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MISIR ÜLKE RAPORU 

GENEL BİLGİLER 

Resmi Adı Mısır Arap Cumhuriyeti 

Başkenti Kahire 

Resmi Dili Arapça (İngilizce ve Fransızca da kullanılır) 

Dini Resmi dini İslam’dır. Nüfusun %90’ı Müslüman (ağırlıklı olarak Sünni), %10’u 
Hristiyan (çoğunluğu Kıpti Ortodoks; bir kısım Ermeni Apostolik, Katolik, 
Marunî, Ortodoks ve Anglikan) 

Nüfus 99.952.812 (2020) 

Nüfusun Etnik Dağılımı %99.7 Mısırlı Araplar, %0,3 Diğer (Yunan vb.) 

Yüz ölçümü 1.001.450 km2 

Komşu Ülkeler Gazze Şeridi (13 km), İsrail (208 km), Libya (1115 km), Sudan (1276 km 
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Para Birimi Mısır Lirası 

Gayri Safi Yurt içi Hâsıla 250.895 milyar ABD Doları 

Enflasyon %20.86 (2018) 

İhracat 29.383 milyon dolar 

İhracat Ortakları BAE, ABD, İtalya, Türkiye, Suudi Arabistan, İngiltere, Hindistan 

İthalat 80.992 milyon dolar 

İthalat Ortakları Çin, Suudi Arabistan, ABD, Rusya, Almanya, İtalya, Türkiye 

İşsizlik Oranı %11.44 (2018) 

Yönetim Şekli Yarı başkanlık sistemli üniter cumhuriyet 

Hükumet Devlet Başkanı: Abdulfettah El-Sisi Başbakan: Mustafa Madbuli  

 

DEMOGRAFİK YAPISI 

Mısır’ın resmi istatistik kurumu CAPMAS’a göre Mısır nüfusu 99,9 milyondur. Bu nüfusla Mısır, Arap 
Dünyası’ndaki en kalabalık ve Nijerya ve Etiyopya’dan sonra Afrika’da üçüncü en kalabalık ülke olmuştur. 

Son yıllarda düşmekte olan nüfus artış hızı 2017’de %1.93 olarak hesaplanmıştır. İslam ülkelerinin çoğunda 
olduğu gibi genç nüfusun ağırlıkta olduğu Mısır’da nüfusun yaş ortalaması 24,6’dır. Yine 2017 verilerine göre 
Mısır’da ortalama yaşam süresi 71 yıldır.  

Mısır nüfusunun neredeyse %95’i ülke topraklarının sadece %5’ini oluşturan Nil havzası ve deltasının 20 
kilometre etrafında yaşamaktadır. Kalan alanın küçük bir kısmı seyrek bir nüfusa sahipken çoğu hâlâ 
gayrimeskûndur.  

Mısır nüfusunun neredeyse tamamı Mısırlı Araplardan ve kalan küçük miktar da diğer etnik gruplardan 
müteşekkildir. Nüfusun %90’ı Müslüman, %10’u çoğunluğu Kıpti Ortodoks olmak üzere Hristiyan’dır. Resmi dil 
Arapça ise de Arap ülkelerinin çoğunda olduğu gibi Mısır’da İngilizce ve Fransızca da konuşulur. Okuryazarlık 
oranı %80,8’dir. (2017) 

SİYASİ YAPISI 

Mısır’ın yönetim  şekli  yarı başkanlık sistemli üniter cumhuriyettir. Hâlihazırdaki Mısır Devlet Başkanı 
Abdulfettah El-Sisi, Başbakanı ise Mustafa Madbuli’dir. Mısır Meclis-i Şa’b denilen 498 sandalyeli bir halk 
meclisine sahiptir. 
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Mısır Devlet Başkanı iki turlu bir sistem kanalıyla salt çoğunluk tarafından 4 yıllığına seçilir. İlk turda hiçbir 
aday salt çoğunluğu alamadığı takdirde, en yüksek oyu alan 4 adayla bir hafta sonra seçim tekrarlanır. 

Mısır Anayasası’nın 141. maddesine göre Mısır başkanlık seçimlerine katılacak adaylar, 

1) Mısır uyruğuna sahip olma, 
2) 40 yaşını doldurmuş olma, 
3) Askerliğini yapmış olma, 
4) Üniversite mezunu olma, 
5) Başkanlık görevleri için fiziksel ve psikolojik olarak yeterince sağlıklı olma, 
6) Sabıkasız olma şartlarını yerine getirmek zorundadır. Madde 142’ye göre adaylar adaylıklarının 

geçerliliği için ya Temsilciler Meclisinden en az 20 seçilmiş parlamenter tarafından, ya oy verme 
hakkına sahip 25000 Mısır vatandaşı tarafından, ya da 15 valilik içinden en az 10000 taraftar 
tarafından desteklenmek durumundadır. 

