
Afrika’n›n yeni ülkesi
GÜNEY SUDAN Sudan’dan ayr›l-
mak için yap›lan referandumda
seçmenin neredeyse tamam›
“evet” oyu verince Afrika’n›n en
büyük ülkesi bölündü. 9 Temmuz’da
ba¤›ms›zl›¤›n› ilan edecek yeni ül-
kenin ad›n›n Güney Sudan olmas›-
na karar verildi. El Beflir referan-
dum öncesinde bölgeyi ziyaret edip
halk›n iradesine sayg› gösterece¤i-
ni ilan etmiflti. Ancak petrol yatak-
lar›n›n güneyliler aras›nda içsavafl
ç›kartmas› kuvvetle muhtemel.

Aristide sürgünden dönüyor
HA‹T‹ Haitililer nihayet iyi bir haber
ald›; hükümet sürgündeki lider Je-
an-Bertrand Aristide için pasaport
verece¤ini aç›klad›. Aristide,
2004’te ABD, Kanada ve Fransa’n›n
destekledi¤i bir darbeyle iktidardan
indirilmiflti. Kurtulufl teolojisine
ba¤l› sosyalist bir rahip olan Aristi-
de’nin partisi Famni Lavalas’›n 28
Kas›m’da yap›lan seçime kat›lmas›-
na izin verilmedi. Bu durum kat›l›m
oran›n›n yüzde 22.8’de kalmas›na
yol aç›p meflruiyet sorunu yaratt›.  
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TUNUS’TAK‹ halk ayaklanmas› birçok-
lar›n› hayrete düflürdü –Bat›l› gözlem-

cileri, Arap seçkinlerini ve hatta bu fevkalâ-
de vakay› yaratanlar›. Bu flaflk›nl›k hakl› gö-
rünüyor. S›radan Tunuslular›n bir ay gibi
k›sa bir sürede bir polis devletini 23 y›ldan
beri yönetmifl bir diktatörü devirebilece¤i
nas›l hayal edilebilirdi? Buras› “baflkanl›k-
lar”›n ortalama ömrünün, iktidarlar›na sa-
r›lmak ve halklar›na boyun e¤dirmek için
petrole ve siyasî ranta (Bat› himayesine) bel
ba¤layan fleyhlerinin, krallar›n›n ve Ayetul-
lahlar›n›n “ebedî ve ezelî” saltanatlar›yla
boy ölçüfltü¤ü bir bölge. Fakat Yasemin
devrimine ve Cezayir, Yemen, Ürdün ve
çok daha ilgi çekici bir flekilde M›s›r’›n
muhtelif flehirlerindeki müteakip kitle gös-
terilerine dair flaflk›nl›k, ayn› zamanda Arap
seçkinleri ve onlar›n d›flar›daki müttefikleri
aras›ndaki, “tehlikeli irrasyonelli¤inden” ve
“içler ac›s› lâkaytl›¤›ndan” ötürü efl zaman-
l› olarak hem korkulan hem de ac›nan
“Arap soka¤›” denilen fley hakk›ndaki müfl-
terek güvensizlikten kaynaklan›yor.

Fakat tarih bize çok daha karmafl›k bir re-
sim sunuyor. Ne “irrasyonel” ve ayaklanma-
ya meyyal ne de “lâkayt” ve “ölü”, Arap so-
ka¤›, huzursuzlu¤unu d›flavuracak etkin ku-
rumsal kanallara hiç sahip olmayan ya da çok
az sahip olan de¤iflik gruplarca ifade edilen
kolektif düflünceleri ve fikrî muhalefeti yans›-
t›yor. Sonuç, Araplar›n her fleye ra¤men gö-
rüfllerini ve ç›karlar›n› ifade etmek için yollar
bulduklar› bir sokak siyaseti. Bugün Arap so-
ka¤› biçim de¤ifltiriyor. Yeni oyuncular ve ile-
tiflim araçlar›yla, bölge siyasetinde baz› uzun
erimli de¤iflimler bafllatabilir.

Arap soka¤›n›n dönüflümü
Arap dünyas›nda bu “sokak” siyasetinin
uzun bir tarihi var. 1950’lerin sonunda Na-

