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ABD Irak i§galini hzzll, kolay ve az kaYlpla gerr;ekle§tirdi. Sava§tan soma yeni Irale'l in§a 
etme adma guvenlik burokrasisinin i;;ine son verdi. Klsa sure soma Siinni Araplarm 
ya;;adzgl bolgelerde tahminlerin Otesinde direni§ eylemleri ile kar;;! kar;;lya kaldl. 
Direni§r;ilerin kolayca organize olmalart etkin olan a§iret duzeninden, sava§ somasmda 
bUtunliigunii korumu§ olan eski guvenlik burokrasisinin guciinden ve yabancl i§galinin 
kolaylzkla ret edilmesinden kaynaklanmaktadlr. Direni;;r;iler zaYlfll!ctan kurtulma!c ir;in halkt 
!control etmek istemektedirler. Bu nedenle de i§galcilerle mucadeleleri halkl kimin !control 
edecegi noktasmda dugiimlenmektedir. Direni§r;iler "teror" ve "giddeti" yaygm olarale 
kullanzr!cen i§galciler de hallez leendi yanlarma r;ekebilmek ir;in bir yandan direni§r;ileri etleisiz 
hale getirmeye bir yandan da halkm "lealbini ve beynini" kazanmaya r;aiz§maktadlr. Etnik ve 
dini r;eki§melerin ya§andlgz Irak'ta guvenlik sorunlan kzsa surede tiim iilkeye yayzlabilir. 
lrakh $iiler r;atzf}maya dahil olabilecegi gibi Kurtlerin Kerkuk uzerinde ki iddialan bir etnik 
r;at/§mayl giindeme ta§lyabilir. ABD yonetimi Irale' ta bir an once istilerart saglayamazsa Irale 
ir; sava§a da siiruklenebilir. 

Anahl;ar kelimeler: Ayaklanma, Irak, i~gal, ABD, Gerilla 

ABSTRACT 

Iraq 
Problem? 

an 

The US carried out the Iraqi occupation quickly, easily and with few casualties. It put an end 
to the security bureaucracy in the name of building new Iraq after the war. After a short 
while it faced unexpected resistance in the regions where Sunnite Arabs live. The insurgents 
could organize quickly because of effective tribal order, power of old security bureaucracy 
which leept its integrity after the war and refusal of foreign occupation. Insurgents want to 
control the public in order to get rid of weakness. Therefore, the keypoint of contention is who 
will control the public. While insurgents commonly use "terror" and "violence", occupiers 
tryon the one hand to make insurgents ineffective, on the other, to win the" heart and brain" 
of the public. Security questions may spread to whole country in Iraq where there are ethnic 
and religious struggles. Iraqi Shiites may be involved in the conflict. Kurdish claims on 
Kirkuk may bring an ethnic conflict to the agenda. If the US administration can't provide 
stability in Iraq as soon as possible, Iraq may drift into a civil war. 

Keywords: Insurgency, Iraq, Occupation, US, Guerilla 

* Dr., Ara~hrmaCl. 

UluslararaSl jIi~kiler, Cilt 1, Sayl 1, Bahar 2004, s. 93-118. 
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UlUSlARAf\ASliLi~KiLER 

Bu makalenin y~lzllmasmdaki ama<;, ABD ve miittefiklerinin lrak'l i~gali 

somasmda ya;;anan gtivenlik sorunlanmn <;e~it1i yonleri ile analiz edilmesidir. 
Makalede, ilk olarak gtivenlik sorununu ortaya <;lkaran i~galin ve sava~m 
niteligi tizerinde durulacak, daha soma i~gal edilen 1rak'ta, gtivenlik sorununun 
ortaya <;lkl~1 ve donU~Umli irdelenecektir. istikrann saglanamamasmda rolU 
alan direni;;<;ilerin kimlikleri bir somaki a~amada ele almacak, eylemlerin 
manhgl ve hedefleri anaHz edilirken, i;;galcilerin tutum ve politikalan da bir 
sonraki bolUmUn konusunu olu~turacaktIr. Son olarak gUvenlik sorununun 
gelecekte nas11 bir geli;;me gosterebilecegi tizerinde durulacaktIr. 

ABD ve mUUefik silahh kuvvetleri 20 Mart 2003'de ba~ladlklan lrak sava~ml 
hlZh, kolay ve az kaYlp vererek k1sa sUrede kazandIlar. 1rak sava:;;mm 
planlanma ve uygulama ba:;;anlan konu ile ilgilenen hel'kesi etkiledi. Bu 
<;el'<;evede gelecegin sava:;;lanmn ozellikleri, ordulann niteliklel'i, teknik ve 
te<;hizab Uzer,inde tartl~malal' ba:;;lad1.1 Ne var ki bu gorkemli asked ba~anmn 
al'dmdan kal'~Ila~llan gUvenlik sorunlan Iosa sUrede muhte:;;em "zaferi" 
golgelemeye ba:;;ladl. <::UnkU, sava~ somaSl olaylal'da mUttefiklerin verdigi 
kaYlplann saYlsl, sava:;;taki kaYlplan ge<;mi~ti.2 Osttin teknolojik kapasiteye 
sahip ABD ve mUttefik ol'dulan, gerilla tarzl vur ka<; saldmlan ile teror 
eylemlel'i kar;;lsmda yeni araYI;;lara girdiler.3 

Oysa, muharebelerin devaml sUresince ABD ve Ingiliz silahh kuvvetlerinin 
iyi egitildikleri, teknik kapasitelerinin ytiksek oldugu, hlZla hal'eket 
edebildikleri, isabetli ve oltimcul ate~ UsttinltigUne sahip olduklan bil' ger<;ekti. 
ABD ordusu sagladlgl surekli, hlZh ve yaygm enfonnasyon sayesinde sava~ 
a]anmm tamarmm izleyebiliyor, kendi birlikleri iIe Saddam'm ordusunun 
pozisyonun amnda elde edebiliyordu.4 Bu ozellikler mUttefik askerlerine bUy uk 
bir avantaj saglaml:;;tl. Ancak, ABD ve muttefiklel'ine sava:;;l kazandlran sadece 
askeri UstUnlUkleri degildi. lrak'm siyasal, sosyal ozellikleri ile devlet ve 
ordunun yaplsal sorunlan da bu sonu<;ta etkili old u.s 

ll'ak ordusu Kuveyt'i i:;;gal ettigi 1990 yazmda gUcUnUn zirvesindeydi.6 Ordu, 
1980-1988 araSI donemde iran'la girdigi sava;;ta ciddi bir tecrUbe kazanml;>h. 
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Bu konu ile ilgili tartJ~malar i,in bkz. Anthony Cordesman, The Instant Lessons of the Iraq War, 
CSIS, 14 Nisan 2003, Michael Boyce, "Speed was the Secret of Coalition's Success", Daily Telegraph, 10 
Nisan 2003. 

Mtittefiklerin sava~ ba~lamasmdan, $ubat 2004 bar,;ma kadar kaYlplar 513 ti buldu. 
http://www.ntvmsnbc.com./news/254274.asp 

1rak'ta olup bitenler teror konusundaki bildik tartlr,;malan yine ba~lattl. ABD ve mi.ittcfiklerine gore 
1rak'taki eylemlerden sorumlu olanlar teroristlcrdi .. Ancak bu §ekilde dtir,;unmcyenlerin saYlsl da bir 
hayli fazlaydl. Ornegin Arap Birligi Tc§kilah 1,i§lcri Bakanla1'1, Tunus'ta yaptlkla1'l toplanh 
sonrasmda Irakh cylerncilcrin ozgtirltik sava~<;lSl oldugunu ve tcrorist olarak 
tammlanamayacaklanm a,lkladIlar. Bkz. Milli Gazetc, 7 Ocak 2004. 

Teknolojik tisttinltik ve etkilcri konusunda bkz. Gray Chris Hables, Post Modern Sava~, <;ev. Derya 
Komtircti, istanbul, Alfa YaYll1lan, 2000. 

Mark A. Heller, "Iraq's Army: Military Weakness, Political Utility", Amatzia Baram ve Barry Rubin 
(der.), Iraq's Road to War, New York, St.Martin's Press, 1993 s. 37-51. 



j§gaJ SOl1mSI Irak'ta Olanlar 

Dstelik sava:;;tan soma da siIahlanmaya Wm hIZl iIe devam etmi:;;ti. Saddam 
Hliseyin 1990 yazmda askeri gliclinlin sagladlgl ozgiivene de dayanarak 
Kuveyt'i i:;;gal etti. i:;;galin sona erdirilmesi ie;in sarf edilen Wm diplomatik 
e;abalar sonw:; vermedi. ABO ve miiUefikleri Sad dam Hliseyin'i Kuveyt'ten 
e;lkarmak ve i:;;gale son vermek ie;in askeri glie; kullanmaya karar verdiler. Klsa 
sUre soma ABO onderligindeki miittefik giie;Ieri 1rak ordusunu Kuveyt'ten 
c;rkardIlar ve bolgenin en glie;lli konvansiyonel giicUne ciddi kaYlplar 
verdirdiler. Soguk Sava:;;'m sonunda askeri giiciinlin zirvesinde olan ve ileri 
teknoloji kullanan ABO ordusu, bilgi e;agma uygun silahh kuvvetleri He tipik bir 
sanayi toplumu ordusu goriiniimlindeki Irak silah11 kuvvetlerinin hava ve kara 
unsurlanmn e;oguna ollimciil hasarlar verdi. 7 Kuveyt i:;;gali bittiginde Irak 
ordusu bir yll oncesine gore giiciiniin neredeyse % 50'sini kaybetmi:;;ti.8 

1rak ordusunu sarsan geli:;;meler sadece sava:;;ta ugradlgl kaYlplar da degildi. 
Sava:;;tan sonra uygulamaya konulan ve on yIll a:;;km siire devam eden ambargo 
nedeniyle Saddam Hliseyin yeni silah sistemleri tedarik edemedi. Bu nedenle 
de 1rak ordusu sa va:;; gUe; ve yeteneklerini kaybetti. 9 Ordu eski gUciine bir daha 
asIa ula:;;amadl. Saddam Hiiseyin karaborsadan elde edebildigi silah ve 
malzeme He eski, kohne ve demode sistemlerini onararak ayakta tutmaya 
e;ah:;;hysa da bunda fazlaca ba:;;anh olamadl. 

1rak ordusunu giie;ten dii:;;iiren bir diger geli:;;me de, sava:;; somasmda 
ayaklanan $ii ve KUrtlerin bastmlmasmm ardmdan Saddam'm Ulke 
topraklanmn gUney ve kuzeyinde siyasi kontrolU yitirmesiydi. lO KUrtlerin 
ya:;;adlgl 36'ncl paralelin kuzeyinde denetimi tamamen yitiren Sad dam, $ii'lerin 
ya:;;ad1g1 giineyde ise ue;u:;;a yasak balge uygulamaSl ile hava arae;lanm bir daha 
kullanamadl. l1 Saddam Hiiseyin bu uygulama ile bir kisnn insan kaynagml 
yitirdigi gibi, sava:;; somasmda siirekli ie; glivenlige dikkat kesilmek zorunda 
kaidl. Bu ortam Saddam'm dl:;;andan gelecek saldmlara kar:;;l savunma 
reflekslerini ve glicUnU siirekli olarak zayulath ve smlrladl. 

Soz konusu donc~mle i1gili olarak bkz. Tayyar An, Irak, hall ve ABO Onleljici Sava$, Petrol ve 
HegeIl1011lja, Istanbul, Alfa Yaymevi, 2004, s. 410-440. 

BiIgi ~agl ordulan ile sanayi toplumu ordulan kar§!la~tIrmasl i<;in bknz. Toffler Alvin ve Heidi, 21. 
Yiizlj11m $afagmda Sava§ ve Sava§ Kar§ttl Macadele, c;ev. Mehmet HarmancI, istanbul, Sabah Kitaplan, 
1994. 

Birinci Korfez sava§l somaSl Irak ordusunu durumu i<;in bkz. Gordon R Michael, General Bernard 
E. Trainor, Generallerin Harbi - KGlfez Krizillil1 kljiizii-, Ankara, KKK Baslmevi, 1996, s. 506, Savag 
oncesi Irak ordusunun yaplsal sorunlari i<;in bkz. Falch A. Jabbar, "Ordudan (atlak Sesler, Sava:;;, 
isyan ya da Bozgun", Le Monde Diplomatique Tiirkiye, 15 Ocak-15 $ubat 2003. 