 

Başbakan ise hükumetin tasdiki ile devlet başkanı tarafından atanır. Meclis-i Şa’b’ın azalarından 166’sı iki 
turlu sistemle salt çoğunluk tarafından 5 yıllığına, kalan 332 aza ise blok liste usulü nısbi temsil sistemi ile 5 
yıllığına seçilir. 

Yapılan araştırmalar ve küresel çaptaki uzmanlara göre Mısır seçim sistemi güvenilirlikten uzak ve 
antidemokratiktir. Freedomhouse sıralamaları, 2018 Mısır başkanlık sistemlerinin özgür olmadığını ve 
yüksek risk taşıdığını kaydetmektedir. Bu kanının temellerinden biri de Mısır ordusunun Mısır siyaseti 
üzerindeki ağırlığıdır. Kuruluşundan beri Muhammed Mursi dışında Mısır cumhurbaşkanlarının tamamı 
askeri kökenlidir ve siyasetin seyrini darbeler belirler.  
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Bunun dışında Mısır Seçim Komisyonu sudan sebeplerle adayları bir bir eleyip seçimlerin seyrini ordunun 
desteklediği adayın lehine yönlendirir. Bunun en büyük örneği, 2018 Mısır Başkanlık seçimleridir.  

Bilindiği üzere darbeyle iktidara gelen Abdulfettah El-Sisi hükumeti, 2018’de başkanlık seçimlerine gitti. Sisi 
ile beraber adaylığını koyan adaylardan bazılarının adaylıkları geçersiz sayıldı, bazıları gözaltına alındı, 
bazıları da baskılar üzerine adaylığını çekme kararı aldı. Rakibi kalmayan Sisi’nin karşısına adaylık 
başvurularının bitmesine saatler kala El-Ghad Partisi’nden Musa Mustafa Musa çıktı. Zaten Musa Mustafa 
Musa bir Sisi destekçisi olmakla beraber çıktığı bir televizyon programında “başkana meydan okumak için 
katılmadığını” söylemişti.  

Katılım oranının %41’de kaldığı seçimin galibi, %97 oyla beklendiği üzere Sisi oldu. Eleştirmenlere göre Musa 
Mustafa Musa, sadece Sisi’nin “seçimi kazandığı” süsü verme amacıyla aday olarak çıkarılmıştı. 

EKONOMİK YAPISI ( 2018 Verileri) 

GSYİH 250.895 milyar ABD Doları 

Kişi Başı GSYİH 2,549.132 ABD doları  

GSYİH Büyüme Hızı %5,3 

Milli Gelir 275,406 milyar ABD doları 

Kişi Başı Milli Gelir 2,800 ABD doları 

Enflasyon %14 

İşsizlik Oranı %11,44  

Genç İşsizlik Oranı %32,6 

Yoksulluk Oranı %32,5  

İş Gücü 31.964.260 

Reel Büyüme %4,2 

 

Mısır ekonomisi ağırlıklı olarak turizm, gıda işlemi sektörlerine ve Süveyş Kanalı gelirlerine dayalıdır. Mısır’da 
üretimi gerçekleştirilen ürünler arasında çimento, demir ve çelik, suni gübre, kauçuk mamulleri, rafine 
şeker, tütün, konserve ürünler, pamuk yağı, küçük metal ürünler, ayakkabı ve mobilya bulunur.  

Mısır’ın ekonomisi Arap dünyasının iyi durumdaki ekonomilerinden sayılmasına rağmen siyasi 
dalgalanmalar ekonomiye de yansımış ve ekonomik iniş çıkışlara yol açmıştır. Mısır’ın eski Yatırım Bakanı 
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Yahya Hamid, ForeignPolicy dergisinde yayınlanan yazısında Sisi hükumetinin kamu maliyesini yanlış 
yönetimi sonucu dış borcun beş katına, iç borcun ise iki katından fazlasına çıktığını kaydetmektedir.  

