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<p><b><img src="images/stories/image/dilek_yaras_300.jpg" width="200" alt="dilek_yaras"
style="float: left; margin-right: 8px;" /></b></p>  <p>D?LEK YARA? </p> 
<p><b>SUR?YE</b>�ye m�dahale, yani sava? lobisi, tek yanl? haberleriyle kamuoyu
alg?s?n? �rp?tmak i�n var g�c�yle �l???yor.</p>      <p>Kendilerini biraz daha sa?duyulu
olmaya, Suriye�de akan kan?n durmas? i�n silahl? m�cadeleden ba?ka yollar? d�?�nmeye
davet edenleriyse Baas rejimini desteklemekle su�uyorlar.</p>  <p>??te bu ortamda, Eski
MOSSAD ?efi EfraimHalevy�nin8 ?ubattarihinde New York Times�ta yay?nlananve Suriye ile
ilgili de?erlendirmelerde mutlaka g� ��nde bulundurulmas?gereken �?ran�?n Yumu?ak
Karn?�ba?l?kl? yaz?s?da kolayca yok say?labiliyor.</p>  <p>?ran kar??t? bir kamuoyu
yaratma amac?n?n a�k� ifade edildi?i bu yaz?da Halevy,?srail�in ?ran tehdidinden
kurtulmas? i�n Suriye devrimi f?rsat?n?n ka�r?lmamas? gerekti?ini vurgulayarak,�?ran,
sonucu ne olursa olsun �lkedeki y�etimin Esed�da kalmas? i�n elinden geleni yapmaya
niyetli. ?srail ve Bat? ise ne pahas?na olursa olsun bunu engellemeli...�diyor.</p>  <p>Tabii ki
?ran�?n, Rusya ve �n�deki M�sl�man b�geleri de kar??t?raca??n?n, dolay?s?yla gerek
Rusya�n?n gerekse �n�in kendi menfaatleri icab? Suriye�ye m�dahaleden yana olmas?
gerekti?inin �st�ne basarak...</p>  <p>Yaz?n?n sonunda ise,�Ne mutlu ki Esed ve
yanda?lar? istemeden de olsa ?ran tehdidini imha etmek i�n bir f?rsat yaratt?lar� diyor ve
Esed�ate?ekk�rlerini sunuyor Eski Mossad ?efi...</p>  <p>??te b�le bir niyet bildirgesi
T�rkiye kamuoyunda g�ndem olu?turmuyor,  sorgulanm?yor, tart???lm?yor.Bu yok say???n
Halevy�nin ciddiye al?nmayacak bir ?ah?s olmas?ndan kaynakland???n? sanm?yorum. E?er
�le olsayd? T�rkiye-?srail ili?kilerinin d�zelece?ine dair a�klamalar?n?n man?etlerden
inmemesi durumuyla da kar??la?mazd?k.</p>  <p>G��nen o ki, kamuoyu, sava? lobisinin tek
yanl? haberlerine teslim olmu? durumda. ??in en ilgin�yan? ise, ?srail ve ABD kar??tl??? ile
�n yapm?? baz? ?slamc? gruplar?n dahi bu iki �lketaraf?ndan servis edilen bilgileri
hi�sorgulamadan kabul ederek kom?umuza yap?lacak NATO m�dahalesini bir zorunluluk
olarak g�meleri ve g�termeleri...</p>  <p>Bu kesimler, Bat?�n?n ve NATO�nun neden
Bahreyn�e, Yemen�e, Katar�a, Somali'yi i?gal eden Kenya ve Etiyopya ordusuna m�dahale
etmedi?ini soranlar? da Suriye�deki direni?i k?rmaya �l??makla su�uyorlar. Biraz daha ileri
gidip,�Ukranya ve G�rcistan�daki Amerikan oyununu g�d�?�n�z halde Suriye�deki ABD
etkisini nas?l yok sayars?n?z?!� diye sorsak bizden k��s� olmaz herhalde.</p> 
<p><strong>NATO m�dahalesine �okey� demeden �ce</strong></p>  <p>Baas rejiminin ve
Esed�?n zulm� kar??s?nda mazlumlar?n yan?nda olmak, hi�kimsenin itiraz
edemeyece?ihakl? bir gerek� elbette. Lakin,Suriye�ye yap?lacak bir NATO m�dahalesini
onaylamadan �ce a?a??daki hususlar? da d�?�n�p kafalardaki soru i?aretlerini ve endi?eleri
giderecek makul cevaplar vermek gerekir:</p>  <p>*Elimizde ?srailli MOSSAD?efi�nin,
Suriye�nin kar??t?r?lmas?n?n ne kadar i?lerine geldi?ini a�klad??? ve t�m d�nyay?