s›r Süveyfl Kanal›’n› millîlefltirdikten sonra,
Suriye, Irak, Ürdün ve Lübnan’da kolonyal
egemenli¤e karfl› halk hareketleri ortaya
ç›kt›. Britanya, Fransa ve ‹srail’in Ekim
1956’da kanal›n denetimini yeniden ele ge-
çirmek üzere kalk›flt›klar› baflar›s›z üçlü sal-
d›r›, Arap ülkelerinde M›s›r’› desteklemek
üzere birçok halk gösterisine yol açt›.
1956’y› takip eden çalkant›l› y›llar, 2002’de-
ki Filistin taraftar› dalgaya kadar, büyük bir
pan-Arap dayan›flma hareketi için muhte-
melen son y›llard›. Fakat, yerel toplumsal
kalk›nma, yurttafl haklar› ve siyasal kat›l›m
için iflçiler, esnaf, kad›nlar ve ö¤renciler ta-
raf›ndan yürütülen toplumsal gösteriler,
Arap devletinin daha bask›c› hale gelmesine
ra¤men sürdü. 1980’ler, Fas, Sudan, Lüb-
nan, Tunus, Ürdün ve M›s›r’da, büyük ölçü-
de IMF taraf›ndan tavsiye edilen yap›sal
uyum programlar›yla ba¤lant›l› geliflmeleri,
tüketim mallar› sübvansiyonlar›ndaki ke-
sintileri, fiyat art›fllar›n›, maafl kesintisi ve
iflten ç›karmalar› protesto eden yasad›fl›
grevlere ve sokak gösterilerine tan›kl›k etti.
Ayn› dönemde kabaran ö¤renci nüfusu ya
seküler-milliyetçi ve solcu güçler ya da da-
ha yak›n zamanda ‹slâmc›l›k sanca¤› alt›nda
toplumsal hareketlerde önemli bir rol üst-
lenmeyi sürdürdü.

Geçti¤imiz yüzy›l boyunca Ortado-
¤u’daki tabandan gelen en önemli halk ha-
reketlerinden biri olan ilk Filistin ‹ntifadas›
(1987-1993), özerklik talebini demokratik
yönetiflim ve bireysel ve millî haysiyetin ge-
ri kazan›m iste¤iyle birlefltirdi. Y›llar süren
iflgal temelinde ‹srailli bir kamyon floförü-
nün sebep oldu¤u ölümcül bir kazan›n te-
tikledi¤i ayaklanma, iflgale karfl› sivil itaat-
sizlik, grevler, gösteriler, vergi ödememek
ve ürünleri boykot etmek gibi fliddete daya-
l› olmayan direnifl yöntemlerine müracaat
eden tüm Filistin nüfusunu içine ald›; özel-
likle de kad›n ve çocuklar›. Aslen yerel (sür-
gündeki) önderler taraf›ndan yönetilen ha-

reket, bir yandan gelecekteki ba¤›ms›z Filis-
tin devletinin rüfleym kurumlar› olarak hiz-
met görürken, kendi kendini sürdürebilmek
için kendisini popüler komiteler (örne¤in,
kad›n, gönüllü çal›flma, s›hhî yard›m komi-
teleri) üzerine infla etti. O ‹ntifada bugünün
göstericileri için bir rol modeli ve ilham
kayna¤› olmay› sürdürüyor.

Geç 1990’lar ve 2000’ler, Arap sokak si-
yasetinin bugün de süren bir sonraki büyük
dalgas›n› ürettiler. Arap sokak siyaseti, ‹sra-
il’in Bat› fieria ve Gazze’ye sald›r›lar›na ve
Afganistan ile Irak’›n Anglo-Amerikan güç-
leri taraf›ndan iflgaline karfl› ayr›ks› bir pan-
Arap geniflli¤i üstlendi. K›sa bir süre için
Arap devletleri s›k› denetimlerini kaybeder
göründüler ve kamusal olarak sesi duyulan
muhalefet gruplar› nüfusun “Bat›l›laflm›fl”
ve “apolitik” kesimleri aras›nda dahi güç-
lendi. Onlarca Arap flehrinde milyonlar böl-
genin Amerika-‹srail taraf›ndan tahakkümü
olarak gördükleri fleyi protesto etmek için
yürüdüler. Haricî güçlere yöneltilmifl bu
kampanyalar, bazen kendi bask›c› hükü-

Tunus'un flaflk›nl›¤› geçmeden M›s›r devrimi geldi. Ony›llard›r diktatörlüklerin
k›skac›nda yaflayan Arap co¤rafyas›, Cezayir'den Yemen'e devrimci momentumla
sars›l›yor. Peki, birbirlerinden farkl› toplumsal dinamiklere sahip olan 
bu ülkelerin halklar›n› ortak paydada buluflturan olgular neler? 

YEN‹ ARAP SOKA⁄I Post-‹slâmc› devrim



Arnavutlar da ayakland›
ARNAVUTLUK Hükümetin istifas›n›
isteyen binlerce kifli meydanlara
indi. Sosyalist Parti’nin öncülük et-
ti¤i gösterilere sert bir flekilde mü-
dahale edildi. Olaylarda üç kifli ya-
flam›n› yitirdi. Gösterilerde facian›n
efli¤inden dönüldü¤ü sonradan an-
lafl›ld›. Polis olaylar s›ras›nda bafl-
bakanl›k binas› önünde bir arac›n
içine gizlenmifl 20 kilo dinamit bul-
du. Sosyalistler 28 Ocak’ta tekrar
meydanlara ç›kt› ve bir hafta önce-
ki gösterilerde ölenler an›ld›...

