
SAYFA 02 S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

23 OCAK 2011 PAZAR2

eynel Abidin bin Ali ismini 24 y›l önce ilk
kez duydu¤umda bilgi yar›flmas›na haz›rla-
nan bir ö¤renci olarak mutsuz olmufl, Ata-
türk hayran› Habip Burgiba ile birlikte çal›-

fl›lacak konular listesine eklemifltim. O günden son-
ra bu isim fazla karfl›ma ç›kmad›. Takip eden y›llar-
da Raflit Gannufli ad›n› daha fazla duymufl, Tu-
nus’un sokaklarda da devam eden baflörtüsü yasa¤›-
n›, devlet memurlar›na uygulanan oruç yasa¤›n› ifli-
tir olmufltum. 28 fiubat sonras›nda ise, Türkiye’de
devam eden baflörtüsü yasa¤›n›n sokaklara inip in-
meyece¤i tedirginli¤iydi Tunus’u önemli k›lan. Son
y›llar›n favori tatil beldesi haline gelen Tunus ise
benim haf›zamda yer alan konulardan biri hiç olma-
d›. fiimdi ise art›k ortak küresel haf›zada devrim
yapm›fl bir Tunus var. Tüm siyasi aktörler, bu hare-
ketlenmeden kendisine pay ç›karmaya çal›fl›yor.

Tarihsizlefltirilen Tunus 
Tunus’ta Bin Ali’nin gitmesi ile birlikte tüm med-

ya bir anda devrim analizleri ile doldu. Adeta tüm si-
yasi gözlemciler, analistler, gazeteciler, akademisyen-
ler, ya da Facebook tabiriyle söylersek “yolu Tu-
nus’tan geçmifl olanlar” bir anda devrim analizcileri
haline geldiler (‹lginç bir not: Neocon Daniel Pipes
konuyla ilgili yaz›s›n›n alt›na “1970’de Tunus’ta yafla-
d›” notunu eklettirmeyi unutmam›fl).  Elbette dünya-
ya bir konuda uzman olma flart›n›, o ülkede turist,
garson, bar›fl gönüllüsü vs. de olsa bir süre kalma ya
da o ülkeden bir arkadafl› olman›n yetti¤i anlay›fl›n›
yerlefltiren Washington’›n bunda büyük vebali var.
‹flte bu Tunus uzmanlar› bir anda Tunus örne¤inden
yola ç›k›larak devrimin flartlar›, süreklili¤i, ihrac›, ye-
relli¤i ve evrenselli¤i konular›n› tart›fl›r hale geldi. Bu
sayede Troçki de Frida filminden beri ilk defa bu ka-
dar popüler oldu. Tart›flmalar›n en trajik yönü ise
dünyan›n Ortado¤usu’nda -her ne kadar bizim için
ma¤rip de olsa- halk devriminin bile flipflak bir konu
olarak ele al›nmas›. Ne olabilir ki Tunus’ta? Olsa olsa
bir kaç öfkeli Arap genç -ki Arap gençler tan›m itiba-
riyle öfkelidir!-, art›k yafllanm›fl bir diktatörü devirir
iflte! Devrimin ihrac›n› tart›flanlar Tunus’taki siyasi
dengeleri, sosyal flartlar›, aylar süren protestolar›, ül-
kenin bir tarihi olabilece¤ini ak›llar›na bile getirme-
diler. Sömürge döneminde tarihsizlefltirilen, sömür-
ge sonras› dönemde haf›zas›zlaflt›r›lan Tunus, böyle-
ce yeniden tarihsizlefltiriliyordu. 

Renk mi koku mu? 
Basitlik ve kötüsünden oryantalist Tunus analizleri

elbette haddini bilmeyecek ve bu basitlik s›n›r›nda
durmayacakt›. Nitekim bir sonraki aflama Tunus’un
devrimine isim bulma tart›flmas›yd›. Tunus’ta olanlar›
Bush Yönetimi’nin biraz hormonlu, biraz ittirmeli,
renkli kokulu devrimlerine benzetme yar›fl› bafllad›
bir anda. Herhalde Ma¤rip’in rengi biraz fazla kara
kaçm›fl olacak ki “yasemin devrimi” öne ç›kar gibi ol-

du. Renk-koku ikilemi sadece düflünce k›s›rl›¤›n› an-
latm›yordu. Daha ac›s›, Tunus halk›na, Tunus’un si-
yasi aktörlerine öznelik vermemek için direnen zihin
kodlar›, “bald›r› ç›plak öfkeli Arap gençlerin” devrim
yapamayaca¤›na, Ma¤rip’ten kendi bafl›na devrim ç›-
kamayaca¤›na o kadar ikna olmufllar ki fark›nda ol-
madan, bunun kredisini Tunus’a vermek istemediler.
Baflka bir aktör olmal›yd› bu devrime renk ya da koku
veren. Yoksa Tunus kokmaz ki! Hani koksa da güzel
kokmaz! Ya da koksa da devrim kokusu de¤il olsa ol-
sa ter kokusu falan gelirdi. Bu nedenle renk-koku
kavgas›, Tunus’ta olanlara isim verme kavgas›, biraz
da postkolonyal toplumlar›n öznelik talebi kavgas›yd›.
Burnuna yasemin kokusu gelenler maalesef bu kavga-
da sömürgeci toplumlar›n taraf›nda kald›lar.