Suriye�ye sald?rmaya ikna etmeye �l??t???ama as?l hedefin ?ran oldu?unu da gizlemedi?i
bir yaz? varken...</p>  <p>*?srail ve ABD g�d�ml� medyan?n (El Cezire ba?ta olmak �zere)
d�nya kamuoyunu manip�le etmek i�n her t�rl� yalan ve �rp?k bilgiyi yayd???n?
biliyorken...</p>  <p>*Ve daha d�n Mavi Marmara�da hunharca katledilen sivil ve silahs?z
insanlar?n u?rad??? zul�m kar??s?nda zalim ?srail�in h�k�metine kar?? net bir tav?r
alamam?? bir kesimin Suriye�deki zulme kar?? �kma iddias?yla ba?? �kti?i m�dahale
giri?imlerinin samimiyetine dair her t�rl� sorgulama hakk?m?z varken b�lesine iki y�zl�ve
kaypak bir sava? lobisinin pe?ine tak?l?p Suriye�ye NATO m�dahalesi istemekne kadar
do?rudur?</p>  <p>Ayr?ca, ?srail ambargosu ve zulm� alt?ndaki Gazzelilere insani yard?m
g��rmek i�n yola �kanlar? sorgulayanlar?n Suriye�ye a�lmas? �g��len insani yard?m
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koridorunun askeri m�dahale anlam?na gelmesini hi�sorgulamadankabul etmelerindeki
tuhafl??? da g�den ka�rmamak laz?m.</p>  <p><strong>Mazlumlar i�n can?n? verenlerin
sesi</strong></p>  <p><i> </i></p>  <p>Bak?n, Gazzelliler i�n m�cadele eden ve bu u?urda
b�y�k bedeller �eyen, can? gibi sevdi?i e?i �tin Top�o?lu�nu Mavi Marmara gemisindeki
sald?r?da kaybeden�?dem Top�o?luSuriye�ye m�dahale i�n ne diyor:</p> 
<p>�...Suriye'de kan ak?t?ld?k� asl?nda ?ran �zerindeki bask? daha da art?yor ve adeta
?ran'? ?srail eliyle vurmay? me?rula?t?racak bir ortam olu?turuluyor. Suriye �zerinden b�gede
muhtemel tehlikeli geli?meleri m�mk�n k?lacak ortam?n olgunla?mas? isteniyor adeta.
B�genin en �emli �lkesi olan T�rkiye, bu oyuna asla alet olmamal?d?r. T�rkiye asla
Suriye'ye girmemeli, fiili m�dahalede bulunmamal?d?r.</p>  <p>�STK�lar?m?z en az?ndan
sa?duyu sahibi olup, devlet nazar?nda g��lmek istenmeyen halk?m?z?n karde?lik
hassasiyetini, bu halka yak???r ?ekilde ifade etmelidir. Hele ki kendilerinden ?srail�e kar??
a�lmam?? davalar?n, hesab?n? sormas?n? bekledi?imiz kurulu?lar?n, suskunlu?unu ?srail�e
kar?? devam ettirip Suriye�yi bahane ederek �H�seyn�i� adaletten bahsetmeleri hem
g�l�n�olacak, hem de Ris�et�in asli unsurunu bir tarafa b?rakma anlam?na gelecektir.�
(�?dem Top�o?lu / 23 Aral?k 2011- Caferiyol.com)</p>  <p>D�n, Gazze konusunda eylemler
d�zenleyip ?srail�e bayrak a�nlar?n,bug�n nas?l olup da ?srail ve ABD�nin g�d�m�ndeki
�vrelerin kuyru?una tak?ld?klar?n? ve hatta<i> �Suriye ile sava?al?m�</i>korosuna
kat?lmayanlar?Baas i?birlik�si ilan edebildiklerinien az?ndan �?dem Top�o?lu�na
a�klamalar? gerekiyor san?r?m.</p>  <p><strong>Sava? lobisine birka�soru
daha</strong></p>  <p>�celikle, m�dahale yanl?s? herkesin ate? p�sk�rd�?� Rusya�n?n
D??i?leri Bakan Yard?mc?s? Gennadij Gatilov�unveto gerek�lerini�BM karar?na, yapt?r?mlar
sadece Suriye h�k�metine y�elik oldu?u, muhalefetin sorumluluklar?na dairse tek kelime
etmedi?i i�n kar??y?z...�?eklinde a�klad???n? bir kenara not edelim.</p>  <p>Ard?ndan da
Suriye muhalefetine toz kondurmaktan ka�nan ancak son zamanlarda pe?pe?e gelen
kan?tlardan sonra �� say?s?n?n artmas?nda silahl? muhalefetin de bir pay? oldu?unu kerhen
de olsa kabul eden sava? lobicilerine ?u sorular? soral?m:</p>  <p>*BM Genel Kurulu�nun
Suriye tasar?s?n? oylad??? esnada, ABD Senato Silahl? Kuvvetler Komitesi toplant?s?nda
konu?an Ulusal ?stihbarat Konseyi Ba?kan? James Clapper�in, �Suriye�nin ?am ve
Halep�teki intihar eylemlerini Kaide�nin Irak koluna ba?l? militanlar ger�kle?tirmi?tir. Kaide,
Suriye muhalefetinin i�ne s?zm?? ve Esed y�etimine kar?? eylemleri y�lendirmektedir...�
s�leri hakk?nda ne d�?�n�yorsunuz?</p>  <p>*Ya Suriyemuhalefetinin yurtd???ndaki
s�c�lerinin hakk?ndaki ?aibelere kar?? ne dersiniz?</p>  <p>Mesela:Ulusal Konsey�in
s�c�s� Basma Kodmani�nin, Ulusal Konsey�le Amerika D??i?leri Bakan? Hillary Clinton
aras?nda Aral?k ay?nda d�zenlenen toplant?dasarfetti?i�Amerika, d�nyadaki hukukun hamisi
ve �g�rl�?�n bek�sidir...�c�mlesini... Bir ay �ce,T�rkiye�de  �g�r Suriye Ordusu
Komutan? Riyad Es�ad�lag��?en ve bu ordunun s�c�l�?�ne getirilen Lama Atassi�nin
organizat�leri aras?nda bulundu?u Paris Konferans?�n?n (4 Temmuz 2011)ba??ndaki
isimlerden birinin �nl� Frans?z Siyonistlerden Bernard Henry Levy olmas?n? ve ayn?
