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Her devletin dış politikasında olduğu gibi, Mısır’ın da dış politikası bir takım sabit unsurların etkisi altında 

şekillenmektedir. Ülkenin Doğu Akdeniz havzasında, Afrika ve Asya kıtaları arasındaki coğrafi konumu, 

nüfus yapısı, kültürel özellikleri ve tarihi arka planı, ülkeyi idare etmekte olan siyasal akım ya da liderin 

kimliği ne olursa olsun değişmeyen ve dikkate alınması gereken unsurlardır. 

Ancak bu sabit unsurlar dışında, dönemin küresel ve bölgesel dengelerine bağlı olarak, ayrıca ülkede dış 

politika yapım sürecinde etkili olan oyuncuların kimliğine bağlı olarak bir takım, zaman zaman son derece 

önemli değişiklikler yaşanmaktadır. Mısır dış politikası son üç yıldır bu türden değişimlere, iç siyasal 

hayatında yaşadığı dönüşümlerin etkisiyle, sık sık maruz kalmaktadır.  

Bu makale kapsamında, otuz yıllık Hüsnü Mübarek yönetiminin Şubat 2011’de sona ermesine yol açan 

sokak hareketlerinin ardından yaşanan askeri geçiş dönemi, Muhammed Mursi başkanlığındaki Müslüman 

Kardeşler dönemi ve 3 Temmuz 2013 tarihinde yönetime el koyarak daha sonra cumhurbaşkanı seçilen 

Abdülfettah el-Sisi döneminde Mısır dış politikasının nasıl bir seyir izlediği, bu çalkantılı dönemin Mısır 

diplomasi tarihini de akılda tutarak, ne tür farklı ya da geçmişle uyumlu dış politika çıktıları yarattığını 

ortaya koymaktır. 

Bu amaçla öncelikle “Arap Baharı” öncesi Mısır dış politikasının nasıl bir seyir izlediği hatırlatılacak ve 

ardından 2011’de başlayan ve pek çok kırılmayla ilerleyen Mübarek sonrası dönemde Mısır’ın dünyayla 

olan ilişkilerinin seyri incelenecektir. 

Mısır: Süreklilik ve Değişim 

85 milyonu aşan nüfusuyla Arap dünyasının en kalabalık ülkesi olan Mısır, bir taraftan bu özelliğinin, diğer 

taraftan da daha 19. yüzyıl başlarında giriştiği modernleşme çabalarının bir sonucu olarak, kendini 

genellikle Arap dünyasının lideri olarak konumlandırmıştır. Mısır nüfusunun büyüklük dışındaki bir diğer 

önemli özelliği de, çoğunluk Sünni Müslüman olsa da, ülkede yaşayanların yaklaşık onda birinin Kıpti 

Hıristiyan azınlığa mensup olmasıdır. Bu azınlık, Ortadoğu'daki ve Arap dünyasındaki en kalabalık 

Hıristiyan topluluğunu oluşturmakta ve ülke iç siyasetinin şekillenmesinde önemli bir unsur olarak dikkate 

alınması gerekmektedir.

Mısır’ın stratejik değeri ise, sadece Doğu Akdeniz'deki konumundan değil, aynı zamanda 1869'dan beri 

faaliyette olan Süveyş Kanalı'nın uluslararası deniz taşımacılığındaki öneminden kaynaklanmaktadır. 

Dünyadaki deniz nakliyatının yüzde 14'ü her yıl bu kanaldan geçen 20 bin yük gemisi ve tanker tarafından 

gerçekleştirilmektedir. 1956'da Cemal Nasır döneminde millileştirilen ve bu sebeple de Mısır ile İsrail, 

Fransa ve Birleşik Krallık arasında bir savaşa da yol açan Süveyş Kanalı, Mısır bütçesindeki gelirlerin onda 



birine tekabül eden yıllık 5 milyar dolar gelir sağlamaktadır. 

Mısır’ın dış politikasını incelerken dikkate alınması gereken bir olgu da, ülkede ordunun oynadığı siyasal 

ve ekonomik roldür. Monarşinin sona erdiği 1953 yılından bu yana, Muhammed Mursi dönemi hariç, hep 

asker kökenli devlet başkanlarına sahip olan Mısır'da ülkenin dış siyaset yapım sürecinde ordunun ağırlığı 

hep hissedilmiştir. 

Soğuk Savaş döneminde, özellikle de Cemal Abdül Nasır’ın yönetimi altında (1953-1970) Mısır, ABD ve 

Sovyetler Birliği arasındaki mücadelenin etkilerine her ülke gibi maruz kalmıştır. Bir yandan Bağlantısızlar 

Hareketi'nin liderlerinden biri olsa da, Nasır döneminde Mısır, Doğu Bloku’na daha yakın bir duruş 

sergilemiş, ABD'nin bölgedeki en önemli müttefiklerinden İsrail'le 1956 ve 1967 yıllarında savaşa 

tutuşmuştur. Bu çerçevede Filistin davasının da bayraktarlığını yapmaya çalışan Mısır, Filistin Kurtuluş 

Örgütü'nün 1964'te kurulmasına da ön ayak olmuştur. 

