ORTADO⁄U’DA ORTA NOKTA MI?*
Tar›k Ali
gh

2001 y›l› sonbahar›nda dünyaya Oval Ofis’in emperyal azametinden bakan Cheney-Bush ekibi, 11 Eylül olaylar›n› dünyaya yeni bir
model biçmek amac›yla sömürebilecekleri konusunda kendilerine
tam bir güven duyuyorlard›. Pentagon amirali Cebrowski, kapitalizmin savaflla ba¤›n› flöyle özetliyordu: “ABD’nin güçlerini mevzilendirmek zorunda oldu¤u tehlikeler, kesinlikle küreselleflmenin egemen de¤erleriyle ‘ba¤›nt›s› olmayan’ ülkeler ve bölgelerden gelmektedir.” Peki, befl y›l sonraki bilanço nas›ld›r?
Aktif hanesinde Rusya, Çin ve Hindistan, halen Do¤u Avrupa ve
Güneydo¤u Asya’yla birlikte kontrol alt›ndad›r. Burada gerçeklik, Bat›
akademilerinin siyaset bilimi bölümlerinin ABD politikas›n›n araçç›
çal›mlar›n› içi bofl kavramsallaflt›rmalarla -‘s›n›rl› demokrasiler’, ‘vesa*) NLR (II) 38, Mart-Nisan 2006.
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yet demokrasileri’, ‘dar bak›fll› demokrasiler’, ‘kapsay›c› otokrasiler’,
‘dar görüfllü otokrasiler’- karfl›lama çabalar›na ra¤men, Washington
Konsensüsü’nün kabulünün emperyal onay elde etmenin bafll›ca ölçütü oldu¤udur. Bat› Avrupa’da Avrupa Birli¤i -Irak konusunda sergiledi¤i birkaç ç›rp›nma hareketinden sonra- kati surette ABD’den yana saf
tutmufltur. Chirac art›k Ortado¤u konusunda Bush’tan daha savaflkan
bir çizgi izlerken, Alman elitleri Washington’› yat›flt›rma do¤rultusunda umutsuzca bir çaba içindedirler. Pasif hanesindeyse, Caracas etkisi
yay›l›yor. Küba’n›n uzun süreden beri devam edegelen tecridi k›r›ld›,
Bolivya oligarflisi La Paz’da yenilgiye u¤rad› ve Bolivarc› Venezuela
Cumhuriyeti fiilen bütün Latin Amerika ülkelerindeki halka dayal› anti-neo-liberal hareketleri seferber etmekte temel bir rol oynuyor.1
Washington aç›s›ndan daha da alarm verici olan tehlike, Amerika’n›n Ortado¤u’daki denetimini elinden kaç›r›yor olmas›. Gerçi telafi edilemez bir bozguna u¤ram›fl de¤il henüz, ancak geçen y›l içerisinde ABD’nin bütün bölgedeki konumu gözle görülür derecede
zay›flad›. Bu süreç her yerde ayn› da ifllemiyor, en az›ndan bir cephede bunun z›tt› do¤rultuda bir yönelim söz konusu oldu ve Lübnan’a baflar›l› bir müdahale gerçeklefltirildi. Ancak baflka yerlerde
olaylar›n ak›fl› Washington’›n aleyhinde seyrediyor. ‹ran ve Filistin’de yap›lan seçimler, daha radikal güçleri iktidara getirerek, uysal
kuklalara ya da muhataplara güvenenleri hayal k›r›kl›¤›na u¤ratt›.
Irak’ta direnifl ABD iflgaline darbe üstüne darbe indirirken, iflbirlikçi
rejimin istikrar sa¤lamas›n› engelliyor ve Amerika’n›n kendi evinde
savafla verilen deste¤i afl›nd›r›yor. Cheney-Wolfowitz damgal›, bölgede model bir uydu devlet kurmay› amaçlayan siyasal proje Felluce y›k›nt›lar›n›n alt›nda kald›. Afganistan’da gerillalar yeniden harekete geçtiler ve Washington, Pakistan askeri istihbarat›na yak›n Taliban hiziplerini kendi saf›na çekmek için büyük çaba sarf ediyor.
ABD ve ‹ngiltere güçlerinin yapt›klar› iflkencelerin her gün bir yenisinin ortaya ç›kmas› ve hem istilac›lar›n hem de onlar›n ajanlar›n›n
yerel kaynaklar› ya¤malay›p talan etmeyi sürdürmeleri, halk›n Arap
1) Chavez son birkaç y›ll›k zaman diliminde her k›tadaki bütün önemli ülkeleri ziyaret
etti ve emperyalizme karfl› küresel çapta bir cephe kurulmas›n› talep ederek ev sahiplerinden bir k›sm›n› s›k›nt›ya soktu. Chavez’in El Cezire’de yay›nlanan bir saat uzunlu¤undaki söyleflisi 26 milyon Arap izleyiciyi elektrik çarpm›flças›na etkiledi. Televizyon
kanal›, bu program üzerine kendi tarihinin en büyük -kelimenin gerçek anlam›yla, on
binlerce kifliden gelen- e-posta ak›n›na u¤rarken, insanlar›n çok büyük k›sm› tek bir basit soru yöneltiyordu: Arap dünyas› neden bir Chavez ç›karam›yor?
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dünyas›nda Bat›’ya duydu¤u nefreti koyultmakta. Amerikan birlikleri afl›r› gergin ve askerlerin misyonlar›na duyduklar› inanç giderek
azal›yor. Ülke içindeki yerleflik güçlerden de Vietnam’la k›yaslanabilir -hatta ondan da kötü- bir hezimetin ufukta göründü¤ü do¤rultusunda sesler duyuluyor. Ancak çat›flmalar›n bütünü aç›s›ndan manzara hâlâ belirsizli¤ini korumakta ve muhtemelen henüz bütün sahneyi kapsayacak denli bir berrakl›k yok.

Filistin
Renk yeflile kesince, Bat›’n›n gökkufla¤› devrimine duydu¤u coflku da -beklenece¤i üzere- birden tükeniverdi. Filistin Meclisi seçimlerinden Hamas’›n zaferle ç›kmas› yükselen fundamentalizmin u¤ursuz bir iflareti olarak de¤erlendirildi; dahas›, Atlantik dünyas›ndaki
gazetecilerle egemenlerin ‹srail’le bar›fl yap›lmas› umutlar›na korkutucu bir darbe say›ld›. Hamas’›, seçim sand›¤›nda yenilgiye u¤ratt›¤›
tarafla ayn› politikalar› benimsemeye zorlamak için hemen finansal
ve diplomatik bask›lar devreye sokuldu. Say›sal gözle bak›ld›¤›nda,
zaferin ölçüsü abart›lmamal›d›r; ne de olsa yüzde 78’lik kat›l›m oran›n›n oldu¤u oylar›n yüzde 45’ini alan Hamas, Meclis’teki sandalyelerin yüzde 54’üne sahip olmufltu. Ancak ahlâki düzlemde ve ‹srail,
ABD ve AB üçlüsünün Fetih’in ço¤unlu¤u elde etmesi için gizlemeye hiç gerek duymad›klar› ölçüde nas›l müdahalede bulunduklar›
dikkate al›nd›¤›nda, ortaya ç›kan sonuç bir heyelana denkti. Filistinli seçmenler, Hamas üyeleriyle di¤er muhaliflerin ‹srail Ordusu’nca
her vesileyle gözalt›na al›n›p sald›r›ya u¤rad›klar›n›, adaylar›n› destekleyen afifllerine el konup y›rt›ld›klar›n›, ABD ve AB fonlar›n›n Fetih kampanyas›na ak›t›ld›¤›n› ve ABD kongre üyelerinin Hamas’›n
idareyi ele almas›na izin verilmemesi gerekti¤i aç›klamas›n› yap›p
durduklar›n› gördükleri bir kampanyada ‘uluslararas› topluluk’un
ortaklafla tehditleri ve rüflvetlerini bofla ç›karm›fllard›. Öyle ki, seçimin zamanlamas› bile arzu ettikleri sonucun gerçekleflmesini sa¤layacak flekilde belirlenmiflti. 2005 y›l› yaz›nda düzenlenmesi öngörülen seçimler, Abbas’a Gazze’de rüflvet da¤›tacak zaman› kazand›rmak amac›yla Ocak 2006’ya kadar ertelendi (bir M›s›rl› istihbarat
yetkilisinin sözleriyle, “O zaman halk Hamas’a karfl› Filistin yönetimini destekleyecekti”).2 Gelgelelim, El-Fetih dönemindeki on y›ll›k
2) Graham Usher, “The New Hamas”, MERIP, 21 A¤ustos 2005.