Müflerref aran›yor
PAK‹STAN Londra’da sürgünde ya-
flayan eski diktatör General Pervez
Müflerref hakk›nda, Butto suikas-
tindeki rolünden dolay› yarg›lan-
mak üzere tutuklama emri ç›kar›ld›.
Müflerref ve iki polis flefi, 2007’de
eski baflbakan Benazir Butto’nun
ölümüne yol açan suikastin planla-
y›c›s› olarak suçlan›yor. Karar› si-
yasî bir hamle olarak niteleyen
Müflerref, yak›nlarda ülkesine dö-
nüp yeni bir parti kurarak seçimle-
re kat›laca¤›n› aç›klam›flt›. 

Gbagbo’nun fil inad›
F‹LD‹fi‹ KIYISI Kas›mdaki baflkanl›k
seçimleri sonras›nda bafllayan iç-
savafl t›rman›yor. Ülkede fiilen iki
devlet baflkan› var. H›ristiyan gü-
ney seçim sonuçlar›n› tan›may›p
koltu¤unu b›rakmayan Gbagbo’yu,
Müslüman kuzey ise BM ve Afrika
Birli¤i taraf›ndan seçimin galibi
ilan edilen Ouattara’y› destekliyor.
Son olarak baflkent Abidjan’daki
hazine binas› belgelerle birlikte
yand› ve küresel bankalar ülkedeki
faaliyetlerine son verdi.

Blackwater ifl bafl›nda
SOMAL‹ Özel güvenlik flirketi ola-
rak kurulup küresel paral› asker
ordusuna dönüflen Blackwater,
flimdi de Somali’ye el att›. Irak’ta
skandallara imza atan flirket, So-
mali’ye gönderece¤i 2 bin paral›
askerle deniz korsanlar›na ve terö-
rizme karfl› kârl› bir savafl bafllat-
mak istiyor. BM’nin destekledi¤i
projede Blackwater’a bir zamanlar
Güney Afrika’daki ›rkç› yönetime
tetikçilik hizmeti veren Saracen In-
ternational ortakl›k edecek.
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metlerine karfl› popüler muhalefeti baflka
bir yöne sevk etmenin bir yordam› olarak
Arap devletlerinin z›mnî deste¤ini ald›lar.
Çok uzun bir süre boyunca Arap devletleri,
kendi rejimlerine karfl› etkin bir muhalefeti
sert bir biçimde k›s›tlarken, yerlilerin hak ve
ç›karlar›n› koruma siyaseti, dinsellik ve an-
ti-Siyonizm’e dayal› ortak bir söylem yaya-
rak siyasal s›n›f› nötralize etmeyi baflard›lar.

Ket vurulmufl gençlik
‹fller, buna ra¤men, de¤ifliyor gibi görün-
mekte. Post-milliyetçi, post-‹slâmc› bir ta-
savvura ve yeni seferberlik biçimlerine sa-
hip olan yeni bir Arap soka¤›na dair emare-
ler var. M›s›r’daki –özünde Kefayaat (Yeter;
M›s›r De¤iflim Hareketi’nin di¤er ismi) olan–
2004 tarihli demokrasi hareketi, Ola¤anüstü
Hal Kanunu’nun kald›r›lmas›n›, siyasî tut-
saklar›n sal›nmas›n›, iflkenceye son verilme-
sini ve Hüsnü Mübarek’in baflkanl›¤›n›n
son bulmas›n› isteyen binlerce orta s›n›f
profesyoneli, ö¤renciyi, ö¤retmeni, hâkimi
ve gazeteciyi seferber etti. Dolay›ms›z ola-

rak Filistin ‹ntifadas› ‹le Dayan›flma ‹çin
Halk Komitesi’nin etkinliklerinin üzerine
infla olunan bu hareket, geleneksel muhale-
fet partileri yerine “halk güçleriyle” çal›fl-
may› tercih etti. Böylece kampanyay› mer-
kezden yaymak yerine soka¤a ç›kard› ve
basitçe uluslararas› talepler yerine yerli me-
selelere odakland›.

Daha k›sa bir süre önce, mânâl› bir ege-
menlik, demokrasi ve d›fl müdahalelere son
verilmesini talep eden “Sedir Devrimi”,
toplumun her kesiminden bir buçuk milyon
Lübnanl›n›n tabandan gelen halk hareketi,
2005’te Lübnan’dan Suriye güçlerinin çekil-
mesiyle sonuçland›. 2009’daki hileli baflkan-
l›k seçimlerini müteakip ortaya ç›kan yay-
g›n bir demokrasi hareketi olan ‹ran’›n Yeflil
dalgas›, bugün Tunus’taki Yasemin Devri-
mi’ne ve M›s›r sokaklar›ndaki cari ayaklan-
malara bir prelüt vazifesi gördü. Bunlar›n
tümü, millî haysiyet kayg›lar›n› toplumsal
adalet ve demokrasi ile birlefltiren yeni bir
post-‹slâmc› ve post-ideolojik mücadele iz-
düflürmeleriyle geleneksel Arap siyasetin-

den kopufltur. Bu hareketler, destek grupla-
r› aç›s›ndan ço¤ulcudur, (boykot kampan-
yalar›, sanal-eylemler ve protesto sanat› gi-
bi) yeni seferberlik yöntemleri peflindedir
ve geleneksel parti siyasetinden bizard›r.

