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Arap Baharı… Bu isim birçok yorumcu tarafından 2005 yılının Mart
ayında başlayan Irak’ın işgalinin Batı’ya görece yakın Arap ülkeleri
için yararlı olabileceği yönündeki görüşleriyle şekillenmiştir.
2011 yılına geldiğimizdeyse bu kavram kendini güncelleyerek
farklı bir görünüme büründü. Irak işgali başlamadan önce savaşı
meşrulaştırmak üzere en çok başvurulan kavramlar “küresel
terör” ve “kitlesel imha silahlarının” tehdidiydi. Yani Batı’daki tehdit
algısıyla müdahaleler şekilleniyordu. Fakat savaş sırasında tehdidin
fazlasıyla şişirilerek büyütüldüğü görülünce Batı, söylemini
değiştirerek “tiranlığın devrilmesi”, “demokrasi ve insan haklarının”
kurum olarak yerleştirilmesi gibi kavramlara sığındı. Bu değişimi ve
kavramları anlamak için Afganistan’a daha sonra Irak’a müdahale
süreçlerine biraz daha yakından bakmak gerekiyor. Afganistan
ve çevresinde hakimiyet alanları oluşturan Batı, o bölgede daha
fazla manevra yapma imkanına sahip gözükmüyor. Rusya,
Çin, Hindistan ve Pakistan gibi görece güçlü devletlerin varlığı
herhangi bir manevrayı zor ve riskli kılıyor. Sonraki süreçteyse
Irak’a müdahale ve “Arap Baharı”nın müjdelenmesiyle birlikte Batı
bölgede geniş yetki boşlukları buldu. Kuzey Afrika ve Ortadoğu’nun
yumuşak karnı olan rejimler ve buna ek olarak rejimlerin genel
olarak halk iradesine değil de güce dayalı klasik egemenlik
anlayışına dayanması, daha güçlü bir yapının şiddet kullanarak
mevcut egemenleri devirip yerine yeni güçlerin geçmesine imkan
vermekteydi. Bu kartı Batı güçleri açık oynayacak ve bunun ilk
sinyalini Condoleezza Rice verecekti. 2003’ün Mart ayında Koalisyon
güçleri Irak’ı Özgürleştirme operasyonuna giriştikten ve Saddam’ı
devirdikten birkaç ay sonra Condoleezza Rice, Beyaz Saray’ın ulusal
güvenlik danışmanıyken (daha sonra Dış İşleri Bakanlığı yapmıştır)
7.8.2003 tarihinde Washington Post gazetesinde yayınlanan
“Transforming The Middle East (Ortadoğu’yu Dönüştürmek)
yazısında; Fas’tan Basra Körfezi’ne kadar Ortadoğu’da bulunan
Türkiye’nin de dahil olduğu 22 devletin rejiminin, sınırlarının ve genel
olarak bu coğrafyanın haritasının değiştirilmesi gerektiğini ve bunun
nedenlerini sıralıyordu. Söz konusu ülkeler demokrasi, hoşgörü,
refah ve özgürlük istiyor ve bunlar içinse Condoleezza Rice’a göre

