakat bu geliĢmeler ve Avrupalıların da Mısır‟ı sömürmeye baĢlaması sonucu 

halk tabakaları rahatsızlık duymuĢtur. Bunun sonucunda Hıdiv yabancı nazırların görevlerine son 
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vererek tamamı Mısırlılardan oluĢan bir hükümet kurmuĢtur. Hıdiv Ġsmail PaĢa‟nın Batılıların 

Mısır üzerindeki etkisini azaltma giriĢimlerine (Ayhan ve Atılgan, 2011: 4) karĢı Ġngiltere ve 

Fransa bir ültimatom vererek Ġsmail PaĢa‟nın Hıdivlikten feragat etmesini (Armaoğlu, 2006: 409) 

ve Mısır‟dan çekilip gitmesini istemiĢtir. Ġngiltere ve Fransa‟nın, Mısır‟ı iĢgal tehditleri sonrası 

Osmanlı Devleti‟nin Mısır‟daki otoritesinin vurgulanması anlamına geleceği düĢünüldüğünden 

Hıdiv Ġsmail PaĢa II. Abdülhamit tarafından görevinden azledilmiĢ yerine oğlu Tevfik PaĢa (Arı, 

2014: 174) Hıdiv olarak atanmıĢ ve 1879 – 1892 yılları arasında görev yapmıĢtır. (Hazar, 2016:  

192). Tevfik PaĢa‟nın Hıdiv olarak getirilmesi Mısır milliyetçilerini rahatsız etmiĢtir. zira onlar, 

Tevfik PaĢa‟nım Hıdiv olmasıyla Mısır‟ın artık siyasal ve ekonomik bağımsızlığını kaybettiğini 

düĢünmüĢlerdir (Ayhan ve Atılgan, 2011: 4). 

 

1881 yılından itibaren Albay Ahmet Arabi, Mısır‟daki yabancı egemenliğine ve kötüye giden 

ekonomik duruma dur demek ve Hıdivin yetkilerinin sınırlandığı bir anayasanın yapılmasını 

sağlamak için bir hareket baĢlatmıĢtır (Armaoğlu, 2006: 410). Mısır üzerinde Avrupalıların etkisini 

azaltmak için Hıdiv Ġsmail‟den sonra “Mısır Mısırlılarındır” sloganıyla sesini yükselten Ahmed 

Arabi (Ayhan ve Atılgan, 2011: 4), El-Ezher Üniversitesi‟nden
3
 mezun köylü kökenli bir 

bürokrattır. BaĢlattığı hareket ordudan, halktan ve reformistlerden destek görmüĢ ve yoğun bir 

muhalefet hareketine dönüĢmüĢtür. Bu hareketin iki talebi söz konusu olmuĢtur. Bunlardan 

birincisi, Mısır‟ın ekonomik ve siyasi bağımsızlığını kazanması; ikincisi ise, Hıdivin yetkilerini 

hazırlayacakları bir anayasa ile sınırlandırmak istemeleridir (Ayhan ve Atılgan, 2011: 4). Aldığı 

destekler sayesinde 1882 yılında Hıdiv Tevfik PaĢa tarafından Savunma Bakanlığı‟na getirilmiĢtir.  

 

Arabi PaĢa, Mısır‟ın mali yapısını disiplin altına almaya çalıĢmıĢtır. Bu durum, çıkarlarını 

tehlike altında gören Hıdiv ile Ġngiltere ve Fransa„nın iĢbirliği yapmasına yol açmıĢtır. Bunun 

üzerine Ġngiltere ile Arabi ordusu 13 Eylül 1882 yılında Tel el-Kebir‟de karĢı karĢıya gelmiĢtir. 

Arabi PaĢa‟nın ordusu yenilgiye uğramıĢ (Arı, 2014: 175) ve Arabi PaĢa esir olmuĢtur (Armaoğlu, 

2006: 411). Böylece Mısır tarihinde yeni bir dönem baĢlamıĢtır. Mısır Ġngiltere tarafından 1882 

yılında iĢgal edilmiĢ ve 1952 yılına kadar sürecek olan Ġngiltere‟nin fiili denetimi baĢlamıĢtır (Arı, 

2014: 175; Munson, 2001: 495). Nitekim Ġngiltere‟nin bu askeri müdahalesine ve Mısır‟ı iĢgal 

etmesine hem Avrupa devletleri hem de Osmanlı devleti boyun eğmek zorunda kalmıĢtır 

(Armaoğlu, 2006: 411). 

 

1.2.3. İngiltere İşgal Döneminde Mısır 

 

Osmanlı devleti Mısır‟da yaklaĢık 400 yıl hüküm sürmüĢ ve Birinci Dünya SavaĢı sonucunda 

bu hâkimiyet yıkılmıĢtır. Birinci Dünya SavaĢı aynı zamanda Batının desteği ile Müslüman 

                                                           
3 El-Ezher Üniversitesi, 975 yılından itibaren Kahire, Mısır'da Ġslam Ġlimleri ve Fen Bilimleri üzerine eğitim veren 

üniversite. Mısır'ın en eski lisans veren üniversitesidir ve "Sünni Ġslam'ın en prestijli üniversitesi" olarak ünlenmiĢtir.  
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âlemindeki birçok topluluk Milliyetçilik akımına
4
 kapılmıĢtır. 29 Ekim 1920 yılında Cumhuriyetin 

ilanı Osmanlı devletinin mirasçısı olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti, 1924 yılında halifeliği 

kaldırmasıyla Ġslami çatı altındaki siyasi birlik dağılmıĢtır. Nitekim Ġslam Birliği‟nin dağılması, 

Ortadoğu coğrafyasında yozlaĢmaların baĢ göstermesine ve siyasi güç boĢluğundan dolayı Batılı 

güçlerin Ortadoğu‟yu fiilen iĢgal etmesine yol açmıĢtır (Güvenilir, 2016: 84). 

 

Ġngiltere ve Fransa açısından önemli bir bölge olan Mısır, Birinci Dünya SavaĢı sonrasında 

daha karmaĢık hale gelmiĢtir. Ġngiltere, sömürge yolları üzerinde bulunan bu bölgeyi tamamen ele 

geçirmek için hareket geçmiĢ ve 1882 yılından itibaren Ġngiliz iĢgal dönemi baĢlamıĢtır. Ġngiliz 

himayesi altında bulunan Mısır‟da 1915 yılında alınan sıkıyönetim uygulamaları siyasal iç hayatı 

durdurmuĢtur. Mısırlı hükümdarlar Mehmet Ali PaĢa yönetiminden itibaren Ġstanbul hükümetinden 

uzak durmaya çalıĢmıĢ fakat Ġngiliz himayesi ile yüksek komiserlerle yönetilmeye ve güçlü dini 

bağlara sahip Ġslam devletine karĢı savaĢmaya zorlanmıĢtır. 1919 yılında Vefd Partisi ile birlikte 

Mısır devrimi gerçekleĢtirilmiĢtir. Fakat bu uzun ömürlü olmamıĢ nitekim Mısır halkının 

bağımsızlığını kazanması uzun yıllar almıĢtır (Güvenilir, 2016: 84). 

 

Ġngiltere Hindistan yolu üzerinde bulunan Mısır‟ın kendisi için ne kadar önem arz ettiğini 

Fransa burayı iĢgal ettiği sırada daha iyi anlamıĢ ve Mısır‟da kölemenleri tutarak Mısır‟a tamamen 

yerleĢmeye niyetlenmiĢtir. Bu niyetine 1882 yılında Mısır‟ı iĢgal etmek sureti ile ulaĢmıĢtır 

(Armaoğlu, 2006: 88). Ġngiltere‟nin emperyal çıkarlarının olması ve SüveyĢ kanalını denetim altına 

almayı amaçlaması, Batılıların Mısır siyaseti ve ekonomisi üzerindeki etkilerini azaltmak istemesi; 

Mısır‟ı iĢgal etmesinin en önemli sebepleri arasında yer almaktadır (Ayhan ve Atılgan, 2011: 5). 

Mısır, 1882‟de Ġngilizlerin kontrolünde yarı bağımsız devlet haline dönüĢmüĢtür. 1882 yılında iĢgal 

edilen ülkede Hıdiv ailesinin varlığı muhafaza edilmiĢtir. Teoride bir Osmanlı toprağı olmasına ve 

Hıdivlerle yönetilmesine rağmen, ekonomik ve siyasal yapısı tamamen Ġngiltere tarafından 

belirlenmiĢtir (Hazar, 2016: 196). Aslında Ġngiltere Mısır‟ı iyice kontrolü altına aldıktan sonra 

buradan çıkmayı ve özellikle de Mısır Hıdivine dayanmak istemiĢtir. Fakat Sudan‟da patlak veren 

Mehdi ayaklanması Ġngiltere‟yi birkaç yıl uğraĢtırmıĢtır. Bugünkü Sudan‟ı teĢkil eden Dongola, 

Kordofan, Darfur ve Bahr el-Gazal ile Yukarı Nil toprakları Mısır‟a aitti. Dolayısıyla Ġngiltere 

büyük bir kuvveti mehdi üzerine yollamıĢtır. Fakat 1833 yılında Mehdi kuvvetleri Ġngiliz 

kuvvetlerini periĢan etmiĢtir. 1885 de yapılan muharebede Ġngiliz kuvvetleri yine Mehdi kuvvetleri 

tarafından katliam edilmiĢtir. Hatta bu savaĢta Ġngiliz Generali öldürülmüĢtür. Bunun üzerine 

Ġngiltere, Sudan‟ı ve Mehdi‟yi bir süre için unutup Mısır‟la yetinmeye karar vermiĢtir (Armaoğlu, 

2006: 412-413).  

 

                                                           
4 Avrupa‟da Milliyetçilik akımı ve Ulus Devlet fikri, 1789‟da yılında Fransız Ġhtilali‟nin gerçekleĢmesiyle ortaya 

çıkmıĢtır. Osmanlı Devleti daha çok 19. Yüzyılda gerçekleĢen birçok Milliyetçi isyanla karĢılaĢmıĢtır. Bu nedenle birçok 

toprak kayıpları yaĢamıĢtır. Sırplar, Yunanlar, Arnavutlar  Milliyetçilik akımı sonucunda ayaklanmıĢ ve bağımsızlıklarını 

kazanmıĢlardır. 
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Ġngiltere, Osmanlı Devleti‟nin Birinci Dünya SavaĢı‟na katılması üzerine iki Osmanlı toprağı 

olan Kıbrıs ve Mısır üzerinde himaye kurmuĢtur (Armaoğlu, 1996: 204). Esas itibariyle, 

Ġngiltere‟nin Mısır‟da yerleĢmesine yol açan geliĢme Hıdiv Ġsmail PaĢa‟nın yönetimdeki hataları, 

özellikle de mali politikada yaptığı baĢarısızlıklar olmuĢtur (Hazar, 2016: 196). Fiilen Mısır‟a 

yerleĢmiĢ olan Ġngiltere, Birinci Dünya SavaĢı sonrasında bu ülkeyi hukuken de ele geçirmiĢtir 

(Hazar, 2016: 221). 1920‟li yıllarda Anadolu‟da ortaya çıkan milli mücadelenin baĢarıya ulaĢması 

Mısır halkını da etkilemiĢ ve bunun sonucunda Mısırda milliyetçi hareketler hızlanmaya 

baĢlamıĢtır. Özellikle Saad Zağlül ve Vefd Partisi Mısır milliyetçiliğinin sembol isimleri haline 

gelmiĢtir. Ġngiltere Mısır‟daki bu hareketlerin büyümemesi için 1922 yılında sözde bağımsızlık 

vermiĢtir. Bu Ģekilde Ġngiltere‟ye karĢı Birinci Dünya SavaĢı ve sonrasında yaygın ayaklanmalarla 

mücadele veren Mısır, Ġngiltere‟nin yayınladığı bir bildirge ile bağımsızlığını kazanmıĢtır (Kavas, 

2015: 44). Hıdiv I. Fuad bu bildirgeyi kabulü ile Kral (Melik) unvanını almıĢtır (Armaoğlu, 1996: 

205). Bu durum Mısır milliyetçiliğini ve Vefd Partisini daha da güçlendirmiĢtir. 1922 yılından 

sonra Mısır‟da Ġngilizlere karĢı bağımsızlık için bir takım faaliyetler yaĢanmıĢtır. Türkiye, 24 

Temmuz 1923 yılında imzaladığı Lozan BarıĢ AntlaĢması ile Mısır ve Sudan üzerindeki 

haklarından tamamen feragat ettiğini açıklamıĢtır (Hazar, 2016: 221).  

 

19 Nisan 1923‟te Mısır‟da güçler ayrımı ilkesi ve parlamentonun üstünlüğüne dayanan yeni 

bir anayasa kabul edilmiĢtir. 1924 yılı Ocak ayında yapılan ilk seçimlerde Ġngiltere‟den bağımsız 

bir Mısır ülkesi kurmayı amaçlayan Vefd partisi, parlamentoda çoğunluk oyunu alarak hükümet 

kurma yetkisine sahip olmuĢtur. Bu sırada Sudan nedeniyle Ġngiltere ile sorunlar yaĢanmıĢ, Mısır‟ın 

Sudan üzerindeki emellerini kendi çıkarlarına ters bulan Ġngiltere bunları fırsat bilerek hükümete 

istifa etmesi için baskı yapmıĢtır. OluĢturulan yeni yasa rafa kaldırılmıĢ ve yeni hükümet Ġngiliz 

emperyalizmine bağlı Ulusal Birlik Partisi tarafından kurulmuĢtur. Dolayısıyla süreç Ġngiltere‟nin 

çıkarları doğrultusunda son bulmuĢtur (Ayhan ve Atılgan, 2011: 5). Mısır‟ın bildirge sonucunda 

elde ettiği bağımsızlık kâğıt üzerinde kalmıĢ ve sözde bir bağımsızlık olmuĢtur. Çünkü Ġngiltere 

SüveyĢ kanalında yerleĢtirdiği birlikler hariç olmak üzere, Mısır‟dan birliklerini 1936 yılında 

çekmiĢtir (Kavas, 2015: 44). 1936 yılında Ġngiliz-Mısır ortak anlaĢması yapılmıĢtır. Bu anlaĢma 

sonucunda Mısır tam bağımsızlık yolunda önemli bir adım atmıĢtır. AnlaĢma yirmi yıl geçerli olup 

1956 yılında her iki tarafın isteği doğrultusunda tekrar yenilenmiĢtir.  

 

1935 yılında Ġtalya HabeĢistan‟a saldırmıĢ ve 1936 yılında bu toprağı ele geçirmiĢtir. Bu 

geliĢme hem Kral Fuad‟ın hem de Ġngiltere‟nin durumunda değiĢiklik meydana getirmiĢtir. 

HabeĢistan‟a yerleĢen Ġtalya Nil‟in kaynaklarına sahip olması Mısır üzerinde tehlike yaratmıĢtır. 

Ġtalya ve Almanya Mısır‟daki ve Ortadoğu‟daki Arap milliyetçileri Ġngiltere ve Fransa‟ya karĢı 

sürekli kıĢkırtmaya çalıĢmıĢlardır. Kral Fuat 1930 yılında parlamentoyu feshedip MonarĢik 

diktatörlük kurmuĢtur fakat bu yaĢanan geliĢmeler üzerine 1935 yılının sonlarında tekrar 1923 

anayasasını tekrar yürürlüğe koymuĢ ve 4 ay sonra ölünce (Armaoğlu, 1996:205) 1936 yılında 
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yerine Kral Faruk geçmiĢtir. Fakat 1953 yılında Kral Faruk tahttan feragat etmiĢ ve Mısır‟daki 

Türk soylu hâkimiyet de sona ermiĢtir. (Kavas, 2015: 44).  

 

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Krallığı arasındaki diplomatik iliĢkiler, Atatürk dönemi Türk 

DıĢ Politikasına göre 1925 yılında baĢlamıĢtır. 1925 yılından bu yana kimi zaman uluslararası 

sistemin yönlendirmeleri kimi zamanda devletlerin iç politikalarında yaĢanan sorunlar nedeniyle iki 

devlet arasındaki iliĢkiler iniĢli çıkıĢlı bir çizgide ilerlemiĢtir (Köse, 2017: 80). Özellikle 

Cumhuriyet ilan edildikten sonra 1924 yılında halifelik kaldırınca Mısır bu durumdan rahatsız 

olmuĢ ve 1924 – 1926 yılları arasında Mısır‟da hilafetin ilgasına yönelik çıkan tepkiler bir türlü 

dinmek bilmemiĢtir. Diğer taraftan Mısır bu dönemlerde Ġngiltere iĢgali altında olduğu için Türkiye 

ile iliĢkilerine kendi yön verecek durumda değildir. Türkiye ile yakın iliĢkiye girme özgürlüğü 

bulunmamaktadır. (Özgiray, 1996: 1). 24 Temmuz 1924 tarihinde Türk KurtuluĢ SavaĢı sonucunda 

imzalanan Lozan BarıĢ AnlaĢması‟ndan sonra Türkiye ile Mısır arasında elçilik düzeyinde 

diplomatik iliĢkiler baĢlamıĢtır (Köse, 2017: 81). Kahire Valisi Muhammed Haddaya PaĢa ilk Mısır 

elçisi olarak Ankara‟ya güven mektubunu sunmuĢtur. Türkiye elçiliği ise maslahatgüzar tarafından 

yönetilmiĢ ve ilk elçi olan Muhittin PaĢa 16 Mart 1926 yılında güven mektubunu Kahire‟ye 

sunmuĢtur (Özgiray, 1996: 7). Ġki devlet arasında elçilikler açılmasına rağmen iliĢkiler istenilen 

seviyede olmamıĢtır. Çünkü Kral Fuad‟ın Mısır‟daki yönetimi, Atatürk Türkiye‟si ile tamamen 

zıtlaĢma içerisinde olmuĢtur (Köse, 2017: 81). Türkiye ile Mısır arasında diplomatik iliĢkilerin 

kurulmasının ardından ticari iliĢkiler de geliĢmeye baĢlamıĢtır. Fakat Türk halkına 

kapitülasyonlardan faydalanma hakkı verilmemiĢtir. 

 

1927 yılında Türkiye ile Mısır arasında bir ticari anlaĢma imzalanmıĢ ve her ülkenin ürettiği 

mallar her iki ülkede de en fazla himaye gören ülke mamulü olmuĢtur. Ġki ülke arasındaki iliĢkiler 

iyi bir atmosfer içinde ilerlemiĢtir. 1928 yılında da yine iki ülke arasında herhangi bir gerginlik söz 

konusu olmamıĢtır. Fakat 1929 yılında ikili iliĢkiler ahenkli bir Ģekilde seyir etmemiĢtir. Çünkü 

Mısır halkı Türklere karĢı iyi bir bakıĢ açısına sahip değillerdi ve özellikle Osmanlıların eskiden 

kendilerine kötülük yaptıklarını akıllarından çıkarmamaktaydı (Özgiray, 1996: 2). 

 

29 Ekim 1932 yılında Türkiye cumhuriyetinin kuruluĢ yıldönümü kutlamalarında misyon 

Ģefleri onuruna verilen yemekte yaĢanan fes olayı nedeniyle Türkiye Mısır arasındaki siyasi 

iliĢkileri oldukça gergin bir hal almıĢtır. Gazi PaĢa Mısır‟ın Ankara Elçisi‟nin fesini eliyle vurarak 

yere düĢürmesi gündem konusu olmuĢ ve Mısır hükümeti Türkiye‟ye nota göndermiĢtir. Buna 

karĢılık Türkiye dıĢiĢleri olayın tekrar yaĢanmayacağını ve özür dilediklerini yazarak karĢıt nota‟yı 

Mısır‟a göndermiĢtir (Özgiray, 1996: 3). 

 

1933 yılına gelindiğinde gerginlik azalmıĢtır. Türkiye iki olaydan dolayı Mısır‟dan 

Ģikâyetçidir. Birincisi Mısır‟daki vakıfların gelirleri Türkiye‟de enstitülere mi yoksa Ģahıslara mı 

ödenmesi gerektiği sorununu çözememiĢ olmasıdır. Ġkincisi ise Mısır‟daki hapishanelerde ve 
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mahkemelerde Türklere karĢı kötü davranılmasıdır. Bu Ģekilde 1937 yılına kadar iliĢkilerde 

ilerleme sağlanamamıĢtır. 7 Nisan 1937‟de Mısır ile Doğu Akdeniz‟deki varlığından kaygı duyan 

Türkiye arasında bir dostluk anlaĢması imzalanmıĢtır. Dostluk anlaĢması ile iki ülke arasında 

bozulmaz bir barıĢ, sürekli ve içtenlikle bir dostluk olacağı; aynı zamanda diplomasi ve 

konsolosluk temsilcilerinin karĢılıklı olma Ģartıyla tüm ayrıcalıklardan yararlanmaları ve onların 

iĢlemlerine iliĢkin düzenlemeler belirtilmiĢtir. Dostluk anlaĢması iki devlet için de çok önemlidir. 

Politik ve ekonomik iliĢkilerin geliĢmesini sağlamıĢtır  (Özgiray, 1996: 4-7). Böylece 1922 yılında 

krallık ve 1952 yılında Cumhuriyet yönetimine kavuĢan Mısır ile Türkiye arasındaki ikili iliĢkiler 

geliĢme göstererek 1949 yıllarına kadar ilerleme kaydetmiĢtir (Köse, 2017: 82).  

1.3. Mısır’da Siyasi Partiler 

 

Mısır‟da 1907 – 2011 yılları arasında kurulan ve varlıklarını devam ettiren partileri ideolojik 

ve felsefi yaklaĢımları göz önüne alınarak dört ana grupta sınıflandırabiliriz; 

 

a) Dini Eksenli Siyasi Partiler: Dini eksenli cemaatler ve hareketler daha çok 25 Ocak 2011 

yılından sonra diktatör Hüsnü Mübarek yönetiminin yıkılmasından sonra çok hızlı bir 

Ģekilde partileĢmeye baĢlamıĢlardır. Dini eğilimli siyasi partiler de kendi arasında üç baĢlık 

altında sınıflandırılmaktadır. Birincisi, Mısır‟da önemli bir hareket olan Müslüman 

KardeĢler hareketi zemininde kurulan partilerdir. Hürriyet Ve Adalet Partisi, Adalet Ve 

Kalkınma Partisi, UyanıĢ Partisi, Mısır Akım Partisi ve Vasat Parti Müslüman kardeĢler 

hareketi zemininde kurulan önemli partilerdir. Bunların içerisinde en dikkati çeken 

Hürriyet Ve Adalet Partisi olmuĢtur. Hürriyet Ve Adalet Partisi Müslüman KardeĢler 

hareketinin siyasi koludur. Örgütsel gücü ve siyasi olarak tecrübesi diğer siyasi partilerin 

tamamından daha fazladır. Hüsnü Mübarek yönetiminin devrilmesinde etkileri olmuĢtur. 

Hüsnü Mübarek yönetiminden sonra Hürriyet ve Adalet Partisi adayı seçimleri 

kazanmıĢtır. Tüm bu nedenlerden dolayı Müslüman KardeĢler tarafından oluĢturulan 

önemli bir partidir. Ġkincisi Selefi hareket zemininde kurulan partilerdir. Bunlar: Nur 

Partisi, Islahat ve UyanıĢ Partisi, Mısır UyanıĢ Partisi, Köken Partisi, Fazilet Partisi ve 

Islahat Partisidir. Üçüncüsü farklı Ġslami anlayıĢ ve metotlara sahip olan partilerdir. Bunlar 

da Selamet ve Kalkınma Partisi, ĠnĢa ve Kalkınma Partisi ve Ġslami ĠĢçi Partisidir. Selamet 

Ve Kalkınma Partisi Ġslamı Cihad hareketinin anlayıĢları çerçevesinde kurulmuĢtur. ĠnĢa 

Ve Kalkınma Partisi ise Cemaat-i Ġslam çerçevesinde kurulmuĢ bir partidir. 

 

b) Ulusalcı/Milliyetçi Eğilimli Siyasi Partiler: Arap Demokrat Nasırcı Parti 

 

c) Liberal Eğilimli Siyasi Partiler: Özgür Mısırlılar Partisi, Adalet Partisi, Yarın Partisi, 

Mısır Özgürlük Partisi, Onur Partisi, Demokratik Parti, Cephe Partisi ve Yeni Vefd 

Partisidir. 
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d) Sol/Sosyalist/Komünist Eğilimli Siyasi Partiler: Sosyalist Güçler Cephesi ismini almıĢ 

olan bu hareket Halkçı Sosyalist Ġttifak Partisi, Mısır Sosyalist Partisi ve Devrimci 

Sosyalistler Partisinden meydana gelmektedir. ĠĢçi Partisi, Ulusal Ġlerlemeci BirleĢtirici 

Topluluk, Mısır Komünist Partisi gibi partiler de ideolojik eksende kurulmuĢ olan sosyalist 

eğilimli partilerdir. 

 

1.4. Mısır’da Dini Hareketler 

 

Mısır; siyasi, dini, kültürel dinamiklere ve derin tarihi köklere sahip olan, Ortadoğu‟nun ve 

Arap dünyasının önemli merkezlerinden biridir. Bağımsızlığını kazandığı yıllardan beri Mısır‟da 

Ġslamı Akımlar faaliyet göstermeye baĢlamıĢtır. Bu Ġslami akımların en önemlileri baĢta 

kuruluĢundan beri gündemden düĢmeyen Müslüman KardeĢler (Ġhvan-ı Müslimin) ve son yıllarda 

popüler bir hale gelen Selefilik akımıdır. Ġslami Hareketlerin bazıları radikal bazıları ise daha ılımlı 

hareketler olarak ortaya çıkmıĢlardır. Mısır‟da oluĢan dini hareketler Ģunlardır: Müslüman 

KardeĢler hareketi, Ġslami Cihad, Cemaat-i Ġslam ve Selefi Akımlardır. Selefi akımları da kendi 

arasında dört gruba ayırmak mümkündür. Bunlar: Ģer-i cemiyet, sünnet yanlıları cemiyeti, tebliğ ve 

davet cemiyeti ve kurumsallaĢmamıĢ selefi oluĢumlardır. Mısır‟da yer alan cemaat oluĢumlarının 

bir kısmı zengin bir kısmı ise oldukça fakirdir. Ġhvan ve Selefiler zengin olanlardır. Müslüman 

kardeĢler hareketi oteller, büyük Ģirketler ve bankalara sahiptir. Selefiler ise, Suudi Arabistan 

desteğini arkasına aldıkları için oldukça zengin kesimi oluĢturmaktadır. Cihad, cemaati Ġslamiyye 

ve tekfir cemaati ise yoksul cemaatlerdir. 

 

1.4.1. Mısır’da Etkili Bir Yapılanma; Müslüman Kardeşler  

 

Mısır‟da Müslüman KardeĢlerin kurucusu olan Hasan El- Benna, 1906 yılında Mısır‟ın 

Mahmudiye kentinde doğmuĢtur. Dini ve ilmi yönden köklü bir aileye mensup olan El-Benna 

Ġslam‟ın tüm hayat alanlarında uygulanması gerektiğini benimseyen bir kiĢidir. Muhammed 

Abduh
5
 gibi reformistlerin görüĢlerinin aksine aktif bir Ġslam davası savunucusu olmuĢtur. Mısırlı 

bir öğretmen olan Benna (Masfield, 1975: 104), hayatı boyunca Ġslam‟ın belli bir toplum ve devlet 

görüĢüne sahip olduğunu düĢünmüĢ ve yapmıĢ olduğu çalıĢmalarla bu görüĢünü yaymaya 

çalıĢmıĢtır. Bu nedenle hayatının çok genç bir döneminde bir suikast sonucu öldürülmüĢtür (Erkilet 

BaĢer, 2000: 234). 

 

Ġsmailiyye'de öğretmenlik yapan ve ülkesindeki emperyalist ekonomik hakimiyetten, 

Müslümanların, özellikle de genç neslin yozlaĢmasından ve dejenerasyonundan, kralların 

                                                           
5 Muhammed Abduh, dinle akıl ve ilim arasındaki yakın iliĢkiden bahsetmektedir. Dinin akıl ve ilimle iliĢkisini 

güçlendirerek, değiĢen dünya Ģartlarında dinin rolünü tekrar etkinleĢtirmeyi amaçlamıĢtır. Modern batı yönetimiyle olan 

iliĢkilerin çağdaĢ bir islam düĢüncesi kurabilmek için önemli olduğunu dile getirmiĢtir. Detaylı bilgi için bkz; Özervarlı, 

2005: 483. 
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bozulmuĢluklarından dehĢete düĢen (Bayat, 2006: 190) Hasan El-Benna, etrafında toplanan altı 

arkadaĢıyla birlikte Ġslam dini üzerinde bir hayat gerekirse bu yolda ölme yemini etmiĢ ve  

Müslüman KardeĢler‟in (Ġhvan-ı Müslimin) temellerini 1928 yılında Ġsmailiyye‟de atmıĢtır (Köse, 

2017: 92; Yamaç, 2015: 21).  

 

Müslüman KardeĢler‟in kurucusu Hasan El-Benna, gerçek ve saf tasavvufu benimsemiĢtir. 

Mısır‟da bulunan diğer tarikatlardaki çeĢitli değiĢik uygulamaları hurafe ve bid‟at olduklarını ileri 

sürerek eleĢtirmiĢtir. Grubun teorisyenlerinden olan Seyyid Kutub da bu tür tarikatları eleĢtirmiĢtir 

(Görgün, 2004b: 582). Müslüman KardeĢler, kitlesel bir hareket olarak ortaya çıkmıĢtır (Bayat, 

2006: 185). Mısır‟da baĢlayan bu hareket daha sonraları diğer Ortadoğu devletlerine de yayılmıĢtır. 

Hatta özellikle Arap kimliği baskın olan bazı Afrika ülkelerinde de Müslüman KardeĢler etkili 

olmuĢtur (Çakmak, 2007: 76).  

 

Benna Müslüman KardeĢler teĢkilatının kurulmasına neden olan sebepleri kendi anılarında Ģu 

Ģekilde aktarmaktadır: 

 

Ben temeli ilim, terbiye ve cihad olan temel bir davayı baĢlatmaya çalıĢıyordum. Bu temeller ise 

Ġslam davetinin rükünleridir… ilim, örgütlenme, gözetim ve onların selefi salihiyn‟in
6
 yaĢayıĢ 

Ģekli ve kahraman mücahitlerimizin geçmiĢi üzere eğitmek… o halde Ġslam davasının ordusu 

olmak üzere Allah‟a söz verelim, biatleĢelim. Çünkü vatanın bekası ve ümmetin Ģeref ve 

üstünlüğü bu davadadır…  biatimiz, Ġslam için kardeĢler olarak çalıĢmak ve Ġslam yolunda cihad 

etmek üzere ettiğimiz bir yemindi (Akt. Erkilet BaĢer, 2000: 235). 

 

Müslüman KardeĢler adı Benna‟ya göre Ġslam‟a hizmet yolunda kardeĢ olan kiĢileri ifade 

etmektedir. Bu grup kendilerine bir yer kiralamıĢ ve buraya da Müslüman Kardeşler’in Tezhip 

Okulu adını vermiĢlerdir (Erkilet BaĢer, 2000: 235). Hareketi büyütmek ve geliĢtirmek adına sosyal 

faaliyetlerde bulunulmuĢ ve halk ile temas sağlanarak faaliyet alanlarını geniĢletmek için toplumsal 

bir taban oluĢturmuĢtur (Çakmak, 2007: 76). 

 

Cihad, ihvanın ideolojisinde önemli bir yer tutmaktadır. Müslüman KardeĢler‟e göre bu cihad 

anlayıĢı Müslümanlarca terkedilmiĢtir. Müslümanlar tarafından cihad anlayıĢının terkedilmesi 

Ġslam dünyasını geride bırakmıĢtır. Cihad fikrinin bireyin bir bütün olarak islam dünyasına önem 

verdiğini ve onun için bir Ģeyler yapmasının gerekli olduğuna iĢaret etmektedir. Hareketin önderi 

olan Benna‟ya göre ihvan dünya çapında manevi bir örgüttür ve bu örgütün Kuran‟a ve Sünnete 

çağrı, Sünnete uygun bir yöntem, siyasi, atletik ve ekonomik bir giriĢim, toplumsal bir kavram 

olduğuna dikkat çekmektedir (Çakmak, 2007: 78-80). 

 

Müslüman KardeĢler bir gençlik kulübünden siyasal bir örgütlenmeye dönüĢmesi belli bir 

dönem sonra olmuĢtur. Bir zaman sonra kitlesel bir güç haline dönüĢen hareket (Köse, 2017: 92) 

                                                           
6 Arapça olan Selefi Salihiyn, iyi ve salih olan atalar (öncekiler) anlamına gelmektedir. 
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sonucunda Benna devlet tarafından izlenmeye baĢlamıĢtır. 1936 yılında imzalanan ve Müslüman 

KardeĢler tarafından uğursuz kabul edilen Balfour AntlaĢması‟nın kaldırılması için krala ve 

bakanlara gönderilen mektup, Benna‟nın devlet tarafından izlenmeye baĢlamasının ayrıca önemli 

bir adımı olmuĢtur (Erkilet BaĢer, 2000: 240). Benna bu mektupla kral ve bakanlara Ģu Ģekilde bir 

bildiri sunmaktadır: 

 

Batı taklitçiliğini bırakıp Müslümanca yaĢamaya baĢlamalarını, kadın ve erkeklerin aynı 

toplantılara katılmasının önlenmesini, içkiyi ve kumarı, Ģans oyunlarını, gece klüplerini ve 

sinemaları yasaklamalarını, gazetelerde kadınların resimlerinin basılmasına son verilmesini, 

namazın kılınmasını, evlerde yabancı dil değil Arapça konuĢulmasını, çocuklara Avrupalı 

mürebbiye tutulmamasını, yabancı okullara gönderilmemesini talep etmiĢtir (Erkilet BaĢer, 

2000: 241).  