Sisi’nin göreve geldiği 2014’ten bu yana enflasyon, ayda %3 gibi büyük değişimlere uğramış, 2017’de %33’ü 
görmüş ve 2018’de de %20,86 olarak hesaplanmıştır. 2019’u %14’le tamamlayan enflasyonun 2020 yılında %7 
civarına düşmesi bekleniyor fakat ekonominin istikrarlı olmaması tahminde bulunmayı hayli zorlaştırıyor. 

Darbe sonrası kurulan hükumetin meşruiyet problemi ve iç karışıklıklar Mısır ekonomisini zora sokmuştur. 
Genişleyen bir bütçe açığı, daralan yabancı kaynaklar ve büyüyen bir kara borsa, Mısır’ı IMF’den yardım 
istemeye itti.Bunun sonucunda IMF ile anlaşma yapılmış, daha bir yıl öncesinde 9 milyar dolar borç alınmış 
olmasına rağmen IMF’den 12 milyar dolarlık bir kurtarma paketi alınarak ekonomik reformlara gidilmek 
istenmiştir. 12 milyar doların 3 yıl zarfında Mısır’a kademe kademe teslimi kararlaştırılmış ve zordaki 
ekonomiyi canlandırmak, kamu borcunu azaltmak ve enflasyonu kontrol altına almak amaçlanmıştır. 

Program kapsamında Sisi hükumeti, gelirleri artırmak amacıyla katma değer vergisi ve yakıt 
sübvansiyonlarında tenzilat gibi birtakım adımlar attı. Fakat halk nazarında pek bir değişikliğin olduğu 
söylenemez. Eskiden de ekonomik sıkıntılar yaşayan halk, belirsizlikten ve ekonomik istikrarsızlıktan dolayı 
geçim sıkıntısı çekiyor ve %97’lik oy almasının aksine Sisi hükumeti, Mısırlıların hoşnutluğunu kazanamamış 
durumda. 

SEKTÖRLER 

Mısır İşgücünün Sektörlere Göre Dağılımı 
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Mısır GSYİH’sının Sektörlere Göre Dağılımı 

 

1) Tarım ve Hayvancılık 

Tarım, çok dar bir çerçevede işlenmesine rağmen Mısır ekonomisinin önemli bir sektörü olma özelliğini 
korumaktadır. GSYİH’nin neredeyse sekizde birine katkıda bulunduğu ve iş gücünün neredeyse dörtte birine 
iş imkânı sağladığı gibi tarımsal ihracat kanalıyla da ülkenin döviz rezervlerine büyük yarar sağlamaktadır.
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Mısır topraklarının %96’sı çöldür. Tarım, Nil ve deltası etrafında bulunan ve toplam alanın yalnızca %3 civarını 
karşılayan verimli topraklarda gerçekleştirilir. Arazi azlığına rağmen tarımı yapılabilen ürünler oldukça 
çeşitlidir. Taşkınlardan sonra yapılan kış ekimlerinde (kasım-mayıs) buğday, arpa, sebze ve ağırlıklı olarak 
soğan; yaz ekimlerinde ise şeker kamışı, pirinç ve pamuk gibi büyük gelir sağlayan ürünlerin tarımı yapılır. 

Çölleşme, Mısır’ın zaten az olan ekilebilir arazisini tehdit etmektedir. Ekilebilir arazinin tahmini 11 hektarı her 
sene çölleşme nedeniyle kaybedilmektedir. Ülkenin su kaynakları oldukça sınırlı olduğundan Mısır devleti 
güneş enerjili su arıtım tesislerine yatırım yapmaktadır. Her ne kadar Mısır tarımı verimli olsa da Mısır 
ekonomisi 100 milyon nüfusun yiyecek ihtiyacını karşılamak için yiyecek ithalatına bağlıdır. Hayvancılık 
sektöründe ise manda, sığır, keçi ve koyun üretimi öne çıkar. Balıkçılık da hükûmet tarafından teşvik edilir 
ve geliştirilir. 

2) Sanayi 

Mısır’da sanayi sektörü iş gücünün dörtte birinden fazlasını ve GSYİH’nin %36’sını karşılamaktadır. Kahire, 
İskenderiye ve Helvan şehirleri Mısır’ın ana sanayi merkezleridir ve üretimin çoğu buralarda yapılır. Giyim ve 
tekstil sektörü istihdamı diğer sektörler arasında en büyüğüdür. Mısır, pamuk ipliği ve pamuklu giyim 
sanayiinin lider ülkelerindendir. Mısır’daki diğer önemli sanayi alanları maden, petrol rafinerisi, petrokimya 
ve otomotivdir. İnşaat sektörü ise henüz gelişim göstermektedir. 