Yaptmmlann etkisi i<;in bkz. Bennis Phyllis ve Halliday]. Denis, "Irak: Yaptlflmlann Etkisi ve ABD 
Politikasl", Anthony Amove (der), Ku§atma Altmda Irak, <;ev. Mehmet HarmanCl, istanbul, Everest, 
2000, s. 36-52. 

10 Ofra Bengio, "Iraq's Shi'a and Kurdish Communities: From Resentment to Revolt", Baram ve Rubin 
(der), Iraq's R.oad to War, s. 58-59. 

11 Konu ile ilgili daha detayh bilgi ic;in bkz. Ramazan Gozen, Amerikan Klskacmda Ol§ Politilw: Kdrfez 
Sava§l, Turgut Ozal ve Somasl, Ankara, Liberte Yaymevi, 2000, s. 334-367. 
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Saddam rejiminin tilke savunmasmdaki en biiyuk zaaflanndan birisi de 
me~ruiyet sorunuydu. iktidarm Siinni azmhga dayanmasl, e;ogunlugu 
olu~turan $ii Araplar He Turkmenler, Asuriler ve Kiirtlerin zor ve baskl He 
iktidardan uzak tutulmasl me~ruiyet sorununun temel nedeniydi. Bu durum 
gerek orduda gerekse ulke savunmasmda yaplsal sorunlara yol ae;maktaydl. 
Nitekim Mart 2003'de ABD, Irak'J i9ga1e ba~ladlgmda ulke nufusunun % 20'sini 
olu9turan Kiirtler i~galcilerle i~birligi yaparken, e;ogunlugu giineyde ya9ayan ve 
nufusun % 60'lm olu~turan $iiler, i9ga1 kar~lsmda sessiz kalmayl tercih ettiler. 
Siinni Araplann ya~adlgl bolgeler ise once sessizlige biiriindti, ardmdan da 
i9ga1 gii<;:lerine yonelik baZl eylemler goruldti. 

Irak ordusunu zaYlflatan bu olumsuzluklann yam Slra, i9galin ba~ladlgl 20 
Mart 2003'e kadar ABD ve Ingiliz u<;:aklan ytizlerce defa lrak ordusuna yonelik 
hava saldmsl dtizenlediler. Saldmlar hava savunma sistemlerini e;okerttigi gibi 
askerleri psikolojik olarak yIlchrdl.12 Sonne;ta; Saddam'm elinde hava gticii 
olmayan, karada ise eski teknolojiye sahip, ie; btittinliigunti kaybetmi~ bir ordn 
-ins an ylglm- kaldl. Sava9m ba91amasmdan elli gtin soma 1rak ordnsu daglldl, 
ABD ve ingiliz birlikleri e;ok az kaYlp vererek tilkeyi i~gal ettiler. ABD Ba~kan'l 
Bush sava9m bittigini ilan ettiginde takvimler 1 Mayls 2003'ii gdsteriyordu. 

Kolay za£er kazanan i9ga1 gti<;:lerinin ilk i~i Saddam yonetiminin ordu, polis 
ve istihbarat birimlerinin gdrevlerine son vermek oldu.13 Sapsl 400 bini a~an 
eski asker, polis ve istihbarat gorevlisi i9siz kaldl.14 Aym siire<;:te Saddam 
ydnetiminin ideolojik ve siyasi ()rgiitti olan Baas Partisi de dagltlldl.15 Bu 
geli9melerin oldugu giinlerde iilkede btiyiik e;aph karga9a1ar ya9andl ve petrol 
bakanhgl harie;, kamuya ail him binalar yagmalandl. i9gal gtic;leri, "degi9im 
miihendisligi" anlaY191 He hareket ederek eskiyi onarmak yerine, yeni giivenlik 
anlaY191 ve ideolojik algllamalar <;:er<;:evesinde devleti Isl£lrdan" kurmaya 
giri~tiler .16 

Guvenlik Sorunlannm Ortaya C;:lkl!?l 

i:;;gal gtic;lerinin yeni devletin in~asl ic;in ne planlannm ne yeterli hazlrhklannm 
ne de acelelerinin olmadlgl klsa siirede anla~lld1.17 i9galciler sava~ sorunlanm 

12 An, lrak, han ve ABD Onleyici Sava~, s. 486. 

13 "rrak Ordusu resmen dagltlldl", Hiirriyet, 30 Mayls 2003. 

14 Patrick Cockburn,'Attack on US tank brings post-war death toll to 117", Tndepel1del1t, 30 Ekim 2003. 

15 "35 Yllhk Baas Partisi kapatIldl", Ak~am, 10 Mayls 2003. 

16 i§gal gil<;leri, rrak gilvenlik bilrokrasisinde gbrevli Baas ilyclerini aYlklamak yerine hepsinin i§ine 
son verdiler. Ardmdan da bu kurumlan yeniden ve kendi algIlamalarma gore kurmaya giri~tiler, 
Degi§im milhendisligi yaklagnTII i<;in bkz, Michael Hammer ve James Champy, Degi§im Miihel1disligi, 
<;ev. Sincm Gill, istanbul, Sabah Yaymlan, 1994. 

17 "ABD, sava§ sonrasma iyi hazlrlanmadl", Zaman, 27 Haziran 2003. 
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c;ozmek ic;in de oldul«;a yava~ davrandIlar. Sava~ sonraSl ya§anan olaylar 
slradan Irakhlarm hayahm c;ekilmez hale getirdi. Artan yagmalama o!aylan, 
gtivenlik te~kilatmm olmamasl ve buna bagh olarak artan adi suc;lar gtivenlik 
sorunlannda btiytik bir artI~a yo! ac;t1. Aym gtinlerde mtittefik askerlerine 
yonelik mtinferit saldmlar olsa da bunlarm fanatik Baas militanlannm i~i 

oldugu ifade edilerek pek ciddiye almmadl. t~galcilerin beklentisi Irak halkmm 
kendilerini dostc;a kar~Ilayacaklan yontindeydi. Oysa saIdmlann azaIacagl ve 
etkisini yitirecegi beklenirken, tam tersine eylemler gittikc;e artmaya ba~ladl. 
Ustelik saldmIar detayh olarak planlanml~ ve kollektif bir c;ah§manm iirtinti 
oldugu izlenimini veriyordu.18 Nitekim, birkac; ay soma eylemlerin etkileri ve 
sonuc;lan daha da aglrla§maya ba§ladl. Direni~c;iIerin eylemleri bir biHtin olarak 
de almdlgmda, hedeflerin de, yontemlerin de rastgele sec;ilmecligi 
gortiIebiliyordu. 

Ba~langlc;ta cIllz ve tereddiHlti olan eylemlerin niteligi 2003 yaz ba~mdan 
itibaren degi~meye ba~ladl. ABD ve mtittefik ordulanmn saldmian onIeme 
konusunda Irak dtizenli ordusu He tutu~tugu sava~ta gosterdigi baEJanyl da 
gosteremedigi gorultiyordu. Ustelik gtin gec;tikc;e kaYIpIann saYIsl da artmaya 
ba~lalm~tl. Psikolojik etkileri aglT olan, arabalara ytiklenmi~ patlaYlcIlarla 
yapIlan Intihar eylemlerinde ciddi art1~lar gortilmeye ba~ladl. UlusIararasi 
kurulu~ temsiIcilikleri, btiytikelc;iIikler, mtittefik karargahlan olagan hedefler 
haline geldi. 19 Yine yollara yerle~tirilen patlaYlcllann ABD askeri arac;lan 
gec;erken uzaktan kumanda ile patlahlmasl da slkc;a rastlanan eyIem 
tlirlerindendi. 20 OzellikIe helikopterlere yapIlan saldmlann artmasl ve bir 
kIsmmm dti~iirtilmesi buna bagh olarak kaYlplann artmasl i~galcileri 

kaygllandlrmaya ba~ladl. Aym stirec;te Irakh siviller de saldmlara hedef olmaya 
ba~ladl. Ozellikle de ABD i~gal guc;leri ile i~bir1igi yapan siviller, yeni rejimin 
atadlgl polisler, din adamlan, yargl mensuplan ile gec;ici yonetimde gorev alan 
Irak'hlar hedef almdl. Eyltil-Ekim 2003'te eylem saYlsl gtinltik ortalama olarak 
40'1 buldu.21 Eylem saYlsmm artmasl ve sistematik olmasl lrak'ta gtivenlik 
sorununun ciddiyetini gostermekteydi.22 

Benzer ~ekilde i~gale ugrayan tilkelerde, direni~ orgiHlerinin kurulu~ 
stirecine baktIglmlzda i~galden sonra belirli bir zamamn gec;mesi gerektigini 

-18-N-i;~b-s B-I-anf-or-d-, '-'Iraqi insurgents becoming more sophisticated-and deadly-in technical abilities", 
The Daily Star, 29 Kaslm 2003. 

19 7 Agustos 2003, Urchin BUyUkel~iligi 19 oIu; 19 Agustos 2003, Birle~mi$ Milletler karargahl 22 alii, 
Klzllha<; merkezi, italyan askeri karargahl benzer saldmlara ugrayan yerlerden birka~lyd!. 

20 Bu eylem tarzl gittik<;e korkutucu oluyordu. Bkz. Patrick Coeburn, "How roadside bombs have 
become the Iraqi guerrillas' most dangerous weapon", Independent, 26 Ocak 2004. 

21 Saldmlann artmasl konu ile ilgilenen herkesi kaygllandmnaya ba1;>lmlll$t!. Klsa sUre i<;inde lrak, 
Vietnam kar$Jla~tmlmasJ yapllmaya bal/land!. Yorumlar ABD'nin Irak politikalanm degi~tirmesi 
gerektigine vurgu yaplyordu. Bkz. Editorial, "An Unsustainable Policy on Iraq", The New York Times, 
14 Eyliil 2003. 

22 David Ignatius, "Iraq's Halting Progress", The Washington Post, 20 Ocak 2004. 
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garmekteyiz. Asked i9gal; ah9Ilm19 politik, ekonomik, sosyal, hukuki ve 
guvenlik ortmmm sarsar ve bozar. Kurumlar i~Iernez, hizmetler durur ve guven 
duygusu kaybolur. i~galle birlikte insanlar ciddi anlamda umutsuzluk i<;:ine 
du;;erler. C;:unkLi gelecege dair belirsizlik ve kaygllar surmektedir, bunun yol 
a<;:tIgl korku ve endif,ie insanlan Yllgmhga surukler. Ancak bir sure soma ortahk 
sakinle9ip <;:ah~malar ve 9iddet hlzlm kaybedip, olaylann iizerindeki sis 
perdesinin dagllmaslyla birlikte, durumdan ve geli~melerden hOf,inut olmayan 
insanlar ne yapabileceklerini araf,itmnaya ba~larlar. Cevabl aranan sorular ise 
~unlar olacaktIr: Yeni donemde ne olacak? Neier kaybeUik? t~galciler sisteme ne 
kadar nufuz ettiler ? i~galcilerin zaYlf ve giiC;lii yanied nelerdir? 

i:;;gale ugrayanlar geleceklerinden umitsiz iseler, i:;;gale ugramaktan dolaYl 
psikolojik olarak ezikIik duyuyorlarsa, bir sure soma i~galcilere karf,il koymak 
i<;:in biraraya gelerek ()rgiitlenmeye ba:;;larlar. Direnif,i ()rgiit1erinin geli:;;mesi 
oldukc;a yava:;;hr. C;:unku giiC;lu ve zor kullanma yetenegine sahip i:;;galcilere 
karf,il sava~ somas] ortamda direnmenin bedeli aglrdlr. Bu yiizden de gUvenlik 
anemlidir ve gizli hareket etmek gerekmektedir. Aksi takdirde direni9 orgiitii 
daha kurulu:;; a~amasmda iken yok edilebilir. Cerek bu nedenlerle gerekse i9in 
ba:;;mda kahhmcl bulmak zor oldugundan direni:;; orgiitlerinde az saYlda iiye 
vardlr. 

Direnif,i ()rgHtlerine daha yakllldan bakdmca buz dagma benzedikleri 
goriilur.23 Orgiittin gariinen klsmml az saYlda eylemcilerden olu~tururken, 
gorunmeyen klsml, daha kalabahk iiyelerden olw;;ur. Ba9langl<;:ta zaYlf ve 
korumaslz olan direni§ arguttinun varhgml surdurmesi i<;:in mumkun 
oldugunca gizli hareket etmesi bir zorunluluktur. i§in baf,imda yapllacak bir 
hata, orgiittin yok olmasma neden olabilir. Bu nedenle de uzun siireli ve 
dikkatli bir haZlr1Jk §arthr.24 Eger aym ortamda birbidnden farkh ve baglmslz 
<;:ok saYlda orgilt varsa bu durum direni§<;:iler ic;in avantaj, if,igalciler ic;in ise 
olumsuz bir durumdur. C;:iinku bu ortamda direni9<;:ilere ula91p onlan etkisiz 
hale getirmek oldukc;a zordur. 

