Mısır 2009

Resmi Ad› M›s›r Arap Cumhuriyeti

Askeri Harcamalar 4,64 milyar dolar

Başkent Kahire

Asker Say›s› 468.500

Yüzölçümü 1.001.450

km2

Etnik Yap› Hami %98, Diğer %2

GSMH 163 milyar dolar

Dini Yap› ‹slam %94 (Çoğunluğu Sünni)
H›ristiyan %6 (K›pti ve diğerleri)

Hükümet Biçimi Cumhuriyet

Petrol Üretimi 680.500 varil/gün

Nüfus 81.713.000

Devlet Başkan› Hüsnü Mubarek (1981-)

Petrol Tüketimi 683.000 varil/gün

D›şişleri Bakan› Ahmed Ebu’l-Geyt

‹hracat 24,2 milyar dolar

Türkiye Büyükelçisi Abdurrahman
Salaheldin

‹thalat 47,5 milyar dolar
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İsmail Numan Telci
Arş. Gör., Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

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 yazıldığı tarihte (2010’un başlarında) Hüsnü Mübarek’in ölüm döşeğinde olduğu
ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu eski başkanı Muhammed elBaradey’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 belirtilebilecekse 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 seçmesi 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 yüklemeyi hedeflemiştir.
Öte yandan tüm dünya gibi Mısır da 2009’a hemen yanıbaşında gerçekleşen 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 ulaşabilecek tüm yardımların geçmesi için tek kapı konumundaki sınırını özellikle İsrail’in baskıları sonucunda kapatmasıydı. Tüm dünyadaki MüsMısır 2009
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