Bu de¤iflimin sebebi ne? Mutlaka uzun
süreden beri geliflen bir gençlik kabarmas›
ve yeni iletiflim teknolojisinin (internet, e-
posta, Facebook, YouTube, Twitter ve özel-
likle El Cezire gibi uydu televizyonlar›) yay-
g›nlaflmas› mevzubahis. Ket vurulmufl
gençlik bugün kendilerini öne sürmek ve
seferber olmak için h›zla bu yeni kaynaklar›
kullanmaya meylediyor. Örne¤in, M›s›r
gençli¤i ifade özgürlü¤ü, iktisadî refah ve
yolsuzlu¤un bertaraf edilmesini talep eden
ço¤u e¤itimli 70 bin genci seferber etmek
için Facebook’u kulland›. Eylemciler sokak
gösterileri, mitingler ve daha ilgi çekici bir
biçimde grevdeki tekstil iflçilerini destekle-
mek üzere 6 Nisan 2008’de bir genel grev
örgütlemeyi baflard›lar. M›s›r’daki kitlesel
eylemler esasen Facebook ve Twitter arac›l›-
¤›yla örgütlendi. Bu seferberlik yöntem ve
teknolojileri Tunus ayaklanmas›nda aslî bir
role sahip görünüyor.

Orta s›n›f yoksullar
Fakat burada iletiflim teknolojisini aflan bir
fley var. Bölgedeki toplumsal yap› h›zl› bir
biçimde de¤ifliyor. Daha yüksek okur-ya-
zarl›k düzeyleri ve e¤itim üreten, dolay›s›y-
la e¤itimli nüfus s›n›f›n› güçlendiren kitlesel
e¤itim kurumlar›nda bir patlama var. Ayn›
zamanda bu toplumlar h›zla kentli hale ge-
liyorlar. ‹nsanlar k›rsal alanlarda de¤il, aç›k
ara flehirlerde yafl›yorlar (oran Orta ve Do-
¤u Avrupa’n›n hemen alt›nda). Büyüyen bir
kentlilik geleneksel k›rsal toplumlara nüfuz
ediyor —“k›rsal” ile “kentsel” dünyalar ara-
s›nda zaman-mekân s›k›flmas› yaratan mo-
dern iflbölümü, modern okullar, büyüyen
hizmet a¤lar›, elektrik ve özellikle iletiflim
sistemi (telefon hatlar›, arabalar, yollar ve
minibüsler) var. “Kentsel” ve “k›rsal” ara-
s›ndaki s›n›r giderek belirsizlefliyor ve “k›r-
sal” nüfus art›k geleneksel mânâda k›rsal
de¤il.

Fakat temel bir de¤iflim, baflta köylü ör-
gütleri, kooperatif hareketleri ve sendikalar
olmak üzere daha geleneksel s›n›flar ve onla-
r›n toplumsal hareketleri pahas›na (önemli
siyasal ç›kar›mlar›yla birlikte) “orta s›n›f yok-



YASEM‹N devriminden sonra ulus-
lararas› medyan›n ortak sorusu,
bunun benzer durumdaki Arap ül-
kelerine s›çray›p s›çramayaca¤›y-
d›. Beklenen oldu, kendini yakma
eylemleriyle simgeleflen toplumsal
baflkald›r› çeflitli biçimlerde Kuzey
Afrika ve Ortado¤u’nun bütününe
yay›ld›. Tunus’taki sosyal medya
örgütlenmesini ve “game over”
(oyun bitti) slogan›n› benimseyen
M›s›rl›lar, Mübarek’in 30 y›ll›k dik-
ta rejimini y›kt›. 11 fiubat, ‹ran dev-
rimi gibi M›s›r devriminin de tarihi
oldu. Monarfliler ve diktatörlükler-
le yönetilen “eski dünya” halklar›
“oyunu bitirmek” üzere soka¤a
dökülmüfl durumda...