Konunun uzmanlan yer alt! orgHtleri i<;:in uzun sureli hazlrhktan soz 
etmelerine ragmen, Irak'ta yer alb direnif,i argiitiinilnj orgtitlerinin i§galden klsa 
bir sure soma eylemlere ba91adlklan goriilmektedir. Direni§c;ilerin hazlrhk i<;:in 
uzun sure beklememif,i olmalan dikkat c;ekicidir. i§gale bu kadar lnzh tepId 
verilmesinin ii<;: nedeni oldugu diif,iuniilebilir. Birincisi, i~gal giic;lerinin 24 
milyon insamn ya~adlgl Irak'ta giivenlik ic;in if,ileyen bir denetim sistemi 
kurmadan var olan giivenlik organizasyonlanm dagltlm~ olmalandlr. Bu 
nedenle de i§galciler halkm arasma girememi§, bilgi alamaml§lar, direni§<;:ilerin 

--, ._-----_. 
21 Dircnig orglitlcri tcror orgtitti ll1antlgl He kurulurlar, Benzer (jrgtitlerin yaplsl ve ozellikleri h;in bkz. 

White R. Jonathan, Terrorism, Boston, West/Wadsworth, 1998, s. 37. 

24 Molnar R. Molnar, Yer alii Orgiitierinde jnsan FaktOrii, Amerikan Universitesi, 1965, ozel bask! ve 
<;:eviri, Ankara, J 9<;3, s. 2-4. 
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yapIlanmalan ve haZlrhklanna kar;;1 tedbir geli;;tirememi;;lerdir. Direni;; 
orglltleri hic;bir zorlukla kar;;rla;;madan kurulu;;unu tamamlayabilmi;; veya 
onceden planlanan ;;ekiIde harekete gec;ebilmi;;tir. 

ikinci neden; sava;;m eski rejimin, guvenlik, ordu ve istihbarat c)rglltierine 
buyUk kaYlplar verdiremeden sona ermi;; olmasldlr. Bu kurumlarda gc)revli 
olan 1rak111ar kolayca hallon arasma kan;;m1;;Iardrr. C;:atr;;malann sona 
ermesinden k1sa siire soma da iyi i;;leyen, giiC;lii direni;; ;;ebekeleri 
kurmu;;lardlr. i;;gal gDc;Ierinin kuracaklan yeni rejimin ihtiyac; duydugu 
guvenlik agmdan c;ok daha h1Zh bir bic;imde kendi aglanm olu;;turmu;;lardlr. 
U<;iinciisii i;;in dogasmda var olan yaplsal nedenlerdir. Direni;:dn ne zaman, 
nerede ve na811 ba;;layacagma ancak ve ancak direni;;<;ilerin kendileri karar 
verebilirIer. 25 Direni;;i ba:;>latma karan tek tarafh bir irade gerektirir. Bu nedenle 
de ABD i;;gal yonetiminin direni;; potansiyeline sahip boyle bir hareketi 
erkenden ba;;latmasl, zaYlf konumda iken harekete gec;irmesi ve buna uygun 
tedbirler almasl miimkiin degiIdir. Direni;;c;iledn diger stratejik iistUnliigii de 
hlZh hareket elme ve yeni ortama <;abuk uyum saglalna yetenegidir. Oysa 
direni;;i bastlracak olan taraf genelde tedbi1' almak i<;in <;ok yava;; hareket ede1', 
olaylar beli1'li bi1' a;;amaya gelmeden tepki veremez. 

Saddam Hiiseyin doneminde iktidar organlanmn ve biirok1'asinin 
<;ogunlugunu Siil:ni Araplar olu;;turmaktaydl. Dogal ola1'ak bu durum Siinni 
Arapla1' arasmda gii<;lii bir dayam;;ma ve i;;birliginin duygusunun geli;;mesine 
zemin hazlrIaml;;tl. Aym ;;ekilde sosyal bir ger<;eklik olan a;;iret bagian da, 
<;oken devJet sistemine ragmen Sunni Araplar arasmdaki dayam;;ma ve 
i;;birliginin devamma imkan vermi;;tir. Bu sosyal ozellikler direni;;<;ilerin hem 
guC;lti, hem de zaYlf yonlerin 0Iu;;tunnaktadlr. 26 Direni;;c;iler a;;iret baglan 
nedeniyle kolayhkla biraraya gelebilmekte, bi1'birleriyle ili;;kiye ge<;ebilmekte, 
yer alb orgiitii iGin giivenli bir ortam saglayabilmektedirler. Direni;;in Siinni 
iic;geninde yogunla;;masmm nedenlerinden en onemlisi direni;;Giler arasmdaki 
bu agm kolayhkla kurulmasmdandlr.27 

Direni;;<;iler eylernleri i<;in ihtiyaG duyduklan silah ve patlaYlcllan tedarik 
etmekte fazla zorlanmadIlar. Sad dam doneminin polis ve ordu te;;kilatma ait 
tUm malzemeleri, piyade Wfekleri, havanlar, roketatarlar, omuzdan atdan hava 
savunma fiizeleri ve patlaYlctlar sahipsiz kaldl ve sivillerin eline geGti. Asked 
malzemelere ula;;manm bu kadar kolay olmaSI nedeniyle direni;; orgiitlerinin 
geleneksel olarak kar;;lla;;tlklan lojistik problemini ya;;amadIlar. 

--------------~~-,,---,-"'~---~""-

?.5 David Galula, Ayalclanmalan Bas/IrIna Harckatl, Ankara, KKK Basllnevi, 1964, s. 42. 

26 A~iret yaplSll1Il1 sava§a ve savai;> sonraSl gcli~melcr etkisi i~in bkz. Martin Walker, "Buying the tribes 
from Saddam" UPI, 4 Mart 2003, Yazara gore Irak'ta satm almabilecek 150 biJyuk, 2000 kU~Uk a§iret 
vardl. 

27 Barabasi Albert-·Laszlo, Bagiantilar, j§ IJayatll1da 13iiimde ve Gunluk Ya§!llI1da, ~ev. Nurettin ElhUseyni, 
istanbul, TUrk Henkel Dergisi Yaymlal'l, 2003. 
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Direnii;>c;ilerin ii;>ini kolaylai;>hran bir diger husus da ABD ve rnuttefik 
askerIerinin sayl ve nitelik olarak direnii;>i kontrol altma alabilecek yeterlilikte 
olmamasldu. ABD ve muttefik askerlerinin saYlsmm az oImasI guvenlik 
konusunda ciddi sorunlar dogurmui;>tur. Ii;>galci askerIer, Irak'm her yerinde 
surekli ve ii;>leyen bir guvenlik ortami saglayamamli;>lardlr. Yine ABD askerleri 
savai;> sonrasmm guvenlik ortamma cevap verebilecek egitim ve vaslflara sahip 
degildiler. Nitekim bu nitelikte olmayan askerler davrami;>lanyla halkm 
tepkisini c;ekmifiJ, c;efiJitli olaylara sebebiyet vermii;>Ierdir. Guvenlik zafiyeti 
nedeniyIe de direnii;>c;iler orgutlenebilecekleri guvenli alanlar bularak eylemler 
ic;in haZlrhk yapabilmii;>lerdir.28 

Irak'ta sava~ sonrasmda ortaya C;lkan direni~ hareketinin surdurulebilir 
oImasi baklmmdan ne anlarn Hade ettigine baktIglmlz da ~unlan soyleyebiliriz. 
Cezayir'de Fransa'ya kar~1 yurutillen mucadeleyi inceleyen David Galula, bir 
direni~ hareketinin surdurulebilir oimasl ic;in dort temel ~art ileri surmektedir.29 
Birincisi, ortadan kaldmlmasl zor ve maddi olmayan bir sebebin bulunmasl. 
Direnii;>c;ilerin c;oztimtinti istedigi ve eylemleri ic;in ileri stirdugti sebep uzun 
omurlti 0lmahd1r. Klsa stiredc c;oztirnc kavuf;'turulacak bir sebep dircnif;'c;ilerin 
uzun stire varhk gostermeleri ve destek bulmalanmn onunde engeldir. Ancak 
uzun siireli giderilemeyen, yaplsal karakterde olan, etnik, dini, ve askeri if;'gal 
gibi politik sorunlar c;c)zumti kolay degilse uygun "sebep/sebepler"dir. Bu 
nitelikteki sebepler direni~c;ilerin zorla veya gonullti olarak halktan destek 
bulmasma, direnifiJin zaman a yayllmasma yard 1m edebilir. Kolayca c;oztime 
kavuf;'turulabilecek sorunlar uzun soluklu bir direni~ ic;in yeterli olamaz. 
Nitekim isyam bashrmak isteyen taraf bir hamlede bu sorunu c;ozebilir ve 
direnif;'i zaYlflatarak ortadan kalduabilir. 

Direnif;'c;iler ic;in "sebebin" uzun omiirlti 01mas1 tercih nedeni olmakla 
birlikte, sebep zaman ic;inde degii;>ebilir. Miicadele zamana yayIld1kc;a 
ekonomik, sosyal ve politik f;'artlar degif;'ecektir, bu durumda yeni bir sebep 
bulunarak miicadeleye devam edilebilir.30 Sebep, devam eden stirec;te onemini 
aym dtizeyde siirdiiremez ve surdurmesi de gerekmez. Sebep, isyan ve 
direnif;'in ilk doneminde c;ok onemlidir, ancak direnif;'c;iler guc;lenmeye, 
c;ah~malar yaYllmaya ve artmaya bafiJladlkc;a onemini kaybeder. Bu defa 
c;ahf;'malann kendisi halkm direnif;' eylemleri karf;'lsmda konumlanmasl ic;in esas 
sebep olmaya baf;'lar. C::tinku eylemlerin yogun olarak yafiJandlgl c;atli;>mah 
ortamlarda, insanlar c;ahf;'malann sebebinden c;ok c;atli;>malann ortaya <;:lkard1gl 
zorluklar ve sonu<;lan He daha fazla ilgileneceklerdir. Takmacaklan tutum 
c;ah~malann yol a<;:hgl zararlardan korunmamn bir yolunu bulmak ve hayatta 
kalmak olacaktlr. 

28 Asker saYlsmm azhgl vc nitcliginin uygun olmamasl ile ilgili tartJ~malar i<;in bkz. Edward N. 
Luttwak, "So few soldiers, so much to do", The New York Times, 4 Kaslm 2003. 

29 Calula, Ayaklanmalan Basllrma Harekafl, s. 20-22 

30 Ibid., s. 24. 
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Direni~in surdurulebilir ve geli~me gosterecek nitelikte oimasI ic;in gerekli 
olan ikinci ~art "direni~i basbrmakla sorumlu olan tarafm direni~i bastlracak 
politikalar iiretebilme gticii ve zaYlfhklandrr."31 Buradaki zaylfhk askeri 
anlamdan c;ok sorunun c;oztimii ic;in politikalar iiretebilme ve giic;leri organize 
edebilme yetenegi He ilgilidir. Direni$i bastmnakla ytikiimlii olan taraf, uygun 
zaman ve uygun yerde, uygun tutumlar ve politikalar geIi~tiremedigi takdirde 
sorun daha da karma~lk hale gelecektir. Direni~i bastIracak tarafm halkl kendi 
yanma c;ekecek bir politik sistem kurmasl gerekir. Bunun ic;in de i$i bilen 
nitelikli kadrolara, uygun strateji ve taktiklere ihtiyacl vardlr. Yine i~galciler 
yeterli seviyede ve $artlara uygun siyasi, askeri, ekonomik kaynaklara sahip 
olmahdlr. Eger iyi i~leyen bir siyasal sistem ve giiC;lti siyasi kurumlar varsa 
direni~c;ilerin giic;lerini biiyiitmeleri c;ok zordur. Boyle bir ortamda sivil 
btirok1'asi sorunian c;ozebilecek, iyi i~leyen istihbarat kurulu~unun destekledigi 
polis ve silahh kuvvetle1' gtivenligi sagiayacaktIr. Direni~c;ile1'in halk destegini 
elde edecek fl1'satian olmayacaktlr. Eger devlet giicii politik olarak parc;ah ve i~ 
goremez nitelikte olup bi1'birle1'i He rekabet halinde ise bu uyumsuzluk 
ortammda direni~c;iIe1' klsa stirede biiyiiyecekle1'dir. 

