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Sunuş

Elinizdeki dosya, medyada “Arap baharı” olarak isimlendiren süreçte,
Körfez ülkeleri ile ilgili (telif ve tercüme) yayınlanan Dünya Bülteni yazılarından oluşmaktadır. Tunus, Libya ve Mısır’da halk ayaklanmalarının
yönetim değişikliği ile sonuçlanması, süreci olumlayan bir hava esmesini
sağladı. Ancak Yemen, Bahreyn, Suudi Arabistan gibi Körfez ülkelerindeki halk ayaklanmaları sert bir şekilde bastırılırken diğer Arap ülkelerindeki
gibi olumlu bir sonuç alınamadı ve ayrıca uluslararası kamuoyu tarafından
Arap baharına yapılan teveccüh bu ülkelere gösterilmedi, protestocular
desteklenmediler. Dolayısıyla Körfez ülkeleri, Arap baharının mahiyetini,
yönünü tespit etmede bir mihenk taşı haline geldi.
Bu dosya, söz konusu sürecin Körfez ülkelerindeki gelişim aşamalarını
takip etmeye imkan tanımakla birlikte olayların meydana geldiği günlerde
nasıl algılandığının görülmesini de sağlamaktadır. Bu dosyanın araştırmacılara ve geriye dönük okuma yapmak isteyenlere faydalı olmasını umuyoruz.
DÜBAM
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Bahreyn’de geri tepme
Graham E. Fuller

Arap devriminde patlayacak bir sonraki yer neresi?
Çok sayıda aday var ama jeopolitik etkisi o ufak çapını aşacak bir aday var: Bahreyn.
Baskıcı, yoz küçük bir rejimin hüküm sürdüğü bir yerdir burası; ABD Beşinci
Filosu’nun karargâhı olduğu için Washington üzerine titrer. Rejim düştüğü takdirde askeri üssün geleceği de tehlikededir.
Durup düşünmek için ada hakkında birkaç hakikat:
Birincisi, Bahreyn bir Şii adasıdır. Onun bu şekilde tanımlandığına şahit olmazsınız
ama nüfusun yüzde 70’i Şii’dir yani Irak’taki Şiilerin oranından daha yüksektir. Bu Arap
Şiiler, Saddam Hüseyin Irak’ında olduğu gibi ayrımcılığa, baskıya uğramışlar ve anlamlı
bir rol oynamaları ülke üzerindeki sıkı denetimini korumaya azimli Sünni kabile yönetimince engellenmiştir. Gerçek demokrasinin ortaya çıkması, ülkeyi Şii cenahına itecek,
kıymıkları diğer Körfez yöneticilerinin özellikle de Riyad’dakilerin omurgalarına fırlatacaktır.
Görünüşler aldatıcıdır. Bahreyn’e giderseniz birçok otoriteryan Arap ülkesindeki o
aynı ağır eli hissetmeyeceksiniz. Bahreyn, sosyal özgürlüklerde liberaldir. Yurtdışında
çalışanlar kendilerini evde gibi hissederler: İçki içebilir, gece klüplerine, plaja ve partiye
gidebilirsiniz.
Ancak Batılı ve seçkinlerin doldurduğu yüksek binaların ardına bakarsanız fakir ve
ihmal edilmiş Şii gettolarla karşılaşırsınız. İşsizlik oranı yüksektir ve duvarlar rejim karşıtı yazılarla doludur.
Serbest Pazar? Elbette. Paraya ihtiyacı olan apolitik devletlerden rejimin siyaseten
tarafsız işçiler ithal etmesi hâriç. Problem yaratmayan veya bir sonraki uçakla sınır dışı
edilen Filipinli, Bangladeşli, Sri Lankalı ve diğer Güney Asyalılar.
Rejim, haydut da ithal ediyor. Emniyet teşkilatı Arapça bile bilmeyen, ülkeye karşı
bir bağlılığı olmayan, Bahreynli protestocuları cezadan muaf kalarak darp edecek, hapse
tıkacak, işkence edecek ve vuracak emekli polislerle doludur.
Diğer Şii nüfuslarda olduğu gibi dini şahsiyetler burada da liderler arasında yer alır.
Ancak pek çoğu adanın açık kültürel karakterini yansıtırlar, liberal ve açıktırlar. Bahreynli
Şii’lerin pek çoğu dini rehberlik için yönlerini İran’a değil Irak’taki Ayetullah Sistani’ye
dönmüşlerdir.

> 2011

9

Bölgedeki diğer zorbalar gibi Bahreyn’deki el Halife rejimi de Batı desteğini kazanmak için - ki genelde kazanırlar da - Şia ve İran karşıtlığını kışkırtacaklardır.
Mesele çoğunluğun Şii olmasından ibaret değil. Suud bakış açısından, Bahreynli Şiiler Suudi Arabistan’daki Şii ailelerle yakın aile bağlarına ve kültürel bağlara sahiptirler.
Muhtemelen daha ağır baskı altındaki Suudi Şii azınlık zaten yerinde duramıyor ve civarındaki siyasi huzursuzluğa karşı duyarlı olacaktır. Riyad’ın nihâi kabusudur bu - petrol
zengini bölgede Şii siyasi gücünün daha da güçlenmesi.
Bahreyn’in Sünni azınlığı zor bir durumdadır. Sünniler, baskı altındaki sınıfı teşkil
eden Şii çoğunluğun ayağa kalkmasından dolayı endişe duyuyorlar. Fakat liberal Sünniler
de el Halife rejiminden memnun değiller ve siyasi reform arayışındalar. Pek çoğu seküler
reformların gerçekleşmesi için Şii liderlikle; ama rejim onları da bastırdı ve Şiileri hizada
tutmak için onların yardımını almak amacıyla Şii korkusunu yayıyor.
Otoriteryan hâkim aileye karşı onlarca yıldır süren Şii direniş hikâyesinde en azından
Suudi Arabistan, Irak, İran ve diğer komşu ülkelere kıyasla Bahreyn’de daha az kan aktı.
Eğer el Halife haydutları serbest kalırsa bu durum hızla değişecektir. Sıcaklık gitgide
artıyor.
Washington yine zor bir seçimle karşı karşıya, ki yıllardır alınan ufuksuz kararların
bir mirâsıdır: Yanlış salık veren bir “Amerikan çıkarları” algısından hareketle baskıcı rejimlerle yola devam etmek? Halkın sevimsiz bulduğu askeri üsleri her ne pahasına olursa
olsun tutmak, böylelikle halkın öfkesini derinleştirmek ve belki de İran’a bu olaylarda en
nihayet daha fazla söz hakkı vermek?
Yahut bu baskıcı rejimi desteklemeye son vermek, olayların kendi seyrini izlemesine
izin vermek ve vadesi geçeli çok olmuş bu değişimin gelişini kabul etmek? Bir diğer
çirkin statüskoyu daha ne kadar tutabiliriz? Ne kadar uzun beklersek, değişim de o denli
kötüleşecektir. Mesele de budur.
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İran ve domino etkisi
Uygar Altan

İran’daki siyasal sistem yapısı gereği Arap rejimlerinden oldukça farklılıklar arz eder.
Öncelikle ülke belli bir hanedanın hakimiyeti altında değildir ve üst düzey kadrolarda
sürekli değişiklikler yaşanır. Somut örnek vermek gerekirse şu anda ülkeyi tek adam hakimiyeti altında yönetmekle eleştirilen Ahmedinejad on yıl önce yakın etrafından başka
kimsenin tanımadığı bir isimdi ve Tahran belediye başkanlığına aday gösterilmesi bile
şaşkınlıkla karşılanmıştı. Muhtemelen beş yıl sonra da pek az kimse kendisinin nerede
olduğunu bilecektir. Ülke Meclisi de sürekli yenilenmenin tezahürlerinden birisidir ve
bölgedeki diktatörlüklerde sıklıkla görüldüğü gibi 30 yıllık Meclis Başkanlarına ya da
milletvekillerine bu ülkede rastlanmaz. Bu nedenle Arap ülkelerinde zirvedeki kişilere
karşı oluşan tepki İran’da meydana gelmez ve sistem kendi dinamikleri içinde -bazen zıt
yönlere doğru olsa da- sürekli olarak tazelenir.
Yine ülkede yönetime aktif katılımın tek şartı ideolojik bağlılıktır ve etnik ya da sosyal köken sistem içinde yükselmenin önünde bir engel teşkil etmez. Diğer yandan her
ne kadar seçimlerde rekabet etmenin şartları sert ve bazen keyfi kıstaslara göre belirlense
de ülke nüfusunun önemli bir bölümü seçimlere aktif biçimde katılır ve kimi zaman dış
konjonktürün de etkisiyle oldukça açık bir rekabet ortamı meydana gelebilir. Nitekim
geçtiğimiz dönem cumhurbaşkanlığı adayları arasındaki televizyondan canlı yayımlanan
tartışma ortamı ülkedeki demokratik kültürün yerleşmesi açısından oldukça faydalı olabilecek iken bazı adayların seviyeyi düşürmesi sonucunda tartışma bir anda kişiselleşmiş
ve sonrasındaki birçok anlaşmazlığını kaynağını teşkil etmiştir.
İran’ı Orta Doğu’daki devletlerden ayıran diğer bir özellik sistemin sürekli olarak yolsuzluklarla mücadele etmeyi vurgulaması ve sosyal devlet uygulamalarının yaygınlığıdır.
Ahmedinejad’ın şehirli orta ve üst sınıflar tarafından benimsenmemesine rağmen geniş
kitlelerden aldığı desteğin önemli bir bölümü gözü kara şekilde sistem içi rant odaklarına
karşı verdiği mücadeleden dolayıdır. Cumhurbaşkanı şahsi çabalarıyla devrimin
başından beri konumunu koruyan ve içinde din adamlarının da bulunduğu birçok nüfuzlu
şahsiyetin görevinden alınmasını sağlamıştır. Petrol sübvansiyonlarının halka nakit olarak
dağıtılması ya da her doğan çocuğun adına 18 yaşından itibaren kullanabileceği bir banka
hesabı açılması da Ahmedinejad’ın güçlendirmeye çalıştığı sosyal devlet anlayışının son
adımlarındandır.
