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Arap Baharı’nın patlak
vermesi, büyük karizmatik
pan-Arap figürlerinin sonunu
getirerek demokratik ve
yetkin bir ulusal devlet talebi
üzerinden ulus devleti
rehabilite etti.  

Abdennour Toumi:  2003'te ABD'nin

Irak'ı işgali, 2011 ve 2019'daki

Arap ayaklanmalarından sonra

Ortadoğu ve Kuzey Afrika böl-

gesini değiştiren yeni siyasi ve

jeopolitik zorunluluklar neler-

dir? 

Olivier Roy: İlk nokta, pan-Arabizm
ve Arap milliyetçiliği yaklaşımla-
rının eski önemlerini yitirmiş ol-
masıdır. Ancak stratejik değerini
yitirse de söylemsel gücünü belirli
oranda korumaktadır. Bu bağlamda
özellikle kamuoyu, Arap milliyet-
çiliğinin bu söylem gücüne halen
itibar ettiği için Filistin davasına
destek konusunda bu sembollere
başvurma konusunda fikir birliği
içerisindedir. Fakat bu durum süreç
içerisinde aşamalar hâlinde yıkıl-
maya başladı. Iraklı Şiileri güçlen-
diren Amerikan işgali, Lübnan’ın
İsrail tarafından işgali sonrasında
Hizbullah’ın Arap dünyasının si-
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yonizme karşı son savunucusu
olarak ortaya çıkması, Felluce Sa-
vaşı ve Irak Ordusunun ABD mü-
dahalesine izin vermesi, Saddam
Hüseyin’in idam edilmesi, 2013
Suriye iç savaşında Hizbullah, İran
ve Beşar Esed’in Qusayr Savaşı’nda
Suriyeli muhaliflere karşı savaş-
ması, kesin olarak yeni bir konfi-
gürasyonu, İran-Şii kutbuna karşı
Sünni-Arap kutbunu (birçok Şii
Arap kendisini bu yeni düzende
savunmada bulsa bile) bölgede or-
taya çıkardı. 

Arap Baharı’nın patlak vermesi,
büyük karizmatik pan-Arap figür-
lerinin sonunu getirerek demo-
kratik ve yetkin bir ulusal devlet
talebi üzerinden ulus devleti re-
habilite etti. Artık pan-Arap da-
yanışmasının, Filistinlilerle daya-
nışmanın yerini ulusal çıkarlar
aldı. Saha artık Arap halkları sokağa
çıkmadan İsrail’in birçok devlet
tarafından tanınmasına izin veren
bir “reel politiğe” açık durumda-
dır.

Abdennour Toumi: Arap ayaklan-

malarının ilk dalgasından on

yıl sonra, bu ayaklanmaların

sosyo-politik başarılarını nasıl

değerlendiriyorsunuz?

Olivier Roy: Siyasi düzeydeki "nes-
nel" sonuçlar pek ümit verici değil.
Tunus ve Sudan gerçek demokratik
ilerleme yaşadıysa da diğer ülke-
lerde ya dışarıdan manipüle edilmiş
bir iç savaş sürecine (Suriye, Ye-
men, Libya) ya da daha sert oto-
riterliğe (Mısır) veya bir çıkmaza
(Fas, Cezayir, Lübnan, Ürdün) gi-
rildi. Bununla birlikte, sosyoloji
ve siyasi kültür açısından, önü-
müzdeki yirmi yıl boyunca siyasi
ve stratejik alanda kalıcı bir etkiye
sahip olacak temel bir değişim söz

konusu. Önemli olan yeni neslin
siyasete girmesidir. Bu nesil ebe-
veynlerinden daha eğitimli, cinsiyet
açısından daha karışık (kızların
katılımı), internet sayesinde daha
bilgili, daha az ideolojik, vatansever
ama aşırı milliyetçi olmayan bir
görüntü çizmektedir. Dinî ve ka-
rizmatik liderlere veya büyük ideo-
lojilere (pan-İslamizm, pan-Ara-
bizm vb.) karşı dikkatli olması ge-
reken bu nesil, önümüzdeki yirmi
yıl boyunca siyasi sahneyi işgal
edecek. 