Nasır'ı izleyen Enver Sedat döneminde (1970-1981) ise Mısır, her ne kadar 1973 Yom Kippur Savaşı 

örneğinde görüldüğü gibi Nasır dönemi dış politikasını bir süre devam ettirmeye çalışmışsa da, zaman 

içinde batı bloğuna yakınlaşmıştır. İsrail'in Sina yarımadasındaki işgalini zor kullanarak değil, müzakere 

ederek bitirebileceğinin anlaşılmasıyla başlatılan bu yakınlaşma, ABD’nin arabuluculuğu sayesinde 

Mısır'ın İsrail'le Camp David anlaşmalarını imzalaması ve İsrail'in 1979 yılında resmen tanımasıyla 

sonuçlanmıştır. Buna bir tepki olarak, Arap Dünyası'nın liderliği iddiasındaki Mısır’ın, kurucusu olduğu 

Arap Ligi’ndeki üyeliği askıya alınmış ve örgütün merkezi Kahire’den Tunus’a taşınmıştır. İsrail'e resmi 

ziyarette de bulunan Enver Sedat ise bu politikasının bedelini 1981 yılında bir suikastle hayatını 

kaybederek ödemiştir. 

Sedat'ın yerine geçen Hüsnü Mübarek, büyük ölçüde selefinin batıya yakın dış politikasını devam ettirmiş 

ve büyük ölçüde ordunun desteğinden yararlanarak ülkedeki otoriter siyasal yapıyı devam ettirmiştir. 

Hüsnü Mübarek, içte ve dışta zaman zaman yapılan demokratikleşme çağrılarını ise İslamcı tehdidi gerekçe 

göstererek savuşturmuş ve özellikle istihbarat kuruluşlarını kullanarak kendisine yönelebilecek her türlü 

muhalif hareketi bastırma yoluna gitmiştir. 

Bir yandan ülkede git gide artan ekonomik zorluklar, öte yandan giderek yaşlanan Mübarek'in yönetimdeki 

ağırlığını korumak için baskı yöntemlerini ağırlaştırması, bunların üstüne bir de Hüsnü Mübarek'in 

yönetimi pek çok yolsuzluk iddiasında adı geçtiği için ülkede pek de popüler olmayan oğlu Cemal 

Mübarek’e devretme ihtimali ortaya çıkınca tepkiler giderek artmıştır. 

Nihayet, Aralık 2010'da Tunus'ta ortaya çıkan halk hareketinin de etkisiyle 2011'in ilk günlerinden itibaren 

Mısır halkı da sokaklara inmiş ve yoğunluğu giderek artan gösterilerle Mübarek'in istifasını istemeye 

başlamıştır. Mısır'ın başkenti Kahire’nin merkezinde bulunan Tahrir Meydanı'nın Mübarek rejiminin 

muhalifleri tarafından haftalar boyunda işgal edilmesiyle hatırlanan ve dünya kamuoyunun günü gününe 



takip ettiği bu gösteriler, iktidarda daha fazla tutunma olanağı görmeyen Mübarek'in 11 Şubat 2011 

tarihinde istifasıyla başarıya ulaşmıştır. Mübarek'in istifası, "Arap Baharı" olarak adlandırılan ve bölge 

çapına yayılan siyasal alt-üst oluşun en önemli sonuçlarından biri olarak kaydedilmiştir. 

Mübarek’in iktidarı terk etmesiyle sonuçlanan olaylar sık sık bir "devrim" olarak nitelendirilse de, aslında 

2011 yılından bu yana Mısır üç ayrı devrim yaşadı demek belki daha doğru bir tespit olacaktır. Buna göre 

eğer birinci devrim Mübarek'in devrilmesi ise, 2012 yılında yapılan seçimlerle Müslüman Kardeşler'in 

yönetime geçmesi ve 2013'de bu kez onların devrilip Abdülfettah el-Sissi başkanlığında bir askeri 

yönetimin kurulması da ayrı ayrı devrimler olarak nitelendirilebilir. Devrim niteliğinde önemli iç siyasal 

değişikliklerin yaşandığı bir süreç içinde, dış politikanın da aynı boyutta değişiklikler yaşamaması 

imkansızdır.  

Hüsnü Mübarek’in istifasının ardından, Mısır’ın yönetimi, başında (aslında eski rejimin önemli 

isimlerinden biri olan) 76 yaşındaki General Muhammed Hüseyin Tantavi’nin bulunduğu yarı-askeri bir 

komiteye devredilmiştir. Bu komitenin görevi, hızla yeni bir anayasa ve seçim kanunu hazırlamak ve 

seçimlere giderek iktidarı Mısır tarihinde ilk defa olarak seçilmiş bir hükümete devretmek olmuştur. Bu 

kısa geçiş dönemi Mübarek sonrası dönem içinde bir parantez olarak değerlendirilebilir. Mısır’ın büyük 

ölçüde kendi içine kapandığı ve siyasal yaşamını bir düzene oturtmaya çalıştığı bu dönemde Mısır dış 

politikası bakımından kayda değer bir durum oluşmamıştır. Dolayısıyla Mısır dış politikasındaki esas 

değişim, Mübarek'in devrilmesinden hemen sonra değil; esas olarak Müslüman Kardeşler'in iktidara geldiği 

Haziran 2012'de başlamıştır. 

