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Levant’tan b!r Arap, Lübnan-
lı entelektüel Sam!r Kass!r, 21. 
yüzyılın hemen başında Arap-
ların dünyadak! en tal!hs!z halk 
olduğunu yazıyordu. Bu duru-
mu Arapların tar!hler!nden z!-
yade coğrafyalarına bağlıyor, bu 
tal!hs!zl!kten sıyrılmanın !m-
kânları üzer!ne kafa yoruyordu. 
Evrenselc!, sol, seküler b!r bakış 
açısına sah!pt!. Kend! ülkes!-
n!n bağımsızlığının Sur!ye’n!n 
demokrat!kleşmes!ne, bunun 
da Lübnan’ın egemenl!ğ!n! ka-
zanmasına bağlı olduğunu b!l!-
yordu. 2005’te, Sur!ye’n!n Lüb-
nan’dan ayrılmasından kısa b!r 
süre sonra, kend!s! g!b! Sur!ye 
askerler!n!n Lübnan’dan çek!l-
mes!n! savunan başka Lübnanlı 
entelektüellere benzer şek!lde 
b!r su!kasta kurban g!tt!.

Yüzyılın !k!nc! on yılı Güney Akden!z’de Kass!r’!n umudunun yeşer-
d!ğ!ne tanıklık ederek başladı. Tunus ve Mısır’dak! halk ayaklanmaları 
Arap tal!hs!zl!ğ!n!n n!hayet kırılmaya başladığını düşündürüyordu. 2011 
yılında protestolar Sur!ye’de de baş gösterd!ğ!nde barışçıl b!r n!tel!ğe sa-
h!pt!. Rej!m meden! taleplere ş!ddetle karşılık verd!. Protestocular ger! 
çek!ld!ler. Yerler!n! başkaları aldı. Ayaklanmalar yabancı güçler!n dahl!y-
le kısa b!r zaman zarfında m!l!tar!ze oldu. Sur!ye, çıkarları b!rb!r!nden 
farklı güçler!n kend! jeopol!t!k hesaplarını görmek !ç!n at koşturdukları 
b!r saha hal!ne geld!. Bölgeselken, küresel b!r n!tel!k kazanan vekalet sa-
vaşı kıvılcımı çaktı. Yangın başladı. Yıkım tak!p ett!. Arapların tal!hs!z-
l!ğ! coğrafyanın d!ğer halklarına da s!rayet ederek m!sl!yle arttı. Etk!ler! 
Sur!ye’den Akden!z’!n d!ğer ülkeler!ne, oradan Avrupa’nın !çler!ne, hatta 
Atlant!k’! aşarak Amer!ka kıtasına kadar yayıldı.

Charles Glass’ın B!r Felaket!n Kısa Tar!h! alt başlığını taşıyan k!tabı 
Sur!ye Yanıyor,1 bugün sadece Sur!ye’de değ!l, Doğu Akden!z’!n genel!nde 

1 Kitabın İngiltere baskısına göre daha kısa olan 2015 tarihli ABD baskısının Suriye 
Yanıyor: IŞİD ve Arap Baharı’nın Sonu adıyla Türkçeye kazandırıldığını kaydedelim. Çev. 
M. İkbal Saylık (İstanbul: İyidüşün Yayınları, 2016), 120 s., ISBN-13: 9786059280037.
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yaşananları anlamak !steyenler !ç!n !y! b!r kılavuz. Felaket! sıradanlaştı-
rarak duyuran gündel!k haber akışı !ç!nde kaybolup g!den!n anlaşılması 
!ç!n yol göster!yor.

1970’ler!n başından ber! bölgey! !y! tanıyan, Ortadoğu, özell!kle Le-
vant konusunda uzmanlaşmış b!r yazar Glass. 1973 Arap-İsra!l savaşında 
muhab!rl!k yapmış, Beyrut’ta çalışmış, Irak Savaşı’nı tak!p etm!ş b!r gaze-
tec!. On b!nlerce cana mal olan, Sur!ye nüfusunun üçte b!r!nden fazlasına 
denk düşen yaklaşık sek!z m!lyon !nsanın yer!nden yurdundan olmasına 
yol açan, b!r yüzyıllık Osmanlı sonrası tar!h!n sonuna !şaret eden bu sa-
vaşın asıl ne yüzden başladığını, tak!p ett!ğ! sürec!, Sur!ye’n!n yıkımına 
yol açan güçler!n sorumluklarını, rej!m!n d!renc!n! tar!hsel bağlamına 
yerleşt!rerek anlatıyor.

