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SUNUŞ

Arap Baharı bitti mi? 

 “O zaten boş bir umuttu ve kışa döndü” diyenler haklı mıydı? Yoksa yaşananlar, büyük 
değişim ve dönüşüm sürecinin bir parçası, tarihin uzun ve zikzaklı yürüyüşü içinde bir 
“an” mıydı?”

Bundan sonrası ne olacak? Gelecek nasıl şekillenecek? Biz yenilmiş devrimlerin enkazı 
üzerinde yeniden yükselen darbe rejimleri, restore edilen oligarşiler, dini veya laik dik-
tatörlüklerle yaşamaya devam mı edeceğiz, yoksa ümitli olmamız için sebepler var mı?

“Tarihin tekerleği” biz ne dersek diyelim, hedefine doğru mu gidiyor, yoksa o hedef bizim 
bilinçli eylemimizle mi şekillenecek? Eğer ikincisiyse, bu süreçte yapmamız ve yapma-
mamız gerekenler nelerdir? Yaşadığımız coğrafyada özgürlük adalet ve barışın egemen 
olması için süreci nasıl okumalı, hangi doğruları geliştirmek için çabalamalı ve hangi 
yanlışlardan ısrarla kaçınmalıyız?

Bu sorular çerçevesinde bugünü ve yakın geleceği anlamak için yaşadığımız coğrafyanın 
çeşitli ülkelerinden fikir insanlarının üç yıldır periyodik olarak devam ettirdiği “Boğaziçi 
Konuşmaları”nın bu yılki ilk yuvarlak masa toplantısı, 30 Ocak 2020 tarihinde Karadeniz 
Vakfı’nda gerçekleştirildi. “Arap Baharı’ndan Günümüze: Yaşadığımız Coğrafya Üzeri-
ne Birlikte Düşünmek” başlıklı müzakere programında, tecrübeli siyasetçi İhap Şiha’nın 
moderatörlüğünde, Prof. Dr. Seif Abdelfettah ve Prof. Dr. Bekir Berat Özipek’in çerçeve 
konuşmalarının ardından konu geniş biçimde müzakere edildi.

Elinizdeki rapor, bu yuvarlak masa etrafında dile getirilen çeşitli fikirlerden oluşuyor.
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YAKIN GEÇMİŞ VE BUGÜN: KISA ARKA PLAN 
BİLGİSİ
Yirminci yüzyılın sonlarında Berlin Duvarı’nın yıkılması, dünyada yeşeren demokrasi ve 
özgürlük umutlarıyla, yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyordu. Artık totaliter rejim-
ler yenilmiş, demokrasi kazanmıştı. 

Dünyanın her yanı gibi Ortadoğu ve İs-
lam coğrafyası da bu süreçten etkilemiş, 
orada da değişim ve dönüşüm talepleri 
daha görünür hale gelmişti.  

İki binli yılların başlangıcı, Türkiye’de de 
demokratikleşme bakımından önemli bir 
dönemeci ifade edecekti. Bosna’dan Tu-
nus’a ve İran’a önemli tartışmalar vardı. 

2010’a gelindiğinde umutları yeşerten 
Arap Baharı, bu taleplerin meydanlara, 
siyasete ve gündelik hayata çarpıcı bir 
biçimde yansıması anlamında önemli bir 
dönemeci ifade ediyordu.

Ancak aynı dönem, daha sonra küresel 
düzeyde bu değerlerin tam tersini bera-
berinde getirecek olumsuz bir sürecin de 
başlangıcına işaret ediyordu. ABD’de İkiz 
Kulelerin yıkılması, İslam coğrafyasına 
yönelik bir dizi işgal ve yıkımı, dünya-
nın her tarafında Müslümanlara yönelik 
olumsuz algıların yaygınlaşmasını ve 
Ortadoğu’nun yeniden büyük güçlerin 

kontrolünde etnik, dini ve siyasi çatışmalara sahne olmasını beraberinde getiren bir dö-
nemin başlangıcını ifade edecekti.

Bugün, 2020 yılında Ortadoğu-İslam coğrafyasında yaşayanların içinde bulunduğu sa-
vaşların, iç savaşların, işgallerin ve çatışmaların damgasını taşıyan durum, bu kısa tarihi 
arkaplan üzerinde şekillendi.

A. YAŞADIĞIMIZ COĞRAFYADA GÜNDEMİ 
ORTAKLAŞTIRMAK
Ortadoğu, İslam Coğrafyası ve Dünya: Genel Görünüm ve Sorunlar

Yaşadığımız günleri nasıl okumalı? Bu konuda tespitler genel bir olumsuzluğa işaret ediyor.

“2020 itibarıyla genel durumuz parlak görünmüyor. Hatta sıklıkla geçmişteki Haçlı Sefer-
leri ve Moğol istilası dönemleriyle mukayese ediliyor” şeklinde bir tespitle başlayan Prof. 
Dr. Bekir Berat Özipek’e göre, çok da yanlış sayılmaz bu kıyaslama: “Yakın geçmişte bir 
milyon Iraklı hayatını kaybetti. Şu an Suriye trajedisi yaşanıyor. Yemen’de kimsenin kaza-
namayacağı bir savaş var; Libya’da ise başka bir savaş devam ediyor.”

Rusya’nın Suriye’ye yerleştikten sonra bugün de Libya’daki çatışmalara müdahil olması 
yeni bir dönemin başlangıcına mı işaret ediyor? ABD-Rusya gerilimi bölgedeki çatışma-
ların sürekliliğini mi sağlıyor? 

“Acaba Yalta’daki paylaşım devam mı ediyor, yoksa yeniden mi bölüştüler dünyayı?” so-
rularını soran Özipek, “bu ikincisine dair işaretler de var. ABD ve Rusya yedi yıl boyunca 
Suriye’de bulundular ama birbirileriyle bir kez bile, yanlışlıkla dahi çatışmadılar” yoru-
munu yapıyor. “Öyle veya böyle, işimiz kolay değil” diye ekliyor.

Batı Demokrasileri 
Ortadoğu’da Neden 
Diktatörlükleri Destekliyor?

Adalet, özgürlük ve demokrasi arayışın-
daki sosyal güçler neden yenilmiş görü-
nüyor? Bölgeye demokrasi taşıma iddia-
sındaki Batılı devletler neden demokrat-
lara değil de despotik monarşilere, darbe 
rejimlerine ve dini veya laik diktatörlük-
lere destek vermeyi tercih ediyor? 

Birçok açıklaması olabilir bu durumun. 
Ama Arap Baharının iktidara taşıdığı 
demokrasi güçleri, ABD ve diğerlerinin 
stratejik beklenti ve çıkarlarına uygun si-
yasi aktörler olmadı. 

Özipek’e göre “Batıdan esen rüzgarlar 
her zaman kötü değildi. Geçmişte de-
mokrasi güçlerini iktidara taşımaya yar-
dım ettiği de oldu. Ama bugün Batıdan 
esen rüzgarlar tersten esiyor.” 