 

Müslüman KardeĢler‟in 1929 yılında dört Ģubesi bulunurken 1949 yıllarına gelindiğinde Ģube 

sayısı 2.000‟lere yükselmiĢ ve üye sayısı yaklaĢık olarak bir milyona ulaĢmıĢtır. Üyeler farklı 

kesimlerden oluĢmuĢtur (Bayat, 2006: 190). ĠĢ çevrelerinden alt sınıflara, genç, yaĢlı, kadın, erkek 

çeĢitli toplumsal gruplar tarafından desteklenmiĢtir. Nitekim hareketin özünü, çağdaĢ orta sınıf 

oluĢturmuĢtur (Bayat, 2006: 185). 

 

II. Dünya SavaĢı yıllarında Müslüman KardeĢler‟e Mısır hükümeti tarafından baskı yapılmıĢ,  

Hasan El Benna ve arkadaĢları tutuklanmıĢtır.  Müslüman KardeĢler, 14 Mayıs 1948‟de Ġsrail 

devlet olarak ilan edildikten sonra Mısır ve diğer Arap devletlerine cihad çağrısında bulunmuĢtur. 

Bu nedenle Mısır hükümetince 8 Aralık 1948 yılında Müslüman KardeĢler teĢkilatının 

kapatıldığına, mallarına el koyulmasına ve üyelerinin büyük çoğunluğunun hapsine dair kararlar 

alınmıĢtır (Nasuhbeyoğlu, 1993: 36).  Müslüman KardeĢler yasa dıĢı sayılmıĢtır (Köse, 2017: 92). 

Hasan El-Benna, 1949 yılında polisin düzenlediği suikastın ardından yerine ruhani lider olarak 

Hasan el- Hudaybi geçmiĢtir (Bayat, 2006: 190). 

 

Müslüman KardeĢlerin tek fikir babası Hasan el-Benna değildir. Onun yanı sıra daha radikal 

düĢüncelere sahip olan Seyyid Kutub, halk tarafından tanınan ve bilinen bir insandır. KiĢileri 

harekete geçirebilen bir kiĢiliğe sahiptir. Herkesi etkileyen kitapları ve radikal fikirleri vardır 

(Yamaç, 2015: 3). Seyyid Kutub, Nasır döneminde cemiyete öncülük etmeye baĢlamıĢtır. 

Müslüman KardeĢler ideolojisinin özünü oluĢturan cihad olgusu, el- Benna sonrasında yeni ideolog 

olarak kabul edilen Seyyid Kutub tarafından ön plana çıkarılmıĢtır fakat cemiyet Kutub ideolojisi 

etrafında farklılaĢmaya baĢlamıĢ ve bir takım ayrıĢmalar meydana gelmiĢtir. (Yamaç, 2015: 20). 

Nasır'dan sonra hareket, Seyyid Kutub ve diğerlerinin devrimci görüĢleri ve Hassan el-Hudaybi'nin 

kademeci görüĢleri arasında bölünmüĢtür. Nitekim her iki görüĢ de Mısır toplumunun ve 

siyasetinin insanın insana hükmettiği bir cahiliye toplumu olduğundan hem fikirdir. Her iki görüĢ 

de alternatif bir Ġslami bir devlet ve toplum için savaĢmıĢtır. Fakat bu alternatif toplumun 

oluĢturulmasında izlenecek yolda fikir ayrılıkları vardır (Bayat, 2006: 191). Seyyid Kutub, Hasan 

El-Benna hayatta iken Müslüman KardeĢler Cemiyeti‟ne yaklaĢmamıĢ, cemiyet ile hiç irtibata 



21 
 

geçmemiĢ ve Benna ile hiç görüĢmemiĢtir. Bu durumun en önemli sebebi olarak da aralarında çok 

ciddi ideolojik ve fikri ayrıĢmaların olduğun gösterilmektedir. Seyyid Kutub, Hasan El-Benna 

suikast sonucu öldürüldükten sonra cemiyetle irtibat kurmuĢtur. Seyyid Kutub, Müslüman 

KardeĢleri Mısır‟da kurulan en güçlü ve popüler bir cemaat olması nedeniyle kendi düĢünce ve 

ideolojisini yaymak için bir araç olarak kullanmak istemiĢtir (Güney, 2018: 292). 

 

Müslüman KardeĢler baĢarılarının büyük bir bölümünü önemli ölçüde örgütlenme tarzlarına 

borçludurlar. Özellikle hücreler, alternatif camiler, okullar, gençlik dernekleri, kadın örgütleri, 

klinikler, çalıĢma kooperatifleri ve bunların yanı sıra atletik ve yarı askeri (paramiliter) 

örgütlenmeler aracılığıyla sivil toplumdaki toplumsal hareketlenmeyle bütünleĢmiĢlerdi. Bu strateji 

ile Müslüman KardeĢler insanların günlük hayatlarına katılarak, toplumda Ġslami duyarlılıkları 

yayan bir kitlesel toplumsal harekete dönüĢmüĢtür (Bayat, 2006: 192).  

 

Müslüman KardeĢler hareketi 1928 yılında bir dinsel bir uyanıĢ hareketi olarak ortaya çıkmıĢ 

fakat zamanla görüĢleri ve amaçları açısından politik bir değer kazanmaya baĢlamıĢtır. Müslüman 

KardeĢler‟in siyasete olan ilgisi daha çok Ġslam mesajını yayma fırsatı elde etmek istemesinden 

kaynaklanmaktadır. Özellikle de seçimler, yönetimin Müslüman KardeĢler için koyduğu yasal 

engelleri aĢmak için önemli bir araç olmuĢtur. Fakat Hasan El-Benna hareketin siyasi parti haline 

gelmesini istememiĢtir. Çünkü siyasi partilerin elitlerin elinde olduğunu ve Ġngiliz sömürge 

yönetiminin araçları haline geldiğini savunmuĢtur (Çakmak, 2007: 87). Müslüman KardeĢler 

Mısır‟daki tüm hukuki, politik ve idari sistemin Kur‟an‟a ve Ģeriat‟a dayandırılması gerektiğini 

savunmuĢtur. Gençlik kolları aracılığıyla yarı militan bir eğitim sürdürmüĢler ve 1940‟lı yıllara 

gelindiğinde ise terörleĢmeye baĢlamıĢlardır (Masfield, 1975: 104). 

 

Müslüman KardeĢler 9 Ocak 1941 (Çakmak, 2007: 87) yılında Mısır‟da milletvekilleri 

seçimleri için kendi adaylarını belirlemiĢlerdir. Adından, sosyal reform ve Ġngiliz birliklerinin 

Mısır'dan derhal geri çekilmesi çağrısında bulunarak artan sayıda halk toplantısı ve gösteriler 

düzenlemeye baĢlamıĢtır. Bunun üzerine Ġngiliz askeri makamları El-Banna'ya Kahire'den 

ayrılmasını emretmiĢtir. Ġngilizlerin çabaları sonucunda Müslüman KardeĢler‟in yapmıĢ oldukları 

halk toplantıları yasaklanmıĢtır. Fakat Ġngiltere, II. Dünya savaĢı ile meĢgul olduğundan devletin 

almıĢ olduğu önlemler uzun süreli olmamıĢtır. Böylece Müslüman KardeĢler, KuruluĢ toplantılarını 

devam etmiĢler ve üye sayıları hızla artarak büyümüĢlerdir (Munson, 2001: 488-489). 

 

Hasan el- Benna Ġslam devleti tasavvurunu „Ġslam Siyaseti‟ olarak özetlemiĢtir. Cemiyet, 

öncelikle bireyi, sonra aile ve toplumu ve neticede Mısır‟ı, Ġslam ülkelerini ve dünyayı Ġslam 

devleti esasına göre Ģekillendirmeyi amaçlamaktadır (Yamaç, 2015: 17). Hasan El-Benna‟nın en 

önemli isteği, halkın Kur‟an ve Sünnet‟e dayanan bir yaĢam sürmesini ve Ģeriat hükümlerine uyan 

ve bunları yürütmeye koyan bir hükümetin oluĢmasını sağlamak olmuĢtur. Ġslam siyaseti, ilk olarak 

bireyden baĢlayarak aileye, topluma, devlete ve son olarak da diğer devletlere kadar uzanan 
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birbirini tamamlayan zincirler halkasından ibarettir (Erkilet, 2000: 248). El-Benna idealini 

gerçekleĢtirmek için parolasını: "Gayemiz Allah, önderimiz Resulullah, anayasamız Kur'an, 

yolumuz cihad, en büyük arzumuz Allah yolunda Ģehid olmaktır." Ģeklinde ifade etmektedir (El-

Benna, 2012 ; Akt: Yamaç, 2015: 16 ). 

 

Milliyetçilik akımını benimseyen Ġslamcı aydınların yanı sıra Mısırlı Hasan El-Benna 

ümmetçi bir politika izlemiĢtir. O, Ġslam âleminin içine düĢtüğü durumdan yine hep birlikte hareket 

ederek kurtulabileceğini savunmuĢ ve bu Ģekilde çalıĢmalarını gerçekleĢtirmiĢtir (Güvenilir, 2016: 

85). Müslüman KardeĢler ‟in kuruluĢ fikirleri, büyük sosyal ve politik problemlerin belirlenmesi ve 

düzeltilmesi ile sınırlı değildir. Dönem boyunca Müslüman KardeĢler, sıradan Müslümanların 

günlük hayatlarını yaĢadığı Ģekil ile daha büyük sorunlar arasında bağ olduğuna inanmıĢlardır. 

Örgüt, insanların Ġslam‟dan uzaklaĢtıklarını ve onların artan bir Ģekilde laik yaĢam tarzlarının 

ahlaksızlık, yoksulluk ve tahakküme yol açtığını savunmuĢtur. Bu nedenle devletin televizyon, 

radyo ve basın yayıncılığına ahlaki sansür getirmesi gerektiğini, okullarda temel din eğitimi 

verilmesini, Arap dilinin kullanılmasını ve Ġslam tarihi çalıĢmalarının teĢvik edilmesini, Kur‟an‟ın 

ezberlenmesini ve resmi evliliklerin teĢvikini savunmuĢtur. Ayrıca, sıkı egzersiz ve tüm alkollerden 

uzak durma, kumar, dans, tiyatrolara katılım dâhil olmak üzere bireysel davranıĢ için katı 

standartlara inanmıĢlardır. Dolayısıyla Müslüman KardeĢler Ġslami dini fikirlere dayanmıĢtır 

(Munson, 2001: 490). 

 

Müslüman KardeĢler, Mısır‟da üzerlerine düĢen siyasi rolü yerine getirirken aynı zamanda 

diğer Müslüman ülkelerle de iliĢkiler kurmaya çalıĢmıĢtır. Hasan el-Benna Özellikle Filistin‟de 

Müslümanların Yahudilere karĢı olan mücadeleleriyle ilgilenmiĢtir. TeĢkilat 1948 yılında yapılan 

Mısır- Ġsrail savaĢına katılmıĢtır. SavaĢta Mısır ordusuna oldukça faydalı olmuĢtur. 1948 yılının 

sonuna kadar Müslüman KardeĢler monarĢinin karĢı karĢıya kaldığı en büyük tehlike olarak 

algılanmıĢtır (Nasuhbeyoğlu, 1993: 4). 

 

1949 yılında Benna‟nın suikast sonucu öldürülmesiyle Müslüman KardeĢler birinci büyük 

darbeyi yemiĢtir. 1952 yılında yapılan Hür Subaylar Darbesi sonrasında ülkedeki bütün siyasal 

partiler kapatılmasına rağmen Müslüman KardeĢlere dokunulmamıĢtır. Nasır, halk tarafından 

büyük destek bulan ve bir zamanlar kendisinin de içinde olduğu Müslüman KardeĢler ile yakın 

iliĢkiler kurmuĢtur. Bunu yapmasındaki tek amaç ise halkın desteğini alma arzusudur (Rüstemoğlu, 

2008: 24). Hükümet ile Müslüman KardeĢler arasında görüĢ ayrılıkları belirince (Çakmak, 2007: 

87) Müslüman KardeĢler, 1954‟te Nasır‟a gerçekleĢtirilen bir suikast giriĢiminden sorumlu 

tutulmuĢtur. Nasır yönetimi tarafından sert önlemlerle bastırılmıĢtır. Bu dönemde hareketin pek çok 

üyesi hapse atılmıĢ, toplama kamplarına gönderilmiĢ, iĢkence görmüĢ ve bazıları da kaçarak diğer 

ülkelere sığınmıĢlardır (Yıldırım ve Abdulcelil, 2012: 61). 1954 yıllarında Müslüman KardeĢlerin 

siyasi varlığı ortadan kaldırılmıĢtır (Erkilet BaĢer, 2000: 247). 
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Nasır döneminde Müslüman KardeĢler cemiyeti hem baskı ve yasaklanmaya hem de 

ideolojik olarak parçalanmalara Ģahit olmuĢtur. Cemiyet üyeleri hapishaneye atılmıĢtır. 1970 

yılında Nasır sonrasında yerine gelen Enver Sedat döneminde ise cemiyet yeniden hayat bulmuĢ, 

üyeleri hapisten çıkarılmıĢ ve sürgünlerine son verilmiĢtir. Cemiyetin dergiler çıkarmasına izin 

verilmiĢtir. Fakat Enver Sedat, cemiyetin partileĢmesini ve legalleĢmesini engellemek için elinden 

geleni yapmıĢtır. Sonuç olarak Enver Sedat cemiyetin siyasi tarafının olmasını engellemiĢ sadece 

sosyal yönünü öne çıkarmaya çalıĢmıĢtır (Yamaç, 2015: 31-32). Enver Sedat, Müslüman 

KardeĢler‟i Nasırcılarla karĢı karĢıya getirerek aralarında var olan tarihi düĢmanlıktan 

faydalanmaya çalıĢmıĢtır (Nasuhbeyoğlu, 1993: 16). Müslüman KardeĢler en önemli atılımlarını 

Hüsnü Mübarek döneminde yapmıĢtır. 

 

Ġslami uyanıĢ, Mısır' da 1920'lerde baĢlamıĢtır. Bu uyanıĢ, 1970'lerin baĢından itibaren hızla 

yayılarak ve 1990'ların baĢında doruğa ulaĢarak tabandan, kalıcı bir toplumsal harekete doğru 

ilerlemiĢtir (Bayat, 2006: 183). Aynı zamanda ülkenin en örgütlü ve en büyük toplumsal hareketi 

olan (Bilgin, 2014: 192) Müslüman KardeĢler, 1980'lerin baĢından devletin çökertme giriĢimine 

dek Müslüman Ģirketler kurmakla da uğraĢtılar. Mısırlıların çoğu tarafından yüzde 20'ye varan kâr 

oranlarıyla bu Ģirketlerin toplumdaki alt gelir gruplarını destekledikleri düĢünülmüĢtür (Bayat, 

2006: 185). 

 

1.4.2. İslami Cihad 

 

Cihad hareketinin düĢüncelerinin temelini Seyyid Kutub‟un fikirleri oluĢturmuĢtur. 1950 – 

1966 yılları arasında Seyyid Kutub düĢünceleriyle ülkeyi sarsmıĢtır. Cihad hareketi ilk 

ayaklanmayı, 1974 yılında Dr. Salih Seriyye baĢkanlığında askeri teknik okuluna karĢı 

gerçekleĢtirmiĢtir. Bu olaydan sonra çoğu kiĢi tutuklanmıĢ, Salih Seriyye ve birkaç arkadaĢı da 

idam edilmiĢtir.  Cihad hareketi içerisinde Salih Seriyye‟nin yeri oldukça farklıdır. Salih Seriyye, 

harp okulu öğrencilerinin çoğunu saflarını çekmiĢ ve onları Kutub çizgisinde yetĢiĢtirmiĢtir. Cihad 

anlayıĢına çok önem vermektedir. Bu uğurda silahlı mücadele vermek kaçınılmaz görülmüĢtür. 

1980 yılında Enver Sedat, Halid Ġstanbuli tarafından öldürülmüĢtür. Bu nedenle Halid Ġstanbuli, 

Cihad hareketi içinde bir kahraman olarak görülmüĢtür. Enver sedat‟ın despotluğu ve zulmü 

karĢısında âlimlerden katli için fetva alan Halid Ġstanbuli, Enver Sedat‟ın hayatına son vermiĢtir 

(Bilgir, 2013: 1). 

 

1.4.3. Cemaat-i İslam 

 

Cemaat-i Ġslam (Cemaatü‟l- Ġslamiyye) hareketinin lideri Dr. Ömer Abdurrahman‟dır. 

Konferanslar, kamplar, hac ve umre ziyaretleri, seyahatler, üniversite çevresinde gerçekleĢtirilen 

sosyal ve kültürel bir dizi çalıĢmalar Cemaatin temel dinamikleri arasında yer almaktadır. 

Hareketin lideri Ömer Abdurrahman, Enver Sedat suikastının ardından olaylardan dolayı 
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tutuklanmıĢ ve birçok sıkıntılar yaĢamıĢtır (Bilgir, 2013: 1). Enver Sedat Dönemi süresince, 

Cemaat-i Ġslami Hareketi Mısır üniversitelerinin en etkin grubu olmayı baĢarmıĢ bir Müslüman 

hareketidir. Bir öğrenci hareketi olarak oluĢan hareket daha sonraları Mısır siyasal hayatına da etki 

etmeye baĢlamıĢtır. TeĢkilatın amacı, hilafeti yeniden getirerek ümmet yapısına tekrar kavuĢmak 

olmuĢtur (Nasuhbeyoğlu, 1993: 18-19). 

 

Enver Sedat öldürüldükten sonra Cemmat-Ġ Ġslami hareketi dağılarak savunucularının bir 

kısmı Müslüman kardeĢlere bir kısmı da Cihad hareketine katılmıĢlardır. 1990‟lı yılların sonlarında 

tekrar cemaat liderleri değiĢen görüĢleri ile medya tarafından gündeme getirilmiĢlerdir. Hareket, 

gençleri 2003 yılında el-Kaide benzeri örgütler, örnek göstererek terörist eylemlere katılmamaları 

için uyarmıĢtır (Çelik, 2015: 94). 

 

1.4.4. Selefi Akımlar 

 

Selefiliğin isimlendirilmesinde Müslümanların ilk Salih nesillerinin (Selef-i salihin) yani 

sahabe ve onları takip edenlerin Ġslamiyet‟i anlayıp yaĢadıkları Ģekilde, Ġslamiyet‟i anlayıp 

yaĢamayı hedeflemeleri dolayısıyla Seleffiye olarak ortaya çıkmıĢlardır (Büyükkar, 2016: 22). 

Selefilik, genel olarak Ġslam dünyasında selef olarak kabul edilen din önderlerine tamamen bağlı 

olmayı temel alan, katı nakilci bir ekoldür (Acun ve Akkaya, 2014: 9). Mısır‟da Selefilik 

düĢüncesi, 1954 yıllarında Cemal Abdulnasır‟ın kendisine düzenlenen suikasttan sonra tüm Ġslamcı 

akımları yasakladığı ve ciddi bir Ģekilde ekonomik sıkıntıların yaĢandığı dönemde yaygınlaĢmaya 

baĢlamıĢtır (Ünlüsoy, 2015: 94). 

 

Hareket, inanç ve yaĢam gibi temelleri selefi bir kimliğe dayandırmaktadır. Geleneksel 

kültürlere aĢırı derecede bağlıdırlar. Aslında selefi akımın en yaygın olduğu yer Suudi 

Arabistan‟dır. Fakat daha sonraları Mısır‟da da etkili olmaya baĢlamıĢtır. Mısır‟da Ġhvan ile birlikte 

hareket eden selefi Müslümanlar 1970 yılında aralarında yaĢanan çatıĢmalar sonucunda ihvanla 

beraberlikleri son bulmuĢtur. Hareketin temel inançları Ģu Ģekilde açıklanmaktadır: “Kıble ehlinden 

hiç kimse günahından dolayı tekfir edilemez. Büyük günah iĢleyenler bile ebedi olarak 

cehennemde kalmayacaktır. Allah‟a isyan görülmediği müddetçe akil emre itaat Ģarttır. Ġman ancak 

ve ancak tasdik ve amelle gerçekleĢmektedir. Allah‟ın hükümleri dıĢında baĢka hükümlere uymak 

insanları dinden çıkarmaktadır.” (Bilgir, 2013: 1). 

 

Selefi Hareketler, Ġslam dünyasının içinde bulunduğu durumun ve temel sorunların aslında 

dinin doğru bir Ģekilde uygulanmadığından kaynaklandığını savunmaktadır. Bu Hareket, sadece 

Kuran-ı Kerim ve Hadisleri temel olarak almaktadır. Selefilik anlayıĢı, 18. Yüzyılda Muhammed 

Bin Abdulvahhap tarafından Vahhabilik olarak adlandırılmaya baĢlanmıĢtır. Vahhabilik, Suudi 

Arabistan‟ın devlet ideolojisi haline gelmiĢtir. Ġdeoloji haline gelmesiyle birlikte Suud ailesinin de 
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meĢruiyet kaynağı olmuĢtur. Bu nedenle Suudi Arabistan yönetimi tarafından siyaseten 

araçsallaĢtırılan Selefilik anlayıĢı bir dönüm noktası yaĢamıĢtır (Örtlek, 2015: 238).
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

2. NASIR’DAN HÜSNÜ MÜBAREK’E MODERN MISIR - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 

 

2.1. Nasır Döneminde Modern Mısır ve Türkiye ile ilişkiler 

 

1948 yılında yapılan Arap–Ġsrail SavaĢı‟nın ardından Araplarda ulusalcı akımlar yükselmiĢtir. 

SavaĢ sonucunda, Mısır‟ın yenilgisinin sebebinin yönetimsel zayıflık olduğunu düĢünen bir grup 

genç subay, 1949 yılında Hür Subaylar Komitesi adı altında Cemal Abdul Nasır önderliğinde 

örgütlenmiĢlerdir. Nasır bu gizli örgütü, askeri akademiden mezun olduktan sonra 1942 yılında 

yine aynı akademide öğretmenlik görevine getirildiği dönemde kurmuĢtur. Aynı zamanda Sivil ve 

askeri alanda önemli ve saygın birisi olan General Necip örgüte katılmıĢ ve örgüt kısa zamanda 

Mısır Silahlı Kuvvetleri‟nden destek bulmuĢtur. Ġdeallerini gerçekleĢtirmek isteyen askeri komite 

savaĢ sonrasında siyasal kargaĢa ortamından faydalanarak 23 Temmuz 1952‟de harekete geçerek 

Ras el-Tin Sarayı‟nı tanklarla çevirmiĢ ve Kral Faruk‟un iktidarını yıkmıĢtır (Bodur, 2005: 476). 

Böylece dıĢa bağımlı bir Ģekilde ülkeyi yöneten krallar dönemi 1952 yılında bir askeri darbe ile son 

bulmuĢtur. Yeni hükümet, anti-feodal ve anti-emperyalist nitelikte faaliyetlerde bulunmuĢtur. 9 

Eylül 1952‟de toprak reformu kabul edilmiĢ ve tüm kraliyet ailesinin toprakları devletleĢtirilmiĢtir. 

Bu topraklar, topraksız köylülere bedeli faiziyle birlikte otuz yılda ödenmek üzere verilmiĢtir. 

Aslında yapılan reform, toprak sorununu çözmüyordu fakat toprak mülkiyetini sınırlayan ilk adım 

olmuĢtur (Mansfıeld, 1967: 89-91).  

 

1953 yılında bütün partiler feshedilmiĢ, devrimci komite konseyi 10 ġubatta geçici anayasa 

kabulü ile ülkenin tek hâkimi haline gelmiĢtir. 18 Haziran 1953 yılında General Necip 

cumhurbaĢkanı seçilmiĢ, Nasır baĢbakan yardımcısı ve içiĢleri koltuğuna oturmuĢtur. General 

Necip kararlaĢtırılmıĢ Ģekilde göstermelik bir cumhurbaĢkanı olacağı halde günden güne popüler 

bir hal almıĢ ve Nasır‟ın tersine olan görüĢlerini dile getirmeye baĢlamıĢtır. Nasır hareketin 

liderliğini elinden bırakmamak için Necip ile gizli bir mücadele içine girmiĢtir. Müslüman 

KardeĢler Nasır‟a suikast düzenlemiĢ ve General Necip‟in de bir zamanlar Müslüman KardeĢler ile 

iliĢkisi olduğu kanıtlanarak 30 yıl boyunca 1984‟te ölene kadar gözaltına tutulmasına karar 

verilmiĢtir. Böylece Nasır, kısa zamanda hem General Necip‟ten hem de Müslüman KardeĢler 

hareketinden kurtulmayı baĢarmıĢtır (Mansfıeld, 1975: 127). General Necip‟ten sonra Cemal Abdul 

Nasır yönetime getirilmiĢtir. Mısır, 1952 Hür Subaylar darbesinden sonra iktidara gelen Nasır 

yönetimi ile Arap dünyasında lider konuma yükselmiĢtir. Nasır döneminde Arapçılık düĢüncesi 

benimsenmiĢ ve bir bakıma bir öze dönüĢ söz konusu olmuĢtur (Erkilet BaĢer, 2000: 227).

D 3
Dörtgen
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Temmuz 1952 Devrimi, Hür Subaylar Devrimi veya Nasır Devrimi olarak adlandırılan darbe 

sonrasında yapılan reformlar köklü değiĢikliklere yol açmıĢtır. Nasır, gerçekleĢen hükümet 

darbesinden sonra Mısır‟ı sosyalist, tek partili ve resmi dini Ġslam olan bir devlet olarak ilan 

etmiĢtir (Rüstemoğlu, 2008: 22-23). Nasır‟ın savunduğu Pan-Arabizm, anti-emperyalist Arap 

milliyetçiliği Ģahsi karizması ile birleĢtiğinde Mısır‟ı Ortadoğu‟da güçlü bir çekim merkezi haline 

getirmiĢtir. (Atacan, 2004: 17). Bu Mısır için tam anlamıyla bir dönüm noktası olmuĢtur. Arap 

milliyetçiliği ve Pan-Arabizm kelimeleri bugün Nasır‟ın ayrılmaz birer parçası haline gelmiĢtir 

(Mansfild, 1967: 46). Soğuk savaĢ döneminde Ortadoğu‟da yaĢanan keskin nüfuz mücadelesi, Pan-

Arap milliyetçisi Nasır yönetimini Sovyetler birliği ile yakın askeri ve ekonomik iliĢkiler 

geliĢtirmeye itmiĢtir (Atacan, 2004:17). Buna ek olarak Nasır‟ın görüĢüne göre; ne ulusal 

bağımsızlık, ne gerçek demokrasi, ne de iktisaden geliĢmiĢ bir devlet statüsü sosyalizm olmadan 

gerçekleĢtirilemez (Mansfild, 1967: 86).  

 

Türkiye de ise 1 Kasım 1952 yılında CumhurbaĢkanı Celal Bayar, TBMM‟yi açarken yapmıĢ 

olduğu konuĢmasında Mısır‟daki Hür Subaylar Darbesine hiç değinmemiĢtir. Aksine Ortadoğu 

devletleri ile dostluk bağlarıyla bağlı olduğumuzu ve ilerde de karĢılıklı yardım ve ortak savunma 

konusunda tam eĢitlik çerçevesinde iĢbirliğine katılmaları temennilerinde bulunarak konuĢmasını 

yapmıĢtır. CumhurbaĢkanının bu ifadelerinden yola çıkılırsa kendisinin Mısır‟daki Nasır devrimi 

istikametinin nasıl olacağını tam olarak kestiremediği görülebilmektedir. Bu kapsamda Türkiye 

darbeye yeterince ilgi göstermemiĢ kayıtsız kalmıĢtır (Rüstemoğlu, 2008: 26). Darbe sonrasında 

General Necip, hem CumhurbaĢkanı hem de BaĢbakan olarak görev yapmaya baĢlamıĢtır. Ġhtilal 

komite üyesi Albay Cemal Nasır, bir tür hükümet darbesi diye adlandırabilecek bir hareket 

sonucunda Mısır CumhurbaĢkanı olmuĢtur. Nasır CumhurbaĢkanı olmadan önce Türkiye ve Mısır 

arasında büyükelçi krizi yaĢanmıĢtır. Türkiye‟nin Kahire büyükelçisi Hulusi Fuad Tugay‟ın Mısır 

hükümetine karĢı olumsuz tavırları sonucunda hükümet tarafından 4 Ocak 1954 tarihinde 

yayınlanan bildiride “persona non grata (istenmeyen adam)” olarak ilan edilmiĢ ve 24 saat içinde 

ülkeyi terk etmesi istenmiĢtir. Türkiye Cumhuriyeti Mısır‟ın bu tavrına karĢı bir nota vermiĢtir 

(Rüstemoğlu, 2008: 28-29). Türkiye Büyükelçisinin Mısır‟dan çıkarılmasıyla Türkiye-Mısır 

iliĢkileri Ocak 1954‟te oldukça kötü bir döneme girmiĢtir. Mısır – Ġngiltere arasında Temmuz‟da 

bir anlaĢma imzalanmıĢ ve Mısır hükümetinin Türkiye‟ye yönelik bir saldırı durumunda SüveyĢ 

üssünü yeniden açmasına izin verme yönündeki kararı ile iliĢkiler daha iyi olmuĢtur (YeĢilbursa, 

2010: 79). 

 

Mısır‟da krallık rejimi devrildikten sonra 1953 yıllarında Türkiye - Mısır iliĢkilerinde gerilim 

artmaya baĢlamıĢtır. Soğuk savaĢ döneminde Sovyetler Birliği yanlısı olan Cemal Abdul Nasır‟ın 

Mısır‟ın CumhurbaĢkanı olmasıyla Türkiye ile Mısır arasındaki iliĢkilerde uçurum daha da 

derinleĢmiĢtir. Bunun temel nedeni ise 1952 yılında Türkiye‟nin NATO‟ya girmesiyle Ortadoğu‟da 

batının güç odağı olma rolünü üstlenmesinden kaynaklıdır (Nouhy, 2017: 69). Bunun yanı sıra, 

Nasır 1952 yılında darbe ile iktidar olmuĢ, Arap milliyetçiliğini temel politika olarak almıĢ, Arap 
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ülkeleri ve Ġngiltere ile sorunlar yaĢamıĢtır. Nasır‟ın yönetime geliĢ biçimi ve izlediği politikalar 

Türkiye‟nin Ortadoğu politikası ile ters düĢmüĢtür. Bundan dolayı Türk basınında Nasır‟ın 

diktatörlüğünü dile getiren eleĢtiriler artmıĢtır (Sönmez, 2009: 495). 

 

Türkiye‟de 1954 seçimlerinden sonra BaĢbakan olan Adnan Menderes, dıĢ politikada 

Türkiye‟nin özellikle Ortadoğu bölgesinde etkin bir rol alması için bir takım hedefler belirlemiĢtir. 

Türkiye, Ortadoğu‟da batı ile birlikte özellikle de ABD ile birlikte hareket etmeyi doğal bir sonuç 

olarak görmüĢ ve ABD„nin çevreleme siyasetinin Ortadoğu‟da önemli uygulayıcılarından biri 

haline gelmiĢtir (Sever, 2012: 13). Nisan 1954 tarihinde Türkiye ile Pakistan arasında “Dostluk ve 

ĠĢbirliği AntlaĢması” imzalanmıĢtır (Türkmen, 2014: 12). Ortadoğu‟da bir savunma paktı kurulması 

için 1955 yılında Irak‟a ziyaretlerde bulunmuĢ ve BaĢbakan Nuri el-Said ile görüĢmeler yapılmıĢtır. 

Ġkili görüĢmeler sonrasında yapılan açıklamalar kurulacak olan Bağdat Paktı‟nın ilk adımları 

olmuĢtur. Fakat Mısır ve Arap devletleri Irak‟ın Ortadoğu‟da kurulacak olan güvenlik teĢkilatına 

destek vermesine büyük tepki göstermiĢtir (Eroğlu, 1967: 188-189). Tepkilere rağmen Türkiye ile 

Irak arasında 24 ġubat 1955‟te Bağdat Paktı imzalanmıĢtır. Bu pakt, Türkiye‟nin güvenliği için 

önemli bir adım olmuĢtur. Taraflar arasında güvenlik ve savunma konusunda iĢbirliği yapılmasını 

öngören bu pakta Arap ligi üyesi olan ya da taraflarca tanınmıĢ olan devletler katılabilmektedir 

(Armaoğlu, 1996:526-527). Fakat Bağdat Paktı‟na Ġngiltere‟nin katılmıĢ olması Arap devletleri 

arasında görüĢ ayrılıklarına neden olmuĢtur. Lübnan, Ürdün ve Suriye gibi ülkelerin Bağdat 

Paktı‟na girmesi için Türkiye‟nin diplomatik yollarla baskı yapmıĢ olması Türkiye Mısır arasındaki 

iliĢkiyi olumsuz bir Ģekilde etkilemiĢtir. Mısır ise kendi politikalarına ters düĢtüğü nedeniyle paktın 

oluĢumunu engellemeye çalıĢmıĢtır (Akgün ve Gündoğar, 2014: 3).  Daha sonra oluĢan bu pakta 

Ġngiltere, ABD, Ġran ve Pakistan da katılmıĢtır. Bu paktı imzalayan Irak BaĢbakanı Nuri Sait, 

Mısır‟ın CumhurbaĢkanı Nasır‟ın bölgede büyük destek gören Arap milliyetçiliği siyasetine karĢı 

açıktan karĢı çıkarak kendini riske atmıĢtır. Nitekim bu risk 1958 yılında hayatına mal olmuĢtur 

(Türkmen, 2014: 12).  