Abdennour Toumi: Cezayir'de, Su-

dan'da, Lübnan'da ve Irak'ta iki

yıl önce halkın ikinci bir öfke

dalgası ortaya çıktı, bölgedeki

bu değişim dinamiği hakkında

ne düşünüyorsunuz?

Olivier Roy: Bu, Arap Baharı'nın
bir şimşek olmadığını yalnızca po-
litik değil sosyolojik bir gelgit dal-
gasına karşılık geldiğini gösteriyor.
Sorun şu ki bu protestolar, yeni
nesil siyasi liderler ortaya çıkara-
madı. Bu nedenle demografi ve
politik sınıf arasında büyüyen bir
ayrışma var. Diğer yandan, yeni
protesto dalgaları baskın jeo-stra-

tejik kutuplaşmalara hiçbir şekilde
uymamaktadır. Özellikle Lübnan
ve Irak'taki protestocular, Şii cephe
ile Sünni cephe arasındaki mezhep
kutuplaşmalarını reddediyor. 

Abdennour Toumi: Siyasal İslam

veya İslamcılık meselesi Orta-

doğu ve Kuzey Afrika ülkele-

rinde hâlâ geçerli mi?

Olivier Roy: Sanmıyorum. Müs-
lüman Kardeşler artık hiçbir Arap
ülkesinde siyasi yaşamın merkezî
bir parçası değil. Ya sadece muha-
fazakâr bir parti olarak göründük-
leri Tunus'ta olduğu gibi sıradan-
laştılar ya da Mısır'da olduğu gibi
bastırıldılar. İktidarda oldukları
dönemi yanlış yönettikleri için
halk desteğini yitirdiler. Öte yan-
dan Müslüman Kardeşler'in yaşlı
üyeleri ile genç üyeleri arasında
her yerde bir uçurum var. 

Cihatçı hareket, kendi adına ulusal
siyasal mantığa uymadığını ve sı-
nırları kesinlikle görmezden gel-
diğini ve aştığını iddia ediyor (ör-
neğin, IŞİD'in Sykes-Picot Anlaş-
ması’nı reddetmesi). Buna rağmen
ulusal sınırlar ve kimlikler aslında
son yirmi yılda her yerde güçlendi.
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Arap dünyasındaki küresel cihat
artık ulusal sosyal ve politik dina-
miklerle uyumlu değil. Bu yüzden,
sadece yurt dışından "küresel" ci-
hatçıları çekmek suretiyle var olu-
yorlar. Tabii ki kökleri yerel man-
tığa dayanan ancak küresel cihatla
çok daha az bağlantılı olan Orta-
doğu'nun çevresindeki (Nijerya,
Mali, Mozambik, Somali) "yerel"
cihatta durum böyle değil.

Abdennour Toumi:  Özellikle Tür-

kiye’nin bölgede artan rolü bağ-

lamında Ortadoğu ve Kuzey Af-

rika’da devam etmekte olan

değişimlerle ilgili gözleminiz

nedir?

Olivier Roy: Kilit unsurlardan biri,
Obama ile başlayan ve Biden ile
devam eden ABD çekilmesidir.
Irak'a yapılan müdahale jeo-stra-
tejik olarak saçmaydı, Amerikan
etkisinin zirvesi ve sonunun baş-
langıcı oldu. Aniden oluşan boşluk,
doğası gereği dış müdahaleleri
kendine çekiyor ancak hiç kimse
Amerikalıların yerini dolduramıyor.
Boşluğu doldurmaya çalışan hiçbir
devlet (Türkiye, Rusya, Suudi Ara-
bistan, İran ve muhtemelen Mısır
ve İsrail) 100.000 kişiyi savaşa so-
kamaz, büyük bir hava filosunu
seferber edemez veya deniz ablu-
kası uygulayamaz. Tüm bu mü-
dahaleler, kendi gündemleri olan
yerel taşeronlara odaklanılarak kü-
çük imkânlarla gerçekleştirilmek-
tedir. Her birinin diğerine koy-
duğu kırmızı çizgilere de saygı