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yozlaflma, istismar ve tehditlerin ard›ndan halk›n temiz bir sayfa
aç›lmas› arzusu bütün bu etkenlerden daha bask›n ç›kacakt›.
Filistin yönetiminin açgözlülü¤ü, ba¤›ml›l›¤›, köle ruhlu sözcüleriyle polislerinin ceplerini doldurmaktan baflka kayg› gütmemeleri
ve yönetimleri alt›ndaki nüfusa ancak daha fazla istimlak ve sefaletten baflka bir fley getirmeyen bir ‘bar›fl süreci’ne z›mnen raz› olmalar› karfl›s›nda uzlaflmaz bir tav›r alan Hamas, kendi alternatifini basit
bir örnekle sunuyordu. Rakibinin kaynaklar›n›n hiçbirine sahip olmadan klinikler, okullar aç›p hastaneler kurmufl, mesleki e¤itim
kurslar› düzenlemifl ve yoksullara refah program›na önayak olmufltu. Zaten liderleriyle kadrolar› da, s›radan insanlar gibi mütevaz› hayatlar sürmekteydiler. ‹flte, Hamas’›n genifl bir zeminde destek bulmas›n›n s›rr›, her gün Kuran’dan ayetleri tekrarlay›p durmas›na de¤il, gündelik ihtiyaçlara bu flekilde cevap verebilmesinde yatar.
Asl›nda, Hamas’›n ‹kinci ‹ntifada’daki tutumunun güvenilirli¤ini
bir kat daha artt›r›p artt›rmad›¤› pek belli de¤ildir. Çünkü ‹srail’e
yöneltti¤i silahl› sald›r›lar, Fetih’in El-Aksa fiehitleri Tugay›’n›n ya
da ‹slami Cihad’›n sald›r›lar› gibi, girifltikleri eylemlerden çok daha
ölümcül a¤›rl›ktaki bir iflgale karfl› küçük misillemeler olmaktan
öteye gitmiyordu. ‹srail Ordusu’nun cinayetleriyle k›yasland›¤›nda
Filistinlilerin darbeleri çok az ve s›n›rl› kapsamdayd›. Hamas’›n Haziran 2003’te tektarafl› olarak yürürlü¤e koydu¤u ve yaz aylar› boyunca ‹srail’in bask›nlar› ve toplu tutuklamalar› devam etmesine
(hatta 300 kadar Hamas kadrosunun Bat› fieria’da esir edilmesine)
ra¤men bozmad›¤› ateflkes, iki taraf aras›ndaki mevcut asimetriyi
çarp›c› bir tabloyla ortaya koymaktayd›.3 19 A¤ustos 2003’te El Halil’den kendini ‘Hamas’ hücresi olarak ilan eden bir grup, resmi Hamas yönetiminin sahip ç›kmad›¤› ve mahkûm etti¤i bir hareketle,
Bat› Kudüs’te bir otobüsü havaya uçurdu ve ‹srail hiç vakit kaybetmeden bu eyleme Hamas ateflkes müzakerecisi ‹smail Ebu fianab’a
suikast düzenleyerek karfl›l›k verdi. Ayr›ca, Filistin Yönetimi’yle
Arap devletleri de fon aktarmay› kestiler ve Eylül 2003’te Avrupa
Birli¤i, bütün Hamas hareketini (Tel Aviv’in uzun süreden beri savunageldi¤i talep do¤rultusunda) terörist bir örgüt olarak ilan etti.
3) 2004 y›l› sonunda ‹srail ölüm mangalar› ve helikopter füzeleri Hamas liderlerinin
önemli bir k›sm›n› (fieyh Yasin, Abdül Aziz Rantissi, ‹brahim Makadmeh, Adnan Goul,
fieyh Halil) yok ederken, Muhammed Dayf ile Mahmut Zahar’a, ayr›ca muhtemelen
fiam’daki Halid Meflal ile Musa Ebu Marzuk’a yönelik olarak da baflar›s›zl›kla sonuçlanan
suikastlar düzenlemifllerdi.
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Umutsuz derecede eflitsiz olarak yürütülen bir savaflta Hamas’› fiilen ayr›cal›kl› k›lan olgu, birbirine rakip çeflitli gruplar›n baflvurdu¤u
bir yöntemle intihar bombac›lar›n›n harekete geçmesi de¤il, geçen y›l
boyunca ‹srail’e karfl› ilan edilen ateflkesin fiilen uygulanabilmesiyle
de do¤ruland›¤› üzere uygulad›¤› üstün disiplindi. Bütün sivil ölümlerin k›nanmas› gerekir, bu do¤ru, fakat bu cinayetlerde bafll›ca müsebbip hep ‹srail oldu¤u için, Avrupa-Amerika ittifak›n›n sözcüleri yaln›zca ifllerine gelen aç›klamalar› dikkate al›yorlard›. Aç›k olan gerçek
fludur ki, cinayeti iflleyen el öbür taraf›nd›r ve modern tarihin tan›k oldu¤u en uzun süreli silahl› bask› rejiminde jetler, tanklar ve füzelerle
donat›lm›fl bir modern ordu taraf›ndan ac›mas›zca Filistin’i hedef almaktad›r. “‹flgalci güce karfl› k›rk befl y›ld›r her türlü ac› ve ›st›rab› göze alarak askeri iflgale katlanan bir halk›n baflkald›r›s›n› hiç kimse reddedemez ya da mahkûm edemez”: Bu, ‹srail askeri istihbarat›n›n eski
flefi General filomo Gazit’in 1993’te söyledi¤i sözdür.4
Avrupa Birli¤i’yle ABD’nin Hamas’a yönelik as›l flikayetleri, Oslo Anlaflmas›’nda ba¤lanan teslimiyeti kabul etmeye yanaflmamas›
ve faturay› Filistin taraf›na kesmeyi amaçlayan daha sonraki -Taba’dan Cenevre’ye- her türlü giriflimi reddetmesidir. Bat›’n›n flu andaki önceli¤i direnifli k›rmakt›r. Filistin Yönetimi’ne fon aktarmay› kesmek, Hamas’› sopalayarak boyun e¤dirmeyi amaçlayan aç›k
bir silaht›r. Ba¤dat’ta Bremer örne¤ine benzer flekilde makam›
aç›kça Washington’›n himayesi alt›nda tutulan Abbas’›n baflkanl›k
yetkilerini artt›rmak baflka bir silaht›r.5 Ancak, bu hamlelerin hepsi de bumerang gibi geri tepebilece¤inden, yönetimde olman›n
meyveleri hofluna gidece¤i ve zaman içinde selefi gibi ‘pragmatikleflme’yi tercih edece¤i inanc›yla Hamas’› evcillefltirme çabalar›n›n
4) Yediot Aharonot, akt. Khaled Hroub, Hamas: Political Thought and Practice, Washington, 2000.
