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Mısır’ın Modern Firavunu Hüsnü Mübarek’in Ardından

Giriş
Muhammed Hüsnü Seyyid Mübarek (1928-2020)
92 yaşında öldü. 1981-2011 yılları arasında 30
yıl boyunca Mısır’ı yönetti. 15 Aralık 2010’da
Tunus'ta başlayan Arap Baharı, 2011 yılı Ocak
ayında Mısır'a geldi. Mübarek, Zeynel Abidin
Bin Ali gibi ülkeden kaçmadı ancak istifa etmek
zorunda kaldı. Ardından altı yıl hapis yattı. Bu
çalışmada, uzun süre iktidarda kalması ve yönetimi
tek başına elinde tutması sebebiyle, Mısırlıların
“Yeni Firavun” adını verdiği Mübarek ve dönemi
incelenecektir.
Hemen belirtelim ki, Firavun kavramı Türkiye’de
anlaşıldığı gibi Mısır’da olumsuz anlamlar içermez. Firavunlar dönemi, kadim Mısır tarihinin
yeryüzüne medeniyet ve bilim açısından ışık
saçtığı yıllar olarak görülür. Mısır’da bağımsızlık
sürecinde tüm milliyetçilerin yaptığı gibi antik
çağlardaki köklere vurgu yapmak popüler idi.
Mısırlıların sonradan Araplaştığı aslında Firavun
halkı olduklarını içselleştirerek dile getiren Taha
Hüseyin (1889-1973) gibi düşünürler, Mısır kamuoyunda belli bir dönem hatırı sayılır şekilde
akis buluyordu. Firavun kavramı Mısır’ın kadim
tarihindeki güçlü devirlerini işaret ederken Seyyid
Kutup (1906-1966) gibi düşünürler, bu kavramı
diktatörlük ve zalimlik anlamında kullanarak
rejimi eleştirmek için dile getirdiler. Ülkesini
ağır polisiye tedbirlerle ve siyasal baskı altında
30 yıl boyunca tek adam olarak yöneten Hüsnü
Mübarek firavun lakabını her iki anlamıyla ister
istemez yüklenmiştir. İktidarını kaybettikten
sonra vefat etmesinden olsa gerek, seleflerinde
olduğu gibi büyük kitleler tarafından uğurlanan
bir cenaze töreni ona nasip olmadı.
Oysa Cemal Abdu’l-Nasır'ın ölümü Arap ülkelerinde ve dünyada şok etkisi yaratmıştı. 1 Ekim
1970'de Kahire’de yapılan törene tüm Arap dünyası ilgi gösterdi. 5 milyon kişinin arasında
Suudi Arabistan Kralı dışında FKÖ lideri Yaser

Arafat, Ürdün Kralı Hüseyin bin Talal, Libya
lideri Muammer Kaddafi dahil tüm Arap liderleri
vardı. Ancak Hüsnü Mübarek, Enver Sedat’a
yapılan suikasttan çok etkilendiğinden yaşamı
boyunca halkın arasında olmamaya özen gösteriyordu. Cenazesinde devlet tarafından askeri
bir tören tertip edilmesine rağmen, halkından
uzak ve kamuoyundan ırak bir şekilde aile kabristanına defnedildi.

Nasır ve Sedat gibi Mübarek de
otoriter ve baskıcı bir yönetim
anlayışına sahipti. Siyasal
partilerin faaliyeti serbest
bırakıldığında bile, iktidarın
yörüngesinden çıkmaları
engellenen Mısır halkının iradesi
hep ipotek altına alındı.

28 Şubat 1922’de Mısır Krallığı bağımsızlığını
ilan etmesine rağmen tam olarak İngiliz vesayetinden kurtulmak için bir çeyrek asır daha mücadele verdi. Temmuz 1952’deki Hür Subaylar
darbesine kadar büyük ölçüde Osmanlı devrinde
yetişen krallar ve devlet adamları ile yönetildi.
18 Haziran 1953’te Cumhuriyet ilan edilmesine
rağmen başa geçen hükûmetler gerçek anlamda
demokratik bir yönetimi benimsemek yerine otoriter bir rejimle yollarına devam ettiler.
Nasır ve Sedat gibi Mübarek de otoriter ve
baskıcı bir yönetim anlayışına sahipti. Siyasal
partilerin faaliyeti serbest bırakıldığında bile,
iktidarın yörüngesinden çıkmaları engellenen
Mısır halkının iradesi hep ipotek altına alındı.