Atasi�nin T�rkiye�deki g��?meleri s?ras?nda Bernard Henry Levy, Burhan Galyun, Riyad
Es�ad ve Libya devriminin komutanlar?ndan AbdulhakimBelhac'?n da kat?ld??? bir toplant?da
haz?r bulundu?u iddialar?n?nas?l yorumlars?n?z?</p>  <p>*Peki, Suriye konusuna b�t�n bu
bilgiler ?????nda b�le bir pencereden bak?nca: Suriye�deki Bat? tezgah?na kar?? duran
Hizbullah�?n Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah�?n�Onlarca y?ld?r ?srail�le
m�zakere ederek Arap bar?? plan?ndan bahseden Arap �lkeleri, Siyonist rejim i�n siyasi
�z�m� kabul ederken Suriye i�n siyasi �z�m yolunu kabul etmiyorlar...�, iddias?n? haks?z
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bulabilir ve �Suriyelileri birbiriyle sava?t?rmak i�n g�derilen silahlar kime ve neye hizmet
ediyor? Bat?l?lar?n, Araplar?n ve ?srail�in Suriye�de sava? ve y�etimi devirmek i�n
g�terdi?i ?srar?n sebebi ne?�sorusuna i�niz rahat olarak �Suriye halk?n? d�?�nd�kleri
i�n...� cevab?n? verebilir misiniz?</p>  <p><strong>Genel manzara </strong></p> 
<p>*T�rkiye�de de di?er Bat?l? �lkelerde oldu?u gibi, Suriye�ye NATO m�dahelesine kar??
�kanlar? Baasc?l?kla su�ayan ve seslerini bo?maya �l??an bask?n bir sava? lobisi var.</p> 
<p>*Ne ilgin�ir ki <i>�Zalimlere kar?? mazlumlar? koruyoruz...� </i>arg�man?yla sava?
lobisinin bayraktarl???n? yapanlarla, d�n Gazzeli mazlumlara yard?ma giderken katledilen
yard?m g��ll�lerini �?srail devletini ne kadar zalim oldu?unu bile bile k??k?rtt?klar?�
gerek�siyle su�ayanlar ayn? ki?iler...</p>  <p>*Daha da ilgin�ir ki d�n Irak�a m�dahaleye
kar?? olan, Filistin ve Mavi Marmara meselesinde dik durmu? baz? �?slamc?� kesimler de bu
sava? lobisinin pe?ine tak?l?yor ve olas? bir NATO m�dahalesinin Suriye�de nelere yol
a�bilece?inisorgulam?yorlar bile...</p>  <p>*?slamc?lar aras?ndaki ayr??mada taraflar giderek
daha fazla mezhep farklar?n? �e �kar?yorlar. Bir taraf m�dahaleye kar?? olanlar? ?ial?k ve
?ran ajanl??? ile su�arken, di?er taraf da onlar? Ortado?u�da S�nni hakimiyeti istemekle
su�uyor. ?ki taraf da bu kavgan?n nerelere varaca??n?n, Irak�ta mezhep �t??malar?n?n
sebep oldu?u vahim durumu g�mezden geliyor.</p>  <p>*Birle?ik Arap Emirlikleri�nden yay?n
yapan Suudi sermayeli el-Arabiya televizyonu, Suriyeli muhaliflerin d??ar?dan kendilerine silah
ve ileti?im ara�ar? yard?m? yap?ld???n? do?rulayarak tanksavar ve u�ksavar gibi a??r silah
talebinde bulunduklar?n? bildirdi.</p>  <p>*Rusya ve �n, Tunus�ta yap?lan �Suriye�nin
Dostlar?� toplant?s?na kat?lan  �lkelere �Suriye�deki ?iddetin derhal durdurulmas? ve
Suriye y�etimi ile muhaliflerin hi�ir � ?art ileri s�r�meksizin sorunun siyasi �z�m�
konusunda m�zakerelere ba?lamas?...� �?r?s?nda bulundu.</p>  <p>*?sve�i Ortado?u
uzman? LeifStenberg�e g�e, eskiden beri L�bnan ya da Irak gibi olaca?? endi?esi i�nde olan
Suriye�deki  Aleviler ve etnik az?nl?klar, rejim y?k?ld?ktan sonra ba?lar?na geleceklerden �k
korkuyorlar.</p>  <p>*Muhaliflerin yeni bir ?ey getirmedi?i gerek�siyle boykot etti?i yeni
anayasa referandumu y�zde57,4 oran?nda bir kat?l?mla 26 ?ubat�ta yap?ld? ve y�zde89, 4
oy oran?yla kabul edildi. Suriye Devlet Televizyonu�nun haberine g�e: Referanduma kat?lma
hakk? olan 14.589.954 ki?iden 8.376.447�si sand?k ba??na gitti. 753.208 ki?i (y�zde 9)