5) Bu umutlu beklenti için Hussein Agha ve Robert Malley’e bak›n›z: “Yük Hamas’›n s›rt›na bindirilince, ABD ve ‹srail, amaçlar›na -eski rejimin baflta olmas› seçene¤ine k›yasla- daha az bedel ödeyerek ulaflabilirler. ... Bu yeni ortamdan en çok kazançl› ç›kmas›
beklenen figür Baflkan Abbas’t›r. ... Abbas, her taraf›n (d›fl dünyaya aç›lan kanal olarak
ona ihtiyaç duyan ‹slamc›lar, onu Filistin sahnesindeki en mant›kl› ve güvenilir muhatap sayan ‹srail ve s›rtlar›n› Filistinlilere dönmeden Hamas’› parlatman›n yollar›n› arayan
ABD ve Avrupa’n›n) dikkatini kendisine çevirdi¤i kifli olmufltu” (“Hamas: The Perils of
Power”, New York Review of Books, 9 Mart 2006). Riyad’da Kral Fahd’›n cenaze töreni s›ras›nda çekilen bir foto¤raf, sanki Holywood’un Üç Komedyen’in yeniden yap›m› için
deneme çekimine gelmifllercesine Abbas, Allawi ile Karzai’yi yas tutanlar›n dibinde yerde bir arada otururlarken göstermektedir.
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devreye sokulmas› ihtimali de daha fazlad›r. Kesinlikle akla yatk›n
bir hesapt›r bu. Hamas, tarihsel olarak, M›s›r’daki kolu flimdilerde
Türkiye’yi yöneten partiden bile daha radikal görünmeyen Müslüman Kardefller’in bir dal›d›r.6 Bütün dinler gibi ‹slamiyet de, ideolojik konumlar aç›s›ndan, sermaye ve imparatorlukla dalkavukça
bir iflbirli¤i tutumu benimsemekten onlara karfl› ateflli bir muhalefete dek uzanan, ayr›ca ikisinin aras›nda da hayli fazla aktörün yer
ald›¤› tam bir palet manzaras› sunar.
Bat›’n›n ve ‹srail’in Hamas’›n akl›n› bu kadar h›zl› biçimde çelip
çelmedi¤i flüpheli bir konu say›labilir, fakat bu benzerine rastlanmayan bir tablo da olmayacakt›r. Hamas’›n programatik miras›, Filistin milliyetçili¤inin en ölümcül zay›fl›¤›yla (önündeki tercihlerin, ya ‹srail’in varl›¤›n›n tamamen reddedilmesi veya tan›nmas›,
ya da ülkenin beflte birinin parçalanm›fl kal›nt›lar›n›n kabulünden
ibaret oldu¤u inanc›) rehin tutulmaktad›r. ‹lk seçene¤in fantezi
düzeyindeki maksimalizminden ikinci düzeyin patetik derecedeki
minimalizmine kadar bütün yollar -El-Fetih’in tarihinin göstermifl
oldu¤u gibi- çok k›sad›r. Hamas’›n as›l s›nav›, Bat› kamuoyunu tatmin edecek flekilde kendini terbiye edip edemeyece¤inde de¤il, bu
kötürümlefltirici gelenekten kopup kopamayaca¤›nda görülecektir.
E¤er bunu baflar›rsa, Filistin ulusal davas›n› do¤ru bir temele
oturtmay› da baflar›r ve hem ülkenin hem de kaynaklar›n eflit bir
flekilde; yani, kendine sayg›s› olan bir halk›n uzun vadede hiçbir
flekilde kabul edemeyece¤i bir dayatmayla, bir tarafa yüzde 20 verirken, öbür taraf›n yüzde 80’i kendine almas›yla de¤il, eflit büyüklükteki iki nüfusa göre paylaflt›r›lmas›n›n önünü açar. Kabul edilebilir tek alternatif, Virginia Tilley’in ana hatlar›n› çizdi¤i çözümdür: Siyonizmin talan›n›n telafi edilmesiyle beraber, Yahudiler ve
Filistinliler için tek bir devlet.7
6) 1960’lar›n sonlar›yla 1970’lerde, laik rakibi Filistin Kurtulufl Örgütü’nce desteklenen
Filistin’deki Müslüman Kardefller yanl›lar› Ürdün’de yok edilmifller ve Beyrut’a sürülmüfllerdi. Müslüman Kardefller’in etkisizlefltirilmesi, allahs›z militanlarla birlikte hareket
etmeye yanaflmamalar›na ba¤lan›yordu, oysa o dönemde her taraf cami inflaatlar›yla doluydu. 1990’l› y›llarda laik yöneticiler gözden düflünce Hamas, ‹slam pelerinini s›rt›ndan
ç›karmamakla beraber, giderek daha milliyetçi bir çehreye bürünecekti.
7) Virginia Tilley, The One-State Solution, Ann Arbor and Manchester, 2005. Uygulan›p
yaflayabilir bir iki-devletli çözümün neleri gerektirebilece¤i konusunda NLR’nin yaklafl›m› için bkz. Perry Anderson, “Scurrying Towards Bethlehem”, Guy Mandron, “Redividing Paletsine?”, Gabriel Piterberg, “Erasures”, Yitzhak Laor, “Tears of Zion”, NLR 10,
Temmuz-A¤ustos 2001.
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Lübnan ve Suriye
Daha kuzeye bakt›¤›m›zda, Suriye’deki Baas rejiminin göreli ba¤›ms›zl›¤› ve bu yönetime bölgedeki a¤›rl›¤›n›n üstünde bir inisiyatif alan› açan kurumsal istikrar›, Tel Aviv’i ve Washigton’› uzun süreden beri -amiyane tabirle- uyuz eden bir durumdur. fiam, Kahire’den farkl› olarak, sergilemifl oldu¤u siyasal oportünizm tarihi nas›l olursa olsun, ‹srail’le ayr› bir bar›fl imzalamak ya da Irak’ta ABD
iflgaline fiili onay vermek suretiyle Filistin davas›na hava deli¤i açmay› tercih etmemifltir. Irak’taki direniflin -sempatik bir hinterland
do¤urabilecek flekilde- kendi s›n›r›ndaki bölgelere yay›lmas› üzerine
de, genç Esad tarafs›z bir tutum tak›nmay› ya da Amerika’n›n gündemini gözetmeyi tercih etmifltir.8 ABD güçleri art›k ikinci bir iflgale kalk›flacak güçte olmad›klar›ndan, Suriye’deki hükümeti devirmenin en aç›k yolu, Bat›l› güçlerin rahatça manevra yapabilecekleri
Lübnan’da bir bask› noktas› yaratmakt›. Oradan bak›ld›¤›nda,
1976’dan beri bölgede bulunan Suriye birlikleri sald›r›lara aç›kt› ve
halk taraf›ndan sevilmiyordu. Dolay›s›yla, Lübnan’dan geri çekilmeye zorlanmalar›, ülke içinde de rejim de¤iflikli¤iyle sonuçlanacak bir
huzursuzlu¤u besleyebilirdi.
Günümüz Lübnan’› büyük ölçüde hâlâ, Frans›z sömürgecili¤inin
yapay yolla yaratt›¤› bir birimdir. ‹lk baflta amaç, Suriye’nin ba¤›ms›zl›¤›n›n kaç›n›lmaz hale geldi¤i aç›¤a ç›k›nca, uzun süredir Fransa’n›n Do¤u Akdeniz’deki geçifl yolu olan Maruni az›nl›¤›n egemenli¤indeki bir bölge ‘müvekkil’i oluflturmakt›. Ciddi bir Müslüman
ço¤unlu¤un -bugün için de herhalde fiii ço¤unlu¤un- siyasal sistemde temsil f›rsat› bulamad›¤›n›n ortaya ç›kmas› korkusundan ülke çap›nda gerçek bir nüfus say›m› yap›lmas›na da asla izin verilmiyordu.