• CEZAY‹R Hayat pahal›l›¤› ve
yoksullu¤a karfl› gösteriler 5
Ocak’ta bafllad›, befl gün sürdü.
Ç›kan çat›flmalarda befl kifli öldü,
800 kifli yaraland›. Hükümetin g›da
maddelerine yapt›¤› zamm› geri
almas›yla duruldu. 22 Ocak’ta ana
muhalefet partisi RCD’nin düzen-
ledi¤i “Cezayir ‹çin Demokrasi”
mitinginin yasaklanmas›ndan son-
ra sokak çat›flmalar› ç›kt›. M›s›r
devriminin ard›ndan eylemler tek-
rar bafllad›. Son olarak muhalifle-
rin Buteflika iktidar›na karfl› dü-

zenledikleri “yeni sistem” yürüyü-
flü orant›s›z fliddetle engellendi.
Bu süreçte iki kifli kendini yakarak
öldü, alt› kifli kendini yakmaya te-
flebbüs etti.

• FAS 21 Ocak’ta üç kifli kendini
yakmaya çal›flt›. ‹ki gün sonra bir
kifli daha ayn› eylemi denedi. Fas
hükümeti gerginli¤i azaltmak için
köylüden büyük miktarda tah›l al›-
m› gerçeklefltirdi.

• MOR‹TANYA 17 Ocak’ta rejim
karfl›t› bir ifladam› kendini yakt›.

• L‹BYA Olmaz denen oldu. 42 y›l-
l›k Kaddafi iktidar›na baflkald›ran
muhalifler, 15 fiubat gecesi Binga-
zi’de soka¤a döküldü. Protestocu-
larla güvenlik güçleri aras›nda ç›-
kan fliddetli çal›flmalarda 38 kifli
yaraland›. Sabah saatlerinde Kad-
daficiler meydanlara ak›n etti ve
baflta baflkent Trablus olmak üze-
re ülkenin her yan›nda rejim yanl›-
s› gösteriler düzenlendi. Muhalif-
ler flimdilik Kaddafi’ye istifa ça¤r›-
s› yapm›yor. Ancak yolsuzluk ba-
ta¤›ndaki Baflbakan Ba¤dadi el-
Mahmudi’nin koltu¤undan inmesi-
ni talep ediyorlar. Hükümet pro-
testolar›n h›z›n› kesmek için mu-
halif Libya ‹slâmî Kavga Örgütü’ne
mensup 110 siyasî mahkûmu ser-
best b›rakma karar› ald›.

• SUDAN ‹flsizlik ve yoksullu¤u

protesto eden ö¤renciler, 2011’in
ilk günlerinden beri polisle çat›fl›-
yor. Gösterilerde bir ö¤renci polis
taraf›ndan öldürüldü. 16 Ocak’ta
diktatör Ömer El Beflir’in çekilme-
sini  isteyen muhalif partiler bafl-
kent Hartum’da ortak gösteri dü-
zenledi. 25 Ocak’ta iflsiz bir genç
Hartum yak›nlar›ndaki bir pazar
yerinde kendini yakarak intihar et-
ti. Güney Sudan halklar› tarihsel
referandumda Sudan’dan ayr›lma-
ya karar verdi.

• ÜRDÜN Müslüman Kardefller’in
etkin oldu¤u Ürdün’de cuma ey-
lemleri ülkeyi sarsmaya devam
ediyor. 14 Ocak’ta, diktatör Bin
Ali’nin Tunus’u terketti¤i gün, Ür-
dün’de binlerce kifli monarflist re-
jimi protesto etmek üzere soka¤a
döküldü. 16 Ocak’ta baflkent Am-

man’da 3 bin kifli oturma eylemi
yapt›. Hükümetin sert önlemlerine
ra¤men 21 Ocak’ta cuma nama-
z›ndan sonra binlerce kifli mey-
danlar› doldurdu. 28 Ocak’ta Bafl-
bakan Samir Rifai’nin istifas›n› ta-
lep eden eylemler Irbid ve Karak
kentlerine de s›çrad›. Siyasî re-
form sözü veren Kral Abdullah hü-
kümeti feshetti, baflbakan› görev-
den al›p yerine eski askerî dan›fl-
man› Maruf Bakiti’yi atad›. 

• F‹L‹ST‹N El Cezire’nin yay›nlad›-
¤› gizli belgeler Filistin’i kar›flt›rd›.
Belgeler, Mahmud Abbas’›n bafl-
kanl›¤›ndaki Filistin Yönetimi’nin
bir Filistinli direniflçinin öldürül-
mesi için ‹srail’le iflbirli¤i yapt›¤›n›
ve Abbas’›n ‹srail’le yap›lan gö-
rüflmelerde büyük tavizler verdi¤i-
ni gösteriyordu. Skandal›n ard›n-