Müslüman Kardeşler’in İktidar Dönemi 

Mısır tarihinde yapılan ilk serbest seçimler sonucu, Müslüman Kardeşler’in adaylığını desteklediği 

Muhammed Mursi 30 Haziran 2012 tarihinde Mısır Cumhurbaşkanı olmuştur. Her ne kadar bir siyasal 

partiyle dönüşüp doğrudan seçimlere katılmamış olsalar da, bu durum büyük ölçüde Müslüman 

Kardeşler’in iktidara geldiği şeklinde değerlendirilmiştir. Müslüman Kardeşler, aslında Mısır'ın en köklü 

dini, siyasi ve sosyal oluşumlarından biridir. 1928 yılında Hasan el-Banna tarafından kurulmasının ardından 

sadece siyasal alanda değil, sosyo-ekonomik yardım faaliyetlerinde de bulunan ve Mısır'ın pek çok yerinde 

örgütlenmiş olan Müslüman Kardeşler, Hüsnü Mübarek döneminde önemli bir siyasal rakip olarak 

görülmüş ve önemli baskı altında tutulmuşlardır. 

Müslüman Kardeşler hareketinin desteklediği Özgürlük ve Adalet Partisi’nin başkanı sıfatıyla katıldığı 

seçimleri kazanan Muhammed Mursi, bu hareket içindeki farklı kanatların üzerinde uzlaştığı ortak isim 

olarak öne çıkmıştır. En büyük rakibinin, Mübarek döneminin adamı olarak algılanan Ahmet Şefik olduğu 

Mursi, 23-24 Mayıs 2012 tarihlerinde yapılan ilk tur seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 25'ini almıştır. 

16-17 Haziran’da yapılan ikinci tur öncesi, Müslüman Kardeşler’e yakın olsun olmasın tüm kesimlerin 

görüşlerine saygılı davranacağı sözünü veren, Müslüman Kardeşler iktidarından özellikle Kıpti Hıristiyan 



azınlığın endişe etmemesi gerektiğini vurgulayan Mursi, Müslüman Kardeşler'i desteklemese de Mübarek 

dönemine dönmek de istemeyen çevrelerin desteğini alarak yüzde 52 oyla cumhurbaşkanı seçilmiştir. 

Cumhurbaşkanı olduğunda Mursi, Hüsnü Mübarek'in büyük ölçüde ABD ile ittifaka dayanan, ama Avrupa 

ülkeleriyle de yakın ilişkiler kurmayı gözeten (örneğin Mübarek başını Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas 

Sarkozy'nin çektiği ve 2008 yılında kurulan Akdeniz için Birlik’in eşbaşkanıydı) ve komşusu İsrail ile 

"soğuk barış" olarak adlandırılan hassas bir denge üzerine kurulu dış ilişkileri devralmıştır. Soğuk Savaş'ın 

sona ermesinden bu yana, bölgedeki ağırlığı giderek azalan Mısır, kurulan yeni sistemde bir zamanlar 

Nasırcılığın ve Üçüncü Dünyacı, “Bağlantısız” dış politikanın sağladığı prestiji de giderek yitirmiştir. 

Mübarek'in dış politikası büyük ölçüde bölgesel statükonun bozulmamasını amaçlayan, mümkün olduğunca 

ihtiyatlı bir çizgiye çekilmişti. 2004 yılında Mübarek’in yakın ilişkiler içinde bulunduğu Filistin Kurtuluş 

Örgütü lideri Arafat'ın da ölümünün ardından, Mısır'ın Filistin-İsrail sorunundaki rolü da azalmıştır. 

Özellikle Hamas'ın önemli bir siyasal güç olarak 2006 yılında Gazze'de yönetime gelmesiyle Filistin'in 

bölünmüş olması, geleneksel olarak Filistin Otoritesi’ne yakın duran Mısır’ın etkisini iyice azaltmıştır. 

Ayrıca Hamas’ın yönetimi altındaki Gazze, Mübarek’in gözünde artık bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. 

Mısır'daki Müslüman Kardeşler'le ideolojik yakınlığından ötürü Mübarek'in kuşkuyla baktığı Hamas, Mısır 

tarafından sık sık Sina yarımadasındaki İslami terör eylemlerinin de arkasında olmakla itham edilmiştir. 

Mursi'yi destekleyen temel siyasal güç olan Müslüman Kardeşler hareketine batı dünyasının duyduğu 

kuşkuya rağmen, seçimlerin ardından dünya kamuoyundaki genel hava, demokratik seçimlerle iktidara 

gelen Mısır'ın bu ilk sivil cumhurbaşkanına bir şans tanınması yönünde olmuştur. Öte yandan Mısır 

ekonomisinin ayakta kalmak için dış yardımlara duyduğu gereksinim, Batı dünyası için Mursi'nin fazla 

"maceracı" davranamamasının bir güvencesi olarak görülmüştür. 

Gerçekten de Mısır ekonomisi, ABD'nin yılda 1,5 milyar doları AB'nin de (2004'te imzalanan bir yardım 

antlaşmasından bu yana ödediği) yıllık 500 milyon doları bulan yardımlarına büyük ölçüde bağımlı bir yapı 

sergilemiştir. 2011 yılında başlayan iç karışıklıklar dolayısıyla Mısır'ın en önemli gelir kaynaklarından 

birini oluşturan turizmin gerilemesi, üretim ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar dolayısıyla dış ticaret 

dengesinin bozulması, Mursi için yönetilmesi kolay olmayan bir ekonomik tablo ortaya koymuştur. 2012 

yılında Mısır'ın ihracatı 30 milyar dolar, ithalatı 70 milyar dolar düzeyinde seyretmiştir. Ülkenin en büyük 

dış ticaret ortakları İtalya, Hindistan, Çin, Almanya ve ABD olurken, Mısır'a yönelik doğrudan yabancı 

yatırımların üçte ikisi de AB ve ABD kaynaklı olmuştur. 