Yeni bir “ters dalga”nın altında

Dünyanın çeşitli dönemlerine damgasını 
vuran ‘demokrasi dalgaları’ yaşandı ve onu 
izleyen ‘ters dalgalar’ da. Öyle görünüyor ki 
insanlık yeni bir ters dalganın altına giriyor: 
Demokrasi, insan hakları ve adalet geriler-
ken, ayrımcılık, ırkçılık, yabancı düşmanlığı 
ilerliyor.

• Samuel Huntington’a göre dünyada son 
200 yılda, demokratikleşmeyi beraberinde 
getiren üç dalga yaşandı

1. Dalga 1820   1922 Mussolini iktidarı   

2. Dalga 1942   1960 Darbe rejimleri  
3. Dalga 1974   İçindeyiz  

• Ve her dalganın ardından, onun getirdiği ka-
zanımların bir kısmını geri alan “karşı dalga”

Yalta paylaşımı devam mı ediyor?

Bu süreçte ABD-Rusya gerilimine güve-
nebilir miyiz? Onların birbirleriyle çelişen 
çıkarlarına umut bağlayabilir miyiz? Yoksa 
Soğuk Savaş yıllarındaki gibi ABD ve Rus-
ya’nın kendi güdümlerindeki devletleri bir-
birleriyle kontrollü bir şekilde savaştırılma-
sına dayalı yeni bir “denge” mi yaşadığımız?

Prof. Dr. Bekir Berat Özipek
İstanbul Medipol Üniversitesi

Dr. Christos Teazis şöyle anlatıyor;

“Yunanistan’da Alexis Tsipras’ın SYRIZA 
Partisinden, geçmişte Moskova’da eğitim 
görmüş bir grup milletvekili, Putin’i ziyaret 
ederek, IMF’den kurtulması için Yunanistan’a 
destek vermesini ve ülkelerinin Rusya’nın ta-
rafına geçmesini istedi. Ama Putin’in cevabı 
netti: ‘Siz Batı’ya aitsiniz.’"
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Bu durumu nasıl açıklamalı? Neden Batılı demokratik devletler diktatörlerle çalışmayı 
tercih ediyor? Özipek’e göre; 

“Arap Baharı ile gelen demokrasinin sonuçlarından memnun kalmayan Ba-
tılı devletler, işleyen bir parlamentoyla uğraşmaktansa, diledikleri gibi yö-

netebilecekleri darbeci liderleri, geleneksel monarşileri, sözlerini dinleyecek 
dini veya laik diktatörlükleri tercih ediyor. Toplumların tercihlerini yansıtan 
veya 1 Mart 2003’teki gibi tezkere reddeden bir parlamentodansa, yönetile-
bilir Sisi’ler, Esad’lar revaçta şimdi. Bölgesel demokrasi hareketlerine karşı 
global statükonun tepkisi bu.”

Bu bağlamda Yıldız Önen de bu coğrafyadaki devrimlerin üstesinden gelmesi gereken 
dış dinamiklere işaret ediyor. “Ortadoğu’daki bütün ülkelerin işi Amerika’ya ya da Fran-
sa’ya göre iki kat zor” diyor, “çünkü; 1) kendi ülkelerindeki diktatörlere karşı mücadele 
ediyorlar; 2) bir de onları destekleyenlere karşı” yorumunu yapıyor. 

Önen’e göre Mısır’da Amerika’nın Sisi’ye verdiği desteği göz ardı etmemek gerekiyor:

“Darbe karşıtı gösteriler günlerce sürdü, ama başta Suudi Arabistan olmak 
üzere pek çok ülke milyonlarca dolar kredi verdiler, askeri yardımda bu-
lundular. Hem Irak’ta hem Suriye’de hem Mısır’da ve daha pek çok ülkede 
bütün dış ülke müdahalelerine, özelde askeri müdahalelerine karşı da hayır 
demek gerekiyor. Yani Irak’a baktığınızda kaç ülkenin askeri var, Suriye’ye 
baktığınızda Amerika, Rusya ve daha pek ülkenin askeri var, asker sayısının 
10 tane 20 tane olması önemli değil, Arap halkları kendi yerel hükumetle-
rine karşı mücadele ederken bir de çok daha büyük güçlere karşı mücadele 
etmek zorunda kalıyorlar. Bu yüzden bence bu tür şeyleri konuşurken bu 
uluslararası askeri desteği, müdahaleyi de konuşmalıyız.”

Sonuç olarak, Mısır’da darbeyi getiren veya Suriye’de Esad’ı ayakta tutan süreç, ABD, 
AB ve Rusya’dan bağımsız değil. Kendi halklarını yenen güç, militarizmin ve oligarşik 
bir yönetime dayanak oluşturan sosyal tabanın yanında, dış dinamiklerden de geliyor. 

“Mısır darbesi, İslam coğrafyasında halktan gelen demokrasi taleplerinin ‘özgür dünya’nın 
onayı dâhilinde budanmasını ifade etti. Suriye’de Esad tercihe şayan bulundu; bugün de Haf-
ter’e destek veriliyor” diyor Özipek; 

“Suriye trajedisi, yaşadığımız coğrafyada adalet, özgürlük ve barış mücadelesi ve-
rirken yalnız olduğumuzu gösterdi. Ama sadece bunu göstermekle kalmadı; aynı 

2003’te ABD Irak’a saldırmak için Türkiye topraklarını kullanmak istediğin-
de TBMM bu izni vermediği için ABD Savunma Bakan Yardımcısı Wolfowitz, 
“ordu kendisinden beklenen liderlik görevini yerine getirmedi” diyerek, si-
lahlı kuvvetlerin parlamentoya baskı yapmamasını eleştirmişti. 
Yukarıdaki karikatür, “Irak’a demokrasi götürmek isteyen” ABD’nin, Türki-
ye’de demokrasinin sonuçlarından memnun olmayışını konu alıyordu. Pen-
tagon’daki yetkili “Irak’ta daha çok, Türkiye’de daha az demokrasiye ihtiya-
cımız var” diyordu.

Prof. Dr. Bekir Berat Özipek
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zamanda bölgemizdeki dikta rejimlerine karşı direnme hakkını kullanmayı göze 
aldığımızda, ona desteğe hazır bir sözüm ona ‘özgür dünya’ olduğunu da gösterdi.” 

ABD, Rusya ve Diğerleri: Çatışan Toplumlar Üzerine Kurulu 
Yeni Bölgesel “Denge”

Yakın geçmişten bugüne, 
bölgede ABD’nin değişen 
hükümetlere rağmen de-
ğişmeyen bir politikasından; 
etnik, dini, mezhepsel ve 
siyasi bakımlardan olabildi-
ğine bölünmüş ve birbirine 
düşmanlaştırılmış bir coğ-
rafya oluşturma politikasın-
dan söz ediyor Özipek. 

“Eski bir hikaye yaşadığımız. 
Aramıza düşmanlık tohum-
ları özenle ekliyor” diyor ve 
bazı örnekler veriyor:

• “2003’te ABD Irak’a saldırırken aslında Türkiye’ye mecbur değildi. Ama 
özellikle Türkiye topraklarını kullanarak girmek istiyordu Irak’a. 
Kanın Türkiye halkının üstüne sıçramasını da istiyordu belki.

• 2006’da Saddam’ın infazını hatırlayın, bütün o sürecin 
sembolik bir okuması da mümkündü. İdam cezasını 
Kürt bir hakim verdi, infazı Şii bir cellat yaptı. 
Ertesi gün bombalar, çatışmalar, 75 insan, 75 Şii 
Müslüman öldürüldü.