Game over!
DOM‹NO ETK‹S‹
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sullar”›n ortaya ç›k›fl›d›r. Köylüler k›rdan
kente göçtükçe ya da baflta k›rsal gündelik ifl-
çiler olmak üzere topraklar›n› kaybettikçe,
köylü ve kooperatif hareketlerinin toplumsal
taban› afl›nd›. Yap›sal uyuma yak›ndan ba¤l›
bir biçimde iktisadî popülizmin zay›flamas›,
sendikac›l›¤›n özünü oluflturan kamu sektö-
rü istihdam›n›n çöküflüne yol açt›. Uluslara-
ras› sermayeye ba¤l› yeni özel teflebbüsler
büyük ölçüde sendikas›z kal›rken, yap›sal
uyum, reform, küçülme, özellefltirme ve yer
de¤ifltirme dolay›m›yla sendikal› kamu sek-
törünün temelini çürüttü. Devlet bürokrasisi
kayda de¤er bir ölçekte kalsa da, hak etti¤in-
den daha az ücret alan çal›flanlar› örgütsüz
ve büyük bir k›sm› enformel sektörde ikinci
ya da üçüncü ifllerde çal›flarak hayatta kal›-
yorlar. Bugün Arap iflgücünün ço¤u serbest
meslek erbab›. Birçok ücretli çal›flan pederflâ-
hî iliflkilerin hüküm sürdü¤ü küçük iflletme-
lerde çal›fl›yor. Ortalama olarak, kentsel iflgü-
cünün üçte biri ile yar›s› aras›nda kalan bir
bölümü düzenlenmemifl, örgütsüz enformel
sektörde yer al›yor. Taleplerini dile getirecek
kurumsal kanallardan yoksun bu kesimler
için sokaklar memnuniyetsizliklerini ifade
etmenin alan› haline geliyor.

Ve tüm bunlar sahne arkas›nda yayg›n-
laflarak artan e¤itim kurumlar›, özellikle her
y›l yüz binlerce mezun veren üniversiteler

varken cereyan ediyor. Yeni bir statü, bilgi
ve beklentilerle mezun oluyorlar. Birço¤u
müreffeh ya da geleneksel k›rsal ya da kent-
li yoksul ebeveynlerin çocu¤u. Fakat bu ye-
ni kuflak, bak›fl aç›s›, karfl› karfl›ya olma,
toplumsal konum ve beklentileri bak›m›n-
dan ebeveynlerinden farkl›. Kolej mezunla-
r›n› yeni milletin kurucular› olarak yücelten
sömürge sonras› sosyalist ve devletçi mo-
dernleflme döneminden farkl› olarak flu an-
ki neoliberal dönüfl bunlar›n birço¤una
yüksek iddialar›n› ve küresel düfllerini kar-
fl›layacak iktisadî bir statü sunmay› becere-
medi. Onlar, yüksek e¤itimi, kendili¤inden
edinilmifl statüsü, genifl bir dünya görüflü
ve küresel düflleri olan, buna ra¤men iflsiz-
lik ve yoksulluk taraf›ndan neoliberal eko-
nominin çeperinde gündelik, düflük ücretli,
düflük statülü ve düflük vas›fl› iflçiler (sokak
sat›c›lar›, sat›fl elemanlar›, ofis-boylar ya da
taksi floförleri) olarak hayatta kalmaya ve
Arap flehirlerinin afl›r› kalabal›k kenar ma-
halleleri ve gecekondu yerleflimlerinde ya-
flamaya mecbur b›rak›lan paradoksal “orta
s›n›f yoksullar›”n› teflkil ediyorlar. ‹ktisaden
yoksulken hâlâ beklentilerini karfl›layacak
bir iktisadî statünün hayalini kuruyorlarKahire



dan Hamas’›n güçlü oldu¤u Gaz-
ze’de halk soka¤a döküldü. Belge
s›z›nt›s›n›n sorumlulu¤unu üstle-
nen Filistinli baflmüzakereci Saib
Erekat görevinden istifa etti. Du-
rumu yumuflatmaya çal›flan Filis-
tin yönetimi erken yerel seçim ka-
rar› ald›. Hamas, Abbas yönetimi-
ne meflruiyet kazand›raca¤› ge-
rekçesiyle seçimlere kat›lmayaca-
¤›n› aç›klad›.

• SUR‹YE Arap ülkelerindeki mobi-
lizasyona erken uyanan Beflar
Esad, apar topar bir reform prog-
ram›n› devreye soktu. Ama halk›n
büyük bölümünün Sünni oldu¤u
Suriye’de fiii kökenli Esad ailesinin
40 y›ld›r süren otoriter rejiminin
gelece¤i pek parlak görünmüyor. 

