ARAP BAHARI Arap talihsizli¤i
Arap dünyas›n›n 1848’i kabul edilen ayaklanmalar sürüyor. Ancak Arap
Bahar›, 2005’te katledilen Lübnanl› gazeteci Samir Kassir’in söz etti¤i “Arap
talihsizli¤ini” de bertaraf etmek durumunda. Karﬂ›lar›nda sadece despotik
rejimler ve kronik azgeliﬂmiﬂlik yok. ‹srail’in artan üstünlü¤ü ve ABD’nin Irak’›
iﬂgaliyle güçlenen Bat› hegemonyas›yla da mücadele etmeleri gerekiyor...

A

RAP âleminin en çok okunan romanc›s›, aktivist M›s›rl› Alaa El Asvani, Hüsnü Mübarek’in hâlâ iktidara tutunmaya çabalad›¤› günlerde devrimin aﬂ›k olmaya benzedi¤ini söylemiﬂti. “Aﬂ›k olan kimse daha
iyi bir insan haline gelir. Devrime kat›lan
herkes daha farkl› hissedecek. Haysiyetimizi
kazand›k. Art›k korkmuyoruz.” 25 Ocak’ta
Tahrir Meydan›’nda baﬂlayan eylemlere kat›lan Aswany, tarih hakk›nda okumaktansa,
tarihin içinde yaﬂ›yor olman›n emsalsiz bir

tecrübe oldu¤unu da söylüyordu.
Bu emsalsiz tecrübe, Tunus ve M›s›r’da
onlarca y›ll›k despotik yönetimlerin devrilmesine yol açt›. Fakat bu aﬂk›n Arap co¤rafyas›n›n geri kalan›nda ne tür bir meyve verece¤ini bilmiyoruz. Suriyeli muhalif Riad
Türk, Haf›z Esad’›n ölümünün ard›ndan, ülkesindeki rejimi “korku imparatorlu¤u” olarak tan›mlam›ﬂt›. Bugün ›rsî verasetle babas›n›n yerine geçen Baﬂar Esad’›n Suriyesi’nde bu imparatorlu¤a meydan okuyanlar,

Samir Kassir’i kim öldürdü?
ROBERT FISK
THE INDEPENDENT, 3 Haziran 2005
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HAZ‹RAN 2005’te o kanl› el
Lübnan’a bir kez daha uzand›
ve Lübnan’›n önde gelen gazetecilerinden, Suriye rejiminin sesi
en gür ç›kan ve en cesur muhaliflerinden birini öldürdü.
Samir Kassir, Lübnan’da günlük
yay›nlanan An Nahar gazetesinin
en çok tan›nan köﬂe yazar›, muhalefetin de¤erli bir üyesi, yeni
evli ve Beyrut’taki birço¤umuz gibi, Suriye askerleri ve istihbarat
görevlilerinin Lübnan’dan çekilmesiyle art›k korkacak hiçbir ﬂey
kalmad›¤› varsay›m›yla mutluca
yaﬂayan biriydi.
Peki Samir Kassir’i kim öldürdü?
Kassir’in suikasta u¤rad›¤› gün
komﬂular›ndan biri bana, “evden
her sabah on buçukta ç›kard›,
bugün de caddeden karﬂ›ya geçti¤ini gördüm” dedi: “Evden her
zaman ayn› saatte ayr›l›rd›. Arabas›n›n kap›s›n› açt›, içeri geçti,
motoru çal›ﬂt›rd›. Sonra araba
havaya uçtu.”
Kassir’in 165670 plakal› Alfa-Romeo’sunda yap›lan s›k› bir inceleme patlaman›n kesinlikle ﬂoför
koltu¤unun alt›ndan kaynakland›¤› ortaya koydu. Patlama araban›n tavan›n› parçalam›ﬂ, ﬂoför kap›s›n› savurmuﬂ, vites kolunu parçalam›ﬂ ve Kassir’i yandaki koltu¤un üzerine f›rlatm›ﬂt›. Bombay›
tetikleyen, görünüﬂe göre konta¤›n çevrilmesi olmuﬂtu.
Bu, Beyrut’ta hiç kimsenin beklemedi¤i bir ﬂoktu —elbette suikastç›lar hariç. ﬁubat 2005’te Almanya’n›n en üst düzey dedektifi, Devlet Mehlis, beraberindeki
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BM ekibiyle sab›k baﬂbakan Refik Hariri cinayetini araﬂt›rmaya
gelmiﬂti. Hepimiz, Lübnan’›n katillerinin tutuklanmaktan korkarak deliklerine gizlendiklerini düﬂündük.
Fakat hay›r, hâlâ faaller, hâlâ cinayet havas›ndalar. Muhalefet
milletvekili ve Kassir’in arkadaﬂ›
Nesib Lahud —Lübnan’›n sonraki