Buraya kadar belirtilen hususlar İran’ın bölgedeki Arap ülkelerinden temel farklılığını
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gözler önüne sermektedir. Ancak günümüzde hiçbir ülkenin diğerinde yaşanan olaylardan
tamamen bağımsız kalması düşünülemeyeceğine göre İran’ın da bölgesel gelişmelerden
bir şekilde etkileneceği kesindir ama nasıl?
İran bölgedeki halk ayaklanmalarını yakından takip etmektedir. Gerek gerçekleşen
bölgesel değişimleri doğru olarak anlama çabası gerekse de bu olayların ülke içine
yansıma ihtimali ülkenin yönetim düzeyinde alarma geçmesine neden oldu. Son bir ayda
çeşitli merkezlerde konuyla ilgili çok sayıda toplantı düzenlenirken içerideki grupların
olayları değerlendirmeleri de içe yönelik olmaktadır. Mesela Kaddafi’nin Libya’daki
olayların ardından ilk konuşmasını Fars Haber Ajansı “Kaddafi’den taraftarı yeşillere
çağrı” şeklinde duyurur ve yeşil rengini seçen reformcuları Kaddafi ile özdeşleştirirken,
yönetime daha mesafeli Şark gazetesi aynı haberi “Kaddafi’den muhaliflere idam tehdidi” şeklinde duyurmayı ve Kaddafi’yi reformcu liderleri idamla tehdit eden ülke yönetime benzetmeyi tercih etmiştir. Yine bu bağlamda başta devrim lideri Hameney olmak
üzere yönetim bölgedeki olayları İslami bir devrim olarak nitelerken karşıt gruplar bu
hareketleri demokrasi, insan hakları ve internet özgürlüğü gibi kavramlarla açıklamayı
yeğliyorlar.
Özetle Arap ülkelerindeki ayaklanmaların geçtiğimiz yıl protestoların sert biçimde
bastırıldığı İran’ı kısa sürede etkilemesi beklenmemelidir. Ancak reformcu grupların
Mısır ve Tunus halklarıyla dayanışma adı altında gösterilere yeniden başlaması ve reformcu liderler Musevi ve Kerrubi’nin eşleriyle birlikte bilinmeyen bir yere götürülmeleri önemli gelişmelerdir. İran konusunda önümüzdeki yıllara damgasını vuracak
en önemli soru şudur: İran yönetimi seçimlerden sonra halkın verdiği tepkiyi ve Orta
Doğu’daki değişim rüzgarlarının ne anlama geldiğini doğru okuyabilmiş midir? Eğer
cevap müspet ise siyasi zekasından kimsenin şüphe duymadığı İran yönetimi halk
tabanındaki meşruiyetini genişletmek amacıyla ne gibi adımlar atacaktır? Aksi takdirde
yönetimin er veya geç şimdiden gençlerin diline düşen “Tunes tunes, İran netunes” (Tunus başardı, İran başaramadı) sloganının altında kalacağı aşikardır. Bu slogan çok kısa
sürede İran milliyetçiliğinin yaklaşık yüz elli yıllık kültürel ve bilimsel çabalarına ve
İranlılık özgüvenine Purpirar’ın kitaplarından daha fazla zarar vereceğe benzemektedir ki
ilerideki yazılarda bu konuya daha fazla eğilme fırsatı bulabileceğimi umuyorum.
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Suudi Arabistan’da 11 Mart tedirginliği
Metin Ünlü

Arap dünyasını saran isyan dalgasının istisnası olmayacak gibi görünüyor. Tunus
ve Mısır’da meydana geldiğinde lokal kalabileceği yönünde yapılan yorumların –belki
de temenniler- yerinde şimdi yeller esiyor. Ortadoğu’yu baştan başa sarsma kabiliyeti
gösteren halk hareketlerinin varacağı nokta üzerine birçok senaryo ve spekülasyon üretiliyor.
Tunus ve Mısır’da demokrasi bayramı olarak Batı manşetlerine yansıyan halk
devrimleri, petrol kuyularına yaklaştıkça sistemin lordları için endişe kaynağı olmaya
başladı. Uluslararası camianın Libya karşısında sergilediği iki yüzlülük, demokrasi denen
kavramın aslında işlevsel olarak nasıl bir anlam taşıdığının işaretlerini veriyor.
Ama asıl sürpriz/trajedi Suudi Arabistan’da yaşanacak gibi. Çünkü bu ülke, OPEC’in
en büyük ülkesi ve burada yaşanabilecek bir çatışma hali, dünya ekonomisini tahmin
edilmesi güç bir şekilde etkileyecektir. Petrol fiyatlarının rekor üstüne rekor kıracağını
tahmin etmek zor değil. Buna bağlı olarak zaten bıçak sırtı giden ekonomik dengeler
büyük darbeler alacaktır.
Yani demokrasi talepleri, demokrasi şampiyonlarının canını sıkıyor!
Suudi Arabistan artık gizlenemeyecek biçimde içten içe kaynıyor. Özellikle Şii nüfusun yoğun olduğu doğu bölgesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan gösteriler ve akabinde
gelen tutuklamalar, ülkenin yeni bir dönemin eşiğinde durduğunu gösteriyor. Olayların
nereye varacağı üzerine net bir şeyler söylemek mümkün değil ama hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağını açık. Doğu’daki Katif ve Avvamiye civarında düzenlenen gösterilerde, mutlak monarşiyle yönetilen ülkede sosyal ve siyasal reformlar talep edildi. Gelen
haberlere göre bu bölgeye on binden fazla ilave polis gücü gönderildi. Aynı zamanda
Damam’a giden yollar da kontrol altına alındı.
Şimdilerde daha çok Şii unsurun öne çıktığı gösterilerde halk, eşit vatandaşlık ve
ekonomik, siyasal reformların yapılmasını talep ediyor.
Suudi içişleri bakanlığı ülkede her ne sebeple olursa olsun gösteri ve yürüyüşleri İslam
şeriatına uygun olmadığı gerekçesiyle yasakladı. Aslına bakarsanız böyle bir hak hiçbir
zaman olmadı zaten. Ama bu karar, rejimin yaşadığı panik halini göstermesi bakımından
manidardır. İçişleri bakanlığı gerekli bütün tedbirlerin alınacağını açıklayarak gözdağı
vermeyi de ihmal etmedi.
Geçtiğimiz Cuma namazı sonrası başkent Riyad’da bazı mescidlerde cılız da olsa
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yapılan gösteriler, sessizlik ve korku duvarının bütün bir ülke sathında çatlamaya
başladığının göstergesi.
Bilindiği gibi Kral Abdullah Bin Abdülaziz, yaklaşık üç aylık bir tedavinin ardından
döndüğü ülkesinde yaşanabilecek olayların önüne geçebilmek amacıyla bir dizi karar
açıkladı. Ekonomik ve sosyal reformlar içeren bu kararların ekonomik maliyeti 37 milyar
doları buluyor. Anlaşılan krallık halkın taleplerini anlamak istediği şekilde değerlendirmek
yoluna gitmiş. Kanaatimizce diğer birçok yönetimde de gördüğümüz bu rüşvet mantığı,
Suudi Arabistan’da da ters tepecektir. Çünkü içerisinde İslamcılar, liberaller ve Şiileri
barındıran halk dalgası, ülkede seçimler yapılmasını ve siyasi özgürlükler istiyorlar.
Suudi Arabistan rejimi olayların önüne geçmek için her türlü yöntemi kullanıyor. Bu
kapsamda ulema heyeti gösterilerin haramlığına dair bir fetva yayınladı. Facebok gibi
sosyal ağlar yoluyla organize olmaya çalışan muhaliflere karşı rejimi destekleyen sayfalar
açılarak karşı propaganda yapılıyor.
11 Mart’ı öfke günü ilan eden muhaliflerin gücünü ve takatini hep birlikte göreceğiz.
Ama şimdiden şunu söylememiz mümkün; Libya’dan daha ürkütücü bir senaryoyla karşı
karşıyayız. Çünkü Suudi rejimi, Kaddafi’den daha yumuşak bir tutum takınmayacaktır.
Olayın mezhebi boyutunun gelişmesinin doğuracağı siyasal reaksiyonun bölgede meydana getireceği etki, ürkütücü senaryolara zemin hazırlıyor.
Birçok kişi Suudi Arabistan’da yaşanacak bir devrimin sadece bölgede değil dünya
sisteminde de bir deprem etkisi yapacağını dile getiriyorlar. Bu anlamda 11 Mart, sadece
bölgemizde değil bütün dünya için yeni bir miladın ilk işareti olmaya aday bir gün.
Obama’nın gerçek sınavı başlıyor…
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Bahreyn’de sıkıyönetimin ardından
kanlı müdahale
Yusuf Özhan

Bahreyn’de sular ne yazık ki durulmuyor. Pazartesi günü altı Arap ülkesinden oluşan
Körfez İşbirliği Konseyi (GCC), adada yükselen tansiyon nedeniyle 2000 kadar askerini
Bahreyn’e sevketmişti. Aynı gün anamuhalefet partisi Al-Wefaq’in lideri Ali Salman, bu
müdahelenin Bahreyn’in egemenliğini ihlal ettiğini; bunun “apaçık işgal” olarak kabul
edileceğini bildirerek, direniş çağrısında bulunmuştu. Aradan iki gün geçti ve bu sabah
saatlerinde de beklenen müdahele Bahreyn “isyan polisi” tarafından gerçekleştirildi.