3) Turizm 

Mısır ekonomisinin sacayaklarından biri de turizmdir. Gerek Mısır Piramitleri, gerekse de Akdeniz ve 
Kızıldeniz kıyılarındaki deniz turizmi imkânları gibi pek çok turizm kaynağı, turizmin Mısır ekonomisinde kilit 
bir gelir kaynağı olmasına sebep olmuştur. Mısır günümüzde spor turizmi, safari turizmi ve çöl turizmi gibi 
pek çok turizm türüne ev sahipliği yapsa da turizm sektöründe yeri doldurulamayacak olan tür kültürel 
turizmdir. Dünyadaki abidelerin üçte birinin Mısır topraklarında bulunduğu göz önüne alındığında kültür 
turizminin Mısır gelirlerini önemli ölçüde etkilediği görülür. 

 

Mısır Arap Cumhuriyeti’ne 1996-2017 aralığında gelen turist sayılarının değişimi 
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2000’li yıllarla beraber yükseliş trendine giren Mısır turizmi, 2011’de gerçekleşen 25 Ocak gösterileri ile bir 
sarsıntı yaşadı ve düşüşe geçti. Darbe yönetiminin meşruiyet problemi, güvenlikte yaşanabilecek olası 
sorunlar ve iç karışıklıklar turizmle birlikte yabancı yatırımın da ülkeden elini eteğini çekmesine sebep oldu. 
Grafikte de görüldüğü üzere 2010 yılında 14 milyon olan turist ziyareti keskin bir düşüşle 9 milyona düşmüş, 
iniş çıkışlar yaşayan sektör ancak 5 yıl sonra toparlanmaya başlayabilmiştir.  

 

Hâlihazırda turizmin Mısır GSYİH’sindeki payı %11,3, mal dışı ihracat toplamındaki payı %40 ve döviz 
gelirlerindeki payı %19,3’tür.  

4) Enerji 

Enerji gelirleri, pek çok Arap ülkesi gibi Mısır ekonomisinde önemli bir yer tutar. Ülkeye en çok döviz girdisi 
sağlayan sektör; petrol ve doğal gaz başta olmak üzere hidroelektrik enerjisi ile Güneş ve rüzgâr enerjisi gibi 
alanlarda faaliyet göstermektedir.  

Mısır’ın Nil Nehri’ne sahip olması hasebiyle hidroelektrik enerji potansiyeli yüksektir. Nil Nehri üzerinde 
bulunan Asvan Barajı başta olmak üzere üç ana baraj, Mısırlılara ulaştırılan elektriğe katkı sağlamaktadır.  

Çölde bulunması ve yılda en çok güneş ışığı alan ülkelerden biri olması sayesinde Mısır’da güneş enerjisi çok 
fayda sağlayabilecek bir enerji kaynağı olmasına rağmen ülkede üretilen elektrikteki payı sadece %1’dir. 
Yine de Bengan Güneş Parkı’nın inşa edilmesi bu alanda olumlu bir gelişmedir. 
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5) Petrol 
Toplam Ham Petrol Üretimi 

 

Mısır’da yapılan petrol üretimi 7 bölgede gerçekleştirilir. Batı Çölü ve Süveyş Körfezi üretimde aslan payına 
sahipken kalan miktarın çoğu Doğu Çölü’nden ve Sina Yarımadası’ndan gelir. Ek olarak Akdeniz, Nil Deltası ve 
Yukarı Mısır’da birlikte toplam yıllık üretimin %2’sini aşmayan bir miktar petrol üretimi yapılır. 1910’da 
çıkarılan ilk ham petrolden sonra Mısır, geçen bir asırdan fazla süre zarfında petrol alanında gelişimini 
sürdürmüştür. Günümüzde Mısır, Afrika’da OPEC (Petrol İhracat Eden Ülkeler Teşkilatı) üyesi olmayan en 
büyük ham petrol üreticisi ve OAPEC (Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Teşkilatı) üyesidir. 