 

Mısır, kurulan Bağdat Paktı‟nı desteklememiĢtir. Mısır cumhurbaĢkanı Nasır, Mısır 

liderliğinde bir Arap Birliği kurmak için diplomatik faaliyetlere baĢlamıĢtır. Türkiye ile Irak‟ın 

harekete geçmesi ve savunma paktı oluĢturmaları Nasır‟ın kendi liderliğindeki Arap Birliği‟ne 

engel olacağını düĢündüğünden tepki göstermiĢtir (Rüstemoğlu, 2008: 31).  Hatta Mısır ve Suriye, 

Bağdat Paktı‟nı Batı emperyalizminin bir aracı olarak nitelendirmiĢ ve bu paktı Ġsrail‟e hizmet eden 

bir alet olarak göstermiĢlerdir (Armaoğlu, 1996: 527).  

 

Bağdat paktı, Türkiye ile Mısır arasında önemli bir sürtüĢme konusu olmuĢtur. Türkiye 

güvenlik tehdidi nedeniyle NATO‟ya ek olarak Ortadoğu‟da Sovyet nüfuzunu önlemek için Bağdat 

Paktı‟nın oluĢumuna ağırlık vermiĢtir. Mısır ise Irak‟ın da katılacağı Bağdat Paktı‟nı Arap birliğine 

karĢı yapılan ciddi bir darbe olarak nitelendirmiĢtir (Hazar, 2016: 226). Bağdat Paktı‟nı Batının 

etkisiyle kurulan bir ittifak olarak gördüğü için desteklemeye yanaĢmayarak eski sömürge 
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kalıntılarını temizlemeye çalıĢmıĢtır. Nasır bu tür ittifak sistemlerini Batı‟nın Arap topraklarını 

Soğuk SavaĢ‟ta kendi amaçları uğruna rahatça kullanabilmesi imkânını tanıyacağını 

düĢündüğünden dolayı reddetmektedir. Bu durum Nasır‟ı Arap Milliyetçiliğinin bir numaralı adamı 

haline getirmiĢtir. Nitekim Orta Doğu‟da liderlik peĢinde olan Nasır kendi savunma ittifakını 

kurmayı hedeflemektedir. (Arı, 2014: 183).  

 

 Irak‟ta 14 Kasım 1958‟de SSCB ve Nasır‟ın desteklediği Yarbay Abdulkerim Kasım 

düzenlemiĢ olduğu bir darbeyle krallık yönetimine son vermiĢtir. Irak‟ta patlak veren ihtilal 

sonucunda monarĢinin ve Nuri Said rejiminin yıkılması ile Abdulkerim Kasım ilk olarak Türkiye, 

Ġran, Irak ve Pakistan arasında kurulmuĢ olan Bağdat Paktı‟ndan 1959 yılında ayrıldıklarını 

açıklamıĢtır (Armaoğlu, 1996: 526-528). Irak Ġhtilali‟nin, Türk DıĢ Politikası üzerinde olumsuz 

yansımaları olmuĢtur. Irak paktan ayrıldıktan sonra paktın adı Merkezi AnlaĢma TeĢkilatı 

(CENTO) olarak değiĢtirilmiĢ ve merkezi Ankara‟ya taĢınmıĢtır. 1979‟da Ġran‟da yapılan Ġslam 

devrimi sonucunda Ġran‟ın da paktan ayrılmasıyla CENTO varlığını devam ettirememiĢtir (Hazar, 

2016: 226 ; Rüstemoğlu, 2008: 31). Bağdat Paktı, Türkiye‟nin sadece Arap ülkeleriyle değil, 

Sovyetler Birliğiyle de iliĢkilerini olumsuz yönde etkilemiĢtir (Türkmen, 2014:13). 

 

Ortadoğu‟da Arap kimliğine ve Arap Milliyetçiliğine vurgu yapan Nasır liderliğinde ortaya 

çıkan bir siyaset popülerlik kazanmıĢtır. Dolayısıyla, Türkiye‟nin Nasır‟ın Arap milliyetçiliği 

karĢısında bölgede güvenlik merkezli bir pakt siyasetiyle tutunması zor olmuĢtur. Arap orta 

doğusunda ortak kimlik, ortak kültür gibi öğeler bölge siyasetinde öne çıkarılmıĢ ve Türkiye‟nin 

Pan-Arabizm gibi bir faktörü içeren dıĢ politika gündemine konu olmamıĢtır. Nitekim bu da 

Türkiye‟nin bölge ülkelerine yönelik siyasetinin baĢarı getirmesine engel olan önemli bir faktör 

olmuĢtur (Sever, 2012: 16). 

 

Nasır Arap birliği fikrini bu dönemde batılılara karĢı nefret duyan halka aĢılamayı baĢarmıĢ 

ve diğer Arap ülkeleriyle birleĢme çabalarına giriĢmiĢtir. Fakat bu giriĢimler baĢarısızlıklarla 

sonuçlanmıĢtır. Nasır dönemi Mısır laikleĢme tarihi açısından da önemli bir dönüm noktası 

olmuĢtur. Erkilet BaĢer‟e (2000: 228) göre; “Nasır dönemine kadar, Mısır Ġslam düĢüncesinin 

karakteristiği, sömürgeciliğin ülkeden atılması ve devrimci bir Ġslam anlayıĢı çerçevesinde Ġslam 

ülkeleri arasındaki bağların kurulması iken; Nasır döneminde daha çok batılı ideolojilerin 

eleĢtirisine ve bunların Ġslam‟la karĢılaĢtırılarak Ġslam‟ın üstünlüğünün gösterilmesine doğru bir 

değiĢim geçirmiĢtir.” Nasır döneminde bu Ģekilde bir değiĢimin söz konusu olmasının sebebi ise 

Avrupa sömürgeciliğinin biçim değiĢtirmiĢ olmasıdır. Batı Mısır‟da doğrudan kuvvet bulundurmak 

yerine artık dolaylı olarak iletiĢim ve eğitim kanalları yardımıyla batılı fikir ve ideolojilerini 

yaymaya çalıĢmıĢtır. Nasır bütün siyasal hayatı boyunca “ halk için ama halkla beraber değil” 

ilkesine uygun bir Ģekilde davranmıĢtır. Nasır, ulusal eylem planı ile bu tarihte Arap Sosyalist 

Birliği‟ni kurmuĢtur (Erkilet BaĢer, 2000: 231). Aynı zamanda burjuvazinin önemli bir adamı olan 
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Nasır, Kral Faruk monarĢisini, Mısır ve SüveyĢ Kanalı‟ndaki Ġngiliz sömürgeciliğini tasfiye ederek 

popülaritesini kazanmıĢtır (Hoca, 2011: 92). 

 

1956 yılında Nasır SüveyĢ kanalı Ģirketini millileĢtirdiğini (Mansfild, 1967:48) açıklamıĢtır. 

Bu açıklaması Orta Doğu‟ya bomba gibi düĢmüĢtür (Arı, 2014: 184). Mısır tarihine Nasır‟ın 

SüveyĢ Kanalı‟nı millileĢtirmesi önemli bir siyasal karar olarak geçmiĢtir (Erkilet BaĢer, 2000: 

232). Bu geliĢme Nil‟in fazla sularını toplayacak Asvan Barajı‟nın yapımı için vaat edilen 

Amerikan ve Ġngiliz kredilerinin geri çekilmesine karĢı tepki olarak ortaya çıkmıĢtır. Baraj, 

Mısır‟ın ekilebilir topraklarını geniĢletmenin yanı sıra endüstrileĢmeye gerekli olan elektrik üretimi 

içinde büyük önem taĢımaktadır. Asvan barajı projesinin hayata geçirilmesi için gerekli olan 1.3 

milyar doların 400 milyon dolarlık kısmı ABD, Ġngiltere ve Dünya Bankası tarafından 

karĢılanacaktır. Böyle olmasına karĢın Nasır‟ın bağlantısızlık politikasına yakınlaĢması, Doğu 

blokuyla yakın iliĢkiler kurması, 1955 yılında Çekoslovakya‟dan silah satın alması ve 1956 

Mayısında Çin halk Cumhuriyeti‟ni tanıması (Mansfild, 1967: 48) söz konusu ülkeleri rahatsız 

etmiĢtir. Bu, Mısır‟ın artık bir Ġngiliz-Amerikan boyunduruğunda olmadığını ispat etmiĢtir 

(Mansfild, 1967: 48). Sonuç olarak 19 Temmuzda Ġngiltere, 20 Temmuz da ABD Asvan barajı 

projesinin mevcut Ģartlar altında finansmanının mümkün olmadığını açıklamıĢlardır. Bunun üzerine 

Nasır, 26 Temmuz 1956 yılında Ģok açıklamayı yapmıĢ ve SüveyĢ kanalı Ģirketini millileĢtirdiğini 

ilan etmiĢtir (Arı, 2014: 184). 

 

 Ġngiliz üstlerini devralarak SüveyĢ kanalı üzerinde tam bir denetim sağlayan (Bodur, 2005: 

505) Mısır, kanalın millileĢtirilmesi konusunu bir iç sorun olarak kabul ederken batılı devletler 

kendilerini konuyla ilgili olduklarını iddia ederek ağır bir Ģekilde saldırıya geçmiĢlerdir. Öncelikle 

Ġngiltere, Fransa ve ABD Mısır‟a ait olan döviz rezervlerinin dondurulması dâhil birçok ekonomik 

yaptırım uygulamaya koymuĢtur. Özellikle kanal Ģirketinin sahibi olan Ġngiltere ve Fransa siyasal 

ve ekonomik yaptırımlardan sonuç alamayınca Ġsrail‟i kullanarak Mısır‟a silahlı müdahalede 

bulunmaya karar vermiĢlerdir (Arı, 2014: 185). Bu saldırıya karĢılık Afrika ülkeleri Mısır‟a 

yaklaĢmıĢ ve Nasır‟ı Afrika ulusal kurtuluĢ hareketlerine de önderlik yapmaya yöneltmiĢtir. Afrika 

ülkelerinin Mısır‟ın yanında yer almasıyla bu bölgede Sovyetler Birliği‟nin etkisini artıracağını 

düĢünen ABD, Ġngiltere ve Fransa ya baskı yaparak saldırgan devletleri ateĢkese uymak zorunda 

bırakmıĢtır (Arı, 2014: 187). Aynı zamanda Sovyetler birliği de o dönemde Macaristan‟daki bir 

ayaklanmayı bastırmakla uğraĢırken, Ġngiltere Mısır‟dan askerlerini çekmediği takdirde Londra‟ya 

roket saldırısı düzenleyeceği tehdidinde bulunmuĢtur (Cleveland, 2008: 347).  Kanal 1957 yılında 

tekrar uluslararası trafiğe açılmıĢtır. Mısır savaĢı kaybetmiĢ olsa da Nasır yönetimindeki Mısır‟ın 

SüveyĢ Kanalı‟na sahip çıkması Arap dünyasında yankı uyandırmıĢ ve Nasır milli kahraman hatta 

lider haline gelmiĢtir.   

 

Nasır‟ın yönetimindeki Mısır, Arap dünyasına verdiği destekten ötürü popülerliği artan 

Sovyetler birliği ve Orta Doğu‟da etkili tek batılı güç haline gelen ABD, SüveyĢ Krizi‟nden en 
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kârlı çıkan ülkeler olmuĢtur. Sonuç olarak Nasır SüveyĢ Kanalı‟nı millileĢtirme kararıyla birlikte 

Mısır‟ın yenilgisi Nasır‟ın siyasal bir zaferine dönüĢmüĢtür. ABD ve Sovyetler Birliği Mısır‟ın 

egemenliğini savunmuĢlardır (Cleveland, 2008: 347). Nitekim Sovyetler Birliği‟nin bölgede 

etkinliğinin artması ve özellikle de Nasır aracılığıyla bölge Batı karĢıtı rejimleri açısından bir tehdit 

oluĢturmaya baĢlamıĢtır. Bunun üzerine ABD, Eisenhower doktrini ile bölgede kendi çıkarlarına 

aykırı bulduğu geliĢmelere gerekirse askeri yollarla müdahale edeceğini ifade etmiĢtir.  

 

1953-1961 yılları arasında görev yapan ABD BaĢkanı Dwight Eisenhower tarafından 1957 

yılında kendi adını taĢıyan Doktrini geliĢtirmiĢtir. BaĢkan bu doktrin ile Sovyetler Birliği‟nin 

bölgede kazanmıĢ olduğu üstünlüğü yok etmeyi ve ABD„nin Ortadoğu ülkelerinde daha etkin 

olmasını sağlamayı istemiĢtir. Eisenhower Doktrini, bağımsızlığı korumak için ekonomik iyileĢme 

çabaları içinde olan Orta Doğu ülkelerine ekonomik yardım yapılmasını, ülkeler istediğinde askeri 

yardım yapılmasını, uluslararası komünizmin kontrolü altında bulunan herhangi bir devletten 

gelecek silahlı saldırıya karĢı bölge devletleri istediği takdirde Amerikan silahlı kuvvetlerin 

kullanılmasını öngörmekteydi. Bu doktrine karĢı ilk olumlu tepki bölge dıĢından Ġngiltere ve 

Fransa, bölge ülkelerinden ise Lübnan‟dan gelmiĢtir. Bunu Pakistan, Irak, Türkiye ve Yunanistan 

izlemiĢtir. Bölge ülkelerinden Mısır ve Suriye, bölge dıĢından ise Sovyetler Birliği, Eisenhower 

Doktrinine karĢı en Ģiddetli tepkiyi göstermiĢtir. Suudi Arabistan ve Ürdün ilk baĢta çekingen bir 

tavır izlemiĢ daha sonra Eisenhower doktrinini desteklemiĢlerdir. Eisenhower doktrini ilk defa 

“uluslararası komünizmin” tehdidi altında oldukları gerekçesiyle Ürdün ve Lübnan‟da uygulamaya 

koyulmuĢtur (Arı, 2014: 190- 192). Kısaca değinmek gerekirse, Ürdün‟de kral Hüseyin‟e 

muhalefet olanlar ve halk Eisenhower doktrinine ve Amerikan yardımlarına karĢı çıkmıĢ, bağımsız 

ve ulusal bir birlik kurulmasını istemiĢtir. Bu doğrultuda ülkede kargaĢa ortamı büyümüĢ ve Kral 

Hüseyin ABD‟den yardım istemiĢtir. Kral Hüseyin Amerikan ve Suudi Arabistan‟ın desteğiyle 

anayasayı askıya almıĢ, kendine bağlı bir hükümet atamıĢ ve ülkede sıkıyönetim ilan etmiĢtir. 

Eisenhower doktrini çerçevesinde “Ürdün özgürlüğü” için ABD, Ürdün Kralı Hüseyin‟e 10 milyon 

dolarlık bir yardım paketi göndermiĢtir. Bu bağlamda Ürdün‟de yaĢanan olaylar Eisenhower 

Doktrininin bir uygulamasıdır.  

 

1 ġubat 1958 yılında Mısır baĢka bir Arap ülkesi olan Suriye ile birleĢerek “BirleĢik Arap 

Cumhuriyeti” adını almıĢtır. Bu birleĢmeyi Suriyeli Arap milliyetçileri ve Nasır taraftarları 

sağlamıĢlardır. Yemen bu Cumhuriyet‟e federal bir Ģekilde katılmıĢtır. Nasır cumhurbaĢkanı, 

Kahire ise baĢkent seçilmiĢtir. Fakat 1961 yılında Suriye‟nin birlikten ayrılmasıyla Ortadoğu‟da 

Mısır‟ın önderlik ettiği birleĢme hareketi ortadan kalkmıĢtır (Arı, 2014: 188). Türkiye hemen bu 

kararı kabul etmiĢtir. Mısır, Türkiye‟nin bu kabulüne tepki göstermek için Türkiye ile diplomatik 

iliĢkilerini askıya almıĢtır (Türkmen, 2014: 14). Nitekim Mısır 1971 yılına kadar tek baĢına 

kalmasına rağmen “BirleĢik Arap Cumhuriyeti” adını kullanmayı devam ettirmiĢtir  (Arı, 2014: 

188). 
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1960‟lı yılların ikinci yarısında Nasır‟ın prestiji önemli ölçüde azalmıĢtır. Bunun nedeni ise 

Suriye ile oluĢturulan birleĢik Arap cumhuriyetinin kısa ömürlü olması ve aynı zamanda içerde 

yaĢanan ekonomik sorunların bir türlü atlatılamamıĢ olmasıdır. Özellikle 1967 yılında yaĢanan 

savaĢın kaybedilmesi Nasır‟ın prestijine büyük bir darbe indirmiĢtir (Arı, 2014: 189). Bunun yanı 

sıra Nasır, LaikleĢtirme faaliyetlerine dayanarak Müslüman KardeĢler‟ i ortadan kaldırmıĢtır 

(Erkilet BaĢer, 2000: 232). Fakat hiçbir zaman dine karĢı çıkmamıĢ hatta tam anlamıyla laiklik 

ilkesini de getirmemiĢtir. Bu da geniĢ bir halk muhalefeti ile karĢılaĢmasını önemli ölçüde 

etkilemiĢtir.  

 

Arap devletleriyle Ġsrail 1967 yılında tekrardan savaĢın eĢiğine gelmiĢtir. Mısır 

CumhurbaĢkanı Nasır, Suriye‟nin Ġsrail‟le yaĢadığı sınır çatıĢmalarına tepki olarak, 1956 yılında 

yapılan savaĢtan sonra BirleĢmiĢ Milletler tarafından Sina Yarımadası‟na yerleĢtirilen kuvvetlerin 

çekilmesini istemiĢtir. Mısır‟ın bu tutumu Ġsrail‟le olan iliĢkileri germiĢ ve onları karĢı karĢıya 

getirmiĢtir. Türkiye, ortaya çıkan bu tehlikeyi açıkça görmüĢtür. Dönemin BaĢbakan‟ı Süleyman 

Demirel Nasır‟a hemen bir mesaj ileterek Ġsrail ile bir savaĢın Mısır için neden olacağı çok ağır 

sonuçlara dikkat çekmiĢtir. Fakat Nasır, Demirel‟in bu uyarısını göz ardı ederek kararını 

değiĢtirmemiĢtir. Mısır Ġsrail sınırına 100.000 asker yığmıĢ ve Tiran Boğazı‟nı Ġsrail bayraklı 

gemilere kapatmıĢtır. Bunun üzerine Ġsrail, hemen harekete geçmiĢtir. Mısır‟a karĢı önleyici 

saldırıda bulunmuĢtur. Mısır‟ın kazanacağı düĢüncesi ile savaĢa Ürdün ve Suriye‟de katılmıĢtır. 

Altı gün süren savaĢ sonucunda Ġsrail, bugün hala elinde tutuğu Doğu Kudüs‟ü, Gazze‟yi ve Batı 

Yakasını iĢgal etmiĢtir. Buna ek olarak Sina Yarımadası‟nı da bu savaĢ sonucunda ele geçirmiĢtir. 

Dolayısıyla altı günlük savaĢ Mısır açısından hüsranla sonuçlanmıĢtır. SavaĢın neticesinden hoĢnut 

olmayan Nasır‟a BaĢbakan Demirel, tekrardan bir mesaj ileterek umutsuzluğa kapılmaması 

gerektiğini ve söz konusu toprak kayıplarının bir Ģekilde telafi edilebileceğine inancının tam 

olduğunu ifade etmiĢtir. BirleĢmiĢ Milletler ‟in 22 Haziranda yapılan özel toplantısında Ġsrail‟in 5 

Haziran‟dan önceki sınırlara çekilmesini talep eden bir madde oylanmıĢtır. Türkiye, diğer Arap 

ülkeleriyle beraber kabul oyu vermiĢtir. Türkiye‟nin bu desteğine, Mısır baĢta olmak üzere Arap 

ülkelerinin hepsi teĢekkür etmiĢtir. Böylece bölgedeki Arap devletlerinin Türkiye‟ye yönelik bakıĢ 

açıları olumlu yönde değiĢmiĢtir (Türkmen, 2014: 15-16). 

 

Türkiye, 1955‟te yapılan Bandung Konferansı‟nda, Fas ve Tunus‟un bağımsızlık 

mücadelesinde, 1956‟da Mısır‟ın SüveyĢ Kanalı‟nı millileĢtirmesinde Batılı ülkelerin safında yer 

almıĢtır (Sönmez, 2009: 493). Türkiye 1950‟li yıllarda batı yanlısı olarak görüldüğünden dolayı 

Arap dünyası tarafından saygı görmemiĢtir. Özellikle de Suriye ile yaĢanan sınır sorunları ve 1957 

yılında Suriye‟nin Sovyetler Birliği‟ne yakınlaĢması sonucunda kriz daha da artmıĢ Türkiye, Mısır 

ve Arap dünyası ile olan gerginlikler daha da büyümüĢtür (Akgün ve Gündoğar, 2014: 3). 

 

Nasır iktidarda olduğu dönemlerde Türkiye‟ye karĢı sıcak duygular beslediğini, Türkiye ile 

uzun bir ortak tarihleri olduğunu, Türk milletine saygı duyduğunu ve Türkiye ile iyi iliĢkiler 
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kurmak istediğini her fırsatta dile getirmiĢtir. Türkiye ile olabilecek anlaĢmazlıkların geçici 

olacağını ve düzeleceğini belirtmiĢtir. Bağdat Paktı ve 1956 yılında Mısır‟ın SüveyĢ kanalını 

millileĢtirmesi kararı sonrasında ortaya çıkan Ġngiltere-Fransa ve Ġsrail‟in Mısır‟a karĢı ortak 

saldırısı üzerine yaĢanan uluslararası geliĢmeler sırasında Türkiye‟nin izlediği tutum iki ülke 

arasındaki iliĢkilerde görüĢ ayrılıklarına neden olmuĢtur (Hazar, 2016: 224). 1956 krizinde Türkiye, 

bir taraftan savaĢtan önce doğrudan bir yararı olmamasına rağmen Londra‟da toplanan konferansa 

katılmıĢ diğer taraftan da savaĢtan sonra bütün Arap devletleri ile savaĢı kınamıĢ ve Ġsrail‟de 

bulunan elçisini geri çağırmıĢtır. Bu tarihten itibaren de Türkiye‟nin Ġsrail ile arasındaki iliĢkileri 

sürekli değiĢken bir seyir izlemiĢtir (Türkmen, 2014: 13). Ayrıca Menderes‟in izlediği aktif 

Ortadoğu politikası ve güvenlik kaygıları ile Nasır‟ın Arap Birliği önderliği politikası iki lider 

arasında bir rekabet ortamı oluĢturmuĢtur.  

 

Bir diğer noktaya değinecek olursak Mısır, Türkiye kadar Soğuk SavaĢ‟tan etkilenmemiĢtir. 

Sovyetler Birliği‟nin Çekoslovakya‟yı kullanarak Mısır‟a silah göndermesi de Ankara‟da Mısır‟ın 

politikalarına yönelik bir kaygı oluĢturmuĢtur. Türkiye bu kaygılarında yanılmamıĢ ve kısa bir süre 

sonra SüveyĢ kanalı krizi yaĢanmıĢtır. (1) Nasır‟ın Arap Milliyetçiliği kararı ve Sovyetler Birliği ile 

iliĢkiler kurarak bu devlete yakınlaĢması, (2) SüveyĢ‟in bir heyet tarafından kontrol edilmesi fakat 

Nasır‟ın Ġngiltere‟yi Mısır‟dan ve SüveyĢ‟teki askeri üslerden çıkarma isteği, (3) Ġsrail ile iliĢkilerin 

en alt düzeye indirilmesi, (4) Ġngiltere‟nin Bağdat Paktı toplantısına davet edilmemesi 1956 yılında 

yaĢanan SüveyĢ Kanalı buhranı sebepleri arasında yer almaktadır. 16 ağustos 1956 yılında Nasır‟ın 

bu hareketleri sonucunda ABD ile Kanal‟da en çok hisseye sahip olan Ġngiltere ve Fransa, 1888 

Ġstanbul AnlaĢması‟nı imzalayan devletler ile SüveyĢ Kanalı‟nı en çok kullanan toplam 24 devleti 

Londra‟da konferansa çağırmıĢtır. Mısır ve Yunanistan, Mısır‟ın egemenliği ve bağımsızlığıyla 

uyuĢturamadıkları için daveti kabul etmemiĢtir. Konferansta tarafların görüĢleri uyuĢmayınca bir 

sonuç elde edilmeden dağılmıĢtır. Ġngiltere ve Fransa Konferans‟tan beklenilen sonucu alamayınca 

Ġsrail ile anlaĢmıĢ ve Mısır‟a saldırmıĢlardır. SüveyĢ kanalı çevresini kuĢatmıĢlardır (Uçarol, 2013: 

963-967). Mısır‟a yönelik Ġngiliz-Fransız ve Ġsrail‟in ortak saldırısı ve sonrasında yaĢanan 

uluslararası geliĢmeler karĢısında Türkiye‟nin izlediği tutum ve batılı devletlerle hareket etmesi 

Mısır ve Türkiye arasında bir güvensizlik ortamı oluĢturmuĢtur. Daha sonraki dönemlerde ise 

iliĢkilerin kesilmesine de yol açan geliĢmeler yaĢanmıĢtır. O dönemde Türkiye Soğuk SavaĢ 

ortamında ve güvenlik kaygısıyla batı ile fazla bir yakınlık içerisinde olması Arap ülkelerince 

değiĢik Ģekillerde yorumlamalara sebep olmuĢtur (Hazar, 2016: 226).  

 

Türkiye, Cumhuriyet‟in ilanından sonra batıya yönelik dıĢ politika benimsediği için Ortadoğu 

ülkelerine karĢı mesafeli davranmıĢtır. Fakat bu durum 1960‟lı yıllarda değiĢmeye baĢlamıĢtır. 

Özellikle ABD ile kurulan ittifakın direkt etkisini Ankara‟nın Ortadoğu‟ya yönelik siyasetinde 

görmek oldukça zorlaĢmıĢtır (Sever, 2012: 17). Türk DıĢ Politikasında 1965 yılında önemli 

geliĢmeler olmuĢ ve bir değiĢim yılı olmuĢtur. Türkiye - Mısır arasında diplomatik iliĢkiler 

baĢlamıĢtır.  
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15-19 Ocak 1967 tarihleri arasında Türkiye, Mısır ile yakınlaĢma politikası çerçevesinde 

DıĢiĢleri Bakanı seviyesinde bir ziyaret gerçekleĢtirmiĢtir. DıĢiĢleri Bakanı Ġhsan Sabri 

Çağlayangil‟in yapmıĢ olduğu bu ziyaret iki devlet arasında yapılan ilk resmi ziyaret olmasından 

dolayı tarihe geçmiĢtir. Çağlayangil bu ziyaretinde, CumhurbaĢkanı Nasır ile görüĢme fırsatı 

bulmuĢtur. Nasır, bu görüĢmede Türkiye‟nin önceki yıllarda yapmıĢ olduğu Mısır aleyhtarı 

siyasetinden dolayı hissettiği rahatsızlığı dile getirmiĢtir. Hatta Türkiye‟nin Kıbrıs‟a olası bir 

müdahalesi söz konusu olduğunda Mısır‟da uçaklarının konuĢlandırılmasına izin isteyen 

Yunanistan‟a olumlu cevap vermeye meylettiğini fakat son anda “Müslümanlığının” kendisini 

bundan vazgeçirdiğini söylemiĢtir (Türkmen, 2014: 15). 18 Aralık 1965‟te Kıbrıs ile ilgili 

BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulu‟nda yapılan oylama sonucunda Türkiye‟nin sadece batı bloku 

içerisinde değil tüm dünya üzerinde yalnız kaldığı anlaĢılmıĢtır. 

 

Türkiye Batının yapmıĢ olduğu ekonomik yardımlara ihtiyacı 1960‟lı yıllarda azalmıĢ, planlı 

kalkınma dönemine baĢlamıĢ ve bunun sonucunda batının dıĢında yeni yardım kaynakları bulmaya 

çalıĢmıĢtır. Türkiye ile Mısır arasındaki iliĢkiler 1961 yılında ithalat ve ihracat bakımından da artıĢ 

olmuĢtur. Özellikle 1976-1977 yıllarında ihracat yönünden Türkiye lehine önemli artıĢ söz konusu 

olmuĢtur. Mısır‟a sanayi ürünleri ihraç eden Türkiye Mısır ile ticari iliĢkileri geliĢtirmeye 

çalıĢmıĢtır. Fakat ticari iliĢkiler zaman zaman tıkanıklık yaĢamıĢtır. Bunun sebebi ise iki ülkenin 

ekonomik bünyesinin birbirine yakın olması ve Mısır‟ın da dıĢ ticaretinin daha çok tarım ürünleri 

ihracatı olmasından kaynaklanmaktadır (Köse, 2017: 83-86).   

 

Mısır ile Türkiye‟nin birbirine yakınlaĢtığı bu dönemde Ġsrail ile Araplar arasında çıkması 

muhtemel savaĢta Türkiye Araplardan yana tavır sergilemiĢtir (Rüstemoğlu, 2008: 39). 5 Haziran 

1967 yılında ikinci Arap- Ġsrail savaĢı baĢlamıĢ ve altı gün devam etmiĢtir. Altı gün savaĢları olarak 

da bilinir. Türkiye savaĢ sona erdikten sonra Ürdün‟e, BAE‟ye ve Suriye‟ye maddi değeri 500.000 

dolar olan gıda ve ayni yardımda bulunmuĢtur. Türkiye Arapları desteklemiĢ ve bu durum baĢta 

Mısır ve Suriye olmak üzere Arap devletlerinde olumlu bir etki yaratmıĢtır. Ġsrail ile Araplar 

arasında çıkan sınır çatıĢmalarında Türkiye sürekli Ġsrail‟i protesto eden bir tavır sergilemiĢtir 

(Köse, 2017: 84-85).    

 

1960‟larda soğuk savaĢ dönemi lideri olan iki blok lideri Sovyetler birliği ve ABD arasında 

yumuĢamaların baĢlaması ve özellikle de 1970‟lerde bu durumun hız kazanmasıyla Türkiye‟nin 

sistemsel etkilere bölgesel siyasetindeki duyarlılığı tamamıyla olmasa da önceki on yıla kıyasla 

özellikle de 1964 yılı sonrasında azalmaya baĢlamıĢtır. Türkiye artık Sovyet yanlısı olup olmamak 

noktasında değil de artan Türkiye - Yunanistan gerginliğine paralel olarak Türkiye‟nin özellikle de 

Kıbrıs konusunda BirleĢmiĢ Milletlerde destek sağlamak için bölge ülkeleri ile iliĢkiler kurulmaya 

baĢlanmıĢtır. Türkiye, bu çerçevede 1969 yılında Ġslam Konferansı Örgütü‟ne (ĠKÖ) üye olmuĢ, 

1967 ve 1973 yıllarında yaĢanan Arap-Ġsrail savaĢlarında Araplardan yana tavır sergilemiĢtir 

(Sever, 2012: 17). 
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Mısır, Nasır döneminde kalkınma ve geliĢme yönünden önemli adımlar atmıĢtır. Nasır, ülkeyi 

Ġngiliz egemenliğinden kurtarmıĢ ve kararlı bir Ģekilde milli politikalar uygulayarak Mısır‟ı Arap 

dünyasının lideri konumuna getirmiĢtir (Rüstemoğlu, 2008: 40). Bütün bunlardan dolayı Nasır 

rejimi Arap Dünyası‟nın en uzun ömürlü, en istikrarlı ve en çok halk desteğine sahip olan hükümeti 

haline gelmiĢtir. Nasır iktidarda kaldığı 1970 yılına kadar Batı ve Ġsrail karĢıtı politikalar izlemiĢtir. 

1967 yılında yapılan altı gün savaĢlarında yenilmiĢ olmalarına rağmen de bu politikasından 

vazgeçmemiĢ ve çizgisinden hiçbir Ģekilde ayrılmamıĢtır (Akgün ve Gündoğar, 2014: 3). Nasır, 

bütün Arap devletlerini bir araya getirerek güçlenmek ve bir Arap Birliği meydana getirmek 

istemiĢtir.  Fakat Arap Birliği kurma çabaları sonuçsuz kalmıĢ 28 Eylül 1970 yılında vefat etmiĢtir. 

Yerine Enver Sedat CumhurbaĢkanı olarak yönetime getirilmiĢtir (Köse, 2017: 82).   

 

2.2. Enver Sedat Döneminde Modern Mısır ve Türkiye ile ilişkiler 

 

Nasır‟ın 28 Eylül 1970‟te ölümünden sonra baĢkan yardımcısı Enver Sedat geçici olarak 

baĢkanlığa getirilmiĢtir. Mısır halkı tarafından fazla tanınmayan Enver Sedat hür subaylar arasında 

yer almakla birlikte ASU (Arap Sosyalist Birliği) tarafından Nasır‟dan sonra yerine geçebilecek 

kiĢi olarak aday gösterilmiĢtir. 15 Ekim 1970 yılında yapılan referandumla (Bodur, 2005: 703) 

halkın oyunun %90‟ını alarak cumhurbaĢkanı seçilmiĢtir (Arı, 2014:192). Sedat genel olarak 

Nasır‟ın iç ve dıĢ politikasını devam ettirmiĢ ancak bazı farklılıkları da söz konusu olmuĢtur. Enver 

Sedat‟ın CumhurbaĢkanı olmasıyla Mısır‟ın politikalarında köklü değiĢiklikler yaĢanmıĢtır. 