Direni~e;i1e1'in ba~ansl ie;in ge1'eken iie;iincii ~art, "sm11' dokt1'ini"32 ola1'ak ifade 
edilen yetki ve egemenligin kullammmm slmrlandmlmaSldl1'. DIke ie;inde 
asked ve sivil biirokrasinin yetki ve sorumiulukian idari sunrlar He 
belirlenmi~tir: Eyalet, iI, ilc;e smlrlan gibi. Yine iilkelerin de benzer ~ekilde 
egemenlikleri ve giie; kullanma yetkileri siyasal smlrlarla c;evrelenmi§tir. Ciie; ve 
yetkilerin kullammmi zihinsel, siyasal ve hukuki olarak slmrlayan bu durum 
direni~<;ilere biiyuk bir avantaj saglarken direni§i bastmnakla yukumlti olanlar 
ie;in zaYlfhk olu$turur. Direni$e;iler hareketlidir ve onlar ie;in slmrlar soz konusu 
degildir, istediklui yerde, istedikleri zamanda bulunabili1'ler. Yine slmrlann ve 
sorumlulugun birle$tigi ara bolgelerde denetim her zaman zaylftlr. Direni~c;iler 
bu kurah bildiklerinde smiriann birle$tigi yerlerde olu~an zaYlfhklanndan 
farkh ~ekiI1erde faydaIamrlar. Bazen saldmlardan korumak ie;in giivenli 
bOlgeler olarak kullanabilecekleri gibi slmriar en uygun hede£lerin bulundugu 
giivenligin zaYlf oldugu aianiardir. Ciie; baklmmdan zapf olan direni~c;iler 
cog1'afyaYl uygun kullandikian takdirde zaYlfhkIanm giderebilirler. 
Direni~c;ilerin kullanabilecekleri topraklarm biiyiikIiigii, iiIke smlrlanmn $ekli, 
korunup korunmadlgl, arazinin fiziki yaplsl ve f]ehirle~me onlara biiyiik 
imkanlar sunar. Yine iklim ve nufus yogunlugu ile ekonomik yapmm zaYlf veya 
giie;lii olmasI da direni~<;ileri etkiler. Bu konular direni§i denetim altma alacak 
olanian da yakmdan ilgilendirir. 

Direni~in ba~ansl ve siirdiirtilebilir olmasl ie;in gereken dordiincii ~art 

direni~c;ilerin tilke dl~mdan destek alabilmeleridir.33 Dl~ destek direni~in 

31 Ibid., s. 26. 

32 Ibid., s. 32-35. 

33 Ibid., s. 36-38. 
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surdurulebilmesi l<;:m elzemdir. Ancak ;;artlar uygunsa belirli biT a;;amaya 
gelinceye kadar dl;; destege ihtiya<;: duyulmayabilir. Soziinii ettigimiz destek 
degi;;ik bi<;:imlerde olabilir. Dayam;;maYl ve ozgiiveni arttIran psikolojik 
degerde manevi destek <:irgiitiin eylemleri i<;:in gerekli olan silah, cephane, 
egitim gibi askeri destek, mali ve teknik destek. Bunlarm yam Slra uzun soluklu 
direnir,; harekatl i<;:in emniyetli geri bolge de <;:ok ()nemlidir. Direnir,;<;ilerin 
derlenip toparlanabilecegi eksikliklerin giderebilecegi emniyetli geri bolge <;ogu 
defa dlr,; destekle saglanabilir. 

I;;galci iilkelerin askerlerine, sivil <;ahr,;anlanna, Irak'h giivenlik gorevlilerine ve 
sivillere yonelik saIdmIar savar,;m iizerinden 10 ay ge<;mir,; olmasma ragmen 
devam etmektedir. Kurbanlarm <;er,;itliliginin yamslra saldmYI yapanlann 
motivasyonlannm da farkh oldugu goriilmektedir. SaldmIann sebeplerinin; 
politik, dini, etnik ve kir,;isel de olabilecegi goriiliiyor. Nitekim Irak'ta da 
direni;;<;ileri motivasyon bakImmdan r,;u r,;ekilde slmflandlrabiliriz. 34 Eski 
Baas'<;Ilar i<;in siyasi, radikal islamcl gruplar i<;:in dini, milliyet<;i Kurt gruplar 
i<;in etnik ve ki;;isel nedenlerle hareket edenler i<;in bireysel faktOrler ral 
oynamaktadlf. 

Direnir,;<;ilerin biiyiik kIsnllm Sad dam doneminde rejimin ana iskeletini 
olur,;turan, Sunni Araplar meydana getirmektedir. C;:iinkii bu gruptakiler 
Saddam doneminde guvenlik biirakrasisinin buyi.ik boli.imi.ini.i 
olur,;turuyorlardl. Ozel kuvvetler askerleri, istihbarat gorevlileri, polisler ve 
ordu mensuplan ile Baas Partisi militanlan gibi.35 Bu gruba girenlerin ir,;gal 
sonrasmda kurulacak yeni devlet sisteminden tamamen dl;;lanacaklan 
gelir,;melerden belliydi. Nitekim klsa si.ire soma eski ir,;lerini ve statulerini 
kaybettiler. Ekonomik durumlan zaYlfladl ve <;ogu i.icretli olarak <;alI;;an bu 
insanlar gelirlerinden yoksun kalddar. Egitimlerini yaphklan i;;Ierine gore 
aIml;; oImaIan da yeni I;; bulma konusunda onemli bir sorundu. Nitekim yeni 
duzende tasarlanan politik gi.ici.in daglhmmda Si.inni Araplann kaybedenler 
kategorisinde yer alacaklan ortada idi. Bu nedenlerden dolaYl Sunni Araplann 
ir,;gale kar;;l direnmek i<;in yeterli ve uzun omurli.i "sebepleri" val'. 

Si.inni Araplarm olur,;turdugu bu grupta yer alan direnir,;<;ilerin onemli bir 
i.isti.inhtkleri soz konusudur. Direni9 amaClyIa kurulan yer alt! orgi.itlerinin 
ba;;langl<;ta en <;ok ihtiya<; duyduklan i.iyelerinin askeri egitimidir. Oysa eski 

34 Benzer slnlflandll'lna i<;in bknz. Rajiv Chandrasckaran and Vernon Loeb, "The Battlefield for All 
Iraq", Washington Post, 4 KaSlJ11 2003. 

35 Bkz. Anthony H. Cordesman, "The "War After the War" in Iraq", Center for Strategic and 
International Studies, 8 Agustos 2003. 
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rejim doneminde i;;lerinin geregi olarak piyade tti£egini, roketatan, patlaYlcIlan 
ya da havan gibi milrettebatla kullamlan silah sistemlerine a;;ina olan bu 
gruptakiler direni;; orgilt1erinin onemli bir sorununun ba;;Iangl<;ta goz ardl 
edilmesine imkan vermektedir. Yine bu gruptakilerin sayllan aZlmsanmayacak 
kadar £azladlr. iktidan tekrar elde etmek i<;in umitli olmasalar da, i;;gali sona 
erdirmek ve Silnni Arap toplumu i<;in dahaiyi bir gelecek elde etmek amanyla 
direni;;e devam edebilirler. Politik nedenlerle direnen ve Baas temelIi Arap 
milliyet<;iligi ile ili;;kili olan bu gruptakiler, mensubu olduklan a;;iretlerle i<; i<;e 
ya;;ayabilmekte direni;; i<;in elzem olan halk destegini kolayca elde 
edebilmektedirler. A;;iret bagmm gil<;lil oimasI eylemcilere dogal bir korunma 
saglamaktadlr. 

ikinci kategoriyi olu;;turanlar ise, Radikal islamCl gruplardlr. Bunlar El
Kaide orgiltilne mens up militan1ardan, Suudi Arabistan kokenli VahabiIer'e, 
Filistinli Radikal Silnni gruplardan, Irak kokenli Ensar··ill islam orgilttine kadar 
geni;; bir yelpazeyi kapsamaktadlr.36 Bu gruptaki eylemcilerin dikkati c;eken 
yonleri ise dini re£eransh olmalan ve cihat anlaYl;;lyla hareket etmeleridir. 
Bomba yilklil arabalarla Intihar saldmlanm dilzenleyen1eri bu gruba girenlerin 
olu;;turdugu inancl bir hayli yliksektir. Saldmlarda "teror" bir teknik olarak 
yaygm olarak kuIlamlmakta, ozelJikle de ABD ve milttefik askerleri arasmda 
deh;;et ve korl<u yaratmaktadlrlar. Intihar eylemlerinin onlenmesinin zorlugu 
dikkate almdlgmda eylemlerin i;;gal gilc;leri arasmda ciddi sorunlara yol ac;tlgl 
gorillebilir.37 

Bu gruptaki ey1emcilerin zaylflrgml olu;;turan konu ise halk desteginin uzun 
sUreli olup olmayacagl ile ilgilidir. Bu gruptaki direni;;c;ilerin bilyilkklsmmm 
Irak'a dl;;andan gelmi;; 0lmalan/8 ideolojinin ve direni;;in otesinde a;;iret bagl 
gibi koruyucu ve destek saglaYlcl bir aga sahip olmamalan onemli bir zaYlfhk 
olarak gorillebilir. ABD ve milttefikleri, bir ;;ekilde ha1km destegini kesmeyi 
ba;;ardIldan takdirde eylemlerine devam etmeleri de milmkiln olamayabilir. 

Eylemcilerin bir diger grubunu da Saddam Hilseyin'in sava;;tan once 
cezaevlerinden serbest blraktIgl adi su<;lular olw;:turmaktadlr. Bunlann politik 
ve dini bir soylemlerinden soz etmek milmkiln degildir. Ancak ABD ve 
milttefik askerlerini dogrudan hedef almasalar da, toplumsal istikran bozmakta 
ve kaos ortammm devamma neden olabilmektedirler. Slradan insanlar adi 
su<;lardaki arh;; nedeniyle sokaga dahi C;lkamamakta, dilzeni saglama 

36 Brian Knowlton, "Top General Says Iraqi Resistance is Par Prom 'Monolithic", international Herald 
Tribune, 6 Temmuz 2003; Andrew Marshall, "Foreign Terrorists Operating in Iraq, US General Says", 
Reuters, 27 Temmuz 2003, 

37 Intihar saJdmlan ve sonU(;lan ic;in bkz. Walter Laqueur, The New Terrorism, Oxford, Oxford 
University Press, 1999, s.127-156 

38 Steven Stalinsky, "Arab and Muslim Jihad Fighters in Iraq", MEMRI, Special Report SayI 20, 27 
Temmuz 2003, http://209.157.64.200/focus/f-news/953726/posts 
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sorurnlulugu olan i;;gal gtic;lerini suc;larnaktadlrlar. Artan gtivenlik ihtiyacmm 
kar;;danrnasl ic;in bir direni;; grubuna girebilrnektedirler. 

Bir diger kategoriyi ise eylernleri bireysel nedenlerle gerc;eklef,>tirenler 
olu;;turrnaktadlr. Sava;; esnasmda yakmlanm kaybeden, ya da kif,>isel olarak 
zarar goren eylernciler bu kategoriye girerler. intikarn alrna hissi He 
davranrnalan ve orgtithi olrnarnalan nedeniyle etkisiz hale getirilrneleri de zor 
0lrnaktadu.39 

Savaf,>m itzerinden 10 ay gec;tikten soma aktif direnif,>c;ilerin yukandaki gibi 
tasnif edilrneleri rnitrnktinditr. Ancak aktif olarak direni;; eylernlerine 
katIlrnayan, fakat bitytik bir eylern potansiyeline sahip $iilerin konurnlan da 
dikkate aImrnahdlr. Irak'ta egernenligin devrine ilif,>kin politik gelif,>rnelere 
yapllan itirazlar sessiz kalan $iilerin bu tuturnlanm stirdtirecegi anlarnma 
gelrnernektedir. Nitekirn $iiler ban;;C;l protestolar ve sokak gbsterileri ile 
gitvenlik aC;lsmdan sorun yaratabilir ve bunlan her an c;atlf,>rnaya 
donitf,>ttire bilir. 40 

Irak'ta rneydana gel en olaylan gerc;eklef,>tirenlerin kirnliklerini ortaya 
koyduktan sonra cevaplanrnasl gereken en onernli soru f,>udur: Irak'ta savaf,>tan 
soma istikrarslzhga yoI ac;an eylernler sisternatik rnidir ve belirli bir rnantlgl val' 
rnIdlr? Bu sorularm cevabl eylerncilerin belirli bir stratejisinin olup olrnadlgml 
ortaya C;lkarrnarnlzl saglayacaktIr. 