Çocukluk Devri ve Askeri Eğitimi
Mübarek’in hayatı Mısır’ın İngiliz işgal yönetiminden kurtulup kendi kendine yetmeye çalışan
orsam.org.tr

3

4

Mısır’ın Modern Firavunu Hüsnü Mübarek’in Ardından

milli bir devlet haline gelme çabalarının başlayıp
sürdürüldüğü yıllara paralel olarak geçmiştir.
Mısır’ın Arap dünyasının sorunlarına çözüm
bulmak için kendisini lider ülke olarak gördüğü
yıllar, Mübarek’in gençlik devrinde başlayıp
olgun yaşlara geldiğinde devam eden Arap-İsrail
savaşları ve yenilemeyen düşmanla barışın sağlandığı Camp David anlaşmasının gölgesinde
sürmüştür. Ardından 1981’de 53 yaşında oturduğu
devlet başkanlığı makamında Mısır ve Arap kamuoyunu barışa ikna çabalarıyla geçen 30 yıllık
iktidar dönemi Mübarek’in yaşam yılları olduğu
kadar Mısır’ın yakın tarihidir.

1949’da Askeri Akademi, 1950’de ile Hava Kuvvetleri Akademisi’nden mezun oldu. Kısa bir
süre savaş pilotluğunu takiben 1954-61 arasında
Hava Kuvvetleri Akademisi’nde öğretim üyesi
olarak görev yaptı. 1959-1960 yıllarında Moskova'daki Frunze Askeri Havacılık Okulu'ndan
mezun oldu. Mısır’a döndüğünde Yemen'deki iç
savaş sırasında Nasır’ın gönderdiği Mısır Barışı
Koruma Filosuna komutanlık etti. 1964'te, Mısır
Hava Kuvvetleri’ne mensup bir grup pilot arasında
yer alarak SSCB’nin meşhur Frunze Askeri Akademisi'nde daha ileri derecede askeri pilotluk
eğitimi almaya başladı.

Mübarek, Nil Nehri’nin Kahire’yi aşıp Akdeniz’e
doğru kıvrılan kısmında o vakitler bir kırsal
şehir olan ancak bugün üniversitesi dahi bulunan
ve modern bir şehir haline gelen Menufiyye’de
doğdu. Babası hukukçu idi ve uzun yıllar yargı
alanında çalıştı. İlk öğrenimine köy ilkokulunda
başlayan Mübarek, Şibin el-Kum kasabasındaki
liseden mezun oldu.

O zamanlar Arap sosyalizminin Mısır versiyonunu
uygulayan Nasır liderliğindeki Mısır ile SSCB
arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler en üst
seviyede ilerliyordu. SSCB, Mısır Hava Kuvvetleri’ne askeri jetler satmaktaydı. Söz konusu
jetleri kullanacak pilotların eğitimi de doğal
olarak Moskova tarafından sağlanıyordu.

Bundan sonra, genç Mübarek eğitim hayatına
Kahire'deki askeri akademide devam etti ve
1949'da lisans derecesi aldı. Hüsnü Mübarek
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Mübarek, Mısır’a döndükten sonra Mısır Hava
Kuvvetleri Akademisi’nin Komutanı olarak görev
yaptı. 1967'de Arap-İsrail Savaşı'na katıldı. Bu
savaşta Mısır ordusu İsrail ordusu tarafından
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ağır bir yenilgi aldı. Ancak Mısır ordusu, Mübarek'in askeri becerileri nedeniyle Süveyş Kanalı'nın
kontrolünü elinde tuttu. Böylece Mübarek Mısır'da
bir kahraman oldu. 1967'de Mısır'ın o zamanki
cumhurbaşkanı Cemal Abdu’l-Nasır (1918-1970),
Hüsnü Mübarek'i Mısır Hava Kuvvetleri'nin
başına atadı.

lıklarına önderlik etti. Mübarek, 1970-72 arasında
Hava Kuvvetleri Komutanı olarak İsrail’e karşı
başarılı olan birkaç askeri operasyonu yönetti.
1973’te dördüncü Arap-İsrail savaşında Mısır
Hava Kuvvetleri’ne komutanlık yaptı. Hava
Kuvvetlerinin savaştaki üstün performansından
ötürü 1974 Hava Mareşali rütbesine yükseltildi.