Sünnî rejimin lağvedilmesini; yerine cumhuriyet demokrasisi kurulmasını isteyen Şii
protestocular, 14 Şubat’ta ülkedeki ana eylem noktası olarak seçtiği İnci Kavşağı’ndan
tank ve helikopterler eşliğinde alandan uzaklaştırıldı. Müdahele sırasında göstericilerden ölen olmazken, Bahreyn İçişleri Bakanlığı 2 polisin kaçan kişilerce otomobillerin
altında kalarak can verdiğini açıkladı. Aslında İnci Kavşağı düzenlenen operasyonların
son safhasıydı. Önceki gece saatlerine kadar, özellikle adanın stratejik yerlerinde bulunan irili ufaklı Şii yerleşim birimlerinde onlarca protestocu çıkan çatışmalarda öldürüldü, yüzlercesi de yaralandı. Buraların kontrolü sağlandıktan sonra ana stratejinin
protestocuların İnci Kavşağı ve yerleşim birimleri arasındaki bağlantıyı koparmak olduğu
daha net anlaşılmış oldu. Kurulan yüzlerce kontrol noktasıyla, önce bu semtler kontrol
altına alındı, ardından da İnci Kavşağı tamamen göstericilerden “arındırıldı”. 16 Mart
günü öğleden sonra geçerli olmak üzere, akşam saat 16 ile sabah 4 arasında özellikle
protestoların adada ticari hayatı vurduğu ve diplomatik misyonların yer aldığı noktalarda
sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
BAHREYN: MEZHEP MÜCADELESİNDE 20 YIL
Adada aslında yaşanan problemler yeni değil. 90’larda da buna benzer ayaklanmalar
yaşanmış; bir çok Şii lider hapsedilmiş ya da sürülmüştü. Bunlardan birisi de bugünkü
hareketin liderlerinden Wefaq Partisi Genel Sekreteri Şeyh Ali Salman. İran’ın Kum
kentinde “12 İmam” ekolüne göre eğitim gören Salman, özellikle genç yaşı ve liderlik
özellikleri ile gençlerin benimsediği önemli bir kişilik. Ali Salman adanın gayri resmi
olarak İran politikalarını yürütüyor da denilebilir. Şubat ayının ortasında patlak veren
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eylemlerden önce politik zeminde yürütülen tüm aktivitelerde karşı çıktığı genel konu;
Şiilerin ülke yönetiminde daima çifte standarda uğradığı ve başbakanın kendilerine yönelik yaptırımları noktasındaydı. Fakat Afrika ve Orta Doğu’da esen “özgürlük rüzgarları”
ile Wefaq da eylemlerini diğer hareketlerle birlikte siyaset tabanından uzaklaştırınca
askeri müdahale devreye sokuldu.
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BAHREYN’İN SİYASİ AKTÖRLERİ
Şu an ülkedeki en önemli direniş lideri ise hiç şüphesiz Haq Hareketi’nin lideri ve AlWefaq’in da kurucusu Hasan Mushaima. ‘94 ayaklanmalarının lideri konumundaki Mushaima; Lübnan’la ve dolayısıyla Hizbullah’la yakın ilişkiler içerisinde olan Bahreynli
Şii lider olarak biliniyor. Akciğer kanseri nedeniyle İngiltere’de tedavi görürken, sağlık
masrafları önce Bahreyn tarafından karşılanıyordu. Ancak artan “ayrılıkçı” çalışmaları
nedeniyle bu ödenek kesildi. Bunun üzerine İran sağlık masraflarını üstlendiğini açıkladı.
26 Şubat 2011’de ise Kral’ın affıyla tekrar adaya geri dönüş yaptı. Bugün ise tutuklanacaklar listesinde en başta bulunanlardan birisi olacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Öte yandan seküler muhalif kanadın lideri, Waad Partisi başkanı İbrahim Şerif var. O
da güçler dengesinde yer bulan bir diğer protestocu lider. Ancak Mushaima ve Salman’ın
aksine; monarşinin lağvedilmesini değil, İngiltere’yi model alan ve tam demokratik
seçimle iş başına gelecek bir hükümetin kurulması fikrini savunuyor o. Şerif, diğer iki
isme göre ülke içi siyasette ağırlığı en az olan isim durumunda.
BUNDAN SONRA NE OLACAK?
Çarşamba günü itibarı ile Bahreyn artık 3 ay boyunca sürecek “sıkıyönetim” günlerine geri döndü. Bahreyn Anayasası’nda aslında tam bir sıkıyönetim ilanının bir alt
derecesine tekabül eden bu “ulusal güvenlik hali”; sıkıyönetimden anayasanın askıya
alınmaması noktasında ayrışıyor. Yani pratikte kolluk kuvvetlerinin atacağı adımlarda
değişen bir şey yok. Bundan sonra rejim istediği herkesin kolundan tutup asker ve polis marifetiyle dilediği tasarrufta bulunabilecek. Amerika Birleşik Devletleri açısından
adanın jeostratejik önemi ise; ABD’nin pozisyonunu en başından ortaya koymuştu zaten. Geçen Cuma günü ani bir kararla adayı ziyaret eden ABD Savunma Bakanı ile bu
konunun görüşülmediğini düşünmek ise çok akıllıca olmaz. Bu nedenle, apaçık ihlaller
yaşanmadığı sürece, yani askeri birliklerin nüfus yapısına doğrudan ve insan haklarını
yok sayacak şekilde müdahele etmediği sürece ABD’nin duruma yaptırım derecesinde
müdahele etmesi olasılığı düşük bulunmakta. Bir kaç uyarı mesajı ve geçişin sağlanması
temennisi ile kartlar açılmaya başlanır; ileriki gelişmelere göre ABD’nin de tavrı farklı
boyutlara doğru taşınır.
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Ancak özellikle Suudi Arabistan’ın Bahreyn’e gönderdiği askeri yardım karşılığında,
ABD’nin kendisinden özellikle Libya’ya dönük ne gibi karşılıklar talep edebileceğinin
üzerinde kafa yormak gerekiyor. Her ne kadar ABD için Bahreyn’in Körfez’deki önemi,
Türkiye için Kıbrıs’ın Akdeniz’deki önemi birbirine yakın olsa da; Amerika hiç bir zaman bu kartını bu şekilde oynamadı. Her zaman garantör sıfatıyla, kendisinin Bahreyn’e
olan ihtiyacından çok, Bahreyn’in ABD’ye olan ihtiyacı siyasete hakim kılındı. Şayet
İran herhangi bir şekilde adaya dönük ciddi bir hamlede bulunursa, bunun ne kadar haklı
olduğunu sınama fırsatımız olur. Şu ana kadar yalnızca İran Parlamentosu’nun Bahreyn
müdahelesini inceleme kararı dışında İran kanadından ciddi bir açıklama gelmemiş olsa
da, önümüzdeki günlerde bunun nasıl gelişebileceğini kestirmek epey güç. Açık bir savaş
ihtimali bulunmasa da, her ihtimalin göz önünde tutulması gerekiyor. İkinci bir Pearl
Harbor vakasına çok yakın bir stratejik nokta burası...
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Mezhep çatışması mı, menfaat
çakışması mı?
Metin Ünlü

Körfez İşbirliği Konseyi şemsiyesi altında Bahreyn’e giren Suudi Arabistan ve
Birleşik Arap Emirlikleri birlikleri bölgede yeni bir dönemin temellerini atmış oldu. Bu
adım kaçınılmaz olarak problemin ulusal olmaktan çıkıp uluslararası bir hal almasını
sağlayacaktır. Küçük resim İran’la Körfez ülkeleri arasında askeri seçeneğe kadar varabilecek bir gerginliğe işaret ederken, büyük resim işin içerisine ABD, AB, Rusya, Çin ve
Türkiye’nin de dahil olduğu kaotik bir manzarayı yansıtıyor.
Körfez ülkelerinin özellikle de Suudi Arabistan’ın Bahreyn’de böylesi bir askeri inisiyatife kalkışması aslında birçok insanı şaşırttı. Çünkü Suudilerin çok yüzeye çıkmasa da
benzeri bir problemle ciddi bir biçimde karşı karşıya olduğu biliniyor. Doğu bölgesindeki
gerginlik yer yer gösterilere dönüşüyor. Bahreyn’deki olaylara bu şekildeki bir müdahale
kendi içerisindeki gerginliği tetikleyecektir.
Anlaşılan ülkelerinde yaşadıkları gerginliğin kaynağı olarak Bahreyn’deki göstericileri görüyor Suudi Arabistan devleti. Burada Şiilerin dominant olduğu muhalefet susturulursa, kendi içerisindekilerin bundan dersler çıkaracağını düşünüyor. Ayrıca Körfezdeki
Şii azınlık/çoğunlukla İran’ın ilişkisi bilinmeyen bir şey değil. Bu adımla İran’a ne denli
‘ciddi’ olduklarının mesajını da ulaştırmak istemiş olabilirler.
İran’ın reaksiyonu gecikmedi doğal olarak. Dışişleri bakanı Ali Ekber Salihi BM’yi
göstericilerin taleplerinin yanında durmaya çağırdı ve olanlar karşısında eli bağlı
durmayacaklarını açıklarken Meclis başkanı Ali Laricani ise ‘Amerikanın yönlendirmesiyle Bahreyn’e girenler bedelini ödeyeceklerdir’ ifadelerini kullandı. Yani durum oldukça
ciddi ve bölgeyi mezhebi anlamda ateş çemberine çevirme potansiyeline sahip. Temenni
etmeyiz ama tutuşması durumunda bu ateş herkesi içerisine çekecektir. Böyle bir konjonktür de bölgeyi yeniden dizayn etmek isteyen güçlere bulunmaz bir fırsat sağlayacaktır.
Körfez ülkeleri bu kritik müdahale kararını salt kendi iradeleriyle mi aldılar? Yoksa fotoğrafın görünmeyen taraflarında başka şeyler mi var? İran meclis başkanının
‘Amerikanın yönlendirmesiyle’ ifadesi ne anlama geliyor?