Eylemlerin Yonii ve AmaCl 

Direnif,>c;iIerin gen;:eklef,>tirdigi eyIernlerin tipinin, yonterninin ve hedeflerinin 
analizi Irak'ta olanlan anlarnarnIzl kolaylaf,>hracaktlr. Direnif,>c;iler; askeri gtiC;, 
yetenek ve kapasite olarak i;;galci kuvvetlerle dogrudan c;arplf,>rnayl kabul 
ederneyecek kadar zaYlf ve orgittsitzdtirler. 0 hal de direnif,>i sitrdtirrnek ic;in 
asirnetrik bir yontern geli;;tirrneleri/ uygularnalan gerekrnektedir.41 Eylerncilerin 
kullandlklan teknikler gerilla tipi vur kac; eylernleri ile korku ve Ylldlrrnaya 
yonelik bil' teknik olarak "teror" 0lacaktIr.42 Taraflarm sahip olduklan gtic;lel'i, 
kullandlklan yonternleri belirlernekte en onernli faktordHr. ZaYlf olan taraf, 
gitC;lit olana dogrudan saldlrarak kendi varlIgnu riske etrnek isterneyecektil'. 

39 A~iret ktilttirtintin htiktim stirdtigti bolgede kii/isel nedenlerle ii/galcilere kart;ll eyJem yapanlarla ilgili 
olarak bkz. David Blair, "Angry Iraqi villagers are supporting resistance to the occupying powers" , 
Daily Telegraph, 8 Kaslm 2003. 

4() "Irak'taki $iiler erken sec;im h;in dayattyor", Radikal, 16 Ocak 2004, "$iiler 'once se<;im' dedi. Bremer 
ABD'ye <;agnldl", Z'l11wn, 17 Ocak 2004. 

41 Gallagher J. James, Low-intensity Conflict, Mechanicsburg, Stackpole Books, ABO, 1992, s. 34-35. 

42 Gerilla sava~mm Marksist yorumu ic:;in bkz. Pomeroy William, Marksizm ve Gerilla Sava~l, c;ev. A. 
Sanali, Istanbul, Beige Yaymlan, 1992. 
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YapmaSl gereken kendisini korumak ve zaman i<;inde guc;lenmektir. Zaylfhgml 
gidermek ve giic;lenmek ic;in c;ahr;;malan zamana yaymak zonmdadlr. 
Direnir;;c;i1er c;atrr;;malan zamana yayarak uzun omurlii kllar ve surdiirebilirlerse 

I 

gittik<;e guC; kazanabileceklerdir. Gu<;lenmek i<;in ihtiya<; duyacaklan savar;;c;l, 
lojistik, mali kaynaklar, istihbarat He psikolojik destek ancak halktan elde 
edilebilir. Yap mal an gereken kIsa siirede halkm kontrolunii ele ge<;irmek ve 
onlan direnir;;in ihtiyac;lanna gore yeniden orgutlemektir. Eger direnir;;c;iler, 
ir;;gaIcilerden once halkm kontroliinu ele ge<;irip bunu surdurebilirlerse zaman 
i<;inde gu<;lenebilirler. 0 halde ir;;galciler He direnir;;<;iler arasmdaki Wm 
mucadele halkm kontrolii ve etkilenmesi noktasmda dugumlenecektir. Ir;;gaI 
yonetimi direnir;;c;ilerin saldm ve eylemlerine ragmen yeni yonetimi kurmaya ve 
bunu halka kabul ettirmeye, bir yandan da mer;;ruiyet kazanmaya c;ahr;;acaktIr. 
Direnir;;<;iler ise halkm kontroliinu kaptIrmamak i<;in ir;;gaIcilere karr;;l mucadele 
edeceklerdir. 

Direnir;;<;iler, yaptrldan eylemlerle sadece kendi halkIm degil aym zamanda 
ir;;galcilerin kamuoyunu da etkilemeyi ama<;layacaktIr. ABD ve miittefiklerinin 
siyasal sisteminde kamuoyu basklsl dikkate almdlgmda, bunun onemi daha da 
iyi anlar;;Ilmaktadlr. Nitekim i;;gaIci ulkelerin siyasal sisteminin en hassas ve 
harekete ge<;irile:;Jilecek yonu muhalefetin tepkisi ve kamuoyu baskIsmm 
arttlrmasml saglayacak eylemlerdir. Bu nedenle hedef sec;ilirken eylem 
yaplhrken askeri bar;;anlar ve kazammlardan <;ok, politik ve psikolojik sonuc;lar 
gozetilecektir. 

o halde direnir;;<;iler eylemlerini yaparken r;;una bakacaklardlr. Eylem 
ir;;gaIciler ve halk iizerinde politik ve psikolojik etki yaplyor mu? Yeterince 
korku yarahp herkese konumunu bir daha gozden ge<;irmeleri gerektigini 
hatrrlatIyor mu, i;;ga1cileri kamuoyu onunde zor durumda blrakIyor mu ? 

Bu nedenlerden dolayl direnir;;c;ilerin eylemlerindeki amaCl bar;;Iangl<;ta <;ok 
saYlda ir;;gaIci askerini oldiirerek askeri bir zafer kazanmak degildir. i;;galcileri 
surekli taciz etmek, korkutmak ve yIldlYmak en onemli amac;hr. Yine eylemlerle 
televizyon, radyo ve yazll1 medyada yer alarak dunya kamuoyunun dikkatini 
c;ekmektir. Eylemler askerlerin psikolojilerini etkileyecek, bu olumsuzluk ve 
yaratIlan baskl dalga dalga ir;;galci iilkelerin siyasi karar ahCllanna iletilecektir. 
i;;gaIci askerler eylemlerin baskI ve stresi nedeniyle i;;gal edilen ulkedeki halka 
yonelik kontrolsuz §iddet ve zor kullamp slradan insanlarm nefret ve tepkisini 
topluyorsa direni§c;i amacma ula;;ml§ demektir.43 

Direni§c;i askeri zaylfhgl nedeniyle yonelecegi hede£Ieri ve eylem tarzml iyi 
sec;mek zorundadlr. Direni§c;i1erin hedef listesinin ba§mda i§galci askerler ve 

43 Nazmi AkyoI, "lrak'ta gonUIIerin ve zihinlerin kapllan tekmelenirken", 12 Ocak 2004, 
http:// www.ntvmsnbc.co/news/252098.asp 
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onlarm kurmaya <;alI:;;t1g1 yeni yc)netimin yerli gc)revlile1'i olacakh1'. i:;;galciler 
yeni yonetimi tutundurmak i<;in halkm i<;inden go1'evIe1'i kabul edecek 
i:;;birIik<;ile1' bulmaya <;ah:;;acak, di1'cni:;;<;iler ise i:;;galcilerin halk1 denetim 
almasml engellemek i<;in bu i:;;birlik<;ilerin gc)zunU korkutacak, onlan :;;iddet ve 
teror yontemleri He ylldlracaklardlr. 

Oireni$<;iler yontem ola1'ak bir yanda gerilla tarzun se<;erken bi1' yandan da 
"teror" eylemlerini kullanacakhr. Gerilla tarzl/4 klsa sUrcH ve lokal ustUnliik 
saglayan kiiC;iik ve hareketli bir askeri gUclin, bir bolgcyi elde tutmaYl 
gerektirmeyen, zaman, hedef ve eylem yerini se<;me ustUnliigiiniin direni$<;iye 
ait oldugu etkili bi1' yontemdir. Oireni:;;<;iler askeri gu<;lerindeki zaYlfhklan 
nedeniyle sonu<; alabilecekleri riski az, ba$an :;;anSl yiiksek yerlerde eylem 
yapacaldadlr. Eylem yaparken miimkiin oldugunca geni$ bir alanda ve degi:;;ik 
ortamlarda hareket edeceklerdir. Boylece i:;;galciler gilvenligi saglamak i<;in 
geni:;; bir alana yayllacak, daha fazla hedd olacaklar, ardmdan da bitmez 
tUkenmez asker ihtiyacl hissedecekle1'dir.45 Ya da giivenlik kaygislyla o1'tahkta 
dola:;;amayacak, halkm arasmda olamayacaklardlr. Bu nedenle de halkm 
kontroliinii direni:;;<;i1erin ellerine blrakarak C;lplak bir i:;;gal gilcil konumuna 
geleceklerdir. 

Direni:;;c;ilerin yaygm olarak kullanacaklan bir diger yontem ise bir teknik 
olarak "teror" eylemleridir. 46 'Ieror; i:;;galcilerle i:;;birligi yapan sivilleri 
vazge<;irmek., kurulmak istenen yonetimi ba$anSlzhga ugratmak, 
bilgij istihbarat al<:l;>ml kesmek ve sivil halk1 i:;;galcilerin denetiminden uzak 
tutmak i<;1n kullamlan bir yontem olarak uzun siire gilndemde kalacakhr. 
Eylemlerden beklenen en onemli etki, i:;;galcilerin ba:;;ansIz olabilecekleri ve 
iilkeye sorun ta$ldlklan goril:;;linLin yerle:;;tirilmesidir. 

Yukanda genel <;er<;evesini <;izdigimiz eylem WrIeri, se<;ilen hedefler ve 
bunlann sonu<;L:mna bakhglmlzda :;;unlan soyleyebiliriz. Irak'ta SaVa$In 
bittiginin ilan edildigi 1 Mayls 2003'den $ubat 2004'e kadar gorlilen eylemleri 
dort kategoriye aylrmak miimkiindiir. Birincisi, aIt yaptya yonelik olarak 
ger<;ekle:;;tirilen sabotaj Wrii eylemler. ikincisi, ABO ile i:;;birligi yapan, yeni 
yonetimde gorev alan sivil Irak'hlara yonelik eylemler. U<;ilnclisil; ABO ve 
miittefik askerler ile sivil <;ah:;;anlanna yonelik ger<;ekle;;tirilen eylemler. Son 
olarak da, ABO ve mliUefiklerinin uygulamalanna kar:;;l yapllan sokak 
gosterileri. 

--~.--------.----

44 Gerilla'nm teknik ve taktigi i~in bknz. <;:e-tung Mao, Askeri Yazilar, Ankara, Sol YaYllllan, ]976. 
Irak'ta olup bitenler arazinin uygun olmamas! eylemlerin Stinni ti~gende yogunla§mas! nedeniyle 
daha ~ok Cezayir benzeri bir geli§me gosterecektir. Bknz. Asprey B. Robert, War in the Shadows, The 
Guerrilla in History, New York, William Morrow ane! Company, 1994, s. 657-684. 

45 Mao, Askeri Yazllar, s. 194 .. 195. 

46 Milliyct<;i ve dini referansh teror eylemlerinin Irak'ta gtivenlik sorununu nas!l etkileyebilecegi 
konusunda bknz. Hoffman Bruce, Inside Terrorism, New York, Columbia University Press, 1998. 
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Irak'ta eylemcilerin hedeflerinden birincisini alt yaplya yc)nelik sabotaj ve 
saldmlar olu~turmaktadIr. Bu eylemler, bakanhklarm yagmalanmasl, kayltlarm 
yakJlmasl, i<;:me suyu borulan, kara ve demiryolu ula~hrmasl He petrol boru 
hatlarma ve elektrik nakil hatlarma yapllan sabotajiardIr. Ya da Bagdat hava 
alanmdan kalkan'ticari sivil u<;:aklara yonelik olarak yapJlan fUze saldmlandlr. 

Saldlrganlarm bu eylemleri yapmaktan amaCl Irak'ta slradan insanlarm 
ya~armm fel<; etmek, memnuniyetsizligini arthrarak i~gal yonetimine ve 
i~galcilerle i~birligi yapan yeni yonetime tepki duyulmasml saglamaktlr. Vine 
alt yaplya ycmelik eylemler i~galciler i<;in ek maliyet demektir. Omegin, petrol 
satI~ml aka mete ugratarak i~galin ABD'ye maliyetini oldugunca arttIrmak gibi. 
Nitekim aradan 10 ay gec;:mesine ragmen sabotajIar nedeniyle Kerktik
Yumurtahk boru hattml <;:ah~hrmak mtimktin olamaml~tIr. 

Sava9 nedeniyle zarar goren alt yapmm onanml zaman almakta, <;:alr~anlara 
y()nelik eylemlerle de hizmetlerin yerine getirilmesi iyice zorla~maktadlr.47 rrak 
gibi slcak iklimin hakim oldugu bir tilkede elektriklerin kesik oimasI, sulann 
akmamasl, saghk hizmetlerinin ytirtittilmemesi, akaryakltm bulunmamasl 
insanlan daha saldlrgan ve tepkili yapmakta ve bu olumsuzluklarm sorumlusu 
olarak da i~galci tilkele1' gortilmektedir. Halkm memnuniyetsizligi 
direni9<;ilerin arzu ettigi bir durumdur. 