duymanız gerekiyor. Dolayı-
sıyla açıkça tanımlanmış bir
kamplaşmanın olmadığı
karmaşık bir oyun mevcut.
Türkiye, Libya'da Rusya'ya

karşı çıkıyor, Suriye kaosunu
Rusya ile yönetiyor ve Rusya
ile Azerbaycan'ı destekliyor.

Rusya Suriye'de İran'la bir-
likte hareket ediyor ama

Kafkasya'da İran'a kar-
şı çalışıyor.  Dolayı-

sıyla IŞİD günlerin-
de olduğu gibi, ge-

çici tersine itti-
faklar var. Bu

ters ittifaklar
dizisi “mikro”
düzeyde so-
nuçlanıyor.

Abdennour Toumi: Libya'da ulusal
birlik hükûmetinin kurulması
için umut ışığı var, Yemen ve
Suriye'de de benzer bir senaryo
gerçekleşebilir mi?

Olivier Roy: Bu üç ülkedeki en
önemli sorun, dış müdahaledir.
Tabii ki Suriye'de Beşar Esed mü-
zakere yapmak üzere değil ancak
tüm dış desteğini kaybederse ku-
zeydoğudaki Kürtlerin veya ku-
zeybatıda İdlib'deki HTŞ’nin ve
Türkiye'nin kontrolündeki "özerklik
bölgelerini" kabul etmek zorunda
kalacak. Dış müdahale her zaman
başka bir "dış müdahale" ile meş-
rulaştırılır. Dairenin etrafında do-
laşıp duruyoruz, bu kısır döngüye
bir son vermeliyiz, her yerdeki ya-
bancı müdahaleler yeni bir istikrarlı
güç kurmadan kaostan başka bir
şey yaratmıyor.

Abdennour Toumi: Körfez ülkele-
rinin uzlaşmasını nasıl yorum-
luyorsunuz? Ve uzun vadede,
Ankara-Kahire arasındaki iliş-
kilerin iyileşme ihtimali var mı?

Olivier Roy: Körfez ülkeleri ara-
sındaki çatışmalar, jeo-stratejik
rekabetten çok protokolde önde
oturma meselesiydi. Egolar bir ke-
nara bırakıldığında, bir normallik
bulunabiliyor. Aynı şey Mısır ve
Türkiye arasındaki ilişkiler için de
geçerli. Artık iktidarı ele geçirebi-
lecek bir Müslüman Kardeşler ve
dolayısıyla Müslüman Kardeşlerin
önderliğindeki ülkeler arasında bir
ittifak umudu (veya korkusu) yok.
Dolayısıyla Müslüman Kardeşler’in
sözde büyük ittifakı bana hiçbir
zaman anlamlı gelmedi ve zaten
böyle bir ihtimal de yok. Yani bu
yanılsama bir kez ortadan kaldı-
rıldığında Türk-Mısır normalleş-
mesinin önünde hiçbir engel kal-
mıyor.
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Abdennour Toumi:  Geçtiğimiz gün-

lerde Ürdün'de bir darbe giri-

şimi oldu, bu rahatsız edici ola-

ya bakış açınız nedir? Ürdün'ün

Levant siyasetinde ve özellikle

İsrail-Filistin çatışmasındaki

önemli rolünü biliyoruz.

Olivier Roy: Bunun bir darbe ol-
duğunu düşünmüyorum, en iyi
ihtimalle saray hesaplaşmasıdır.
Bu, Ürdün'ün bölgesel denklem-
deki konumunu etkilemeyecektir.