6) Doğalgaz 
Toplam Doğalgaz Üretimi 

 

Yukarı Mısır (%0,1) Nil Deltası (%0,5)
Akdeniz (%1,2) Sina Yarımadası (%10,9)
Doğu Çölü (%12) Batı Çölü (%51,4)
Süveyş Körfezi (%24,3)

Sina Yarımadası (%0,03)
Doğu Çölü (0,07)
Süveyş Körfezi (%1,6)
Nil Deltası (%12,9)



 

 M: ugsambilgi@gmail.com 

W: www.ugsam.org 

T: +90 312 341 22 20 
F: +90 312 341 22 20 

A: Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Sokullu Mehmet 

     Paşa Caddesi No:184 Çankaya  | Ankara 

Mısır doğal gaz üretimi grafikte gösterilen 6 bölgede yapılır. Batı Çölü petrolde olduğu gibi doğal gazda da 
oldukça zengindir. Akdeniz bölgesinin Mısır doğal gaz üretiminin %60’ından fazlasını kapsaması hiç şüphesiz 
Zohr bölgesi sayesindedir. Kalan bölgelerde yapılan üretim ise toplam üretimin kalan %15’ini oluşturur. 

Mısır’da doğal gaz araştırmaları 60’larda başladı. Ardı ardınca keşfedilen doğal gaz yatakları sayesinde 
büyük gelirler elde edildi. 2014’te iktidar olan Sisi hükumeti de ekonomik dar boğazdan çıkabilmek için 
doğal gaz araştırmalarını yoğunlaştırdı ve Akdeniz’de Zohr Bölgesi keşfedildi. 

2020’ye girerken uluslararası medyada çıkan “Mısır’ın İsrail’den doğal gaz ithaline başlayacağı” yönündeki 
söylemler iki ülke yetkilileri tarafından da doğrulanmış durumda. 

29 Ocak’ta Mısır Enerji Bakanlığı’nca yapılan açıklamada İsrail’in Mısır’a gaz ithaline başladığı kaydedildi. 
İsrail’in Mısır’la imzaladığı anlaşmaya göre İsrail, Akdeniz’deki kıta sahanlığında bulunan Leviathan ve Tamar 
rezervlerinden 85 milyar metre küp doğal gazı gelecek 15 yıl zarfında Mısır’a ihraç edecek.  

Açıklamada İsrail’den gelecek doğal gazın Mısır’da LPG haline dönüştürülerek Avrupa’ya ihraç edileceği de 
belirtildi.  

MISIR Petrol ve Doğalgaz Verileri 

 Petrol Doğalgaz 

Toplam Üretim 609,4 milyon varil (2019) 2,4 trilyon fit küp  

Küresel Üretimdeki Payı %0,7 %0,5 

Kanıtlanmış Rezervler 3,3 milyar varil 2,1 trilyon metre küp 

Küresel Kanıtlanmış Rezervlerdeki Pay %0,2 %1,1 

İthalat 28.4milyon ton 51,56 milyar fit küp 

İhracat 4 Milyon Ton 172,8 milyar fit küp 

 

DIŞ TİCARET 

Yıllar İhracat İthalat Hacim Denge 

2016 22.507 58.052 80.560 -35.545 

2017 25.943 66.338 92.281 -40.395 

2018 29.383 80.992 110.380 -51.608 

*milyon dolar 
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Mısır ekonomisinin verdiği dış ticaret açığı her yıl artış göstermektedir. 2016 yılında -35.545 milyon dolar 
olan dış ticaret açığı, 2018’de -51.608’e yükselmiştir.  

Mısır’ın en çok ihraç ettiği ürünler başta petrol ve doğal gaz olmak üzere mineral yakıtlar, plastik ürünler, 
elektrikli makineler, değerli taşlar ve meyvedir. En büyük ihracat ortakları ise sırasıyla İtalya, Türkiye, BAE, 
ABD ve Suudi Arabistan’dır. 

En Çok İthal Edilen 5 Ürün (milyon dolar) 

Ürün 2017 2018 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri 11.523,151 14.099,286 

Elektrikli makineler ve parçaları 4.812,802 6.744,462 

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer reaktörler vb. ve parçaları 5.717,289 6.456,565 

Demir yolu haricinde taşıtlar ve parçaları 3.139,557 4.777,930 

Tahıllar 4.407,886 4.555,246 

 

TARİHİ 

Tarihin ilk dönemlerinden bu yana Nil’in varlığı, Sahra gibi neredeyse ölü bir coğrafyaya hayat veren tek 
unsur olmuş ve Mısır Medeniyeti gibi devasa ve özgün bir medeniyetin gelişimine zemin hazırlamıştır. 

Mısır medeniyetinin geçmişi MÖ 3000’lere kadar gitmektedir. Eski Mısırlılar, Bizanslılar ve Osmanlılar Mısır 
bölgesine hâkim olan topluluklardandır. 