Alt yapl <;:ah~malan ne kadar uzun zaman ahrsa ve maliyet ne kadar artarsa 
direni~<;i1er 0 kadar ama<;lanna ula~ml~ olurJar. C;:unkti direni~<;:ilerin 

hizIlletlerin saglanmasl i<;in hi<;bir acelesi ve ytiktimltiltigti yoktur. Oysa 
i~galciler Irak'hlara daha iyi bir hay at ve ya~am kalitesi vaat ederek sava~ 
giri~mi;;lerdir. Bu nedenle de slradan insanlarm beklentilerini kar~lIamaktan 
birinci derecede sorumludurlar. Soz konusu vaatler elle tutulur, somut 
hizmetler ve imkanlardlr. Direni~<;ilerin ise gelecege ili~kin maddi olmayan 
"ozgtir Irak, i~galcilerin ulkeden kovulmasl, ya da kafirlere kan,il cihat" gibi 
maddi olmayan uzun vadede elde edilebilecek soylemleri ve ytiktimltiltikleri 
soz konusudur. 

Eylemcilerin ikinci hedefini ise, ABD ile i;;birligi yapan 11'ak11 yerel 
yoneticiler, gtivenligi saglamakla gorevli Irakh polisler ve diger kamu 
gorevIileri olu~turmaktadlr. Bu insanlarm hedef olarak se<;:ilmesinin nedeni ise 
ABD'nin yeni yonetimi in~aslm engellemek, zamana yaymak, ABD'ye ve 
mlittefiklerine maliyetini arttlrmak, gtiveni yok etmektir, i;;galcileri ba~anslz 
duruma dti~tinnektir. Vine i;;galcilerle i~birligi yapacak Irakhlara gozdagl 
vererek onlan sindirmektir. Eylemler i~galci yonetimle birlikte <;:ah~maya istekli 
sivil halkm gozlinti korkutmakta, i~galcilerle i~birligi yapIlmasml engellemekte 

--
47 Sava§ln iizerindcn 10 ay gcc:;mesinc ragmen §chirlcrde elcktrik vc akaryakit hala biiyiik sorun. Bkz. 

David Ignatus, "Iraq's HaIting Progress", 'I71C Washi11gton Post, 20 Ocak 2004. 
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ve yeni yonetim de gorev almaYl riskli hale getirmektedir. Halkm i~gal 

yonetiminden uzak tutulmasl nedeniyle de i~galciler iki yonden hkanmaktadlr. 
Birincisi; direni~t:;ilere ait bilgi ve istihbarat elde etmeleri zorla~maktadlr. 
ikincisi, yeni yonetimde gorev aimak it:;in istekli insanlar bulmak zor olmakta, 
j~birligine girenler ise daha t:;ok direni~t:;ilere hizmet etmektedir. 

Direni~c;iler, yeni yonetimde gorev alan polis ve kamu gc:irevlilerinin iki 
tarafh c;ah~masml istemekte, boylece eylemcilerin sut:; ortagl haline 
getirilmektedirler.48 i~gal gucu He yeni yonetimin guvenlik guc;leri arasmda 
guvensizlik geli~tirilirken, kurulmaya c;ah:;1l1an kolluk sistemi daha ba~langlc;ta 
t:;okerek fonksiyonsuz hale gelmektedir. Slk slk polis karakollanna yc)nelik 
olarak yapIlan intihar saldmlanndan halka verilen mesaj ;;udur: "ABD'den ve 
onun yaptlgl her i;;ten uzak durmak hayatta kalmak ic;in en guvenli yoldur." 

Hedeflerin Uc;uncusUnu ABD ve muttefik Ulke askerleri olu~turmaktadlr. Bu 
hedeflere yonelik eylemlerin birden fazla amaCl vardlr. Birincisi, miittefik Ulke 
askerlerinin ~artlar uygun oldugunda oldUrUIebilecegini ve zaYlf yonieri 
oldugunu tUm Irakhlara gostermek. Boylece direni~ cirgiitlerine katllmak 
isteyenleri cesaretlendirmek ve sava~ta olu~an korku ve yIlgmhgm oniinii 
alarak moral vermek. ikinci amac;, ABD ve miittefik Ulke askerlerini korkutup, 
ylldlrmak, ~iipheci tutuma neden olmak, Irak'h sivillere yonelik kontrolsUz ve 
gereksiz ~iddet kullanmaya zorlamak. i~gal gUc;lerinin a~m ve kontrolsiiz ~iddet 
kullamml halkta ofkeye neden olurken, alman a~m gUvenlik tedbirleri de 
slradan Irakhlan ABD askerlerine dii~man etmektedir. 

Son olarak da; direni;;c;iler ABD'nin aSlI zaylfhgmm kendi sisteminde sakh 
oldugunu bilmektedirler. Direni~c;iler eylem yaplp mUttefiklere kaYlp 
verdirdikc;e ABD kamuoyu ve muhalefeti, Bush iktidanmn kararlanm gozden 
gec;irmek lc;m zorlayacaktu. Kamuoyunun ilgisinin arttmlmasl ve 
sUrdUriilebilmesi ise haber pe~inde olan medyanm ilgilenecegi bir olay 
yaratmaktan gec;mektedir. Bu nedenle de direni~c;iler c;ok saYlda askerin 
hayattm kaybedecegi ve kamuoyunun ilgisini c;ekecegini dU~UndUkleri 

"helikopter ve uc;ak dU~Urme" eylemlerine yoneldiler. Nitekim bir tek eylem c;ok 
saYlda askerin hayatma mal olunca yazlh vegorsel medyamn ilgisi de yogun 
01maktadlr.49 

Eylemlerin dordUncUsU ise Irak'taki ABD otoritesini stirekli erozyona 
ugratan sokak gosterileridir. Bu tiir eylemler ister ekonomik durum, ister 
i~sizlik, isterse demokratik taleplerle yapllsm i;;galciler ic;in ciddi bir sorundur. 

48 Irak'ta sivil halkm polisleri 'hain' olarak gormesi, ABD'lilerin ise lrak'h polislere gtivenmemesinin 
slradan bir olay haline geldigi gortiltiyor.bkz. Daniel Williams, "Resistance Moves Freely is Sunni 
Triangle", Washington Post, 7 Kaslm 2003. 

49 $iddet ve medya ili§kisi i~in bkz. Burton Graeme, Gdruncnden Fazlasl, ~ev. Nefin Din" istanbul, Alan 
YaymClhk,1995. 
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Kalabahklann her an kontrolden C;lkma, katJiama donti§me ve c;at1f$ma 
ihtimalinin varhgl i§galcilerin en btiytik korkularmdan birisidir. Gosteriler aym 
zamanda direni§c;ilere memnuniyetsiz kitlenin potansiyeli konusunda da fikir 
vermektedir. Bu durum ABD ve mtittefik askerleri iIe kamuoyu tizerinde de 
baskl olu;;turmaktadlT. ()megin $ii lider Ayetullah Sistani' nin ytizbinlerce 
taraftanm bir fetva ile sokaklara dokmesi i9gal gtic;lerini endigelendirmekte 
ardmdan da sec;imler konusundaki bir dizi politik karan gozden gec;irmeye 
zorlamaktadlr. 

Yukandaki ac;Ildamalardan da anla;;Ilacagl tizere Irak'taki eylemlerden amac; 
ABD guc;leri kar91smda ;;imdilik askeri bir zafer kazanmak degildir. Eylemlerin 
amaCl bir yandan Araplar arasmda if$gale kar91 politik bilinc; yaratmak, halk 
arasmda if$galci gtictin istikran saglaYlp saglayamayacaglm ya da neleri ne 
kadar ba;;arabilecegi konusunda tereddtitler yaratmakhr. Zaten direni;;c;ilerin 
bu a;;amada hedefi askeri bir zaferden c;ok direnif$c;ileri ic;in "zihinlerde politik
psikolojik bir direnif$ alam" ac;maktlr. 

Slradan halk ic;in istikrarslzhk ve gtivenligin olmadlgl saldmlann arttlgl 
htiktimetin if$lemedigi bir ortamda hayatta kalmamn ve korunmamn en iyi yolu 
orgtitlti ve silahh bir grub a dahil olmak ve onlarla if$birligi yapmakhr. 
<:;ah9malann ve direnif$in ba;;ladlgr sosyal ve politik ortamda halk gontillti 
olmasa da varhgmm devaml ic;in once sessiz ve tarafslz kalIr. Klsa stirede kimin 
kendisine daha fazla zarar verecegini anlamaya c;ah;;lT. Eger kendisini 
koruyacak bir gtivenlik sistemi yoksa ve direnif$c;ilerin koydugu kurallar ve 
cezalandlrma yontemleri daha aglr ve vahf$ice ise yava;; yava;; direnif$c;ilerden 
yana tutum takrmrlar. Direnif$c;ilerden zarar gormek istemeyen halk dogal 
olarak direni;;i engellemekle ytiktimlti olanlara kar91 tiC; maymunu 
oynayacaktIr: Direni§c;ilere ait hic;bir ;;ey gormedim, duymadlm ve bilmiyorum. 
Direni§c;iler bu a§amada halk! kendi ba§ma blrakmayacak, onu orgtitleyecektir. 
Klsa stirede de direni;; orgtittinun bir parc;asl haline getireceklerdir. Direni;; 
hareketinin bir pare;asl haline gelen halk arhk "sue; ortagl" olacak ve direni§c;ilere 
daha fazla yaklaf$acaktlr. 

I§ bu noktaya gelince dtizen kurmakla sorumlu olanlann gtivenlikle ilgili 
slkmtllan da artacakhr. Muhtemelen gelen bilgi ve istihbarat azalacak, i;;galciler 
yalmz, amae;SIZ ve ne yapacagll1l bilmeden kalacaklardlr. Bu durum halkm 
denetiminin elden kae;mldlgmm en tipik gostergesidir. Nitekim ABD ve 
mtittefikleri slk s1k eylemlerin yapIldlgl Stinni tie;geni denilen bOlgede benzer 
sorunla kar;;Ila§ml§lar uzun sure istihbarat alamaml;;lardlr.5o Bu a§amada 
yabancl askerler gerc;ek bir if$galci olduklanm hissed erler, her ;;eye 
yabancldlrlar ve gortinmez bir duvarla c;evrili gibi ya;;amaya ba;;larlar. 

50 SUnni ii<;gen kavraml, Musul, Bagdat ve Anbar vilayetlerini kapsamaktadlr. 
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Oireni;;c;i ise eylemlerini sayl ve c;e;;it olarak arthrmaya ba;;lar. rrak gibi sozlu 
ku1ttirun etkin oldugu bir ortamda eylemler ve sonuc;lar kulaktan kulaga 
yayllarak, slradan insanlara konumlanm ve saflanm bir an once belirlemeleri 
gerektigi mesajml ula;;tmr. (:unku gittikc;e organize olan ve guc;lenen eylemciler 
bu a;;amada ABO askerlerinden c;ok, orgtitsUz slradan Irakhlara yonelik eylem 
yaparak guC; kazanmaktadlrlar. Buzdagmm gorUnen klsml saldmya ugrayan 
muttefik askerleridir. Ancak buz dagmm asll gdrUnmeyen ve buyuk klsmlm 
sivil halk olu;;turur. 

Oireni;;c;ilerin sec;tigi mucadele y()nteminde biitun Irak'l ele gec;irmek ve 
kontrol altma almak zorunlulugu yoktur. Oireni;;c;iler eylem zamamm, yerini ve 
aracml sec;mek konusunda stratejik usttinlUkleri elde tutarlar. Oysa Ulkede 
denetimi kurmak zorunda 01an1ar, Irak'1 i;;gal eden ABO ve mtittefik 
askerleridir. Oireni;;c;iler ic;in i;;leyen kural, Mao 'nun dedigi gibi ;;udur: "Siz 
gelirsiniz biz gideriz, siz gidersiniz biz geri geliriz."SI 

Oireni;;c;iler ABO ve muttefiklerinin askeri gucunU daha geni;; alanlara 
yayllmaya zorlamak ic;in, beklenmedik yer ve zamanda eylem yapmaya, en 
zaYlf yerlerde saldlrmaya onlan ;;a;;lrtmaya c;ah;;acaklardlr. Kuzeyde Musul, 
guneyde Basra'ya kadar uzanan bu genir;; cografyada, yine Bagdat gibi kalabahk 
bolgelerde eylemlerini surdUrulecektir. Eylernler boylesine geni;; bir alana 
yaylldlkc;a bOlgenin denetimi gittikc;e daha da zorla;;abilecektir. 