Twitter m› desem Wikileaks mi? 
Basitlik duvar› maalesef bu konuda da afl›ld›.

Renkli kokulu devrim fantezilerinden daha da kötü-
sü bu sefer Twitter devrimi efsanesi ile yafland›.
Daha önce defalarca tüketilen bu tart›flma tüm h›-
z›yla kas›p kavurdu sanal âlemi. Tunus halk›na ver-
medikleri siyasi özne olma hakk›n› Twitter’dan sa-
k›nmayan analizciler(!), yar› cahiller, turfa akade-
misyenler gönüllerince kutlad›lar Twitter’›. Ama bu
sefer Twitter da rakipsiz de¤ildi: Twitter’›n karfl›s›-
na alternatif olarak Facebook yerine Wikileaks ç›ka-
r›ld›. Tunuslulara kredi vermemeye yeminli bu gü-
ruh, ayn› krediyi internet sitelerine, bilgisayar prog-
ramlar›na vermekten bir an olsun çekinmedi. Bu da
asl›nda oryantalizm sorunun öyle basitçe da¤›lmad›-
¤›n›, sadece Bat› ile s›n›rl› kalmad›¤›n›, ço¤u zaman
bir dip ak›nt›s› olarak küresel haf›zay› nas›l da etki-
ledi¤ini göstermesi aç›s›ndan önemli bir and›. 

Erken oldu erken!
Tüm bunlar olup biterken herkesin sürekli bakt›¤›

adreslerden biri Washington’d›. Bush’un iki iflgallik
“Özgürlük Gündemi”ni zor bela atlatan bölge
halk ve yönetimleri, bir süredir Obama’n›n bu
konudaki tavr›n› anlamaya çal›fl›yordu. Ancak
anlafl›lamayan fleylerden biri fluydu: Washing

ton’da bir konunun gündeme gelmesi için ya Beyaz
Saray’›n bu konuyu gündemine almas› -ki al›rsa ge-
nelde bu bilinir- ya güçlü bir ç›kar grubu ya da lobi-
nin bu ifli sahiplenmesi, ya da konunun art›k Was-
hington için art›k dayan›lmaz maliyet üretmesi gere-
kir. Sair renkli, kokulu devrimlere bakarsak buralarda
farkl› gruplar›n parmak izini görebiliriz: Rus düflman-
lar›, petrol lobisi, ‹srail Lobisi, Küba Lobisi vs. Ancak
Tunus bu aç›dan dikkat çekmeyen, olaylara ra¤men
“istikrarl›,” ‹srail’e dost, bazen iflbirli¤i yapmayan ama
‹slamc›lar› yönetimden uzak tutmak gibi önemli bir
ifli de yapan “çal›fl›labilir” bir ülkeydi. Bu nedenle
olanlarda ABD’nin parmak izini aramak abart›l› bir
yorum olur. Washington Tunus’ta olanlar› kontrol al-
t›na almak, protestolar›n M›s›r gibi ülkelere yay›lmas›-
n› önlemek için harekete geçti. Ancak bu nokta da
dikkatle izlenmeyi asl›nda hakkediyor. Zira Oba-
ma’n›n önümüzdeki dönemde Tunus’taki gibi de¤i-
flimleri destekleyecek bir noktaya evrilmesi kuvvetle
muhtemel. Ancak flu an itibariyle ABD Tunus’ta
olanlara biraz haz›rl›ks›z yakaland›. Hatta karikatürize
etmek gerekirse Washington sokaklar›nda Alis Hari-
kalar Diyar›’ndaki beyaz tavflan gibi telaflla koflufltu-
rurken, kendi kendine “Erken oldu! Erken oldu!” di-
ye konuflan uzman enflasyonu var diyebiliriz.  

Genç Neoconlar rahats›z!
Bu süreçte en fazla kafas› kar›flanlar›n ise Neocon-

lar. Bir kaç farkl› aç›dan tereddüde düfltü Neoconlar,
özellikle de genç kuflak yavru flahinler. Her ne kadar
FKÖ’ye zaman›nda kucak açm›flsa da, Tunus ‹srail’e
gerekti¤inde ülkede Filistinlilere operasyon yapma

hakk›n› da tan›m›flt›. O nedenle ‹srail’e
dost bir ülkenin liderinin, diktatör

de olsa, yönetimden uzaklaflt›r›l-
mas› biraz keyfini kaç›rd› neocon-

lar›n. Ne de olsa dönem ‹srail’e
dost lider bulma s›k›nt›s› dönemi.
‹kinci problem neoconlar›n klasik
sorunu: “Yüzmeni istiyorum ama ›s-
lanman› istemiyorum paradoksu.”
Bir baflka deyiflle “Özgürlük isteriz, 