Suudi birliklerinin 14 Martta Bahreyn’e girmesinden iki gün önce (12 Mart Cumartesi) ABD savunma bakanı Robert Gates bu ülkeye bir ziyaret gerçekleştirdi ve kral Hamd
bin İsa El-Halife ile görüştü. Bu bilgi, bölgede yaşananların daha dikkatli okunmasını
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tekrar hatırlatıyor herkese.
Körfezdeki Amerikan müttefiki, petrol zengini emirlerin kibirli ve kuşkucu
yaklaşımları bütün uyarılara rağmen bölgeyi sonucunu kimsenin kestiremeyeceği ama
kazananının emperyalist güçler olacağı şimdiden belli bir kosa ortamına sürüklüyor. Sünnilik maskesi altında saltanat ve zulümlerini gerekçelendirmeye çalışanlar yeni bir ihanete
imza atıyorlar. Şii tehlikesini işaret ederek acziyet ve iğrençliklerini örtmeye çalışanlar
Sünni ya da Şii hiçbir vicdanlı Müslümanı yanlarına çekemeyeceklerdir.
Olayların gerçek sebebi; insanların en temel hak ve özgürlüklerinin yok sayılması
ve hatta örtülü bir biçimde kast sistemi uygulanmasıdır. Meseleyi dini ve etnik temelden
okumaya kalkışmak kesinlikle yanıltıcıdır. Ancak üzülerek söylemek gerekir ki birilerinin de yönlendirmesiyle hakim algı bu yönde şekillenmeye başladı. Bu algının ortadan
kaldırılması adına özellikle Arap dünyasındaki bağımsız alim ve aydınlara büyük bir
görev düşmektedir. Tabii olarak İran devletinin ve aydınlarının olaylara yaklaşımda
izleyecekleri yol ve takınacakları üslup da çok belirleyici olacaktır.
Suudi birliklerinin ülkeye girmesinden sonra olaylar yatışmak yerine arttı ve daha da
kanlı bir boyut kazandı. Gerginlik arttıkça bölge ve uluslararası aktörlerin müdahalesine
daha açık hale gelecek Bahreyn. Mezhebi kılıf altında bölgesel ve uluslar arası çatışmanın
yeni alanı olacakmış gibi görünüyor.
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Bahreyn’de Amerika ve Arabistan’ın rolü
Yusuf Özhan

Mısır’ın, Hüsnü Mübarek’i yönetimden indirmeyi başarmasıyla, dikkatler de doğal
olarak Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki diğer rejimlere çevrilmişti. Bu ilgiden Basra Körfezi’nin küçük ülkesi Bahreyn de önemli ölçüde payına düşeni aldı. Ancak 14
Şubat’tan bu yana, ülkede yaşanan tüm gelişmeleri, 20 yıllık bir mücadelenin devamı
niteliğinde düşünmemiz gerekiyor. Doksanlar boyunca süren çatışmalar ve bunun sonucunda halkın elde ettiği bazı kazanımlar, bugün reformların daha yüksek sesle arzulanışını
da beraberinde getiriyor. Fakat bu eğilim sürdükçe de, bölgesel dengeler açısından artık
belirli eşikler de zorlanmaya başlandı.
Ülkenin tükenen petrol kaynakları ve karmaşık demografisine rağmen, hala son derece önemli bir konuma sahip oluşunu da hesaba katacak olursak, bu meselenin aslında
yalnızca Şii halkın meselesi olmadığını, aynı zamanda Bahreyn kraliyet ailesi içerisinde
yaşanan görüş ayrılıklarının uzun vadede bilhassa Suud rejiminin de çıkarlarını tehlikeye
atacağı endişesiyle, bölgesel bir sünnî yönetim krizine dönüştüğünü de iddia edebiliriz.
Tabi ki Mısır’ın protestoların psikolojisine etki edişi de yadsınamaz bir gerçek. Özellikle Şii halk arasında, belli bir noktadan sonra, protestoların ibresi yavaş yavaş reform
isteklerinden saparak, rejimin lağvedilmesine doğru kayması buna güzel bir örnek. Hem
halkın devrim talepleri, hem de ılımlı Sünnî kesmin reformcu bakış açısı birleştiğinde,
durum Bahreyn Başbakanı’nın da açık daveti sayesinde Suudi Arabistan’ın kendi oyunu
haline geldi.
Amerika ise her iki koşulda da herhangi bir çıkar tehdidi yaşamayacağına güvenerek,
hem Suud’un hamlelerini takip ediyor, hem de Veliaht Prens’in diyalog çalışmalarının
diriltilmesi telkinlerini sürdürüyor.
Bu noktada bir parantez açarak 14 Mart Yarımada Kalkanı müdahelesine tekrar geri
dönmemiz gerekmekte... Bu askerlerin aslında görevinin ne olduğunu anlamamız için bu
son derece önemli. Bahreyn rejiminin halk ayaklanmaları ile tek başına baş edemediği
için adaya ek asker istediğini söylemek yüzeysel bir tespit olacaktır. Nitekim ülke nüfusunun yüzde 10’una yakın bir kesmi zaten ya polis ya da askeri üniforma taşıyor.
Polis birliklerinin de, göstericilere karşı, gerektiği anlarda nasıl sertleşebildiğini. İnci
Kavşağı’na düzenlenen ilk müdahele esnasında görmüş olduk. Dolayısıyla, bu şekilde
atılan sembolik bir adım ile, hem protestoculara, hem de Halifa ailesi içerisindeki ılımlı
kanada karşı ciddi bir mesaj gönderilmiş olundu. Bu, Suud’un bölgedeki statükosunu
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koruması ve siyasi tavizleri engellemesi için atmak zorunda olduğu bir adımdı.
Bahreyn rejimi içerisinde ılımlı kanadın lehine yaşanabilecek herhangi bir kırılmada
ise, şüphesiz en çok Suud zor duruma düşecekti. Yönetimdeki Halifa ailesi içerisindeki ayrışma ise, yukarıda da belirttiğim gibi, muhafazakar şahinler ve ılımlı reformcular
arasında yaşanıyor. Bir yanda, polis gücüne sahip şahin kanat ve Başbakan Halifa El-Halifa. Diğer yanda, ordu gücünü elinde bulunduran, reformcu kesim ve Veliaht Prens Selman
El-Halifa. Amerika’nın son zamanlarda ilk kesim üzerinde kurduğu ciddi bir psikolojik baskı da bulunuyor. Ancak 11 Mart Riffa olaylarının patlak vermesi şüphesiz önemli
bir gelişmeydi. Rejimin bir tür “varlık korkusuna” düşürüldüğü bu protestolar, hemen
akabıninde de ılımlı politikaların rafa kaldırılmasına yol açtı ve Suud oyununun devreye
girmesine sebebiyet verdi. Bu sayede Prens’in elindeki ordu gücünün caydırıcılığı da
muhafazakar kanadın lehine dengelenmiş oldu.
Önceki yazılarımdan birinde, müdahelenin hemen arefesinde, Brüksel’de
gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları zirvesinden ani bir kararla Bahreyn’e resmi
ziyarette bulunan Amerikan Savunma Bakanı Robert Gates konusundan bahsetmiştim.
Bu gelişmeyi birçokları gibi ben de ilk anda müdahele adına bir “yeşil ışık” olarak
algıladığımı söylemiştim. Fakat yukarıdaki ihtimaller düşünüldüğünde, Amerika’nın
aslında başka bir politika takip ederken, ani bir adımla Suud tarafından avlandığı ihtimali
de kuvvet kazanıyor. Prens Selman öncülüğündeki ılımlı kanadın muhafazakar kanadı,
ordunun da gücünü arkasına alarak, Amerika’nın rızasıyla yakın bir zamanda siyaseten
tasfiye edilebileceği düşüncesi, bu koşullar altında, Suud hamlesini kaçınılmaz kılmış
olacak ki, her şey bir anda oldu bittiye getirilmiş oldu.
Bu sebeplerden, 2 bin dolayındaki Suud askerinin adaya intikalini bir de bu pencereden
incelemek gerekiyor. Suudun aslında Amerika ile karşı karşıya kalmayı da göze alarak,
Bahreyn rejiminin muhafazakar kanadı ile saf tutması, Veliaht’ın ileride atabileceği herhangi bir adımın da haliyle önünü tıkanmasına neden oldu.
Amerika’nın tepkisinin sınırlı kalışı ise, her iki koşul altında da, aslında uzun vadeli
askeri ve politik açıdan çıkarlarının herhangi bir tehtit altında olmayışına bağlanabilir.
Amerika adada daha ziyade uzun ve dönüştürücü bir role soyunmuşken, rejimi de kendi istediği doğrultusunda düzenlemeyi hedeflediğini, bunun şu an için yalnızca sekteye
uğradığını söylemek hatalı olmayacaktır.
Önümüzdeki günlerde ise, protestocular ile rejim arasında bugüne kadar bir türlü
başlatılamayan diyalog çalışmalarına, Kuveyt’in hakemlik yapmaya hazır olduğunu
duyurması nedeniyle, reform çalışmalarının devam edilebileceğinin sinyalleri alınmaya
başlandı. Bu süreç bölgesel tüm aktörlerin pozisyonlarını yeniden değerlendirdiği ve
mevcut koşullarını uzun vadeli çıkarları doğrultusunda iyileştirmeye çalışacağı taktiksel
adımlarla devam edecektir.
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Bahreyn
‘Ortadoğu’nun Küba’sı’ mı Oluyor?
Yusuf Özhan

14 Mart’ta gerçekleştirilen askeri müdaheleden bu yana, Körfez’in küçük ülkesi
Bahreyn, hızla Soğuk Savaş döneminin Küba’sı olma yolunda ilerliyor.