Zaten parlak olmayan bir ekonomik durum devralan Mursi, mevcut sorunlara ek olarak, karşısında hiç 

beklenmedik bir enerji krizi de bulmuştur: on yıllar boyunca Avrupa ülkelerine ve Hindistan'a, ama aynı 

zamanda bir boru hattıyla İsrail ve Ürdün'e doğalgaz ihraç eden Mısır, 2011'den bu yana yaşanan 

karışıklıklar nedeniyle doğalgaz üretiminde büyük düşüşler yaşamıştır. Özellikle Batılı şirketlerin ülkeden 

çekilmesi  ya da BP'nin yaptığı gibi pek çok projesini iptal etmesi üretimde aksamalara yol açmıştır. Üretim 



düşerken, bir taraftan da enerji iç talebinin sürekli olarak yükselmesi ülkeyi zora sokmuştur. 2009 yılından 

2012'ye kadar doğalgaz üretimi yüzde 14 azalırken, iç talep yüzde 25 artmıştır. 2012 yılına gelindiğinde 

Mısır, önceden imzaladığı satış sözleşmelerini uygulayamaz hale gelmiş, hatta Hindistan'la imzaladığı bir 

antlaşmayı iptal etmek durumunda kalmıştır. Doğalgaz üretiminin düşmesi bir taraftan ihracatı azaltarak bir 

gelir kaybına neden olmuş, diğer taraftan da ülke içi talebi karşılamak için Mısır yönetimi doğalgaz satın 

almak zorunda kaldığından dış ticaret dengesini iyice bozmuştur. Gerçekten de Mısır 2012'den bu yana, 

özellikle Rusya'dan olmak üzere, uluslararası piyasalardan doğalgaz satın almak zorunda olan bir ülke 

durumuna düşmüştür. 

Muhammed Mursi, bir yandan bu ekonomik gerçeklerin ışığında, diğer taraftan da Müslüman Kardeşler'in 

homojen olmayan yapısından kaynaklanan farklı hatta birbiriyle çelişkili taleplerin etkisi altında Mısır'ın 

yeni dış politikasını şekillendirmeye başlamıştır

İktidara gelir gelmez Mursi'nin temel söylemi, Mısır'ı yeniden bir bölgesel güç haline getirme amacı 

etrafında oluşturulmuştur. Özellikle gerçekleştirdiği yurtdışı ziyaretler, onun Mısır için yeni bir dış ilişkiler 

ağı kurma niyetini belli etmiştir. Mursi aynı zamanda Mısır'ı pro-aktif bir dış politika izleyen, uluslararası 

sistemin vazgeçilmez bir oyuncusu haline getirme niyetini de beyan etmiştir. 

Mısır Cumhurbaşkanı sıfatıyla Muhammed Mursi ilk dış ziyaretini, 15 Temmuz 2012’de Afrika Birliği 

zirvesine ev sahipliği yapan Etiyopya'ya gerçekleştirmiştir. Bu ziyaret, Mısır'ın bölgesel bir güç olma ve bu 

amaçla da üyesi olduğu bölgesel işbirliği kuruluşlarındaki ağırlığını arttırma niyetini ortaya koymuştur. Bu 

ziyaretin hemen ardından Suudi Arabistan'a giden Mursi, Mısır'ın karşı karşıya olduğu ekonomik sıkıntıları 

hafifletmek amacıyla bu ülkeden önemli miktarda mali yardım istemiştir. Ekonomik yardım istemenin 

yanında, Mısır'ın bölgesel rolünü de arttırma amacıyla Suudi Arabistan'ın desteğini talep eden Mursi, 

giderek şiddetlenen Suriye'deki iç savaşı sona erdirmek amacıyla Suudi Arabistan'la ortaklaşa bir "Suriye 

için İslami Barış İnisiyatifi" başlatma önerisinde bulunmuştur. Mursi Suriye sorununu görüşmek üzere bir 

quartet oluşturulmasını da önermiş ama bu girişimleri sonuçsuz kalmıştır. 

Bu gezilerin ardından Mursi, ekonomik zorlukların iktidarının yumuşak karnı olduğunu hatırlatır biçimde, 

ekonomik ayağı öne çıkan yurtdışı gezilerine devam etmiştir. Çin'e gerçekleştirdiği resmi seyahate 

kalabalık bir işadamları heyetiyle çıkan Mursi, bu ülkeyle ticari bağları güçlendirme niyetini beyan etmiş; 

Mısır'ın ekonomik darboğazdan çıkması için yeni ve kalıcı ortaklıklara ihtiyacı olduğunu vurgulamıştır. 

Çin gezisi dönüşünde Bağlantısızlar Hareketi zirvesine katılmak üzere İran'ın başkenti Tahran'a giden 

Mursi'nin bu ziyareti pek çok açıdan tarihi bir gelişme olmuştur. Bu gezi her ne kadar Bağlantısızlar içinde 

Mısır'ın sahip olduğu tarihi rolü vurgulama amacı taşısa da, esas olarak Mısır-İran ilişkileri için taşıdığı 

önem ön plana çıkmıştır. İslam Devrimi'nin ardından, İsrail'i tanıdığı gerekçesiyle Mısır'la olan diplomatik 

ilişkilerini kesen İran, Mursi yönetimi altında Mısır'ın ilişkileri düzeltme talebine sıcak yaklaşmıştır. 