Filistin’den kaçan mültecilerin sefil durumlar›n›n da körükledi¤i
mezhep gerilimleri 1970’li y›llar›n ortas›nda bir iç savafl›n patlak
vermesine sebep olmufltu ve Suriye birlikleri de bu f›rsat› bahane
ederek -ve ABD’nin üstü kapal› onay›yla-, güya çat›flan taraflar aras›nda bir tampon ifllevi görmek ve ‹srail’in, 1978 ve 1982 istilalar›n›n üstüne, Lübnan’› tamamen iflgal etmesine karfl› cayd›r›c› bir rol
oynamak amac›yla, asl›nda uzun süre geri dönmemek üzere Lüb8) ‹lk baflta Baflar Esad’›n, bir ‹ngiliz t›p fakültesinde okumufl olmas›ndan dolay›, ikisi de
Bat›’n›n elinde oyunca¤a dönüflen genç Mübarek ile Kaddafi kadar uysal bir tav›r gösterece¤i umuluyordu. Fakat o¤ulun babas›n›n geleneklerine sadakatle ba¤l› kalmas› derin
bir hayal k›r›kl›¤› yaratt›.
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nan’a girmifllerdi. Süreç içinde fiam, Lübnan’›n siyasal hayat›n›n oldukça genifl bir kesiminde giderek yay›lan bir denetim uygulamaya
koyulacakt›. Lübnan’›n askeri ve istihbarat ayg›tlar›na devletin en
üst makamlar›ndan adaylar belirlenirken, kabinelerin bileflimleriyle
oynan›p hizip kavgalar› k›flk›rt›l›yor, söz dinlemeyen siyasetçileri
hedef alan suikastlar düzenleniyor ve bu arada birçok insan flahsi
servetine servet katmaya devam ediyordu.
1994’te milyarder mülk zengini -ve Suudi Saray›’n›n eseri- Refik
Hariri’nin baflbakanl›¤› onayland›. Hariri de iktidara yerleflince, Beyrut’un merkezini kendi flirketleriyle ve kendi ceplerini doldurmak
amac›yla flantiyeye çevirerek, k›sa süreli¤ine yerini kaybetti¤inde de
ülkeyi çukurdan ç›karacak tek zengin adam olarak makam›na geri
dönmek üzere bir döviz krizi ç›kartarak Lübnan’›n Berlusconi’si ya
da Thaksin’i olma rolüne soyundu. Muazzam servetiyle tabii ki
fiam’la iliflkisinde kendi konumunu güçlendirecek ba¤lant›lar› sat›n
alabilecek kudretteydi. O y›llarda edindi¤i dostlar›ndan biri, emrindeki fonlarla kampanyas›na para ya¤d›rd›¤› söylenen baflka bir rüflvet yiyici Jacques Chirac’t›.9 Fransa eski sömürgesine ilgisini hiç
kaybetmemiflti. 2004 y›l›nda Chirac, ülke içindeki dengeler yüzünden ABD’yi Irak’ta yaln›z b›rakmas›n› telafi etmenin yollar›n› ar›yordu ve Haiti’de ortaklafla bir Frans›z-Amerikan darbesi düzenlemelerinin ard›ndan, Bush’un ve Hariri’nin Suriye’yi Lübnan’dan kovma
çabalar›n› desteklemeyi can› gönülden arzu ediyordu. Nelerin döndü¤ünü elbette fiam da bilmekteydi. Nitekim, A¤ustos ay›nda Baflar
Esad, Hariri’yi yan›na ça¤›rtt› ve -o¤lunun anlatt›¤›na göre- ona flunlar› söyledi: “E¤er Cumhurbaflkan› Chirac’la beraber Lübnan’› idare
edece¤inizi san›yorsan›z yan›l›yorsunuz. Ya [Cumhurbaflkan› Lahud’un] görev süresi uzat›lacak, ya da Lübnan’› senin ve Veli Canbolat’›n kafas›nda k›raca¤›m.”10
Ertesi hafta Fransa ve ABD, BM Güvenlik Konseyi’ni Suriye’nin
Lübnan’dan çekilmesini ve Hizbullah milislerinin silahs›zland›r›lmas›n› talep eden bir karar tasar›s›n› benimsemeye zorlad›lar. Buna
cevab›n gelmesi gecikmeyecekti. fiubat ay›nda, Lübnan seçimlerine
yönelik resmi kampanya dönemi bafllam›flken, Hariri Beyrut’taki St.
9) Elysée’nin kampanyas› hakk›nda bkz. Flyn Leverett, Inheriting Syria: Bashar’s Trial by
Fire, Washington, 2005, s. 259.
10) Bkz. Detlev Mehlis’in Hariri suikast› üzerine haz›rlad›¤› BM 111C raporu, Ekim
2005. Canbolat, flu s›ralarda kararl›l›kla Bat›-yanl›s› tutum tak›nan Dürzilerin lideridir.
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Georges Oteli’nin d›fl›nda bir araba bombayla havaya uçuruldu. Hariri bu kaderi paylaflan ilk Lübnanl› siyasetçi de¤ildi –daha önceki
iki cumhurbaflkan› olan Beflir Cemayel ile René Muavid de, 1982 ve
1989 y›llar›nda fazla gürültü pat›rt›ya yol açmadan ayn› ak›bete u¤ram›fllard›. Ancak bu defa BM Genel Sekreteri hemen bir Soruflturma Komisyonu toplad› ve suçu araflt›rmak üzere tam yetkiyle donat›lm›fl bir Alman savc›y› görevlendirdi (o da soruflturmas›nda, beklendi¤i üzere, suikasttan Suriye’nin sorumlu¤u oldu¤u sonucuna
vard›). Sonuç bafl›ndan beri aç›kça bilindi¤inden, Komisyon’un aç›¤a ç›karm›fl oldu¤u tek gerçek, zavall› bir figür olan Annan’›n yönetimindeki Birleflmifl Milletler’in ne derecede Bat›’n›n iradesinin piyonu haline geldi¤idir. Oysa ‹srail’in düzenledi¤i (ve Hizbullah, El Fetih ve Hamas liderlerini hedef alan) suikastlar, b›rak›n bir soruflturma komisyonu kurulmas›n›, Sekreterlik’te f›s›lt›yla bile olsa bir itiraza yol açmam›flt›. Lumumba, Ben Barka, Che Guevara, Salvador
Allende ve Machel’in yazg›lar›, bu Bat› geleneklerinin süreklili¤ine
dair yeterince fley anlatmaktad›r.
Eli aç›k cömertli¤iyle kendine her zaman genifl bir flebeke kurmas›n› bilmifl olan Hariri’nin öldürülmesi Lübnan’›n içinde daha sahici
tepkiler do¤urdu ve Suriye birlikleriyle polisinin kovulmas›n› talep
eden orta s›n›flar muazzam kalabal›k gösteriler düzenlerken, bir dizi Bat›l› kurulufl da bir Selvi Devrimi’ni hayata geçirmek üzere kollar› s›vad›lar.11 Washington’la Paris’in tehditlerini de arkas›na alan
bu süreç, Suriye’yi geri çekilmeye zorlamaya ve Beyrut’ta daha kafa
dengi bir hükümet kurulmas›n› sa¤lamaya yetti. Ancak Lübnan’daki
çeflitli hizipler aras›ndaki büyük gerginlik eskisi gibi devam etti,
Hizbullah silah b›rakmad› ve Esad devrilmedi.12 Amerika bir piyon
kapsa da, hâlâ kaleyi alaca¤›m diye u¤rafl›p duruyor.