1700’lü yılların sonlarında Napolyon işgaline uğrayan Mısır, Osmanlı-İngiliz işbirliğiyle işgalden kurtarıldıysa 
da İngiliz etkisinden çıkamadı. Siyasi karışıklıklarla geçen yıllardan sonra 1882’de İngiliz işgali başladı ve 
Mısır Osmanlı’dan fiilen koparıldı. 

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra da resmen İngiltere idaresi altına giren Mısır, 1922’de İngiliz lehine pek çok 
şartlar altında sözde bir bağımsızlık aldı. Halkın İngiliz nefreti gibi nedenlerden ötürü karışıklık içerisinde 
geçen yıllar İngilizlerin önce belirli noktalara kadar, daha sonra da tamamen Mısır’dan çıkarılmasını getirse 
de İngiliz etkisi varlığını sürdürdü. 

İkinci Dünya Savaşı’nda tarafsız bir tutum izleyen Mısır, tarafsızlığına rağmen ekonomik sıkıntıya girdi. Dışa 
açılmaya başlayan Mısır, 1945’te Arap Birliği’ni kurdu. Bu sırada İngilizlerle olan Sudan işgali ve askerlerin 
tahliye edilmesi hakkında görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması ülkede kanlı olaylara sebep oldu.  
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Mısır’da Kahire ve İskenderiye’den çıkarılan İngilizler Filistin mandasını kaldırdı ve 1948’de İsrail devleti 
kuruldu. Arap Birliği hemen İsrail’e savaş açtı fakat İsrail’in kuruluşu engellenemedi. 

Gittikçe artan sıkıntılar 1952’de Mısır’ın asıl bağımsızlığını bir darbeyle kazanmasına sebep oldu. İhtilal 
Konseyi’nde demokratik parlamenter sistem taraflıları bertaraf edilince rakipsiz kalan İhtilal Konseyi 
başkanı Cemal Abdünnasır 1956’da Mısır Cumhurbaşkanı seçildi.  

Aynı yıl Mısır Süveyş Kanalı’nı devletleştirme kararı alınca İsrail Sina Yarımadası’nı işgal etti. Bunun üzerine 
Süveyş Kanalı kapatıldı ve İngiltere ile Fransa’nın da katıldığı bir savaş gerçekleşti. ABD ve SSCB eliyle 
durdurulan savaşta Mısır ağır bir hasar gördüğü gibi Sina Yarımadası’nı da kaybetti. 

Arap milliyetçiliği politikasıyla 1958’de Mısır ve Suriye birleşti ve Birleşik Arap Cumhuriyeti kuruldu. Uzun 
ömürlü olmayan bu cumhuriyet 1961’de Suriye’de Baas Partisi etrafında toplanan bir grubun darbesiyle 
yıkıldı fakat Mısır bu ismi kullanmaya devam etti. 

1967’de Mısır, Irak ve Ürdün’ün askeri ittifak anlaşması imzalaması, yalnızca 5 gün sonra Mısır’ın İsrail 
kuvvetlerince beklenmedik bir saldırıya uğramasına sebebiyet verdi ve “Altı Gün Savaşları” adı verilen 
savaşta askeri ittifak büyük bir hezimete uğradı.  

 

Bu hezimet Abdünnasır’ın itibarını oldukça zedeledi. 1970’de ölen Abdünnasır’ın yerini Enver Sedat aldı. Sedat 
Abdünnasır’ın bazı politikalarını devam ettirmekle birlikte yeni reformlara imza attı ve ülke Sovyet 
ekseninden ayrıldı.  

Enver Sedat’ın kaybedilen toprakları geri almak amacıyla 1973’te İsrail’e açtığı savaştan galibiyetle ayrılması 
ona itibar kazandırdı. Devamında Nisan 1974’te açıklanan reform paketiyle siyasî ve ekonomik açılma adı 
altında demokratikleşme ve serbest piyasa ekonomisine geçiş programı ortaya kondu. 
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1977’de Enver Sedat’ın İsrail’e gitmesi büyük şaşkınlığa sebep oldu. İlerleyen zamanlarda Washington’da 
imzalanan Camp-David anlaşmasıyla Mısır İsrail’i tanıyan ilk Müslüman ülke oldu ve Filistinlilere İsrail’e karşı 
yardım etmeyeceğini bildirdi.  