Bir tarafta İran ile ilişkilendirilerek afaroz edilen muhalif öncüler, diğer tarafta
işkencelerde hayatını kaybeden prostocuların görüntüleri...
Bahreyn’de, askeri müdahelenin ardından gelen sıkıyönetim ile beraber, muhalefetin
tüm kademelerine ülke çapında eş zamanlı olarak ağır darbeler indiriliyor.
Halk nezdinde, protestolarda yer aldığı tespit edilen tüm vatandaşlar, teker teker
çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarından uzaklaştırılarak, sokağa atılıyor.
Şii muhalifler için hususi önem taşıyan Bahreyn İnsan Hakları Merkezi gibi stratejik
noktalarda ise durum benzer şekilde ilerliyor. Örgütün şimdiki ve bir önceki başkanları
hali hazırda zaten göz altında bulunuyorlar. Bu iki isimden adı Wikileaks belgelerinde de
sıklıkla geçen önceki başkan Nebil Recep, nezarette ölen bir Şii vatandaşın fotoğrafını
‘üzerinde oynama yaparak’ yayınladığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkmayı beklerken,
şu anki başkan Abdulhadi el-Havaca’nın durumu ise hala belirsiz. Kızlarından Zeynep’in,
3 gün önce babasının serbest bırakılması için başlattığı açlık grevi ise sürüyor...
Hepsinden daha da önemlisi, son iki hafta içerisinde önce seküler muhalefetin merkezi
Vaad partisi, şimdi ise Şii muhalefetin ana konumundaki el-Vifak ve Emel partilerinin
kapatılması için kollar sıvanmış vaziyette...
Özellikle el-Vifak’ın durumu çok kritik... Dini olarak Iraklı lider Ali Sistani’nin, siyasi olarak ise İran’dan Hamaney’in takipçisi olduğu iddia edilen parti yönetimi, Şii lider
İsa Kasım’ın öncülüğünde, eğer geçmişte bünyesinde bulunduğu Hak Hareketi’nin içerisine geri dönerse, bu durumda olabilecekler çok daha ciddi sonuçlar doğurabilir.
Barışçıl söylemlerle girişilen, ancak özellikle Hak Hareketi’nin provokasyonu
nedeniyle kontrolden çıkarak rejimi tehtit boyutuna ulaşan 14 Şubat ayaklanmalarının
bu son gelişmelerden sonra ne yönde gelişebileceğini kestirebilmek güç. Fakat eğer Hak
Hareketi’nin metodlarına dönülürse, o zaman ülkede şiddet eylemlerinin tekrar tırmanışa
geçmesini bekleyebiliriz.
Ülkede bir donanma üssü de bulunan ABD tarafında ise şimdilik sessizlik devam ediyor. Yalnızca yaşanan insan hakları ihlalleri nedeniyle, Dışişleri Bakanı Hilary Clinton,
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Washington’da düzenlenen ABD-İslam Forum’unda eleştirilerinin dozunu arttırmıştı.
Ancak Başkan Obama’nın özel talimatıyla, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap
Emirlikeri’ne hafta içerisinde ziyarette bulunacak olan ulusal güvenlik danışmanı
Tom Donilon’un yapacağı muhtemel açıklamalar ile ABD’nin tavrını daha iyi anlama
fırsatımız olabilir.
Ülkenin mevcut gidişatına bir dur denmezse şayet, İran ile Suudi Arabistan arasında
süren ‘soğuk savaş’ın adaya getirdiği yük her güçün daha da artacaktır.
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Suudi Krallığı’nda korku ve nefret
Pepe Escobar

ABD Başkanı Barack Obama hafta başında Suudi kralı Abdullah’a bir mektup
gönderdi. Mektup, Riyad’da bizzat ABD Milli Güvenlik Danışmanı Thomas Donilon
tarafından teslim edildi. Bu, Pentagon başkanı Robert Gates’in kralla baş başa tam 90
dakika geçirmesinin üzerinden bir hafta geçmeden gerçekleşti.
Bu iki olay, Washington’la Riyad arasında BM Güvenlik Konseyi’nin 1973 sayılı
kararı almasından önce yapılan anlaşmaya son tasdik mühürlerinin vurulmasını ifade
ediyor. Tabii ki Obama yönetimi Suudi Krallığı’nın Bahreyn ve Basra Körfezi boyunca
demokrasi yanlısı protestoları nasıl acımasız bir şekilde bastırdığı hakkında tek kelime
etmeyecek. “İnsani” operasyonlar yok. “Koruma sorumluluğu” yok. Uçuşa ve taarruza
yasak bölgeler yok.
Dünyada ileri düşünceli olanlar şunu not edecekler: 2011 Büyük Arap Ayaklanması’na
karşı ABD-Suudi karşı devrimi artık resmileşmiştir.
Şu “oldukça etkili adamlar”
Suudi Krallığı adında mutlak monarşi olarak poz veren zengin ve vahşi boy, tüm
cephelerde kazanıyor.
Krallıkta geçen ayın “Gazap Günü”, protestocuların parmaklarının kesileceğine dair
gerçek tehdit içermesiyle acımasızdı.
Petrol fiyatlarının astronomik seviyelere gelmesi ve Suudilerin üretimi arttırmayı reddetmesiyle Riyad için cepteki birkaç milyar dolardan vazgeçerek ekstra 60 bin “güvenlik” işi ve 500 bin düşük kiralı daireyle vatandaşlarını yatıştırmak işten bile değil.
Kral Abdullah, Suudi Arabistan komşusu Bahreyn’i işgal edip oraya “güvenlik
danışmanları”nı yerleştirerek demokrasi yanlısı protestoları acımasızca bastırırken geçenlerde Bahreyn emiri Şeyh Hamad bin Halife’den de “ikili ilişkilerin geliştirilmesi”yle
ilgili olarak bir “şifahi mesaj” aldı.
Suudi Krallığı’nın Bahreyn’de barışçı protestolara şiddetli tepkisi, Washington’a
“Biz Basra Körfezi’nde görevdeyiz” şeklinde bir mesaj olabilir. Fakat bu daha çok da
Bahreyn’in, kralın sembolik bir şahsiyet haline indirgeneceği anayasal monarşiye dönmesi ve bunun da komşusu Suudi Arabistan’a kötü bir emsal teşkil etmesinden duyduğu
mutlak korkudan kaynaklanıyor.
İran Şiileriyle Arap Şiileri arasında gerçek gerilim halen sürerken Suudi Arabistan’ın
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tepkisi tüm Şiileri birleştirmeyle neticelenecek ve İran’ı Bahreyn’in tek kurtarıcısı haline
getirecek.
Washington’un tepkisine gelince, baştan itibaren rezildi. Irak’ta Sünniler Şii
çoğunluğu ezdikleri zaman sonuç, Irak’ın neo-conlar tarafından şok edilmesi ve dehşetli
bir şekilde tahrip edilmesiydi. Aynı şey Bahreyn’de olduğu zaman ise liberal şahinler
Sünnileri cezalandırmadılar. Tamamen aksi yöne döndüğüne dair çok sayıda örnek olan
Pentagon’dan Gates, Suudi Arabistan’ın Bahreyn’i hemen cumartesi günü işgal edeceğini
biliyordu (işgal pazar gecesi başladı).
Washington bir şeyin ne şekilde gerçekleştiğini çok umursamaz. Başkan Obama
geçen hafta Chicago’da bir restoranda Katar emiri Hamad bin Halife’yi “oldukça etkili
adam” olarak nitelendirdi. Onu “tüm Orta Doğu’da demokrasinin büyük bir destekçisi
ve teşvikçisi” olarak methetti. Fakat Obama mikrofonun açık olduğunu ve CBS News
tarafından kaydedildiğini fark etmeyerek ekledi: ‘’Kendisini kayda değer ölçüde reforme
etmiyor.” Katar’da demokrasiye yönelik büyük bir hareket yok. Ama siz ABD’nin bu ülkeye olan tavrında sebebin bir kısmının Katar’da kişi başına düşen milli gelirin yılda 145
bin dolar olması olduğunu biliyorsunuz. Bu, çoğu ihtilafı ortadan kaldırıyor.
Tercümesi: Müttefikimiz olarak kaldıkları sürece bu “oldukça etkili adamlar”ın
Körfez’de reform yapıp yapmamaları kimin umurunda?
Suudilerin terörle savaşı
Uzun zaman önce, 1965’te, Bahreyn’de muhalefet (sömürgeci İngiliz basını tarafından,
sömürgecilerle ABD’nin emperyalist planlarının kâbusu olan) Arap milliyetçiliğiyle
suçlandı. Şimdi de muhalefet (El Halifeler ve Suudi Krallığı tarafından) mezhepçilikle
suçlanıyor.
Suudi Krallığı tahmin edildiği gibi Bahreyn’de çoğunluk Şii demokrasi hareketini
korku, nefret ve Ortaçağ’a özgü Vehhabi ideolojisinin temel taşı mezhepçilikle terörize
etti. Hoşgörüsüz Vehhabiler için Şiiler, Hristiyanlar kadar İslam’a aykırıdırlar. Bahreyn’de
Şiilere ait kutsal mekanlar Suudi askerleri gözetiminde tahrip edildi. Bahreynliler twitter yoluyla Suudilerin “İsrail taktikleri” uyguladıklarını ve “izinsiz” camileri yıktıklarını
vurguladılar.
Bir kez daha ifade edelim, bu, Arap dünyası boyunca Sünni-Şii bölünmesinin tamamen radikalleşmesine yol açar. Bush yönetiminin sebep olduğu Irak trajedisini takip
eden herkes hatırlar, El Kaide 2006’da Şiilerin Samarra’daki El Askeri Camii’ni havaya uçurması, on binlerce kişinin öldüğü, yüz binlerce kişinin de sürgüne gönderildiği
korkunç mezhep savaşının başlangıcı oldu.
Suudi Krallığı (keza ABD ve İsrail) Mısır’da son ana kadar Mübarek’i destekledi.