cumhurbaﬂkan› olabilir— Kassir’in enkaz haline gelmiﬂ arabas›n›n yan›nda kendisiyle konuﬂurken gözyaﬂlar›na bo¤ulmuﬂtu.
Suikasttan sorumlu tuttu¤u
“mücrim eller”den, “istihbarat
ayg›t›”ndan bahsetti. Kullanmad›¤› tek kelime “Suriye”ydi.
Peki Samir Kassir’i kim öldürdü?
2005’in daha önceki günlerinde,
Lübnan Merkezî ‹stihbarat Servisi’nin Suriye yanl›s› baﬂ› Cemil
Seyid istifa etmeden hemen ön-

kanla bast›r›l›yor. Yemen ve Bahreyn’de de
durum farkl› de¤il. Özellikle Libya’ya yönelik müdahale ile Arap bahar›n›n sonunun
geldi¤i, uzun sürecek bir NATO yaz›n›n
baﬂlad›¤› konuﬂuluyor. Birinci safha M›s›r’da Mübarek’in çekilmesiyle sonland›.
Libya’ya müdahale edilmesiyle birlikte,
halk hareketlerinin kontrol alt›na al›nmas›na, bast›r›lmas›na yönelik bir çaban›n yo¤unlaﬂt›¤› ikinci safhay› yaﬂ›yoruz.
Tunus’ta patlak veren ayaklanmadan
beﬂ ay sonra soldan gelen de¤erlendirmelerin birkaç müﬂterek noktas› var. Perry Anderson, bu birbirine ba¤l› siyasal ayaklanmalar dizisinin tarihte üç emsali oldu¤unu
söylüyor: 19. yüzy›l baﬂ›nda Amerikan k›tas›nda ‹spanyollara karﬂ› yürütülen ba¤›ms›zl›k savaﬂlar› (1810-1825), 1848-1849 Avrupa Devrimleri ve Sovyet blo¤unun çöküﬂü
(1989-1991). Daha önce de iﬂaret edilmiﬂti:
Bugün yaﬂananlar, Arap dünyas›n›n 1848’i

ce, isterik bir biçimde, Hariri cinayetinden sorumlu tutuluyorsa,
kendi kendisini tutuklamay› teklif
etti. Kassir, ertesi gün, gazetecileri tehdit etmiﬂ ve sansürlemiﬂ
olanlar›n ﬂimdi adaletten korktuklar›n› görmenin güzel oldu¤una iﬂaret eden sert bir makale
yazm›ﬂt›. Lübnan’daki Suriye askerî istihbarat›n›n baﬂ› Rüstem
Gazali gazeteciye hakaretler
ya¤d›rd›.
Peki Samir Kassir’i
kim öldürdü?
2001’de, Suriyelileri ve Suriye yanl›s›
Lübnanl› istihbarat
çal›ﬂanlar›n› ﬂiddetle eleﬂtiren bir
dizi makaleden
sonra, Amman dönüﬂü havaliman›
güvenli¤i, “hangi
koﬂullarda al›nd›¤›n› teyit etmek”
istediklerini iddia
ederek pasaportuna el koydular.
Kassir, Filistin kökenliydi, fakat yasal olarak verilen
Lübnan pasaportuyla yak›n zamanda 14 kez seyahat
etmiﬂti. 2001’de, izlendi¤inden ﬂikayet etti ve komﬂular› istihbarat
görevlilerince sorguland›klar›n›
iddia ettiler.
Peki Samir Kassir’i kim öldürdü?
Nesib Lahud’un cinayet sebepleri
hakk›nda hiçbir ﬂüphesi yok.
“Mücrim eller Samir’i yetenekli
bir gazeteci oldu¤u için öldürmediler” diyor: “Samir’i parlak bir
entelektüel oldu¤u için hedef almad›lar. Samir’i Lübnan bahar›n›n
liderlerinden biri oldu¤u için, mu-