Zaman, ABO'nin 1rak'taki ba;;an veya ba;;anslzhg1 aC;lsmdan onemli bir 
faktdrdur. (:unkU 1rak'ta ya;;anan asimetrik mUcadeIede zaYlf ve guc;sUz olan 
direni;;<;iler <;atI;;malan zamana yayarak guc;lenmek, yeni fIrsatlar ve alanlar 
yaratmak zorundalar. ABO ise zaman baskIsl alhnda ve istikran kIsa surede 
saglamak isteyecektir. ABO aC;lsmdan bakIlmca zaman faktdrUntin baskI 
unsuru haline geldigi gdrtilmektedir. Ba;;kan Bush 2004 sec;imlerinde tekrar 
ABO ba;;kam olabilmek i<;in kolayca kazandlg1 Irak sava;;mm yine aym ba;;an 
He siyasal kazamma donu;;ttirmek isteyecektir. Bu durum ister istemez onu 
aceleci, sonuc;lan iyi hesaplanmam1;; c;oztimler aramaya yoneltecektir. Oiger 
orneklerde de gc)riilecegi Uzere direni9 kendi eko-sistemini yaratacaktIr. 
Yeniden sec;ilme derdindeki politikacrlar, l<1sa stirede ba;;anlara ah;;tmhm;; 
kamuoyu, bir an once eve ddnmek ve refahtan biraz daha pay almak isteyen 
birinci hattaki sava;;C;llar her zamanki gibi sablrslzd1rlar. Bu nedenle de c;ozUm 
olarak ortaya konulanlar saghkslz ve daha btiyUk prob1emlere neden olacak ve 
maliyeti arttlracakhr. 

Etnik ve dini olarak bolunmti;; Irak'ta zamamn iyi degerlendirilememesi ve 
gruplardan birisinin -SUnni Araplar gibi- goreceli ba;;ansl veya tahuin edilecek 
<;ozumlerin iiretilememesi, eylemlerin k1sa stirede tum tilkeye yayrlmasma ve 

51 Mao, Askeri Yazziar, s. 216. 
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gruplar arasmda c;atI~ma C;lkmasma da neden olabilir. Stinnilerin ba~anSl, $iiler 
ic;in kac;mlml~ flrsatlar veya gelecege yonelik tehdit olarak algllanabilir. Boyle 
bir tablo da eylem yapmak gruplar arasmda daha fazla gtiC; kazanmak ic;in 
rekabet ve yam,;ma alam anlamma gelebiIir. Oysa direni~i basttrmak ABO ve 
mtittefikleri ic;in zaman a bagh ve sablrh olmaYl gerektirmektedir. 

Irak'ta direni;;;c;ilerin halb i~galcilerle c;atl;;;maya ikna etmek ic;in inandmCl 
sebeplerinin oldugu gortilmekte. Bu sebep, kendi ic;inde tutarh ve uzun stire de 
gec;erliligini stirdtirecek ozeIliklere sahip. Ustelik bu iddia direni:;;e;ilere halkm 
goztinde me:;;ruiyet saglayan en onemli manevi unsurdm. Oysa ABO'nin iIeri 
stirdligii, "sizi kurtardlm", size "demokrasi ve 6zgtir!lik" getirdim iddiasl bu 
ktilWrde e;ok cazip ve "inandmd' olmaktan uzak durmaktadlr. C;linkti, slradan 
insanlann her gtin ytizytize geldigi zorluklar, i~galci1erin kazanc; olarak 
gosterdiklerinden farkh algdanmaktadlT. Bu farkhhgl stirekIile~tirerek ABO yi 
mahcup etmek de direni~e;ilerin i§inin bir pare;asl. Ustelik direni§e;ilerin bunu 
yaparken uymak zorunda olduklan hie;bir ahlaki ve hukuki sorumluluklan da 
yoktm. Onlar ie;in tek amac; kurulmaya c;al1§Ilan sistemi {de; etmek ve 
c;ah§hrmamaktu. 

Yeni Duzeni Kurma ABD'nin Durumu 

ABO yi5netimi Saddam HUseyin'i iktidardan uzakla§hrmak ic;in sava§ ba:;;Iarken 
Irak halkma "demokrasi, refah ve bzgtirlUk getirmeyi" vaat ediyordu. Sava§lTI 
c;abuk bitmesi ve vaatler Wm dUnyada oldugu gibi lrak halkmda da sava§ 
sonrasmm problemlerinin kIsa slirede c;()zlilecegine dair gUe;lU bir inancm 
geli§mesine yol ac;tI. iE;;gal sonrasmda dlizenin saglanamamasl ve rrak halkmm 
ABO askerlerini kurtancl olarak gbrmemesi i§galcilerin i§ini zorla§hrmanm ilk 
sinyallerini veriyordu. ABD askerleri farkh bir kliltlir ortamll1da olduklanm 
dikkate almadan sivil halka kar§l sert ve kaba davranmaya, kontrolsUz;;;iddet 
kullanmaya ba:;;ladilar. Bu geli§meler i§galin ilk gUnlerinde ABO askerlerine 
duyulan sempatinin kaybolmasma, yerini bike ve dii§manhgll1 almasma neden 
oIdu.52 

Savai,l ortammm kurallan ile sava§ sonrasmm kurallan birbirinden olduk<;a 
fakhdlr. Savai,lm bitmesinin ardll1dan ii,lgal gtie;Ierinin uymasl gereken ve 
hareketlerini smirlayan bir dizi ahlaki ve hukuki kmalm varhgl kendini 
gostermeye ba~lar. Yeni durumun anlaml :;;uydu: ABO ve mlittefikleri yeni 
ortamda kar;;;l1a:;;hklan gUvenlik sorunlanm sava;;; kurallan He 
c;ozemeyecekIerdi. Irakhlara kar§l istedikleri kadar sert ve hukuk dli,ll 
davramlamayacaktIr. Nitekim bu durum, savai,l sonraSl yeni gUvenlik ortamma 

52 Gelinen a:;;amada Irakhlann i:;;gal gli<;lerine ili:;;kin tutumlan i<;in bkz. Ben Rowswell and Bathsheba, 
Anti-Americanism in Iraq: An Obstacle to Democracy?, CSIS, Policy Brief, 16 Ocak 2004. 
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gore egitilmemi~ askerler i<;in onemli bir sorundu. Sava~ somaSl hukuk 
kurallanm ya~ama ge<;irmek miimkiin olmasa dar "medya" onemli bir denetim 
araCl o1arak her yerde kendisini hissettirmeye ba~lad1. Sava~ somaSl Irak'ta 
televizyon ahcllan <;lg gibi artlyor, i~gale dair o1umlu olumsuz ne varsa evlerin 
i<;ine kadar ta~lmyordu. Te1evizyonlar canh yaymlarla olup bitenleri bir yandan 
tUm dunyaya yaymlarken Irak halkl da bu yeni durumdan etkileniyordu. 

i~galciler He direni~<;iler arasmda kurallara uyma yukumliilUgii bakImmdan 
da farkhllklar vard1r. Direni~<;iler, halkI kontrol altma almak i<;in ihtiya<;Jan 
kadar sert ve kuralslz davranabilirler. Ostelik "i~birlik<;iler" ve "du~manlar" i<;in 
hem savel, hem hakim, hem de infaz memuru olmanm rahathgl ile surekli 
eylem yaparak buyuk avantajlar kazanabilirler. Boyleee halka rahathkla korku 
salabilirler ve kendilerine yanda;; bulabilirler. YazIlI ve gorsei medya sayesinde 
ama<;lanm, eylemlerdeki ba:;;anlanm, tUm Irakhlara dolayh da olsa 
anlatabilirler. Bu sayede etkili ve siirekli propagandalanm yapabilirler. 

ABO ve muttefikleri i:;;galci gu<; 01arak yeni yonetimi in:;;a etmekten 
sorumludurlar. Ozellikle de guvenlik agm! kurarak halkl direni~<;ilerden uzak 
tutmak zorundadlr. Bunu ger<;ekle:;;tirmek i<;in kendisi He i:;;birligi yapan1an, 
gc)rev kabul edenleri ve yapmaya isteklileri direni;;<;ilere kar:;;l koruyamadlg1 
sUrece Irak'ta yeni yc)netimi kurmamn maliyeti artacaktIr. Direni~<;ilerin amaCl 
yeni yonetimin kurulmasma engel olmak, halk1 kendi denetiminde tutmaktIr. 
Bu nedenle halkm denetimini elinde tutan digerine gc)re hiiyUk avantaj elde 
edeeektir. Direni~<;i1er teror ve :;;iddeti kullanabilirken ABD ve i:;;gal gu<;leri aym 
yontemle halkm denetimini saglayamazlar. 

ABD'li yonetirilerin dikkate almalan gereken bir diger konu da siyasal 
slmrlann denetimidir. Direni~ hareketi ve eylemler ;;imdilik SUnni U<;geninde 
gorUlmekle birlikte ~ii ve Kurt bolgelerinin daha soma ne gibi sorunlar 
doguracagl belli degildir. Direni~<;ilerin belirli bblgelerde tutulabilmesi ve 
hareket imkanlanmn kIsltlanarak eylemleri geni~ bir alana yaymalanm 
engellemek i<;in <;evrelenmesi gerekmektedir. C;:evreleme oncelikle kom~u 
ulkelerin slmrlanndan ge<;i:;;i onlemekle mUmklindUr. Bu nedenle de ABD 
Suriye smm boyunea gUvenlik onlemlerini ve Suriye uzerindeki politik askeri 
baskIlanm arttIrml~tlr.53 Ancak iran smm ~iilerin ABD He ili~kileri nedeniyle 
:;;imdilik sorun te§kil etmemektedir. ~artlann degi:;;mesi halinde bu slmrda da 
ciddi sorunlar <;lkabilir. Suriye smm direni~<;ilerin lojistik destek, eleman ve 
finans saglayacaklan ge<;i~ bolgeleridir. 54 Direni:;;<;iler Suriye'yi yeniden 
toparlanmak i<;in geri bolge olarak da kullanabilirler. Ancak bu sadece devlet 
politikalannm uygulanmasl ile degil, bu Ulkede ya§ayan a~iretler arasl baghltk 
ve destekle de yUrUtUlebilir. 
-_._--_ .. _--
5-1 ABD'nin baskl]an i<;in bkz. http:/ Jwww.ekstrahaber.c0111./ Anlerika/I-labcrDetay.asp?habcr

D=4067. 

54 Suriye smmndan mreni§<;ilerin giri§i iJe ilgili yapIlan a<;lklamalar i<;in bkz. "Bremer: Gerilla saldmlan 
artacak", http://www.ntvmsnbc.com/news.243167.asp 10 KaSlm 2003. 
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ABD ae;lsmdan direni~e;ilerin eyIem gucunu zapflatmanm yoIu onlan da 
ihtiyae; duyduklan hafif sHah, roketatar, seyyar ale;ak irtifa hava savunma 
silahlan, maym ve patlaYlcIlara ula[;>malanm engellemekten gee;mektedir. Sava~ 
sonrasmda bu tilr malzemelerin sivil halkm eline gee;mi[;> olmasl, toplanmasmm 
zorlugu ABD'yi kaygiiandirmaktadlr. Eylemciler uzun sure dl[;>andan ikmal 
yapIlmakslzm ihtiyae;lanm ie; kaynaklardan saglayabileceklerdir. Direni[;>e;ilerin 
uyguladlgl gerilla tarzl ve kue;uk e;aplI eylemler ie;in hafH silahlar ve malzeme 
yeterli olmaktadlr. Direni~e;iler [;>imdilik buyuk e;aph eylemlere de 
giri[;>meyecekleri ie;in dddi lojistik sorunla kar[;>Ila[;>mayacakladu. Silaha sahip 
olma kultilrunun e;ok yaygm oldugu, guvenlik ae;lsmdan kuzey, guney ve orta 
bolgelerde farkh standartlann uygulandlgl bir Irak'ta sHah ve patlaYlCl bulmak 
direni[;>e;iler i<;in sorun olmayacakhr. 