Biliyorlardı ki “istikrar sütunu”
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devrilirse diğerleri de (Suudi Arabistan) tehlikeye girer. Tüm bu gürültü, Suudi
Krallığı’nın eylemleri temelde bu korkudan kaynaklanıyor. Son senelerde Lübnan’da,
Irak’ta, Filistin’de ve şimdi de Mısır’da güç kaybetti. Suudi Arabistan’ın “dış politikası”
gerici rejimleri desteklemekten ibarettir. Ya halkı? Bırakın onlar, bulabiliyorlarsa
kebaplarını yesinler. Ellerindeki tek güç odakları olarak Körfez kaldı, o da Bahreyn
ve Kuveyt gibi siyasi cücelerle dolu. Suudi Krallığı ufak bir saldırıyla bunları eyalet
mertebesine indirgeyebilir.
Henüz bunu yapmadı. Suudi Krallığı kendi karşı devrim stratejisini geliştirirken
Suudi-İsrail ittifakı Suudi-Katar ittifakına dönüştü. Katar kabilelerle ilgili faktörlerle istikrar kaybedebilir ki Suudiler daha önce buna teşebbüs etmişlerdi. Fakat artık
bunların yakın müttefik olmaya ihtiyaçları var. Ve bu da maalesef merkezi Katar’da
olan El Cezire’nin Bahreyn’de protestoların bastırılışıyla ilgili yayınlarındaki mülayim
yaklaşımını açıklıyor.
Suudi Krallığı’nın, Körfez İşbirliği Konseyi’ne (GCC) katı tutum benimsenen karar
aldırması sadece birkaç gün sürdü: Buranın patronu biziz, Körfez’de demokrasiye yer
yok, mezhepçiliğe aynen devam, İsrail’le ilişkilerimiz artık stratejiktir ve her şeyin suçlusu İran’dır. ‘’İran komplosu’’, dev Suudi propaganda makinesinin özellikle Bahreyn ve
Kuveyt’te yaydığı ana temadır.
Tabii İsrailli şahinlerin bu durumu çok sevmeleri de şaşırtıcı değil. İsrail basınında
Tel Aviv’le Riyad arasında “stratejik ittifak”la ilgili olarak ‘’Nazilere karşı Sovyetler
Birliği’yle ABD arasındakine benzediği” gibi büsbütün çılgınca bol miktarda ifadeler var.
Tahmin edin bu durumdan dolayı kim suçlanıyor: Obama. İsrail’in hikayesine göre
bu stratejik ittifak olmasa tüm Körfez “nükleer İran’ın kurbanı” olur, Obama yönetimi de
insanları kurtarmak için parmağını bile oynatmaz. Obama, Suriye ve İran gibi “kötü”leri
cesaretlendirirken ‘’müttefiklerine karşı çıkan ve onları terk eden biri” olarak karalanıyor.
Sığ mezar veya büst
Rupert Murdoch’un Wall Street Journal’ı da Suudi Arabistan’la İran arasında Soğuk
Savaş olduğuna dair yüksek perdeden yayınlar yapmaya başladı. “Suudi yetkililer”in
halkla ilişkiler çabalarından elde edilecek de budur.
Suudi Krallığı’nın kışkırtıcı mezhepçilik manipülasyonu sadece İran’dakileri değil
her yerdeki Şiileri kızdırıyor. Bu, İslam Cumhuriyeti’ni, Ortaçağ Vehhabiliğine karşı
Şiilerin tek büyük savunucucu haline getirebilir.
Bu da Suudi Krallığı’nın, 2011 Büyük Arap Ayaklanması’na ABD tarafından göz
yumulan karşı devrimidir. Bu durum Amerika’nın “demokrasi ve reform konusunda
güvenirliğini” zedeliyor.
Bunların hepsi, Washington’la yapılan ‘’geleneksel güvenlik anlaşması’’ artık
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işlemezken oldu. Suudi Krallığı, üretimi arttırmayı reddederek dünya petrol fiyatlarını
istikrara kavuşturmuyor. Petrolün varil fiyatı oldukça yakın bir zamanda 160 dolara
çıkacak. Bu arada Beyaz Saray/Pentagon, 1990’larda Taliban’ı ilk tanıyan ve milyarderleri tüm dünyada cihatçıları finanse eden Ortaçağ tayfasını korumayı sürdürüyor.
Körfez’deki siyasi cüceler, şimdi Suudi Krallığı’nın gücüyle homojen hale gelme ve
tasma altında kalma sürecindeler. Körfez’deki krallar, emirler altın tahtlarını şimdilik
koruyabilirler. Fakat onları siyasi evrimin mümkün olmadığı, modern sivil toplum
gelişmesinin mümkün olmadığı kültürel ve dini şiddet, bol miktarda pis kabilecilik ve
mezhep savaşları bekliyor. Şaşırtıcı değil, bu gerici Krallık’ta korku ve nefret iç içe geçiyor. Çok sayıda kötüden oluşan bu eksen çöl kumlarında sığ bir mezardan başkasını hak
etmiyor.
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Kaynak: Asia Times
Dünya Bülteni için çeviren: Emin Arvas
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Arap Baharı’nın ortasında ABD-Suudi
ayrılığı
Navaf Ubeyd
ABD-Suudi ilişkilerinde tektonik kaymalar yaşandı. Obama yönetimi Suudi liderlere kenarda durmaları için baskı uygulamasına rağmen Bahreyn monarşisini savunmak
ve Şubat ayından beri bu ülkeyi sarsmakta olan çalkantıyı dindirmek için Mart ayında
Manama’ya asker gönderdiler. S. Arabistan 60 yıldan daha fazla bir süredir yazılı olmayan bir pazarlığa bağlı kalmıştır: Güvenlik için petrol. Riyad, yanlış bulduğu Amerikan politikalarına genelde karşı çıkmış ama eninde sonunda kabullenmiştir. Ancak
Amerika’nın 11 Eylül’den bu yana attığı yanlış adımlar, Arap protesto hareketlerine üzerinde iyice düşünülmemiş tepkiler vermesi ve gayri meşru yerleşim inşaatlarından dolayı
İsrail’i mes’ul tutmayı gayri âdilane reddi bu tanzimi yok etmiştir. Suudiler bu ortaklığa
yeniden ayar verirken, Riyad yer yer Amerikan çıkarlarıyla çatışacak daha iddialı bir dış
politika izlemeye niyetlidir.
Bu değişimin ardında İran’ın bölgeye karışması ve Amerika’nın 11 Eylül’den beri izlemekte olduğu ters politikalar var. En önemli hata, çok sayıda insanın hayatını kaybettiği
ve nüfuz sahasını genişletmesi için İran’a açılım sunan Irak işgalidir. İran liderliği
yıllardır kendi jeopolitik emellerini ötelere taşırken bir yandan da ihtilaf yaratmayı
amaçlamıştır. Hamas ve Hizbullah’a uzun zamandır mâli destek vermektedir; müdahale
teşebbüslerini son zamanlarda Yemen’den Fas’a Arap devletlerinin işlerine karışmaya
kadar vardırmıştır. İran Genelkurmay Başkanı Hasan Firuzabadi, kitlesel ayaklanmaların
kıvılcımını ateşleyecektir diyerek Bahreyn müdahalesi üzerinden Riyad’ı kaba bir şekilde
eleştirdi.
Gerçeklere değil hüsn-ü kuruntulara dayanarak sarfedilen sözlerdir bunlar fakat
İran’ın komşularını istikrarsızlaştırma çabaları da dur durak tanımıyor. Riyad, Tahran’a
karşı soğuk savaş verirken son aylarda Washington bu tehdide karşı gönülsüz ve güvenilmez bir ortak olduğunu göstermektedir. Ortaya çıkmakta olan siyasi gerçek şu ki Suudi
liderliğindeki Arap dünyası, İran ve onun devlet dışı vekilleriyle yüz yüze gelmektedir.
S. Arabistan bölgedeki siyasi kargaşaların Arap monarşilerini - Körfez ülkeleri, Ürdün
ve Fas - istikrarsızlaştırmasına izin vermeyecektir. Suudiler Yemen’de iktidarın düzenli
bir şekilde el değiştirmesinde ve Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih’e onurlu bir çıkış
sağlanmasında (Amerika’nın güçlü bir müttefiki olmasına rağmen Hüsnü Mübarek’e
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gösterilmemiş bir nezakettir) ısrar etmektedirler. Riyad bu devir-teslimi kolaylaştırmak
için altı Körfez ülkesinin himayelerinde diplomatik bir çabanın başını çekiyor. Suudi
yönetimi, İran’ın kuklası olarak gördüğü Irak’taki Maliki hükümetine karşı sert bir duruş
sergilemeye devam edecektir. S. Arabistan, Lübnan’da Hizbullah’ın büyümesini engellemek ve İran’ın bu vekilinin Lübnan siyasi hayatına hâkim olmamasını garantilemek
üzere hareket edecektir. Suudiler, Suriye’deki ayaklanmayla ilgili olarak ise potansiyel
bir Esad sonrası döneme geçişin barışçıl ve İran’ın müdahalesinden alabildiğince uzak
olması için çalışacaklardır.
İsrail’e gelince, Riyad, Kral Abdullah’ın önerdiği barış planına dayalı âdil bir çözüme
varılmasında son derece kararlıdır. Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti de
buna dâhildir. Amerika bu meselede tüm güvenilirliğini kaybetmiştir; BM Güvenlik
Konseyi’nde gayri meşru yerleşim inşaatlarından dolayı İsrail’in kınanmasını veto ettikten sonra tarafsız bir aracı olamaz artık. Bu hareket, ABD-Suudi ilişkilerinde ayrım hattı
olmuş ve şunu garantilemiştir: Amerikan baskısına rağmen Suudi liderler Filistinlilerden
daha fazla taviz vermelerini istemeyeceklerdir.
