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1990 y›l›n›n 11 Eylül’ünde, Amerikan askerleri Kuveyt’te muzaffer konufllanmalar›n› tahkim etmiflken, Baba Bush, Amerikan Kongresi’nin ortak birlefliminde
flöyle seslendi: “Milletlerin yeni ortakl›¤› (partnership) bafllam›flt›r ve bugün özel
ve ola¤anüstü bir momentte bulunuyoruz. Çok ciddi olsa da, Körfez’deki bunal›m, ayn› zamanda, iflbirli¤inin tarihi bir dönemine geçifl için az bulunur bir f›rsat
yaratmaktad›r. Bu sorunlu zamanlardan... bir yeni dünya düzeni ortaya ç›kabilir: Terör korkusundan azade, adalet aray›fl›nda daha güçlü ve bar›fl› elde etmede daha güvenli bir yeni dönem. Dünya uluslar›n›n, do¤uda ve bat›da, güneyde
ve kuzeyde, zenginleflip birlikte uyum içinde yaflayacaklar› bir ça¤.”
Daha sonra, Amerikan emperyalizminin ideologlar›, bu sözleri günlük dile
çevirdiler. “Milletlerin iflbirli¤i”ni Sebastian Mallaby flöyle anlatt›: “Amerika bombalar ve savafl›r, Frans›zlar, ‹ngilizler ve Almanlar s›n›r bölgelerinde polis görevi
yaparlar ve Hollandal›lar, ‹sviçreliler ve ‹skandinavlar da insani yard›m götürürler.” Eski baflkanlardan Jimmy Carter’›n Ulusal Güvenlik Dan›flman› Zbigniew
Brzezinski ise, “proje”de ABD’nin ötekilere iliflkin genel stratejisini yazd›: “Vasallar aras›ndaki çat›flmalar› önleyip ba¤›ml›l›¤› sürdürmek..., haraca ba¤lanm›fllar› uysal tutmak ve korumak ve barbarlar›n biraraya gelmesini önlemek.” Charles
Krauthammer de, yeni düzenin profili çizdi: “Amerika, so¤uk savafl› kazand›, Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti’ni ödül olarak cebe att›, sonra da S›rbistan ve Afganistan’› yak›p kül etti ve bu arada da muazzam askeri gücünü göstererek Avrupa’n›n önemsizli¤inin alt›n› çizdi.”
Yeni Roma’n›n yeni dünya düzeni iflte böyle olacakt› ve “Proje”nin Ortado¤u merkezli bir konuflmada ilan edilmesi elbette rastlant› de¤ildi. “Proje,” orada
bafllam›flt›.

* Dr.
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1 May›s 2003 tarihinde, evlat Bush, bir savafl gemisinin güvertesinde, üzerinde askeri üniforma, “Ba¤dat’›n düfltü¤ü”nü müjdeledi. “Proje,” Hürriyet gazetesinin manfletiyle söyleyecek olursak, “Tam Gaz Ba¤dat” ilerlemekteydi. Ba¤dat’›n düflmesinin hemen ard›ndan gelen ya¤malamalar, yayg›n tasfiye, tutuklamalar, iflkence, infazlar, halk›n ac›mas›z fliddetle bast›r›lmas› uygulamalar›, emperyalist yeni düzenin Ortado¤u üzerindeki kesin hakimiyetinin kan›tlar› olarak
dalga dalga yay›ld› yerkürenin dörtbir yan›na.
Düfl, gerçek olmaktayd›!..
Ne var ki, beynelmilel sermayenin iflah olmaz sömürü ifltihas›, ABD’nin dünya hakimiyeti güdüleri ve en geliflmifl teknolojilerin kaba kuvvetiyle beslenen bu
ham hayal, Irak’ta Direnifl duvar›na çarpt›, darmada¤›n oldu.
Öykünün bundan sonras› biliniyor. Önce, dünyaya söylenen yalanlar bir bir
ortaya ç›kt›. Ard›ndan, iflkencenin resimleri ortal›¤a saç›ld›. Bu arada, ABD ve iflbirlikçilerinin askeri, politik ve ahlâki yenilgileri ard› ard›na gelmeye bafllad›.
2005, baflta Amerikal› askeri yetkililerin, politkac›lar›n ve kamuoyunun askeri yenilgiyi kabullendikleri bir y›l oldu.