11) ‘Özgürlük Meydan›’ mitinglerinin idare edilmesine Saatchi & Saatchi de destek veriyor, sandviçleri, bayraklar› ve teatral efektleri -ayr›ca, elektronik bir flekilde ‘özgürlü¤e
geri say›m’› gösteren devasa Özgürlük Saati’ni- Spirit of America temin ediyor, ‘En Çok
Arananlar’ olarak Suriye’li yöneticilerin yüzlerinin bas›ld›¤› iskambil desteleri da¤›t›l›yordu –Filistinlileri de hedef alan ve Irak’taki Amerikan ordusunun bütün dünyaya tan›tt›¤› sonuncusu, ‹srail gazetesi Maariv’in öncülük etti¤i bir promosyondu..
12) Son kriz s›ras›nda Suriye’deki çeflitli muhalif gruplar Esad rejimine bir anlaflma plan› sundular: Bat›’ya karfl› ülkeyi savunacak bir milli hükümet kurulacak, ard›ndan Baas
Partisi’nin bafl rolde oynayaca¤› seçimler düzenlenecekti. Baas yönetimiyse, ülke içinde
bask› uygulamalar›n›, ülke d›fl›nda da çeflitli manevralara baflvurmay› tercih ederek bu
plan› geri çevirdi.
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Irak’ta Cehennem
E¤er Irak direniflinin do¤udaki s›¤›na¤› olmas› Suriye’yi bir Amerikan kuflatmas›n›n hedefi haline getirmiflse bunun yerinde bir sebebi vard›r. Zira Irak’taki savafl, Washington ad›na kötüden daha kötüye gitmektedir. Y›lmak bilmez bir direniflle karfl› karfl›ya kalan ‹flgal, üç y›ll›k bir süreden ve 200 milyar dolar›n üstünde bir para döküldükten sonra hâlâ, boyunduruk alt›nda tuttu¤u halka düzenli
elektrik ve su da¤›t›m›n› sa¤layabilecek bir istikrar getirmemifltir.
Fabrikalar hâlâ at›ld›r. Hastanelerle okullar zar zor ifllemektedir.
Petrol gelirleri, b›rak›n ABD’nin tafleron firmalar›n›, toptan Amerika’n›n yerel zab›talar›n›n ceplerine gitmektedir. BM yapt›r›mlar›yla
sefilce bir hayat süren halk›n ço¤unlu¤u aç›s›ndan Amerikan egemenli¤i durumu daha da kötüye götürmekten öte bir anlam tafl›mam›flt›r; ayr›ca, mezhep cinayetleri gün geçtikçe ço¤almaktad›r ve sokaklarda asgari denebilecek bir güvenlik ortam› bile yoktur.
Bu cehennem sahnelerinin ortas›nda, iflgalcilerin morali de her
gün biraz daha bozulma iflaretleri vermektedir. 9 bin metre yükseklikten kay›p vermeden sald›rman›n lüksüne al›flm›fl olan Amerikan
birlikleri, k›fllalar›na t›k›l›p kalm›fl, ancak hava gücü deste¤inde ya
da ultra-koruyucu kara deste¤iyle göreve ç›kabilen askerler olarak
tam bir ç›kmaza saplanm›fl, buna ra¤men hemen her gün can kayb›
verir durumdad›rlar. Irak’ta görev yapan Amerikan birliklerini kapsayan, fiubat 2006’da yap›lm›fl bir Zogby anketine göre, askerlerin
yüzde 72’si ABD’nin bir y›l içerisinde, yüzde 29’uysa ‘derhal’ çekilmesi gerekti¤i düflüncesindedir. Askerlerin dörtte birinden daha az›
-yüzde 23’ü-, Baflkan’›n teyit edip egemen kesimin ço¤unun destekledi¤i resmi politikay›, yani ABD’nin bildi¤i yola devam etmesi gerekti¤i görüflünü desteklemektedir. Yedek asker say›s› o kadar azalm›flt›r ki, Pentagon gönüllü yaz›lmaya karar veren suçlular›n sicillerini göz ard› etmeye ve her gün daha fazla paral› askerlere bel ba¤lamaya mecbur kalm›fl haldedir.
‹flgali hakl› göstermek için binbir çaba ve zahmetle oluflturulmufl
olan siyasal klifleler ifllevselli¤ini fazla koruyamaz durumdad›r. Kukla bir hükümet kurulmas›na yönelik seçimlerin ilk turu Sünnilerin
toplu boykotuna u¤ram›flt›r. Hileyle yap›lacak bir plebisite Made-inUSA damgas› vurulmak zorunda kal›nacakt›r. Seçimlerin ikinci turu
Amerika’n›n farkl› adamlar› aras›nda kavgaya yol açarken, mecliste
12

çeflitli ihtilaflar›n ç›kmas› da kaç›n›lmazd›r. Ön plana f›rlam›fl kiflilere rüflvet olarak da¤›t›lan muazzam mebla¤lar ve kay›r›lan adaylara
ak›t›lan para destekleri elle tutulur sonuçlar vermemifl, kald› ki CIA’in ve Pentagon’un maafll› uflaklar› olan Iyad Allawi’yle Ahmed Çelebi de sand›kta hezimete u¤ram›fllard›r. Bu makalenin kaleme al›nd›¤› s›rada, Amerikal› ‘genel vali’, ifle yaramaz hale gelen bir fiii baflbakan› kovdurmak için Kürt cumhurbaflkan›n› kullanmaktad›r. Halk›n ‘Mor Devrim’e karfl› sinizmi yayg›nd›r ve Ba¤dat’taki yetkililerin
itibarlar› yerlerde sürünmektedir.
Kap›da bekleyen, Irak’›n kurtuluflu de¤ildir. ‹flgal’in sürdürülmesi, ilk baflta destek al›nan mezhepler aras› gerilimleri iyice yo¤unlaflt›rm›flt›r. Sünnilerin fiiilere, fiiilerin de Sünnilere yönelik ölümcül sald›r›lar› günlük s›radan olaylara dönüflürken, her iki tarafta da trajik
can kay›plar› verilmektedir. Bu yöndeki eylemler ilk baflta Sünni direniflinde ölümü göze alan fanatiklerce bafllat›lm›flt›r. Ancak olaylar›n
feci bir flekilde -yabanc›ya karfl› yurtsever mücadeleyle birlikte ve
onunla iç içe geçmifl olarak- toplu savafla dönüflmesinin sorumlulu¤u, kozlar›n› ülkeyi fethedenlerden yana oynayan ve s›radan müminler önderlerinin yolunu takip ettikçe, kendi cemaatlerini ölümcül bir
flekilde direniflçilerden misilleme görme riskiyle yüz yüze getiren fiii
din adamlar›n›n ve herkesten önce Ayetullah Sistani’nindir. Sistani’nin Bremer, Negroponte ve Halilzad’la çat›flmas›n› kaplayan duygusall›k seli, iflgalciyle aras›ndaki mesafeyi korurken halk›n› koruyan
yafll›lar›n koltu¤unu kabartm›flt›. Oysa Necef’in Pétain’inin yazg›s›
daha da iyi olabilir. Amerikan pastas›n› kurtarmaktaki rolünden dolay› kendisine minnet duyulmas› ona, iflgalin fiyakal› savunucusu
Thomas Friedman’›n tavsiyesiyle bir Nobel Bar›fl Ödülü getirebilir.13
Genelde fiii liderleri, özeldeyse Sistani, Sünnilerle fiiilerin ‹flgal’e
karfl› birlikte ayakland›klar› 2004 ilkbahar›nda Amerikal›lara valizlerini toplay›p gitmelerini söylemifl olsalard›, Irak flimdi, muhtemelen
toplu bir uyum içerisinde yaflayan ve istilac›ya karfl› ortak mücadele
13) CIA’in eski Ortado¤u flefi Reuel Marc Gerecht de, flöyle bafllayan bir yaz›s›nda benzer bir görüflü savunuyordu: “Irak’taki 30 Ocak seçimleri, ‹srail’in 1967’de Cemal Abdül
Nas›r ittifak›n› alt› günde yenilgiye u¤ratmas›ndan beri Arap tarihindeki en dikkate flayan olay olacakt›r.” Gerecht sözlerini flöyle sürdürmekteydi: “Ulu Ayetullah Sistani’nin
sa¤l›¤›, refah› ve nüfuzu için her gece dua edin... Sistani’yle takipçilerinin modern Ortado¤u tarihini Amerikan ya da Avrupal› liberallerden daha iyi kavr›yor olmalar› bulunmaz bir nimet.” “Birth of a Democracy”, ed. Gary Rosen, The Right War? The Conservative Debate on Iraq içinde, Cambridge, 2005, s. 237, 243.