 

Enver Sedat’a gelen iç ve dış tepkiler onun 1981’de bir suikastla öldürülmesine kadar vardı. Devlet Başkanlığı 
makamına oturan Hüsnü Mübarek onun politikalarını ana hatlarıyla sürdürdü ve barış antlaşması 
kapsamında Sina Yarımadası geri alındı.  
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İktidarı uzun yıllar süren Hüsnü Mübarek’in makamı 2010 Aralık’ında başlayan Arap Baharı ayaklanmalarının 
Mısır’a sıçramasıyla sallanmaya başladı. 25 Ocak 2011 tarihinde başta Tahrir Meydanı olmak üzere pek çok 
noktada halk sokaklara çıkıp rejimi protesto etti. Günler süren eylemin sonucunda Hüsnü Mübarek devrildi. 
Tüm yetkilerini orduya devrederek siyasi sahneden çekilen Mübarek, protestoları takip eden yıllarda yapılan 
tüm davalardan beraat etmişti. Son zamanlarda yoğun bakım altında tutulan Mübarek 25 Şubat 2020’de 
Kahire’de bir askeri hastanede 91 yaşında öldü.  

23-24 Mayıs 2012 seçimlerinde Müslüman Kardeşler’den cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi, Mısır’ın 
ilk ve tek seçimlerle gelen cumhurbaşkanıdır. Zaman azlığından ve zemin uygunsuzluğundan kaynaklı bazı 
vaatlerini gerçekleştiremediği ve aslında Mısır derin devletinin asla desteklemediği bir isim olduğu için 
sadece bir sene sonra, 3 Temmuz 2013’te bir darbeyle Mursi devrilmiştir. Dönemin Genelkurmay Başkanı 
Abdulfettah El-Sisi liderliğinde yapılan darbe kanlı olmuş, pek çok Müslüman Kardeşler mensubu darbeyi 
müteakip aylarda öldürülmüştür. 

 

Muhammed Mursi darbe tebliğini alırken 

26 Mayıs 2014 tarihinde Abdulfettah El-Sisi’nin karşısında sadece bir adayın olduğu bir Cumhurbaşkanlığı 
seçimi yapıldı. Seçim günü resmi tatil edilmesine ve katılmayanlara 70 dolar para cezası verilmesine 
rağmen seçime katılım sadece %44,4 oldu. Seçimi, oyların %96,7’sini alan Sisi kazandı. 
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2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Sisi’nin rakiplerinden Ahmed Konsova ve eski genelkurmay 
başkanlarından Sami Annan tutuklanmış, Ahmed Şefik ev hapsinde tutulmuş, Halid Ali ve Enver Sedat da 
baskılarla adaylıklarından vazgeçirilmiştir. Kalan aday Musa Mustafa Musa da bir Sisi destekçisi olduğundan 
seçimleri %98,08 ile Sisi almıştır.  

Darbenin ardından hapishaneye gönderilen Muhammed Mursi, 17 Haziran 2019 günü duruşma esnasında 
baygınlık geçirdi. Kaldırıldığı hastaneden yapılan açıklamada Mursi’nin vefat ettiği belirtildi. Ölüm nedeni 
kalp krizi olarak açıklansa da bu açıklamanın ne derece doğru olduğu bir tartışma konusu olarak gündemde 
kalmaktadır.
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MÜSLÜMAN KARDEŞLER TEŞKİLATI 

Arapça adı İhvan-ı Müslimin olan Müslüman Kardeşler teşkilatı 1928’de Hasan El-Benna tarafından kuruldu. 
“Çözüm İslam’da” sloganını kullanan teşkilatın maksadı Kur’an ve Sünnet’e dayalı bir Müslüman toplum 
kurmaktı. 

Kısa sürede binlerce kişi Hasan El Benna ve Seyyid Kutub gibi liderlerin arkasında toplandı. Hareketin Mısır 
dışına taşıp Sudan, Suriye, Filistin, Lübnan ve Kuzey Afrika’ya yayılması ile üye sayısı oldukça arttı. Örgütün 
hükumet karşıtı pozisyonu ve protesto eylemleri Mısır ve diğer ülkelerde şimşekleri örgütün üstüne çekti. 
Mısır hükumeti 1948’de Müslüman Kardeşler’i feshetti. Aynı yıl suikasta kurban giden Mısır başbakanı 
Mustafa Nukraşi’nin ölümünün faturası Müslüman Kardeşler’e kesildi. Kısa süre sonra hareketin lideri Hasan 
El-Benna şehit edildi. 