• 2015’te Yemen’de Husilerin ülkeyi ele 
geçireceği belliydi, ABD önce buna izin 
verdi, şimdi Suudi Arabistan’a ‘destek 
vererek’ savaştırıyor. Ama nedense 
savaş bir türlü bitmiyor, bu arada 
siviller ölüyor, acı ve nefret birikiyor.

• Bugün de, yani 2020’de, Kasım 
Süleymani’yi öldüren uçakların 
Arap ülkelerindeki üslerden 
havalandığı, ülke isimleri 
verilerek özellikle vurgulanıyor.

• Ortadoğu’da etnik bölünme 
ve çatışmalara şimdi bir de 

mezhep çatışması eklenmek 
isteniyor. ABD İran ile bir 
yandan gerilim yaşarken, diğer 
yandan ona hareket alanı açıyor; 
böylece İslam coğrafyasına yeni 
bir çatışma ekseni, Şii-Sünni 
çatışması eklenmek isteniyor.” 

Yeni Ayrışma ve İttifaklar: 
Kim Kiminle Savaşıyor?

Bugün bölgedeki siyasi ayrışma ve itti-
faklar nasıl şekilleniyor? Özipek, hali ha-
zırda bölgede üç grup ülkeden söz ediyor:

“Özellikle İstanbul’daki konsolosluk cina-
yetinden sonra Suudi Arabistan’ı daha fazla 
kontrol altına alan ABD, bölgede Suudi Ara-
bistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer kontrol 
edebildiği ülkeleri, bir blok halinde doğrudan dile-
diği yönde kullanmaya başladı. 

Devrim değil, halk silkinmesi

Kavram bakımından yaşananlara, Arap ülkelerinde olup bi-
tenlere devrim mi diyeceğiz? Ya da karşı devrim mi? Arap 
ülkelerimizde olup bitenler halk silkinmesiydi, intifada de-
diğimiz silkinmeydi. Neye karşı? Irkçılığa karşı, mezhepçi-
liğe karşı, zorba yönetimlere karşı. Buna da tabii toplumsal 

partiler olur, siyasi hareketler olur, onlar-
dan tepkiler geldi, destek anlamında. An-
cak herkes kendi yararı doğrultusundan 
çalışınca da dalga ters döndü. Ama ger-
çekten devrim anlamında devrim olsaydı, 
böyle olmazdı.  

Rabih Haddad, Sünnet Ehli Genel Sekreteri, Lübnan

Darbenin yönetimi 
ve dini meşrulaştırma 

çabası 

“Ezher Şeyhi’nin daveti ne anlama 
geliyor?”

“Ben eski Yugoslavya doğumluyum. Bos-
na’daki ve Balkanlardaki İslam Birliklerine 

bir davetiye geldi. Bu davetiye Mısır’da Ezher 
Şeyhi Ahmet Tayyib’in düzenlediği “İslam dü-

şüncesinin yenilenmesi” konulu toplantıya da-
vet mektubuydu. Kahire’deki bu 

toplantıya Balkanlardaki bir ülke 
dışında hiçbiri katılmadı. Ezher Şey-

hi’nin düzenlemiş olduğu bu toplan-
tıyla, yani İslam fikriyatının yenilen-

mesiyle, Arap dünyasında yaşananlar 
arasında bir ilişki kurulabilir mi?” 

Davut Nuriler, Bosna Hersek Dostları Vakfı Başkan Yrd.

“Darbeye dini bahaneler üretiliyor”
Birtakım fetvalar verdiler. “Devrim fitne olmasın” diye 
fetva verdiler zamanında; “halk fitneye karışmasın” şek-
linde. İktidarın verdiği fetvalardı bunlar aslında. 
İslam düşüncesini yenileme konusuna gelince, Darbeci 
Sisi sık sık dile getiriyor bunu. İçini açsak baksak, neyin 
değişimi, nasıl bir yenilenme? “Dinde direnç olmaz” diyor 
mesela. Birtakım talepleri dile getirdiğinizde buna he-
men “şiddet” diyorlar. Darbe dini bir bahane üretebiliyor. 
Ezher Şeyhi darbenin sahnesinde rol alabildi, kilisenin 
başı da oradaydı, Yargı Yüksek Kuru-
lun başı da, hepsi darbenin içindey-
diler zaten. Nur Partisi’nin başkanı 
zaten darbenin içindeydi. Bu tak-
tiktir. Gerçek yenilenme ile sahte 

yenilenme arasındaki farkın bi-
lincinde olmamız lazım.

Prof. Dr. Seif Abdelfettah
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

ODAK
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İran bölgede ikinci bir devlet grubunun merkezi ülkesi. Anti emperyalist olmakla övünüyor 
ama aslında son tahlilde İslam coğrafyasında Batılı devletlerin razı olacağı bir rol oynuyor.  

Şu an İslam coğrafyasında bu ülkelere karşı Türkiye, Katar ve Libya gibi ülkeler var ve 
global statükoya direniyorlar. Ama epeyce yalnızlar.”

“Karşı devrimler bazen doruk noktasını yaşar” diyor Prof. Abdelfattah, Trump’ın temsil 
ettiği kanadın, gelecekle ilgili herhangi bir değişime, dönüşüme karşı bir duruşu temsil 
ettiğini vurguluyor: “Yerel bir takım bir vekilleri kullanıyorlar, yani Arabistan'a bakın, 
Birleşik Arap Emirlikleri’ne bakın, ABD, kendi oradaki vekillerini kullanıyor, Sisi mese-
la bunlardan biri. Birçok zorba yönetim var tabii, ABD’nin vekili gibi davranan. Bölgede 
bunlar olacaktır tabii. ki devrimler gerçekleşene kadar.”

Türkiye’nin izlediği politikayı da değerlendiren Prof. Abdelfattah ise Türkiye’nin bölgede 
“örnek olarak güzel bir dik duruş” sergilediğini, Mısır'daki darbeyle ilgili olarak da Sisi’ye 
darbeci demeye devam ettiğini vurguluyor ve şu değerlendirmeyi yapıyor: 

“Türkiye bu konuda ısrarcı, duruşunda ısrar ediyor. Bunu sıkça vurguluyor. 
Sayın Erdoğan bence doğru duruş sergiliyor. Kendi ülkesinde darbe girişimiy-
le karşı karşıya kalmış bir liderden bahsediyoruz. Bir de Türkiye böyle duruş 
sergilediğinde, aynı zamanda kendi çıkarı için de bir duruş sergilemiş oluyor. 
Çünkü askeri darbelere karşı duruş bütün toplumlarda olmazsa olmazdır.”

B. ARAP DEVRİMLERİ VE GELECEĞİ 
KONUŞMAK

“Geçiş dönemini yönetemezseniz, o geçiş dönemi devrimin mezarlığı haline gelir.” 

Prof. Dr. Seif Abdelfettah

Devrimlerin Ortak Talebi: İnsan Onuru, Hürriyet ve Adalet

Arap Baharı ve onunla gelen devrimlerin anlamı neydi? İnsanlar hangi temel motivas-
yon, hedef ve taleplerle harekete geçtiler? 