�hay?r� oyu kulland?. 132.920 (y�zde1.6) oy isege�rsiz say?ld?. Bu yeni anayasayla �Baas
Partisi�nin �lke ve halk?n �deri oldu?u� y��ndeki madde kalk?yor ve muhalif partilerin
��n� a�l?yor.</p>  <p>*Suriye�de refarandum yap?ld??? saatlerde yay?nlanan bir videoda
El Kaide lideri Eymen El Zevahiri, Suriye�deki muhaliflere destek verdi?inia�kl?yordu. Zevahiri,
 Suriye�de rejimin devrilmesinden ba?ka bir �z�m yolunun olmad???n? vurgulayarak T�rkiye,
�d�n ve L�bnan�daki M�sl�manlar? bu isyana destek vermeye �??r?yordu.</p>  <p>*?HD,
D?SK, KESK, �P, Halkevleri ve ESP gibi sol parti ve �g�tler Suriye�ye y�elik m�dahaleye
kar?? y�r�y�?ler d�zenliyorlar. Bu y�r�y�?lerde yer alan Esed resimleri ve Baas rejimini
�en pankartlar emperyalist m�dahaleye kar?? durmak i�n yola �k?lan eylemlerin Suriye�deki
bask? rejiminin destekleyicisi gibi g��nmesine neden oluyor. Bu konuyla ilgili olarak ele?tirilen
?HDGenel Merkezi,Esed resimlerinin ta??naca??ndan haberdar edilmediklerini s�l�yor.</p> 
<p>* Suriye ile s?n?r? olan illerimizde tehlikeli bir kar???kl?k var. Mesela, Hatay�?n S�nni
Araplar?n �?unlukta oldu?u Reyhanl? il�sinde halk?n b�y�k paralar kar??l???nda
silahland?r?ld??? s�leniyor. Hatay halk?,Suriye�den  gelecekg� ak?m?ndan ��r� de
tedirgin. Bunun nedenlerinden biri Hatay�da olu?ma ihtimali olan gerginlik, ikincisi ise b�genin
demografik yap?n?n bozulmas?na ili?kin uzun vadeli planlar oldu?u endi?esi... Ayr?ca, baz?
kesimler orada ya?anan olaylar? �elde Nusayri, genelde Alevi toplumuna nifak tohumlar?
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ekmek i�n kullan?yorlar.</p>  <p>*Irak�taki T�rkmenler, Esed rejiminin bask? ve
sald?r?lar?na maruz kalan Suriyeli T�rkmenlere destek vermek i�n Kerk�k'te d�zenlenen bir
seminerde bir araya geldi. Seminerde sald?r?lar?n durdurulmas? talebinde bulunan Irakl?
T�rkmenler, Suriye�deki T�rkmenlere de parti kurmalar? tavsiyesinde bulundu. Seminerde
ayr?ca d�nya ve T�rk bas?n? da Suriyeli T�rkmenleri ihmal ettikleri gerek�siyle
ele?tirildi.</p>  <p>(Suriye�de ya?ayan T�rkmenlere ili?kin net bir rakam yok. T�rkiye
kaynaklar? 1,5 milyon T�rkmen�den s� ediyor. En do?ru bilgi Suriye�nin elinde; �nk� n�fus
c�zdanlar?nda Arap vatanda?? g��nenlerin ger�k kimlikleri kay?t alt?nda.)</p>  <p><br />
*Suriye Ulusal Konseyi Ba?kan? Burhan Galyun, Suriyeli K�rtlere �erklik vadederek,<i>�Yeni
Suriye�de yerel otoritelerin kendi i?lerini y�r�tmesine izin verecek ?ekilde ademi merkeziyet�
bir y�etim olacak. Ulusal kimli?iniz tan?nacak ve sayg? g�terilecek. Vatanda? olarak
haklar?n?z garanti edilecek. Hayalini kurdu?umuz Suriye�nin yeniden in?as?n da �emli bir rol
oynayacaks?n?z...�</i> dedi.</p>  <p>Suriye�ye askeri i?gale kar?? olan K�rtler,Baas
rejimine de muhalif g��ere de g�venmiyorlar. Onlar i�n as?l �emli olan, K�rdistan�?n siyasi
stat�s�n�n ne olaca??... ABD ba?ta olmak �zere uluslararas? ve b�gesel g��erden bu
konuda garanti istiyorlar.</p>  <p>Dolay?s?yla, Galyun�un s�lerini yeterli bulmayan K�rtler,
bunun bir taktikten ibaret oldu?unu d�?�nerek Galyun�unbu ifadelerinin Tunus�taki
konferans?n sonu�bildirgesinde neden yer almad???n? sorguluyorlar.</p>  <p>*?srail�in eski
Ulusal G�venlik Konseyi Ba?kan? Uzi Dayan da, Suriye�de etnik ayr??man?n desteklenmesi
gerekti?ini s�leyerek, <i>�</i><i>Suriye�nin kuzeyinde ba??ms?z bir K�rt devleti kurulmas?
