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Profesör Fronçois
Burgat:
Uzun yıllar Cezayir, Kahire, Sana’a ve Şam başta
olmak üzere Arap coğrafyasında yaşayan Fronçois
Burgat, Fransa’nın Ortadoğu alanındaki en önemli
akademisyenlerinden birisi olarak kabul

edilmektedir. Burgat’ın çalışmaları Kuzey
Afrika’daki İslami Hareketler, siyasal İslam ve
Fransa’nın Ortadoğu politikalarına
odaklanmaktadır. Hâlen Fransa'da, Arap ve
Müslüman Dünyası Çalışmaları
Enstitüsü Merkezi (IREMAM)’nde
Araştırma Direktörü olarak görev
yapmaktadır.

"ORTADOĞU HALKLARI
HER GEÇEN YIL DEMOKRASİ

HEDEFLERİNE DAHA DA
YAKLAŞIYOR"

Profesör Fronçois Burgat:

RÖPORTAJ

Trump’ın ABD’si ve Macron’un
Fransa’sı gibi birçok yerde
demokrasinin gittikçe
erozyona uğradığını
izleyebildiğimiz Batı toplumu
için endişeleniyorum.

ORSAM- Fransız hükûmeti, yakın

zamanda ‘İslami ayrılıkçılık’ adı

altında bir yasa önermiştir ve

bu öneri, cumhuriyetçi değer-

lere göre uyarlanarak bir tasarı

hâline çevrilmiştir. Buna bağlı

olarak Fransa’daki laiklik ko-

nusu hakkında ne düşünüyor-

sunuz?

Profesör Fronçois Burgat: Ön-
celikle belirtmek isterim ki söz
konusu kanunun laiklik me-
selesiyle pek alakası yoktur. Bu
nedenle, bu konunun değer-
lendirmesini bu açıdan yapmak
yanlış olur. Aslında Fransa’da
yaşayan Müslümanların ezici
çoğunluğu, bu laikliği ve Fransız
cumhuriyeti değerlerini en ufak
tehlikeye bile atmıyor. Tıpkı
yaşanan terörizm olayları gibi,
eski Kadın Hakları Bakanı Mar-

lene Schiappa’nın belirttiği ve
‘ayrılıkçı’ olarak nitelendirdiği,
çok eşlilik, zoraki evlilik ve kar-
ma eğitimin reddi gibi sosyal
davranışlar Müslüman nüfu-
sunun çok küçük bir kesimi
tarafından yapılmaktadır. Bu
yüzden, bu yasa gerçekte sadece
sağcı ve aşırı sağcı olan seç-
menlere yakınlaşmak amacıyla
ortaya atılmıştır. 

Emmanuel Macron, benimsediği
liberal politikalarla solcu seçmen-
leriyle arasını cumhurbaşkanı ol-
duğunu süreçte ayırdı ve bu ne-
denle 2022’deki cumhurbaşkanlığı
seçimleri için güç toplamak zo-
runda hissediyor. Bu yasanın ama-
cını değerlendirmek için Mac-
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ron’un, yakın zamanda L’Express’e
verdiği röportaja bakmamız

yeterli. L’Express’de Macron,
açık bir şekilde Charles Ma-
urras ve Mareşal Philippe
Petain gibi aşırı sağcı kişi-
liklerin rehabilite edilmesi
gerektiğini vurgulamıştır.
Buna bakarak Macron’un,

imajını en önemli rakibi
Marine Le Pen’in ana kitlesi
olan sağcı seçmenlere göre

uyarlayarak bu kitlede yer
alan oylara ortak ol-

mak olduğunu
gözlemleye-

biliriz.

ORSAM- Arap ve Müslüman ülke-

lerde gözlemlediğimiz siyasal

ve katı İslam’ın benzerinin, Fran-

sa’da görülmeye başlandığını

söylememiz mümkün mü?

Profesör Fronçois Burgat: Bu
soruya etkili bir şekilde cevap
vermek için, öncelikle ‘siyasal
İslam’ ve ‘katı İslam’ terimle-
rinin anlamı konusunda fikir
birliğine varmak gerekiyor. İs-
lam dünyasında dindarlık, bir-
den fazla şekilde yorumlan-
maktadır. Bununla birlikte, din-
lerine olan bağlılıkları ve anla-
yışları kişiden kişiye de değiş-
mektedir. Bazı Müslümanlar,
inançlarını kamusal alanda gös-
terişli bir şekilde göstermeyi
seviyor. Aynı zamanda bazı
Müslümanlar, İslam’a daha mo-
tamot bir yaklaşım sergileye-
biliyor. Doğal olarak bu çeşitlilik
Fransa’da yaşayan Müslüman-
larda da mevcut. Ancak dinin
siyasi alandaki yansımasına ge-
lirsek Fransa vatandaşı olan
Müslümanların, İslam dünya-
sındaki dindaşlarının sahip ol-
duğu etkiye Fransa’da ulaşması
seçmen sayısı ve siyasi hedefler
bakımından gerçekçi değildir. 