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ruhuna sahip özgür bir ülke olurdu. Oysa Sistani ve onun çevresindekiler, ABD himayesinde Ba¤dat’ta iktidar› ele almak ve demografik
üstünlükle yabanc› silahlara dayal› bir mezhep rejimi infla etmek
amac›yla ülkenin güneyinde Mukteda el-Sadr’›n Mehdi Ordusu’nun
isyan›n›, kuzeyinde ve bat›s›ndaysa Sünni direniflini bast›rmak için
Amerikal›larla güç birli¤i yapmay› seçtiler. Bu seçene¤in bariz parlamentarizmi, tahmin edilebilir flekilde mezhepler aras› nefreti körükleyerek derinlefltirmifl, düflmanla iflbirli¤i yapman›n utanc›n›n yayg›nlaflmas› bir yanda cihatç›lar, öbür yanda ölüm mangalar›n›n karfl›l›kl› katliamlar›na ve ayr›m gözetmeyen misillemelere uygun zemini
döflemifltir. Bu kargaflan›n müsebbipleri flimdi mevcut ortam› ülkedeki iflgallerini geniflletmenin bahanesi olarak kullanmakta ve bu f›rsatla, sanki bu kargaflay› do¤urmufl olan iflgal sürüp gitmekte olan katastrofun sebebi de¤il de onun çaresiymifl gibi, Sünni politikac›lar›
Amerika’n›n ülkede kalmas›n› savunmaya zorlamaktad›rlar.
Gerçek gün gibi ortadad›r: Bu fliddet sarmal›n› durdurman›n tek
bir yolu vard›r: Sistani’nin 2004’te reddetti¤i ve flimdi Mukteda elSadr’›n bir kez daha benimsedi¤i yol –bütün iflgalci güçlerin sorgusuz sualsiz ülkeden defolup gitmelerini sa¤lamak için Sünni ve fiii
liderler aras›nda, taflradaki makiler (direniflçiler) ile baflkentteki milisler aras›nda ulusal çapl› bir anlaflma. Mukteda’n›n Lübnan’dan,
paramparça bir Samarra ve Ba¤dat’a dönerken nasihat etti¤i gibi,
“Y›lan›n bafl›n› kopar›rsan›z bütün kötülükleri def etmifl olursunuz”. Büyük ölçüde kent yoksullar›ndan meydana gelen Mukteda’n›n milisleri, bir zamanlar Irak komünizminin kaleleri olan mahallelerden toplanm›flt›r. E¤er fiiiler ço¤unlukla Sünni vatandafllar›n›n örne¤ine uyarlarsa Amerika’n›n ve ‹ngiltere’nin istila ordular›
Irak’ta bir ay bile kalamayacak duruma gelebilir. Gerçekten de,
Washington’la Londra’n›n konumunu çürütmek için kukla parlamentoda yabanc› güçlerin derhal çekilmesini talep eden tek bir oy
bile yeterli olacakt›r. Irak’›n modern tarihi göz önüne getirildi¤inde, Kürtlerin yak›n zamanda iflgalcinin Gurkalar› rolünü üstlenmeleri bir tarafa, iki cemaat aras›ndaki iliflkilerde vahim gerilimler bir
anda ortadan kalkmayacakt›r tabii. Fakat Bat›’n›n burnunu ülkeye
sokmas›n›n yayd›¤› zehir kesilene kadar, geçmiflteki ya da bugünkü
yaralar›n iyileflme flans› da s›f›rd›r. Irak’›n bir gelece¤inin olmas›
için, valizleri ve bagajlar›yla Anglo-Amerikan ordular›n›n ülkeden
ç›kar›lmalar› bir zorunluluktur.
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‹ran Art› Gösterge Veriyor
Irak’›n güneydo¤usundaki Basra ve Maysan eyaletlerinde yerel fiii
yetkilileri ‹ngiliz iflgalcilerle iflbirli¤i yapmay› art›k kabul etmiyorlar.
O bölgedeki fiiilerin tutum de¤ifliklerinin sebebi, muhtemelen, s›n›rda geçerli olan yeni durumla ilgilidir. ‹ran’da 2005’te yap›lan cumhurbaflkanl›¤› seçimlerinden Mahmud Ahmedinecad’›n zaferle ç›kmas›, yeni yüzy›lda bölgede görülen en büyük siyasal altüst oluflu
temsil etmektedir. Tahran’›n belediye baflkan›, iflçi s›n›f› ailesinden
gelip Irak’a karfl› savaflta askerlik yapm›fl kat› tutumlu bir dinci militan, Bat› medyas›n›n ve efendilerinin seçilmesini istedi¤i aday› aç›k
bir farkla yenilgiye u¤ratm›flt›r. 1980’lerin sonlar›yla 1990’lar›n bafllar›nda ülkenin hâkimi olan ve -ileri teknoloji sistemli toplant›lar,
tampon ç›kartmalar› ve hicabi k›zlarla- müsrif bir kampanya yürüten dini kodaman ve siyasi operatör Rafsancani, mülksüzlerin protesto oylar›yla yerinden oldu. Kendisi ayl›¤›n›n büyük k›sm›n› muhtaçlara da¤›t›rken, milyoner rakibinin lüks içinde hayat sürdü¤ünü
teflhir eden bir CD’yle eflitlikçi bir bölüflüm platformundan konuflan
ve ‘petrol paras›n› yoksullar›n masas›na koymak’tan bahseden Ahmedinecad, Tahran yollar›n› temizlemek için -samimiyetle- temizlikçi tulumu giyebilecek tek adayd›. Rafsancani’nin mevcut düzeni
kollayan s›¤ retori¤i karfl›s›nda, konut krizi, iflsizlik ve bunlar›n evlenmek isteyen genç çiftlere ç›kard›¤› problemlere somut çözümler
öneriyor, yolsuzluklara son vermeyi vaat ediyor ve enerji sorununda ABD’nin dayatmalar›na boyun e¤meyece¤ini savunuyordu.14 Sonuç olarak, kampanyan›n tonu daha keskindi ve -ABD’de 2004’te ya
da ‹ngiltere’de 2005’te yap›lan seçimlere k›yasla- daha ciddi bir sosyal politika tercihi sunmaktayd›. Karfl›l›¤› da buna uygun oldu.
Ahmedinecad, yaln›zca Rafsancani’nin cumhurbaflkanl›¤› döneminin çürümüfl ve vahfli sicilinden de¤il, ayn› zamanda ondan sonra gelen omurgas›z flahsiyetin döneminden kaynaklanan hoflnutsuzlu¤un
semeresini toplad›. Reformcu Hatemi döneminde ekonomik koflullar,
petrol fiyatlar›n›n yükselmesine ra¤men keskin bir gerileme sergilerken, d›fl politikadaki safiyane, Gorbaçov tarz› aç›l›fl hamleleri, Rus ver14) Sol bak›fl aç›s›yla düflmanca bir yorum için bkz. Iran Bulletin-Middle East Forum, Seri 11, No: 3, Aral›k 2005. ‹ran’daki s›n›f kutuplaflmas›n› sinemasal gözle de¤erlendiren
bir çal›flma olarak, senaryosunu Abbas Kiyarüstemi’nin yazm›fl olup Cafer Penahi’nin
çekti¤i ve Hatemi hükümetince gösterilmesine yasak konan Crimson Gold (2003) filmini seyredebilirsiniz. Penahi’nin en son filmi olan, kad›nlar ve futbol hakk›ndaki Ofsayt
da Hatemi’nin halefince ayn› kadere mi reva görülecek bakal›m?