Müslüman Kardeşler faaliyetlerine 
bazen gizli bazen açıktan devam etti. 
Pek çok lideri idam edildi, hapse atıldı, 
işkenceye maruz kaldı. Siyasete de 
giren örgüt Özgürlük ve Adalet Partisi’ni 
kurdu. 2000 yılındaki seçimlerde 
mecliste 17 sandalye sahibi olan parti, 
2005 seçimlerinde de 88 sandalye 
kazandı. Bu beklenmedik başarı örgüt 
üyeleri üzerindeki baskıyı artırdı ve 
örgüt 2008 seçimlerini boykot kararı 
aldı.  

2011 isyanları sonucu Müslüman 
Kardeşler’den Muhammed Mursi Mısır’ın 
seçilmiş ilk ve tek cumhurbaşkanı 
olarak makam koltuğuna oturdu. Bir yıl 
sonra darbeyle indirilen Muhammed 
Mursi hakkında idam kararı çıkarıldı.  

Darbeye büyük tepki gösteren 
Müslüman Kardeşler’in protesto 
gösterileri darbe rejimi tarafından kanlı 

bir şekilde bastırıldı. Çoğu hapse atıldı, işkenceden geçirildi. Hâlâ baskı altındaki örgüt kararlılıkla 
direnmektedir. 
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FİLİSTİN MESELESİNDE MISIR 

Mısır, bağımsızlığının ilk yıllarında Arap Birliği’ni kurmuş ve Arap milliyetçiliği politikası izlemiştir. Bu politika 
Mısır’ın Filistin meselesini ulusal bir mesele olarak ele almasına sebep olmuştur. 

Gerek 1952 öncesinde Kral Faruk , gerekse de ihtilal sonrası Cemal Abdünnasır tarafından yapılan çalışmalar 
Filistin’i öncelik alan çalışmalardı. Cemal Abdünnasır’ın “Üç Hayır” olarak isimlendirilen “İsrail’le barışa hayır, 
İsrail’in tanınmasına hayır, İsrail’le ilişkilere hayır“ sloganı bunun göstergesidir. Bu karşıtlığın temeli dini 
olmaktan çok ırki olsa da Filistin meselesi için önem teşkil etmektedir.  

Enver Sedat dönemi ise çok daha karışıktır. İsrail’le 1967 öncesi sınırlara dönmek için savaş açan Sedat, kısa 
bir süre sonra İsrail’i ziyarete gitti. Washington’da imzalanan Camp-David Anlaşması uyarınca İsrail’i tanıyan 
Mısır, İsrail aleyhine Filistinlilere yardım etmeyeceğini kabul etti. Bu anlaşma sayesinde “İsrail’i tanıyan ilk 
Müslüman ülke” olan Mısır’ın Filistin’e desteği bu şekilde bitmiş oldu.  

Enver Sedat’tan sonra gelen Hüsnü Mübarek’in politikası da ondan çok farklı olmadı. Her iki lider de “bölgeyi 
yatıştırmak” odaklı bir politika izlemişlerdir. Filistin’i Mısır’a bağlayan tek geçiş noktası olan Refah Sınır 
Kapısı bazen kapatılıp bazen açılmış, Filistinlilere giden yardımların geçişine izin verilmiştir. Hüsnü 
Mübarek’ten sonra iktidar olan Muhammed Mursi çatışmalara fiilen dâhil olmamakla beraber İsrail’in 2012 
Gazze saldırısı sonrasında Filistin halkının yanında yer almıştır. İsrail büyükelçisini istişare için geri çağırmış 
ve Arap Birliği’nin toplanmasını talep etmiştir.  
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Abdulfettah El Sisi dönemindeki Mısır-Filistin ilişkileri tekrar Enver Sedat-Hüsnü Mübarek çizgisine dönmüş, 
üstelik daha da İsrail yanlısı bir hâl almıştır. Refah Sınır Kapısı BM yardımları için bile neredeyse hiç 
açılmamış, Hamas terör örgütü ilan edilmiş ve Mısır’a tehdit olarak kabul edilmiştir. Üstelik Trump’ın Filistin 
için dayattığı “Yüzyılın Anlaşması”, Mısır’ın taraftar olduğu bir anlaşmadır. Filistin’i yok edip yerine sözde bir 
devlet kuran anlaşma, Mısır tarafından “incelenmesi gereken” bir barış planı olarak ileri sürülmüştür.  
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