Yapılan bu değiĢiklikler sonucunda Türkiye ile Mısır‟ın politikaları 1970‟lilerin baĢından itibaren 

örtüĢmeye baĢlamıĢtır (Türkmen, 2014: 17). Mısır‟ın politik sisteminde bir değiĢiklik yapmayı, 

hukuk alanına yeni bir anlayıĢ getirmeyi ve kamu özgürlüklerini arttırmayı hedeflemiĢtir (Masfield, 

1975: 195). Sedat tarafından yeni bir anayasa hazırlattırılmıĢ ve halk tarafından onaylanmasıyla 

yeni bir dönemin baĢladığı görülmüĢtür. Ayrıca Enver Sedat yönetime geldikten sonra açılmak 

anlamına gelen İnfitah adını verdiği politikasını uygulamaya koymuĢtur. İnfitah politikası daha 

önceden millîleĢtirilmiĢ ekonominin yerine yabancı sermayeyi ülkeye çekmek için yasalar ve 

uygulamalar içermektedir. Mısır‟ı sosyalist çizgiden uzaklaĢtırıp daha liberal bir çizgiye taĢımıĢtır 

(Türkmen, 2012: 76).  

 

Enver Sedat döneminde Mısır‟ın resmi adı BirleĢik Arap Cumhuriyeti yerine Mısır Arap 

Cumhuriyeti olarak değiĢtirilmiĢtir. Enver Sedat kendisine darbe giriĢimini bahane ederek 

yönetimde ve parlamentoda kapsamlı bir temizlik ve tasfiye giriĢiminde bulunarak farklı bir lider 

olacağının ilk sinyallerini vermiĢtir. Öncelikle Enver Sedat‟ın amacı ekonomik sorunları çözmek ve 

yabancı sermayeyi ülkeye çekmek olmuĢtur. Sedat parti içindeki Sovyet yanlılarını tasfiye etmiĢ 

olmasına rağmen Mısır ile Moskova arasında 27 Mayıs 1971‟de 15 yıl süreli bir dostluk ve iĢbirliği 

anlaĢması imzalanmıĢtır. Nasır‟ın halefi (Cleveland, 2008: 415) Enver Sedat, 1972 Temmuzunda 

yaklaĢık 20.000 dolayındaki Sovyet uzman ve teknisyenin ülkeden çıkarıldığını açıklayarak 

dünyayı Ģok eden bir giriĢimde bulunmuĢtur. Bunun sebebi ise 1967 yılında kaybettiği toprakları 
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geri almanın yolunun ABD den geçtiğini görmüĢtür Fakat bu olaylar sonucunda Mısır ile 

Sovyetlerin arası hemen bozulmamıĢ ve ABD ile de istenilen düzeyde bir iliĢki kurulamamıĢtır 

(Arı, 2014: 192-193). Bu doğrultuda Ġsrail ile diplomatik açmazı çözmek, Mısır ekonomisi payına 

yeni bir yön çizmek için adımlar atmıĢtır. ABD dıĢında Ġsrail‟i barıĢa zorlayacak farklı bir güç 

tanımadığından dolayı ABD ile ittifak kurmuĢ ve Mısır‟a yeniden kapitalist teĢvikler getirmiĢtir. 

Ekonomiyi yenileme kararları Nasırcı modelden bir kopuĢ niteliği taĢımaktadır. Enver Sedat‟ın dıĢ 

politikası da Nasır‟ın izlediği hedeflerden kesin bir dönüĢ söz konusu olmuĢtur (Cleveland, 2008: 

415).  

 

Suriye, Mısır ve Libya üçlü bir federasyon kurmak yolunda 1971 yılında önemli adımlar 

atmıĢtır. Büyük bir taraftar kitlesinin desteği üzerine üç ülke 1 Eylül‟de anlaĢma imzalamıĢlardır. 

Bu Arap dünyasında pek heyecan oluĢturmamıĢ olsa da yapısı bakımından hem daha gerçekçi hem 

de sürekli olma ihtimali yüksek bir federasyondu (Masfield, 1975: 195-196). Mısır ve Suriye 

aralarında anlaĢarak (Kuduoğlu, 2018: 105) 1973 yılında Ġsrail‟e saldırmıĢ ve dördüncü Arap - 

Ġsrail savaĢı (ilk üçü 1948, 1956, 1967) baĢlamıĢtır (Arı, 2014: 196). 1973 yılında artık Arap 

ülkelerinin temel amacı Ġsrail‟i ortadan kaldırmak değil, 1967 SavaĢı‟nın izlerini silmek ve 

kaybettikleri toprakları geri alabilmek olmuĢtur. Bu savaĢın önemli bir farklılığı da Mısır‟ın Sina 

cephesine yaptığı sürpriz saldırı ile Ġsrail karĢısında mühim baĢarılar elde etmesi ve Ġsrail‟e Ģimdiye 

kadar olduğundan daha ağır kayıplar verdirmesidir (Armaoğlu, 1996: 526-715). Yahudilerin kutsal 

günü sayılan Yom Kippur‟a denk gelen günde baĢlatılan saldırı ilk aĢamada çok etkili olmuĢ, Mısır 

ve Suriye orduları savaĢta önemli baĢarılar kazanmıĢtır. Fakat savaĢ sonucunda istenilen elde 

edilememiĢ, ABD yardımını alan Ġsrail ordusu Mısır ve Suriye birliklerini geri püskürtmeyi 

baĢarmıĢtır (Kuduoğlu, 2018: 105). Sınırlarda bir değiĢiklik söz konusu olmamıĢtır. Aksine 

petrolün siyasal amaçlarla kullanılması gündeme gelmiĢ ve yıllarca etkisi sürecek olan Ġsrail‟e 

yardım eden ülkelere petrol ambargosunun uygulanması ortaya çıkmıĢtır. Suudi Arabistan, ABD‟ye 

petrol sevkiyatını durdurmuĢ, petrol fiyatları artmıĢtır (Cleveland,2008: 419). Bu durum sonucunda 

Araplar istediklerini elde edememiĢ olsalar da 1973 Ekim savaĢı ile Ġsrail‟in yenilmezliği efsanesi 

yıkılmıĢ, Mısır‟ın Ġsrail ile olan iliĢkileri değiĢmiĢ, petrol uluslararası politikanın bir unsuru haline 

gelmiĢ ve petrolün bir siyasal silah olarak kullanılabileceğini gözler önüne sermiĢtir (Arı, 2014: 

196-197).  

 

6 Ekim 1973 tarihinde baĢlayan Arap- Ġsrail savaĢında Türkiye, Arapların yanında yer 

almıĢtır. Arapları destekleme adına; hem Ġsrail‟e yardım etmeye çalıĢan ABD‟ye incirlik üssünü 

kapatarak yardımını engellemiĢtir hem de Araplara yardım eden Sovyetler Birliği uçaklarının kendi 

hava sahasını kullanmasına izin vermiĢtir. Araplar Türkiye‟nin yapmıĢ olduğu bu desteği 

karĢılıksız bırakmamıĢ ve OPEC üyeleri Türkiye‟nin petrol ihracı kısıtlamalarından muaf 

tutulacağını açıklamıĢlardır (Türkmen, 2014: 17).  1973 Yılında Yapılan Arap-Ġsrail SavaĢında 

Arap devletlerinin Batı‟ya karĢı aldığı ambargo kararı Türkiye‟yi kapsamamıĢ olmasına rağmen; bu 

kararın sonrasında dünya piyasalarındaki petrol fiyatlarındaki artıĢ Ankara‟yı bölge ile kendi 
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ekonomik sıkıntıları, beklentileriyle ilgili olarak daha yakın iliĢkiler kurmaya yöneltmiĢtir (Sever, 

2012: 19). Enver Sedat Müslüman KardeĢleri solcular karĢısında bir denge unsuru olarak 

kullanmakta ve onlara hareket edebilecekleri sınırlı bir alan tanımıĢtır. Yasal bir örgüt olarak 

faaliyet göstermelerine izin verilmemiĢtir. Fakat bunların dergi çıkarmalarına ve diğer toplumsal 

alanlarda etkinliklerde bulunmalarına izin verilmiĢtir (Arı, 2014: 197).  

 

Enver Sedat 1975 yılında Batı Almanya, Fransa, Ġtalya, Yugoslavya ve Avusturya‟yı ziyaret 

etmiĢ ve Yugoslavya hariç diğer ülkelerle çeĢitli ekonomik yardım anlaĢmaları imzalamıĢtır. 

Sedat‟ın yaptığı bu ziyaretler Mısır politikasının Batı‟ya kaydığını açık bir Ģekilde göstermektedir. 

Mısır‟ın batıya yönelmesi sonucunda Mısır, Libya iliĢkileri bozulmaya baĢlamıĢ ve birkaç kez iki 

ülke arasında savaĢın eĢiğinden dönülmüĢtür. 1976 yılında bardağı taĢıran son damla, 30 Libyalı 

komandonun Mısır‟daki yüksek seviyedeki kiĢileri öldürmek üzere Mısır‟a gönderilmesi ve burada 

yakalanması sonucu iliĢkilerin tekrar bozulması olmuĢtur. Libya ülkesinde çalıĢmakta olan 22.000 

Mısırlıyı sınır dıĢı etmiĢtir. 1977 yılında Mısır ve Libya arasında savaĢ meydana gelmiĢtir. Diğer 

Arap ülkelerinin araya girmesi üzerine Mısır kuvvetlerini Libya‟dan geri çekmiĢtir. 30 Libyalı 

komandonun Mısır‟da yakalanmasından birkaç gün sonra Enver Sedat bir bomba patlatmıĢtır. 

Sovyetlerle olan bağlarını tamamen kestiğini bildirmiĢtir (Armaoğlu, 1996: 736-737). 1976‟da 

Mısır Hükümeti Sovyetlerle 1971 yılında imzalanan dostluk ve iĢbirliği anlaĢmasını tek taraflı 

feshettiğini açıklamıĢtır (Arı, 2014: 198).  

 

1977 yılında Enver Sedat Ġsrail‟e ziyarete gidiĢi, ABD‟nin üçüncü taraf olduğu, Mısır ile 

Ġsrail arasında yeni bir barıĢ sürecinin baĢlangıcı olmuĢtur (Cleveland, 2018: 421). Böylece Ġsrail – 

Mısır diyalogu baĢlamıĢ; fakat bu Arap ülkeleri tarafından büyük bir tepki ile karĢılanmıĢtır. 

Ürdün, Suudi Arabistan ve Sudan daha ılımlı bir tavır takınırken; özellikle Suriye, Libya, Irak ve 

FKÖ Enver Sedat‟ın Ġsrail ziyareti ‟ne büyük tepki göstermiĢlerdir (Armaoğlu, 1996: 740). 

 

Mısır – Ġsrail diyalogu çok kolay geliĢmemiĢ bunun için Amerika araya girmiĢ ve tarafları 

uzlaĢtırmaya çalıĢmıĢtır. Çabaları sonucunda her iki devlet, Camp David‟de müzakere masasına 

oturtmuĢ ve BaĢkan Jimmy Carter da katılmıĢtır. Enver Sedat sadece Mısır- Ġsrail arasında 

iliĢkilerini değil aynı zamanda Filistin konusunda da bir kararı da içeren kapsamlı bir Ortadoğu 

planı üzerinde anlaĢmak istemiĢtir. Ġsrail baĢbakanı Begin ise, Ġsrail‟in Batı ġeria ile Gazze 

ġeridi‟ni elden çıkarma niyeti olmadığı için görüĢmeleri Mısır-Ġsrail konularıyla sınırlı tutmak 

istemiĢtir (Cleveland, 2018: 422). Camp David görüĢmeleri Ekim 1978‟de baĢlamıĢ ve görüĢmeler 

sonucunda Camp David anlaĢmaları Mısır, Ġsrail ve Amerika arasında imzalanmıĢtır. Bu anlaĢma 

iki tane çerçeve anlaĢmadan meydan gelmektedir. Birincisi, orta doğu barıĢının esaslarını çizmekte 

olup, Batı ġeria, Gazze ve Filistin meselelerini ele almaktadır. Ġkincisi ise Ġsrail ile Mısır arasındaki 

barıĢın esaslarını belirlemekte, kısaca Sina yarımadasına ait olmaktadır (Kuduoğlu, 2018: 105).  Bu 

madde Ġsrail ile Mısır arasında üç ay içinde bir barıĢ anlaĢmasının imzalanmasını öngörmektedir. 

Fakat üç ay içinde bir barıĢ anlaĢması yapılamamıĢtır.  Amerika‟nın uzlaĢtırmaları sonucu 1978 
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Eylül‟ünde Camp David‟le baĢlayan süreç sonunda resmi anlaĢma 1979 yılında Mısır ve Ġsrail 

arasında imzalanmıĢtır (Armaoğlu, 1996: 744). AnlaĢma yapıldıktan sonraki yıl iki ülke birbirlerine 

büyükelçi göndermiĢ ve Ġsrail Sina‟dan çekilme hazırlıklarına baĢlamıĢtır. 1982 yılında tamamen 

çekilmiĢtir (Cleveland, 2018: 422). 

 

Camp David anlaĢmalarına da Arap devletleri tarafından Ģiddetle karĢı çıkılmıĢ; Suriye, 

Libya, Irak, Cezayir, Güney Yemen ve Filistin kuruluĢ teĢkilatı arasında oluĢturulan ve Ġsrail ile 

yapılan her türlü anlaĢmayı reddeden kararlılık cephesi veya red cephesi tepkilerin liderliğini 

üzerine almıĢtır. Amerika‟nın Ortadoğu‟daki nüfuzuna karĢı denge kurmak için Sovyet Rusya ile 

daha yakın iliĢkiler kurmaya çalıĢmıĢlardır. Aynı zamanda Enver Sedat‟ın politikalarına karĢı 

mücadele edebilmek için siyasi ve askeri komutanlık kurmuĢlardır. Suriye lideri Hafız Esad 

Moskova‟yı ziyaret etmiĢ ve bir bildiri ile Camp David AnlaĢmalarının reddedildiğini 

açıklamıĢlardır (Armaoğlu, 1996: 742-743).  

 

Mısır ile Ġsrail arasında “1977 Camp David” mutabakatının ardından barıĢ antlaĢması 

imzalanmıĢtır. Buna tepki olarak Sudan ve Umman haricinde (Zeybek, 2015: 30) tüm Arap ülkeleri 

Mısır ile diplomatik iliĢkilerini kesmiĢlerdir. Arap ligi üyeliğinden Mısır çıkartılmıĢtır ve ligin 

merkezi Kahire‟den Tunus‟a götürülmüĢtür. Arap ülkelerinin aksine Türkiye, barıĢ sürecine destek 

vermiĢtir. Mısır‟la ikili iliĢkilerine devam etmiĢtir (Türkmen, 2014: 18). Arap ülkeleri Bağdat 

konferansı düzenlemiĢ ve katılan ülkeler Mısır ile olan diplomatik iliĢkileri kesmeyi ve Kahire‟de 

bulunan elçilerini geri çekmeyi kabul etmiĢlerdir. Aynı zamanda Mısır‟a ekonomik ve mali yardım 

yapan ülkelerde bu yardımlarını kesmiĢlerdir. Sonuç olarak Mısır tam bir yalnızlık içine girmiĢtir. 

Aslında Mısır- Ġsrail arasındaki barıĢ anlaĢması ile diğer Arap ülkelerinin de Ġsrail ile 

uzlaĢabileceği ümit edilmiĢ lakin bu gerçekleĢmemiĢtir. Aksine Mısır‟ı Arap dünyasından ayırmıĢ 

ve Ġsrail‟in güneyi güvenlikli hale gelmiĢ fakat diğer cephelerde Arap ülkelerinin tavırları 

yumuĢamak yerine daha da sertleĢmiĢtir. Arap- Ġsrail gerginliğinin artmasında en temel sebep tabii 

ki Ġsrail‟in sergilediği tutum olmuĢtur. Ġsrail, Camp David anlaĢmalarında muhtariyet vermeyi 

vadettiği Batı ġeria‟da devamlı olarak Yahudi yerleĢim merkezleri kurmuĢ, anlaĢmaların hemen 

ardından 1978‟de Ġsrail Tel-Aviv‟deki bakanlıkları Kudüs‟e nakletmiĢtir. Bu hareketi Kudüs‟ü 

geçici statüden çıkarıp Ġsrail Devleti‟nin baĢkenti olması anlamına gelmiĢtir. 1980 Temmuzunda 

doğu Kudüs‟ü ve batı Kudüs‟ü ilhak etmiĢtir. 1981‟de Suriye‟ye ait olan fakat 1967‟den beri elinde 

tuttuğu Golon tepeleri denen toprakları da ilhak etmiĢtir. Ki bunların hepsi de tüm Ġslam 

dünyasında büyük bir tepki yaratmıĢ ve Arap ülkelerinin tavırlarının Ġsrail‟e karĢı daha da sert 

olmasına neden olmuĢtur (Armaoğlu, 1996: 745-747). 1977 yılında Kudüs‟ü ziyaret etmesiyle 

baĢlayan ve 1979 yılında imzalanan anlaĢmayla sona eren Camp David süreci, Mısır ile Suudi 

Arabistan arasındaki iliĢkiyi askıya almıĢtır. 1979 yılından sonra artık Mısır, Ġsrail‟den sonra 

ABD‟den ikinci olarak en fazla dıĢ yardım alan ülke haline gelmiĢtir (Arı, 2014: 200). 
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1970 yılında Enver Sedat yönetime geldikten sonra Sovyetlerden uzaklaĢarak daha liberal ve 

batıdan yana bir tavır benimsemeye baĢlamıĢ; buna rağmen Türkiye ile Mısır arasındaki iliĢkiler 

geliĢmemiĢ, aralarındaki bölgesel rekabetler nedeniyle iliĢkilerde bir ilerleme söz konusu 

olmamıĢtır. Önceki iktidar döneminde savaĢa girilen Ġsrail‟i 1977-78 yıllarında ziyaretlerde 

bulunmuĢtur. Arap dünyası kendisinin izlediği bu politikaya karĢı çıkmasına aldırmaksızın ABD 

arabuluculuğu vasıtasıyla Ġsrail ile görüĢmeler yapmıĢ ve 1979 yılında Camp David anlaĢmasını 

imzalamıĢtır. Bu anlaĢma sonucunda Mısır, Altı Gün SavaĢları sonucunda kaybettiği Sina 

Yarımadası‟nı geri almıĢ ve Ġsrail‟i resmen tanımıĢtır. Enver Sedat, 6 Ekim 1981‟de 1973 yılında 

askeri baĢarılar kazanmıĢ olduğu Yom Kippur SavaĢı yıldönümü kutlamalarına katılmıĢ ve tören 

alanında suikasta uğrayarak yaĢamını yitirmiĢtir. 13 Ekim 1981‟de yapılan halk oylaması ile Enver 

Sedat‟ın yardımcısı olan Hüsnü Mübarek baĢkanlık görevine getirilmiĢtir.  

 

2.3. Hüsnü Mübarek Dönemi’nde Modern Mısır  

 

1981 yılında Enver Sedat suikasta uğradıktan sonra CumhurbaĢkanı olmuĢtur. 2011 yılında 

Arap Baharı dönemi olarak adlandırılan isyanların ardından CumhurbaĢkanlığı görevinden istifa 

etmek zorunda kalmıĢtır. YaklaĢık otuz yıl iktidarda kalan Hüsnü Mübarek yönetimi, halkın 

isyanları sonrasında son bulmuĢtur. 

 

2.3.1. Hüsnü Mübarek’in İktidara Gelmesi 

 

Orta sınıf bir ailenin çocuğu olan Muhammed Hüsnü Said Mübarek, 4 Mayıs 1928'de 

Menufiye bölgesinde doğmuĢtur. Cemal Abdul Nasır ve Enver Sedat gibi Hüsnü Mübarek de düĢük 

gelirli bir ailenin çocuğu iken 1936 anlaĢmanın getirdiği değiĢiklikle askeri okula girmiĢtir. 

Mübarek, Sovyetler Birliği‟nde pilot eğitimi almıĢ, hiyerarĢik düzeni ve otoriter karar 

mekanizmalarını benimsemiĢ iyi yetiĢmiĢ bir askerdi. Mübarek, Lise eğitimini tamamladıktan sonra 

Mısır Askeri Akademisi'ne devam etmiĢ, 1949'da Hava Kuvvetleri Akademisi'ne girmiĢ ve 1950'de 

burada göreve baĢlamıĢtır. Sovyetler Birliği‟nde pilot eğitimi almıĢ (Cleveland, 2008: 436) ve kısa 

zamanda Nasır‟ın beğenisini kazanan Mübarek Ġsrail‟in 1967 Ekim SavaĢı‟nda büyük zarar verdiği 

Mısır Hava Kuvvetleri‟nin yeniden yapılandırılması için Hava Kuvvetleri‟nin baĢına getirilmiĢtir 

(Öztürk, 2016: 47). Orduda hızlı bir Ģekilde yükselen Mübarek, 1966 ve 1969 yılları arasında Hava 

Kuvvetleri Akademisi'nin baĢkanlığını yürütmüĢtür. Kendisinden önceki Mısır CumhurbaĢkanı 

Enver Sedat tarafından 1972'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilen Mübarek, Ġsrail ordusuna 

karĢı gösterdiği baĢarılar nedeniyle onur niĢanına lâyık görülmüĢ ve Enver Sedat'ın en güvendiği 

isimler arasına girmiĢtir. Enver Sedat tarafından 1975'te CumhurbaĢkanı Yardımcısı olarak atanan 

Mübarek, Milli Demokrat Parti'nin (NDP) kıdemli üyesi sıfatıyla siyasetteki ilk büyük görevini 

üstlenmiĢtir.  
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Sedat, Ekim 1981'de suikasta uğrayıp hayatını kaybedince ardından Hüsnü Mübarek 14 Ekim 

1981 günü yapılan referandum sonucunda oyların %98,4‟ünü alarak (Öztürk, 2016: 47) Mısır'ın 

dördüncü CumhurbaĢkanı olmuĢtur (Tandoğan, 2013:38-39). Siyasi bir dinamiğe sahip olmamasına 

rağmen uzun yıllar iktidarda kalmayı baĢarmıĢ bir liderdir (Zeybek, 2015: 32). Otuz yıllık iktidarı 

boyunca liberalleĢme konusunda çalıĢmalar yapmıĢ olmasına rağmen Mısır için ciddi açılımlar 

yapamamıĢtır. 

 

Mübarek göreve geldiği dönemlerde Mısır‟ın birçok Arap ülkesiyle iliĢkileri bozulmuĢtur. 

Çünkü birçok Arap ülkesi Enver Sedat'ın 1979'da Ġsrail ile barıĢ anlaĢması imzalaması sonucu 

Mısır ile diplomatik iliĢkilerini sonlandırmıĢtır. Mısır bu dönemde Arap Birliği'nden çıkarılmıĢ ve 

örgütün merkezi Kahire'den Tunus'a taĢınmıĢtır. Mübarek'in cumhurbaĢkanı sıfatıyla ilk hedefi, 

Arap ülkeleriyle iliĢkilerin düzeltilmesi olmuĢtur. 

 

Mübarek yönetimi devraldıktan sonra demokratik adımlar atılacağının ve siyasal özgürlükler 

sağlanacağı umudunu halka yansıtmıĢtır. Bu doğrultuda iktidar olduktan sonra ilk dönemlerde 

birçok tutuklu mahkûm serbest bırakılmıĢtır.  Varlığına meĢruiyet kazandırmak isteyen Müslüman 

KardeĢler de bu ortamda serbest bir Ģekilde hareket etmeye baĢlamıĢtır. 1984 yılında yapılan 

seçimlere otuz iki yıldır siyasi yasağı bulunan Vefd Partisinin katılmasına da izin verilmiĢtir. Seçim 

sonucunda Vefd partisi parlamentoda güçlü bir muhalefet oluĢturmayı baĢarmıĢtır. Fakat Hüsnü 

Mübarek seçimler sonucunda libarelleĢme faaliyetlerini durdurmuĢ, muhalefete sıkı denetimler 

getirmiĢ, hükümet adaylarının kazanması için çeĢitli yollara baĢvurarak seçim hileleri de dâhil 

olmak üzere her yolu denemiĢtir. Mübarek‟in bu Ģekilde sadece iktidarda kalma mücadelesi 

kamuoyunun kendisine olan güveninin yitirilmesine sebep olmuĢtur. Müslüman KardeĢleri de 

kendisine muhalefet olarak görmüĢ ve baskı altında tutmaya çalıĢmıĢtır (Zeybek, 2015: 32). 

 

Birinci Körfez SavaĢı yaĢandığı 1991 yılında, Kuveyt‟i iĢgal eden Irak‟a karĢı ABD‟yi 

desteklemiĢ ve karĢılığında ise ülkesinin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılarını biraz olsun 

hafifletecek olan hibe ve kredilerle Batı tarafından ödüllendirilmiĢtir (Tandoğan, 2013: 40). 1999 

yılında yapılan seçimlere Hüsnü Mübarek tek aday olarak katılmıĢ ve seçim sonucunda seçime 

katılan oyların % 93‟ünü alarak cumhurbaĢkanı olmuĢtur (Ayhan ve Algan: 2011: 7). Yönetime 

artan tepkiler nedeniyle Hüsnü Mübarek 2005 yıllarında bir takım düzenlemeler yapma ihtiyacı 

hissetmiĢtir. Bunun sonucunda seçimlerin gizli oy ve çok adaylı Ģekilde yapılması yönünde anayasa 

değiĢikliği teklifini sunmuĢtur. Anayasa teklifi kabul edilmiĢtir ancak aday gösterme süreci oldukça 

sınırlandırılmıĢtır. Hüsnü Mübarek‟in demokratik reformlar adı altında yapmıĢ olduğu bu 

değiĢiklikler özellikle ABD olmak üzere Avrupa‟da büyük bir ilgiyle karĢılanmıĢtır. Nitekim Mısır 

halkı, bu tarz değiĢiklerin Mübarek‟in iktidarda uzun yıllar kalmasını sağlamak için yaptığını kısa 

sürede anlamıĢtır. 7 Eylül 2005 yılında yapılan seçimlere Hüsnü Mübarek dıĢında 9 aday 

katılmıĢtır. Seçim sonucunda Mübarek katılan seçmenlerin % 88,7 „sinin oylarını alarak altı 

yıllığına yeniden CumhurbaĢkanı olarak seçilmiĢtir. 
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2.3.2. Hüsnü Mübarek Döneminde İç Politika 

 

Hüsnü Mübarek, yönetime geldiğinde Mısır‟ın dıĢ iliĢkilerinde diplomatik sorunlar, içinde ise 

anlaĢmazlıkların çözülemediği bir ortam söz konusudur. Mübarek içerde var olan bu sorunlara 

kısmen çözümler bulmuĢtur. Mübarek‟in ilk hedefi liberalleĢmenin Mısır‟ın siyasal ve ekonomik 

düzenine yansıdığını göstermek ve var olan rejimin yıkılmaması için yapısal mekanizmayı 

korumak olmuĢtur. Bu hedeflerini gerçekleĢtirmek isteyen Mübarek, ülkenin kaderine yön verecek 

büyük adımlar atmaktan kaçınarak ülkede uzun süren bir durağanlık yaĢanmasına neden olmuĢtur. 

Mübarek iktidara geldiğinde demokratik adımlar atılacağı ve siyasal özgürlük ortamının oluĢacağı 

umudunu halka vermiĢtir. Fakat Mübarek dönemi bireysel özgürlük bağlamında diğer dönemlerle 

karĢılaĢtırıldığında gerilemenin söz konusu olduğu görülmektedir (Serbest, 2017: 50). Siyasi ve 

ekonomik açılımların sosyal yapıya zarar vereceğini düĢündüğünden radikal değiĢimlere öncülük 

etmekten kaçınmıĢtır. Daha çok kendi siyasal gücünü arttırmayı hedeflemiĢtir. 

 

Hüsnü Mübarek, 2005 yıllarında anayasal bazı düzenlemeler yapmıĢtır. CumhurbaĢkanlığı 

seçimlerinde gizli oy ve çoklu seçim hakkını yasal hale getirmiĢtir. Parlamentolar aday gösterme 

yetkisini partilere devrederek halkın daha fazla katılımını sağlamaya çalıĢmıĢtır. Fakat bazı 

kısıtlamalar getirilerek yine halkın tam olarak toplumun iradesi aday listelerine yansımamıĢtır. 

Hüsnü Mübarek Serbest Pazar Ekonomisi politikasını uygulamıĢtır. Mısır ekonomisini değiĢtirmeyi 

ve dünya Pazar piyasasına açık hale getirmeye çalıĢmıĢtır. Mübarek‟in benimsediği bu politika ile 

ülke ekonomisi büyümeye baĢlarken, rekabet düzeyi artmıĢ ve ülke yabancı yatırımcıları çekmeye 

baĢlamıĢtır (ġahinoğlu ve AteĢ, 2017: 116). 

 

2.3.2.1. Hüsnü Mübarek’in Demokratikleşme Girişimleri 

 

Hüsnü Mübarek, otuz yıl devam eden iktidarlığı boyunca sürekli yönetimde kalmak için 

siyasi sistemden hiç taviz vermemiĢtir. Nitekim sosyal ve ekonomik sistemde ise ĢaĢırtıcı Ģekilde 

ilginç liberalleĢmeler meydana getirmiĢtir. Fakat sosyal ve ekonomik alanda yaptığı bu 

liberalleĢmeye dönük yenilikler, güçlü baĢkanlık yetkilerinin yanı sıra olağanüstü hal ve güvenlik 

birimleri tarafından sivil topluma karĢı baskı yapılması gibi sebeplerden dolayı siyasi sistemde 

hiçbir zaman gerçek bir demokratikleĢmeyi sağlamamıĢtır. Yapılan reformlar aslında sadece 

toplumun tabanında meydana gelebilecek gerilimler ve isyanların önüne geçebilmek için 

yapılmıĢtır. 

 

2.3.2.2. Hüsnü Mübarek ile Müslüman Kardeşler arasındaki İlişkiler 

 

Müslüman KardeĢler 1980‟li yıllarda siyasette etkili olmaya baĢlamıĢtır. Bu doğrultuda 

Müslüman KardeĢler siyasete karıĢmama kararını yavaĢ yavaĢ terk etmeye baĢlamıĢ ve Hüsnü 

Mübarek 1981‟de yönetimi devraldıktan sonra, 1984‟te Vefd partisi ile iĢbirliğine girerek 
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parlamentoya altı temsilci göndermiĢtir. 1987 seçimlerinde iĢçi partisi ile anlaĢarak bu sayıyı otuza 

çıkarmıĢtır. Müslüman KardeĢler'in parlamentodaki sandalye sayısı kimi kaynaklara göre, l984'te 

12 iken l987'de 38'e ulaĢmıĢtır (Bayat, 2006: 185). 1990 yıllarında Müslüman KardeĢler iyice 

güçlenerek hükümet için bir tehdit olmaya baĢlamıĢtır (Çakmak, 2007: 88). Çok sayıda Müslüman 

KardeĢler üyeleri tekrar 1995 ve 1996 yıllarında tutuklanmıĢ ve hareketin seçimlere katılmaları 

yasaklanmıĢtır. 2000 yılında yapılan seçimlere ise bağımsız aday olarak katılmaya hak 

kazanmıĢlardır. Önceden yapılan seçimlere göre daha adil ve özgür bir ortam içerisinde 

gerçekleĢen 2005 seçimlerine Müslüman KardeĢler reform rüzgârı ile girmiĢtir. Bu seçimlerden 

454 sandalyeden 88 sandalye kazanmıĢ ve önemli bir baĢarı elde etmiĢtir. Hareketin önem arz eden 

bu baĢarısı Hüsnü Mübarek‟te tedirginlik yaratmıĢtır. Bu nedenle 2010 seçimleri öncesinde hareket 

yine baskı altına alınmaya çalıĢılmıĢ, üyeleri tutuklanmıĢ ve çeĢitli sindirme politikalarına maruz 

bırakılmıĢtır. 2010 seçimlerinde bağımsız adaylarla seçime katılan hareket tek bir sandalye bile 

kazanamamıĢ bu nedenle usulsüzlük iddiaları ortaya atılmıĢtır (Yıldırım ve Abdulcelil, 2012: 62). 

2011 yılında Hüsnü Mübarek protestolar karĢısında direnemeyip istifa etmek zorunda kaldıktan 

sonra Müslüman KardeĢler “Hürriyet ve Adalet Partisi”ni kurmuĢtur. Böylece Müslüman KardeĢler 

siyasi alanda faaliyetlere katılmaya baĢlamıĢtır. 

 

Hüsnü Mübarek, yönetimi devraldıktan sonra Cemal Abdul Nasır ve Enver Sedat döneminde 

Ġslamcı gruplardan kaynaklı sorunlara Ģahit olduğundan dolayı ilk iĢi bu gruplara karĢı önlem 

almak olmuĢtur. Ġslami grupları, radikal Ġslamcılar ve ılımlı Ġslamcılar olarak ikiye ayırmıĢtır. 

Radikal Ġslamcılar için operasyon ve tutuklama kararları verirken ılımlı Ġslamcılar için daha esnek 

bir Ģekilde yaklaĢmıĢ ve tutuklu olan Müslüman KardeĢler üyelerini serbest bırakmıĢtır (Lia, 2012 

Akt: Yamaç, 2015: 34). 