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siyonlar›n›n Reagan’›n fier ‹mparatorlu¤u’yla karfl›laflmalar›na benzer
flekilde Bush’un fier Ekseni’den baflka sonuç vermemiflti. Yabanc› yat›r›mc›lar›n haklar›n› savunmaya haz›r olup, ba¤›ms›z gazetelerin ya da
gösterici ö¤rencilerin haklar›n› nadiren hat›rlayan ve sivil haklar›n kararl› savunuculu¤una asla soyunmayan Hatemi, moral güvenini tüketene kadar birbirini d›fllayan bask›lar karfl›s›nda etkisiz manevralar
yapmaktan baflka yol bulamam›flt›. Ahmedinecad’›n halk s›n›flar›ndaki dayana¤› yeni cumhurbaflkanl›¤›na daha büyük bir sosyal duyarl›l›k yüklüyordu, ancak pratik sonuçlar›n daha iyi olaca¤›n›n da garantisi yoktur. Afl›r› kalabal›k hayatlar sürmeye zorlanan genç, iflçi s›n›f›ndan milyonlarca iflsiz, umutsuzca bir bütünlüklü ulusal kalk›nma
politikas› arzusu içindedir. Ancak ‹slami iradecilik, sürünerek yol alan
neo-liberalizme kal›c› bir alternatif olmad›¤› gibi, ekonomik hüsranlar› telafi etmek için kültürel bask›lara sar›lman›n ayart›c›l›¤›n›n genellikle karfl› konulmaz bir cazibe tafl›d›¤›na da flüphe yoktur.
‹ran’›n hantal ve kapal› siyasal sisteminde, cumhurbaflkanl›¤› makam› birbirine rakip ve neredeyse hepsi de üstlerine vazife olandan
daha muhafazakâr e¤ilimdeki güç odaklar›nca çevrelenip kuflat›lm›fl
durumdad›r. Yüce önder Hameney, genç bir militan taraf›ndan yerinden olmak istemez. Rafsancani’nin arkas›ndaki çarfl› mollalar› çekirde¤i Ahmedinecad’›n Petrol Bakanl›¤›’n› temizleme çabalar›n› bofla ç›karm›flt›r ve ‹ran Düzeninin Yarar›n› Teflhis Konseyi’nde siperlenmifl durumdad›rlar. Hatemi’yle özdeflleflen Bat› yanl›s› orta s›n›f
yaralar›n› yalamakta ve geri dönmeyi gözlemektedir. Herkes, bir tecrübesizce hareketin ya da yanl›fl ad›m›n üstüne atlamaya haz›rd›r ve
belli ki böyle beceriksizce hamlelerin say›s› da az olmayacakt›r.15 Bu
tür tart›flmalar›n toplumsal fonu da yeterince serttir. fiah’tan miras
al›nan ve neredeyse on y›ll›k savaflla iyice yara alan, daha sonra da
Rafsancani’nin enflasyoncu balonuyla ve Hatemi’nin özellefltirmeleriyle yürütülmeye çal›fl›lan çarp›k kalk›nma modeli muazzam büyüklükte bir karaborsa yarat›rken, resmi olmayan iflsizlik oran› yüzde 25’lere varm›fl, tar›m krizi de ufukta kendini göstermiflti. Ö¤ren15) Cehalet, aptall›k ve fundamentalist kültürün önyarg›l›l›¤›n›n tipik ifadesi olan Yahudi
k›r›m›n›n reddedilmesi ilk örneklerden birisidir. Avrupa’n›n ve Amerika’n›n bu aç›klamalara karfl› öfkeli cevaplar› -Frans›z Sosyalist Partisi’nden Fabius’un Ahmedinecad’a uluslararas› yolculuk yasa¤› getirilmesini isteyecek kadar ileri gitmesi- elbette Tartuffvaridir.
‹ran’›n fioah’ta (Holokost’ta) bir rolü yoktu. Öte yandan Türkiye, kendisinin sorumlu oldu¤u ve Avrupa’n›n diplomatik bak›mdan kafl›n› bile kald›rmadan geçifltirdi¤i soyk›r›m›
reddediyordu: Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne girifline çokkültürlülük aç›s›ndan sevinmek
için herhangi bir sebep yoktur. Ne de olsa Ermenistan ‹srail de¤ildir: kimin umurunda?
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ciler iktidardan hepten so¤urken emekçiler baflkald›rmaya bafllam›fl,
Arap güneydo¤u ile Kürt ve Azeri güney ile Beluci güneydo¤u için
için kaynamaya yüz tutmufltur. Bu karmakar›fl›k ortamda seçim yar›fl›n›n sevilmeyen galibini alafla¤› etmek için her türden yerli ve emperyal entrikaya baflvurulmaktad›r. Bu arada, bir zamanlar ABD müdahalesiyle ‘kurtulufl’ rüyas› görenler, Irak’taki kâbusun giderek nas›l daha kasvetli hale geldi¤ini dikkate almal›d›rlar.
Ancak flu anl›k, dikkatimizi sahnenin ortas›na yönelten etken
‹ran’›n d›fltaki rolüdür. Bu konuda da yönsüz dini devlet, geride kar›fl›k bir sahne b›rakm›flt›r. ‹ran-Irak savafl›n›n bitiminden beri
‹ran’›n izledi¤i d›fl politikan›n, tutars›z oportünizm, ihtiyatl›, tipik
anlam›yla iflbirlikçi türde bir geleneksel diplomasi ile yurt d›fl›ndaki
fiiilere, özellikle de güney Lübnan’daki Hizbullah’a yönelik büyük
bir bedel ödemeyi gerektirmeyen (Filistinlilereyse sadece k›r›nt›lar›
münasip gören) dayan›flma jestlerinden müteflekkil bir yamal› bohça olmaktan öte bir görüntüsü yoktur. Tahran, ABD birliklerinin
Kutsal Yerler’e mevzileniflinde bir nebze bile yak›nmay› denemedi¤i
1991 Körfez Savafl› s›ras›nda suskunlu¤unu korumaya özen göstermiflti. Kuzey ‹ttifak›’ndaki yandafllar›na da, Amerika’n›n Afganistan’›
istilas›n›n yolunu açmalar›n› tavsiye ediyordu. Irak iflgalinin haz›rl›klar› yap›l›rken CIA’yle iflbirli¤i yapmay› tercih etmifl, Irak ‹slam
Devrim Yüksek Konseyi’nin ve di¤er siyasal ortaklar›n›n Ba¤dat’taki
ABD yönetimini desteklemeleri talimat›n› vermiflti. Amerikan ordular› ülkenin do¤u ve bat› s›n›rlar›nda kamp kurarken, reaktörlerini
temizlemeye yönelik Amerikan tehditleri de sürüp gidiyordu.