K!tabın en kıymetl! yönü, !k!nc! el kaynaklardan ed!n!lm!ş tar!hsel 
b!lg!ler!n Glass’ın b!zzat sahada tanık olduklarıyla, Halep ve Şam’da ko-
nuştuğu sıradan !nsanların h!kâyeler!yle bezenerek, çözümlemelerle 
desteklenerek aktarılıyor olması. Bu anaakım medyaya hâk!m olan boğu-
cu, tekdüze, yekpare ses! kıran b!r etk! yaratıyor. Öte yandan tar!h !ç!nde 
dolaşan, ger! dönüşlerle bugün olup b!ten! geçm!şte yaşananlarla kıyasla-
yan, Osmanlı dönem! s!yaset! ve toplumsal hayatı !le bugünkü s!yaset! ve 
toplumsal hayatı karşılaştıran yöntem!, Sur!ye’n!n, en azından Osmanlı 
ve genel olarak Ortadoğu tar!hler!n!n yabancısı olan okur !ç!n zorlayıcı 
olab!l!r. Z!ra k!tabın s!stemat!k olarak n!telend!r!leb!lecek tek bölümü, 
hemen başında yer alan ve 2011-2015 yıllarının ayrıntılı sayılab!lecek b!r 
dökümünü sunan zamand!z!n.

Glass, tar!hsel Batı müdahalec!l!ğ!yle günümüzün kend! gündemle-
r!n!n peş!nde koşan güçlü devletler!n!n Sur!ye’dek! !ç savaşta !zled!kler! 
pol!t!ka arasında b!r benzerl!k olduğunu !ler! sürüyor. Vakt!nde b!rçok ül-
keyle dostluk antlaşmaları !mzalamış olan Sovyetler B!rl!ğ!’nden bu yana 
bunca farklı ve yen! dostu olan b!r ülke olmadığına !şaret ed!yor. Glass’ın 
d!le get!rd!ğ! kr!t!k soru, bu yen! dostların Sur!ye daha önce hak kaybına 
uğradığında, örneğ!n 1967’de İsra!l Golan Tepeler!’n! !şgal ett!ğ!nde nere-
de oldukları.

Sur!ye halkının kader!n! Batılı dış pol!t!kanın tay!n etm!ş olduğu, k!-
tap boyunca sürekl! y!nelenen b!r tema. Bugün yaşanan felaket!n Arap 
Baharı’nın kışa dönmes!nden çok önce, “İng!l!z ve Fransızların Arapları 
Osmanlı İmparatorluğu’nun baskısından korumaya karar verd!kler!nde” 
ortaya çıkmaya başladığını öne sürüyor Glass. Bunu Batılı güçlere karşı 
Osmanlı İmparatorluğu’nun tarafını tutarak ya da b!r yüzyıl önces!nde 
var olan duruma meth!yeler düzerek de yapmıyor. Elbette Batılı güçler!n 
asl! arzusuyla Sur!yel!ler!n !stekler! uyum !ç!nde değ!ld!r. Batılı güçler 
B!ladü’ş-Şam’ı denetleyeb!lmek !ç!n b!r antlaşma hazırlar, nüfusları böler, 
bölge halklarının aş!na olmadığı ve !stemed!ğ! sınırlar ç!zerler. 1920’de 
Fransız ordusu çeyrek yüzyıl sürecek, !syanlarla geçen manda yönet!m! 
kurar. 2. Dünya Savaşı’nın ardından çek!lmek zorunda kalır ancak ba-
ğımsızlık bölge !nsanına kend! kader!n! tay!n hakkını get!rmez.