 

Müslüman KardeĢler Hareketi, davalarını hapishanelerde veya sürgünlerde idame 

ettiremeyeceklerini anladıklarından daha sessiz ve derinden ilerlemeyi kendileri için faydalı 

olacağına inanmıĢlardır. Cemiyet, Mübarek‟in yönetimine daha uzlaĢmacı ve mütevazı çıkıĢlarda 

bulunmuĢtur. Buna ek olarak, Mübarek döneminde yasal bir hale gelmese de üyeleri Sedat 

döneminde olduğundan daha serbest bir Ģekilde hareket etmiĢ, bildiriler yayınlamıĢ ve siyasi 

partiler ile birlikte koalisyon kurmuĢtur (Yamaç, 2015: 34-35). 

 

Hareket, önce Vefd partisine daha sonrada sosyalist iĢçi partisine katılarak parlamentoya 

girmiĢtir. 1984 yılı seçimlerinde Ġslamcı olmayan cemiyetlerin partileĢmesine izin verilmesi 

cemiyetlerin artık siyasal hayata katılma umutlarını arttırmıĢtır. Fakat 1984 seçimlerine cemiyet 

yasallık kazanmadığı için Vefd partisi ile birleĢerek seçimlere katılmıĢtır. Fakat Cemiyetin parti ile 

ortaklığı, ideolojik olmaktan çok, stratejik bir ortaklık söz konusudur. 1987 yılındaki iĢçi partisi 

listelerinden seçimlere katılmıĢ ve sandalye sayısını otuza yükseltmiĢtir. 1990‟lı yıllara 

gelindiğinde teĢkilat iyice güçlenmiĢ ve hükümet için bir tehdit oluĢturmaya baĢlamıĢtır. Bu 

nedenle 1995 yılında yapılan seçimlere Müslüman KardeĢler ‟in katılmasına izin verilmemiĢtir. 
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2005 yılındaki seçimlere girmesine ise izin verilmiĢ ve Müslüman KardeĢler bu seçimlerde önemli 

derecede bir baĢarı kazanmıĢtır. Müslüman KardeĢlerin siyasi bir amacı olmamasına rağmen bu 

Ģekilde bir baĢarı kazanması ĢaĢırtıcı olmuĢtur. Hüsnü Mübarek, hareketin siyasi baĢarısını 

engellemek için baskıcı yöntemler uygulamıĢtır. Bin kiĢiden fazla Müslüman KardeĢler üyesi 

tutuklanmıĢ hatta birkaçı askeri mahkemelerce hapis cezasına çarptırılmıĢtır. Hükümet bu Ģekilde 

davranarak Müslüman KardeĢler hareketinin Mısır toplumu üzerindeki etkisini biraz da olsa 

azaltmaya çalıĢmıĢtır (Çakmak, 2007: 88-89). 

 

Hüsnü Mübarek döneminde Müslüman KardeĢler daha serbest bir Ģekilde hareket etmiĢlerdir. 

Hastaneler, okullar, yayınevleri ve dernekler aracılığı ile elde ettikleri kazanımlar devrim sürecinde 

kendilerine fayda sağlamıĢtır. Sosyal ve kültürel alanlarda daha etkin rol oynamıĢ ve rejimin 

muhatap olarak alması gereken büyük bir siyasal güç haline gelmiĢtir. 

 

2.3.3. Hüsnü Mübarek Döneminde Mısır’ın Dış Siyaseti 

 

1970 yılında Nasır‟ın vefatından sonra Nasır‟ın uyguladığı batı karĢıtı politikalar terk edilmiĢ 

ve Enver Sedat döneminde dıĢ politikada bir dönüĢüm yaĢanmıĢtır. Nasır‟ın izlediği politikaların 

tersine Enver Sedat batı yanlısı bir tavır sergilemiĢ, Mısır- ABD adım adım birbirine yakınlaĢmaya 

baĢlamıĢtır. Hüsnü Mübarek ise ABD‟nin askeri, ekonomik ve güvenlik yardımlarına karĢılık 

ABD‟nin Arap dünyasına dâhil olması sürecinin en önemli aktörü olmuĢtur (Serbest, 2017: 56). 

Hüsnü Mübarek‟in baĢlıca dıĢ politikası Ġsrail ile anlaĢma, ABD‟yle yakın iliĢkiler kurma ve iç 

ekonomik ihtiyaçlarla belirlenmekteydi. Mübarek, Ġsrail Lübnan‟ı iĢgali sırasında barıĢ anlaĢmasına 

uymuĢ, Mısır‟ın ABD ile yakın iliĢkisini ve bu yakın iliĢki sonucunda gelen ekonomik yardımları 

korumaya çalıĢmıĢtır (Cleveland, 2008: 437). 

 

Mısır, tarihsel süreç içerisinde ABD tarafından önemli bir ülke olarak görülmüĢ ve bölgesel 

unsurlarının güvenliği özellikle de Ġran‟ın kontrol altında tutulması için önemli bir konumda 

olduğundan Ġsrail‟den sonra en fazla askeri yardım alan ülke olmuĢtur. Hüsnü Mübarek 1981 

yılında iktidara geldikten sonra ülkesinin içindeki halklardan ve Arap dünyasından yükselen 

tepkilere rağmen Batı ile iliĢkilerini korumuĢ ve Ġsrail ile yapılan barıĢ anlaĢmasına sadık 

kalacağını açıklamıĢtır (Akgün ve Gündoğar, 2014: 4). Mübarek, Ġsrail ile anlaĢmaya ve ABD ile 

yakınlaĢmaya, yeni iliĢkiler kurmaya çalıĢmıĢtır. ABD tarafından yapılan ekonomik yardımlardan 

faydalanmaya çalıĢmıĢtır. Mısır, Ġsrail‟in Lübnan‟ı iĢgal etmesine karĢı sessiz kalmıĢ; bu ise Mısır 

statüsünü halkın gözünden düĢürmüĢtür. Mübarek batı yanlısı bir tutum izlemiĢtir. Bu yüzden de 

muhalefetin sürekli eleĢtirilerine maruz kalmıĢtır (Zeybek, 2015: 33). Mübarek döneminde, ara sıra 

yaĢanan diplomatik krizler nedeniyle Mısır-ABD arasındaki iliĢkilerin bozulmasına, stratejik 

ortaklıkların zarar görmesine yol açmıĢtır (Serbest, 2017: 50). Hüsnü Mübarek‟in son 

dönemlerinde uygulamıĢ olduğu politikalardan ABD BaĢkanı Bush memnun olmamıĢtır. Nitekim 

2008 yılında ev sahibi sıfatıyla ABD BaĢkanı Bush‟un Davos‟ta açılıĢ konuĢmasına Mübarek‟in 
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katılmaması ve Mübarek‟in BaĢkan Bush‟u protesto etmesi sonucunda iliĢkiler iyice gerilmiĢtir. 

Diplomatik iliĢkilerin bozulması sonucunda 1979 yılından bu yana aldığı askeri yardım miktarı 

2009 yılında yaklaĢık yarı yarıya düĢmüĢtür (Tandoğan, 2013: 40). 

 

Mısır Kuveyt SavaĢı‟nda batı yanlısı bir tutum izlemiĢtir. Hüsnü Mübarek döneminde Mısır 

Arap dünyası ile yeniden bütünleĢmeye çalıĢmıĢtır. Dönem itibariyle petrol zengini Arap 

ülkelerinin Ġran karĢısındaki korkularını dengeleyen bir siyasi güç olarak görülen Mısır, 1989 yılı 

itibariyle yeniden Arap Birliği toplantılarına katılmaya baĢlamıĢtır. Irak, Yemen ve Ürdün ile 

birlikte Arap Birliği Konseyi‟ni kurmuĢtur. Bölge ülkeleriyle iliĢkilerini düzeltmeye çalıĢan 

Mübarek, 1961 yılından bu yana resmi ziyarette bulunulmayan Sudan‟a 2008 yılında giderek 

iliĢkilerini yeniden canlandırmaya çalıĢmıĢtır (Tandoğan, 2013: 40). 

 

2.4. Hüsnü Mübarek Döneminde Mısır ve Türkiye İlişkileri 

 

Türkiye cumhuriyeti ile Mısır ortak bir tarihi geçmiĢe sahiptir. Fakat buna rağmen Türkiye ile 

Mısır arasındaki iliĢkiler uzun yıllar kopuk bir Ģekilde devam etmiĢtir. GeçmiĢte Osmanlı devleti 

hâkimiyeti altında iken batılı güçlerin fiilen iĢgali altında kalan Mısır ile Türkiye arasındaki 

iliĢkiler Turgut Özal iktidara geldiği dönemde (1989 yılında) yoğunluk kazanmıĢtır (Köse, 2017: 

83).   

 

Türkiye, yakın tarihe kadar Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerini ihmal etmiĢ, bölge 

ülkelerinde yaĢanan sorunlara taraf olmamıĢ, bu bölgeleri Doğu-Batı gerilimi çerçevesi 

doğrultusunda değerlendirmiĢtir. Diğer taraftan Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri içinde durum 

bundan farklı değildir. Aynı Ģekilde yakın tarihe kadar bu ülkeler için Türkiye ağırlığı olan, 

herhangi bir yönden dikkate alınması gereken bir ülke konumunda değildi. Fakat Kıbrıs sorunu ile 

birlikte Türkiye bölgede destek arayıĢı içine girmiĢ ve Türkiye‟nin dıĢ politikasında değiĢim söz 

konusu olmuĢtur. 1980‟li yıllara kadar bölge ülkeleriyle Türkiye arasındaki iliĢkiler samimiyetten 

uzak bir Ģekilde devam etmiĢtir (Akgün, 2009: 5). 

 

Türkiye - Mısır arasındaki iliĢkiler öteden beri mesafeli bir Ģekilde olmuĢtur. Fakat 1996 

yılından itibaren iki ülkenin iliĢkilerinde önemli geliĢmeler yaĢanmıĢtır. Dönemin CumhurbaĢkanı 

Süleyman Demirel, 13 Mart 1996 günü “Terör Zirvesi”ne katılmak için Mısır‟a gitmiĢtir. Bunun 

hemen sonrasında Mısır cumhurbaĢkanı Hüsnü Mübarek‟in, Ortadoğu BarıĢ süreci ile görüĢmeler 

yapmak için daveti üzerine 19 Mart 1996‟da bir günlük ziyaret daha yapmıĢtır. 2 Mayıs 1996 

tarihinde Mısır DıĢiĢleri Bakanı Ankara‟ya gelmiĢtir. Bu tarihlerde, Mısır Türkiye-Ġsrail Askeri 

ĠĢbirliği AnlaĢması‟na büyük tepki göstermiĢtir. Bunun sonucunda iki ülke arasındaki iliĢkiler 

gerilmiĢtir. Ancak bu gerginlik 11 Temmuz 1996‟da Mısır Devlet BaĢkanı‟nın Ankara‟ya yaptığı 

ziyaretten sonra sona ermiĢtir. BaĢbakan Necmettin Erbakan, 3-4 Temmuz 1996 tarihlerinde 
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Mısır‟ı ziyaret etmiĢ ve iki ülke arasında ticaret ve çeĢitli alanlarda iĢbirliği anlaĢmaları 

imzalanmıĢtır (Uçarol, 2013: 1339). 

 

“Refahyol” koalisyon hükümeti, Necmettin Erbakan baĢkanlığında oluĢturulup 28 Haziran 

1996‟da iktidara geldikten sonra Türkiye‟nin Batı‟ya yönelik olan dıĢ politikasının, Doğu‟ya yani 

Ġslam dünyasına öncelik vererek değiĢiklikler yapmak üzere giriĢimlerde bulunmuĢtur. BaĢbakan 

Necmettin Erbakan 3-9 Ekim 1996 tarihlerinde Mısır‟ı, Libya‟yı ve Nijerya‟yı resmi olarak ziyaret 

etmiĢtir. Türkiye, 1997 yılında Ġslam ülkeleriyle iĢbirliğini öngören uluslararası bir örgütün 

kurulmasını sağlamıĢtır. Bu örgüt, Ġstanbul‟da 15 Haziran 1997‟de, “D-8 GeliĢmekte Olan Ülkeler 

TeĢkilatı” adı verilerek kurulmuĢtur. Ġlk zirvesi Ġstanbul‟da: Türkiye, Ġran, Mısır, Pakistan, 

BangladeĢ, Malezya, Endonezya ve Nijerya‟nın devlet ya da hükümet baĢkanlarının toplanmasıyla 

yapılmıĢtır. 25 ġubat 2001‟de “D-8” Üçüncü Zirvesi Kahire‟de yapılmıĢtır. Türkiye‟yi zirvede 

dönemin CumhurbaĢkanı Ahmet Necdet Sezer temsil etmiĢtir. Dönem baĢkanlığı da Mısır‟a 

geçmiĢtir. Üyeler arasında iĢbirliği çalıĢmalarının süreceği açıklanmıĢtır. Fakat D-8 etkili bir 

Ģekilde faaliyete geçirilmesi sağlanamamıĢtır. Nitekim örgüt varlığını korumaya devam etmiĢtir 

(Uçarol, 2013: 1365-1367). 

 

4 Eylül 1997‟de Türkiye, Ġstanbul Boğazı‟ndan geçmekte olan bir Mısır yük gemisinde 

Rusya‟dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi‟ne aktarılmak üzere S-300 füze parçalarının bulunduğunu 

öğrenince, Mısır‟a çok sert uyarıda bulunmuĢtur. Türkiye böyle bir geliĢmenin savaĢ nedeni olarak 

sayacağını belirtmiĢtir. Fakat Mısır, ülkesine ait olan geminin belirtilen malzemeleri taĢıdığını 

reddetmiĢtir. Bunun üzerine cumhurbaĢkanı Süleyman Demirel Mısır‟a gitmiĢ ve Mısır 

cumhurbaĢkanı Hüsnü Mübarek‟ten S-300 füze parçalarının Günay Kıbrıs Rum Yönetimi‟ne teslim 

edilmeyeceğine dair güvenceyi almıĢtır. Böylece Türkiye - Mısır arasında yaĢanan bu gerginlikte 

sona ermiĢtir (Uçarol, 2013: 1340). 

 

Türkiye- Mısır arasında yakınlaĢmalar yaĢanırken 1998 yılının son dönemlerinde Türkiye ile 

Suriye arasında bir kriz yaĢanmıĢtır. Bu krizin aĢılmasında Mısır Devlet BaĢkanı arabuluculuk 

rolünü üstlenmiĢtir. Bundan dolayı CumhurbaĢkanı Süleyman Demirel, resmi davetlisi olan Mısır 

Devlet BaĢkanı Hüsnü Mübarek‟e, sözü edilen krizin giderilmesinde gösterdiği çabalarından dolayı 

teĢekkür etmiĢtir. Aynı zamanda Hüsnü Mübarek‟e Türkiye Cumhuriyeti‟nin “devlet niĢanı”nı 

takmıĢtır. Aynı tarihlerde Mısır ile yapılan ticaret hacmi arttırılmıĢ ve çeĢitli alanlarda iĢbirliğinin 

geliĢtirilmesi kararlaĢtırılmıĢtır (Uçarol, 2013: 1340). 

 

Mısır ile Türkiye arasında, 1999 yıllarında CumhurbaĢkanı, BaĢbakan, Bakan ve ilk defa 27 

ġubat 1999‟da Genelkurmay BaĢkanı düzeyinde karĢılıklı resmi ve iĢ ziyaretleri yapılmıĢtır. Hüsnü 

Mübarek döneminde Türkiye ile Mısır arasında çok yakın bir iliĢki söz konusu olmamıĢtır. Fakat 

yine de iliĢkiler sorunsuz bir Ģekilde devam etmiĢtir. 2000‟li yıllarda ve özellikle de 11 Eylül 

sonrası dönemde Türkiye‟nin, Ortadoğu‟ya yönelik ilgisi giderek artmıĢtır. Türkiye, geçmiĢe 
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kıyasla Ortadoğu ile kurmuĢ olduğu ve yeniden canlandırdığı özel iliĢkileri sebebiyle, bölgede 

yaĢanan olaylarda daha etkili ve daha aktif bir rol almaya baĢlamıĢtır (Laçiner ve Ekinci, 2011: 46). 

 

Türk dıĢ politikasına yönelik gelen olarak olumlu bakıĢ açılarıyla bakılsa da bazı açılardan 

eleĢtirilerde söz konusu olmaktadır. Türkiye‟nin Ortadoğu ülkeleriyle iliĢkilerini geliĢtirmeye 

çalıĢması genel olarak kabul görmüĢ bu dönüĢ olumlu karĢılanmıĢ olsa da Türkiye‟nin Ġsrail ile 

olan iliĢkilerini sürdürmesi kafa karıĢıklığına yol açmıĢtır. Nitekim bu kafa karıĢıklığı 2002 yılında 

iktidara gelen Ak Parti‟nin; liberal, Ġslamcı, laik, modern ve Müslüman demokrat gibi kavramlarla 

tanımlanmasına yol açmıĢtır. Yapılan araĢtırmalar göre çoğu Mısırlı Türkiye‟yi kendi çıkarları 

doğrultusunda hareket eden oldukça pragmatik (faydacı) bir ülke olduğu düĢünülmektedir (Uysal, 

20111: 95-96). 

 

Mısır‟da din ve demokrasi konuları tartıĢılırken, milliyetçi düĢünür Muhammed Hasaneyn 

Heykel ve el-Baradey, Müslüman KardeĢlerin Türkiye‟deki AK Parti gibi olmasını yani kendisini 

sivil-demokrat bir hareket haline dönüĢtürmesi gerekliliğini dile getirmiĢtir. Fakat Hüsnü Mübarek 

rejimi Mısır‟da baskıcı ve dıĢlayıcı bir tutum izlediğinden dolayı Müslüman KardeĢlerin bu Ģekilde 

bir dönüĢümüne izin vermemiĢtir. Müslüman KardeĢler, AK Parti‟nin 2007‟de yapılan seçimleri 

tekrar kazanmasıyla birlikte Türkiye modeline bağlı olarak, doğrudan Ģeriat istemek yerine 

demokrasi ve sivil hakların ön sıralarda yer aldığı bir reform paketi düzenlemiĢtir. Yapılacak olan 

reformu yeterli görmeyen bir grup Müslüman KardeĢlerden ayrılmıĢ ve El-Vasat adında bir sivil ve 

demokrat bir parti kurmuĢtur. Vefd Partisi, Mısır‟ın önemli muhalefet partilerinden biridir. Vefd 

partisine göre, Türk modelinde askerler önemli olan noktaları ellerinde tutmaktadır. Bu nedenle de 

demokrasiye izin verdiklerini dile getirmiĢlerdir. Mübarek rejiminin aslında Mısır‟ı “Ortadoğu‟nun 

hasta adamı” durumuna getirdiğini savunmuĢlardır. Türkiye‟nin son on yılda yapmıĢ olduğu 

geliĢmelere hayranlığını ifade etmiĢtir. 

 

Uzun bir dönem boyunca Ortadoğu halklarınca Mısır, Arap toplumunun lideri, Türkiye ise 

Batının sözcüsü olarak görülürken Türkiye‟ de AK Parti, Mısır‟ da ise Mübarek dönemiyle birlikte 

roller değiĢmiĢtir. Türkiye özellikle Recep Tayyip Erdoğan‟ın Davos‟ taki çıkıĢının ardından Arap 

halklarının takdirini toplamıĢtır. Mübarek ise Ġsrail‟ le olan yoğun iĢbirliği neticesinde Ġsrail ve 

ABD‟ nin bölgedeki üssü konumuna gelmiĢtir. Bu Ģekilde Türkiye ve Mısır bir anlamda rol 

değiĢimi yaĢamıĢtır. 

 

2004 yılından itibaren CumhurbaĢkanı, BaĢbakan ve Bakanlar seviyesinde çok sayıda 

ziyaretler gerçekleĢmiĢtir. Özellikle 2005 yılının Aralık ayında iki ülke arasında önemli bir serbest 

ticaret anlaĢması imzalanmıĢtır. Bu anlaĢma ticaret hacmini önemli ölçüde arttırmıĢtır. 2005 yılında 

Türkiye CumhurbaĢkanı Ahmet Necdet Sezer Kahire‟yi, 2007 yılında Hüsnü Mübarek Ankara‟yı 

ziyaret etmiĢ ve iliĢkiler biraz düzelmiĢse de aslında iki ülke arasında mesafeli ve gizli bir rekabet 

söz konusu olmuĢtur. 2004-2010 yılları arasında Hüsnü Mübarek Türkiye‟yi iki kez ziyaret etmiĢ 
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ve iki ülke arasında ikili iliĢkilerin ve iĢbirliği yapmanın öneminden bahsedilen konuĢmalar 

geçmiĢtir (Akgün ve Gündoğar, 2014: 4). Fakat bu söylemlerin ikili iliĢkilere yansıması beklenilen 

seviyede olmamıĢtır. Ġkili iliĢkiler durağan bir Ģekilde devam etmiĢtir. 

 

Birçok konudaki geliĢmelerden sonra 2008 yılında dönemin cumhurbaĢkanı Abdullah Gül, 

resmi davetli olarak Mısır‟ı ziyaret etmiĢtir. 11 ġubat 2009‟da Mısır CumhurbaĢkanı Hüsnü 

Mübarek, Paris‟teki görüĢmelerinden sonra, Filistin Sorunu‟ nu ve Ġsrail‟in 2008-2009 yılında 

Gazze‟ye yaptığı saldırılar sonucunda daha da harap bir hale gelen bölgeye yardım konusunu 

görüĢmek üzere Türkiye‟ye gelmiĢtir. Bu konular hakkında Türkiye ile iĢbirliği için 

CumhurbaĢkanı ve BaĢbakan ile Ġstanbul‟da görüĢmeler yapmıĢtır.  

 

Mübarek yönetimi sarsılmaz gibi görünürken 25 Ocak 2011‟de artan gösteriler ile sarsılmaya 

baĢlamıĢtır. 11 ġubat 2011‟de tahrir meydanında büyük bir kalabalık toplanmıĢ ve Hüsnü 

Mübarek‟i istifa etmeye zorlamıĢtır. Türkiye‟nin o dönemde BaĢbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 

isyanların yoğunluk kazandığı dönemlerde Mübarek‟in isyanlara karĢı direnmemesi gerektiğini 

açıklayan ilk lider olmuĢtur. Mısırlılara “silahtan uzak durun” diyerek seslenen BaĢbakan Erdoğan; 

Mısır Devlet BaĢkanı Hüsnü Mübarek‟e de “Hiçbir yönetim baskıyla ayakta kalamadı. Halktan 

gelen değiĢim arzusunu tereddütsüz karĢıla.” çağrısında bulunmuĢtur (Sabah Gazetesi, 2011). 11 

ġubat 2011‟de yapılan partisinin grup toplantısında Mübarek‟in halkın isyanlarına kulak vermesi 

gerektiği Ģeklinde konuĢmalar yapmıĢtır (Akgün ve Gündoğar, 2014: 4). BaĢbakan Recep Tayyip 

Erdoğan‟ın bu çıkıĢı yapmasının iki önemli sebebi bulunmaktadır. Bunlar: (1) Mübarek‟e karĢı 

ayaklanan Müslüman kardeĢleri kendisine yakın görmesi, (2) Mübarek‟in otokratik bir yönetim 

anlayıĢına sahip olmasından dolayıdır. 

 

3 Mart 2011 tarihinde CumhurbaĢkanı Abdullah Gül, Mısır‟da yaĢanan devrim sonrasında 

Hüsnü Mübarek‟in devrilmesinin ardından Mısır‟da yönetime el koyan Mısır yüksek askeri konseyi 

üyeleri ve baĢkanı ile görüĢmelerde bulunarak Mısır Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi BaĢkanı 

MareĢal Muhammed Hüseyin Tantavi ile görüĢme yapmak için Kahire‟ye gitmiĢtir. Abdullah 

Gül‟ün Kahire‟ye ziyareti, Mısır‟da dikta Hüsnü Mübarek rejinin devrilmesinin ardından üst düzey 

bir yabancı heyetin ilk ziyareti olarak, dünya kitle iletiĢim araçları ve diplomatik çevreler 

tarafından dikkatli bir Ģekilde takip edilmiĢtir.  

 

Kısaca özetlemek gerekirse Türkiye bu dönemde dıĢ politikasında Batı yanlısı tavır izlerken 

sırtını Ortadoğu ülkelerine dönmüĢtür. Fakat bu durum 2000‟li yıllara gelindiğinde artık değiĢmeye 

baĢlamıĢtır. Mısır ile Türkiye arasında Hüsnü Mübarek döneminde bazı sorunlar yaĢanmıĢ olmakla 

birlikte iki ülke arasındaki iliĢkiler 1996 yılından itibaren geliĢme sağlayarak güçlenmeye 

baĢlamıĢtır. Özellikle Türkiye ve Mısır arasında karĢılıklı üst düzey iliĢkiler geliĢtirilmiĢ ve iki ülke 

arasında ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda iĢbirliğini öngören birtakım anlaĢmalar yapılmıĢtır. 

ġunu da vurgulamak gerekirse Batı kendi emellerini gerçekleĢtirmek için Türkiye üzerinden 
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bölgeye yönelik politikalar sergilemeye çalıĢmıĢtır. Müttefik sanılan batı, Türkiye‟nin ne Avrupa 

birliğine müracaatını onaylamıĢ ne de Kıbrıs konusunda Türkiye‟nin yanında yer almıĢtır. Batı‟nın 

kendisine dost olmadığını anlayan Türkiye artık kimin dost kimin düĢman olacağını ayırt etmeye 

baĢlamıĢtır.  

 

Türkiye iliĢkilerini geliĢtirmek amacıyla hem “Filistin meselesinde” hem de Hüsnü 

Mübarek‟in devrilmesini isteyen protestoculardan yana tavır alarak, varlığını bölgede derin bir 

Ģekilde hissettirmeye baĢlamıĢtır. Bu kapsamda Türkiye‟nin Mısır ile 2003‟ten 2009 yılına kadar 

olan süre içerisindeki ithalat ve ihracat rakamları Ģu Ģekildedir: 

 

Tablo 1: Türkiye’nin Mübarek Dönemi’nde Mısır İle Yapmış Olduğu Ticaret Hacmi 

(Milyon ABD Doları) 

 2003 2008 2009 

Ġhracat Ġthalat Hacim Ġhracat Ġthalat Hacim Ġhracat Ġthalat Hacim 

Mısır 376  141  517  1.426   943  2.369 2.619  641  3.260 

Kaynak: TÜĠK 

 

Tablo 1‟de görüldüğü gibi 2003 yılından 2009 yılına kadar Türkiye ile Mısır arasında ihracat 

rakamı yıldan yıla artıĢ gösterirken ithalat rakamı ise 2003 yılından 2008 yılına kadar artmıĢ fakat 

2009 yılında azalma göstermiĢtir. Türkiye ile Mısır arasındaki hacim ise sürekli artıĢ göstermiĢtir. 

Bu durum Türkiye‟nin Mısır‟a yönelik dıĢ politikalarını geliĢtirme çabalarının göstergesidir. 

 

Bu doğrultuda iliĢkileri geliĢtirmek maksadıyla Türkiye, Hüsnü Mübarek döneminde birçok 

Türk tekstil markasının fabrikalarını Mısır‟a taĢımıĢtır. Böylece Mısır‟da yeni iĢ sahalarının 

açılmasına katkı sağlamıĢtır. Diğer taraftan,  Mısır, Ürdün ve Suriye ile Türkiye arasında Serbest 

Ticaret AnlaĢmaları imzalamıĢtır (AltunıĢık, 2012: 20). Aynı zamanda Mübarek döneminin son 

dönemlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi‟nin Müslüman KardeĢler‟i desteklemiĢ olması Mısır‟da 

büyük tepki almıĢtır. Türkiye dıĢ müdahaleci olarak eleĢtirilmeye baĢlanmıĢtır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

3. ARAP BAHARI DÖNEMİ VE SONRASINDA MISIR - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 

 

3.1. Arap Baharı Döneminde Mısır  

 

Mısır‟da 1990‟lı yıllarda Hüsnü Mübarek dönemi rejimine karĢıt gösteriler ilk toplumsal 

hareketler olarak bilinmektedir. Otuz yıldır iktidarda bulunan ve yönetimi boyunca her türlü 

baskıyı uygulayarak tüm muhalif kesimleri sindirmeye çalıĢan Hüsnü Mübarek rejiminin, Ģiddet 

olaylarının da yaĢandığı halk ayaklanması sonucunda devrilmesi ve ardından eski rejimden 

bağımsız yeni bir düzenin kurulmaya çalıĢılması süreci, Mısır‟da yaĢananlar için devrim olarak 

tanımlanmaktadır (Telci, 2017a: 50). 

 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu‟da gerçekleĢen isyanlar, ekonomik buhranların ortaya çıkmaya 

baĢladığı 2009 yılından itibaren, geliĢmiĢ ekonomilere sahip güçlü ülkelerde bile kendini 

göstermiĢtir. Orta Doğu ve Kuzey Afrika‟da otoriter iktidarlara karĢı baĢlayan halk hareketlerinin 

yeni dünya düzeninde köklü değiĢimler yaĢatacağı açıktır. Fakat bu değiĢimin nasıl sonuçlanacağı 

yani ayaklanmanın yaĢandığı bölgelerde radikalleĢme mi, demokratikleĢme mi yoksa kaos içindeki 

yeni Irak‟lar mı oluĢacağı belli değildir (Çakmak v.d., 2014: 119).  

 

Bu kapsamda 2009 yıllarında ortaya çıkan ve etkileri hala devam etmekte olan Arap Baharı 

sürecinin ilk önce hangi ülkede ve nasıl baĢladığı daha sonraları ise diğer ülkelere özellikle de 

çalıĢmamızın konusu olan Mısır‟a yayılma süreci ve bu süreçte etkili olan siyasi aktörlerin rollerine 

değinilerek Türkiye ile Mısır arasındaki iliĢkiler ele alınmıĢtır.  

 

3.1.1. Arap Baharının Başlangıcı 

 

Ortadoğu ülkelerinin halkları tarafından 2009 yılında baĢlayıp günümüze kadar devam eden 

Kuzey Afrika ve Ortadoğu‟da var olan rejim, yönetim veya yönetici değiĢimleri baĢta olmak üzere 

değiĢimlere, revizyonlara veya yenilenmelere yol açan protesto, devrim, ayaklanma ve kalkıĢma 

gibi birçok kelimelerle tanımlanabilen Arap halk hareketleridir (Tekek, 2012). Ġlk hareketlenmeler 

Tunus‟ta baĢlamıĢtır. Domino etkisi yaratan Tunus‟taki isyanlar ilk taĢların devrildiği yer olmuĢ ve 

olaylar kısa bir zaman sonra Mısır‟a da sıçramıĢtır. Ġlk olarak Tunus‟ta baĢlayan halk hareketleri 

“Arap halklarının uyanıĢı” olarak nitelendirilmektedir. Baskıcı iktidarlarla yönetilen Ortadoğu ve 

Kuzey Afrika devletlerinde baĢ gösteren bu halk uyanıĢları otoriter liderler tarafından bastırılmaya 

D 3
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çalıĢılmıĢ fakat baĢarılı olunamamıĢtır. Arap halklarının uyanıĢı olarak nitelenen Arap Baharı 

süreci Tunus, Mısır ve Libya‟da liderlerin devrilmesine yol açmıĢtır. 23 Kasım 2011 yılında da 

Yemen lideri Ali Abdullah Salih halk ayaklanması sonucu görevini devretmek zorunda kalmıĢtır 

(Semin, 2011). 

 

Tunus‟ta iĢ bulamayan ve geçim sıkıntısı yaĢayan bu nedenle seyyar satıcılık yaparak 

geçimini sağlamaya çalıĢan üniversite eğitimli Tunuslu Muhammed Buazizi isimli bir genç 

tezgâhının ruhsatsız olması nedeniyle zabıtalar tarafından mallarına el konulmak istenmesi ve 

Ģiddet görmesi üzerine kendisini yakmıĢtır. Vücudunun yüzde doksanı yanmıĢ bir halde hastaneye 

götürülmüĢtür. Muhammed Buazizi 4 Ocak 2011 tarihinde hayatını kaybetmiĢtir. Bu olay üzerine 

Tunus halkı, iĢsizlik, kötü yaĢam koĢulları, gıda enflasyonu, ifade özgürlüğü, yolsuzluk gibi birçok 

olayı protesto etmek için sokaklara dökülmüĢtür. Tunus‟ta baĢlayan isyanların sadece Tunus‟la 

sınırlı kalacağı düĢünülmüĢtür. Bu nedenle Arap Baharı‟na ilk olarak “Yasemin Devrimi” olarak 

adlandırılmıĢtır. “ġiddet gösteren polise yasemin çiçeği verelim” sloganıyla protestolar 

sürdürülmüĢtür. Devrim ülkelerinin bir anlamda sembolü olan “yasemin çiçekleri” ile 

özdeĢleĢtirilen sürece “Yasemin Devrimi” adı verilmiĢtir. Süreç ilerledikçe olayların Mısır ve 

Libya‟ya da sıçraması ile birlikte Yasemin Devrimi‟nin sınırlarının geniĢlemesiyle yasemin 

devrimi tanımlaması kısa kalmıĢtır. Bu nedenle daha sonraları Arap Baharı olarak tanımlanmaya 

baĢlanmıĢtır (Kekek, 2012). 14 Ocak 2011‟ de YaĢanan gösteriler ve yoğun çatıĢmalar sonucunda 

yirmi üç yıldır iktidarı elinde bulunduran Zeynel Abidin Bin Ali iktidarı bırakarak yurt dıĢına 

kaçmıĢtır (Serbest, 2017: 27-28). 17 Aralık 2010 tarihinde baĢlayan Tunus‟taki isyan domino etkisi 

yaratarak tüm dünyanın bir anda dikkatini Kuzey Afrika‟ya çevirmesine neden olmuĢtur.  