Abdennour Toumi:  Uzmanlar, böl-

gede Arap liderliğinin bulun-

madığına dikkat çekiyor. Bu,

bölgedeki Arap liderliğinin sonu

mu? Bugün bölge Arap olma-

yan (Ankara, Tahran, Tel Aviv)

bir üçgende mi?

Suudi Arabistan, Yemen'deki
savaşla ilk kez sınırlarını
aşarak liderliğin yerini almaya
çalıştı ama maliyetli bir
başarısızlıkla sonuçlandı.
Emirliklerin iyi bir ordusu var
ancak bölgeye ağırlık verecek
demografik yapıya sahip
değiller.

Olivier Roy: Şu an için bu doğru.
İki nedenden ötürü artık liderlik
yok: Pan-Arabizm hayalinin ölmesi
ve bugün hiçbir Arap ülkesinin
büyük bölgesel güç olmak için ge-
rekli ağırlığa sahip olmaması. Mı-
sır'ın demografik ağırlığı var ama
artık askerî olarak bir ağırlığı yok.
Savaşmak için (özellikle İsrail'e
karşı) Amerikalılar tarafından fi-
nanse edilen bir ordu var ve bu
gösteriyor ki yurt içi kullanımı
için bir ordu var. 

Suudi Arabistan, Yemen'deki sa-
vaşla ilk kez sınırlarını aşarak li-
derliğin yerini almaya çalıştı ama
maliyetli bir başarısızlıkla sonuç-
landı. Emirliklerin iyi bir ordusu
var ancak bölgeye ağırlık verecek
demografik yapıya sahip değiller.
Irak ve Suriye paramparça oldu.
Cezayir yalnızca eski generallerin
sağlığı izin verdiği sürece dayan-
maya ilham veren gerontokratik
bir elitin yönetimi tarafından viz-
yonsuz ve stratejisiz bir şekilde
felç edildi. Son olarak, Fas, Orta-
doğu'dan çok Afrika ile ilgileni-
yor.

Abdennour Toumi:   Fransa'da sağcı

ve aşırı sağa yakın medya, Cum-

hurbaşkanı Erdoğan'ın hükû-

metini "Sünni İslam'ın lideri" ve

"Müslüman Kardeşler hareke-

tinin sesi" olarak görüyor, Tür-

kiye'ye karşı bu yargılar sizce

doğru mu?

Olivier Roy: Medya, Erdoğan'ı
memnun etmesi gereken bu sözü
söylüyor ancak Osmanlı hayalle-
rinin bu şekilde sahnelenmesinin
arkasında somut bir strateji yok.
Türkiye'nin sınırlarının çevresinde
müdahalelerinin olması normaldir.

İdlib'de, Kuzeydoğu Suriye'de ve
Kuzey Irak'ta bir nüfuz alanı oluş-
turarak sınırlarını güvence altına
alıyor. Bu genişleme değil, savunma
amaçlı ve her hâlükârda ileriye
gitmeyecek. Halep'ten Karabağ'a
kadar bölgeyi elinde tutanlar Rus-
lar. Libya'daki hamle tamamen
konjontüreldir ve dahası Türkiye
tarafından oldukça iyi oynanmıştır. 

Avrupa'daki Türk diasporasının
kontrolüne gelince, diaspora her
zaman Ankara'nın hedefi olmuştur.
Avrupa'daki Türk toplumu, dinî
düzeyde homojen olmaktan çok
uzaktır. İslamcılığa karşı mücadele
adı altında Avrupa ülkelerinin, An-
kara'nın nüfuzuna karşı bir tepki
ortaya koyması büyük bir risk ile
karşı karşıya, Strasbourg Cami’nin
çevresinde söz konusu olan bu.
Her neyse, Avrupa'nın hiçbir ye-
rinde Türk diasporasının Ankara'ya
destek anlamında bir seçim ağırlığı
yok. Avrupa'daki Türkler bunu her
Avrupa devletinin siyasi mesele-
lerine göre yapıyor, Türkiye'nin çı-
karlarına göre değil.
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