Bunun üzerine, kaba kuvvetin fliddetinin yan›na, yenilginin pani¤iyle alelacele Büyük Ortado¤u Projesi (BOP) devreye sokuldu. Bu yay›n›n 2004’i anlatan
y›ll›¤›nda, BOP’u flöyle özetlemifltik:
“Sadece Irak’ta bile salt fliddete ve askeri teknolojiye dayanarak hakimiyet kuramayaca¤›n› gören ABD, flimdi BOP’la, hakimiyetini tesis etmede baflka
araçlara da ihtiyaç duymaktad›r. Amerika’l› ideologlar buna, “yumuflak güç”
unsurlar›n›n da kullan›lmas› diyorlar. Yani, Ortado¤u halklar›na, onlar›n üzerinde kal›c› hakimiyet kurabilmek için, ABD’nin kendi moral, politik, kültürel,
ekonomik de¤erlerini, ideolojik varsay›mlar›n›, dünyaya bak›fl›n› ve, giderek,
hayat tarz›n› kabul ettirmesi gerekti¤i öneriliyor.
Böylece, Ortado¤u’nun kadim halklar› Amerika’n›n kendi gül cemalinden,
imaj›ndan yeniden yarat›labilirlerse, üzerlerinde bir ‘de¤erler hegemonyas›’
kurulabilirse, ABD’nin hakimiyeti kal›c› olabilecek, düzenin, halklar›n yaflam›n›n ve gündelik faaliyetlerinin dinamiklerinden, kurumlar›n do¤al iflleyiflinden
Amerikan hakimiyeti yeniden üretilebilecek, Amerikan emperyalizmi kendini
do¤rudan düzenden var edebilecektir. Sonuçta da, ABD, d›flsal bir müstevli
olmaktan ç›kacak, düzenin içsel, organik, görünmez bir do¤al örtüsü olacak,
‘organik hakimiyeti’ni kurabilecektir. Onun için bu projede ‘demokrasi’ demogojisiyle a¤›rl›k, medyaya, üniversitelere, ilk ve orta ö¤renim kurumlar›na,
hatta kurulmas› planlanan ana okullar›na, sivil toplum örgütlerine, ayd›nlara
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veriliyor. Hedefin beyinler ve vicdanlar oldu¤u bellidir.
Bir baflka ifadeyle, bir yandan bedenler fizik fliddetin araçlar›nca paramparça edilirken, öte yandan da, ruhlar ‘ideolojiler ve de¤erler’ce tutsak al›nacak,
giderek, yok edilecektir. Fizik fliddet ile ‘de¤erler hegemonyas›’ birlikte iflleyecek... ‘hegemonik düzen’ kurulacakt›r. Önce fliddet ile, kaba kuvvet ile iktidarlar de¤ifltirilecek, sonra da ideolojik manipülasyonlar ve ‘r›za üretimi’ ile toplumlar, kültürler ve düzenler de¤ifltirilecektir. Güç (fliddet)+R›za (hegemonya)=
Hakimiyet; iflte BOP’un formülü budur. Bundan sonra ‘yaflayan ölüler’den oluflan kölelefltirilmifl toplumlar istenildi¤i gibi güdülecektir. Gramsci’nin diliyle
söylersek bu tepeden inme karfl› devrimin, yani ‘pasif devrim’in egemen ‘tarihsel blok’unu da ABD, yerli iflbirlikçiler, beynelmilel sermaye, lojistik destek
sa¤layacak emperyalist müttefikler ve tetikçiler oluflturacakt›r.”

Ne var ki, BOP'un foyas› da pek çabuk ortaya ç›kt› ve Ortado¤u’nun kadim
halk› bu manipülasyonu elinin tersiyle itti, reddetti.
2006 y›l›, ABD’nin bölgede can havliyle yeniden fliddetin ipine sar›ld›¤› y›l
oldu. 2006 y›l›n›n ilk günlerinde, sadece 6 Ocak’ta 140 insan hayat›n› kaybetti.
fiubat ay›n›n bafl›nda da, bata¤a saplanm›fl Bush, Irak ve Afganistan savafllar›
için Kongre’den ek 70 milyar dolar daha talep etti, 2006 için savafl bütçesi toplam› 120 milyar dolara yükseldi. Temmuz ay›ndaysa, 110 milyarl›k ek bir fonun
daha talep edilece¤i aç›kland›. Geliflmifl ülkenin devlet kapitalizmi ifllevini görüyordu: fiirketler Irak’ta ganimet topluyor, devlet de halk›n s›rt›ndan savafl›n finansman›n› sa¤l›yordu.