halefetin parças› oldu¤u için hedef ald›lar. ‹stihbarat ayg›t›yla
mücadele sona ermedi. Bu suikast bize Lübnan’›n demokrasi
yürüyüﬂünün kolay olmayaca¤›n›
göstermeyi hedefliyor.”
Önceki evlili¤inden iki çocu¤u
bulunan Samir Kassir, uydudan
yay›n yapan Arabiye kanal› muhabirlerinden Jizel Huri’yle henüz evlenmiﬂti. Genç komﬂular›ndan biri bana, “art›k bizi niçin
rahat b›rakm›yorlar?” diye sordu:
“Niçin bu cinayet yöntemini kullanmaya devam etmek zorundalar? Buna son vermemiz lâz›m.
Tüm gençlerin Lübnan’dan kaçmas›n› m› sa¤lamaya çal›ﬂ›yorlar?”
Kassir’in öldürülmesinden önceki
hafta An Nahar, rakibi, Hariri’nin
Müstakbel gazetesinde yay›nlanmakta olan bir habere el att› ve
seçimlere müdahale etmek üzere
—BM Güvenlik Konseyi’nin 1559
numaral› karar›na meydan okuyarak— Lübnan’a geri döndüklerini iddia etti¤i üç önemli Suriye
istihbarat görevlisinin ismini yay›nlad›.
Suriye casuslar›n›n kimliklerini
aç›klamak selim bir iﬂ de¤il. Yay›nlanan isimler ﬂunlard›: Geçti¤imiz nisana kadar Beyrut’ta mukim k›demli Suriye istihbarat görevlisi Tu¤general Muhammed
Halluf, Nabil Hiﬂmeh ve vaktiyle
Trablusﬂam’da Suriye’nin gizli iﬂlerini yürütmüﬂ Halil Zogheib. Suriye bu üç kiﬂinin Lübnan’da oldu¤unu inkâr etti. Kassir’in ölümünden önceki cuma günü ç›kan
“Hata üstüne hata” baﬂl›kl› son
yaz›s›, Suriye Baas Partisi’ne yönelik bir sald›r›yd›.
Peki Samir Kassir’i kim öldürdü?
Çeviren: Ö.G.

Claude Lévi-Strauss’u hat›rlamak
SAM‹R KASS‹R
“ARAP TAL‹HS‹ZL‹⁄‹” kitab›ndan, ‹letiﬂim Yay›nlar›, ‹stanbul 2011

H

UNTINGTON’I boﬂa ç›karmay› sürdürmeye ve Lévi-Strauss’u hat›rlamaya muktedir olmal›y›z. “Terorizmle savaﬂ”
ya da “haçl›lara karﬂ› cihat” destekçilerine akademik terimlerle bir
söz yöneltebileceksek, bu söz kesinlikle yeni bir evrenselcili¤in düsturu olmal›d›r.
‹nsanlar›n fark ekip biçmek için elinden gelen çabay› sarfetti¤i bir zamanda Huntington’› boﬂa ç›karmak kadar zor bir ﬂey yoktur. Bir yandan, “biz” ve
“onlar”a karﬂ› ç›kan uzun ve s›k›c› konuﬂmalardan
sonra bütün Araplar›n ve Müslümanlar›n teröristlerle ayn› kefeye konmamas› gerekti¤ini vurgulamay› uygun görüyor dahi olsalar, siyasetçiler ve
yorumcular durmaks›z›n bir Do¤u özcülü¤ünü hat›rlat›yorlar. Öte yandan, insanlar aç›klamalar›na
masum insanlar›n öldürülmesinin ‹slâm’›n her hükmüne ayk›r› oldu¤unu söyleyen bir feragatname ile
baﬂlayacak kadar tedbirli dahi olsalar, New York dehﬂetini Amerikan siyasetinin kötülükleri üzerinden nitelemeye
ya da hatta meﬂru k›lmaya yönelik bir e¤ilim var.
Lévi-Strauss’u unutmamal›y›z: “Medeniyet”, onun söyledi¤i
gibi, bir kategori de¤ildir ve dolay›s›yla “do¤al” hiyerarﬂiler
içermez ve insanl›k, ortak bir antropolojik temele dayand›¤› için,
birdir. Baﬂka bir ifadeyle, “medeniyete sald›r›”dan bahsetmek
insanlar›, Müslüman ya da baﬂka türlü, bir inanca ba¤l›l›klar›yla
s›n›fland›rmak kadar anlams›zd›r. Belki üstünlü¤ün münhas›ran
beyaz olmad›¤›na dikkat çekmeliyim. Müslüman toplumlardaki
baz› insanlar, tehdit alt›nda hissettikleri için savunma amaçl›
olarak radikal ‹slâm’a çekilebilirler, fakat radikal ‹slâmc›l›¤›n savaﬂ a¤alar› taraf›ndan kullan›lan retorik kas›tl› olarak sald›rgand›r. Kendi ö¤retilerinin di¤erlerininkinden üstün oldu¤una dayanan din propagandalar›n› Öteki’nin “yozlaﬂm›ﬂ” medeniyeti-