Ancak günümüzün ‘uluslararas› topluluk’unun standartlar›yla bile, Bat›’n›n ‹ran’›, Nükleer Silahlar›n Yay›lmas›’n› Önleme Anlaflmas› uyar›nca nükleer araflt›rmalar›ndan vazgeçmeye mecbur b›rakma
kampanyas› nefes kesici bir tempoda devam etmektedir. ‹ran, atom
devletlerinden (Hindistan, Pakistan, Çin, Rusya, ‹srail) oluflan bir
halkan›n ortas›ndad›r ve Amerikan nükleer denizalt›lar› her gün güney k›y›lar›nda devriye gezmektedir. Tarihsel olarak bak›ld›¤›nda,
d›fl tehditlerden korkmay› hakl› ç›karacak sebepler mevcuttur. ‹ran,
‹kinci Dünya Savafl›’nda tarafs›z kald›¤› halde hem ‹ngiliz hem de
Sovyet güçlerince iflgale u¤ram›flt›. Seçimle bafla gelen bir hükümeti
1953’te Anglo-Amerikan darbesiyle devredilirken, laik muhalefeti
de fiilen yok ediliyordu. 1980’den 1988’e kadar Bat›l› devletler, Saddam Hüseyin’in yüz binlerce ‹ranl›n›n hayat›n› kaybetmesine yol
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açan sald›r›lar›n› teflvik edip durmufllard›. Hatta ABD, savafl›n son
aflamalar›nda, Körfez’deki ‹ran donanmas›n›n neredeyse yar›s›n› imha etmifl ve çok say›da yolcusuyla bir sivil uça¤› düflürmüfltü.
Bugün için ‹ran, nükleer özsavunma için ihtiyaç duydu¤u teknolojinin pefline düflmüfl ilkel bir kekemeden öte bir görüntü sunmamaktad›r. Yine de bunlar, kendi devletlerinde yüzlerce (Amerika,
binlerce) nükleer silaha sahip olan Bush, Blair, Chirac ve Olmert taraf›ndan savafl sebebi olarak gösterilmektedir. Ne kadar garanti alt›na al›nm›fl olursa olsun Viyana protokollerinin k›sa ipiyle s›zlan›p
durmak ve mazeretler uydurmak ‹ran diplomasisi ad›na nafile çabalard›r. Öyle ki, do¤ru an› kestirip, Nükleer Silahlar›n Yay›lmas›n›
Önleme Anlaflmas›’ndan çekilmek ‹ran’›n kendi pay›na daha iyi olacakt›r. Dünyadaki bütün anakronik imparatorlar içinde en utanmazsa soyunuk olan› odur. Baflka devletlerin nezdinde, bugün nükleer
devletlerin oligopolünü hakl› gösterecek bir meflruiyet k›r›nt›s›na
bile sahip de¤ildir ve bu konumunu o denli ikiyüzlülükle sürdürmektedir ki kendi ad›na konuflacak cesareti yoktur –200 bombas›
olan ‹srail’inse ad› bile zikredilmez. Bu tablo de¤ifltirilene dek dünyada asla nükleer silahs›zlanmadan söz edilemeyecektir.
‹ran’a cephe alm›fl düflmanlarla bafl etmek, flimdilerde pek esamesi okunmayan bir tutarl›l›k ve disiplin gerektirir. Kendi al›flkanl›klar›yla ö¤retilerini ön plana ç›karan ‹ran’daki din adamlar›, fiii partileriyle Sistani’yi (Irak satranç tahtas›ndaki Tahran’›n sakall› veziri) direnifl güçlerine karfl› k›flk›rtmaya devam etmekte kesinlikle bölücü
bir rol oynamaktad›rlar. Tahran’dan fiam’a Basra ve Ba¤dat yoluyla
kurulan güçler ittifak›, cemaatler çat›flmas›n› bast›racak ve ‹ran’›n
konumunu kuvvetlendirecektir. ‹ran’›n son döneminde, ülkeyi yöneten kurumlar›n onunla karfl› karfl›ya geldi¤inde emperyal kibirle
bafl edebilece¤ini gösteren çok az belirti vard›r. Yine de fiili durum
onlar› flu ana dek kaç›nmaya çal›flt›klar› kararlar› nihayet almaya
zorluyor olabilir. Bir yandan ulusal vakar› korurken öbür yandan
Bat›’n›n tehditlerine karfl› teslim bayra¤›n› çekmek kolay olmayacakt›r. Tabii, fiii kitleleri ve milisleri s›n›rdaki Bat› iflgaline karfl› harekete geçirmek de zor olmayacakt›r. Tahran bugün, basit bir büyükelçilikten daha kayda de¤er rehineleri elinde tutmaktad›r. Dolay›s›yla,
ülke so¤ukkanl›l›¤›n› korursa, Pentagon’un ya da yandafllar›n›n bir
sald›r›ya geçme riskini göze almalar› pek mümkün de¤ildir.
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Genel Bak›fl
Ortado¤u’da 2001’de bafllayan kriz henüz bir sonuca ba¤lanaca¤a
benzemiyor. En iyi ihtimalle, oynanmakta olan draman›n orta yerinde duruyoruz. fiimdi, ortak yönleri olan yeni güçler ve yüzler ç›kmaktad›r sahneye. Mukteda, Haniya, Nasrallah, Ahmedinecad: Hepsi de
kendi bölgelerindeki (Ba¤dat ve Basra, Gazze ve Cenin, Beyrut ve Sidon, Tahran ve fiiraz) kent yoksullar›n› örgütleyerek yükselmifllerdir.
Kökleri Hamas, Hizbullah, Sadr tugaylar› ve Besic’in varofllar›ndad›r.
Dolay›s›yla, onlar›n kökleriyle Bat›’n›n -denizafl›r› milyonerlerin, sahtekâr bankerlerin, CIA komisyoncular›n›n- bel ba¤lad›¤› Hariri’ler,
Çelebi’ler, Karzai’ler ve Allawi’leri destekleyen güçler aras›nda daha
çarp›c› bir z›tl›k düflünülemez. ‹nan›lmaz boyutlardaki petrol zenginli¤iyle kuflat›lm›fl olan yeryüzünün zamane lanetlilerinin arka sokaklar› ve döküntü kulübelerinden radikal bir rüzgâr esmektedir. Bu radikalizmin s›n›rlar›ysa -Kuran’›n kontrolünde kald›kça- aç›kça ortadad›r. Hay›r iflleme ve dayan›flma dürtüleri, emperyal açgözlülük ve
komprador teslimiyet dürtülerinden flüphesiz çok daha iyidir, ancak
o dürtülerin sonucu yeniden infladan ziyade bir teselli düzeyinde kald›kça, er geç mevcut düzenin nekahetine hizmet edecektir. Ufku ulusal ya da cemaatçi ölçüleri aflan, k›tasal birlik duygusuna ve fikirlerini yayacak özgüvene sahip Chavez ya da Morales gibi figürlerle k›yaslanabilir liderler de henüz ortaya ç›km›fl de¤ildir. Eski belediye baflkan› sayesinde Tahran’da flimdi bir Bolivar heykeli dikilidir, ama bölge
hâlâ onunla eflde¤erde bir ruh bekleyifli içindedir.
Bu arada, hegemon gücün tuttu¤u mevzilerde pek bir de¤iflme
söz konusu de¤ildir. fiu dönemdeki kargafla hâlâ, Ortado¤u’nun yirmi y›l› aflk›n bir süredir Amerikan gücünün asla gerçek anlam›yla
nüfuz edemedi¤i bölgeleriyle (Bat› fieria, Baasc› Irak, Humeynici
‹ran) s›n›rl›d›r. ABD’nin bölgede as›l demir att›¤› yer M›s›r, Suudi
Arabistan, Körfez Devletleri ve Ürdün’dür. O ülkelerde, ABD’nin geleneksel müttefikleri kontrolü elde tutmaya devam etmekte ve bölgesel problemlerde devreye girmektedirler. Onlar›n ötesinde Avrupa
ve Japonya, ‹ran ve Filistin konular›nda Amerika’yla omuz omuza
saf tutarlerken, Rusya, Çin ve Hindistan’›n pek bir güçlü¤ü yoktur.
Emperyal bir yenilgiye bel ba¤lamak için henüz vakit çok erken.
(Türkçesi: Osman Ak›nhay)
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