• IRAK Hükümet karfl›t› protesto-
lar›n yükseldi¤i bir di¤er ülke de
y›llard›r savaflla yaflayan Irak. 15

fiubat’ta Kut kentinde yaklafl›k 2
bin kifli yoksullu¤u protesto et-
mek için sokaklara döküldü. Hü-
kümet binalar›n› atefle veren gös-
tericilere polis atefl aç›nca 3 kifli
öldü, 30 kifli yaraland›. Ayr›ca Di-
vaniye, Kerkük, Ramadi ve Vas›t
kentlerinde halk, kötü yaflam ko-
flullar›n›, elektrik kesintisi, kar-
neyle g›da da¤›t›m›n›n yetersiz
kalmas› ve iflsizlik gibi sorunlar›n
çözülmesinde aciz kalan yerel yö-
netimleri ve merkezî hükümeti
protesto etmek için gösteriler dü-
zenledi. Basra’da petrol tesisleri-
ni koruyan güvenlik güçleri, gös-
teri düzenleyerek devletten kadro
talep etti. Tutuklu ve mahkûmlar
yaflam koflullar›n›n iyilefltirilmesi
için ülke genelinde açl›k grevi
bafllatt›.

• ‹RAN 14 fiubat’ta Tahran, ‹sfa-
han, Maflhad ve fiiraz’da, Tunus

ve M›s›r’daki devrimleriyle daya-
n›flma eylemi yapan binlerce mu-
halif güvenlik kuvvetlerinin sert
müdahalesiyle karfl›laflt›. Çat›flma-
larda bir kifli öldü. Ertesi gün dü-
zenlenen cenaze töreni rejim yan-
l›lar›n›n ve karfl›tlar›n›n çat›flmas›-
na sahne oldu. Zira iki taraf da
ölen kiflinin kendi destekçisi oldu-
¤unu iddia ediyordu. Parlamento-
da iktidar milletvekilleri, muhalif
liderler Mir Hüseyin Musavi ile
Mehdi Kerrubi’nin yarg›lan›p idam
edilmesini istedi.

• BAHREYN Nüfusunun yüzde
70’ini fiiilerin oluflturdu¤u Bah-
reyn’de, Sünni yönetimi ayr›mc›-
l›kla suçlayan muhaliflerin 14 fiu-
bat’ta düzenledi¤i “Öfke Günü”
çat›flmalara sahne oldu, bir ey-
lemci polis taraf›ndan öldürüldü.
Ertesi gün düzenlenen cenaze tö-
reninde yine çat›flma ç›kt›, bir kifli
daha öldü. Bu olaylar›n ard›ndan
binlerce gösterici baflkent Mana-
ma’daki ‹nci Meydan›’nda kamp
kurdu. Göstericiler 1971’den beri
görevde olan Baflbakan fieyh Ha-
life bin Salman’›n istifas›n› ve si-
yasî reformlar yap›lmas›n› istiyor.
Gerginli¤i gidermeye çal›flan Kral
Hamad Bin ‹sa El Halife, muhalif-
lerin taleplerinin karfl›lanaca¤›n›
aç›klad› ve her aileye 2650 dolar
yard›m sözü verdi.

• UMMAN Tunus etkisinin hemen

görüldü¤ü bir baflka Arap ülkesi,
Umman’d›. Yaklafl›k 200 gösterici
Muskat’ta hayat pahal›l›¤›n› pro-
testo etti. Eylem küçük görünse
de, siyasî muhalefete rastlanma-
yan Umman tarihinde bir “ilk” ol-
du¤u için nitelik olarak büyük
önem tafl›yordu. 

• YEMEN Tunus’taki Yasemin
devrimi kutlayan ö¤renciler 14
Ocak’ta baflkent Sanaa’da soka¤a
döküldü ve 33 y›ld›r iktidarda olan
Cumhurbaflkan› Ali Abdullah Sa-
lih’in istifas›n› istedi. Eylem terör-
le mücadele timleri taraf›ndan
fliddetle bast›r›ld›. 18 Ocak’ta yeni
ve daha büyük bir gösteri dalgas›
geldi. Bunun üstüne hükümet re-
form sözü verdi, ama bu, eylemci-
leri tatmin etmedi. 22 Ocak’ta Sa-
naa’da ö¤renciler ve muhaliflerin
kat›ld›¤› eylemde polisin gaz bom-
bas› kullanmas› sonucu çat›flma-
lar ç›kt›. 23 Ocak’taki gösterilerde
Tawakul Karman adl› kad›n ey-
lemci tutukland›. Gösterileri SMS
ve e-posta yoluyla örgütleyen
Karman, ertesi gün yap›lan büyük
eylemden sonra sal›nd› ve muha-
lefetin do¤al lideri haline geldi.
Her gün tekrarlanan eylemlere
kat›l›m 11 fiubat’ta Mübarek’in
devrilmesinden sonra art›fl gös-
terdi. Salih, görev süresinin dol-
du¤u 2013’ten sonra tekrar aday
olmayaca¤›n› ve yönetimi o¤luna
devretmeyece¤ini aç›klad›.
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–biliflim flirketlerinde çal›flman›n, güvenli
ifllere ve orta s›n›f tüketim kal›plar›na sahip
olman›n ve belki Bat›’ya göç etmenin.