Nasır’ın ismi Osmanlı Devlet adamı ve İttihatçıların en önemli 3 isminden biri olan Cemal
Paşa’ya atfen verilmişti. Nasır’ın yardımcısı ve
ondan sonra devlet başkanı olan Enver Sedat
(1918-1981) da Enver ismini İttihatçıların lideri
Enver Paşa’ya atfen almıştır. Hüsnü Mübarek
de doğan ilk oğluna Cemal ismini kendisini
kuvvet komutanı yapan Mısır Devlet Başkanı’na
atfen vermişti.

Komutanlıktan Devlet
Başkanlığı’na

1969-71 arasında Hava Kuvvetleri personel şefi,
ardından hava kuvvetleri komutanı oldu. 1972'de
Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri
Komutanı olarak atandı. Bu görevi sırasında
1973 Ekim Savaşı için Mısır ordusunun hazır-

Başkan Enver Sedat, 6 Ekim
1981'de düzenlenen askeri geçit
töreni sırasında öldürüldü.
Hüsnü Mübarek derhal ülkenin
liderliğini devraldı ve
olağanüstü hal ilan etti. Mısır’da
iktidarda kaldığı 30 yıl boyunca
olağanüstü hal uygulamasını her
seferinde başka gerekçeler ileri
sürerek devam ettirdi. Mübarek
büyük ölçüde Sedat devrinde
başlatılan ABD’ye yakınlaşma
ve İsrail’le barış halini sürdürme
politikalarını sürdürdü.

Nisan 1975'te Enver Sedat, Hüsnü Mübarek’i
Mısır devlet başkan yardımcısı olarak atadı.
1978'de Mısır'da Sedat tarafından Nasır devri
siyasetinin terk edilmesi politikaları bağlamında
“Arap Sosyalist Birliği Partisi” yerine yeni devlet
partisi olarak “Milli Demokrat Parti” kuruldu.
Sedat’ın bu siyaseti ABD ile yakınlaşmanın bir
sonucuydu. Mübarek de partinin başkan yardımcısı
oldu.
Başkan Enver Sedat, 6 Ekim 1981'de düzenlenen
askeri geçit töreni sırasında öldürüldü. Hüsnü
Mübarek derhal ülkenin liderliğini devraldı ve
olağanüstü hal ilan etti. Mısır’da iktidarda kaldığı
30 yıl boyunca olağanüstü hal uygulamasını her
seferinde başka gerekçeler ileri sürerek devam
ettirdi. Mübarek büyük ölçüde Sedat devrinde
başlatılan ABD’ye yakınlaşma ve İsrail’le barış
halini sürdürme politikalarını sürdürdü. Bu yüzden
Sedat’ın kurduğu “Milli Demokrat Parti”nin
kendi başkanlığında devam etmesinde bir mahsur
görmedi. Ocak 1981'de partinin başkanı oldu.
Sedat'ın suikaste uğramasının görünürdeki sebebi
1979'da Camp David’de İsrail ile imzalanan
barış anlaşması idi. Bu anlaşma Mısır ve Arap
kamuoyunda bir ihanet belgesi olarak yorumlandı.
Mısırlıların çoğu "düşmanlarla" barış anlaşmasını
protesto ediyorlardı. Mübarek barış anlaşması
imzalandığında Camp David’de Sedat ile birlikteydi. O zamanlar, İsrail ile barış anlaşması
sadece Mısır’da değil, aynı zamanda Arap Birliği’ne üye devletlerin halk ve yönetim katlarında
orsam.org.tr
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da hoşnutsuzlukla karşılandı. Mısır, Arap Birliği’nin merkez ülkesi olmasına ve tüm birimleri
Kahire’de kurulmasına rağmen, Camp David
anlaşmasına tepki olarak üyeliği askıya alındı
ve merkez 1979’da Tunus’a taşındı. Mısır Arap
Birliği’ne ancak Mübarek’in Arap dünyası ile
aradaki buzları eritme çabalarından sonra davet
edildi. Öyle ki, İsrail karşısında kurulduğundan
beri açıkça Arap ülkeleri yanında yer almayan
Suud-i Arabistan bile Camp David’e karşı tavır
almıştı. Mübarek 1983’te FKÖ ile yakınlaşarak
Filistin Davası’nın savunuculuğundan Mısır’ın
geri kalmadığı mesajını verdi. İran-Irak savaşı’nda
Mısır (1980-1988) Bağdat yönetimini destekledi.
Savaş sonrasında Saddam Hüseyin Mısır’a karşı
tavır almasına rağmen, Mısır Irak ile Suudi Arabistan arasındaki sorunlarda arabuluculuk yaptı.
Mübarek Filistin Meselesi çözülmeden Ortadoğu’ya barış gelmeyeceğini ifade ederek ABD’nin
Soğuk Savaş sonrası Ortadoğu politikalarını etkilemeye çalıştı. Bu bağlamdaki dış politikasının
etkisiyle 10 yıl aradan sonra 1989’da Mübarek
zamanında Fas’ın Kazablanka şehrinde yapılan
Arap Birliği zirvesinde birliğe yeniden döndü.
Mısır cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, 1987,
1993, 1999 ve 2005’te yapılan cumhurbaşkanlığı
seçimlerini de kazandı. Son seçim hariç diğer
seçimlere tek aday olarak katılıyordu. Halk referandum şeklindeki bu oyuna katılmasa da evet
oyu verdi diye sayılıyordu. Mübarek, SSCB'de
eğitimli ve Rusçası akıcı olmasına rağmen, hükümdarlığı yılları boyunca Batı ile yakın ilişkiler
kurdu.
Mübarek’e karşı 6 suikast girişimi oldu. En son
1995’te Etiyopya’nın başkentinde iken bir saldırıdan kurtuldu. Mübarek uzun yıllar sürdürdüğü
iktidarını ABD ile yakın ilişkilerine ve muhalefet
güçlerini sıkı bir kontrol altına almasına borçluydu.
Mübarek’in temel amacı muhalefete karşı iktidarını korumaktı. Halkın ise uzun yıllardan beri
devam eden çok büyük sorunları vardı. Tüm
Bakış: 113