Mursi'nin olumlu geçen Tahran ziyaretinden kısa bir süre sonra, İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad da 



Kahire'ye iadeyi ziyarete giderek ilişkileri bir an önce derinleştirme niyetini ortaya koymuştur. Bu 

ziyaretler vesilesiyle, 1979 yılından beri yapılmayan Kahire ve Tahran arasındaki doğrudan uçuşlar da 

yeniden başlatılmıştır. Mursi'nin Ahmedinejad yönetimindeki Mısır'la ilişkileri geliştirme tercihi, bir 

taraftan ne kadar cesursa, diğer taraftan da, İran'ın Batı dünyası ile nükleer programı dolayısıyla yaşadığı 

kriz göz önünde bulundurulursa, riskli bir tercih olmuştur.

Mursi, Ekim 2012'de Türkiye'ye de bir resmi ziyaret gerçekleştirmiş ve bu yeni bölgesel dış politikasında 

Ankara'nın desteğine sahip olduğunu teyit etmiştir. Rusya'yı da aynı amaçla ziyaret eden Mursi, Putin 

tarafından oldukça ihtiyatlı karşılanmış ve Mursi'nin ekonomik yardım taleplerine olumsuz yanıt 

vermemekle beraber herhangi somut bir söz de vermemiştir. Bu açıdan Rusya'nın Mısır'daki Müslüman 

Kardeşler yönetimine "bekle-gör" taktiğiyle yaklaştığını söylemek mümkündür.  

Mısır dış politikasının kilit unsurlarından biri olan İsrail'le ilişkiler konusunda ise Muhammed Mursi, 

ülkenin aslında 1979 yılından beri sürdürdüğü "soğuk barış" politikasını sürdürmeye devam etmiş, Filistin'e 

yaklaşımında ise Batı Şeria'da yönetimde olan El-Fetih önderliğindeki Filistin Otoritesi yerine Gazze'yi 

yönetmekte olan Hamas'ı muhatap almıştır. Mursi'nin Hamas'la olan ilişkileri, büyük ölçüde bu örgütle 

Müslüman Kardeşler arasında mevcut tarihi bağlarla açıklanırken, Batı dünyasının Mursi yönetimine 

kuşkuyla bakması sonucunu da doğurmuştur. 

Mursi'nin bir yandan İran'la ve Gazze'yi yöneten Hamas ile kurduğu yakın ilişkiler, diğer yandan da 

Suriye'deki İslamcı muhalif gruplara yaptığı yardımlar Batı dünyasının tepkisini çekerken, bölgede 

Mursi’nin iyi ilişkiler kurmaya çalıştığı bazı Arap ülkelerini de rahatsız etmiştir. Örneğin Suudi Arabistan 

yönetimi başlangıçta verdiği sözden dönerek, Mısır'a maddi yardımda bulunmaktan vazgeçmiştir. 

Mursi döneminde Mısır ile İsrail arasındaki ilişkilere bakıldığında ise, her ne kadar Mursi göreve ilk 

geldiğinde Müslüman Kardeşler’in ideolojik duruşu ve Hamas’la olan ilişkileri nedeniyle başlangıçta bir 

tedirginlik dönemi yaşanmış olsa da, iki ülke arasında ciddi bir kriz de yaşanmamıştır. İki ülkenin mümkün 

olduğunca birbirini rahatsız etmeden, ama ihtiyatı da elden bırakmadan birbirlerine baktıklarını söylemek 

mümkün olmuştur.

Batı dünyasından yükselen tepkiler ve ülkenin giderek ağırlaşan ekonomik sorunları, ayrıca ülkedeki 

Hıristiyan Kıpti azınlığa karşı gerçekleştirilen saldırılar ülkedeki siyasal ortamı giderek germiştir. 2012 

yılında seçilirken Müslüman Kardeşler taraftarı olsun olmasın tüm Mısırlıların hassasiyetlerini dikkate 

alacağı sözünü vermiş olan Mursi, her geçen gün daha tartışmalı kararlar almaya başlamıştır. Özellikle 

2012 sonbaharında ciddi bir siyasal krize yol açan (ve nihayetinde gerçekleştiremediği) cumhurbaşkanının 

yetkilerini büyük ölçüde arttıran anayasa değişikliği talebi; ardından yeni atadığı valilerin hepsinin 

Müslüman Kardeşler örgütüne yakın isimlerden seçilmesi, cumhurbaşkanlığı seçilmesi sırasında verdiği 

kucaklayıcı olma sözünü tutmaması olarak değerlendirilmiştir. Özellikle Luksor valiliğine, bu şehirde 17 

Kasım 1997 tarihinde gerçekleştirilen ve çoğunluğu yabancı turist olmak üzere 62 kişinin ölümüyle 



sonuçlanan terör saldırısında bir rol oynadığı öne sürülen birini ataması, birçok kesim için bardağı taşıran 

damla olmuştur. 

Mursi yönetimi, halkın yeniden sokağa inmeye başladığı ve giderek sertleşen bir iç siyasal ortamda, önemli 

bir de diplomatik kriz yaşamıştır: 2013 yılının yaz aylarına girilirken Mısır ve Etiyopya arasında, bu 

ülkenin Nil nehri üzerinde gerçekleştirmek istediği baraj projeleri, Kahire ile Addis Ababa arasındaki 

ilişkileri gerginleştirmiştir. Bu inşaat, Mursi yönetimi tarafından eleştirilmiş ve Mısır'ın eğer bu projeden 

vazgeçmezse Etiyopya’ya askeri müdahale gerçekleştirmeyi dahi düşüneceği tehdidiyle sonuçlanmıştır. 

