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RReessmmii AAdd›› M›s›r Arap Cumhuriyeti

BBaaflflkkeenntt Kahire

YYüüzzööllççüümmüü 1.001.450 km2

NNüüffuuss 80.335.036

GGSSMMHH 127,9 milyar dolar

HHüükküümmeett BBiiççiimmii Cumhuriyet

DDeevvlleett BBaaflflkkaann›› Hüsnü Mubarek (1981-)

DD››flfliiflfllleerrii BBaakkaann›› Ahmed Ebul Geyt

TTüürrkkiiyyee BBüüyyüükkeellççiissii Alaa el-Hadidi

AAsskkeerrii HHaarrccaammaallaarr//GGSSMMHH % 3,4

AAsskkeerr SSaayy››ss›› 450.000 (2002)

EEttnniikk YYaapp›› Hami % 98, Di¤er % 2

DDiinnii YYaapp›› ‹slam % 94 (Ço¤unlu¤u Sünni),
H›ristiyan % 6 (K›pti ve di¤erleri)

PPeettrrooll ÜÜrreettiimmii 665.000 varil/gün

PPeettrrooll TTüükkeettiimmii 635.000 varil/gün

‹‹hhrraaccaatt 24,4 milyar dolar

‹‹tthhaallaatt 44,9 milyar dolar
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Girifl
M›s›r’la ilgili herhangi bir analize bak›ld›¤›nda, okuyucunun ilk karfl›na

ç›kan s›fat “Ortado¤u’nun etkili gücü” tan›mlamas›d›r. Böylesi bir analize
M›s›r’›n tarihi öneminden bafllan›r, co¤rafi pozisyonuyla devam edilir; son-
ra demografik yap›s› ve gücü, bütün bunlar›n bir sonucu olarak da di¤er
Arap ülkeleri üzerindeki nüfuzundan bahsedilerek bir sonuca ba¤lan›r. M›-
s›r’›n sahip oldu¤u söz konusu özellikler inkâr edilemez elbette. Fakat M›-
s›r’›n bu yeteneklerini ne kadar sonuca dönüfltürebildi¤i ciddi manada tar-
t›fl›lmas› gereken bir meseledir. Ancak sonuç ne olursa olsun, M›s›r “etkin
bir Ortado¤u ülkesi” olarak sunulmaya devem etmektedir. Fakat M›s›r’›n
gündemini, günü gününe takip etmek yukar›da verili olan özelliklerin na-
s›l olup da beklenilen sonuçlar› do¤uramayaca¤›n› göstermesi bak›m›ndan
oldukça ilginç veriler sunar. Her ne kadar bir y›ll›k bir süre böylesi kal›p ha-
lini alm›fl bir s›fat› y›kmak için yeterli de¤ilse de, sürekli bir ampirik perspek-
tif sa¤layarak en az›ndan bu s›fat›n yeniden düflünülmesine olanak sa¤lar. 

M›s›r’›n 2007 y›l› tam da böylesi bir duruma iflaret eder. Çevresine göre
oldukça avantajl› bir M›s›r’›n e¤er geri gitmiyorsa bile neden hâlâ ço¤un-
lukla yerinde sayd›¤›n› görmek için iç ve d›fl siyasi geliflmelerini iki ayr› bo-
yutta ele al›p söz konusu iki ayr› boyutun birbirine etkilerine bakmak yeter-
lidir. Bir cümleyle ifade etmek gerekirse, meflru yöntemlere dayanmad›¤›
için iç bütünlük ve istikrar›n› bir türlü sa¤layamayan M›s›r, d›flar›da etkisiz
kalmaktad›r. D›flar›daki etkisizlik ise içerisini yeniden huzursuz etmektedir.
Bu k›s›r döngünün temel nedeni iktidar›n her ne pahas›na olursa olsun, her
ne yöntemle olursa olsun mevcudiyetini ve istikbalini sürdürme gayreti
içinde olmas›d›r. 

2007 y›l›nda M›s›r iç siyasi geliflmelerinin tümü neredeyse Mübarek ikti-
dar›n›n ülkeyi yeniden inflas›yla ilgilidir. Anayasada yap›lan de¤ifliklikler-
den, fiura Meclisi için yap›lan seçimlere kadar y›l içerisindeki tüm kritik ge-
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