kabul ediliyor. K›ta Avrupas›’nda geleneksel otoriteyi bir uçtan di¤erine sarsan, Britanya’daki kraliçeye bile korkulu rüyalar
gösteren ayaklanmalar hüsranla sonuçlanm›ﬂt›. Kendilerine özgü Arap ayaklanmalar›n›n ak›beti, Anderson’a göre özgürlük arzusunun ve eﬂitlik hedefiyle birleﬂmesine
ba¤l›. Petrolden kaynaklanan zenginli¤i,
Arap dünyas›nda nüfusa orant›l› adilâne bir
biçimde yeniden da¤›tma tahayyülüne sahip bir Arap enternasyonalizmi sa¤lanmadan, hakiki bir devrimin yaﬂanmas› zor. Anderson, daha yak›n vadede, Enver Sedat’›n
‹srail’le imzalad›¤› küçük düﬂürücü anlaﬂman›n iptalinin, demokratik Arap haysiyetinin yeniden kazan›lmas› için elzem oldu¤unu söylüyor.
‹kinci müﬂterek nokta, her ﬂeyi oldu¤undan daha zor hale sokan iki tespit. Bunlar,
Arap dünyas›n› günümüzün siyasal âleminde kendine özgü bir alana yerleﬂtiriyor: Yirminci yüzy›lda yaﬂanan sömürge sonras›
dönem boyunca, Arap âleminde hüküm süren türlü tiranl›klar›n ﬂiddeti ve uzun ömürlü¤ü ile Bat›l› emperyal gücün bölge üzerindeki emsalsiz uzunluk ve yo¤unluktaki hakimiyeti. Bu durumu, 2005’te Suriye Lübnan’dan çekildikten k›sa bir süre sonra öldürülen Lübnanl› Samir Kassir [bkz. “Samir
Kassir’i kim öldürdü?”] y›llar önce dile getirmiﬂti. Arap talihsizli¤ini bertaraf etmenin
önündeki yegâne engel, despotik yönetimler

ni aﬂa¤› olarak tan›mlayarak meﬂru k›larlar.
O yüzden duruﬂunu yeniden gözden geçirmesi gereken sadece Bat› de¤ildir. Özellikle Arap dünyas›, bir kültürel ihtilaf mant›¤›n› teﬂvik eden mu¤lakl›klar› kökünden söküp atmak için yo¤un
bir çaba sarfetmelidir. Bu önce ma¤duriyeti bir perspektife yerleﬂtirmek anlam›na gelir. Araplar›n göreneksel ma¤dur statüsü kabulünü, bir iktidar mant›¤› ya da intikam ruhu ekip biçerek de¤il;
fakat, ma¤lubiyetler getirmiﬂ olsa da, 20. yüzy›l›n ayn› zamanda
Araplar› ilerlemeye kat›lmaya muktedir k›labilecek faydalar da sa¤lad›¤› gerçe¤ini kabul ederek de¤iﬂtirmeliyiz. Ayn› ölçüde, ma¤dur kültünde gizli olan ahlâkî
pragmatizmi reddetmeliyiz. Hedefe giden her yol
mubaht›r diyen muktediri kabul edemezsek, o halde ma¤durlar›n da böyle yapmas›na müsaade
edemeyiz. Bat›’n›n direniﬂi terörizmle kar›ﬂt›rd›¤›
gibi, terörizmi direniﬂle kar›ﬂt›rmamal›y›z.
Fakat, ihtilaf›n etkileri ve araçlar›n› bir kenara b›rak›rsak, e¤er Arap dünyas› bir medeniyetler
çat›ﬂmas›n› reddedecekse, dünya tarihini s›rf bize
yönelik bir tehdit ve siyasal ve askerî olmaktan ziyade “kültürel” bir tehdit olarak gören menfi bir
Arap merkezcili¤i (ya da ‹slâm merkezcili¤i) de terk etmemiz gerekir. Ayn› sebepten ötürü, 1980’lerde uzun sürmüﬂ Lübnan’daki Bat›l› rehine maceras› ya da Salman Rüﬂdi için
ç›kar›lm›ﬂ fetvaya dönük müsamahakâr tutumlar› çevreleyen
sessizli¤i aç›klayan türden özcü mazeretleri terk etmeliyiz. Demokratik de¤erlerin art›k insanl›¤›n ortak miras›n›n parças› oldu¤unu kabul etmeliyiz.
Böylesi bir yeniden de¤erlendirme gerçekleﬂebilir. Sorun, bunu teﬂvik edebilecek seçkinlerin, bir yandan (Ortado¤u’daki “demokratik haçl› seferi”ne ra¤men ço¤u kez Bat› taraf›ndan desteklenen) demokratik olmayan rejimler, öte yandan radikal ‹slâmc›l›k aras›nda kalm›ﬂ olmas›d›r. Gayet aç›k ki bu iﬂ birçok ilham verdi¤i gibi birçok biçimi olan bir baﬂka rönesans, hâlâ tamamen
mümkün olan bir rönesans eﬂli¤inde daha kolay olurdu.