Mursi yönetimi, bir taraftan ülke içinde kendisine karşı yükselen tepkileri bastırmak için yapay bir dış 

politika krizi yaratmakla suçlanırken, kriz fazla tırmanma fırsatı bulamadan, Mursi'nin devrilmesine yol 

açan olaylar nedeniyle sona ermiş ve gerginlik daha fazla büyümeden ortadan kalkmıştır. 

Mursi'nin Haziran 2012'den Temmuz 2013'e kadar süren yaklaşık bir yıllık cumhurbaşkanlığı döneminde 

izlediği dış politika, Mısır'ın yakın tarihinde bir parantez olarak görülebilir. İktidara geldiğinde, mensubu 

olduğu Müslüman Kardeşler hareketinin ideolojik temelleri dolayısıyla Batı dünyasında belirgin bir 

kuşkuyla karşılanmış olsa da, Batı'nın peşinen Mursi yönetimiyle birlikte çalışmayı reddettiği de 

söylenemez. Batı dünyasının özgür seçimlerle işbaşına gelmiş bu yönetime bir fırsat verme eğilimine 

karşılık, Muhammed Mursi, bir taraftan İran etkisi, Suriye iç savaşı ve bu çerçevede Rusya ile Batı dünyası 

arasında yaşanan gerginlik, diğer taraftan Libya'ya gerçekleştirilen NATO müdahalesi sonucu "Arap 

Baharı"nın seyrini değiştirmesi gibi etkenler nedeniyle, kendisine biçtiği bölgesel rolü oynaması imkânsız 

bir hale gelmiştir. Mursi dönemini izleyen Sissi yönetimi ise Mısır’ın geleneksel dış politikasına bir tür geri 

dönüş dönemi olarak görülebilir. 

Yeniden Askeri Yönetim: Sissi Dönemi 

Mısır'da giderek artan siyasal gerginlik, ekonomik darboğazın bir türlü aşılamaması ve Müslüman 

Kardeşler dış politikasının da bir çıkmaza saplanması nedeniyle, 2013 yılının yaz aylarına girerken yeniden 

sokak gösterileri yapılmaya başlanmıştır. Bir hayli tartışmalı ve yer yer kanlı bir süreç yaşanmış olsa da, 3 

Temmuz 2013 tarihinde yönetime el koyduğunu açıklayan General Abdülfettah el-Sissi, kısa sürede ülkede 

kontrolü sağlamayı başarmıştır. 

Sissi göreve gelir gelmez, Mısır'ın nasıl bir dış politika izlemesi gerektiği konusundaki görüşlerini dile 

getirmiş ve özellikle kendi yönetimi altındaki Mısır'ın "İslami" bir dış politika izlemeyeceğini belirtmiştir. 

Yine de Sissi, Mısır kamuoyunun da genel olarak benimsediği tavrın bir devamı olarak Mısır'ın bölgesel bir 

güç olması için uğraşacağını da vurgulamıştır. Mısır için dile getirilen bu bölgesel güç ve liderlik hedefi, 

büyük ölçüde Mısır'lı yöneticilerin vazgeçemediği bir söylem olmuştur. 

Mısır Kara Kuvvetleri'nde çekirdekten yetişmiş bir subay olan Sissi, kariyeri boyunca Mübarek yönetimine 

yakın ekiplerin içinde yer almış ve Batı ülkelerinin ordularıyla da yakın ilişkiler içinde yer almıştır. 



Öncelikle Britanya'da aldığı askeri eğitimin ardından, ABD'de bulunan War College'de kurmaylık eğitimi 

alan Sissi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da askeri ataşelik görevlerinde bulunmuştur. Tamamı 

Mübarek'in cumhurbaşkanlığı dönemine denk gelen ve prestijli eğitimler ve görevler, Sissi'nin büyük 

ölçüde Mübarek'e yakın durduğunun kanıtı gibidir. Belki de bu kariyeri nedeniyle Sissi'nin iktidara gelişi 

Batı başkentlerinde bir tür ferahlama ile karşılanmıştır. Sissi yönetimi, bir açıdan Batı'nın geleneksel 

müttefiki olan Mübarek zamanına bir tür geri dönüş olarak yorumlanmış ve Mursi'nin giderek daha 

“maceracı” olarak değerlendirilen dış politikasının ardından, statükoya geri dönüş olarak algılanmıştır. 

Yurtdışında geniş kesimlerce tanınan ve saygın isimlerin de Sissi yönetimine desteklerini beyan etmeleri, 

Batı kamuoyları tarafından bir güvence olarak değerlendirilmiştir. Örneğin Mübarek döneminde Dışişleri 

Bakanlığı yapan, ardından da Arap Ligi'nin sekreterliğini üstlenen Amr Musa'nın Sissi'nin yanında tavır 

alması olumlu bir işaret olmuştur. 

Nitekim, Sissi'nin yönetimi ele geçirmesinden çok kısa bir süre sonra Batılı yetkililer Kahire'ye resmi 

ziyaretler gerçekleştirerek bir yandan Sissi yönetimini ve onun iktidarı ele geçirme yöntemini 

onayladıklarını göstermiş; öte yandan Mısır'ın yeni yöneticilerinden nasıl bir dış politika tavrı 

beklediklerini ortaya koymuşlardır. Bu açıdan ilk önemli ziyareti, Avrupa Birliği'nin Dış Politika Yüksek 

Temsilcisi Catherine Ashton Temmuz 2013'te gerçekleştirmiştir. Ashton'un ziyaretini ABD Dışişleri 

Bakanlığı yetkililerinin birbiri peşi sıra gerçekleştirdikleri ziyaretler takip etmiştir. 