“Bu istekler Tunus’takinden farklı değildi, Mısır’dakinden, Yemen’dekinden farklı değildi, 
Suriye’dekinden farklı değildi” diyor Prof. Dr. Seif Abdelfettah, “bütün bu devrimlerde 
talep edilen aynı şeydi. Yani insan onuru, hürriyet ve adaletten, özellikle de adaletten 
bahsediyoruz. Bunlar isteniyordu. Olmazsa olmazdı. Demokratik rejimler kurulsun iste-
niyordu. Bu zorba yönetimlerin gitmesini istiyordu. Buydu maksat.”

Ama bu amaçla yola çıkan devrimler, bugün bu hedefin çok uzağında görünüyor. Dahası 
bir yenilmişlik görüntüsü de var. “Arap Baharı kışa döndü” yorumları yapılıyor ve baş-

taki durumun da gerisine 
düştüğü yorumları yapılıyor. 
Bu gerçekten böyle mi oldu, 
yoksa devrim yoluna devam 
ediyor mu? Yaşananları na-
sıl açıklamalı?

“Büyük sancılar yaşandı” 
diyor Prof. Dr. Seif Abdel-
fettah, “Suriye, Yemen, Lib-
ya’da bu devrimler savaşlara 
dönüştürüldü. Bölgesel ola-
rak fırsatçıların ekmeğine 
yağ sürüldü; süreklilik arz 
eden iç savaşlara dönüş-
türüldü. Ülke içindeki frak-
siyonlar arasındaki savaşa 
dönüştü. Aynı zamanda dı-
şarıdan müdahalelere de 
kapılar açılmış oldu.”

Bazı ülkelerde, mesela Mısır’da bu devrim iç savaşa niçin dönüşmedi? “Çünkü Mısır’ın 
nüfusu büyük; Mısır eksen bir ülke ve Mısır, bölgede olmazsa olmaz bir ülkedir. Batı, Mı-
sır ile ilişkilerine özen gösteriyor. Batı, ‘benim için Mısır’da askeri bir darbe olması daha 
iyidir’ dedi. Yani tablo budur aslında; Batı, darbeyi tercih etti.”

Bu noktada bölgenin genel durumu nasıl tasvir edilebilir? 

Prof. Abdelfettah’a göre “Bölgemiz kemik erimesi gibi bir durumu yaşıyor. Bir çürümüş-
lük, gevşemişlik söz konusu. Bu da bölgenin yeniden şekillendirilmesi için elverişli orta-
mı hazırlıyor. Arap dünyasındaki zorba yönetimler bu ihanet projesinin parçası.” 

Son olarak Trump’ın gündeme getirdiği “Yüzyılın Antlaşması” da ona göre Filistin’den öte 
bölgenin yeniden şekil almasıyla ilgili: “Ortadoğu bölgesinin tamamını, yani bölgeyi deyim 
yerindeyse dağıtmak amaç! Türkiye’nin bu konuda önemli bir girişimi olması lazım.”

Müdahaleler ve Hatalar: “Devrimden Tüm Sorunları Çözmesi 
Beklenmemeliydi”

Buraya nasıl gelindi? Geldiğimiz aşamada ortaya çıkan sonucu, iç ve dış dinamikleriyle 
birlikte okumayı tercih ediyor Prof. Abdelfettah:

“Devrim veya Arap Baharı, adı ne olursa olsun, Batı ve dışarıdan müdahaleler de önemli 
olmaya başladı. En önemli meselelerden biri de bu” diyor Prof. Abdelfettah, ama ekliyor: 
“Bunu söylemek, Arap devrimleri dışarıdan kontrol ediliyor veya öyle meydana geldi de-
mek değil.” 

Devrimler neden ilk dalgada başarıya ulaşmadı? Nerede hatalar yapıldı?

Batılı devletler ve “demokrasi serabı”

Demokrasiye bir serap gibidir. Görünür ama dokunamazsın. 
ABD’ye bir bakın. İçinde çok güzel demokrasi var diyelim; 
ama dışarıya karşı sömürgecidir, kendi çıkarları doğrusun-
da yapamayacağı şey yok. Bugün tam da bizim ülkelerimize 
yönelmiş durumda. Trump’ın kendisi en başta. Demokratik 
seçimlerin sonuçları ters çıkınca karşı duruyorlar. FIS vardı, 
İslami Selamet Cephesi Cezayir’de, Batı oraya karşı savaş 
açtı, seçimle gelen partiyi yıktılar, Filistin mesela. Oysa tüm 

seçimlere baktığımızda demokrasiyle 
gelmişlerdi, seçimle gelmişlerdi, böyle 
şeyler yaşıyoruz. 
Demokrasi konusu da insan hakları konu-
su da sanki zayıf ülkelere karşı, o ülkelerin 
başlarında tutulan keskin kılıç gibi. İste-
dikleri zaman kullanabilirler bu kılıcı.  

Rabih Haddad
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Devrimleri yapanların büyük hatalar yaptıklarını vurgulayarak analizine devam eden ve 
“devrim hakkında bile hatalar yaptılar devrimciler” yorumunu yapan Prof. Abdelfettah’a 
göre: 

“Büyük zorluklar, meydan okumalar vardı. En büyük meseleler, referans 
meselesi, kimlik meselesi, meşruiyet meselesi, katılımcılık meselesi, va-
tandaşlık meselesi ve bir de aktivite meselesiydi. Arap devrimleri bu prob-
lemlerin üstesinden gelemedi. Mesela meşruluk meselesinin üstesinden 
gelemedi. Arap devrimleri öyle bir davranış içerisinde oldu ki sanki böyle 
dışarıdan müdahale olmadan gereken değişimi biz yapabiliriz havasına 
girdi devrimciler.” 

Ona göre devrimin karşı karşıya kaldığı en büyük sorun, ondan yüz yıllık problemleri bir 
anda çözmesinin beklenmesiydi. Oysa devrimden bunun beklenmesi, devrimcilerin de 
bunları gündeme getirmemesi gerekirdi:

“Devrimler meydana geldiğinde, bilgisayar dilinde söyleyecek olursak bir 
kompakt disk gibi ortaya çıktı. Yani içi dosyalarla dolu. Halkın nezdinde açıl-
ması gereken dosyalar vardı. Disk elimizdeydi ama onu çözecek program 
elimizde değildi. Bir diğer prob-
lem de şuydu: iki yüz yıldır çözül-
memiş problemleri de gündeme 
getirdik. Yani bütün bunlar üst 
üste geldi. Gerek de yoktu! Dev-
rim böyle güçlenemezdi.” 

Esas mesele ya da en baştaki problem, 
Prof. Abdelfettah’a göre, “ulusal bir kon-
sensüs, mutabakat nasıl hayata geçiri-
lebilir” diye düşünmek olmalıydı; “Siyasi 
güçleri, grupları meşruluk içinde tek bir 
amaç için birleştirmemiz gerekirdi.”