desteklenmeli, Alevi az?nl?k i�n de �erk bir devlet kurulmas? se�ne?i incelenmelidir...�</i>
dedi.</p>  <p>*ABD�li sosyolog  ve d�nya sistemler analisti Immanuel Maurice Wallerstein�e
g�e ise Suriye�ye bir m�dahale hi�ir zaman olmayacak �nk� asl?nda Esed�?n gitmesi hi�ir
�lkenin i?ine gelmiyor.</p>  <p>* Yrd. Do� Dr. ?hsan �mak, B?LGESAM(Bilge Adamlar
Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi) i�nhaz?rlad??? Suriye analizinde, T�rkiye�nin �k b�y�k bir
tuza??n i�ne �kildi?ini vurgulayarak,<i>�</i><i>Fark?nda olal?m ya da olmayal?m, Suriye
etraf?nda geli?en olaylar bir s�reden beri T�rkiye�yi bu �lkeye m�dahale etme zeminine
do?ru planl? bir ?ekilde �kmeye �l??maktad?r. E?er T�rkiye b�le bir yanl??a d�?er ve
m�dahale ederse, tarihi bir hata yaparak b�gede g��enmesini istemeyen bir k?s?m k�resel
ve b�gesel g��erin haz?rlad??? b�y�k bir tuza??n i�ne d�?m�? olacakt?r...�</i>
diyor.</p>  <p>�mak,<i>�T�rkiye Suriye�ye m�dahale ederse ne olur?�</i>sorusunu ise ?u
?ekilde cevapl?yor:<i>�Her ?eyden �ce, �Karde?� ve �M�sl�man� Suriye ile sava??yor
olmak, T�rkiye�ye ?slam d�nyas?nda itibar kaybettirir. Bu durumda �Suriye�deki insani
dram? �lemek� gerek�si de T�rkiye�yi kurtaramaz. �telik daha �ce T�rkiye tam da bu
sebepten, karde?e ve M�sl�man bir �lke ile sava?mak istemedi?inden Libya�da s?cak
�t??maya girmeyi reddetmi?tir.�</i></p>  <p><strong>***</strong></p> 
<p><strong>Ankara�n?n gaza de?il frene ihtiyac? var </strong></p>  <p><b>YAKINDO?U</b>
sitesininGenel Yay?nY�etmeni; <a
href="http://kitap.antoloji.com/kurtler-bolgesel-ve-bolge-disi-gucler-kitabi/">K�rtler: B�gesel ve
B�ge D??? G��er</a>, <a
href="http://kitap.antoloji.com/stratejik-ittifak-turkiye-israil-iliskilerinin-oykusu-kitabi/">Stratejik
?ttifak T�rkiye - ?srail ?li?kilerinin �k�s�</a>, <a
href="http://kitap.antoloji.com/dorduncu-dunya-savasi-ve-orta-dogu-kitabi/">D�d�nc� D�nya
Sava?? ve Orta Do?u</a> kitaplar?n?n yazar? <b>Alptekin Dursuno?lu, </b>Suriye meselesini
en iyi takip eden ve sava? lobisinin tek sesli korosuna kat?lmayan gazetecilerden...</p> 
<p><b>- EfraimHalevi�ninSuriye�ye m�dahaleden bahseden yaz?s?n? (bir iki sitenin
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d???nda)hi�ir yerde g�ndeme geldi?inig�emedim. Siz g�ebildiniz mi?</b></p> 
<p>G�ndeme geldi?ini sanm?yorum. G�ndem trafi?ini y�lendirenler sadece ?am�da kanl?
g�lek dola?t?rmakla ilgileniyorlar.</p>  <p><b>- Suriye�ye m�dahale konusu tart???l?rken
Halevi'nin yaz?s?n? da g� ��nde bulundurarak yap?lan de?erlendirmeler daha rasyonel
olmaz m?yd??</b></p>  <p>�nk� Suriye konusunda medyaya analitik bir dil de?il, propaganda
dili hakim. Rasyonel analizler komplo teorisi diye niteleniyor,m�?terisi yok. ?u an Ankara�n?n
Suriye politikas?nda kamu deste?i laz?m. Kamu deste?i de analitik dille de?il propaganda diliyle
sa?lan?r.</p>  <p><b> </b></p>  <p><b> </b></p>  <p><b>- Halevi bu yaz?y? Esed
kar??tlar?n? ?a??rtmak, yaz?n?n tam tersi bir y�e manip�le etmek i�n yazm?? olabilir mi
mesela?</b></p>  <p>Tam aksine, ?srail�de Suriye�deki muhaliflerin arkas?nda durdu?unu
g�termemek y��nde bir �ba var. Haaretz gazetesi,16 ?ubat tarihli haberinde D??i?leri
Bakan? AvigdorLieberman�?n ?srail�in art?k, Suriye�de ya?ananlarla ili?kin tavr?n? net bir
?ekilde ilan etmesi gerekti?ini savundu?unu, Ba?bakan Netanyahu�nun ise ?srail�in
Suriye�de ya?ananlara kar?? gizemli tutumunu s�rd�rmesi gerekti?ini belirtti?ini
yazd?.Habere g�e Liebarman, bakanlar kuruluna sundu?u raporunda, <i>�?srail�in
Suriye�de ya?anan toplu katliamlara kar?? ahlaki y�k�ml�l�?� vard?r. ?srail, Suriye�deki
katliamlar? k?namal?d?r ve Be??arEsed�i istifaya �??rmal?d?r...� </i>derken, Netanyahu ve
Savunma Bakan? Ehud  Barak, buna itiraz ediyor ve <i>�Esed�in isyan?n arkas?nda ?srail
duruyor propagandas? yapmas?na f?rsat vermemek i�n bir s�re daha sessiz kal?nmas?
