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Res mi Ad› M› s›r Arap Cum hu ri ye ti

Baş kent Ka hi re

Yü zöl çü mü 1.001.450 km2

Nü fus 81.713.000

GSMH 163 mil yar do lar

Hü kü met Bi çi mi Cum hu ri yet

Dev let Baş ka n› Hüs nü Mu ba rek (1981-)

D› şiş le ri Ba ka n› Ah med Ebu’l-Geyt

Tür ki ye Bü yü kel çi si Abdurrahman
Salaheldin

As ke ri Har ca ma lar 4,64 milyar dolar

As ker Sa y› s› 468.500

Et nik Ya p› Ha mi %98, Diğer %2

Di ni Ya p› ‹s lam %94 (Ço ğun lu ğu Sün ni)
H› ris ti yan %6 (K›p ti ve di ğer le ri)

Pet rol Üre ti mi 680.500 va ril/gün

Pet rol Tü ke ti mi 683.000 va ril/gün

‹h ra cat 24,2 mil yar do lar

‹t ha lat 47,5 mil yar do lar
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Daha ziyade dış politika olaylarının gündemi belirlediği bir yıl geçiren
Mısır’da Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek’in sağlık durumunun her geçen
gün kötüye gitmesi ve 2011’de gerçekleşecek Devlet Başkanlığı seçiminin
yaklaşıyor olması iç politikada ve ayrıca Mısır üzerinde etkili uluslararası
aktörler nazarında önemli bir yer tutmuştur. Nitekim bu satırların yazıldı-
ğı tarihte (2010’un başlarında) Hüsnü Mübarek’in ölüm döşeğinde olduğu
ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu eski başkanı Muhammed el-
Baradey’in ülkeye geri dönerek aktif politikaya atıldığı dikkate alındığında
2010 ve 2011’in Mısır için önemli değişimlere gebe olabileceği sonucunu
çıkarmak mümkündür.

Genel hatlarıyla baktığımızda Mısır’da 2009 yılının sakin geçtiği belirti-
lebilecekse de siyasî tarih kitaplarında kendisine yer bulacak bir gelişme de
gerçekleşmiştir: Barack Obama’nın İslam dünyasına hitaben yaptığı
konuşma. Tüm dünyada olduğu gibi Mısır’da da Amerika Birleşik Devletleri
yeni başkanı Barack Obama’nın insanlık âlemi için bir nevi Mesih gibi
algılandığını söylemek abartı olmayacaktır. Bunun bilincinde olan
Obama’nın özellikle 11 Eylül’ün ardından dünya genelinde oluşan İslam
karşıtı ABD imajını bir nebze olsun yıkabilmek amacıyla İslam âlemine
yönelik barış mesajları içeren konuşmasını yapacağı ülke olarak Mısır’ı seç-
mesi bir rastlantı değildir. Obama bir taraftan Amerika için bölgede en
önemli piyon olma niteliğini taşıyan Mısır’a verdiği önemi konuşmasını
burada yaparak gösterirken, İslam dünyasında da Mısır’a ilave prestij yük-
lemeyi hedeflemiştir.

Öte yandan tüm dünya gibi Mısır da 2009’a hemen yanıbaşında gerçek-
leşen bir insanlık ayıbına şahitlik ederek girmiştir. Bu ayıbı Mısır için daha
da vahim hale getiren Gazze’de yaşayan dindaşları İsrail tarafından yoğun
bir şekilde bombardımana tutuluyorken Kahire yönetiminin Gazze’ye ula-
şabilecek tüm yardımların geçmesi için tek kapı konumundaki sınırını özel-
likle İsrail’in baskıları sonucunda kapatmasıydı. Tüm dünyadaki Müs-
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