Bu çerçevede ona göre, devrimin üste-
sinden gelemediği sorunlar şöyle sıra-
lanabilirdi:

• “Milli anlamda konsensüs yoktu! 
İdeolojik fraksiyonlar ortaya çıktı. 
Devrime karşı güçler ortaya çıktı. 
Birtakım çıkar sahipleri ortaya çıktı. 
Güvenlik anlamda bir gevşeme söz 
konusu oldu. Özellikle de ekonomik 
anlamda dağınıklık, sosyal anlamda 
dağınıklık oldu. Bunlar yaşandı.

• Yasaları değiştiremiyorsunuz, bir-

çok yasayı değiştiremiyorsunuz, o zaman nasıl yapacaksınız? Bu yasalar rejimi 
korumak için yapılmış! O halde devrimi nasıl yapacaksınız? Yasallık, meşruiyet 
konusundaki sorun buydu.

• Öte yandan devrimin koruyucu mekanizmaları olması gerekir; bir sistem olması 
gerekir, devrimi koruyacak, halkı bir arada tutacak mekanizmaları da ortaya 
koymak gerekir. 

• Bir de katılım sorunu yaşandı. Öyle bir tabloyla karşı karşıya kalındı ki, siyasi 
güçler arasında bölünmüşlük söz konusu oldu. Her grup “ben şuyum,” öbür grup 
“ben buyum” demeye başladı. Yani hep birlikte, bir araya gelerek, devrime destek 
olmak yerine her fraksiyon kendi bayrağını yükseltmeye çalıştı. O zaman, deyim 
yerindeyse, devrimi çaldılar.

• Ak saçlı seçkinler inisiyatifi ele geçirdi. Gençleri de bir köşeye attılar. Tabii süslü 
bir şekilde yaptılar bunu. Oysa gençler olmazsa olmazdır devrimlerde. Devrimleri 
yaşayan kuşakların lider olması, çekip çevirmesi gerekirdi bu işleri. Ağ biçiminde 
çalışmaları gerekirdi; sistematik biçimde, örgütsel biçimde, örgüt ağları 
oluşturularak. Piramitteki yapı çok önemli. İtaat konusu çok önemli. Ancak maalesef 
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bunu görmedik. Bir 
boşluk oluştu.

• Kurumsallığın yokluğu 
dikkat çekiciydi. Eski 
kurumlar yaşamaya 
devam etti. Bunlar tabi 
ki olumsuz etki yaptı. 
İnsanlar niçin sokağa 
çıktı, belirli talepler için.  
Toplumsal bir hareket 
olmaktan çıktı bu; 
“ben şunu istiyorum, 
ben bunu istiyorum”a 
dönüştü. Oysa bilinç 
gerekiyordu.” 

Yaşananlara ilişkin olarak Rabi Haddad’ın Lübnan’dan aktardıkları da bu paralelde. “Ben 
o durumu yaşayan birisiyim” diyor Haddad, “Lübnan’da da devrim ortaya çıktı. Hiç kim-
se beklemiyordu aslında. Lübnanlı olsun, dışarıdan olsun, uzmanlar olsun. Siyasi partiler, 
mezhepler, mezhep akımları.”

Değişik bölgeler ve çok bölünmüşlüğün söz konusu olduğu bir ülkede başlangıçta dev-
rime verilen geniş ve yaygın destekten söz ediyor Haddad da. Sonrasına ilişkin tespitleri 
de diğer ülkelerdekine benziyor:

“Devrim başladı insana sokağa çıktı; zengini fakiri, Müslümanı Hıristiyanı, 
partilisi partisizi, herkes sokağa döküldü, bir halk silkinmesiyle ortaya çıktılar 

bunlar. Merkezi bir yönetimi yoktu bu devrimlerin. Zorba yönetime karşı 
diyelim 30 yıldır başımızdaki zorba yönetime karşı. Ona karşı ör-
gütlü, tek bir liderlik altında bir örgütlenen bir devrim hareketi 
yoktu. Dolayısıyla ben halk silkinmesi diyorum, Akim kaldı, 
deyim yerindeyse yani herhangi bir doğurganlığı olma-
dı. Ses birliği, söz birliği olmadı.” 

“Şu anda durgunluk ya, durgun su gibi duruyor insan-
lar” diye ekliyor Haddad, “devrim hareketlerinin ye-
rinde durağanlık var.”

Geçiş Dönemlerinin Yönetilmesi...

Arap devrimlerini ya da dalgaları engelleyen 
nedir? Geçiş dönemindeki sıkıntılar nelerdir? 

İçsel ve dışsal tehlikeler ve riskler neler-
dir? 

“Problemleri belirlemek önemlidir” diyor 
Prof. Abdelfettah ve geçiş döneminin 
yönetiminin hayati önemine şöyle vur-
gu yapıyor: “Siz devrimde, siyasi güç-
ler olsun ilgili makamlar olsun, geçiş 
dönemini yönetemezseniz o zaman 
geçiş dönemi devrimin mezarlığı hali-
ne gelir. Anarşi alır başını gider. Her 
taraf anarşiye boğulur. O zaman geçiş 

dönemi çok tehlikeli olur ve karşı 
devrimi beslemiş olursunuz! Bü-
tün sistematiğiyle karşı devrimi or-
taya çıkarmış olursunuz böylece.”

Ona göre geçiş dönemleriyle ilgili 
olarak üç devrim çakışıyor: Mısır, 
Suriye, Yemen. “Libya’da olanlara 
bakın, karşı devrimler sadece içe da-
yanmıyor, dışarıya da dayanıyor. Böl-
gesel ve uluslararası desteğe de sa-
hip oluyor. Ama halkın desteği önemli 
burada. İnsanlar devrimden ne bekliyor 
sorusu üzerinde durmamız lazım. Halkın 
istekleri! Bu meseleyi nasıl ele alabiliriz, 
bunun üzerinde durmak lazım.” 

“Bazen, liderliğin yokluğu devrimin hayrınadır”

Merkez liderlikten bahsettiniz. Merkezi bir liderliğin yok-
luğundan bahsettiğiniz. Doğrudur. Bazen, liderliğin yok-
luğu devrimin hayrınadır diye de düşünürüm ben. Bazen, 
bir yere kadar. Ancak ondan sonra mutlaka bir lidere ve 
liderliğe ihtiyacı vardır. Devrim belki lidersiz ortaya çıkar 

ama eninde sonunda bir liderlik ortaya 
çıkarır. Yeni yaratıcılık ortaya çıkacaktır. 
Liderlik konusunda toplum içinde, me-
sela bir ağ biçiminde liderlikler ortaya 
çıkabilir. Daha önce hiç görmediğimiz, 
biçimde bir şeyler ortaya çıkabilir.

Prof. Dr. Seif Abdelfettah 

Afganistan Örneği 

“Geçiş dönemi yönetile-
meyince Taliban ortaya çıktı”

Devrimlerin yönetilemeyişiyle il-
gili olarak ben de Afganistan’dan ör-

nek vermek istiyorum. Ruslar 1989’da 
Afganistan’dan çıktıktan sonra, mücahit 

grupları, Burhanaddin Rabbani ve Gulbud-
din Hikmetyar kendi aralarında anlaşamadılar. 