Mısır hükûmetlerinin ülkenin devasa sorunlarına
çözüm bulmak noktasında büyük vaatlerde bulunmalarına rağmen devirleri sona erdiğinde sadece bir arpa boyu mesafe aldıkları görülmüştür.

Ortadoğu’da Barışın İyi Niyetli
Ama Başarısız Aktörü
Mübarek Nasır’ın özellikle 1967 yenilgisinden
sonra ağırlık verdiği Arap dünyası içindeki sorunları arabuluculuk yaparak çözme ve Sedat’ın
İsrail’le kurulan barış sürecini koruma politikalarını devam ettirmeye gayret etti.
Devlet Başkanlığı sırasında Mübarek, Ortadoğu
ve Arap dünyasının en önde gelen devlet başkanıydı. 1989 ve 1993 yıllarında Arap Birliği liderliğine iki kez seçildi. Sosyalist veya kapitalist
rejimlere sahip ülkeler arasında, Arap-İsrail çatışması ve bazı Arap ülkeleri arasında çıkan sorunlarda her zaman bir arabulucu olarak görev
yapmıştır.
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Mısır'daki protestolar 25 Ocak
2011'de ortaya çıktı. Gösteriler ilk
olarak Mısır’ın dünya
kamuoyunda tanınan bir ismi
tarafından desteklendi. Bu kişi,
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı
(IAEA) eski başkanı Muhammed
el-Baradey idi. El-Baradey Şubat
2010'da IAEA'dan istifa etmesinin
ardından Mısır'da bir muhalefet
hareketi kurulduğunu açıkladı ve
gösteriler başladıktan bir gün
sonra 27 Ocak'ta Viyana'dan
Kahire'ye gitti. Amacı devrime
liderlik edip Mısır’ın yeni devlet
başkanı olmaktı.

Öte yandan, Mübarek zamanında Mısır ordusu,
ABD liderliğinde kurulan çeşitli ülkelerdeki
uluslararası barışı koruma güçleri içinde aktif
rol aldı. Bu bağlamda, 1991 yılında Saddam
Hüseyin yönetimindeki Irak ordusu Kuveyt'i
işgal ettiği zaman Mısır bu işgale karşı durdu.
Nitekim Mısır askeri birlikleri de ABD'nin Irak'a
yönelik uluslararası operasyonlarında yer aldı.