Aynı zamanda siyasi İslam’ı be-
nimseyen bir Fransız, İslam dün-
yasının her yerindeki durumun
aksine Fransa’da hiçbir şekilde si-
yasi elitler tarafından tehdit olarak
algılanabilecek konumda da de-
ğildir. Bu da sonuç itibarıyla sadece
farklı tipteki terör olaylarının,
Fransız hükûmetini harekete ge-
çirecek seviyede olduğunun kanı-
tıdır. Bu yüzden bence analiz edil-
mesi gerekilen problem çok farklı.
Görünen o ki Macron’un değişken
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yaklaşımı, özellikle 2 Ekim
2020’deki konuşmasından önce
yazılıp çizilen ve daha çok iç poli-
tikadaki yanlışların, ülkedeki ayak-
lanmayı ve şiddeti arttırdığının
altını çizen sözlerin silinmesiyle
birlikte görünüyor. 

Bence problem
Müslümanlığın farklı
taraflarında değil,
cumhuriyetçi kurumların
derin işlevsizliklerinde.
Böylesine ayrımcı söylemler,
Martinikli şair Aimé Césaire’in
ima ettiği gibi ayrımcılığın
oluşmasına neden olabilir.

Maalesef bu sözler silindi ve o
gün bu durumun sorumlusu ola-
rak, kendisine göre ‘krizde’ olan
İslam’ı ilan etti. Bence problem
Müslümanlığın farklı taraflarında
değil, cumhuriyetçi kurumların
derin işlevsizliklerinde. Böylesine
ayrımcı söylemler, Martinikli şair

Aimé Césaire’in ima et-
tiği gibi ayrım-

cılığın oluş-
masına ne-
den olabi-

lir.

ORSAM- Emmanuel Macron’un Or-

tadoğu’daki ve özellikle Suriye

ve Libya’daki politikasını nasıl

değerlendirirsiniz?

Profesör Fronçois Burgat: Cum-
hurbaşkanı Macron, net bir şe-
kilde Suudi Arabistan ve Birleşik
Arap Emirlikleri’nin safı olan,
Mısır’da Sisi’yi ve Libya’da Haf-
ter’i destekleyen tarafa yönel-
miştir. Bu politikanın, birincisi
ekonomik olmak üzere iki esas
nedeni vardır. Suudi Arabistan
ve BAE, Fransız endüstrisinin
önemli iki müşterisidir ve bu
yüzden bu yakınlık siyasi olarak
da sonuç vermiştir. İkinci neden
ise iç seçimlere bağlı olarak ni-
telendirilebilir. Aslında Fran-
sa’nın, vaktinde Ulusal Muta-
bakat Hükûmeti ile askerî an-
lamda birlikte çalıştığını göz
önünde bulundurursak BM ta-
rafından tanınan hükûmet ile
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iyi ilişkileri mevcuttu. Bu ne-
denle, ticari ve siyasi ilişkilerin
geliştirilmesi de söz konusu
olabilirdi. Ancak Macron, siyasi
İslam’a karşı olan dış politikası
nedeniyle desteğini Hafter yö-
nünde değiştirmiştir. Bu deği-
şim, aynı zamanda Macron’un
2022’deki cumhurbaşkanlığı
seçimleri öncesindeki Fransız
iç siyasetinde izlediği politikaya
bağlıdır.

ORSAM-Arap Baharı’nın onuncu yıl

dönümü arifesinde, günümüz-

de görülen ikinci ayaklanma

dalgasını nasıl görüyorsunuz?

Profesör Fronçois Burgat: Or-
tadoğu ve Mağrip halkını kendi
siyasi kurumlarıyla uzlaşmaya
götürecek yol uzun ancak bu
temel hedefin her geçen yıl
daha da yaklaşmaya devam
edeceğinden hiç şüphem yok.
Bu yüzden, mevcut durum ne
kadar zor olursa olsun, ben bu
konuda tamamen iyimserim.
Öte yandan, Trump’ın ABD’si
ve Macron’un Fransa’sı gibi
birçok yerde demokrasinin git-
tikçe erozyona uğradığını izle-
yebildiğimiz Batı toplumu için
endişeleniyorum.