Mücahitler, Ruslara karşı başarılı oldular ama 
kendi içlerinde başarılı olamadıklarından dolayı 

ülkeyi iç savaşa sürüklediler. Ondan sonra 1991-
92’de sadece iki ay içerisinde, bu 

gruplara bağlı silahlı  kişiler (müca-
hitler) binlerce Kabillinin ölümüne ve 

yurtdışına göç etmesine sebep oldular. 
Kabil’e Rusların vermediği tahribatı ver-

diler. Evleri bombaladılar ve Kabil'i ya-
şanmaz hale getirdiler. Bu geçiş dönemi-
ni yönetemediklerinden dolayı Pakistan'ın 
yardımı ile Taliban ortaya çıktı. Ondan son-
ra Amerikan müdahalesi ve devam eden şimdiki savaş...

Zabihullah Kokcha, Akademisyen, Afganistan.

“Silah konsensüs aracı değildir”

Değişim, dönüşüm konusu silaha bürünürse, bir süre 
sonra “silahın büyüsü” ortaya çıkar. Silah bir diyalog 
kurmak için araç değildir. Afganistan içindeki değişik 
güçler arasında diyalog kurmak için silahın araç olma-
ması gerekirdi. Bu çok büyük bir tehlikeydi çünkü silah 
başvurduğunuzda diyaloğu kesmiş oluyorsunuz. Si-
lah göstererek, deyim yerindeyse, aba altından sopa 
göstererek diyalog yapamazsınız. Toplumları yeniden 
yapılandırmak, dengeleri kurmak önemli. Diyalog-
la olacak bütün bunlar. Bir bilinç gerekir, bilinçleri 
ortaya çıkarmamız gerekir, bir konsensus olması 
lazım, toplumsal bir sözleşme ol-
ması gerekir. Ancak Afganistan 

da bir mirası söz konusu bunu 
gözardı edemeyiz, aşiretler 

var, dağlık yapısı var, coğrafi 
koşulları söz konusu, on-

ların da etkisi var.  

Prof. Dr. Seif Abdelfettah

ODAK



YAŞADIĞIMIZ COĞRAFYA ÜZERINE BIRLIKTE DÜŞÜNMEK 19YAŞADIĞIMIZ COĞRAFYA ÜZERINE BIRLIKTE DÜŞÜNMEK18

Prof. Abdelfettah, bu noktada önemli bir stratejik tercih öneriyor: “Devrimleri desteklemek 
için toplumda var olan akımı desteklememiz lazım” diyor ve ekliyor: “Yani şunları yanımıza 
alalım şunları almayalım şeklinde değil. Tekrar söylüyorum, burada gençler çok önemli.” 

“Burada asıl eksiklik, bu hareketleri bir yere taşıyabilecek bir siyasi öznenin eksikliği, 
örneğin Mısır’da” diyor Yıldız Önen; ve devrimin hedeflerini taşıyacak bir siyasi partinin 
olması gerektiğini savunuyor: “Böyle bir örgütlü güç olmadığı takdirde sokağa çıkan in-
sanlar taleplerini dile getiriyorlar ama talepleri iktidara taşıyacak bir öznenin eksikliği 
var. Ben buna siyasi parti diyorum.”

Bu altüst oluşlarda sömürgecilerin ekmeğine yağ sürmemek de bir o kadar önemli. 
Rusya ile Amerika arasında Suriye’de asla bir çatışma olmadığını, dışarıdan “kayıkçı 
kavgası” gibi bir didişme gözükse de aralarında bir anlaşma olduğunu ifade eden Rabih 
Haddad, yeni bir aşamaya girdiğimizi, bu aşamada söz konusu devletlerin, bölgedeki 
parçalanmışlığı daha da bölmek, derinleştirmek ve kendileri aleyhine herhangi bir varlık 
ortaya çıkmaması için uğraş vereceklerini vurguluyor. 

Bu bağlamda devrimci hareketleri, sömürgecilerin kullanabileceği tutumlar sergilememe-
leri konusunda da uyaran Haddad, “dıştaki sömürgecilerin ekmeğine yağ sürecek hareketler 
olmaması lazım devrimlerin içinde. Çünkü tüm çirkefliği ile bakıyoruz Trump’ın söylemlerine; 
şunu yapacağım bunu yapacağım diyor bölgelerimizle ilgili. Gerçek bu” yorumunu yapıyor.

Devrim Devam Ediyor: “İkinci Dalga”ya Dair Öngörüler

Gelecek hangi yönde şekillenecek? Tarih hangi yönde akacak? “Ters Dalga”nın altında 
daha bir süre kalacak mıyız, yoksa “İkinci Dalga”nın arifesinde miyiz? 

Devrimlerin geleceğine ilişkin olarak Prof. Abdelfettah iyimser bir öngörüde bulunuyor: 
“Arap devrimleri ilk dalgasında başarısız oldu diyemem. Hayır! Bunu demek istemiyorum. 
Zira devrimler ikinci dalgalarında ses getirebilir. Dolayısıyla Dr. Özipek’in da dile getirdiği 
gibi tarih bitmedi. Tarih sona ermiş değil. Devrimler başlamıştır ve bitmeyecektir.”

Dr. Yıldız Önen’in devrimlere ve onların geleceğine ilişkin analizi de onu destekliyor: 

“Berat Hoca konuşmasının başında Huntington’ın ters dalga teorisinden 
bahsetti ama ben örneğin Seif Bey gibi düşünüyorum. Ters dalga değil ikinci 
ayaklanma ya da ikinci devrim dalgasını yaşıyoruz bence. 

Tunus’ta başlayana birinci dalga dersek, son 2019’da da gerek Lübnan’da, 
gerek Irak’ta ve geri kalan yerlerde birkaç ay süren gösterileri düşündüğü-
müzde, Cezayir’de ve pek çok yerde esasında, bu ikinci dalganın geldiğini 
düşünüyorum.”

2019’da başlayan dalganın daha güçlü olduğuna ilişkin gözlemini paylaşan Dr. Önen’e 
göre, Irak’taki gösteriler, Cezayir’deki, Lübnan’daki gösteriler, 2010’deki tecrübelerin 
ardından gelmenin farkını taşıyor ve bu yönüyle “2010’daki arkadaşlarından daha çok 
şey anlatabilir sokağa çıkanlar:” 

Biz ne Şii, ne Sünni, ne oradan ne buradan değil, hep birlikteyiz diyorlar. 
En çok attıkları slogan ‘birlikteyiz’ sloganı ki bu bence çok önemli bir şey. 
Seyfettin Bey dedi bu Arap Baharı’ndaki en önemli sorunlardan bir tanesi, 
sokağa çıkılıyor herkes bir arada birkaç gün geçiyor, sonra herkes oradan 

Wall Street işgallerinden bir slogan: “Kahire’ye Selam”

“Konunun pek konuşulmayan bir boyutu, bütün bu dalgaların uluslararası bir hareketin par-
çası olduğu. Washington’da 2011’ de ‘Kahire’ye selam’ diye slogan atılan pankart açılan Wall 

Street işgalleri vardı.” diyor Yıldız Önen ve ekliyor:
“Orada ekonomik eşitsizliğe karşı gösteri yapanlar Arap baharı ile de daya-
nışıyordu. Bugün Fransa’da yüz binlerce işçi bir buçuk aydan fazladır hafta-
da bir greve gidiyor, sarı yelekliler bir sene oldu her hafta sonu sokaktalar. 
Aralık ayından bu yana emeklilik yasa tasarısına karşı yüz binlerce kişi so-
kakta. Latin Amerika’da  hem karşı devrimler hem devrimler gerçekleşiyor. 
“O yüzden Arap Baharı yeniden nasıl kazanır?” sorusu aynı zamanda diğer 
ülkelerdekilerin mücadelelerin kazanımlarına da bağlı.” 