gerekti?ini�</i>s�l�yor.Ancak ?srailli resmi yetkililer bu g��nt�y� vermemeye �l??sa da
onlar bile zaman zaman a??zlar?ndaki baklay? �kar?yorlar.  2 Ocak�ta Esed�e
birka�haftal?k ��r bi�p devrilmesinin Ortado?u i�n b�y�k bir ?ans oldu?unu s�lenmi?
olmas?, buna �nek olarak verilebilir. Yani, ?srailli resmi yetkililer Suriye konusunda �gizemli bir
tutum� g��nt�s� vermeye �l???rken, EfraimHalevi ve Uzi Dayan gibi eski istihbarat�lar
resmi g�evleri olmamas? sebebiyle daha a�k analizler yapabiliyorlar.</p>  <p><b>- Uzi Dayan,
K�rtlere ba??ms?zl?k verilmesinden bahsediyor ama PKK da Esed�?n yan?nda, buna ne
diyece?iz? Bu arada Suriye�deki K�rtlerin de kendi aralar?nda b��nd�?�n�  veEsed
kar??t? olanlar?n PKK�l?larca �d�r�ld�?�n� de biliyoruz.</b></p>  <p>PKK ile ?am
aras?ndaki ?u anki g�eceli yak?nl?k, T�rkiye de?i?keni ile ilgili. PKK, T�rkiye�nin Suriyeli
muhalifleri �g�tledi?ini g��yor ve Suriye�deki K�rtlerin de T�rkiye�nin sepetine d�?mesini
istemiyor. Ama bu PKK ile ?am aras?ndaki g�eceli i?birli?inin ebedi ve stratejik oldu?u
anlam?na gelmiyor. �e yandan PKK, Suriyeli K�rtlerin Erbil taraf?ndan y�lendirilmesine de
s?cak bakm?yor. Nitekim Suriyeli K�rtlerin Erbil�de yapt?klar? konferansa (uzant?s?
olan)PYD�yi g�dermedi?i gibi K�rdistan B�gesel Y�etimini K�rtleri par�lamaya �l??makla
da su�ad?.�etle PKK da muhalefetin �p?n?n ve ?am y�etiminin kontrol� elinde tuttu?unun
fark?nda ve ?am�la Ankara�n?n aras?n?n a�lm?? olmas?ndan istifade ederek Suriye�deki
faaliyet alan?n? geni?letmeyi �g��yor. Ancak Esed y�etiminin kontrol� kaybetmesi
durumunda PKK�n?n ba?ka bir kampa dahil olmayaca??n?n hi�ir garantisi yok.</p>  <p><b>-
Esed�?n, Suriye�nin b�y�k b��m�n�n kaybedilmesi halinde (ki Suriye�yi as?l b�mek
isteyenin Esed oldu?una dair iddialar da var) Akdeniz sahillerinde kendi Nusayri devletini ilan
etmek niyetinde oldu?unu ve bunun da ?srail ve ABD taraf?ndan desteklendi?ine dair ku?kular?
bu resmin neresine yerle?tirebiliriz? </b></p>  <p>Esed�in Suriye�yi b�mek istedi?i iddias?
deli sa�as?, Nusayrilerin di?er etnik ve mezhebi unsurlardan yal?t?lm?? bir demografik varl???
m? var ki Esed Akdeniz sahillerinde bir Nusayri devleti kurabilsin!?Esed�e sadece
Nusayrilerden de?il, S�nnilerden de ciddi bir deste?in oldu?u Halep�in tutumundan bellidir.
Suriye�de S�nniler sadece Hama, Humus ve Der�a�dan ibaret de?il. Suriye sorununu salt
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etnik veya mezhebi de?i?kenler �r�vesinde okumak yanl?? ve yan?lt?c?d?r.</p>  <p><b>-
Turan K??lak��n?n�Arap Bahar?� isimli kitab?nda bahsetti?i, Esed�in iktidara KGB ve CIA
taraf?ndan getirildi?iiddialar? do?ruysa (ve Kissinger�in Haf?z Esed�? ABD�ye dolayl? yoldan
kurnazca hizmet etti?i i�n g�lere �kard???n? da d�?�n�rsek) �lkeyi as?l b�mek isteyenin
Esed oldu?u teorisini yabana atmamak laz?m diye d�?�n�yorum. </b></p>  <p>Esed�de
nas?l bir ?eytan t�y� varm?? ki So?uk Sava?�?n iki rakip istihbarat? (KGB ve CIA) onu
beraberce iktidara ta??m???! Kissinger, M?s?r�?n ?srail�in kap?s?na bek� k�e?i olarak
ba?lanmas?n? sa?layan Camp David�in mimar?d?r. Esed�e ili?ki �g� s�leri varsa bu s�leri
onu Camp David�e ikna etmeye y�eliktir. Suriye ABD�ye kurnazca hizmet etmi? de biz
Suriye�nin ?er ekseni ilan edilmesi, 1559 say?l? kararla L�bnan�dan �kar?lmas?, Refik Hariri
cinayetinden sorumlu tutulmas? ve ?u anda da BM�de aleyhine karar �kar?lmaya �l???lmas?
vs. geli?melerindehal�sinasyon mu g�d�k? Suriye;Hamas, Hizbullah ve ?slami Cihad�?
destekleyerek ve ?srail kar??s?nda cayd?r?c? bir g��olu?turarak m? ABD�ye kurnazca
hizmet etmi?? Bu t�r iddialar b�geyi y�zeysel olarak izleyen ortalama insan zekas?yla bile
alay etmek anlam?na geliyor.</p>  <p><b>- Siz resmin b�t�n�n� net olarak g�ebiliyor
musunuz?</b></p>  <p>Bence resim �k net... M?s?r ve Tunus devrimleriyle bu �lkeleri Camp
David sisteminde nas?l tutabilece?inin planlamas?n? yapmak durumunda kalan, dolay?s?yla da
defansif bir konuma s�r�klenen ABD ve m�ttefikleri, Libya�n?n kendilerine sundu?u modelle
yeniden ofansif bir konum elde ettiler. ?u an bu ofansif oyunu Suriye�ye kar?? oynuyorlar.
