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Resmi Ad› M›s›r Arap Cumhuriyeti

Asker Say›s› 468.500

Baflkent Kahire

Etnik Yap›

Hami %98
Di¤er %2

Dini Yap›

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

Yüzölçümü 1.001.450 km2
Nüfus 81.713.000
GSMH 163 milyar dolar
Hükümet Biçimi Cumhuriyet
Devlet Baflkan› Hüsnü Mübarek (1981-)

Petrol Üretimi 664.000 varil/gün

D›fliflleri Bakan› Ahmed Ebu’l-Geyt

Petrol Tüketimi 652.000 varil/gün

Türkiye Büyükelçisi Alaa el-Hadidi

‹hracat 29,8 milyar dolar

Askeri Harcamalar 4,64 milyar dolar

‹thalat 56,6 milyar dolar
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Ortado¤u Y›ll›¤› 2007

‹smail Numan Telci
Sakarya Üniversitesi, Uluslararas› ‹liflkiler, Doktora Ö¤rencisi,
Avrupa Birli¤i Uzman›, AB Projeler Koordinatörlü¤ü
‹stanbul Ayd›n Üniversitesi

Demokrasisiz Demokrasi ile Geçen Bir Y›l
Özellikle dünyan›n kimi bölgelerindeki birtak›m totaliter rejimlere veya
zay›f demokrasilere sahip ülkelerin de¤ifl(tirile)meyen liderleri, ülkelerindeki politik statükonun ne pahas›na olursa olsun farkl›laflmas›na izin vermemektedir. M›s›r’›n bu kategoriye girdi¤i birçok uluslararas› iliflkiler düflünürünce kabul edilmifl bir gerçek olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Ayr›ca 2008
y›l›nda M›s›r’da Devlet Baflkan› Hüsnü Mübarek taraf›ndan iç politikada
at›lan ad›mlar ve yine bu dönemde M›s›r’›n uluslararas› arenada izledi¤i
politikalar bu tespiti do¤rulamaktad›r. Mübarek her ne kadar retorikte ülkeyi daha demokratiklefltirmek istedi¤ini ifade ediyorsa da, bunu gerçeklefltirmek için att›¤› ad›mlar hedefe, yani demokratik bir M›s›r’a ulaflmak yerine, onun yolunu flafl›rt›p demokratikleflmeye giden raylardan ç›kmas›na
neden olmaktad›r. Bu da Mübarek’in 25 y›ll›k yönetiminin M›s›r’a demokrasi anlam›nda hiçbir fley kazand›ramamas›n›n en büyük nedeni olarak
görülmektedir.
M›s›r’da 2008 y›l›n›n iç politikas›, ülkenin gelenekselleflen, yani bir anlamda önceki y›llardan içerik olarak gözle görülür fark› olmayan gündeminin pek de d›fl›nda seyretmemifltir. Ancak geçmifl y›llara nazaran 2008, M›s›rl›lar›n ekonomik s›k›nt›lar› yo¤un olarak yaflad›¤› bir y›l olarak kay›tlara geçti. Ekonomik gerileme o kadar fliddetliydi ki halk kitleleri zaman zaman eylemler düzenleyerek bu kötü gidifli protesto etmiflti. Bu eylemler polis taraf›ndan en ufak bir müsamaha gösterilmeyecek flekilde bast›r›lm›fl ve
Mübarek bu yöntemle statükonun sars›lma ihtimaline neden olabilecek
herhangi bir toplumsal hareketlili¤in neflvünema bulmas›n›n önüne set
çekmifltir. Yine bununla ba¤lant›l› olarak Nisan ay›ndaki yerel seçimler öncesinde (ve s›ras›nda) ülke polis devleti kimli¤ine bürünmüfl; protestolar sert
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