ORSAM-Bazı Arap devletlerinin İs-

rail ile normalleşme sürecine

girmesi hakkında ne düşünü-

yorsunuz? Birçok analist, bu

normalleşmeyi bölgedeki dev-

rim karşıtı güçlerin Arap isyan-

larını durdurmayı başarmasına

bağlıyor.

Profesör Fronçois Burgat: Ulus-
lararası ilişkilerde, iki karşıt ba-
kış açısında uzlaşılamaz olan
konuların konuşulması adına

gerçekçi bir yaklaşım süreci ve
gerçekçi bir uzlaşma sonucu
ortaya çıkarsa bunun kesinlikle
ciddi avantajları olabilir. Ancak
söz konusu olan normalleşme
sürecinde Filistinlilerin statüsü
konusunda fayda sağlayabilecek
herhangi bir gerçek uzlaşma
olmamıştır. İsrail’in bu konu
ile ilgili herhangi bir taviz ver-
memesi göz önüne alındığında,
bu sürecin sonunda sadece
daha güçlü bir ABD-İsrail ilişkisi
oluştuğu söylenebilir. Bu tür
anlaşmalar kalıcı bir barışın te-
mellerini oluşturmaz. Hatta
kalıcı bir çözümün bulunması
ihtimalini de düşürür. Normal-
leşme sürecinin bugün Siyonist
kampı için bir zafer olarak gö-
rülebilir ancak ben bunun kısa
vadeli bir zafer olduğunu dü-
şünüyorum.

Yakın tarihe baktığımızda
görebiliyoruz ki Arap veya
Müslüman olan devletler
Batılılara büyük ve doğal
olmayan tavizler vermeleri
gerektiğine inandıklarında
bunun bedelini er veya geç
ödemek zorunda kaldılar.

Amerikan halkına Trump’ı seçmesi
konusunda yalvaran rejimlerin as-
lında ortak bir yanı var: çok kırılgan
bir demokratik tabana sahip ol-
maları ile birlikte Sudan ve Fas’ta
görüldüğü gibi güçlü ekonomik
ve siyasi baskılara yenik düşme-
leridir. Yakın tarihe baktığımızda
görebiliyoruz ki Arap veya Müs-
lüman olan devletler Batılılara bü-
yük ve doğal olmayan tavizler ver-

meleri gerektiğine inandıklarında
bunun bedelini er veya geç ödemek
zorunda kaldılar.

ORSAM-Fransa, Türkiye’nin Orta-

doğu’daki artan rolünden en-

dişe duyuyor. İki ülke arasındaki

mevcut gerilimler, Paris ve An-

kara arasındaki ilişkilerin tari-

hine bakılarak açıklanabilir mi?

Profesör Fronçois Burgat: As-
lında bakarsak bu gerilimler
her zaman var olmuştur. Tür-
kiye, vaktinde liderliğini yapan
kişilerin siyasi bakışına bak-
maksızın, Osmanlı geçmişinden
dolayı ve bunun getirdiği imaj
yüzünden Fransa’nın Akde-
niz’deki en eski rakibi olarak
görülmüştür. İki ülke arasındaki
ilişkiler hiçbir zaman çok iyi
olmasa da AK Parti’nin iktidara
gelmesi ile birlikte bu ilişkiler
önemli ölçüde kötüleşti. Çünkü
Fransa, bu zaferi ülkenin de-
mokratikleşmesinin bir sonucu
olarak değil, ciddi bir şekilde
reddettiği “siyasal İslam’’ın za-
feri olarak görmekte.

İki ülke, her ne kadar Arap Baha-
rı’nın ilk döneminde Suriye Krizi
nedeniyle kısa bir süreliğine aynı
masada otursa da Fransa’nın 15
Temmuz darbe girişimi sonrasın-
daki belirsiz duruşu ve Suriye’de
YPG’ye olan desteği Türkiye açı-
sından ilişkilere ciddi zarar ver-
miştir. Günümüzün Fransa-Tür-
kiye ilişkileri ise yakın zamanda
Fransa’nın, Katar, Yemen ve özel-
likle Libya’da Suudi Arabistan ve
BAE’nin yanında yer alması ve
Türkiye’nin karşısında durması ile
şekillenmiştir. 
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