Bu arada, kendi bafl›na yetersiz kald›¤›n› ve “uluslararas› koalisyon”da yer
alm›fl öteki ülkelerin askeri deste¤ini yitirmekle oldu¤unu gören ABD, yan›na bölgedeki bafl tetikçisi Siyonist Devlet’i de alma yoluna gitti ve yeni bir “dolayl› fliddet dalgas›”na yeflil ›fl›k yakt›.
‹srail zaten pusuda beklemedeydi. ‹srail eski askeri istihbarat baflkanlar›ndan
Shlomo Gazit’in bir zamanlar flöyle demiflti:
“‹srail’in temel görevi hiç de¤iflmedi ve hâlâ yaflamsal önemde sürüyor. Müslüman Arap dünyas›n›n ortas›ndaki konumu, ‹srail’i, çevresindeki bütün ülkelerin istikrar›n›n adanm›fl bekçisi olmaya yazg›l› k›ld›. [Görevi], var olan rejimleri korumakt›r; radikalleflmeyi önlemek ya da durdurmak ve köktendinci
fanatizmin geliflmesini engellemek.”

‹flte flimdi ona bir kez daha görev düflmüfltü. ‹srail güçleri, Filistin’de Hamas’a, Lübnan’da da Hizbullah’a karfl› ac›mas›z sald›r›lara geçti. Bu, ‹ran’›n “ön
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savunma mevzileri” olarak görülen ve Amerika’ya karfl› cepheyi geniflletip derinlefltirme yetene¤ine sahip silahl› muhalefete karfl› giriflilmifl bir eflgüdümlü taarruz
idi ve as›l hedef ‹ran’d›. ‹srail, Hizbullah direnifli karfl›s›nda Lübnan’dan geri çekilmek zorunda kald› ama bu sefer onun ad›na temizlik yapmak üzere ülkeye bir
BM Gücü gönderildi ve iç savafl k›flk›rtmalar›na baflland›.
Temmuz ay›nda Irak’ta ise, 1,666 adet bombalama olay› meydana geldi.
Bir yandan da, Direnifl’i bölmek ve bölgede yeni bir böl-yönet yöntemi için
“mezhepler çat›flmas›” da körüklenmeye baflland›. 19’unda 1249 gün ile Ikinci
Dünya Savafl›’n›n gün say›s›n›n afl›ld›¤› A¤ustos ay› içinde, üç gün arayla, ABD
Merkezi Komutal›¤›n bafl›ndaki General John Abizaid ile Irak’taki Amerikan gücünün komutan› General George Casye, Irak’ta, “iç savafl”a dikkat çektiler. ‹lginçtir, ayn› y›l›n Kas›m ay›nda aç›klanan bir kamuoyu yoklamas›na göre,
Irak’taki fiiilerin yüzde 74’ü, Sünnilerin de yüzde 91’i ABB iflgal gücünün ülkeyi
terketmesinden yanayd›lar. ‹flgal Gücü’ne karfl› olanlar flimdi birbirleriyle vuruflturuluyorlard›.
Irak’ta, gözü dönmüfl iflgalcilerin ve iflbirlikçilerinin azg›n sald›r›lar› sonucu
büyük bir k›r›m yaflan›rken, 24 Eylül’de Bush bütün bu yaflananlar›n, Irak’taki fliddetin, tarihte “sadece bir virgül” olaca¤›n› söyledi. Ünlü Johns Hopkins Üniversitesi’nden bir epidemiolojist heyeti ise, 11 Ekim’de, 2003 Mart’›ndan buyana
Irak’ta 650,000 insan›n öldü¤ünü aç›klayacakt›. Bush’un “virgül”ü buydu ve emperyalizmin Yeni Dünya Düzeni’nin Irak halk›na düflen bedelinin bir k›sm›yd›.