Mübarek Karşıtı Protestolar
2010 yılı Aralık ayında Arap dünyasında, Arap
Baharı protestoları başlamıştı. İlk gösteri Tunus'ta,
ardından Yemen ve Mısır'da yapıldı. Mübarek'e
karşı protestolar ise 2011'de yoğunlaştı.
Mısır'daki protestolar 25 Ocak 2011'de ortaya
çıktı. Gösteriler ilk olarak Mısır’ın dünya kamuoyunda tanınan bir ismi tarafından desteklendi.
Bu kişi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA)
eski başkanı Muhammed el-Baradey idi. El-Baradey Şubat 2010'da IAEA'dan istifa etmesinin
orsam.org.tr
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ardından Mısır'da bir muhalefet hareketi kurulduğunu açıkladı ve gösteriler başladıktan bir
gün sonra 27 Ocak'ta Viyana'dan Kahire'ye gitti.
Amacı devrime liderlik edip Mısır’ın yeni devlet
başkanı olmaktı.
Hükûmet başlangıçta protestocuların bir kısmını
tutukladı. Göstericiler güvenlik güçlerinin olanca
güçleriyle sert tedbirler uygulamasına rağmen
dağılmadı, aksine korku eşiğini aşıp gittikçe
daha kalabalık ve daha yıkıcı hale geldi. Ardından
protestocular bulundukları büyük şehirlerin meydanlarında gece gündüz kalmaya başladılar.
Gençler internet ve sosyal ağlar aracılığıyla daha
fazla insanı meydanlara davet etmeyi sürdürdü.
Hükûmet internet bağlantısını kesti. Sosyal ağlar
engellendi. Ancak bu önlemlerin hiçbir faydası
olmadı. Gösteriler zamanla geniş çapta kabul
gördü. Bundan sonra sokağa çıkma yasağı kondu
ama büyük şehirlerde söz konusu yasağı kimse
tanımadı.
Hükûmet karşıtı protestocular polise ve diğer
hükûmet binalarına baskın düzenledi ve onları
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ele geçirmeye çalıştı. Bu arada Mübarek taraftarları
da sokaklara döküldü. Kanlı çatışmalar ortaya
çıkmaya başladı.1 Şubat akşamı Mübarek Mısır
halkına televizyonda hitap etti ve sonbaharda
cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını ilan etti.
Bu 8 ay daha makamını koruyacağı anlamına
geliyordu. Söz konusu açıklama tepkilerin azalmasını sağlamak yerine artmasına neden oldu. 2
Şubat'ta muhalefet ve Mübarek taraftarları arasındaki sokak protestoları farklı Mısır şehirlerine
de sıçradı.

Mübarek Düştü Ama Askeri Vesayet
Demokrasiye İzin Vermedi
10 Şubat 2011 tarihinde Mübarek, yetkilerinin
bir kısmını Başkan Yardımcısı Ömer Süleyman'a
devretti, ancak tamamen istifa etmedi. O zamana
kadar bir saray darbesiyle karşılaşmamak için
kendisine bir yardımcı bile seçmemişti. 11 Şubat'ta
ordu Mübarek'e karşı tavrını açıkça gösterdi.
Mübarek askeri bürokrasinin de kendisine karşı
olduğunu görünce iktidarı bırakmaktan başka
çare olmadığını gördü ve istifa etti. Mısır Savunma
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Bakanı Muhammed Tantavi liderliğindeki bir
gurup Mısır'da iktidara geldi. Mübarek ve ailesi
ev hapsine alındı. 13 Nisan'da ise o ve oğulları
savcılığa çıkarılarak tutuklandı.
3 Ağustos 2011'de Mübarek ve oğullarına karşı
ilk duruşma yapıldı. Mübarek sağlık sorunları
nedeniyle özel bir hastane koğuşunda tutukluluk
günlerini geçirdi. Mahkeme, birçok suçun yanı
sıra, Ocak 2011 protestolarında öldürülen sivillerin
ölümünden sorumlu olarak onu suçladı. Mübarek
2 Haziran 2012'de ömür boyu hapse mahkum
edildiğinde 84 yaşındaydı.
Bir yıl sonra, Mısır'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı
Muhammed Mursi mahkemenin kararını kaldırdı
ve Mübarek'e davanın tekrar incelemesini talep
etti. 12 Ağustos 2013'te serbest bırakıldı. Ancak
yeniden dava açıldı. Mübarek 14 Mayıs 2014'te
yolsuzluk suçlamalarından üç yıl hapse mahkum
edildi. Ona yönelik suçlamalar, 2014 Ekim ayında
kaldırıldı ve alınan mahkumiyet kararı bozuldu.
Bundan sonra Mübarek serbest bırakılmadı ve
ona atfedilen her davadan tekrar tekrar mahkum
edildi ve sonunda hepsinden beraat edene kadar
bu durum devam etti.
2 Mart 2017'de Mısır Yargıtayı, Mübarek'e
yönelik tüm suçlamaları kaldırdı ve kendisine
karşı başka bir işlem yapılmayacağını açıkladı.
24 Mart'ta askeri hastaneden ayrıldı ve altı yıllık
hapis hayatından sonra eve döndü. Böylece
askeri bürokrasinin bir üyesi olan Hüsnü Mübarek,
üniformalı arkadaşları tarafından tahtından indirilmesine rağmen sicili temiz olarak ve şahsına
atfedilen tüm suçlardan beraat ederek evine dönmüş oldu.
Mübarek’in iktidarını protestolara destek veren
ordu darbesiyle kaybetmesinin çok sayıda iç ve
dış faktöre bağlı olduğu açıktır. İlerleyen yaşına
rağmen yerine askeri bürokrasinin kabul edeceği
alternatif isimlere imkan vermemesi, bu nedenler
arasındadır. Mübarek’in, 30 yıllık iktidarında