ABD’nin uzattığı eli tutmaları gerekiyordu. Avrupa’yı 2. Dünya
Savaşı sonrası yukarıdaki değerler doğrultusunda şekillendiren
ABD’nin bu bölgeden yükselen taleplere kayıtsız kalmaması
gerekliliği üzerinde duruyordu. Fas’tan Basra Körfezi’ne uzanan
ülkelere liberalleşen yani kendi deyimiyle özgürleşen Irak’ı örnek
gösteriyordu. Condoleezza Rice daha 2003 yılında Arap Baharı’nı
müjdeliyor ve Ortadoğu’daki devletleri ABD’nin yayılma alanı olarak
hedef gösteriyordu. Hemen bunu takip eden dönemde Ronald
Reagen’ın ilk adımlarını attığı ABD Milli Füze Savunma Programı
(NMDP)’nin içinde yer alan “Stratejik Savunma Girişimi (SDI)
evrimleşerek sınırlarını aşmış “Küresel Füze Savunma Kalkanı
(MDS)”na dönüştürülmeye çalışılmıştır. 2007 yılında bu tartışmaları
sadece izleyen Türkiye, günümüz itibariyle Malatya’ya söz konusu
füze kalkanının radar sistemlerinin kurulması konusunda karar
almıştır. Bu füzelerin hedefinin neresi olacağı, hangi savunma
konsepti içerisinde kullanacağı ise henüz tartışmalıdır.
Yayılma alanı dediğimizde klasik anlamda askeri işgali
algılamamalıyız. Bu alan küreselleşen ve bu akıma yön veren
ülkeler açısından artık askeri güçlerle değil öncelikle sosyal,
siyasi ve ekonomik güçle doğru orantılı bir şekilde gelişmektedir.
Ancak yayılmanın önüne çıkan engeller bu yollarla aşılamıyorsa
silahlı kuvvetlerin kullanımı söz konusu olmaktadır. Bu yayılmanın
derinliğiyse ayrı bir araştırma konusu olabilecek boyuttadır.
Arap Baharı’ndan önce belki Arap Baharı’nı düşünce olarak
etkilemiş Türkiye’yle sınırlı kalan “Türk Sonbaharı” olarak
adlandırabileceğimiz bir bahardan daha bahsetmekte yarar var.
2007 yılında yapılan ve “Cumhuriyet Mitingleri” olarak adlandırılan,
siyasi otoritenin aldığı kararların halkın büyük kesiminde tepkiye
yol açmasıyla oluşan bir hareket söz konusuydu. Ankara, İstanbul,
İzmir gibi büyük şehirlerde meydana toplanan milyonlarca kişinin
katıldığı demokratik protesto gösterilerinde halk siyasi otoritenin
aldığı kararları protesto etmişti. Fakat 2007 seçiminde ortaya çıkan
sonuçlar, siyasi otoritenin otoritesini iyice pekiştirmesi ve son
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devletlerde sorun olduğunu kabul etmek gerek. Fakat ne oldu da
yıllardır süren bu sorunlar patlayarak 2011 yazı Arap Baharı haline
geldi? Bunun cevabını aslında hepimiz biliyoruz. Mevcut rejimler
ve liderlerin arkasındaki destekler çekildiğinde domino etkisiyle
tüm düzen çöktü. Çünkü bu kuşaktaki devletlerin şekillerini
Batılı güçler belirlemişti ve egemenliklerini sürdürmelerinin ana
nedenlerini bu destek oluşturmaktaydı. Buna en belirgin örnek
Obama’nın Hüsnü Mübarek’ten desteğini çekmesiyle devrimin
gerçekleşmesi verilebilir. Şu andaki kaos ortamının yerini yeni bir
düzen alacak, buna şüphe yok. Ama asıl sorun yine yukarıdaki asıl
sorunlar devam etmekle birlikte başkaca liderler ve yöneticiler
Batılı müttefikleriyle daha güvene(!) dayalı daha ekonomik!
işbirliğini kapsayan ilişkilere girip ülkelerine asıl egemen güçlerin
biçtiği kıyafeti giydirmeye çalışacaklar. Umarım gerçekten de bahar
vardır bu toprakların kaderinde ama Arap Dünyası’nda bahardan
sonra toprağı çatlatan sıcağın da geleceğini görmek için döngüye
bakmak yeterli gibi görünüyor.
olarak Cumhuriyet Mitingleri’ni düzenleyenlerin Ergenekon
Soruşturması kapsamında tutuklanması sonucu demokratik şartlar
altında yapılan mitinglerin siyasi otorite tarafından terörist eylemler
olduğu yönündeki yanlış tespitiyle son bulmuştur. Söz konusu
Türk Sonbaharı’yla ilgili olarak iki çıkarsama yapılabilir; ilk olarak
siyasi otoritenin de belirttiği gibi terörist eylemlerin veya bir darbe
provokasyonunun bir uzantısı olarak algılanabilir, diğer seçenekse
ülkenin değerlerini savunan ve bu değerlerin yozlaştırıldığına
inanan kimselerin sivil inisiyatifleri olarak algılanabilir. Mitingler
sırasında muhalif olan milyonların en ufak şiddete başvurmadan
taleplerini ilettikleri bu meydan birlikteliklerinin ikinci algıya çok
daha yakın olduğu açık olarak kabul edilmelidir. Arap Baharı’ndaki
meydan birliktelikleri ve dışarıdan aldıkları desteğe bakılacak
olunursa dışarıdan destek sağlayanların Cumhuriyet Mitingleri’nde
halk kitleleri yerine siyasi otoriteye destek olduğu ve sonraki
Ergenekon Soruşturması’ndaki söylem birliğiyle kendi çıkarlarının
örtüştüğü görülmektedir. Bu nedenle Türk Sonbaharı kendini siyasi
otoritenin tespitiyle parmaklıklar ardında bulmuştur.

Tüm bu gelişmelere bakıldığında Ortadoğu’yu ve Kuzey Afrika’yı
bahar sonrası çok sıcak bir yazın beklediği açık gibi görünüyor.
Özellikle Terör Sorunu, Suriye, İsrail, G. Kıbrıs ile ilişkilerdeki
sorunlar da göz önünde tutulacak olunursa Türkiye’yi de kavurucu
günlerin beklediği görülmektedir.
Son olarak Cem Karaca’nın “Bindik Bir Alamete” adlı eserinden
alıntı yapacak olursak; bir kahve köşesinde üç beş başbakan
oturuvermişler, “vallahülazim biz cihana bedeliz, var mı bize
yan bakan” derken söz Hüseyin Çavuş’a gelir, “vallahülazim ben
ne diyeyim şimdi, ben bilirim bilirim onu söylerim. Kulak verin
sözüme, Osmanlı’nın ipiyle inmeyin sakın ha kuyuya!”. Ağzına
sağlık Hüseyin Çavuş, başka söze ne hacet…

2007-2010 arasındaki dönemde Ortadoğu’nun ve Kuzey Afrika’nın
nabzının ölçüldüğü ve yazılan makalalerde bu coğrafyayla ilgili
görüşlerin açıkça ortaya konduğu gözükmektedir. 2009 yılında
İran’da ortaya çıkan ve kanlı şekilde bastırılan protesto gösterileri
Arap Baharı’nın ilk sesleri olarak kabul edilebilir. Sonuç olarak
gerçekleşen bu gelişmeler ışığında; Kuzey Afrika’da Tunus ve
Mısır’da devrimler gerçekleşmiş, Libya’da iç savaş çıkmış ve
Kaddafi yönetimi sona ermiş, Bahreyn; Suriye ve Yemen’de
sivil ayaklanmalar çıkmış, Cezayir, Irak, İsrail, Ürdün, Fas ve
Umman’da büyük protestolar yaşanmıştır. Daha küçük olmakla
birlikte Kuveyt, Lübnan, Moritanya, Suudi Arabistan, Sudan ve
Batı Sahra’da protesto gösterileri yapılmıştır. Halkın tepkilerini
yönelttikleri hususlar şu ana başlıklar altında toplanabilir; mutlak
monarşi veya diktatörlüğe son vermek, meydana gelen insan
hakları ihlalleri, hükümetlerin yolsuzlukları, ekonomik gerilemeyle
birlikte artan işsizlik ve aşırı yoksulluk. Bu başlıkların yıllardır bu
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