S. Arabistan güçlü ve istikrarlı olmayı sürdürüyor, ki canlanan dış politikasına el vermektedir bu.
İslam’ın doğduğu topraklar olması ve kutsal iki şehrin barındırması hasebiyle Krallık
manevi olarak dünyadaki 1.2 milyar Müslüman için – ki 1 milyardan fazlası Sünnidir
– eşsiz bir rol oynamaktadır. Krallığın liderleri siyasi olarak da geniş bir iç desteğe sahiptir ve artan ulusçuluk, tarihi olarak bir kâbileler ülkesi olan S. Arabistan’ı daha sıkı
bir şekilde birleştirmiştir. Batı medyasının umduğu geniş çaplı protesto gösterileri en
çok da bu yüzden gerçekleşmemiştir. Dünyanın tek enerji süpergücü ve küresel enerji
piyasalarının de facto merkez bankası olan Riyad, Ortadoğu’nun ekonomik güç merkezidir; Arap dünyasındaki toplam GSYH’nın yüzde 25’ini temsil etmektedir. Krallığın 550
milyar dolardan fazla döviz rezervi vardır ve altyapı iyileştirmelerine, yaygın eğitime,
sosyal ve sağlık hizmetlere 150 milyar dolardan fazla para harcamaktadır.
Suudi liderliği, İran ve ulus-aşırı terörist şebekelerden neşet eden tehditlere karşı
koymak amacıyla kara kuvvetlerini modernize etmek, donanma yeteneklerini artırmak
için 100 milyar dolar ilave askeri harcama yapacak. Krallık, savaş uçakları sayısını
ikiye katlıyor ve İçişleri Bakanlığına bağlı kuvvetlere 60.000 personel daha ilave ediyor. Yurtdışına süratli intikalin gerektiği haller olabileceğinden dolayı Krallığın özel
kuvvetlerini birleştirmek amacıyla Amerikan modeline dayalı olarak “Özel Kuvvetler
Komutanlığı” kurma planları var.
S. Arabistan artan küresel sorumluluklarını yerine getirmek için gerekli irade ve araçlara sahiptir. Suudiler, terörle mücadele ve karaparayla mücadele gibi bazı meselelerde
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Amerika’nın güçlü ortağı olmayı sürdüreceklerdir. Krallık, Suudi ulusal güvenlik veya
stratejik çıkarlarının riskte olduğu hallerde ise kendi gündemini takip edecektir. Dur durak bilmeksizin bölgeye hâkim olmak için çalışan İran’a, Mısır’da ayaklanan Müslüman
Kardeşlere ve neredeyse ülkenin her sınırında yaşanan kargaşaya bakınca, riskte olan
şeyler Krallığın Washington’da yazılmış bir güvenlik politikasına bel bağlayamayacağı
kadar çoktur – ki bu güvenlik politikası genelde geri tepmiş ve istikrarsızlığı yaymıştır.
Özel ilişkiler artık eskisi gibi olamayabilir fakat bu dönüşümden daha istikrarlı ve daha
güvenli bir Ortadoğu doğabilecektir.
Yazar hakkında: Kral Faysal Araştırma ve İslami Çalışmalar Merkezi üyesi
Kaynak: Washington Post
Dünya Bülteni için çeviren: Ertuğrul Aydın
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Suudiler Arap Baharına kıyacaklar mı?
Veli Nasr
Başkan Obama, geçen hafta Ortadoğu üzerine yaptığı konuşmada Amerika’nın bölge
halkının değişim talebinin yanında durduğunu şüpheye mahal bırakmayacak şekilde açıkladı. Amerika’yı S. Arabistan’la sürtüşme sürecine itmektedir bu.
Krallık, halkın reform talebinin hakkından gelmeye azimli yeni bir retçi cephenin
lideri olarak ortaya atıldı. Böylesi bir cepheye İran’ın liderlik etmesi beklenirdi ama gelin
görün ki bizim politikamızın hakkından gelmek isteyen taraf, Amerika’nın bölgedeki en
yakın Arap müttefiki oldu. Her ne kadar Başkan konuşmasında S. Arabistan’a değinmediyse de kısa vadede ABD’yi Ortadoğu’da bekleyen en büyük meydan okuma Suudi
Krallığıyla uğraşmak olacaktır.
Suudi yöneticiler Amerika’nın demokrasiye verdiği desteğin adını koyup bunu safça ve tehlikeli bulduklarını, Körfez monarşilerine yönelik varoluşsal bir tehdit olarak
gördüklerini açık ettiler. Demokrasiyi desteklediği takdirde Amerika’nın Riyad’la özel
bağlarını (siz bunu petrol olarak anlayın) bundan sonra artık hesaba katamayacağının
sinyalini veriyor Suudiler.
Suudi tehdidinin maksadı, Amerikalı politikacıların Amerikan değerleri ile Amerikan
çıkarları arasında seçim yapmalarıdır. Fikir o ki Washington ya Arap halkların reform
taleplerini destekleyerek mevcut seyrini koruyacak ve S. Arabistan’la arasının açılmasını
göze alacak yahut da S. Arabistan’la ilişkisini muhafaza edip Ortadoğu’nun geri kalanını
kaybedecek.
Doğrusu, Başkanın da konuşmasında âşikar kıldığı üzere Amerikan değerleri ile Amerikan çıkarları arasında bir seçim, yanlış bir seçimdir. Amerikan politikası bu gerçeği
yansıtmalıdır artık. Washington bugüne değin Suudilerin gönlünü almaya çalıştı. Artık
Suudilerin söz ve davranışlarını sigaya çekme vakti gelmiştir.
Tektonik kayma
Şaşılacak bir yön yok, Arap siyasetinde tektonik kaymaların yaşanması, reform-açıklık-hesap verilebilirlik çağrısı yapan bir halk ayaklanması, Suud hanedanını üzmektedir.
Krallık tıpkı Arap dünyasının geri kalanında olduğu gibi iş, özgürlük ve siyasette söz
hakkı isteyen genç bir nüfusa sahip. S. Arabistanlıların yüzde 39’u 20-24 yaş arasındaki
işsiz gençlerden oluşuyor. Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek’in gençlerin kilit rol oynadığı protestolar arasında makamından inişini izleyen Suudi Kralı Abdullah reform ta-
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leplerini savmak için 35 milyar dolarlık sosyal yardım paketi açıkladı. Monarşiye zaman
kazandırdı bu ama çok sayıda domino taşı gönül rahatlığına izin vermeyecek şekilde S.
Arabistan yönünde devriliyor. S. Arabistan’ın sınırlarında, Bahreyn ve Yemen’de cereyan
eden şiddetli protestolar hassaten baş ağrıtıcıdır.
Riyad, reformlara direnmeleri için her Arap yöneticiyi en baştan beri yüreklendirmiştir. Washington Arap Baharını ne kadar benimsediyse Riyad da o kadar üzüldü. Suudi
yöneticiler Washington Mübarek’ten istifa etmesini istediğinde bunu bir istisna olarak
anladılar ama ABD Bahreyn’de reformu zorladığında Amerikan politikasını kendilerine
karşı doğrudan bir tehdit olarak gördüler.
Diyaloğu teşvik
Washington Bahreyn Kralı el Halife’yi muhalefetle diyaloğa teşvik etti; oradaki Amerikalı diplomatlar görüşmelere doğrudan aracılık ettiler. Riyad, Amerikan politikasını
baltaladığı nadide adımını attığında neredeyse bir anlaşmaya varılmak üzereydi. Suudi
yöneticiler, görüşmelerden çekilmeleri ve protestoların durdurulması amacıyla S. Arabistan ve BAE’den asker getirilmesi konularında Bahreyn’i ikna ettiler.
Bu hoyrat sert tedbirlerin zayıf mazeretleri, protestoları İran’ın örgütlemesi ve protestoların izinden giden İran genişlemeciliğini durdurma zaruretiydi. Tunus ve Mısır’da halk
gösterilerinin ilham ettiği mahalli bir protesto bölgesel çatışmaya dönüştürüldü. Suudi
stratejisi açıktır: Odak noktasını demokrasiden öcüye yani İran’a kaydır.
Bahreyn’deki neticeden cesaret alan S. Arabistan, Arap Baharını mağlup etmek için
bölgesel bir strateji tutturdu. Riyad, Basra Körfezin’deki petrol üreticisi ülkelerin oluşturduğu bir grup olan Körfez İşbirliği Konseyi’nin Ürdün ve Fas’ı da içerecek şekilde
genişletilmesi çağrısını yaptı – ki Ürdün ve Fas ne petrol üreticisidir ne de Körfez bölgesinde yer almaktadırlar.
Protestocuların teskin edilmesi
Körfez İşbirliği Konseyi’nin genişletilmesi onu Arap monarşiler klübüne çevirecektir.
Konsey üyeliği nakit sıkıntısı çeken Ürdün ve Fas’a kızgın protestocuları teskin edecekleri bol miktarda mâli kaynak sağlayacaktır. Bunun karşılığında reformdan sarf-ı nazar
etmek ve Körfez ülkelerinde tekrar patlak vermesi halinde protestoları bastırmak için
ordularını ödünç vermeye hazırlıklı olmak zorunda kalacaklardır.
S. Arabistan’ın yeni duruşu, Amerikan politikasına ciddi bir meydan okumadır. Suudi
taleplerini kabul ediş, Amerika’yı bölgedeki tarihi dönüşümün yanlış tarafına yerleştirecek ve böylelikle uzun vadede sırf Amerikan çıkarlarına zarar verecektir. Bahreyn’in
protestoları güç kullanarak bastırması Amerika’nın bölgedeki itibarını zaten çizmiştir.
S. Arabistan’ın İran’la gerilimi kasıtlı olarak artırması da risklidir. Basra Körfezi monarşileri, İran’a karşı saldırgan politikalarını destekleyecek askeri güce sahip değillerdir.