 

Tunus‟un sömürge geçmiĢi, sömürgeci devletlerle süre giden yakın iliĢkileri, yolsuzluk ve 

iĢsizlik oranlarının yüksek olması diğer Afrika ülkeleri ile benzerlik taĢımaktadır. 17 Aralık 2010 

tarihinde Tunus‟ta iĢsizlik ve polisin uyguladığı Ģiddet nedeniyle bir gencin kendini yakmasıyla 

baĢlayan isyanlar, Çekoslovakya‟da meydana gelen ve Kadife Devrim olarak adlandırılan 

gösterilerin devamı olarak görülmüĢtür. Fakat Çekoslovakya‟da meydana gelen Kadife Devrim 

sonucunda bir geçiĢ süreciyle demokrasiye geçilmiĢ ve hiç kan dökülmeden ülke çek cumhuriyeti 

ve Slovakya olarak ikiye ayrılmıĢtır. Mısır‟da gençler Tunus‟ta baĢlayan ve baĢarıyla sonuçlanan 

ayaklanmadan ilham almıĢlardır. Bu açıdan bakıldığında 1989-1991 yıllarında Doğu Avrupa‟daki 

kalkıĢmalarda gösterilerin etkisi ile birbirlerinden ilham alan kitlelerin devrimci süreçleri devam 

ettirmelerine benzetilmektedir. (Telci, 2017a: 61). Tunus‟ta yaĢanan bu olaylar medyada aniden 

gerçekleĢmiĢ bir öfke patlaması gibi gösterilmiĢ olsa da, aslında olayların altında yatan sebepler 

çok çeĢitlidir. Nitekim bölgedeki diğer ülkelerde olduğu gibi söz konusu olayların altında yatan 

sebepler Ģu Ģekilde sıralanabilir: devlet baĢkanlarının uzun süreden beri iktidarda olması, iĢsizlik 

sorunun kronikleĢmesi, insan hakları ve demokrasi açısından ciddi eksikliklerin olması gibi 

oldukça uzun vadeli sorunlardır (Çakmak ve diğerleri, 2014: 122). 
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Tunus‟ta baĢlayan isyanlar daha sonraları Lübnan‟a sıçramıĢtır. Ġsyan ateĢi sonrasında 

yaklaĢık kırk iki yıldır ülkeyi demir yumrukla yöneten Muammer Kaddafi, NATO‟nun da müdahil 

olduğu bir iç savaĢın ardından 20 Ekim 2011‟de muhalifler tarafından ele geçirilerek 

öldürülmüĢtür. Ġsyan ateĢi Yemen‟e de sıçramıĢtır.  Yemen‟de yirmi yıldır ülkeyi yöneten Ali 

Abdullah Salih oldukça kanlı bir direniĢ sürecinin ardından 27 ġubat 2012‟de görevini bırakmak 

zorunda kalmıĢtır (KıĢlakçı, 2013: 60-61). 

 

3.1.2. Mısır’da Arap Baharı’nın Başlangıcı 

 

Tunus‟tan sonra Mısır‟a sıçrayan isyan ateĢi, orada çok daha derin izler bırakmıĢtır. Hatta 

Arap dünyasının tanınmıĢ analistlerinden olan Abdulbari Atwan Mısır‟ı bir file benzetmiĢ ve “çok 

ağır hareket etse de Mısır yürümeye baĢladığında oldukça yıkıcı olabileceği” yorumunu yapmıĢtır. 

Öncelikle isyanın nedeninin açıklanabilmesi için Mısır‟ın bölgedeki gücüne değinmek 

gerekmektedir. Ġlkçağlardan itibaren Mısır‟ın her zaman bir devlet yapısına sahip olması, parçalı 

coğrafyasının kendisine birden fazla kimlik atfetmesi, klasik anlamda bir sömürge geçmiĢinin 

olmaması, batı ile her zaman yakın iliĢkiler yürütmesi dikkat çeken noktalar olmaktadır. Bunlara ek 

olarak Ġsrail ile savaĢmasına rağmen uzun yıllar Ġsrail ile iyi iliĢkilerini sürdürebilmesi ve belki de 

tüm dünya için yaĢamsal öneme sahip SüveyĢ kanalına sahip olması da Mısır‟ın bölgedeki değerine 

değer katmaktadır. Diğer taraftan genç nüfus içerisinde iĢsizlik oranının %50‟ye varması, 

Mübarek‟in otuz yıldan beri iktidarda olması ve yolsuzluğun yüksek rakamlara ulaĢması gibi 

veriler Mısır devlet görevlilerinin çizmiĢ olduğu mutlu tablonun aksini göstermektedir. 80 milyon 

üzerinde nüfusa sahip Mısır‟da söz konusu iĢsizliğin boyutu söz konusu isyanların mahiyetini 

gözler önüne sermektedir (Çakmak ve diğerleri, 2014: 124).   

 

Mısır‟daki isyan da Tunus‟taki gibi bir iĢsizin kendini yakmasıyla baĢlamıĢtır. Mısırlı 

protestocular Tunus‟taki devrimden ilham alarak hareket etmiĢlerdir. Mısır‟da yaĢananlardan sonra 

gerçek anlamda bir domino etkisi söz konusu olmuĢ ve Arap baharı kavramı dillendirilmeye 

baĢlanmıĢtır. Mısır‟da Mübarek karĢıtlığında bir araya gelen genç kitlelerin ilk talebi baĢta Iskat al-

nizamın (sistemi düĢürmek veya sistemi değiĢtirmek) ve rejimi temsil eden cumhurbaĢkanının 

değiĢmesiydi. Mısırlı halk Suriye‟de Hafız Esad‟ın ölümünden sonra oğlu BaĢer Esad‟ın devlet 

baĢkanlığına gelmesinden ve Ürdün‟de Kral Hüseyin‟in yerine oğlu II. Abdullah‟ın geçmesinden 

dolayı Mısır‟da da aynı durum olacağından endiĢe duymuĢlardır. Bu nedenle de sadece 

CumhurbaĢkanı Mübarek için değil oğlu Cemal‟e karĢı da tepkilerini belirtmiĢlerdir. Yani kısacası 

Mısır‟da sistemin babadan oğula geçmesine karĢı çıkmıĢlardır (Boztemur, 2011: 57). Tahrir 

meydanındaki gösterilere yoğun katılım ciddi bir toplumsal kaygının ürünü olduğunun bir kanıtı 

olmuĢtur. Ordu bile bu süreçte sessiz kalarak protestoculara destek vermiĢtir. Ġngiltere BaĢkanı 

Cameron ve ABD BaĢkanı Obama‟nın Mısır‟daki protestocular ve polis arasında yaĢanan 

çatıĢmalar konusunda Mısır ve bölge ülkeler için endiĢe verici olduğunu ifade etmeleri 
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protestocuların uluslararası camia tarafında da desteklendiği anlamına gelmektedir (Çakmak ve 

diğerleri, 2014: 125-126). Bu aslında yirmi – otuz yıldır hâkimiyetleri süresince baĢta ABD ve 

Ġngiltere tarafından desteklenen otoriter liderlerin bu destekleri kaybetmesi neticesinde iktidarlarını 

ve ülkelerini terk etmelerini de doğrular niteliktedir.  

 

Müslüman KardeĢler, Mısır‟daki isyanlar süresince öne çıkan grup olmuĢtur. Mısır‟daki halk 

hareketi sonucunda iktidarı ele geçirecek olan grup olarak görülen Müslüman KardeĢler, 

uluslararası toplumda da bazı zamanlar bir “sivil toplum örgütü” olarak, bazı zamanlar da ise 

“terörist bir oluĢum” olarak gösterilmiĢtir. Mısır‟da en organize olabilmiĢ bir örgüt olan Müslüman 

KardeĢler, isyanlar boyunca halk kitlelerini harekete geçirebilecek bir dinamizme sahip olmuĢtur 

(Demir, 2013: 1). Nitekim genel yapısı ile ele alındığında Müslüman KardeĢler ile isyanların 

doğası birebir örtüĢmemektedir. Mısır‟da oluĢan isyanlar da aynı Tunus‟ta olduğu gibi devletin; 

siyasal, sosyal ve ekonomik yapısı ile doğrudan ilgilidir. 

 

Mısır‟da sokaklara dökülen kitleler „ekmek, onur ve özgürlük‟ olan üç temel talebi dile 

getirmiĢtir. Ekmek talebi ülkenin içinde bulunduğu kronik ve ağrı ekonomik sorunlara iĢaret 

etmektedir. Özgürlük ülkenin içerisindeki baskı ve zulüm düzenine, olağanüstü hal yasasına olan 

karĢıtlığa, onur ise halkın inançları, değerleri ve talepleri dikkate alınmadan izlenen ABD ve Ġsrail 

yönelimli dıĢ politika anlayıĢına dönük tepkiyi dile getirmektedir (Bölme v.d., 2011: 4). Mısır‟da 

ayaklanan protestocular öncelikle Hüsnü Mübarek‟siz bir çözüm getirilmesini talep etmiĢtir. Bunun 

sonucunda Mübarek, iktidarından vazgeçmek zorunda kalmıĢ ve görevini BaĢkan Yardımcısı olan 

Ömer Süleyman‟a bırakmıĢtır. Mübarek‟in iktidardan ayrılmasıyla Mısır‟da siyaset yeniden 

tanımlanmıĢ, muhalefetin sesleri çıkmaya baĢlamıĢ ve siyasette bir değiĢim yaĢanmıĢtır (Sandıklı 

ve Kaya, 2014: 127). Bu doğrultuda en önemli değiĢim anayasa değiĢikliği için yapılacak olan 

referandum olmuĢtur. Referandum her ne kadar değiĢimin habercisi olarak görülse de büyük bir 

hayal kırıklığının da göstergesi olmuĢtur. Mübarek‟in iktidardan ayrılmasının hiçbir anlam ifade 

etmediğini, ülkede hiçbir değiĢikliğin olmadığını ve olmayacağını düĢünen insanlar oldukça 

fazladır. 

 

Mısır‟da özellikle Hüsnü Mübarek dönemi boyunca hemen hemen muhalif olan her kesim 

siyasi baskıdan nasibini almıĢtır. Bununla birlikte gelir adaletsizliği giderek artmıĢ ve toplumsal 

kitleler isyan noktasına gelmiĢtir. Tam da bu noktada Antonio Gramsci‟nin ortaya koyduğu gibi 

“kitlelerin siyasi pasiflikten sıyrılıp aktif pozisyona geçerek toplu biçimde taleplerini dile 

getirmeleri devrime giden süreci baĢlatmıĢtır.” On sekiz gün süren protestolar sonucunda Hüsnü 

Mübarek rejimi devrilmiĢ ve Mısır günümüze dair birçok unsuru barındıran bir devrim sürecine 

sahne olmuĢtur (Telci, 2017a: 43). 

 

Mısır‟da anayasa kabul edildikten sonra seçimler yapılmıĢtır. Seçimleri Müslüman 

KardeĢler‟in adayı olan Muhammed Mursi kazanmıĢtır. Fakat Mursi‟nin cumhurbaĢkanlığı çok 
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uzun süreli olmamıĢtır. Toplamda bir yıl dört günlük bir süre zarfında iktidarda kalmıĢtır. Anti-

demokratik bir Ģekilde yapılan askeri darbeyle iktidardan düĢürülmüĢtür. Mısır‟da demokratik 

yöntemlerle seçilmiĢ olan ilk BaĢkanı Muhammed Mursi‟nin iktidardan uzaklaĢtırılması ile 

sonuçlanan askeri darbeye karĢı dünya devletleri birbirlerinden farklı tutumlar sergilemiĢlerdir. 

BaĢta Türkiye olmak üzere az sayıda ülke darbeyi protesto etmiĢtir. Batılı devletler ise demokrasi 

söz konusu olmasına rağmen sessiz kalmıĢ ve kaçamak bir pozisyonda süreci doğru 

isimlendirmekten kaçınmıĢtır. Ortadoğu‟da yer alan bazı ülkeler ise darbeden dolayı memnuniyeti 

gizleme gereği duymadan yeni yönetime açık bir Ģekilde destek vermiĢlerdir. Darbeye sessiz kalan 

ve çekingen tavırlar sergileyen ABD ve Avrupa ülkeleri ise ciddi Ģekilde eleĢtirilmiĢtir.  

 

Uluslararası toplum temelde eĢit ve egemen devletlerin varlığına ve devletlerin iç iĢlerine 

müdahale edilmemesi ilkesi doğrultusunda inĢa edilmiĢtir. Bu, insan topluluklarının bir devletin 

insafına terk edildiği anlamına gelmemektedir. Nitekim devletler kendi halklarına karĢı uluslararası 

hukuktan kaynaklanan bir takım sorumluluklara sahiptir. Söz konusu sorumlulukların kapsamı 

uluslararası siyasi sistem geliĢtikçe daha da geniĢlemektedir. Ancak bugün için devletlerin 

sorumlulukları arasında darbe yapmamak yer almamaktadır. Daha açık bir ifadeyle “ darbe 

yapmak, uluslararası toplum açısından da uluslararası hukuk normları açısından da bir devletin, 

yükümlülüklerine aykırı hareket ettiğini göstermemektedir.” Buna ek olarak devletlerin nasıl bir 

rejimle yönetileceği ve bu rejimi hangi yöntemlerle değiĢtirebileceğini belirleme noktasında kendi 

yetkisi vardır. Öte yandan darbe ne ulusal ne de uluslararası hiçbir metinde insanlığa karĢı iĢlenen 

bir suç eylemi olarak tanımlanmamıĢtır. Soykırım ve etnik temizlik gibi daha kitlesel eylemler 

insanlığa karĢı iĢlenen suçlar olarak tanımlandığından darbeler bu suça dâhil edilmemiĢtir. 

Dolayısıyla her ne kadar darbe dönemlerinde insanlığa karĢı suç iĢleme olasılığı son derece yüksek 

olsa da demokratik rejimlerde darbenin yapılması uluslararası sistemde kabul edilebilir bir eylem 

olarak görünmüĢtür. Askeri darbe sonucu demokrasi kesintiye uğramıĢsa bile, uluslararası toplum 

ilgili devletin iç iĢlerine müdahalesi anlamına gelebileceğinden darbeye karĢı her hangi bir eylemde 

bulunmamıĢtır. Zira uluslararası camia, bir devletin iç iĢlerine ancak söz konusu devlet halkını 

koruyamadığında veya korumak istemediğinde karıĢabilmektedir. Buradan hareketle yukarıda 

belirtilen sebeplerden ötürü uluslararası toplum, Mısır‟daki darbeye sessiz kalmıĢtır (Çakmak v.d., 

2014: 129-131). 

 

3.1.3. Arap Baharı Sürecini Etkileyen Etkenler 

 

Arap Baharının baĢlamasında; ekonomik buhranların yaĢanması, baskıcı rejimler, halkın 

istekleri karĢısında yeterli hassasiyeti göstermeyen liderlerin arzulanan değiĢiklikleri bir türlü 

hayata geçirememesi gibi nedenler hareketin temel ve görünürde olan nedenleri olarak 

sıralanabilmektedir. Fakat bunların yanı sıra Arap baharı sürecinin geri planına bakılacak olursa 

olayların baĢlamasına neden olan tarihsel olaylar söz konusudur. Bu tarihsel kökende ilk olarak 

Osmanlı Devleti‟nin Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika topraklarında var olan hâkimiyeti sona 
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erince Birinci Dünya SavaĢı bittikten sonra bu topraklarda var olan devletlerin kuruluĢunun 

Avrupalı devletler tarafından planlanmasıdır. Yani bu ülkelerin kendi bağımsızlıklarını savaĢlarla 

değil Batı‟nın isteği doğrultusunda yapılan gizli anlaĢmalarla sağlamıĢ olması nedeniyle Arap 

halkında meydana gelen eziklik duygusudur. Ġkinci tarihsel neden 1900‟lü yıllardan itibaren 

Avrupalı devletler tarafından sürekli kandırılmalar, aldatılmalar, eĢitsiz anlaĢmalar ve 

kapitülasyonlar yoluyla Arap halkının yaĢadığı onur kırıklıkları olarak değerlendirilmektedir. 

Üçüncü ve belki de tarihsel süreç içerisinde meydana gelen en önemli neden, Ġsrail‟in bölgeye 

batılı devletler tarafından yerleĢtirilmiĢ ve 1948 yılından itibaren Araplar ile Ġsrail arasında yapılan 

savaĢların hep yenilgiyle sonuçlanmıĢ olmasıdır. Diğer bir neden ise Mısır‟ın eski lideri olan Cemal 

Abdul Nasır gibi Ġsrail‟e kafa tutacak karizmatik bir liderin daha Ortadoğu‟da çıkmaması (Serbest, 

2017: 21). 

 

Mısır‟da devrimin yaĢanmasında altı temel neden dikkat çekmektedir. Birincisi, Mısır‟da 

2000‟li yıllarla birlikte hükümetin yürüttüğü neoliberal politikalara karĢı biriken tepkinin 

oluĢturduğu toplumsal huzursuzluklardır. Ülkede baĢlayan özelleĢtirme politikaları özellikle halkın 

tepkisini çekmiĢtir. Temel gıda ve ulaĢım fiyatları artmıĢ bu durum enflasyonu da yükseltmiĢtir. 

ÖzelleĢtirmelerle birlikte iĢten çıkarılmalar artmıĢtır. Zaten fakirlikle mücadele içinde olan Mısır 

halkı iyice yoksullaĢmıĢtır. ĠĢçi hareketinin bu Ģekilde mobilizasyonu (seferberlik) devrimci 

hareketin çekirdeğini meydana getirmiĢtir. 2011 yılında Mübarek rejimine karĢı bu kitlesel 

mobilizasyon ülke içinde en ciddi tehdit olarak ortaya çıkmıĢtır. Mısır‟da ayaklanmaları ortaya 

çıkaran ikinci neden, Hüsnü Mübarek‟ten sonra oğlu Cemal‟in iktidara geleceği söylentileri ciddi 

boyutlara ulaĢmıĢtır. Arap ülkelerindeki liderler demokratik adımlar atmak için Ulusal demokratik 

parti içerisinde önemli mevkilere yükselen Cemal Mübarek‟in 2010 yılına gelindiğinde 

cumhurbaĢkanlığı görevine geleceğinin kesinleĢmesi Mısırlı halkın tepkisinin artmasına neden 

olmuĢtur. Devrimci gruplar birleĢerek protestolar yapmıĢ ve bu protestolar rejim karĢıtı öfkenin 

geniĢ kitlelere yayılmasına neden olmuĢtur (Telci, 2017a: 46). 

 

Mısır‟da yıllar boyunca süren ancak son yıllarda artan siyasi baskı ülkede yaĢanan 

ayaklanmaların üçüncü nedeni olarak sayılmaktadır. Hüsnü Mübarek gerek ideolojik gerekse 

Ġslami olan muhalif grupları sürekli siyasi bir baskı altında tutmaya çalıĢmıĢtır. Liberal, laik ve 

sosyalist hareketlerin siyasi oluĢumları seçimlerdeki hilelerden dolayı hiç baĢarı gösterememiĢtir. 

Medya organları ve sivil toplum kuruluĢları değiĢik biçimlerde baskılara maruz bırakılmıĢtır 

(Serbest, 2017: 21). Ülkede en organize Ġslami hareket olan Müslüman KardeĢler hareketi 2005 

yılındaki seçimlerde 88 sandalye kazanınca Hüsnü Mübarek yönetimi Müslüman KardeĢleri bu 

baĢarısından dolayı rejime karĢı en ciddi tehdit olarak algılamıĢtır (Demir, 2013: 1). 2010 

seçimlerinde ise hükümetin baskıları sonucu Müslüman KardeĢler sadece bir sandalye 

kazanabilmiĢtir. Böyle bir siyasi ortam toplumsal tepkileri de beraberinde getirmiĢ ve birtakım 

dolaylı nedenlerle birleĢince devrimci bir dalganın ortaya çıkmasına neden olmuĢtur 
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Saydığımız üç etken Mısır‟da yaĢanan Arap Baharı‟nın doğrudan nedenleri arasında yer 

almaktadır. Bu doğrudan nedenler dıĢında ayaklanmalara dolaylı olarak sebep olan etmenler de 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki ve belki de en önemlisi, batılı aktörlerin Ortadoğu‟ya giderek daha 

fazla söz sahibi olmaya çalıĢmalarıdır. Filistin intifadası, ABD‟nin Irak SavaĢı (2003), Ġsrail‟in 

Lübnan‟a saldırısı (2006), Ġsrail‟in Gazze‟ye saldırıları (2008-2010) gibi Ortadoğu‟da yaĢanan 

birçok olay nedeniyle Mısır‟da da Batı karĢıtı kitlelerin öfkelenmesine yol açmıĢtır. Batı karĢıtı 

olan kitleler batı tarafından destek gören Mübarek rejimine karĢı çıkmıĢtır. Rejimin baskısı 

nedeniyle demokratik muhalefet oluĢturamayan hareketler bölgesel haksızlıklara tepki göstermek 

amacıyla bir araya gelerek bir dayanıĢma kültürü oluĢturmuĢlardır. Ġkici dolaylı neden, internet ve 

sosyal medya kullanımlarının yaygınlaĢması olmuĢtur. Bunların sayesinde Hüsnü Mübarek 

rejimine tepkili olan Mısırlı gençler bölgesel ve küresel geliĢmelerden anında haberdar olmaktadır. 

Özellikle de Fecabook kullanımı 2011 yılına kadar giderek artmıĢtır. Facebook vasıtasıyla Mübarek 

rejiminden sıkılan ve siyasal baskıdan kurtulmak isteyen gençlerin 25 Ocak 2011 yılında Tahrir 

Meydanı‟nda toplanmasını ve dünya ile bağlantılarını kolaylaĢtırmıĢtır. Diğer dolaylı neden de 

Türkiye‟nin bölge siyasetinde aktif politikalar izlemeye baĢlaması ve özellikle ekonomik ve sosyal 

iliĢkilerini kullanarak Ortadoğu halkları üzerinde etki sahibi olmaya baĢlamasıdır. Bundan dolayı 

Mısır‟da değiĢimi arzulayan toplumsal ve siyasal kesimler için Türkiye “ulaĢılması arzu edilen bir 

hedef” olarak kabul edilmiĢtir. (Telci, 2017a: 47-49). 

 

3.1.4. Arap Baharı Sürecinde Siyasi Aktörlerin Rolü 

 

Mısır‟da yaĢanan devrim sonucunda 30 yıllık iktidarda bulunan Hüsnü Mübarek dönemi sona 

ermiĢtir. Hüsnü Mübarek‟in baskısını, Mısır‟da bulunan toplumsal kesimler zaman zaman 

yürüttükleri protestolarla kırmaya çalıĢmıĢ fakat baĢarılı olamamıĢtır. 25 Ocak 2011 yılında 

toplumsal kesimler rejimin baskısını kırmayı baĢarmıĢtır. Devrim süreci, 25 Ocak 2011‟de baĢlayıp 

3 Temmuz 2013‟e kadar devam etmiĢtir. Bu dönemler arasında devrimci aktörler birlikte hareket 

etmiĢlerdir. 3 Temmuz 2013‟te yaĢanan askeri darbe döneminde aktörlerin pozisyonları 

farklılaĢmıĢ ve aynı zamanda bu süreçte farklı aktörler de devreye girmeye baĢlamıĢtır. Mısır‟da 

devrime karĢı yaĢanan karĢı devrim süreci yeni bir dönemin baĢlamasına neden olmuĢtur. 

 

2011 yılında baĢlayan isyan hareketlerinin devrim dalgasına dönüĢmesini sağlayan en önemli 

unsur iç aktörler tarafından meydana getirilen devrimci koalisyonun oluĢmasıdır. Burada öncelikle 

üzerinde durulması gereken Müslüman kardeĢlerin geniĢ çaplı protestolar düzenleyerek baskıcı 

Mübarek rejimine karĢı Kifaye Hareketi ile bir koalisyon oluĢturmaya baĢlamasıdır. Kimi yazarlar 

tarafından, Mısır‟da bulunan entelektüel ve liberal kesimlerin desteğini alan Kifaye ile Müslüman 

kardeĢler hareketinin birlikte hareket etmesi devrime giden süreçte devrimci bir koalisyonun 

oluĢmasında ideolojilerin arka planda kalabileceğinin bir göstergesi olarak yorumlanabilmektedir 

(Telci, 2017a: 56-57). 
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Devrim sürecinde medya organları, sosyal medya ve iletiĢim teknolojileri gibi 21. Yüzyıla ait 

yeni aktörler de etkin bir Ģekilde rol almaya ve etkili olmaya baĢlamıĢtır. Mısır devrimini araĢtıran 

birçok araĢtırmacıya göre birey dıĢındaki unsurlar devrimin meydana gelebilmesi için önemli unsur 

olarak görülürken, asıl aktörün sokağa dökülen insanlar olduğu kabul edilmektedir. Aynı zamanda 

unutulmaması gereken Ģudur ki, iĢsiz ve günlük sadece iki dolara çalıĢan insanların akıllarına 

gelecek son Ģey Twitter ve facebook olacaktır (Telci, 2017a: 58-59). 

 

Bir devletin devrim sürecine girmesine devletin kendi içinde yer alan sınıfsal yapıların 

etkileri olduğu kadar uluslararası aktörlerin de etkisi bulunmaktadır. Bu bağlamda Mısır devriminin 

ortaya çıkıĢında dıĢ aktörlerin etkisinden söz edilemez olsa da devrimi izleyen süreçte ve bir 

devrimin meydana gelmesinde neredeyse tamamen dıĢ aktörlerin müdahalesi söz konusu 

olmaktadır.  

 

Mısır‟da yaĢanan devrimin ilk safhasında ve bunu izleyen süreçte 3 Temmuz 2013 yılında 

meydana gelen askeri darbe sürecinde yaĢanan olaylar ve güç mücadeleleri üç farklı gruplaĢmanın 

ortaya çıkmasında etkili olmuĢtur. Bunlardan ilki; ordu, iĢ dünyası, medya, yargı ve eski rejim 

yanlısı bürokrasiden oluĢan karĢı devrimci aktörlerdir. Ġkinci grup ise mübarek rejimine karĢıtlığı 

ile öne çıkan ve eski rejimin ortadan kalkması için mücadele eden Ġslami siyasal gruplardır. 

Bunların en baĢında geniĢ bir tabanın desteğini alan Müslüman kardeĢler ve selefi hareketin bazı 

grupları sayılabilmektedir. Üçüncü ve son olarak da devrimin derinleĢerek devam etmesini ve tam 

anlamıyla bir sosyal dönüĢüme ulaĢmasını amaçlayan liberal, laik ve sosyalist ideolojiye sahip 

gruplar yaĢanan olaylarda etkili olmuĢlardır. Devrim sürecinde bu gruplar arasındaki mücadeleler 

toplumsal bir dönüĢümün yaĢanmasının ve devrimin baĢarıya ulaĢmasının önündeki en büyük 

engeli oluĢturmuĢtur. Devrimi baĢlatan aktörler, devrim sonrası süreçte iĢ birliğini keserek, farklı 

amaçlar doğrultusunda hareket ederek veya iktidar mücadelesi içine girerek karĢı karĢıya 

gelmiĢlerdir. Mısır‟da devrimi gerçekleĢtiren iç aktörler ilk dönemde kurdukları koalisyonu daha 

sonraları devam ettirememiĢtir.  

 

Tablo 2: Aktörlerin Devrim Sürecince Pozisyonları 

 25 Ocak 2011 Cumhurbaşkanlığı 

Seçimleri (2012) 

Askeri Darbe Sisi Dönemi 

6 Nisan  Devrimci Devrimci KarĢı Devrimci Devrimci 

Kifaye Devrimci Devrimci KarĢı Devrimci KarĢı Devrimci 

Devrimci 

Sosyalistler 

Devrimci Devrimci KarĢı Devrimci Devrimci 

Değişim İçin 

Ulusal Birlik 

Devrimci Devrimci KarĢı Devrimci KarĢı Devrimci 
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Tablo 2: (Devamı) 

 

 25 Ocak 2011 Cumhurbaşkanlığı 

Seçimleri (2012) 

Askeri Darbe Sisi Dönemi 

Temerrud - - KarĢı Devrimci KarĢı Devrimci 

Müslüman 

Kardeşler 

Devrimci Devrimci Devrimci Devrimci 

Selefiler Statükocu Devrimci KarĢı Devrimci KarĢı Devrimci 

Kıptiler Statükocu Statükocu KarĢı Devrimci KarĢı Devrimci 

El-Ezher Statükocu Statükocu KarĢı Devrimci KarĢı Devrimci 

Kaynak: (Telci, 2017a: 63) 

 

25 Ocak 2011‟de baĢlayan isyan hareketi baĢladığı dönemde oluĢturulan devrimci koalisyon 

hem ülkede toplumsal tabanı yüksek olan Müslüman kardeĢleri hem de özellikle genç nüfus, iĢçi 

sınıfı ve liberal-laik rejim karĢıtlarını bir araya getirmesi bakımından ciddi bir potansiyele sahip 

olmuĢtur. Nitekim bu oluĢturulan koalisyon karĢısında Hüsnü Mübarek çaresiz kalmıĢtır. Selefiler 

ve Kıptiler özellikle statükocu bir tutum sergilemiĢ olsa da bu hareketin tabanını oluĢturan genç 

nüfus değiĢimden yana tavır almıĢtır. Mübarek rejimi boyunca her zaman iktidara sadık kalan El- 

Ezher ise devrim sürecinde de rejim tarafını desteklemiĢ, gösterilerin Ġslam‟da yeri olmadığını 

savunmuĢtur (Telci, 2017a: 63). 

 

Mübarek‟in yapılan gösteriler sonucunda artık görevde kalamayacağını anlayan Mısır ordusu 

harekete geçmiĢtir. Ġktidarı elde etmeye çalıĢan Mısır ordusu devrimci hareket tarafından 

engellenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu süreç içerisinde cumhurbaĢkanlığı seçimleri olmuĢtur. Kıptilerin ve 

El-Ezherin eski rejim yanlısı tutumunu devam ettirdiği bir ortamda seçimleri devrimci grupların 

büyük desteğini alan Müslüman KardeĢlerin adayı Muhammed Mursi kazanmıĢtır. Daha sonraları 

Muhammed Mursi‟nin verdiği sözleri tutmadığı ileri sürülerek devrimci ittifak bozulmaya 

baĢlamıĢtır. 6 Nisan hareketi, sosyalistler ve Kifaye üyeleri Mursi‟nin Kapsayıcı bir hükümet 

kuramadığını iddia ederek yönetimden desteklerini geri çekmiĢlerdir (Telci, 2017a: 65). 

 

Temmerrud Hareketi, 30 yıllık Mübarek rejiminin yarattığı yıkımı bir yılda tamir edemediği 

için Muhammed Mursi‟yi suçlamıĢtır. Muhalefet tüm uzlaĢma tekliflerini reddetmiĢtir. Halkın 

desteğini hiçbir Ģekilde alamayacak olan özellikle yargı, medya ve güvenlik birimlerini ele geçiren 

eski rejimin kalıntıları, Hüsnü Mübarek yönetiminin zenginleĢtirmiĢ olduğu iĢadamları, batı ile 

iĢbirliği içinde olan muhalefet grupları ve devrimci gençlik örgütleri Ġslami siyasetin karĢısında 

birleĢerek Müslüman KardeĢler yönetimini sonlandırmayı hedeflemiĢlerdir. Müslüman KardeĢler 

kısmi olarak selefilerin desteğini almıĢtır. Müslüman kardeĢler kendi içlerinde kenetlenerek 

muhalefet grupların gösterilerine engel olmaya çalıĢmıĢtır (MiĢ ve Telci, 2013: 22). 
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Arap baharı sürecinde etkili olan bir diğer faktör ise medyadır. Devrim sonrasında da medya 

etkin bir Ģekilde kullanılmıĢtır. Ordunun darbe planı çerçevesinde, Mursi yönetimine karĢı kurmaca 

haberler yaparak halkın gösterilerde yer almasını sağlamaya çalıĢmıĢtır. Müslüman kardeĢler karĢıtı 

kanallar ve yayınlar artmıĢ, hükümete yönelik pozitif analizlerde bulunan hiçbir yayın 

görülmemiĢtir. Buna karĢılık Ġslami medya kanalları ise var olma mücadelesi içerisinde yayınlarını 

zor Ģartlar altında devam ettirmeye çalıĢmıĢtır. Planlı bir Ģekilde yürütülen süreç sonucunda ordu 

askeri müdahale ile Mursi‟yi yönetimden uzaklaĢtırmıĢtır (MiĢ ve Telci, 2013: 22). Mursi 

yönetimine karĢı yapılan gösterilerde Mursi‟ye destek veren insanlar saldırılar sonucunda 

öldürülmüĢtür. Ordu hiçbir Ģekilde bu çatıĢmaları önlemeye çalıĢmamıĢtır. Tüm bu yaĢanan süreçte 

Mursi‟nin uzlaĢmaya yanaĢmadığını, askeri müdahaleden baĢka bir çarenin olmadığını gerekçe 

göstererek yönetime el koymuĢtur. 