Yani, Libya modeli onlara tehdidi f?rsata d��?t�rme imkan? verdi. Libya modelinin Suriye�de
ba?ar?lmas? �Arap Bahar?� denen s�re�e ABD�nin bonusu olacak.</p>  <p><b>-
NATO�ya kar??y?z, BM�ye g�venmiyoruz, muhalifleri silahla desteklemenin sava??
b�y�tmek olaca??n? g��yoruz, amenna�  ?nsani yard?m koridorunun hava sald?r?lar? i�n
ilk ad?m olaca?? iddialar? da var�</b></p>  <p>�k do?ru� �?nsani yard?m
koridoru�nunanlam? silahl? gruplara lojistik destektir.</p>  <p><b>- Peki ama, insanlar ��p
dururken sessiz kal?p �Bana dokunmayan y?lan bin ya?as?n�da diyemeyece?imize g�e ne
yap?lmal??</b></p>  <p>Suriye sorununun uluslararas? bir bunal?ma d��?t�r�lmesi i�n
harcanan siyasi ve diplomatik enerji, bunun bir i�sorun olarak kalmas? ve d?? m�dahale
olmadan �z�lmesi y��nde harcansayd? ne bu kadar kan d��l�rd�, ne de sorun bir
uluslararas? bunal?ma d��?�rd�.Ne yapmal?dan kas?t, T�rkiye�nin ne yapmas? gerekti?i
ise, bunun ip u�ar?n? Rusya D??i?leri Bakan? SergeyLavrov�un ?stihbarat Servisi Ba?kan?
Fradkov�la ?am�a yapt??? son ziyarette g�ndeme getirdi?i �z�m �erisinde bulabiliriz.</p> 
<p>Lavrov,Esed�e�T�rkiye, Rusya, ?ran aras?nda� b�gesel bir �z�m
inisiyatifiolu?turulmas?n? �erdi. Esed de bunu olumlu kar??lad?klar?n? ancak Erdo?an ve
Davuto?lu�nun a�klamalar?n?n bu y�de bir umut vermedi?ini s�ledi.</p>  <p>ABD, Katar,
Fransa ve Suudilerin ard?na tak?l?p <i>�Suriye�nin Dostlar?� </i>grubu kurarak BM
G�venlik Konseyi�nibypss etmeye �l??mak yerine b�gesel inisiyatifleEsed�i reformlara,
muhalifleri de m�zakereye zorlamak �z�m �retici olabilir.</p>  <p>12 ay �ce Suriye
�zerindeki en etkili �lke T�rkiye ve ?ran�d?. ?u an T�rkiye, Suriye konusunda Katar'?n �k
gerisinde. T�rkiye, ?srail�le ya?ad??? Mavi Marmara gerilimini dengelemek ve K�fez
sermayesini �kebilmek i�n ABD, Katar, Suud, Fransa kamp?na girmeseydi bu sorun
uluslararas? boyutlar kazanmadan �z�lebilirdi.</p>  <p><b>- Geri d��lmez noktada
m?y?z?</b></p>  <p>Bence h��vakit ge�i? de?il, ancak i�kamuoyunda Esed
�drakulas?ndan� ve �mazlum halk� edebiyat?ndan ibaret olan Suriye haberleri ve
"analizleri", Ankara�ya gaz veriyor. Halbuki Fehim Ta?tekin�in de dedi?i gibi Ankara�n?n
gaza de?il, frene ihtiyac? var.     <b><i> </i></b></p>  <p><b>- ?yi g�zel de �muhalifler silah?
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b?raks?n, silahs?z protesto yaps?n� demekne kadar �z�m olur? Esed�in silahs?z
protestocular? �d�rmeyece?inin garantisini kim verebilir?</b></p>  <p>Muhaliflerin silaha
sar?lmas? �ter�le m�cadele nesnesi� haline gelmelerinden dolay? kendi zararlar?na oluyor.