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Güvenilirlikleri, Amerikan desteğine bağlıdır. İran’ın canının acıtılması Körfez’de gerilimi tırmandırdığı takdirde, bölgedeki Amerikan çıkarları ve yoğun askeri varlığı ABD’yi
kaçınılmaz olarak çatışmanın ortasına yerleştirecektir.
Meydan okumaya karşılık verilmesi
Bu nedenlerden dolayı Amerika, S. Arabistan’ın meydan okuyuşuna karşılık vermelidir. Bunu yapmakta acziyet gösterilmesi bölgedeki itibarımızı incitecek ve oradaki kamuoyunu bizden soğutup yabancılaştıracaktır - ki bundan yalnızca İran kazanç sağlar.
ABD, Ortadoğu’da liderlik rolünü ileri sürmelidir. S. Arabistan’la yakın bağlarımız
olsa da Libya’da veya Suriye’de olduğu gibi Bahreyn’de reformları teşvik etmek için
tetikte olacağımızı belli etmelidir. Bahreyn monarşisi muhalefeti bastırmaya son verip
anlamlı bir diyalog başlatmadığı takdirde Washington harekete geçmeye hazır olmalıdır.
Reform inisiyatiflerini desteklediğimizi ve sürecin tersine çevrilmesine hoşça bakmayacağımızı Ürdün ve Fas’a da belli etmeliyiz.
Petrol için Körfez ülkelerine bel bağladığımız doğrudur ama Körfez ülkeleriyle anlaşmazlığa düştüğümüzde petrolün akışında bir kesinti olmayacaktır. Geçimleri petrole
bağlıdır: Petrolden kâr sağlamak için onu satmak zorundalar. Dahası, Körfez İşbirliği
Konseyi üyesi ülkeler, her iki Irak savaşının fazlasıyla ortaya koyduğu üzere güvenliklerinin muhafazası için bize bağımlıdırlar. O halde bizi kaygılandırması gereken Suudi
tehditleri değil Ortadoğu halklarının tarihlerindeki bu kritik kavşakta bizim izlediğimiz
politikalar hakkında nasıl hüküm verecekleridir.
Kaynak: Bloomberg
Dünya Bülteni için çeviren: Ertuğrul Aydın
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Arap Baharı’nın unutulan ülkesi:
Bahreyn
Sinan Özdemir

Bir yıldır dünya basını Arap dünyasında yaşanan değişime değinirken ve gerek
gördüğünde yüksek bir destek sağlarken, Bahreyn söz konusu olunca bir kaç satırla veya
bir dakikayı geçmeyen haberlerle konuyu ele almayı tercih ediyor. Uluslararası aktörler
açısından da durum pek farklı değil. Bahreyn’de değişim isteyenlerin tek suçu iktidarı
elinde bulunduranlarla aynı “kodları” paylaşmaması. Jeopolitik dengeler Bahreynlilerin değişim talebini bir başka bahara bırakmaya zorlasa da, Bahreynliler şöyle veya
böyle bu değişiminin gerçekleşeceğine inanıyorlar. Yaşanan onca hadiseden sonra şimdi
Bahreynliler dünyaya seslerini pasifik eylemlerle duyurmaya çalışıyorlar. Dünyanın
gözü Suriye’ye çevrili olduğu bir dönemde, Bahreyn’de suların durulduğunu söylemek
mümkün mü?
Öncelikle Bahreyn’deki güvenlik konusunu anlamak için üç ülkenin Dışişleri
Bakanlıkları’nın (Kanada, Fransa ve Türkiye) “seyahat uyarılarına” bakarak bir fikir edinmek istedik; çünkü her ülke vatandaşlarının rahat seyahat etmesi için gerekli uyarıları
yapmayı bir görev kabul eder ve bu yönde uyarılarda bulunur (Kanada ve Fransa’nın
22 Şubat’ta yayımladıkları uyarılar üzerine Türkiye’yi de değerlendirmeye dahil ederek genişlettik). Bunu yaparken her ülkenin kendi objektif kriterlerine göre uyarılarını
yaptığını ifade etmek gerekiyor.
Son olarak Fransa ve Kanada, 22 Şubat günü, Bahreyn’e gitmek isteyen vatandaşlarını
uyaran açıklamalarda bulundular. Fransa yayımladığı açıklamada Bahreyn’de güvenliğin
sağlandığı ancak temkinli olunması gerektiği ifade ediliyordu. Buna karşın Kanada yayımladığı uyarı metninde güvenliğin tam manasıyla sağlanamadığı ve her an
“taşkınlıkların” olabileceği yönünde vatandaşlarını uyarıyordu. Ayrıca gasp ve şiddet
(özellikle kadına yönelik şiddet) konusunda uyarılara da yer verilmiş. Kanada’nın
yayımladığı uyarı yazısının diline bakıldığında bir yıldır Manama sokaklarında seselerini
duyurmaya çalışan eylemcilerin gürültücü tiplere benzetildiğini de söyleyebiliriz.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız ve Bahreyn’e gitmeye karar verdiyseniz
dışişlerinin internet sitesine baktığınızda Bahreyn’e ilişkin herhangi bir uyarının yer
alamadığını görebilirsiniz. Bahreyn’den Yemen’e geçmeyi planlıyorsanız “seyahat
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uyarılarına” baktığınızda 25 Mayıs ve 3 Haziran 2011 tarihlerinde seyahat etmek isteyen
Türk vatandaşlarının yaşanan güvensizlik sebebiyle uyarıldığını görebilirsiniz. Fransa
ve Kanada açısından da Yemen gidilmemesi gerek ülkelerin arasında yer alıyor. Her üç
ülkenin Yemen konusunda hem fikir oldukları ancak Bahreyn konusunda farklılıkların
olduğunu söylemek mümkün.
Bahreyn’e yönelik “seyahat uyarısının” bulunmaması veya kontrol altına alındığının
ifade edilmesi suların durulduğu anlamına gelmiyor. Kanada Dışişleri’nin Bahreyn konusunda kullandığı dil aslında dünyanın konuya yaklaşımını göstermesi açısından dikkate
değer. Türkiye’nin Yemen konusunda yaptığı uyarıları Bahreyn konusunda yapmaması
gerçekleri ortadan kaldırmıyor.
Körfez ülkeleri içinde ekonomik durumu parlak olmayan Bahreyn’in jeopoliitk
konumu itibariyle büyük öneme sahip olduğu bir gerçek. Bahreyn’de şiilerin iktidarı
ele geçirmesi durumunda İran’ın bundan zaferle çıkacağı ve bu gün Suudi Arabistan’ı
İran’dan ayıran denizin yerine 25 kilometrelik bir köprünün ayıracağı endişesi büyük
devletler için statükonun muhafazasını gerektiriyor. Bu çerçevde Bahren Krallığı’nın
isteğiyle Suudi Arabistan, Mart 2011’de, söz konusu köprüyü geçerek, güvenliği sağlamak
üzere, başkent Manama’ya giriş yaptı.
Exeter Üniversitesi’nde (İngiltere) görev yapan Prof. Valérie’ye göre İran tehdidi
gerçeği yansıtmamakta. Şiilerin İran’a yakın durdurukları iddiasının genel anlamda
beklentilerinin bilinmemesinden kaynaklandığını düşünüyor. Bahreyn’de yaşayanan
şiilerin çoğunluğu için İran rejimi bir model olarak görülmemekte. Bahreynlilerin
monarşinin düşmesi durumuda cumhuriyet rejiminden veya kalması durumuda (tam)
parlamanter monarşiden yana olacaklarını ifade ediyor. Ayrıca Bahreyn’in Amerikan
5. donanmasına ev sahipliği yaptığı ve çok güçlü bir dinleme merkezinin bulunduğu
hatırlandığında Amerika açısından da konunun büyük önem arzettiği ifade edilmeli.
Bir milyon üç yüz bin Bahreynli’nin yüzde 75’i şii. Son yıllarda aldığı dış göçle sunnilerin sayısı arttı. Bahren muhalefeti konunun mezhepsel olarak ele alınmasına tepkili.
Kırk yıldır baskı altında tutulduklarınını ve haklarının tanınmadığını söylüyorlar ve adalet
istiyorlar. Ne var ki iktidarı elinde bulunduranlar -dış dünyanın yaklaşımını bilmeleri sebebiyle- verdikleri sözleri tutmak şöyle dursun baskıları artırdıkları anlaşılıyor.
Bir yıl içinde devlet dairelerinde çalışan şiiler görevlerinden, üniversitelerde “şüpheli
bulunan” öğrenciler üniversitelerden uzaklaştırıldılar. Eylemciler, kırk yıldır iktidarı
elinde bulunduranların yeni anayasa konusunda (2001 deneyimini göz önünde bulundurarak) verdikleri sözleri inandırıcı bulmadıklarını ifade ediyorlar ve bunun sadece zaman kazanmaya dönük bir manevra olduğunu düşünüyorlar. Bahreynliler getolaşmadan,
hürriyetlerden, ekonomik ve sosyal haklardan faydalanamamaktan da şikâyetçiler. Büt38
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ün bunların dışında rejimin muhaliflere yönelik sistematik işkence uyguladığı da insan
hakları savunma örgütlerinin raporlarında yer alıyor (Bahrain Independent Commission
of Inquiry / BİCİ- rapor ve önerileri, 23 Kasım 2011).
Gözlemcilerin aktardıkları bilgilere bakılırsa başkent Manama asker ve polis
tarafından kuşatma altına alınmış, şehrin çeşitli noktalarında barikatlar ve kontrol
noktaları oluşturulmuş durumda. İktidar eylemcilerin bir araya gelmemesi için bütün yollara başvurmaya kararlı görünüyor. Böylesi bir tabloda Bahreyn’e seyahat etmek “mümkün” görünse de, Manama’nın açık ceza evi görüntüsü, Bahreyn’in jeopolitiğin kurbanı
olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor.
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