Bu ziyaretler esnasında Sissi, muhataplarına Mısır'ın dış politika önceliklerinden birinin terörizmle 

mücadele olduğunu ifade etmiştir. Bu çerçevede ilk olarak çözeceği iç güvenlik sorununun son yıllarda 

sayıları ve etkileri giderek artan ve Sina yarımadasını neredeyse kanunsuz ve sahipsiz bir araziye çeviren 

silahlı Selefi grupları yok etmek olduğunu açıklamıştır. Ancak, Sissi'nin "teröristler" derken tek 

kastettiğinin silahlı eylemler yapan İslamcı gruplar olduğunu da düşünmemek gerekir. Sissi Müslüman 

Kardeşleri ve devrik cumhurbaşkanı Mursi'yi destekleyen her türlü aktiviteyi de büyük ölçüde "terörist" 

olarak nitelendirmiştir.

Sissi’nin iktidarı ele geçirmesini takip eden ve yer yer kanlı olayların da yaşandığı haftalar süren karışıklık 

esnasında ülkede yaşayan Hıristiyan azınlığın yaşadığı saldırılar da Batı kamuoyunun özellikle dikkatini 

çekmiştir. Genellikle İslamcı militanlara atfedilen azınlığa ait kiliselerin, manastırların, okulların yakılıp 

yıkılması ve azınlık mensuplarına saldırılması, Mısır’ın bu tür radikal akımlardan kurtulması için mevcut 

yönetime her türlü desteğin verilmesini daha da meşrulaştıran bir ortam yaratmıştır. Zaten Kıpti Patriği III. 

Tawadros da en başından itibaren Sissi’nin yönetime gelmesini desteklemiş ve Mursi’nin devrilmesini sık 

sık yayınladığı mesajlardan da anlaşıldığı gibi sevinçle karşılamıştır.  

Bir açıdan, Sissi'nin bu "terörizm" vurgusu, kendi yönetimi altındaki Mısır'ın Ortadoğu'daki İslami 

referanslı yönetim, örgüt ve siyasal akımlara Batı'nın (ve İsrail'in) baktığı yerden bakacağının bir ifadesi 

olmuştur. Bu açıdan tıpkı Gazze'deki Hamas gibi serbest seçimlerle iktidara gelmiş bir siyasal akım olan 



Müslüman Kardeşler'in artık "terörist" olarak görüldüğünü açıklaması iç siyasetin yanında, dış siyaset 

alanında da verilmiş önemli bir mesaj olmuştur. 

Sissi yönetimi, Mursi'nin başlattığı kimi dış politika girişimlerini sona erdirirken, büyük ölçüde Mübarek 

dönemi Mısır'ının diplomasi çizgisine geri dönmüştür. Örneğin İran'la girişilmiş olan yakınlaşma 

politikasına son verilmiş, Suriye'deki silahlı gruplara yönelik destek kesilmiş, büyük ölçüde ekonomik 

yardım beklentisiyle Körfez emirliklerine ve Suudi Arabistan'la ilişkiler tekrar yakınlaştırılmıştır. 

Etiyopya'yla baraj yapımı konusunda yaşanan kriz yatışmış, Sissi bu konuda uzlaşmacı bir çözüm 

bulunacağını ifade etmiştir. 

Müslüman Kardeşler'in "İslam" vurgusu nedeniyle yara aldığını düşündüğü Mısır'ın ulus-devlet niteliğini 

yeniden inşa edeceğini duyuran Sissi, Müslüman Kardeşleri hiçbir milli bilinci olmayan, vatanperver 

kaygılardan uzak bir topluluk olarak adlandırmış ve Arap milliyetçiliğine dönüşün sinyallerini vermiştir. Bu 

bir bakımdan Nasır döneminden beri izlenen Arap liderliği söyleminin de yeniden ön plana çıkarılacağı 

anlamına gelmektedir. 

Gerçekten de Sissi'nin yeni bir Nasır olmayı arzuladığı sık sık dile getirilmektedir. Belki de bu sebeple ve 

Nasır'ın mirasına sahip çıktığını göstermek için Sissi, Şubat 2014'te Moskova'ya bir resmi ziyaret 

gerçekleştirmiştir. Her ne kadar Sissi Batı yanlısı olarak görülse de, Mısır kamuoyunda Nasır yıllarının bir 

mirası olarak mevcut olan çok güçlü Batı-karşıtı damarı da dikkate almak durumundadır. Zaten bu durum, 

Arap milliyetçiliği söyleminin de doğal bir sonucudur. Rusya'yı ziyaret ederek Sissi, kendisine ülke içinden 

yönelebilecek "Batı'nın adamı" damgasından da kurtulmayı amaçlamıştır. 

Rusya ziyareti sırasında Mısır'ın "bağımsız" bir dış politika izlemeye kararlı olduğunu ve bu açıdan 

Rusya'yla da dostane ilişkiler geliştirmek istediğini ifade eden Mursi, Putin'den 2 milyar dolarlık maddi 

yardım sözü almıştır. Aynı ziyaret esnasında Rusya ile Mısır arasında bir silah alım antlaşması imzalanmış, 

Mısır basını bu ziyareti Nasır'ın 1960'larda Sovyetler Birliği'ne gerçekleştirdiği ziyaretle mukayese 

edilmiştir. Hatta Mısır gazetelerinde Nasır ve Kruşçev'in birlikte çektirdiği resimler, Sissi ve Putin'in 

resimleriyle yan yana basılmıştır. 