20. yüzyılın !k!nc! yarısında bölgede !k! unsur bel!rley!c! olur: Petrol 



165

Meltem (Aralık 2016)

ve ABD’n!n petrol kaynaklarına hâk!m olma hırsı. Arap Amer!kan Pet-
rol Ş!rket!, Suud! Arab!stan’dan Akden!z’e uzanacak b!r boru hattı !nşa 
etmek !sted!ğ!nde Sur!ye bundan daha çok pay almayı arzu eder. Halk 
ayaklanmaları yüzünden Şam hükümet!n!n !st!fa etmes!n! fırsat b!len 
ABD, Sur!ye’de daha “dostane” b!r hükümet tes!s etmek !ç!n b!r darbe ter-
t!p eder. Darbec! albay, daha sonra kend!s! de başka b!r albay tarafından 
öldürülecek b!r albay tarafından öldürülür. İşler sarpa sarar. Sur!ye’de 
asker! darbeler!n b!rb!r!n! !zled!ğ! !st!krarsızlık ka!de hal!ne gel!r. Hafız 
Esad’ın !kt!dara geld!ğ! 1970 !le 2011 arasında b!r sürekl!l!k mevcuttur an-
cak bu sürekl!l!k !le özgürlük ters orantılı seyreder. Oysa Sur!yel!ler, dev-
let tarafından !nsanların yet!şk!nler olarak değ!l çocuk olarak görüldüğü 
b!rçok Ortadoğu ülkes!nde olduğu g!b!, tebaa değ!l hak ett!kler! üzere öz-
gür yurttaşlar olarak muamele görmey! beklerler.

Glass’ın k!tabı çok önceden var olan bu özgürlük taleb!ne rağmen 
2011’den bu yana süreg!den !ç savaş boyunca rej!m!n neden b!rçok !nsan 
tarafından desteklenmeye devam ett!ğ!ne da!r de okuru düşünmeye sevk 
eden b!lg!ler sunuyor. Sur!ye tar!h! boyunca hem d!nsel hem etn!k olarak 
çok parçalı b!r toplum olagelm!ş. Ancak Sur!yel!ler tüm farklılıklarına 
rağmen b!r arada var olmanın yollarını bulab!lm!şler. Glass, b!r !ç sava-
şın !lk kurbanlarının her zaman azınlıklar olduğunu özell!kle vurguluyor. 
Tüm gaddarlığına rağmen rej!m!n hâlâ destek görüyor olmasının altında 
yatan nedenlerden b!r!s! bu. Statüko, !nsanlar alternat!f!n!n çok daha 
kötü olacağını düşündükler! !ç!n varlığını korumayı sürdürüyor. Öte yan-
dan bu nedenlerden sadece b!r!s!. Z!ra yazar rej!m!n l!der!n!n de mensu-
bu olduğu Alev!ler!n durumlarının !y! olduğuna da!r var olan m!t! de yerle 
b!r ed!yor. Alev!ler!n b!rçoğunun yoksul olması, Sur!ye’de Sünn!ler!n ço-
ğunluğunun rej!me karşı savaşmamasının muhtemel nedenler!nden b!r! 
olab!l!r yazara göre.

İk!nc! bölümün başında esk! b!r Sur!ye fıkrasını nakled!yor Glass. 
Farklı uluslardan !nsanlara “Et yemek hususundak! f!kr!n!z ne?” d!ye 
soruluyor. Soğuk Savaş dönem! hüküm sürdüğü !ç!n Polonyalı “‘Et’ !le ne 
kasted!yorsun?” d!ye soruyor. Et!yopyalı “‘Yemek’ !le ne kasted!yorsun?” 
d!yor. Sur!yel! !se “‘F!kr!n ne’ !le ne kasted!yorsun?” d!ye cevap ver!yor. 
Glass’a göre durum şu an da farklı değ!l. Sur!yel!ler seçmed!kler! b!r hü-
kümet !le dış güçlere bağımlı ş!ddet taraftarı rej!m karşıtları arasında sı-
kışıp kalmış durumda.

Charles Glass, Syria Burning: A Short History of a Catastrophe (Londra: Verso, 
2016), 174 s., ISBN-13: 9781784785161.