Ne var ki, 2006 y›l›nda, emperyalist cephe gerisinde de çatlaklar ortaya ç›kmaya bafllam›flt›. 3 Ekim’de, Amerikal›lar›n yüzde 58’inin Bush yönetiminin Irak’a
iliflkin olarak bilerek yalan söyledi¤ine inand›¤› aç›kland›. 14 Ekim’de aç›klanan
bir kamuoyu yoklamas›na göreyse, Amerikan halk›n›n yüzde 73’ü Irak’taki askerlerin geri çekilmesini istiyordu. Bir gün sonraysa, Bush’un partisinden Nebraska
Senatörü Chuck Hagel, “Irak’tan ç›kman›n bir yolunu bulmal›y›z. Ortado¤u,
1948’den daha tehlikeli bir dönemini yafl›yor ve biz bu yang›n›n ortas›nday›z”
diyordu. 12 Ekim’de de, ‹ngiliz Genelkurmay Baflkan›, “Irak’tan hemen ç›kmal›y›z çünkü orada kalmay› sürdürmenin sonuçlar› toplumumuz aç›s›ndan felaket
olacakt›r” dedi. 23 Ekim’de Cumhuriyetçi Parti Senatörlerinden Arlen Specter,
“Irak’ta bir iç savafl yafland›¤›n› kabullenmeliyiz” dedi. Bir gün sonra, USA Today
gazetesi, Amerikan halk›n›n sadece yüzde 19’unun savafl›n kazan›lmakta oldu¤una inand›¤›n› yazd›.
5 Kas›m’da, iflbirlikçi Irak yönetiminin mahkemesi, Saddam Hüseyin’i ölüm
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cezas›na mahkum etti. ABD’nin eski suç orta¤›n› ortadan kald›rmaya kararl› oldu¤u anlafl›ld›.
Kas›m ay›nda yap›lan seçimlerde de, Bush’un partisi hezimete u¤rad›.
ABD’nin savafl gücünü, dolay›s›yla da dünyay› denetleme ve baflka yerlere müdahale yetene¤ini olumsuz yönde etkiledi¤ine inand›klar› Irak maceras›na karfl›
yürüttükleri seçim kampanyas›yla Demokrat Parti Kongre’nin iki kanad›nda da
ço¤unlu¤u ele geçirdi. Bir gün sonra, iflgalin mimarlar›ndan Savunma Bakan› Donald Rumsfeld istifa etti. Yerine atanan eski CIA Direktörü Robert Gates, kendisine “ABD Irak’taki savafl› kazan›yor mu” diye soran gazeteciye k›saca “hay›r” dedi.
6 Aral›k’ta eski d›fliflleri bakanlar›ndan James Baker ile Bush’un iç güvenlik
dan›flmanlar›ndan Lee Hamilton’un ortak baflkanl›¤›nda oluflturulan Irak Çal›flma
Gurubu’nun raporu aç›kland›. Raporda, “ABD’nin Irak’ta askeri üsler kurmamas›, Irak’taki direnifl liderleriyle ve Suriye, ‹ran gibi bölge ülkeleriyle görüflmeler
bafllatmas›, Irak’ta büyük miktarda asker bulundurma sözü vermemesi” gibi öneriler yer ald›. Yine de, bataktaki Amerikan yönetiminin militarizmin ipine sar›lmaktan baflka çaresi kalmam›flt› ve ç›rp›nd›kça daha fazla fliddete ihtiyaç duyuyor, bata¤a daha fazla saplan›yordu. 12 Aral›k’ta Washington Post gazetesi, bütün komuta heyetinin itirazlar›na karfl›, Bush yönetiminin Irak’a yeni asker gönderme planlar› yapt›¤›n› yazd›.
30 Aral›k’ta da, Saddam idam edildi...
2006 y›l› böyle geçti. 2006’n›n 21 Mart’›nda Bush, Amerikan askerlerinin
Irak’ta kendi baflkanl›k süresi içinde 2009 y›l›na kadar kalacaklar›n› ve gerisini
kendisinden sonraki baflkan›n düflünece¤ini söylemiflti. O ç›rp›nd›kca bat›yor. Yenilgi ve korku derinlefltikçe emperyalizmin daha da sald›rganlaflaca¤› ama sonun
bafllang›c› noktas›n›n da geçildi¤i kesin. Art›k ABD’nin daha ne kadar dayanabilece¤i ve bölgedeki yang›n›n daha nerelere s›çrayabilece¤i konufluluyor. As›l beklenense, emperyalist fiyaskonun ne zaman ve nas›l sonlanaca¤›...
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