HeysemMenna liderli?indeki Suriye Ulusal Koordinasyon Kurulu adl? muhalif yap?, ba??ndan
beri bu tehlikeye dikkat �kiyordu. HeysemMenna d???ndaki muhalif gruplar, Libya modeliyle bir
an �ce iktidara gelmenin heyecan? i�risinde her t�rl� arac? kullanmakta, hatta kullan?lmakta
bir beis g�m�yorlar. Halbuki,Esed�in halk deste?i yoksa ve Suriye halk? devrim istiyorsa
bunun modeli Libya de?il, Tunus ve M?s?r olmal?d?r. Esed, Rusya�n?n giri?imiyle muhaliflerle
g��?meye bile haz?r ve yeni anayasa tasla?? Suriye�nin 12 ay �ceki Suriye gibi
olmayaca??n?n da bir ispat?. Sorun, Esed�in adam �d�rme merak?ndan de?il, muhaliflerin
reform i�n m�zakere de?il, d?? m�dahaleyle devrim istemesinden kaynaklan?yor.</p> 
<p><b>- Bir deEsed�in reformlar i�n 11 y?ld?r s� verdi?i ve hala di?e dokunur bir a�l?m
yapmad???meselesi var. Bu anlamda,Nasrallah�?n �Reformlar daha yeni ba?lad?, ?srail�i 9
y?ld?r bekleyenler Esed�i bekleyemediler.� ele?tirisi de yetersiz kalm?yor mu?</b></p> 
<p>Esed�in s� verdi?i reformlar? 11 y?ld?r neden yapamad??? su�amas?, insanlar?n
haf?zas?n?n zay?fl???n? istismar eden bir su�amad?r. K?sa bir tarih turu yapal?m:</p> 
<p>Y?l 2000:Be??arEsed iktidar oldu. 2001: reform i�n heyecan uyand?ran ad?mlar att?.
2002, 11 Eyl�l ikliminde Afganistan m�dahalesine, 2003�e kadar da Irak�?n i?gali i�n
G�venlik Konseyi�nin ikna edilmesi �bas?na tan?k olduk. 2003: Irak i?gal edildi, Irak�tan
sonra s?ran?n Suriye ve ?ran�da oldu?u a�k� ifade edildi. 2004-2005: 1559 say?l? karar
�kar?ld?, Refik Hariri cinayetinden Suriye sorumlu tutuldu. 2006: L�bnan sava?? patlak verdi.
2008: Gazze sava?? oldu. 2009: ?srail, Cumhurba?kanl??? saray? �zerinde u�k u�rdu,
Suriye�yi ta? devrine d�d�rme tehdidinde bulundu. Yani, Esed11 y?l i�risinde g�ll�k
g�listanl?k bir b�gede rahat bir �lke y�etmedi.</p>  <p>1982 anayasas?n? de?i?tirmeyi hala
ba?aramayanlar?n, K�rt sorunu konusunda hi�ir nesnel ad?m atamayan,ba?�t�s� sorununu
bile fiili duruma emanet edenlerin Esed�i bu ?artlar i�nde 11 y?l boyunca reform yapmamakla
su�amas?n? samimi ve inand?r?c? bulmuyorum.</p>  <p><b>- Suriye meselesinde, ?slamc?
kesim de ikiye ayr?lm?? durumda. Eskiden kar??t cephede olanlar Suriye�ye m�dahale
konusunda birle?mi?ler. D�n, Mavi Marmara konusunda gayet net ve tutarl? davranan
ABD-?srail kar??t? kesimler bile bug�n NATO�nun Suriye�ye m�dahalesine ge�t verdikleri
gibi kendileri ile ayn? fikirde olmayanlar? �zalimden yana olmakla� su�uyorlar. Sizin
g�leminiz ve d�?�nceniz nedir?</b></p>  <p>T�rkiye�deki ?slamc?lar, moda tabirle �bilgi
sahibi olmadan fikir sahibi olan� insan s?ralamas? i�risinde 1 numara olmay? kimseye
kapt?rmamakta kararl?lar. Bir geli?meyi nesnel veriler �zerinden analiz ederek buna g�e tav?r
belirlemek yerine, her salatal??a tuz yeti?tirmeyi �M�sl�manca duru?� san?yorlar. Bu
y�zden de me?repleri �r�vesinde bir geli?menin ya propagandisti oluyorlar ya da
muhalifi...<b> </b></p>  <p><b>- Arap Bahar? �zerinde olduk� etkisi olan, T�rkiye medyas?
taraf?ndan da kaynak olarak takip edilen El Cezire kanal? sizce ne kadar g�venilir ve/veya
tarafs?z?</b></p>  <p>Cezire, Katar'?n silah?d?r; bir silah ne kadar tarafs?z olabilirse Cezire
de o kadar tarafs?z...Kanal?n ba??nda art?k ABD ile ili?ki bi�mi Wikileaks'te if?a olan
VaddahHanfer de yok; do?rudan Emir ailesinden biri var.</p>  <p><b>- Sava? ortamlar?nda
iyice yo?unla?an bu bilgi kirlili?inden korunmak, do?ru habere ula?mak ne kadar
m�mk�n?</b></p>  <p>Dezenformasyondan korunmak, geli?meleri s�rekli, yak?ndan ve
dikkatli izlemekle m�mk�n. Ama bizim medyam?z genelde herhangi bir meseleye ancak bir
olay oldu?u zaman yo?unla??r. O zaman da ortal??? meselenin siyak?ndan ve sibak?ndan
(�cesinden-sonras?ndan) habersiz hoyrat� yorumlar yapan medya mensuplar?yla
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�uzmanlar� doldurur. Yeni bir konu patlay?ncaya kadar da bu ?ekilde devam ettirilir.</p> 
<p>Bu yaz? Haber Ajanda Dergisi�nin Mart say?s?nda yay?nlanm??t?r.<b> </b></p> 
<p><b><a href="mailto:dilekyaras@gmail.com" style="border-image: initial; font-size: 16px;
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background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height:
19px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-decoration: underline; color: #d01f3c;
padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;">dilekyaras@gmail.com</a></b></p>
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