çok dikkatli olmasına rağmen, yerine geçmek
üzere bir generali değil de oğlu Cemal Mübarek’i
işaret etmesinin de büyük payı vardır. Mısır’ın
yaklaşık 60 yıllık geleneğini değiştirmek anlamına
gelen ve bir veraset sistemi kurma niyetini içeren
bu politikası hem iç hem de dış kamuoyunda
olumlu karşılanmadı. Cemal’in annesi Suzan
Mübarek’in yarı İngiliz olması, ABD’li çevrelerde
1956 öncesine dönüş gibi algılandı. 1956 Süveyş
Kanalı krizinde İngiltere ve Fransa’nın İsrail’i
de yanlarına alarak ABD’ye rağmen, Süveyş
Kanalı’na operasyon yapmaya kalkmaları, Washington’un sert çıkışıyla yarıda kalmıştı. Bunun
sonucunda Mısır’ın kanalı millileştirme politikasının önünde bir engel kalmadığı gibi Nasır
da Mısır ve Arap kamuoyunda kahraman olarak
algılanmaya başlamıştı. O gün olduğu gibi ABD
Mısır’ın İngilizlerin etkisinden çok kendi yörüngesinde kalması için Mübarek ailesinin arkasında durmadı. Tıpkı Mısır tarihinde yapılan
ilk demokratik seçimle Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi’ye karşı Abdülfettah Sisi’nin
darbeyle başa geçmesine destek verdikleri gibi
askerlere destek vererek Mübarek’in düşmesinin
önünü açtı.

Mübarek’in Uluslararası Alanda
Yükselen ve Çöken İmajı
Başkanlığı sırasında Mübarek, sadece Mısır'da
değil, yaklaşık 40 ülkede çeşitli ödüller ve madalyalar kazandı. Bunların arasında İtalya, Fransa,
Japonya, İspanya, Almanya ve Birleşik Krallık
gibi ülkeler var. Mübarek rejimi bugün özellikle
batı dünyası tarafından bir diktatörlük devri
olarak anılmaktadır. Ancak Mübarek, Batı dünyasının kendisine sağladığı meşruiyet ile 30 yıl
boyunca iktidarda kaldı. Ayrıca çeşitli ülkelerden
ve uluslararası kuruluşlardan çok sayıda ödüller
aldı. Ancak iktidarını kaybettikten sonra adına
verilen ödüllerin ve dikilen anıtların bazısı ya
ortadan kaldırıldı ya da isim değişikliğine uğradı.
orsam.org.tr
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1998 ve 2002 yıllarında, 15 ülkeden oluşan ve
aralarında Hindistan, Malezya, İran, Brezilya,
Arjantin ve Meksika’nın da yer aldığı G-15 organizasyonunun Başkanı olarak görev yaptı. İki
dönem Afrika Birliği Örgütü Başkanlığı yaptı
(1988-1990 ve 1993-1994); Uluslararası Bağlantısızlar Hareketi Başkanı seçildi (2009-2011).
1995 yılında Hindistan Jawaharlal Nehru Uluslararası Ödülü verildi. Moskova Uluslararası
İlişkiler Devlet Enstitüsü tarafından 2004 yılında
Onur Doktoru ünvanı aldı. 2007 yılında Azerbaycan Hirdalan'da Hüsnü Mübarek adına bir
anıt dikildi. Ancak Mısır’da Mübarek rejimi düşünce, Haziran 2011'de Azerbaycan hükûmeti
anıtı kaldırmaya karar verdi. 2003 yılında Almatı'daki Kazak-Mısır İslam Üniversitesi açıldığında Nur-Mübarek adını aldı. Ancak, Mübarek
iktidardan düşünce, Kazaklar Nur adını kullanmaya başladı.