Yıldız Önen, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) Üyesi
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buradan çekiştirmeye başlıyor birbirine düşüyor hareket. O zaman tabii ki 
hareket daha kolay yeniliyor. Belki bu hareket, 2019’da başlayan hareket 
bence bu açıdan daha başarılı olma şansına sahip çünkü bir önceki dalgala-
rın da deneyimlerine sahipler.” 

C. BUGÜN VE GELECEK: NE YAPMALI, NE 
YAPMAMALI?
Sınır Aşan Bir Konuşmayı Gerçekleştirmek

Peki ne olur, sonu nereye varır? Etnisite ve inanç üzerinden çatışan toplumlar, birbirini 
sürekli hırpalayan ve burnunu çamurdan kaldıramayan ülkeler mi olacak geleceğimiz? 

“Avrupa yüzyıllarca kendi kendisini yiyip tükettikten sonra barışını tesis etti” diyor Prof. 
Özipek,  “bizim o çatışmaları tekrarlamamıza, aynı kanlı yollardan geçmemize gerek 
yok. Onların bugününe bakıp, ondan ders çıkarmamız doğru olur.”

“Bir kurtarıcı lider mi ihtiyacımız olan? Yoksa Mehdi veya bir Mesih mi?” sorularını soran 
Prof. Özipek, “onlar gelir mi gelmez mi bilmiyorum? Ama bildiğim, uzun vadede hiçbir 
kişiye, devlete veya hükümete güvenemeyeceğimiz” yorumunu yapıyor. 

Ona göre yarın Libya’da meşru yönetim kaybedebilir; belki Türkiye veya Katar’da yöne-
tim değişir ve yeni yönetimler de bölgede kendilerini biçilen rolleri oynamaya başlarlar. 
Dolayısıyla devletlere, ittifaklara bel bağlayamayız. Bu yüzden de devletlere, yönetimlere, 
onların ittifaklarına ve çatışmalarına bağlı olmayan, ondan bağımsız bir sınır aşan iletişimi 
ve konuşmayı geliştirmeliyiz. 

“‘Bir sözü söylemek gerek, melekler de bilmez ola’ der Yunus Emre. Yani meleklerin bile 
bilmediği bir sözü söylemek gerekir. Ama bu söz nasıl doğar?” diye soruyor Prof. Özi-
pek; ve bunun bir süreç olabileceğini düşünüyor: 

“Temel ilkeler, değerler çok önemli ve onlar doğrultusunda genel bir müca-
dele vermek gerekir. Bütün etnisiteler, inançlar konusunda hepsinin ortak-
laşabileceği temel insani, ahlaki değerler. Henüz bir teoriden söz etmiyo-
rum. Bir teoriden, iddiadan, bir siyasi stratejiden değil, öncelikle o değerler-
den yola çıkmak. Yürütülen mücadele zaman içinde dili, teoriyi, söylemi de 
beraberinde getirebilir ya da bir makasın iki ucu gibi gidebilir. Bunun yaşa-
nan pratikle doğrudan bağlantılı biçimde tezahür edeceğini düşünüyorum.”

Kesinlikle kaçınılması gere-
kenler de var bu süreçte:

“Bizi etnik, dini, siyasi ve 
mezhebi kimlikler üzerin-
den bölerek birbirimize karşı 
düşmanlaştıran ayrımcı dil 
ve yaklaşımlarla mücadele 
etmeliyiz. Kendimiz üzerine 
düşünmeliyiz. Kurtuluşu-
muzun sihirli bir formülü 
yok. Ama ne yapmamız ge-
rektiğini konuşarak bulabili-
riz” diyen Özipek’e göre: 

“Aynı coğrafyayı pay-
laşan milyonlarca 
insan olarak gün-
demimizi ortaklaş-

“Egemenlerin paradigmasından farklı bir paradigmaya ihtiyacımız var”

Çıkar merkezli bir dünya var, gerçekçi ekol, realist teori, uluslararası ilişkilerde her ülke 
kendi çıkarını düşünür diyor. Biz bunun yerine yeni bir paradigma koyamazsak, yani çıkar 
merkezli değil, hak merkezli bir uluslararası ilişkiler ortaya koyamazsak işimiz zor.

Hak merkezli siyaseti ön plana çıkarmak lazım fakat 60’ların Bağlantısızlar 
Hareketi yok. Üçüncü Dünya hareketi yok. Burada bir teorik politik pers-
pektif belirleme problemimiz var. Bu problemimizi çözemedikçe işimiz ko-
lay değil. Çünkü Suriye’de, Libya’da, Mısır’da gördük ki yerel diye bir şey yok 
artık yerel düzeyde olan her sorun küresel bir saflaşmayla oluşuyor. Bizim 
bunu kurabilmemiz için egemenlerin paradigmasından farklı bir paradigma 
üretmemiz gerekiyor. 

Ufuk Uras, Özgürlük ve Dayanışma Partisi Kurucu Başkanı 
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tırmak ve konuşmak zorundayız. Sünni ve Şii dünyasında, İslam ve Akdeniz 
coğrafyasında ortak bir kamuoyu oluşturmalıyız. Devletlerden bağımsız, 
rejimlerden bağımsız, onları aşan bir iletişimi tesis etmeli, sınır aşan 
bir tartışmayı başlatmalı ve geliştirmeliyiz. İşimizin kolay olma-
dığı açık. Ama henüz tarih bitmiş değil ve çaresiz de değiliz.”

Devrimlerin Geleceği

Yaşadığımız coğrafyada gelecek nasıl şekillenecek? 

Sürecin oluşturduğu “bilinç birikimi”ne dikkat çe-
ken Prof. Abdelfattah, “dalgalar birbirlerinden 
beslenir, birbirinden öğrenirler. Birbirleriyle de 
bağlantılıdırlar, bunlar biri diğerinin tamam-
layıcısıdır” yorumunu yapıyor. “Devrim an-
latılırken, sanki ‘yapıldı, gerçekleşti ve bitti’ 
gibi konuşuluyor” diyor Prof. Abdelfattah; 
sosyolojik değişimin ve devrimin temel 
bir niteliğine işaretle bu tezi şöyle eleşti-
riyor: “Hayır bitmedi, devrimler bir yerde 
başlar, daha sonra birikimler olur, ba-
zen söner, bazen kül olur ondan sonra 
kendi küllerinden tekrar doğabilir. Yani 
devrimler kökten değişimlere maruz 
kalabilir. Bazen devrimler uzun süre-
ler de alabilir. Uzun süreler, yani on 
yıllar olabilir diyorum. Değişim, dö-
nüşüm gelecektir mutlaka; olmazsa 
olmazdır.” Bütün yaşananlara rağmen 
onun da devrimlerin geleceğine iliş-
kin öngörüsü, yeni dalgalarla beraber 
devrimin hedefine ulaşacağı şeklinde:

“Bu dalgalar devam edecek. Bütün 
bu karşı duruşlar, karşı duranlar asla 
fazla direnemeyecekler, bu engelle-
meye çalışanlar. Bu değişim dönüşüm 
kaçınılmazdır ve güçlü biçimde geliyor 
dalgalar. Çünkü istekleri çok temel is-
teklerdir ve kendi varlıklarıyla ilgilidir, bu 
istekler kendi hayatları ile ilgilidir. Bugün li-
derlik yok diyelim ama yarın gelecektir. Belki 
öbür gün gelecektir. Ne olursa olsun devrimler 
devam edecektir. Değişimler, dönüşümler de-
vam edecektir, sonuca da varılacaktır.”