alt›nda devasa boyutlara eriﬂmiﬂ Arap azgeliﬂmiﬂli¤i de¤ildir. ‹srail’in durmaks›z›n artan üstünlü¤ü ve ABD’nin Irak’› iﬂgali ile
katmerlenen Bat› hegemonyas›n›n kararl›l›¤› da, yak›n gelecekte Arap talihsizli¤inin
döngüsünü k›rmak için büyük bir engeldir.
Bir üçüncü müﬂterek nokta, ayaklanmalar›n alt›nda yatan nedene dair söylenenler.
Despotik rejimlerin onlarca y›l süren bask›s› bu ayaklanmalara neden ﬂimdi yol açt›?
El Asvani’nin, M›s›r rejimine karﬂ› kaleme
ald›¤› muhalif yaz›lar› geçti¤imiz günlerde
“M›s›r’›n Durumu Üzerine: Devrime Ne
Yol Açt›?” baﬂl›¤›yla derlenerek yay›mland›. Yaz›lar üç baﬂl›k alt›nda toparlanm›ﬂ:
Baﬂkanl›k ve veraset, ifade özgürlü¤ü ve
devlet bask›s›, halk ve toplumsal adalet. Sorunun cevab›n› üçüncü baﬂl›kta aramak laz›m. Bat› medyas› her ne kadar yeni bilgisayar teknolojilerine hâkim, ‹ngilizce konuﬂan üst orta s›n›f mensuplar›n›n rolünü ön
plana ç›karsa da, devrimci sürecin alt›nda
yatan çal›ﬂan s›n›flar›n gazab›. Geçti¤imiz
y›llarda, özellikle M›s›r, bugünlerin iﬂaretlerini veren toplumsal protestolara, grevlere tan›kl›k ediyordu. Neden ﬂimdinin cevab›, toplumsal adaletsizli¤in Arap dünyas›nda bir kaide haline gelmiﬂ olmas›nda yat›yor. Yükselen g›da fiyatlar›, neoliberal
özelleﬂtirme politikalar›, yolsuzluk, devasa
boyutlara eriﬂmiﬂ konut sorunu, gelir adaletsizli¤i, sadece e¤itimsizleri de¤il, üniver-

Çeviren: Ö.G.

site mezunu orta s›n›f mensuplar›n› da kahredecek bir düzeye ulaﬂm›ﬂ iﬂsizlik... Tunus’ta kendisini yakan Muhammed Buazizi’nin ard›ndan 7 Ocak’ta Cezayir’de halk›n artan g›da fiyatlar›n› ve iﬂsizli¤i protesto etmek için sokaklara dökülmesinden
dört gün sonra iﬂ bulamayan Cezayirli
Muhsin Buterfif’in, Buazizi gibi kendisini
yakmas› çok ﬂey söylemiyor mu?
Son müﬂterek nokta, her ne kadar Bat›
medyas› gözlerden ›rak tutmaya çal›ﬂm›ﬂ olsa da, tüm bu süreçte kad›nlar›n üstlendi¤i
rolün önemi.

***
Arap ayaklanmalar›, El Kaide’nin liderinin öldürülmeden önce öldü¤ünü gösterdi. 11 Eylül’den hemen sonra Afganistan iﬂgal edilmeden Arap soka¤›na dair Bat›l›larca
yap›lan, Araplar›n ataletle malûl ve siyaseten lâkayt olduklar›na dair yorumlar bugün
art›k tekrar edilemez. Yukar›daki sat›rlar,
[bkz. “Claude Levi-Strauss’u hat›rlamak”]
Samir Kassir taraf›ndan 11 Eylül’den birkaç
gün sonra kaleme al›nm›ﬂt›. Kendisine “medeniyetler çat›ﬂmas›” hakk›ndaki fikri sorulan El Asvani’nin büyük insanl›k idealini
vurgulayan cevab›yla aras›ndaki uyum dikkat çekicidir: “Bir medeniyetler sorunu oldu¤unu zannetmiyorum. Medeniyet, insanl›¤›n en yüce yarat›m›d›r. Çarp›ﬂma yaratmazlar, temasa geçmek için birer araçt›rlar.”
Özgür Gökmen
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