bunun için savafl›r›z da ama bizim istedi¤imizi seçme-
niz flart›yla” durumu. ABD’yi, bölgeye özgürlük getir-
mek ad›na iki savafla sokan, ancak özgür seçimlerde
‹slamc›lar›n iktidara gelmesi üzerine “özgürlük gün-
demi”nden vazgeçen depresif Neocon hali. Neoconlar
Tunus’ta demokratik seçim ihtimalini heyecanla kar-
fl›lasalar da, sand›ktan ‹slamc› bir yönetim ç›kmas›n-
dansa Bin Ali’yi tercih etme noktas›ndalar. Bu neden-
le de flu anda sürekli Tunus üzerinden ‹slamofobi
pompalamakla meflguller. Bir yandan özgürlük gün-
demi ile genç yetenek kazanmaya çal›fl›rken, böylesi
bir tutars›zl›kla hareket edilmesi ise genç Neoconlar›n
ilkeci zihninde zaman zaman huzursuzluk yaratabili-
yor. K›sacas› genç Neoconlar rahats›z!   

Bir ulusalc› ütopya... 
Neocon paradoksun benzerini bizim ulusalc›lar›n

yafl›yor olmas› herhalde kimseye flafl›rt›c› gelmemifltir.
Ne de olsa ulusalc›lar›n Neoconlarla dirsek temas›,
daha do¤rusu koalisyonu art›k s›radan bir bilgi haline
geldi. Genç Neoconlar rahats›z olur da, bizim ulusal-
c›lar durur mu? Biraz bilmediklerinden, biraz da hin-
likten, ulusalc›lar Tunus’ta olanlar› tamamen Neocon
reflekslerle alg›lay›p, sundular. Y›llarca otoriter Bat›l›-
laflmay› yaflam tarz› pazarlamas›yla modernleflme diye
Bat›’ya satarak, ithal ikameci entelektüellik oyunu oy-
nayan Zeynel Abidin’i asl›nda en iyi ulusalc›lar anlar.
Cumhuriyet Türkiye’sini hedefleyip, 28 fiubat’›n ha-
yal etti¤i otoriter bir ülke yaratmay› baflaran Zeynel
Abidin ulusalc›lar›n en büyük kahraman› olmal›yd›
normalde. Zeynel Abidin’in Arap olmas›n›n Türk Ba-
asç›l›¤›’n›n ulusal duygular›n› rencide etmesinden mi,
yoksa düflene dost olmak ulusalc›l›¤a yak›flmad›¤›n-
dan m› bilinmez, tam tersi oluverdi bir anda. Ulusal-
c›l›¤›n hayallerini gerçeklefltiren Zeynel Abidin’e bir
anda düflman oluverdi bizim ulusalc›lar. Hatta daha
da ileri gidip “Bizde neden halk devrimi olmuyor” di-
ye hay›flan›p, feryat figan edenleri oldu. Bunun nede-
ni y›llarca devrimcilik ad›na darbecilik yapanlar›n dil
sürçmesi de olabilir. Zira bu sorunun cevab› son de-
rece basitti: Ulusalc›lar›n sevmedi¤i, flikâyet etti¤i halk
da ulusalc›lar› sevmiyordu. Ulusalc›lar›n paylaflt›¤› ko-
num, halk›n yan› de¤il, Zeynel Abidin’in pozisyonuy-
du. Böylece Tunus’ta yaflananlar ulusalc›lar aç›s›ndan
“halks›z halk devrimi” hayalinin ad› oldu. 

Tunus tart›flmas› küresel haf›zan›n benim paylafl-
t›¤›m k›sm›nda böyle kayda geçti. Ha bir de son da-
kika var eklenmesi gereken: Medyam›z›n güzide
isimlerinin hijyenik devrim heyecan›. Gençli¤inde
devrimcilik yapamam›fl olma ezikli¤i de diyebiliriz
belki. Masumane oldu¤u kadar naif, cahilane oldu¤u
kadar ç›karc› bir yaklafl›mla, Zeynel Abidin’in kaçt›¤›
ülkeye, asayifl berkemal olduktan sonra gitme hasre-
tiyle “fiimdi Tunus’ta olmak vard›!” diye iç geçiren
bu sanal alem kahramanlar›n›n, küresel haf›zan›n
Hollywood civarlar›ndaki Matriks kasabas›nda yafla-
d›¤›n› da ö¤renmifl olduk.
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Renksiz kokusuz halk devrimi:

Bir Tunus hikâyesi 
‘Cumhuriyet Türkiyesi’ni hedefleyip, 28 fiubat’›n hayal
etti¤i otoriter bir ülke yaratmay› baflaran Zeynel Abidin
bizim ulusalc›lar›n en büyük kahraman› olmal›yd›. Arap

olmas› Türk Baasç›lar›n ulusal duygular›n› rencide
etmesinden mi, düflene dost olmak ulusalc›l›¤a
yak›flmad›¤›ndan m› bilinmez, tersi oluverdi. 