 

3.1.4.1. Arap Baharı’nı Etkileyen Hareketler 

 

Birinci bölümde bahsedilen Mısır‟daki siyasal hayata etki eden siyasi Partiler ve dini 

hareketlerin yanı sıra ülkede 2000‟li yıllarda ortaya çıkan hareketler de bulunmaktadır. Bu 

oluĢumlar, ülkenin siyasal hayatında, Hüsnü Mübarek rejiminin devrilmesinde etkili olmuĢlardır. 

Bu hareketlerden bazıları Ģunlardır: 

 Kifaye Hareketi,  

 6 Nisan Gençlik Hareketi, 

 Demokratik DeğiĢim Ġçin Ulusal Birlik, 

 Halid Said Hareketidir. 

 

3.1.4.1.1. Kifaye Hareketi 

 

Kifaye Hareketi, 2004 yılında, 1970‟li yıllarda Mısır‟da bulunan sağ ve sol öğrenci 

hareketleri içerisinde bulunan kiĢiler tarafından kurulmuĢtur (Ayhan, 2012: 102). Bu hareket, 2004 

yılında saltanata, hilafete ve yolsuzluğa “Kifaye (Yeter)” sloganı ile yola çıkmıĢtır (Bölme v.d., 

2011: 12).  Kifaye Hareketi, Mısır‟da büyük bir yankı uyandırmıĢtır. Bu Hareketin kurucuları 

içerisinde entelektüeller, Ġslamcılar, avukatlar, Sosyalistler yer almaktadır. Özetle, Mısır‟daki bu 

oluĢumun içerisinde hemen hemen her kesimden insan yer almaktadır.  

 

Kifaye hareketi, kurulduğu dönemde bir sivil toplum hareketi iken, daha sonraları kendini 

siyasal bir hareket olarak tanımlamaya baĢlamıĢtır. Bu hareket, Mısır halkı için eĢitlik, özgürlük ve 

adalet gibi prensipleri temel hedef olarak belirlemiĢtir (AteĢ, 2012: 90). Kifaye hareketi, Mübarek 

Rejimine, Ġsrail‟in Filistin Politikalarına, ABD‟nin Irak‟ı iĢgaline ve Mısır‟ın bu geliĢmelere karĢı 

olan tutumuna karĢı eleĢtirel yaklaĢmıĢtır. Hareketi, Mübarek rejimi altında bulunan Mısır‟daki 



59 
 

siyasal, ekonomik ve toplumsal sorunların çözüme kavuşturulmasını amaç edinmiştir (Bölme v.d., 

2011: 12).  Hüsnü Mübarek’in iktidardan çekilmesini istemiştir. 

 

3.1.4.1.2. 6 Nisan Gençlik Hareketi 
 

2007 yılında, bir sosyal paylaşım sitesi olan ‘Facebook’ üzerinden haberleşerek bir araya 

gelen daha çok gençlerin oluşturduğu bir harekettir. Bir internet grubu olarak ortaya çıkmıştır. 6 

Nisan hareketinin asıl kurulma amacı; yolsuzlukla mücadele etmek, çalışma şartlarının daha iyi 

hale gelmesini sağlamak ve işçilerin sosyal ve ekonomik şartlarına dikkat çekmektir. Fakat daha 

sonraları süreç içerisinde hareket, siyasal taleplerini dile getirmeye başlamıştır. Bu da Mübarek 

karşıtı oluşumların desteğini almasına sebep olmuştur (Ayhan, 2012: 95).  Oluşum, 25 Ocak 

devriminde etkili olan en büyük itici güç haline gelmiştir. Devrim sürecinde gençlerin sosyal 

medya vasıtası ile bir araya gelerek meydanlara inmesinde etkili olmuştur. 6 Nisan hareketi sosyal 

medya ağları ile sadece Mısır’daki halkın sokağa dökülmesini sağlamamış aynı zamanda 

uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekmeyi başarmıştır (Bölme v.d., 2011: 18).  

 

3.1.4.1.3. Demokratik Değişim İçin Ulusal Birlik 
 

2005 yılında eski Başbakan Aziz Sıtkı başkanlığında toplanmış ve eski bakanların da desteği 

ile kurulmuştur. Demokratik Değişim İçin Ulusal Koalisyon, Mübarek rejimine karşı muhalif 

seslerin bir raya gelerek oluşturduğu bir diğer oluşumdur. Üyeleri arasında siyaset bilimciler, 

entelektüeller, hukukçular ve ekonomistler yer almaktadır. Hareket, rejim ile halk arasında bir 

kanal oluşturmayı, anayasada değişiklik yapılması başta olmak üzere birçok reform yönündeki 

taleplerle hükümete baskı yapmayı hedeflemiştir (Bölme v.d., 2011: 16). 

 

3.1.4.1.4. Halid Said Hareketi 
 

Haziran 2010 tarihinde polis tarafından şiddete maruz kalan ve dövülerek yaşamını yitiren 

Halid Muhammed Said vakasının yaşanması, Mısır ayaklanmasının başlamasına sebep olan olay 

olmuştur. Devrim süreci içerisinde oluşturulan bir diğer gençlik hareketi de Halid Said Hareketidir. 

Halid Said adında bir genç 2010 yılında, sokak ortasında bir polis tarafından şiddet görmesi üzerine 

tutuklanarak karakola götürülmesi ve maruz kaldığı işkence sonrasında hayatını kaybetmesi üzerine 

oluşturulmuştur. Hareket, “Hepimiz Halid Said’iz” söylemi ile bilinmektedir. Bu hareket polisin 

aşırı güç kullanımı sonucunda meydana gelen ölüm olaylarına dikkat çekmek ve Halid Said ile 

ilgili bilgileri paylaşmak için oluşturulmuştur. Halid Said, Mısır kolluk kuvvetlerinin otuz yıldır 

yürürlükte olan OHAL’den faydalanarak kullandığı sistematik şiddetin sembolü haline gelmiştir 

(Bölme v.d., 2011: 19).  Halid Said Hareketi, 6 Nisan Hareketinin de en önemli destekçilerinden 

birisi olmuştur. Mısır’da devrim gerçekleşirken nüfusun % 60’ını oluşturan genç nüfus 
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meydanlarda en önlerde yer almıĢlardır. Devrim sürecinde bütün bu saydığımız gençlik hareketleri 

ve muhalif olan dini hareketler, partiler hep birlikte hareket etmiĢlerdir. Nitekim Sosyal medyayı, 

iletiĢim teknolojilerini kullanan gençler Mısır halkının örgütlenmesinde itici bir rol almıĢlardır.  

 

3.1.4.2. Arap Baharı’nda Ordu ve Medyanın Rolü 

 

Mısır‟da temelleri Mehmet Ali PaĢa döneminde atılan ve güçlü bir yapıya sahip olan ordu, 

Mısır‟ın siyasal hayatını sürekli etkilemiĢtir. Ordu, halk arasında ve Mısır siyasetinde önemli bir 

yere sahiptir. Güçlü bir konuma sahip olan Mısır Ordusu, 1952 yılında yaĢanan devrimden sonra 

dokunulmaz hale gelmiĢtir. Mısır‟da ordu sorgulanamayan, yargılanamayan bir konumdadır. 

Ordunun bütçesinin ne kadar olduğu ve gelirinin nereden geldiği tam olarak bilinmemektedir.  

 

Arap Baharı sürecinde ordu, farklı Arap ülkelerinde farklı roller üstlenmiĢtir.  Mısır ve 

Tunus‟ta ayaklanma sürecinde geçiĢ sürecini kolaylaĢtırmıĢ, Libya‟da iç patlamaya neden olmuĢ, 

Bahreyn‟de ayaklanmaları bastırmaya çalıĢmıĢ, Yemen ve kısmen Suriye‟de ayaklanma süreci 

içerisinde bölünerek belirleyici rol oynamıĢtır. Aslında bu durum, ordunun Arap otoriter 

rejimlerinde esaslı ve çok özel bir parça anlam ifade ettiğinden dolayı ĢaĢırtıcı değildir. Ordu hem 

ayakta kalan tek kurum olarak hem de bir baskı aracı olarak sürekli siyasetin içerisine çekilmiĢ 

durumdadır. Kurulu rejimlerin devrilmesinin ardından ordu, Tunus‟un aksine Mısır, yemen ve 

Suriye gibi büyük olduğu ülkelerde geçiĢ sürecine dâhil olmuĢtur (Vincent, 2014: 211-213). 

 

Gücü bazı zamanlar doğrudan bazı zamanlarda dolaylı olarak elinde bulunduran ordu, Arap 

Baharı sürecine en önemli etkileri olan aktörlerden birisidir. Ordunun Mübarek yönetimini 

korumadaki gönülsüzlüğü, bu rejimin hızlı bir Ģekilde yıkılmasının en temel nedeni olmuĢtur. Eğer 

ordu tam tersine mübarek rejiminin yanında yer almayı seçmiĢ olsaydı ülke içinde kargaĢa 

ortamının olması ve ülkenin istikrarsızlığa sürüklenerek Ģiddet dalgasına teslim olması yüksek 

ihtimaldi. Fakat ordu bunu seçmeyerek Mübarek yönetiminin yanında yer almayarak kendi 

pozisyon alanını geniĢletmiĢ ve çıkarlarını muhafaza edecek bir pozisyon kazanmıĢtır. Ordu aslında 

Hüsnü Mübarek istifa etmeden sokaklardaydı fakat Mübarek yönetiminin talimatları doğrultusunda 

göstericilere müdahale etmemiĢtir. Mübarek rejimi devrildikten sonra ülke yönetimini ele geçiren 

Mısır Ordusu, halk hareketinden sonraki üç ayda sivil halka karĢı aĢırı ve orantısız güç 

kullanmıĢtır. Altı aylık geçiĢ süreci için yönetimi devralan Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi 

(SKYK); yargı, güvenlik aygıtı,  medya ve bürokrasi üzerindeki gücünü de sağlamlaĢtırmıĢtır 

(Bilgin, 2014: 183-186). 

 

Mısır‟da yaĢanan devrime sesini çıkarmayan ordu, daha sonraları Müslüman KardeĢlerin 

adayı olan Muhammed Mursi‟ nin iktidarda kalmasını engellemek için de önemli çabalar sarf 
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etmiĢtir. YaĢanan olaylara bakıldığında, 25 Ocak devriminin baĢarılı olmasında ve Hüsnü Mübarek 

rejiminin yıkılmasında ordunun gösterilere karĢı sessiz kalmasının büyük payı olmuĢtur. 

 

Mısır ordusu, halk arasında ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Bu konumunu ise sömürge 

döneminde verdiği savaĢlara, Arap Ġsrail savaĢında gösterdiği tutuma ve 1952 Hür Subaylar 

Darbesinden sonra Mısır siyasal sisteminin sürekli asker kökenli yöneticiler tarafından 

yönetilmesine borçludur. Ordu ile 1952 yılındaki darbeden sonra yönetim arasındaki ortaklıktan 

dolayı rejimi korumak için yaĢanan olayları, gösterileri bastıracağı hatta gerektiğinde Ģiddete 

baĢvurabileceği düĢünülmüĢtür. Fakat ordu tüm bu varsayımları boĢa çıkararak meydanlarda 

toplanan kalabalığa karĢı herhangi bir müdahalede bulunmamıĢtır. Ordunun bu tutumu, halk 

tarafından devrimin gerçekleĢtirilmesinde ve baĢarılı olmasında büyük bir rol oynamıĢtır. Fakat 

ordunun bu Ģekilde sessiz kalması ve halkın gösterilerine sessiz kalması kendi imtiyazlı 

konumundan vazgeçtiği anlamına gelmemektedir. Bunu 3 Temmuz‟da gerçekleĢtirmiĢ olduğu 

darbe ile göstermiĢtir (Bölme, 2011: 26). 

 

Müslüman kardeĢlerin iktidara gelmesinden rahatsız olan bürokratik kurumlar Mursi‟nin 

iktidarlığının devam etmesine engel olmaya çalıĢmıĢlardır. Özellikle bu amaçla, bir yıl süresinde 

polisler, bazen kısmen bazen de tamamen Mısır‟da yaĢanan gösterilerde boy göstererek isyanların 

çıkmasında rol oynamıĢ Mursi‟ye karĢı güvensiz bir ortamın oluĢmasına zemin hazırlamıĢtır. 

Sosyal medya Mısır devrimine neden olmamıĢ ancak hareketi hızlandırmıĢtır. Tunus‟ta yaĢanan 

Muhammad Buazizi‟nin intiharı gibi videolar, halkın protesto yapmasına, meydanlarda 

toplanmasında etkili olmuĢtur. Mısırlı protestocular Facebook ve Twitter gibi sosyal ağları 

kullanarak insanların sokaklarda buluĢmasını sağlamıĢtır. Sosyal medya, Mısırlıların dıĢ dünyayla 

iletiĢim kurmasına izin vermeseydi; hükümet protestoları çabucak bastırabilirdi (Bhuiyan, 

2011:15). Malcom Gladwell‟e göre, internet kullanımı ve sosyal medya ağları devrimlerin 

gerçekleĢmesinde sınırlı olarak etkili olduğunu savunmuĢtur. O‟na göre geçmiĢte de devrimler 

sıklıkla yaĢanmaktadır fakat o dönemlerde internetin olmadığını ifade etmiĢtir (Bhuiyan, 2011:15).  

 

Mısır‟da protestolar 25 Ocak 2011‟de göstericilerin Kahire‟deki Tahrir Meydanı‟nda 

toplanmasıyla baĢlamıĢtır. Yeni bir dönemin baĢlamasını talep eden göstericilerin protestoları polis 

gücüyle bastırılmaya çalıĢılmıĢtır. Ordu ise bu olaylarda taraf olmamıĢ ve rejimin baskı aracı olarak 

göstericilerle karĢı karĢıya gelmek istememiĢtir. Ordunun bu Ģekilde bir taraf izlemesi de mübarek 

yönetimi ve göstericilerden ayrı üçüncü bir oyuncu olarak nitelendirilebilir. Ordunun kendi yanında 

yer almadığını anlayan Hüsnü Mübarek ise istifa etmek zorunda kalmıĢtır (Bilgin, 2014: 178-179). 

 

Tarih boyunca sokaklara çıkan halk, Mısır siyasetinde önemli bir güç olmuĢtur. Fakat 

genellikle bu gösteriler askeri güçlerin izin verdiği boyutta olmuĢtur. Halkın yapmıĢ olduğu 

gösteriler yalnızca rejime karĢı değil, ülkedeki belirli iç politikaları da hedeflemiĢtir (Brashear, 
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2012: 14).  Ordu, kendi menfaatlerini korumak için en doğru seçeneğin Mübarek‟in istifa etmesini 

sağlamak ve geçiĢ sürecini yönetmek olduğuna karar vermiĢtir (Brashear, 2012: 22). 

 

Tarihsel olarak bakıldığında Mısırlı yöneticiler, siyasal katılımın kontrol edilmesinde ve 

sokağın gücünün azaltılmasında özellikle medya ve Ģiddet araçlarını baĢarılı bir Ģekilde 

kullanmıĢtır (Bilgin, 2014: 179). Arap baharı sürecinde de yaĢanan olaylarda medya, önemli bir rol 

oynamıĢtır. Özellikle bu dönemde kurmaca haberler belirli bir plan çerçevesinde yapılmıĢtır. 

Mısır‟da sistem aslında her alanı kuĢatmıĢ durumdadır. Bu da üst düzey yöneticiler tarafından 

yapılmaktadır. Bu durum “el-Ahram” gazetesinde böyledir. Her alanda belirli grupları sisteme 

dâhil ederek, devĢirerek rejimin dayanıklılığını sağlamıĢlardır (Atacan, 2014: 109). KüreselleĢen 

dünyada iletiĢim teknolojisi imkânlarının oldukça artmıĢ ve geliĢmiĢ olması, Arap Baharı sürecine 

katkı sağlayan ve Arap Baharının bir etki yaratarak diğer ülkelere de yayılmasına katkı sağlayan en 

büyük faktördür.  

 

3.1.5. Arap Baharı’ nın Mısır Siyasal Hayatına Etkisi: Mübarek Döneminin Sonu 

 

Mısır‟da 25 Ocak 2011‟de baĢlayan devrim olaylarının zirveye ulaĢtığı 11 ġubat 2012 

tarihinde Hüsnü Mübarek görevini bırakmıĢtır. Hüsnü Mübarek‟in otuz yıl süren iktidarı son 

bulmuĢtur. Otuz yıl iktidarda kalmasının en önemli nedeni ise Hüsnü Mübarek‟in gücünün ve 

otoritesinin arkasında ABD ve Batı ülkelerinin desteğini arkasına almasıdır. Hüsnü Mübarek, aynı 

zamanda uzun yıllar otoriter yapısını ordunun desteği ile korumuĢtur. Bu Ģekilde Mübarek halk 

üzerinde baskı kurmuĢ ve halk hiçbir Ģekilde sesini yükseltememiĢtir. Mısır‟da yeniliklere kapalı 

bir sistemle düzenin devam etmesi sağlanmıĢ, istikrar uzun yıllar devam etmiĢtir. Nitekim Mısır‟ın 

demokratikleĢmesi önündeki en büyük engel olarak Hüsnü Mübarek olduğunun anlaĢılmasıyla iç 

dinamikler açısından bakıldığında Mısır ordusu, muhalefet partileri ve gençlik hareketleri birlikte 

hareket ederek Hüsnü Mübarek‟in görevini bırakması konusunda hemfikir olmuĢlardır (Ayhan ve 

Algan, 2011: 3-4).  

 

Mısır‟da yaĢanan olaylar sadece on sekiz günlük bir devrim gibi görünse de aslında çok uzun 

yıllar önce baĢlamıĢtır. 30 yıl devam eden Hüsnü Mübarek rejimine karĢı muhalefet baĢta 

Müslüman KardeĢler olmak üzere ancak 2000‟li yıllarda örgütlenmeye baĢlamıĢtır. Teknoloji 

vasıtasıyla örgütlenen gençlik hareketleri, 2004-2008 yılları arasında iĢçilerin grev ve protesto 

yapmalarını engellemeyerek destek veren Mısır Ordusu devrimin belirleyici etmenlerini 

oluĢturmuĢtur. Mübarek‟in devrilmesinden sonra ülke yönetimini Muhammed Hüseyin Tantavi 

baĢkanlığındaki Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi (SKYK) üstlenmiĢtir (Bilgin, 2014: 185). 13 

ġubat 2011‟de Mısır Ordusu, anayasayı askıya almıĢ ve meclisi feshetmiĢtir. Yeni bir anayasa 

hazırlığı içine girmiĢtir (Uçarol, 2013: 1212).  
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Mısır‟da ilk özgür seçimler tahrir meydanında baĢlayan sivil devrimci aktörlerin devam eden 

protestoları sonucunda gerçekleĢtirildi. Parlamento seçimlerinde sandık baĢına giden seçmen sayısı 

çok fazla olduğundan Mübarek sonrasında yaĢanan bu olay tarihi bir önem arz etmektedir. Fakat 

seçimlerin sonuçlanması çok uzun zaman almıĢtır. Yüksek anayasa mahkemesi bağımsız adayların 

partilere girdiğini neden göstererek parlamentoyu feshetmiĢ ve seçimlerin yenilenmesine karar 

vermiĢtir. Müslüman KardeĢlerin kurmuĢ olduğu Hürriyet ve Adalet Partisi diğer Ġslamcı partiler 

ile birlikte meclisin %70 ini temsil etmiĢlerdir. Kazanılan bu baĢarı Müslüman KardeĢler için 

önemli bir zafer sayılmıĢtır fakat somut eylemlere dönüĢememiĢtir. BaĢkanlık seçimlerine kadar 

geçen sürede etkin bir Ģekilde yönetilememiĢtir  (Tanrıverdi, 2012: 69-70).  

 

2012 yılında yapılan ilk demokratik seçimler sonucunda Müslüman KardeĢler ‟in adayı olan 

Muhammed Mursi kimi kaynaklara göre oyların %51‟ini kimi kaynaklara göre ise oyların %52‟sini 

(MiĢ ve Telci, 2013: 21) alarak cumhurbaĢkanı seçilmiĢtir. Mısır‟ın beĢinci ve ilk defa seçimle iĢ 

baĢına gelen cumhurbaĢkanı Muhammed Mursi olmuĢtur (Akgün ve Gündoğar, 2014: 4). Böylece 

ülkede yıllarca ezilen, dıĢlanan ve marjinal bir hale getirilen Ġslami kesimler siyaset sahnesinde yer 

almıĢlardır. Bunun yanı sıra Mısır da sosyal bir aktör olarak kabul edilmeye baĢlanmıĢtır. 

Müslüman KardeĢlerin siyasette yer alması hem bölgesel hem de uluslararası bazı aktörlerde 

rahatsızlık yaratmıĢtır (MiĢ ve Telci, 2013: 21). 

 

Müslüman KardeĢlerin iktidara gelmesi Suudi Arabistan tarafından güvenlik tehdidi olarak 

algılanmıĢtır. Bunun en önemli nedeni olarak Mısır siyasal yaĢamında meydan gelebilecek 

herhangi bir radikal değiĢimin kendi ülkeleri baĢta olmak üzere diğer Arap monarĢilerinde de örnek 

alınarak benzer olaylar yaĢanacağı endiĢesinden kaynaklanmıĢtır (ġahinoğlu ve AteĢ, 2017: 122). 

Mursi cumhurbaĢkanı seçildikten bir yıl sonra Mısır‟daki huzursuzluk iyice artmıĢ ve tahrir 

meydanında toplanan göstericiler Muhammed Mursi‟nin cumhurbaĢkanlığından çekilmesini 

istemiĢlerdir. Mısır ordusu zaman kaybetmeden askeri bir darbe sonucunda yönetime tekrar el 

koymuĢtur (Akgün ve Gündoğar, 2014: 4). 

 

Kelime anlamı isyan, karĢı gelmek anlamında olan Temerrud Hareketi, 2013 Nisan ayında 

Muhammed Mursi yönetimini devirmek için büyük bir hareket baĢlatmıĢtır. Temerrud Hareketinin 

bölgesel ve küresel aktörler tarafından destek bulduğu çok sonra ortaya çıkmıĢtır. Gösteriler 

sonucunda 3 Temmuz 2013 yılında Genelkurmay BaĢkanı Abdül Fettah El Sisi önderliğinde olan 

Mısır ordusu yönetime el koymuĢtur. Böylece askeri darbe ile Mısır‟da devrime karĢı bir karĢı 

devrim söz konusu olmuĢtur (Telci, 2016: 9). Sisi‟nin cumhurbaĢkanlığına yükseliĢi, Mübarek 

döneminin otokratik yönetim tarzına bir dönüĢe iĢaret etmektedir. 

 

Mısır‟da devrime - karĢı devrim yaĢanmıĢ olması ve Müslüman KardeĢler hareketinin 

iktidardan düĢürülmesi ABD, Ġngiltere, Fransa ve Almanya gibi batılı ülkeler tarafından 

memnuniyetle karĢılanmıĢtır. Bu ülkeler hukukun üstünlüğü, insan hakları veya sosyal adalet gibi 
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demokratik hareketlerin savunucusu olarak kendilerini yansıtmıĢ olsa da Mısır‟da yaĢanan askeri 

darbeye karĢı gelmemiĢtir. Bu durum ise hem kendi kamuoylarının hem de demokratikleĢme için 

çaba sarf eden Ortadoğu ülkelerinin tepkisine neden olmuĢtur (Telci, 2016: 10). 

 

Devrime karĢı yaĢanan bu karĢı devrimin birçok nedeni bulunmaktadır. Bazı kaynaklar bu 

devrimin nedenlerini dikey ve yatay nedenler olarak ikiye ayırıp incelemiĢtir. Dikey nedenler 

arasında en göze çarpan unsur Mısır ordusudur. Mısır ordusu, 1952 yılında yaĢanan hür subaylar 

darbesi sonrasında Mısır‟da iç ve dıĢ siyaseti kontrol edebilen bir kurum haline gelmiĢtir. Ordu, 

ülke güvenliğini sağlama görevinin yanı sıra kendini rejimin bir koruyucusu ve garantörü olarak 

görmüĢtür. Ordu kendi çıkarlarına ters düĢen giriĢimleri ülke çıkarlarına da yönelen bir tehdit 

olarak algılamıĢtır. Bu nedenle ordu içinde bazı subaylar için Muhammed Mursi‟nin orduya ve ülke 

çıkarlarına tehdit olarak algılanması askeri darbeye neden olmuĢtur. Yatay nedenler arasında 

Filistin meselesi yer almaktadır. Filistin, Mısır dıĢ politikasına etki eden önemli bir unsurdur. 

Muhammed Mursi, 30 Haziran 2012‟de Filistinlilerin yasal haklarını desteklediğini açıklamıĢtır. 

Filistin‟de direniĢin sembollerinden biri olan HAMAS ile iliĢkilerin artmaya baĢlaması Mısır 

siyasal sistemi ve dıĢ politikası ĠslamlaĢıyor algısını oluĢturmuĢtur. Aynı zamanda HAMAS‟ın 

uzun yıllar Suriye‟de bulunan bürosunu Kahire‟ye taĢıması iddiaları doğrular niteliktedir 

(ġahinoğlu ve AteĢ, 2017: 112-120). 

 

Mübarek sonrasında Mısır‟da meydana gelen değiĢimlere bakılacak olursa, aslında ne 

yönetim biçiminde bir değiĢiklik söz konusu olmuĢ ne de iĢsizlik, fakirlik gibi ekonomik sıkıntılara 

bir çözüm getirilmiĢtir. Halkın arzu ettiği yönde bir değiĢim söz konusu olmamıĢ aksine 

Mübarek‟ten sonra ülkede hırsızlık, Ģiddet ve cinayet olayları artıĢ göstermiĢtir (Semin, 2011: 1). 

Hüsnü Mübarek, 2 Haziran 2012 yılında Kahire‟de bulunan mahkeme tarafından 239 kiĢinin 

ölümünden sorumlu bulunmuĢ ve müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiĢtir. Fakat sağlık 

sorunları nedeniyle 27 Aralık 2012‟de Kahire‟deki askeri hastaneye yatırılmıĢtır. 2013 yılının ocak 

ayında yüksek mahkeme tarafından Hüsnü Mübarek‟in yeniden yargılanmasına karar verilmiĢtir. 

Ardından Hüsnü Mübarek hakkındaki cezalar birer birer düĢmüĢ ve 2014 yılının kasım ayında 

kahire ceza mahkemesi, göstericilerin ölümüyle ilgili verilen cezayı teknik bir sebep belirterek iptal 

etmiĢtir. 13 Ocak 2015‟te Mübarek ve oğullarının yolsuzluk ile suçlanması da Yargıtay‟dan 

dönmüĢtür. 2015‟te üç yıllık hapse mahkûm edilmiĢ fakat Mübarek‟in avukatları üç yıllık sürenin 

dolmuĢ olduğu gerekçesiyle tahliye istemiĢtir. Bu süre zarfında hep hastanede kalan Hüsnü 

Mübarek 2017 yılında serbest bırakılmıĢtır (Aljazeera Türk, 2017). 

 

3.2. Arap Baharı Döneminde Mısır ve Türkiye İlişkileri  

 

Arap baharı diye adlandırılan sürecin baĢlamasında Türkiye‟nin önemli etkileri olmuĢtur. 

Özellikle daha önceki bölümlerde dile getirdiğimiz gibi Türkiye bu dönemde bir demokrasi ve 
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ilerleme açısından Mısır‟a ulaĢılması gereken bir model olmuĢtur. Arap baharı baĢladıktan sonra 

Türkiye ile Mısır arasındaki iliĢkiler bambaĢka bir düzeyde ilerlemiĢtir. Türkiye, Mısır‟da baĢlayan 

değiĢimlere destek vermiĢtir. O dönemde Türkiye BaĢbakanı Recep Tayyip Erdoğan‟ın Mısır 

halkına destek verdiğini açıklaması, Mısır – Türkiye iliĢkilerinde olumlu katkısı olmuĢtur. Ġslamcı 

arka plana sahip Muhammed Mursi‟nin cumhurbaĢkanı olmasıyla Türk-Mısır iliĢkileri görkemli bir 

seyir izlemiĢtir. Mısır‟daki Müslüman KardeĢler yönetimine Türkiye ve Katar önemli derecede 

destek vermiĢtir. Türkiye‟nin bölge ülkeleri olan Katar ve Libya gibi ülkelerle aynı adımları atması 

dıĢ politikasının tutarlılığı yönünden önemli bir adım olmuĢtur.  

 

Türkiye‟nin yeni dıĢ politikası artık Ortadoğu eksenli hale gelmiĢ ve “komĢularla sıfır sorun” 

politikası dıĢ politikanın da temelini oluĢturmuĢtur. Türkiye bu yeni politikası temelinde Ġran, 

Suriye ve Filistin‟de Hamas kanadı ve Libya ile daha fazla yakınlaĢmaya baĢlamıĢ ve bu ülkelerle 

daha fazla iĢbirliği yapmayı hedeflemiĢtir. Bölgede Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün ile de iliĢkiler 

dengeli bir Ģekilde devam etmiĢtir. Bahreyn, BirleĢik Arap Emirlikleri ve Katar ile de daha çok 

Körfez sermayesi hedefinde iliĢkiler kurmaya baĢlanmıĢtır (Türk DıĢ Politikasında Sorunsuz Alan 

Kaldı Mı?, 2011: 4). KomĢularla sıfır sorun ilkesi ile iliĢkilerin yüksek iĢbirliği sağlamaya yönelik 

hedefler belirlemek güzeldir fakat bunu uygulamak çok da kolay değildir. Öncelikle ülkelerin ortak 

hedeflere ulaĢabilmesi için karĢılıklı olarak iliĢkilerinde samimi ve davranıĢlarında tutarlı olmaları 

gerekmektedir. Bu nedenle sıfır sorun politikasını her Ģeye rağmen uygulamak mümkün 

görünmemektedir. Sonuç olarak, Arap Baharı sürecinde Türk DıĢ Politikası, yeni Osmanlıcılık 

fikirlerinden ve komĢularla sıfır sorun politikası uygulamaları gibi pek çok yeni görüĢlerin oluĢtuğu 

bir süreç olmuĢtur.  

 

Hüsnü Mübarek dönemi sonrasında Türkiye – Mısır iliĢkileri altın çağını yaĢamıĢtır. Türkiye, 

Muhammed Mursi‟nin seçilmesine destek vermiĢtir. Mursi‟nin iktidara gelmesiyle Türkiye ile 

arasındaki iliĢkiler kısa sürede hızlı bir Ģekilde geliĢmiĢtir. Türkiye, Muhammed Mursi yönetiminin 

iktidarını korumasını istemiĢtir. Türkiye, Müslüman kardeĢlerin idaresinde olan Mısır‟ın 

Türkiye‟nin bölgesel politikalarında önemli bir rol oynayabileceğine inanmıĢtır. Bu nedenle de 

Hüsnü Mübarek‟in devriliĢ sürecinde Mısır‟a hem mali hem de siyasi olarak destek vermiĢtir. 

Muhammed Mursi döneminde iliĢkiler en üst seviyelere çıkmıĢ ve stratejik iĢbirliğine dönüĢmeye 

baĢlamıĢtır. 

 

Bu kapsamda, Türkiye demokrasi ve Ġslam‟ı bağdaĢtıran örnek bir devlet konumundayken 

her adımı yakından takip edilmiĢtir. Abdullah Gül, Arap Baharı devriminden sonra Mart 2012‟de 

Tunus‟u ziyaret eden ilk Devlet BaĢkanı olmuĢtur. Benzer yakınlaĢma Mısır-Türkiye arasında da 

görülmüĢtür. Mübarek‟ten sonra değiĢime destek olarak görülebilecek Ģekilde Mısır‟ı da ilk ziyaret 

eden Devlet BaĢkanı Abdullah Gül olmuĢtur (Sever, 2012: 100-106). 2011 yılının Eylül ayında 

BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan Mısır, Tunus ve Libya‟ya yaptığı gezilerinde bölgede büyük bir 

coĢkuyla karĢılanmıĢtır. Arap baharından sonra BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül 2011 
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tarihinde Mısır‟a resmi olmayan bir ziyaret düzenlemiĢ ve laiklik ile ilgili konuĢmalar yapmıĢtır.  

Mısır ziyareti sırasında laik rejim çağrısında bulununca özellikle Müslüman KardeĢlerden tepki 

almıĢtır (Müslüman KardeĢler' den Erdoğan'a tepki, 2011, www.cnnturk.com).  

 

Muhammed Mursi, 20 Eylül 2012 tarihinde AK Parti‟nin Dördüncü Olağan Büyük Kongresi‟ 

ne katılarak hükümete Tahrir Devrimi‟ne destek verdiği için teĢekkürlerini dile getirmiĢtir. 

Dönemin cumhurbaĢkanı Abdullah gül ve baĢbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türk - 

Mısır iĢ formunu düzenlemiĢlerdir. Türkiye bu dönemde Suriye ve Filistin konularında da iĢbirliği 

gerçekleĢtirmiĢ, 2 milyar dolarlık kredi sözleĢmesi yapmıĢ ve ek ticaret anlaĢmaları da 

imzalamıĢtır. 

 

17 Kasım 2012‟de Erdoğan “Türkiye - Mısır ortak iĢbirliği konseyi toplantısının” ikincisini 

yapmak için baĢbakan yardımcısı ve sekiz bakanı ile beraber Mısır‟a gitmiĢtir. BaĢbakan Erdoğan, 

demokratik bir seçimle baĢa gelen Mursi‟nin Türkiye ile iĢbirliğinin sağlanması açısından yeni bir 

ufuk ortaya koyduğunu ifade etmiĢtir. KarĢılıklı olarak ikili iliĢkileri güçlendirme kararlılığına 

sahip olan Türkiye ile Mısır anti demokratik bir Ģekilde yapılan askeri bir darbeyle, beklenmedik 

bir Ģekilde darbe almıĢtır.  