raldığı Mısır hükumeti, Arap dünyasının liderliğini
kaybetmiş olsa da ekonomik olarak bugünkü
kadar sıkıntı içinde değildi. Mısır’ın ABD ve
İsrail nezdinde güçlü bir devlet imajı vardı. Ama
bugün ekonomisi batmış, turizm gelirleri tarihindeki en dip seviyeleri yaşamış, işsizlik ve
yoksulluk istatistikleri tavan yapmış, dış politikada
ehemmiyet kaybına uğramış ve politik gündem
olarak iç sorunlarla meşgul olan, gelecek umudu
oldukça zayıflamış bir Mısır gerçeği var.

Mübarek Sonrası Mısır

Mübarek’in yaklaşık 30 yıl boyunca süren iktidarında Mısır ekonomisini dışa bağımlılıktan
kurtaramadı, Mısır halkının yoksulluk ve yolsuzluk
gibi iki temel sorununa çare bulmak yerine bu
sorunların katlanarak büyümesinin önünü açtı.
Mısır’da her yıl 2,5 milyon artan ve halen toplamı
net olarak bilinmeyen nüfus ülkenin çözüm bekleyen sorunlarını daha da güçleştirmektedir. 100120 milyon arasında tahmin edilen toplam nüfusun
yüzde sekseni günde bir dolarla yaşamak zorunda.
Sözün özü, ABD ve İsrail’in güdümünde izlenen
politikalar Mübarek devrinde Mısır’ın itibar kaybına neden olduğu gibi, ülkenin ekonomik ve
siyasal açıdan düzlüğe çıkmasına pozitif yönde
katkı da sağlamadı. Mübarek’in mirası, ondan
sonra iktidarı ele geçirenler için hemen her
alanda ibretlik dersler sunmaktadır. Yeter ki,
yakın tarih ve Mübarek’in başına gelenler iyice
incelensin.

Mübarek, Ortadoğu'da barışın simgesi olmaya
çalıştı ama başaramadı. Kuzey Afrika, Basra
Körfezi ve Orta Doğu'da herhangi bir çatışma
durumunda, birçok büyük ülke veya uluslararası
kuruluş Mübarek'i arabulucu olarak kullandı.
Mübarek de çatışma çözümü konusunda kendisine
yapılan davetleri kabul ederek ilgili tarafları uzlaştırmaya çalıştı. Örneğin, uzun yıllar Filistinİsrail çatışmasının çözümüne aracılık etti ve tarafların Mısır'da buluşması için, güvenilir bir
ülke olduklarını göstermeye çalıştı. Ama kendisi
aleyhine başlayan gösterilerin esas maksadını
anlayıp kısa sürede çözüm bulmakta başarısız
oldu.
Mübarek, ülkesinin halen içinden tam olarak çıkamadığı bir takım siyasal, sosyal ve ekonomik
sorunlar yaşamasına neden oldu. Sedat’tan devBakış: 113

Mısır yönetimi hala Batı ve ABD politikalarının
çizdiği sınırların dışına çıkamayan bir imaja sahiptir. Sisi devrinde ise Mısır ekonomisi Mübarek
devrini de aratmaktadır. Hasılı Mübarek arkasında,
umutları oldukça azalmış bir Mısır halkı ile
siyasal ve ekonomik açıdan sorunları zirve yapmış
gündeme sahip başarısız bir yönetim mirası bırakmıştır.
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