“Birinci dalgada öğrenilen deneyimler daha sonra kullanılır”

Seif Bey çok güzel bir şey söyledi. Her bir dalga bir sonraki dalgayı da besler. O birinci dalga-
da öğrenilen deneyimler daha sonra kullanılırlar. 
Bunu ben en iyi 2002-2003 savaş karşıtı gösterilerde görmüştüm; hepiniz hatırlarsınız o 
günleri. Bu savaş karşıtı gösterilere katılanlarla Türkiye’de, Amerika’da, Mısır’da röportaj 
yapılmış, We Are Many belgeseli 2014’te yayınlandı. O videoyu bulup seyretmenizi tavsiye 
ederim. Amerika, İngiltere, Almanya’da gösteri yapanlar… Benim en çok  dikkatimi çeken 
Mısır’daki olmuştu. Mısır’da da savaş karşıtı hareket bayağı yüksekti.  
Seif Bey belki o dönem oradaysa, benden daha fazla deneyime sahiptir. Ama 20 Mart’ta 
Amerika Birleşik Devletleri Irak’ı bombaladığında yüz binlerce insan Kahire’de pek çok yerde 
gösteriler yapmışlardı. O gösterileri örgütleyen arkadaşlarla on yıl sonra röportaj yapılıyor, 
neden kazanamadık? Mısır’daki gösterilere katılanlar şöyle diyorlar: “20 Mart’ta gösterilere 
çıktık, akşam evlere döndük, ama 21 Mart’ta çıkamadık, sokağa çıktığımız anda çok ciddi 
saldırılarla karşılaştık; 20 Mart’ta eve gittiğimizde ertesi gün sokağa çıkışımızı engelleyebi-

leceklerini düşünemedik. Ama bir sonraki sefer Mısır’da ayaklanma çıktı-
ğında o gece eve gitmedik, meydanda direnmeye devam ettik” dediler. “Yani 
bu bizim öncekinden deneyimimizdi, ikincide bunu tekrarlamadık” dediler. 
Şimdi uzun uzun Arap Baharı, işte Mısır’da nasıl yenildi falan diye tartış-
maya gerek yok ama ben şunu düşünüyorum: Ben de Seyfettin Bey gibi 
oldukça olumlu bakıyorum. Hatta bu devrimleri göreceğimi düşünüyorum. 

Dr. Yıldız Önen
 

Ne Yapmamalı?

“Yapmamamız gerekenler de net”

• Ne yaşarsak yaşayalım, birbirimizi kesecek makasın öbür ucu olmamayı başarmalıyız. 
“Bizi yakar bizim ateş” der şair, mezhepçilik, milliyetçilik, sekterlik tuzağına düşüp kendi 
coğrafyamızı ateşe vermek isteyenlerin bizi sokmaya çalıştığı kavgalara girmemeliyiz.

• Mezhep üzerinden ayrışma ve çatışmadan kaçınabiliriz. İran’ı politik olarak eleştirirken 
Şii karşıtlığı hatasına düşmemeliyiz. Bugün Suriye’deki rolünden dolayı İran’a haklı olarak 
kızıyoruz. Tamam, kızalım, ama İran halkına ve Şii mezhebine düşmanlık etmeden. 

• Devletlere, rejimlere ve örgütlere kızarak Kürt, Türk, Arap, Yahudi, Ermeni, Sünni, Nu-
sayri, Êzidi, Kıpti veya Süryani düşmanlığı yapmamalıyız. 

• Tarihte yaşamamalıyız, eski görkemli günlerin hayallerinden sıyrılıp bu-
güne bakmalıyız. Osmanlı, İran, Mısır’ın geçmişteki büyük devletlerine ba-
kıp, geçmişi bugüne taşımaya çalışmamalıyız. Bu işi yapsa yapsa Türkler 
yapar, da yanlış, Mısırlılar, İranlılar da. Belki başka bir öznesi olacak, belki 
de kurtuluşumuz ortak, kolektif bir çabanın ürünü olacak.

 
Prof. Dr. Bekir Berat Özipek 

Tunus’ta, Mısır’da oldu da 
Arabistan’da niçin olmadı? 

“Körfez ülkelerinde de ses getire-
cek devrimler olacak”

Körfez bölgesinde değişim dönüşüm zor-
dur. Bakın imkansız demiyorum, zordur diyo-

rum. Ancak gelecek günler göreceğiz, olmaz-
sa olmaz, kesinlikle gelecektir. Benim inancım 

tamdır, büyük değişim dönüşüm bölgeye, Kör-
fez’e mutlaka gelecektir, kapsamlı 

biçimde gelecektir diyorum Körfez 
ülkelerine. Hatta ses getirecek dev-

rimler olacağına ben inanıyorum, sil-
kinmeden öte bir şey. Belki de şu an 

bir eğitim aşamasından geçiyoruz di-
yebiliriz, bölge olarak, Körfez ülkeleri 
olarak.  

Prof. Dr. Seif Abdelfettah

“En durağan görünen toplumlarda bile değişim 
vardır”

Aslında Arabistan’ı etkilemediğini söyleyemeyiz bütün 
bir bölgede yaşananların ama her toplumda etkisi aynı 
anda olmuyor yani bu etki farklı toplumlarda farklı za-
manlarda farklı şekillerde ürününü verebiliyor. En du-
ran görünen toplumlarda bile bir değişim var ben de 
Dr. Seif’e katılıyorum, orada da ürünlerini göreceğiz. 
Baudrillard, toplumların etkiye bek-
lenen şekilde tepki vermediğini söy-
lüyor. Onun mesajı aldığını, kendi 
içinde yoğurduğunu ve bambaşka 

bir şekilde yansıttığını ifade edi-
yor, yaşadığımız dönemle ilgili 

olarak onu söylüyor.  

Prof. Dr. Bekir Berat Özipek

ODAK
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Bu süreçte kısa vadeli başarılara ve başarısızlıklara fazla anlam yüklememek gerektiğini 
ifade eden Özipek, önemli olanın sosyolojik dönüşüm olduğunu vurguluyor. “Arap dev-
rimlerin bugünkü durumuna bakıp da hayal kırıklığına kapılmamak gerek” diyor, “siyasi 

bakımdan kısa süreli başarılara da başarısızlıklara da galibiyetlere de mağlubiyetlere de 
fazla anlam yüklememek gerek. Önemli olan sosyolojik dönüşümdür ve devrimlere bir 
süreç olarak bakabilirsek, daha umutlu olmak için sebeplerimiz var.”
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