“Orta s›n›f yoksullar”, üniversite e¤itim-
leri, dünya bilgileri, baflkalar›n›n kendileri-
ne yönelik beklentileri ve kendi yoksunluk-
lar›na dair sahip olduklar› güçlü fark›nda-
l›kla Ortado¤u’nun, eski muadillerinden
çok farkl›, yeni proletaryas›d›r. Kendini ya-
kan ve Tunus’taki devrimin k›v›lc›m›n› ça-
kan sokak sat›c›s› Muhammet Bouazizi, bu
“orta s›n›f yoksullar”› temsil ediyor. Bu s›n›-
f›n 1980’ler ve 1990’lar boyunca sürdürdü-
¤ü siyaset, bölgede seküler gayr›demokra-
tik rejimlere karfl› en zorlu muhalefet olarak
‹slâmc›l›kta ifadesini buluyordu. Fakat ‹s-
lâmc›l›¤›n kendisi son y›llarda bir krizle
karfl› karfl›ya kald›, özellikle ciddi bir biçim-
de demokrasiden yoksun oldu¤u için de¤il.
Müslüman Ortado¤u’da post-‹slâmc› koflul-
lar›n geliflmesiyle, “orta s›n›f yoksullar”
farkl›, post-‹slâmc› bir yörünge izliyor görü-
nüyorlar.

Devrimin yaln›zl›¤›?
Tunus ayaklanmas› Arap dünyas›nda de-
mokratik bir devrim mi ortaya ç›karacak?

Tunus’taki olaylar halihaz›rda halk aras›n-
da kitlesel bir coflku ve bölgedeki iktidar
seçkinleri aras›nda yo¤un bir endifle yaratt›.
Liderler nas›l davranacaklar›n› bilemezken
M›s›r, Cezayir, Ürdün ve Yemen’de kitlesel
gösteriler bafllad›. Bölgede benzer gidifl izle-
ri ihtimali aslen iflbafl›ndaki rejimlerin nas›l
davranaca¤›na ba¤l›. Ac›mas›z gerçeklik flu
ki, tam da Tunus’ta demokratik bir devrim
gerçekleflti¤i için bu baflka bir yerde, en
az›ndan k›sa vadede, gerçekleflmeyebilir.
Bu paradoks, Bolflevik Devrim’in Avru-
pa’daki, ‹slâmî Devrim’in Ortado¤u’daki
yaln›zl›¤›n› hat›rlat›yor. Bu devrimler dün-
yada benzer hareketlere ilham verdiler, fa-
kat ayn› zamanda dönemin devletlerini
kendi arka bahçelerinde benzeri sonuçlar›n
do¤mas›na (reform ya da bask›, ya da her
ikisini birden yaparak) izin vermemek üze-
re daha ihtiyatl› k›ld›. 

Gene de uzun vadede çabalar› kâfi gel-
meyebilir. Yap›sal de¤iflimler (derin eflitsiz-
likler ve yolsuzlu¤un yan›s›ra e¤itsel gelifl-
me, kad›nlar›n kamusal rolü, kentsel genifl-
leme, yeni medya ve enformasyon alanlar›)
bu kalk›nmac› otoriteryen rejimleri –Libya,
Suudi Arabistan, ‹ran ya da M›s›r fark et-

mez– muhtemelen daha k›r›lgan yap›yor.
E¤er muhalefet rantla sübvanse edilen refah
sadakalar› ile denetlenecek olursa, herhangi
bir iktisadî çöküfl ve yedekakçenin zay›fla-
mas› muhtemelen toplumsal öfkenin k›v›l-
c›m›n› çakacakt›r.

Tehlikede olan sadece ifl ve azalan
maddî refah de¤ildir. Ayn› zamanda in-
sanlar›n haysiyeti ile insanî ve demokratik
haklar tehlikede. Tunus’ta güçlü bir biçim-
de gördü¤ümüz üzere, kolektif muhalefe-
tin kolektif eylem ve de¤iflim için sürdürü-
lebilir bir kampanyaya tercümesinin ken-
dine ait ilgi çekici ve genellikle öngörüle-
mez dinamikleri vard›r. Bu, dünyan›n bu
k›sm›nda sürekli hayrete düflmemizi aç›k-
l›yor –devrimler onlar› beklemedi¤imiz
yerde gerçekleflir, bekledi¤imiz yerde ger-
çekleflmez. Sadece birkaç hafta önce Tu-
nus’un arka sokaklar›ndaki yasemin koku-
su kimin burnuna geliyordu?

Çeviren: Özgür Gökmen

* ASEF BAYAT, y›llarca Kahire'deki Amerikan Üniver-
sitesi'nde bulunmufl, M›s›r'daki ‹slâmc› aktivizmi ve ‹s-
lâmc›l›¤›n parçalanmas›n› yerinde gözlemifl, art›k top-
lumsal hareketler, din, siyaset ve gündelik hayat üzerine
çal›flan sosyoloji ve Ortado¤u profesörüdür.