 

Tunus‟ta baĢlayan ve domino etkisiyle pek çok ülkeye yayılan ve henüz sonuçlarının tam 

belli olmadığı “Arap Baharı” sürecinin ilk dönemlerinden bu yana Türkiye süreci yaĢayan ülkelere 

karĢı ürettiği politikalarda çıkar ve değer dengesini korumaya özen göstermiĢtir. Nitekim resmi 

söylemlerde daha çok değerler ortaya çıkarılırken, uygulamalarda çıkarlar da dikkate alınarak 

hareket edilmeye çalıĢılmıĢtır (Hatipoğlu, 2014: 51). 

 

Türkiye‟de 2002 yıllarında baĢlayan iç ve dıĢ politikada yaĢanan dönüĢümle birlikte 

Ortadoğu ülkeleriyle olan iliĢkilerde de ciddi bir patlama meydana gelmiĢtir. Ġktisadi iliĢkilerdeki 

bu değiĢim 2011 yıllarında yüksek seviyelere ulaĢmıĢtır. Türkiye ile Ortadoğu ülkeleri birbirini 

tamamlayıcı bir iktisadi yapıya sahiptir. Türkiye doğal kaynaklar açısından fakir bir ülke iken bölge 

ülkeleri petrol ve doğalgaz açısından zengindir su kaynaklarının kıt olduğu bölgede tarım alanları 

için elveriĢli değildir. Sanayi üretimi ise sadece Mısır‟da kısmen mevcuttur. Ekonomik olarak hızla 

büyüyen Türkiye ise tarım üretimi açısından oldukça verimli ve sanayisi geliĢmiĢ bir ülkedir. 

Ancak Ortadoğu‟nun zengin enerji kaynaklarına ihtiyaç duyan önemli bir iktisadi yapıya sahiptir. 

Bu nedenle de iktisadi olarak büyümesini devam ettirebilmesi için Ortadoğu ülkeleri ile ticari 

iliĢkilerini geliĢtirmesi gerekmektedir. Ortadoğu bölgesinde yaĢanan istikrarsızlık Türkiye‟nin 

bölge ülkeleriyle iliĢkilerini etkileyen en temel faktör olmuĢtur. Dolayısıyla Mısır‟da bir model 

olarak siyasi rejiminden ziyade iktisadi baĢarısını ön plana çıkardığı Türkiye ile iktisadi alanda 

iliĢkilerin geliĢtirilmesini desteklemiĢtir (BeĢli, 2014: 630-637). 

 

 

http://www.cnnturk.com/
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Tablo 3: Arap Baharı Dönemine Kadar Olan İthalat ve İhracat Oranları 

Yıl  Ġhracat $ /Bin  Ġthalat $ / Bin  Hacim $ / Bin  Denge $ / Bin 

2000  375.707  140.720  516.428  234.987 

2001  421.469  91.720 513.189  329.748 

2002  326.389  118.173  444.562  208.216 

2003  345.779  189.397  535.176  156.382 

2004  473.145  255.242  728.387  217.904 

2005  687.299  267.246  954.545  420.054 

2006  709.353  392.524  1.101.877  316.829 

2007  902.703  679.933  1.582.635  222.770 

2008  1.426.449  942.816  2.369.266  483.633 

2009  2.618.193  641.552  3.259.745  1.976.641 

2010 2.250.577 926.476 3.177.053 1.324.100 

Kaynak: TÜĠK (Ocak ve Eylül ayı verileri) 

 

Bu kapsamda Afrika kıtasında Türkiye‟nin en çok ihracat yaptığı ülke Mısır‟dır. Mısır ile 

yapılan ticaret hacmi incelendiğinde Türkiye ile Mısır arasındaki dıĢ ticaret hacmi artıĢ eğilimde 

olduğu gözlenmektedir. Ġki ülkenin iktisadi olarak birbirine tamamlayıcı ülkeler olduğu açık bir 

Ģekilde görülmektedir. 

 

3.3. Arap Baharı Sonrasında Mısır ve Türkiye İlişkileri 

 

Arap Baharı süreci sonrasında yaĢanan darbe ve sonrasında CumhurbaĢkanlığı‟na getirilen 

Abdül Fettah El Sisi döneminde tamamen radikal bir çizgiye girilmiĢ, Türkiye-Mısır iliĢkileri 

oldukça kötüleĢmiĢtir (Nouhy, 2017: 70). Türkiye, özellikle 2012 yılının Kasım ayından itibaren 

Mısır‟da Mursi yönetimine karĢı baĢlayan gösteriler ve sonraki aylarda kimi bölgesel aktörlerin 

Mısır‟daki muhalefete destek vererek karĢı devrim projesine dahil olmaları sürecinde etkin bir rol 

oynayamamıĢtır. Müslüman kardeĢler ile üst düzey iliĢkiler sağlansa bile darbenin gerçekleĢmesine 

engel olamamıĢtır.  

 

Türkiye, 3 Temmuz 2013 yılında Muhammed Mursi‟ye karĢı baĢında Genel Kurmay BaĢkanı 

Abdül Fettah El Sisi önderliğinde yapılan devrime sert tepki göstermiĢtir. Türkiye, Mısır‟da 
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yaĢananların bir darbe ve halkın iradesine yapılan bir saygısızlık olarak değerlendirmiĢtir. 

Mısır‟daki askeri müdahaleye Türkiye‟de sadece AK Parti Hükümeti değil diğer siyasi partiler de 

ortak bildiri yayımlayarak tepki göstermiĢlerdir. Mısır‟da yaĢanan karĢı devrim hareketini en yoğun 

Ģekilde destekleyen ülkeler özellikle Suudi Arabistan, BirleĢik Arap Emirlikleri ve Kuveyt 

olmuĢtur. Bu devletler Sisi rejimini destekleyerek karĢı devrim sürecinin baĢarılı bir Ģekilde 

yürütülmesini sağlamak için hem mali hem de siyasi bakımdan destek vermiĢlerdir. Nitekim 3 

Temmuz‟daki askeri darbe sonucunda Sisi‟yi ilk tebrik eden yönetimler de Suudi Arabistan, 

BirleĢik Arap Emirlikleri ve Kuveyt olmuĢtur. Bu üç ülke darbenin ve dolayısıyla karĢı devrim 

sürecinin doğrudan destekleyicileri olmuĢlardır (Telci, 2017a: 222-223). 

 

Mısır‟da yapılan darbeye Türkiye sert tepki göstermiĢtir. Türkiye‟nin Mısır‟daki darbeye 

karĢı ilk tepkiyi göstermesinde iç ve dıĢ faktör olmak üzere iki unsur etkili olmuĢtur. Ġç faktör 

olarak Türkiye içerisinde bulunan askeri müdahalelerden çok çekmiĢ ve bunun bir daha olmasından 

çekinmiĢtir. DıĢ faktör ise Mısır ordusunun bölgedeki Türk-Mısır ortaklığına karĢı çıkacağını ve 

Türkiye‟nin Ortadoğu Politikasına muhalefet olacağını düĢünmüĢtür (Nouhy, 2017: 110). 

 

Mısır‟daki devrim sürecinin duraklatılmasını istemeyen Türkiye askeri darbeyi gerçekleĢtiren 

kadrolara karĢı tepkisini birçok ulusal ve uluslararası ortamda uzun süre göstermeye devam 

etmiĢtir.  Dönemin BaĢbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan, her konuĢmasında darbe yönetimini 

eleĢtirmiĢ ve darbeyle görevden alınan Muhammed Mursi‟ yi Mısır‟ın cumhurbaĢkanı olarak kabul 

ettiğini dile getirmiĢtir. Kahire, Türkiye‟nin sert açıklamalarını Mısır‟ın iç iĢlerine karıĢmak olarak 

yorumlamıĢtır. Bunun üzerine Kahire, 23 Kasım 2013 yılında Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni 

Botsalı istenmeyen adam ilan edilmiĢtir. Bu karara cevaben Türkiye de Mısır‟ın Ankara 

büyükelçisini istenmeyen adam ilan etmesinin ardından (Telci, 2017a: 238) 3 Temmuz‟da darbe 

sonucu baĢa geçen hükümet Türkiye ile diplomatik iliĢkilerin düzeyini düĢürme kararı almıĢ ve 

dönemin BaĢbakanı Recep Tayyip Erdoğan‟ın kendilerini eleĢtirmesine bu Ģekilde cevap vermiĢtir 

(Akgün ve Gündoğar, 2014:1). Fakat bu durum Türkiye‟yi zor bir durumda bırakmıĢtır. Mısır‟dan 

beklemediği bu hamle ile kendi siyasetini sorgulamaya daha sessiz bir siyaset izlemeye baĢlayarak 

kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmiĢtir. Aksi takdirde Mısır ile iliĢkiler daha da 

kötüleĢebilirdi. Türkiye, Müslüman KardeĢler baĢta olmak üzere korumak istediği çıkarlarını 

koruyabilme imkânını yitirebilir ve Filistin sorunu ortaya çıktığında bölgenin en özgül ağırlığa 

sahip ülkesiyle temasının kopmasına neden olabilirdi. 

 

Muhammed Mursi, askerler tarafından görevinden uzaklaĢtırıldıktan sonra Türkiye ile Mısır 

arasında iliĢkiler gerilmeye baĢlamıĢtır. Kahire büyükelçisi istenmeyen adam olarak ilan edildikten 

sonra, dönemin DıĢiĢleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Bahreyn‟e ziyarette bulunmuĢtur. Davutoğlu, 

Bahreyn‟de yaptığı konuĢmasında darbeye karĢı tepkilerinin Mısır‟ın içiĢlerine karıĢmak anlamına 

gelmediğini ifade etmiĢtir. Türkiye halkıyla Mısır halkının kardeĢ olduklarını dile getirmiĢtir 

(Akgün ve Gündoğar, 2014: 1). 
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Türkiye‟nin darbe yönetimine tepkisi 2014 yılında da devam etmiĢtir. Mısır mahkemelerinin 

259 Müslüman kardeĢler üyesini idam cezası kararı vermesi üzerine Mısır hükümeti Türkiye‟deki 

siyasiler tarafından sert bir dille eleĢtirilmiĢtir. Türkiye‟nin birçok Ģehrinde sisi yönetimine karĢı 

protestolar düzenlenmiĢtir. Türkiye 2014 yılının Haziran ayında Sisi‟nin cumhurbaĢkanı 

seçilmesini de sert bir dille eleĢtirmiĢtir. Recep Tayyip Erdoğan, batılı ülkelerin Sisi‟nin 

cumhurbaĢkanlığını tebrik etmesini eleĢtirmiĢ ve darbeyle iĢbaĢına gelmiĢ birinin 

kutlanamayacağını dile getirmiĢtir. Recep Tayyip Erdoğan‟ın Sisi‟ye yönelik tepkisi New York‟ta 

düzenlenen BM Genel Kurulu‟ndaki konuĢmasında da devam etmiĢtir. Erdoğan hem Mısır 

yönetimini hem de darbe karĢısında sessiz kalan Batılı liderlere tepki göstermiĢtir (Telci, 2017a: 

238). 

 

Ġki ülke arasındaki resmi iliĢkilerde yaĢanan krizler Mısır halkına da yansımıĢtır. Bu da 2013 

Ortadoğu‟da Türkiye algısı araĢtırmaları sonuçlarına göre, 2011 yılında Mısır halkının Türkiye‟ye 

duyduğu sempati %86 iken 2013 yılına gelindiğinde %38‟lere düĢmüĢtür. Mısır halkı Türkiye‟ye 

olan sempatisini kaybetmiĢ gözükmektedir. Ġkili iliĢkilerin kötüye gitmesi ekonomik ve ticari 

iliĢkileri de etkilemiĢtir. 

 

Tablo 4: İkili Ticari ve Ekonomik İlişkiler (Bin ABD Doları) 

YILLAR İHRACAT İTHALAT 

2011 2 759 311 1 382 216 

2012 3 679 195 1 342 051 

2013 3 200 362 1 628 868 

2014 3 297 538 1 434 472 

2015 3 124 876 1 215 905 

2016 2 732 926 1 443 397 

2017 2 360 734 1 997 503 

2018 3 053 571 2 190 937 

Kaynak: TÜĠK  

 

Tablo 4‟de görüldüğü üzere Arap Baharı sonrasında Türkiye ile Mısır arasındaki ticari 

iliĢkiler sürekli değiĢim göstermiĢtir ithalat ve ihracat oranlarında sürekli bir iniĢ çıkıĢ söz konusu 

olmuĢtur. Aradan çok uzun zaman geçmesine rağmen iliĢkiler normale dönmemiĢtir. Türkiye 

içerisinde yaĢanan iç sorunlar dolayısıyla siyasi ilgi bu alanda yoğunlaĢamamıĢtır. Nitekim Türkiye 

ile Mısır arasındaki ekonomik iliĢkiler de tıpkı siyasi iliĢkiler gibi yıldan yıla değiĢiklik 

göstermiĢtir. 
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Nisan 2019‟da parlamento, cumhurbaĢkanlığını güçlendirecek ve orduyu politika yapımına 

etki edecek Ģekilde bir dizi anayasa değiĢikliğini onayladı. DeğiĢikliklerden biri cumhurbaĢkanlığı 

süresini altı yıla kadar uzattı ancak ardıĢık iki dönemlik bir limiti tekrar doğruladı. Diğer bir 

değiĢiklik, Sisi'nin ikinci döneminde zaten 2024'te altı yıllık bir dönem için devam edebileceğini 

belirtti. DeğiĢiklikler, cumhurbaĢkanının yargı baĢkanlığına atanmasını ve cumhurbaĢkanının 

yargıda üst hâkimler tayin etmesini ve BaĢkanın atadığı üyelerin üçte biriyle yasama meclisinde bir 

üst oda açmasını sağlamıĢtır. Bu arada Savunma Bakanı, Silahlı Kuvvetler Yüksek Kurulu'nun 

onayına tabi tutulmuĢtur. Yapılan değiĢiklikler, yasama meclisi onayladıktan günler sonra ülke 

çapında referanduma getirilmiĢ ve seçmenlerin yüzde 89'u tarafından onaylanmıĢtır. Bu Ģekilde 

kendini uzun bir süre daha garanti altına almıĢ olan Sisi yönetimi ile Türkiye arasındaki iliĢkiler 

düzelme göstermezken, Mısır ve Türkiye‟nin bölgesel politikalarında da krizler kendini göstermeye 

baĢlamıĢtır.  Mısır, Katar‟a abluka uygulayan körfez ülkelerinin tarafında yer almıĢtır. Fakat 

Türkiye, Katar‟a destek vermiĢtir ( Telci, 2017b: 213). Mısır‟ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve 

Yunanistan ile Akdeniz‟de ortak doğalgaz ve petrol arama faaliyetleri Türkiye tarafından büyük 

tepkiyle karĢılanmıĢtır. Türkiye ise Mısır‟ın uzun zamandır sorunlar yaĢadığı Sudan‟daki Ömer 

BeĢir yönetimiyle iliĢkilerini geliĢtirmeye çalıĢmıĢtır (Kaya, 2018: 479). 

. 
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SONUÇ 

 

Kadim bir uygarlık olan, Asya ve Afrika kıtalarının birleĢtiği noktada yer alan Mısır, stratejik 

olarak önemli bir değere sahiptir. Nüfus bakımından oldukça kalabalık olan Mısır Cumhuriyeti, 

tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıĢtır. Önemli bir coğrafyaya sahip olan Mısır, 

üzerinde birçok devletin kurulmasına ve yıkılmasına Ģahit olmuĢtur.   

 

Nasır döneminde, Mısır‟da yapılan reformlar köklü değiĢiklikler meydana getirmiĢ ve Mısır 

için tam anlamıyla bir dönüm noktası söz konusu olmuĢtur. Soğuk savaĢ döneminde Sovyetler 

birliği yanlısı olan Cemal Abdul Nasır, Mısır‟ın CumhurbaĢkanı olmasıyla Türkiye ile Mısır 

arasındaki iliĢkiler gerilmeye baĢlamıĢtır. Doğu ve Batı bloğunun dünya üzerinde etkin olduğu 

dönemde Sovyet tehdidine karĢılık kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden Türkiye 1952 

yılında NATO‟ya üye olarak Batı ile iliĢkilerinde bir dönüm noktası gerçekleĢtirmiĢtir. Nitekim 

Soğuk SavaĢ‟ın bitiĢi ile birlikte Türkiye, Sovyet komünizminin tehdidinden kurtularak yönünü 

Ortadoğu‟ya çevirmiĢ ve Ortadoğu ülkeleriyle yakın iliĢkiler kurmaya yönelmiĢtir.  

 

1970 yılında Cemal Abdul Nasır‟ın vefat etmesiyle birlikte yerine Enver Sedat 

CumhurbaĢkanı olarak seçilmiĢtir. Enver Sedat döneminde yaĢanan Arap – Ġsrail SavaĢı‟nda da 

Türkiye, Arapları destekleme politikasını devam ettirmiĢtir. Bu durum Ġsrail ile olan iliĢkilerinin 

zayıflamasına yol açarken, Araplarla iliĢkilerinin yumuĢamaya baĢlamasına vesile olmuĢtur. Fakat 

tam anlamıyla iliĢkilerde bir geliĢme yaĢanmamıĢtır. Bununla beraber, 1973 yılında Petrol 

Krizi‟nin yaĢanmasıyla Türkiye ekonomik anlamda ihtiyaçları doğrultusunda dıĢ politikasını 

Ortadoğu‟ya yönlendirmiĢtir. Arap dünyasında var olan Batı karĢıtlığının üst seviyelere ulaĢması ve 

Arap milliyetçiliğinin artmıĢ olması nedeniyle iliĢkilerde ilerleme sağlamamıĢtır.  

 

Hüsnü Mübarek döneminde Türkiye- Mısır iliĢkilerinde çok fazla bir ilerleme söz konusu 

olmamıĢtır. Sadece 2004 yılından sonra karĢılıklı ziyaretler baĢlamıĢ ve iĢbirliği anlaĢmaları 

hakkında görüĢmeler gerçekleĢtirilmiĢtir. Muhammed Buazizi‟nin 17 Aralık 2010 tarihinde kendini 

yakması Tunus devrimini ateĢlemiĢtir. 2010 yılında baĢlayan ve Arap baharı olarak adlandırılan 

Tunus‟ta meydana gelen isyanlar kısa bir zaman sonra Mısır‟ı da etkisi altına almıĢtır. Olaylar kısa 

zaman sonra Libya, Yemen, Bahreyn ve Suriye‟ye sıçramıĢtır. Mısır‟da, diktatörlük rejimini 

yıkmak isteyen ve demokratik rejime geçmek isteyen geniĢ halk kitlesi protestolara baĢlamıĢtır. 

Hüsnü Mübarek, Mısır ordusu ve STK‟ların da Mısırlı halkın yanında yer aldığından dolayı 

protestolara çok fazla direnemeyerek istifa etmek zorunda kalmıĢtır. Türkiye de 25 Ocak 2011 

devrimine destek verdiğini açıklamıĢ ve demokrasi isteyen halkın yanında yer almıĢtır.

D 3
Dörtgen
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Devrim sonrasında bir “geçiĢ dönemi” yaĢanmıĢtır. 2012 yılında cumhurbaĢkanlığı seçimine 

gidilmiĢtir. Tahrir meydanında halkın örgütlenmesini sağlayan Müslüman KardeĢler, yapılan 

seçimle ülke yönetiminin baĢına geçmiĢtir. Müslüman KardeĢler‟ in adayı Muhammed Mursi 

CumhurbaĢkanı olmuĢtur. Muhammed Mursi, Türkiye ile yakın iliĢkiler kurmuĢtur. Mısır 

muhafazakârları tarafından, Türkiye laik bir ülke olduğu için eleĢtirilmiĢ olsa da Türkiye ile Mısır 

arasındaki iliĢkiler bu dönemde altın çağını yaĢamıĢtır. 

 

2013 yılına gelindiğinde Muhammed Mursi‟nin dini siyasete alet ettiğini ileri süren muhalif 

gruplar protesto gösterilerine baĢlamıĢtır. Mursi‟nin özellikle de kendi gücünü arttırmak için 

BaĢbakanlık Kararnamesi çıkarmasıyla muhaliflerin ayaklanmaları daha da artmaya baĢlamıĢtır. 

Nihayetinde, Mısır ordusu, Mübarek döneminde olduğu gibi 3 Temmuz 2013‟te yönetime el 

koymuĢtur. Halkın demokratik değerler için 2011 yılında yaptıkları her Ģey bu Ģekilde boĢa 

çıkmıĢtır. 

 

Devrime karĢı yaĢanan darbe halkın demokratikleĢme arzusuna ket vurmuĢtur.  Bunun en 

önemli nedeni devletin hemen hemen tüm kurumlarında kökleĢmiĢ bir yapının söz konusu 

olmasıdır. Bunu değiĢtirmek çok da kolay olmayacaktır. Çünkü Müslüman KardeĢler‟in 25 Ocak 

devrim sürecinde aktif olmalarına, Muhammed Mursi ile yapılacak olan yeniliklere ve radikal tüm 

adımlara karĢı baĢta ordu ve yargı kanadı olmak üzere sistem buna izin vermemiĢtir. 

 

Askeri darbe sonucunda Abdül Fettah El-Sisi yönetimi ele geçirmiĢtir. Batılı ülkeler özellikle 

de ABD tarafından darbe olumlu bir Ģekilde karĢılanmıĢ ve Türkiye ise demokrasiyi savunarak 

darbe yönetimine büyük tepki göstermiĢtir. Bu yaĢananlar Türkiye ile Mısır iliĢkilerinin 

gerilemesine neden olmuĢtur. Sisi, Türkiye‟ye kendi meĢruiyetini kabul ettirmek için Türkiye‟ye 

karĢılık Kıbrıs meselesinde Batı ile iĢbirliği yapmıĢtır. Ġki ülke arasındaki iliĢkiler iyice gerilmeye 

baĢlamıĢtır. KarĢılıklı olarak diplomatlar geri çekilmiĢ hatta Mısır, Türk büyükelçisini “istenmeyen 

kiĢi” olarak ilan etmiĢtir. 2016 yılına gelindiğinde ise, Türkiye ile Mısır‟ın DıĢiĢleri Bakanları BM 

Genel Kurulu toplantısında ikili yakın temaslarda bulunması, ortak kültüre ve tarihe vurgu 

yapmaları söz konusu ülkelerin iliĢkilerinin seyrini biraz da olsa değiĢtirmeye baĢladığı ifade 

edilebilir. 

 

Türkiye, Arap Baharı sürecine diğer bölgesel ve küresel aktörler gibi hazırlıksız 

yakalanmıĢtır. Hızla yayılan protesto dalgaları Türkiye açıcından ciddi bir ikileme yol açmıĢtır. 

Süreç öncesinde bölgede ciddi bir ticaret ve yatırım faaliyetlerinin yarattığı “ekonomik çıkarlar” ön 

plana çekilerek mevcut otoriter yönetimler muhatap alınmalı mı yoksa “değerler” bağlamında 

halkların isteklerine kulak verilerek muhalefet mi desteklenmelidir. Türkiye Arap Baharı sürecinde 

izlediği politika bu yönden çok fazla eleĢtirilmektedir. Türkiye sadece bölgesel hükümetlerle değil, 

demokratik yollarla iktidara gelebileceğini düĢündüğü farklı ülkelerdeki özellikle Mısır, Tunus ve 

Suriye‟deki Müslüman kardeĢler tipi farklı oluĢumlarla yakınlaĢması, Bahreyn ve Yemen‟de 
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hemen hemen hiç varlık gösteremeyerek Suudi Arabistan‟ın doğrudan müdahil olmasını ve 

liderliğini kabul etmesi temel eleĢtiriler olarak görülmektedir. 

 

Arap Baharı olarak nitelendirilen Ortadoğu‟da yaĢanan ve hala yaĢanmakta olan süreç 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yaĢayan halkın demokrasi arayıĢlarının bir sonucudur. Fakat 

Ortadoğu‟da demokrasinin yerleĢebilmesi için sadece halkın isteği yeterli değil, özellikle dıĢ 

dinamikler önemli bir etkendir. Örneğin; Doğu Avrupa üzerindeki Sovyet vesayetinin kaldırılması 

sonucunda bu coğrafyadaki komünist rejimler bir yıl kadar kısa bir sürede ardı ardına yıkılmasının 

önü açılmıĢtır.  

 

Demokratik bir dönüĢümün olabilmesi için öncelikle toplumsal bilinçlenmenin gerçekleĢmesi 

gerekmektedir. Ancak Mısır‟da ve genel olarak Ortadoğu‟da gerçekleĢen devrimlerde böyle bir 

açılım iç politika tarafından desteklenmemiĢtir. DıĢ güçlerinde bölgeyle olan iliĢkilerinde diktatör 

liderle iĢbirliği içinde oldukları görülmüĢtür. Fakat Arap Baharı süreci, bölge için 

demokratikleĢmeye yönelik önemli bir adım olmuĢtur. Halk demokratik yönetim taleplerine ve 

demokratikleĢme hedeflerine yaklaĢma adına meydanlarda ağır bedeller ödemiĢlerdir. Süreç, 

bölgenin yeniden Ģekillenmesine yol açmıĢtır.  

 

Mısır‟da var olan sorunlar, çözüm bekleyen demokratikleĢme hareketleri, ekonomik 

sıkıntılar, bağımsız dıĢ politika, iĢsizlik, Filistin meselesi ve Sudan meselesi gibi sorunlar çözüme 

kavuĢturulamamıĢtır. Bunlar öncelikle Mısır‟da var olan iç dinamiklere takılmıĢtır. Bu yüzden 

çözüme kavuĢamamıĢtır. Mısır‟da rejim kökleĢmiĢ bir durumdadır. Bu Ģekilde devam etmekteyken 

demokratikleĢme çabaları da sonuçsuz kalmıĢtır. Bununla beraber sorunların çözülmesi, istikrar ve 

toplumsal barıĢın sağlanması kısa vadede pek de mümkün görünmemektedir. 

 

Netice itibariyle Mısır Ortadoğu ülkelerine giriĢ kapısı olarak görüldüğünden Türkiye için 

Mısır‟ın önemi oldukça fazladır. Bölge ülkelerini etkileme gücüne sahip olan Mısır tarafından 

Türkiye model olarak alınacak bir ülke olarak görülmektedir. Ġki ülke arasında karĢılıklı iliĢkilerin 

geliĢtirilmesi için bir dizi faaliyetler yürütülmüĢtür. Her ne kadar, Türkiye ile Mısır arasındaki 

iliĢkiler iniĢli çıkıĢlı bir seyir izlediyse de uzun bir döneme dayanmaktadır. Türkiye ile Mısır 

arasındaki iliĢkiler minimum seviyeye inmiĢ olsa da bu durumun uzun bir süre devam etmeyeceğini 

tarih bize göstermektedir. 

 

Mısır‟da ekonominin yavaĢladığı, yatırımların azaldığı ve dıĢ borçların arttığı bir dönemden 

geçilmektedir. Bu durumda iken Türkiye ile ekonomik iliĢkilerin bozulması ya da askıya alınması 

zaten bozuk olan Mısır ekonomisinin daha da kötüleĢmesine sebep olacağından ülkeler için tercih 

edilmeyecektir. Körfez ülkelerinden Mısır‟a gelen yardımlar dıĢ borçların ödenmesine ve iç 

dengelerin toparlanmasına çok fazla bir katkı sağlamamıĢ görülmektedir. Bu nedenle Mısır darbe 

hükümeti Türkiye ile olan iliĢkilerini devam ettirmede pek istekli olarak görünmese de ekonomik 
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boyutu ayrı tutarak devam ettirme eğiliminde olduğu gözükmektedir. Zaten ticaretin yaĢanan siyasi 

gerilime rağmen devam etmesi de bu tutumu açıklamaktadır. 

 

Ġki ülke arasında yaĢanan gerilim, son dönemlerde dıĢ politikalarına da yansımıĢtır. Mısır‟ın 

uzun zamandır problem yaĢadığı Sudan ile Türkiye yakın iliĢkiler kurmaya baĢlamıĢtır. Mısır‟da 

Doğu Akdeniz‟de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ortak doğalgaz ve petrol arama 

faaliyetlerine girmiĢtir. Türkiye, enerji ihtiyacının büyük çoğunluğunu dıĢardan sağlayan bir 

ülkedir. Bu nedenle bölgede yaĢanan enerji faaliyetlerine büyük önem vermektedir. Bundan dolayı 

da Doğu Akdeniz‟de yaĢanan enerji arama faaliyetlerinin dıĢına itilme çabalarına sert tepki 

göstermektedir. Doğu Akdeniz‟de enerji kaynakları üzerinde sürdürülen mücadelelerin kalıcı bir 

barıĢ ortamı oluĢturulabilmesi için hakkaniyetli bir Ģekilde yeni bir iĢbirliği ortamı oluĢturulması 

gerekmektedir. 

 

Kendilerini demokrasi, özgürlüklerin korunması ve insan hakları gibi değerlerin üzerinden 

tanımlayan ve bu değerlerin en önemli savunucuları olarak kendilerini gören batılı ülkeler 

Ortadoğu‟da açık bir Ģekilde demokratikleĢmeye karĢı bir pozisyon almıĢtır. Mısır‟da yaĢanan 

devrim sonrasındaki askeri darbe sonucunda Müslüman kardeĢlere karĢı iĢlenen insan hakları 

iĢleyen rejime açık bir Ģekilde destek vermiĢlerdir. Batılı devletlerin bu Ģekilde davranması, 

Ortadoğu‟da halkların idaresini yansıtan rejimlerin iktidara gelmesini istemediklerinin bir 

göstergesidir. 

 

Yapılan araĢtırmalar sonucunda; Mısır‟daki devrime karĢı yapılan darbe sonucunda yönetimi 

ele alan darbe rejimi Amerika BirleĢik Devletleri, Avrupa Birliği ve güçlü Körfez Ülkeleri‟nin 

desteğini arkasına almıĢtır. Büyük devletlerin desteğini alan bu rejim kolay kolay sarsılacak gibi de 

görülmemektedir. Türkiye‟nin rejim karĢısında yer alması olayların akĢını etkilemekte yetersiz 

kalacağı açıktır. Mısır‟ın istikrarlı bir yapıya kavuĢması Türkiye açısından oldukça önemlidir. 

Mısır‟ın da Suriye gibi bir kaosa sürüklenmesinin Türkiye açısından hiçbir fayda sağlamayacağı da 

açıktır. 

 

Türkiye, bölgede yaĢanan olaylarda demokratik dönüĢümü destekleyici bir rol üstlenmiĢtir. 

Türkiye‟nin, bölge üzerinde etkisi artmaya baĢlamıĢtır. Bölgenin halklarında Türkiye‟ye karĢı 

büyük bir hayranlık oluĢmuĢtur. Uluslararası alanda Türkiye‟nin bölgenin lider ülkesi konumuna 

gelebileceği düĢüncesi yeni bir tartıĢmayı ortaya çıkarmıĢtır. Bu tartıĢmanın temelini ise 

Türkiye‟nin Müslüman bir devlet olması ve demokratik bir sistemle yönetilmesi sebebiyle Arap 

Baharında değiĢim yaĢayan ülkelere model olabileceğine yönelik fikirler oluĢturmaktadır. 

 

Türkiye‟nin stratejik olarak, halkının taleplerine kulak veren, hukukun üstünlüğüne dayanan, 

tüm siyasi aktörlerin temsil edilebildiği, meĢruiyet sorununu çözmüĢ ve ekonomik anlamda güçlü 

ve demokratik bir Mısır ile iliĢkiler kurması çıkarına olacaktır. Türk dıĢ politikası bölgede 
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ekonomik olarak bütünleĢmeyi sağlamak ve hareket serbestisine sahip olmayı hedeflemektedir. Bu 

nedenle Türkiye, politikalarını yerel eksenli değil de bölge eksenli belirlemelidir. Bu nedenle, 

Mısır‟da demokratik bir yönetimin olması, ülkede istikrarsızlığa neden olacak bir yapının olmaması 

sadece Mısır için değil tüm bölge için hayati öneme sahiptir. 

 

Gelinen noktada Sisi Yönetimi, ABD, Almanya, Fransa, Ġtalya ve Rusya ile iĢbirliğini 

artırarak, Ġsrail ile stratejik iliĢkiler geliĢtirerek Mısır‟da karĢı devrim sürecini daha da 

güçlendirmeye devam etmesi karĢısında hiçbir engel bulunmamaktadır. 2011 yılında on yıllarca 

baskıcı rejimi sonlandırmak için demokratik bir düzen kurmak isteyen kitlelerin amaçlarına 

ulaĢması yönündeki Ģansları ise gün geçtikçe azalmaktadır. Mısır yeniden bir devrimci kalkıĢmaya 

sahne olur mu bilinmez fakat ülkede demokratik bir düzenin yerleĢeceğinin on yıllar alabileceğini 

bu Ģartlar altında tahmin etmek zor değildir. Türkiye, Mısır‟ın demokratikleĢmesi için kendi içinde 

yaratacağı emsalle eleĢtirilerden daha fazla katkı sağlayabilir. Bu katkısı ancak ve ancak bu ülkeyle 

olan iliĢkilerini normalleĢtirerek mümkün olabilecektir.      
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