Rusya ile kurulmaya çalışılan bu sıcak ilişkiler söyleminin öncelikle iç politika amaçlı bir söylem mi, yoksa 

gerçek bir denge arayışı mı olduğu ise henüz belli değildir. Ancak Rusya ile Batılı güçler arasında Suriye, 

İran ve Ukrayna krizleri vesilesiyle giderek gerginleşen ilişkiler göz önünde bulundurulursa, Mısır'ın 

Rusya'yla yakınlaşmak için kötü bir zaman seçtiği de iddia edilebilir.            

Sonuç Yerine

Yaklaşık bir yıl süren bir geçiş döneminin ardından Mayıs 2014’te düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini 

kazanarak konumunu perçinleyen Sissi, önümüzdeki dönemde de Mısır dış politikasının önceliklerini 

belirleyecektir. Bu seçimlerin, Müslüman Kardeşler taraftarlarının boykot çağrılarının da etkisiyle, az 



katılımlı bir seçim olması, ayrıca oyların sayım ve tasnifi sırasında çeşitli usulsüzlükler yapıldığı 

iddialarına maruz kalması, Batı dünyasının seçim sonuçlarını meşru olarak kabul etmelerini 

engellememiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin niteliğinin uluslararası düzeyde tartışmaya açılmaması, 

Rusya dâhil büyük güçlerin Sissi rejiminin devamına üstü kapalı olarak onay verdikleri şeklinde 

yorumlanabilir. 

Sissi döneminde Mısır dış politikasında temel kaygı büyük ölçüde, Mısır’ın İkinci Dünya Savaşı’ndan bu 

yana izlediği politikayla da uyumlu olarak, Rusya ile ABD arasında bir denge tutturmak şeklinde tezahür 

edecektir. Rusya ile Batı dünyası arasındaki gerilimin giderek arttığı mevcut dönemde bu tür bir dengeyi 

tutturmak çok zor olsa da, Mısır’ın nispeten ABD’ye daha yakın davranacağı tahmin edilebilir. Aslına 

bakılırsa, Sissi döneminin, Müslüman Kardeşler döneminin aksine, Mübarek dönemi dış politikasına 

nazaran farklı değil, benzer özelliklerin daha fazla öne çıktığı söylenebilmektedir. Diğer bir değişle Sissi, 

Mursi parantezini kapatıp Mısır’ın geleneksel dış politikasına geri dönmüştür. 

Mısır’ın yeni bölgesel ve uluslararası ortamda geleneksel dış politikasını sürdürüp sürdüremeyeceği ve 

büyük güçlerin talep ve beklentileri arasında bir tür denge kurup kuramayacağı büyük ölçüde bölgedeki 

diğer etkili güçler olan İsrail, Türkiye ve İran’la geliştireceği ilişkilerin seyrine bağlı olarak netleşecektir. 

Tüm bu ortamda Avrupalı güçler ise, tarih boyunca daha önce de pek çok kez yaşadıkları gibi, Mısır 

üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesi durumuyla karşı karşıya kalmaktadırlar. 
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Egypt’s Foreign Policy in the Wake of “Arab Spring”
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ABSTRACT

Following the fall of Hosni Mubarak, Egypt’s ruler for three decades, Egypt has entered into a process of 

reshaping its foreign policy. During the turmoil spread across the Middle East and called the “Arab 

Spring”, Egypt’s tranformation had a particular weight, due to the country’s historic claim of being the 

Arab World’s leader. After the first free elections in Egypt’s history, Muhamed Morsi became the country’s 

president and he tried to give a Muslim Brothers touch to Egypt’s foreign policy. His presidency, however, 

lasted only a year because of the domestic unrest and his failures of implementing a new foreign policy. He 

was replaced by General Al-Sissi who tries, since he came to office, to return to Mubarak era’s diplomacy, 

not without some changes due to the shape the international system is taking. 

“Arap Baharı” Sonrası Mısır Dış Politikası

Anahtar Sözcükler: Mısır, Dış Politika, Arap Baharı, Müslüman Kardeşler, Ortadoğu

ÖZET

Mısır’ı otuz yıl boyunca yöneten Hüsnü Mübarek’in, “Arap Baharı” olarak adlandırılan ve Ortadoğu’nun 

tamamını etkileyen bir karışıklık dönemi ardından devrilmesi, Mısır’ın dış politikasını da etkilemiştir. Mısır 

dış politikasının taşıdığı önem, büyük ölçüde bu ülkenin tarihi “Arap Dünyası’nın Lideri Olma” 

söyleminden kaynaklanmaktadır. Mübarek’in ardından serbest seçimlerle işbaşına gelen Müslüman 

Kardeşler’in adayı Muhammed Mursi döneminde Mısır’a yeni bir dış politika yaklaşımı kazandırılmaya 

çalışılsa da, bu dönem ülkedeki iç karışıklıklar ve dış politika başarısızlıkları nedeniyle kısa sürmüş; 

Mursi’nin yerine General Sissi geçmiştir. Sissi dönemi Mısır ise, her ne kadar uluslararası sistemdeki 

değişikliklere uygun olarak bir takım farklılıklar taşısa da, geleneksel dış politikasına geri dönmektedir. 
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