Irak'ta birbirinden farkh eylem gruplarmm varhgl da ABD'nin i~ini 

zorla~hrmaktadlr. Farkh ozellikteki eylemcileri birle[;>tiren "du~manl!m ortak 
olmasldlr. Direni~ orgutlerinin <;ok merkezli yapllanmalan ~ebekeleri 

e;okertmeyi zorla~tIrmaktadlr. Direni[;><;iler hakkmda istihbarat elde etmek 
gu<;le[;>mektedir. Vine de istihbarat elde edilmi~se bu da bir sure soma kesintiye 
ugramaktadlr. <;:ok saYlda ve £ark11 merkezi yapldaki eylemciler eylemlerin 
zamamm, zeminini ve eylem tarzllukendileri olu~turmakta, bu durumda ABD 
gu<;leri saghkh bir degerlendirme yapamamaktadlrlar. 

ABD ae;lsmdan bir diger zaYlfhk ise Irak'ta gUvenligi saglayacak yeter saylda 
ve nitelikte askeri gucun 0lmamasldlr.55 Bu yetersizlik u<; ~ekilde kendisini 
gostermektedir. Birincisi; saylca yetersizlik. Her zaman ve her yerde olamayan 
ABD ve muttefikleri direni~e;ilerle mucadele edememektedir. Denetimsiz 
blrakllan kor noktalar ve kovuklar, direni~<;ilere hazlrlanma, gizlenme ve eylem 
yapma imkam verecektir. Gtinun 24 saatinde once kendisinin guvenligini, 
ardmdan da halkm gtivenligini sagIayamayan i[;>gal gue;lerinin direni~<;ilerle ba~ 
etmesi mumkun gorulmemektedir. Direni~<;iler ~artlan uygun gordukleri her 
yerde, kIrlarda ve ~ehirlerde gece gundtiz her zaman eyIem yapaeaklardlr. Ani 
ve beklenmedik saldmlar direni~<;ilerin ozguvenini arttmrken i~galcileri 

mora lin bozacak ve onIan yllgmhga surukIeyecektir. 

ikincisi ise; i~gal gue;lerinin yeni giivenlik ortamma ne kadar hazlr oIduklan 
ile ilgilidir. Direni~<;ilerin uyguladlklan taktik ve teknikler bilinen sava~ 
kurallarma uymCiz. i~galcilerin kar~lsmda artIk kolayhkla aYlrt edilebilir 
dti~manlar yoktur. Kimin dost kimin du~man oldugu da belli degildir. Dstelik 
direni~<;iler i~galcilerin teknolojik usttinliigunu i~e yaramaz hale getirmek ie;in 
onunla i<; i<;e gireeekler ve mumkun oldugu kadar istihbarat kaynagl oIaeak 

55 Asker saYlsmm azhgmm yoJ a<;hgI guvenlik sorunlan sIk<;a dile getirildi. Aradan 10 ay ge<;mi§ 
olmasma ragmen tartJ§Ilmaya dcvam ediliyor. Bkz. Ferid Zekeriya, "An Absence of Legitimacy", The 
Washington Post, 20 Ocak 2004. 
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teknik aletieri kullanmayacaklardlr. DolaYlslyla lrak'taki yeni guvenlik ortaml, 
insan merkezli bir mOcadele konsepti gerektirmektedir. Boyle olunca da kOt;Ok 
direni;; gruplan ile miicadele de sava;;1 generallerle degil, birinci hattaki erlerle 
kaybedecek veya kazanacaktlr. ABD ve i;;galciler her erin ba;;ma bir general 
vermeyecegine, ya da erlerinden general gibi davranmaSll1l bekleyemeyecegine 
gore it;>i daha da zorla;;maktadlr. Ne var ki erlerin yapacagl yanh;;larla 
generaller ve politikacIlar ugra;;mak zorunda kalacaktlr. 

Ut;LincLisLi, ABD ve diger i;;galci giit;lerin ba;;ansl, Irak halkmm kiilttiriinii 
anlam ve ona uyum saglama yetenegine baghdlr. Direni;;t;ileri etkisiz hale 
getirmenin yolu i;;galci gii(;Ierin dogrulan He Irak'hlarm dogrulannm ne kadar 
ortti;;tiigOne baghdlr. 

ABD ve mtittefiklerinin direni;;in iIk donemindeki tutumlan savunmaCl bir 
anlayl;;l gosterdi. Askerler ara SIra uzun konvoylar halinde ve giindiiz goziiyle 
devriye dolai;'tllar. Ya da kum torbalarmm ardmda kontrol noktasl kurarak 
kimin dii;;man oidugunu aniamaya imkan oimayan bir durumda, sinirli ve 
endi;;eli obrak ya da saga sola ate;; ederek zaman doldurmaya c;alI;;tIlar. Kalan 
zamanlanm ise giivenli kli;'Ialarda ve iis bolgelerinde dinlenerek get;irdiler. 

Askerlerin boyle bir tutum it;ine girmelerinin t;e;;itli nedenleri vardL 
Birincisi; az kaYlpla kazamlan bir zaferin ardmda verilmeye ba;;lanan kaYlplann 
olw,;turdugu psikolojik baskl. Komutanlar it;in onceJikli sorun Irak'ta giivenligin 
sagianmasl degil, az kaYlpla geri donmekti. Bu nedenle de klsa vadeli t;0ziim 
olan kum torbasmm ardmda oturma ve savunmaCl tutum ABD askerleri 
arasmda kullamlan en yaygm uygulama oldu. Direni;; orgiitlerinin 
palazlanmaya ba;;ladlgl i;;galin ilk donemlerinde ABD ve miittefikleri kayrp 
vermemek it;in giivenlik hizmetlerini azaltmaY1 k1sa vade de bir t;oziim olarak 
gordiiler. 

Gert;ekten de bu uygulamayla devriye hizmetlerini azaltan ve halkm arasma 
daha az <;lkan askerlerin kaYlplan da azaldl. Sonuc;ta klsa donemli taktik 
ba;;anlar da elde edildi. Ancak bu uygulamanm yer alh ()rgiitlerinin gelii;'mesi 
ve halkm kontroliinU saglamasl at;lsmdan stratejik bir hataya doniii;'ebilecegi bir 
siire soma goriilmeye bai;'ladl. Askerlerin savunmaCl bir tutum takmmaslyla 
birlikte, direni;;t;iler halkm kontroliinu ve destegini daha fazla ele get;irdiler. 
Nitekim bir siire soma daha gOc;lenmi;; ve organize olarak saldmlanm 
arthrdilar. Yine saldmlann psikolojik etkisini arttlracak ;;ekilde eylemlerini tum 
Irak'a yaymaya ve c;e;;itlendirmeye giri;;tikleri goriiliiyordu. Ornegin, ABD 
tarafmdan yaygm olarak kullamlan helikopterlerin ark a arkaya dU;;iiriilmesi, 
ABD'li komutanlan psikolojik ve askeri bakllmndan zor durumda blrakh.% 

----------------
56 ABD ordusunda heIikopterler nakIiye amacly[a yaygm o[arak kullamlmaktadlr. Slk slk 

helikopterIerin dii~iiriilmesi ikmal ve intikallerde ciddi sorunIara yoI a.;maktadlr. Bu durumda 
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Cittik;:;e daha fazla karayoluna bagh kalan askerler daha fazla hedef olma ve 
daha fazla kaYlp verme riski ile kar:;>1 kar~lya kalchlar. Vine direni~;:;iler bombah 
saldmlar, uzaktan havan ve fuze atl~lafl gibi taciz ate~leri He askeri kaYlptan 
;:;ok mLiUefik askerlerinin ruhsal durumlanm bozmaya <;abalachlar. i~ 0 noktaya 
geldi ki 1rak'1 ziyaret eden Savunma Bakan Yardnncls1 Paul Wolfowitz de bu 
saldmlardan nasibini ald1.57 

ABD ve muttefik askerlerin kaYlplanmn artmasl uzerine Eylul 2003'ten 
itibaren 1rak'ta uyguladlklan stratejiyi kokten degi§tirmeye ba§ladIlar. 
Muttefiklerin strateji degi§ikligi iki noktada kendini gosteriyordu. Birincisi, 
savunmaCl tutumu blrakarak direni;;;;:;ilere kar;;;l daha sald1rgan bir tutum 
takmmak Boylece direni;;;<;ileri ylld1rmayl, onlan savunmaCl bir konuma 
sokmaYl, duzenlerini bozarak eylem yeteneklerini azaltmaYl ve kendi 
askerlerinin ozguvenlerini kazanmalanm saglamaY1 ama<;ladIIdan 
goruliiyordu. Bu ;:;abalanm gittik<;e gu<;lendirdikleri istihbarat agl He de 
desteklediler.58 Ancak bu tutum bile Intihar saldmlanm durdurmaya yetrnedi. 

Stratejinin ikinci ayagln1 ise halkm "kalbini ve beynin kazanmak" olarak tarif 
edilen yak1a§lm olu;;;turuyordu. Arnae1, halkm denetimini direni;;;<;ilerden geri 
almak ve onlan direni§<;ilere kar;;;l i~gaIciIerle i;;birligine ikna etmekti. (jnceIikle, 
guvenligi ABD askerlerinin yerine Irakh polis1er saglayacakh. Bunun i<;in de 
Irakhlardan olu;;an yeni polis ve askeri gu<; olu;;turmaya ba;;landl ve bunlarm 
egitim stireci hlzlandmldl. Aym zamanda egemenligin Irakhlara devrini 
duzenleyen bir yoI haritasmm ilan edilmesi de bu plamn bir par<;aslyd1.59 Eger 
bu sorun a§lhrsa gorunu;;te 1rak111ar kurulacak dtizenin sorumlusu olacak ve 
direni;;in kmlmasl i<;in ellerinden gel en <;abayl gostereceklerdi. DsteIik bu 
gorijntii i;;galcilerin me~ruiyet sorununu da klsmen <;ozeeekti. 

$tiphesiz en btiyuk ba9an 14 Oeak 2003 tarihinde Saddam Huseyin'in sag 
olarak yaka1anmaSlydl. Saddarn l~TUseyin'in yakalanmasl tizerine direni§in 
ge1ecegi <;ok tarh§Ildl ve bunun direni§<;ileri tek ba;;ma durdurmaya 
yetmeyeeegi goriWi c)n plana <;lkt1.60 

Ayaklanma ve direni;; olgusunun ya;;and1g1 tilkelerde hareketin liderligi 
onemlidir. Liderin, stratejinin uygulanmasml saglayan, yonlendirici, toparlaYlcl 

---~~----------

intikalJer yollara bagm1!I olmakta bu durumda da asker!er daha kolay hedef olmaktadlT. Afgan 
sava§mda mucahitler benzer §ekilde SSCB'nin 400'e yakm helikopterini dU§i.irmu§lerdir. 

57 Savunma Bakan yardlmclsl Wolfowitz'in Bagdat'ta kaldlgl otele 29 fuze atJldl ve bir ABD'li Albay 
hayatJlll kaybetti. Bkz. 27 Ekim 2003 tarihli gazeteler. 

58 Ii/galeiler i<;in istihbarat ba§mdan beri ciddi sorundu. Ancak bunn zaman i<;inde klSlllel1 tela£i 
edebildiler. Bkz. Thomas E. Ricks, "Intelligence Problems In Iraq Are Detailed", Washington Post, 25 
Him 2003 

59 Irak Yiinetim Kons~yi ile Koalisyon Ge<;ici Yiinetimi arasmda 15 Kaslln 2003 tarihinde imzalanan 
egemenligin devrinde izlenecek prosc:dlire ilit;ikil1 anla§ma metni i<;il1 bkz. 
http://newsvote.bbc.uk/mpapps/pagetools/pr.../32/9831.st 

60 Nihat Ali Ozcan; "Saddam'1I1 yakalanmasl direni:;;i sona erdirecek mi?", Zaman, 15 Arahk 2003. 
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bir rolu vardn. Ozellikle de orgtitlenmenin a9agldan yukanya degil de 
yukandan aE;laglya oldugu kurtanclliderlerin one <;lktlgl Irak'ta daha da onemli 
oldugu du§unulebilir. 

Saddam'm yakalanmasmm direni9i sona erdinneyecegi goru9un kabul 
gormesinin degi§ik nedenleri ileri siiruldu. Birincisi, Sa ddam Huseyin 
yakalandlgmda direni9 hareketinin onemli sorunlanm a9hg1, belirli bir eylem 
gucune vardlg1 ve eylemcilerin ozguven kazandlgl gorulmekteydi. ikincisi, 
eylemci yelpazesinin c;e9itliligi ve Saddam Huseyin'in bunlarm tamanu 
uzerinde etkili olmamasldlr. Ustelik Saddam'm yakalanmasmm direni9c;ilerin 
uzerindeki diktatbrun ardIllan suc;lamasmm kaldlracagl ve psikolojik bir 
rahatlama saglayacagl da gozden kac;mlmamahdlr. 

Sonu~ 

lrak'ta olup bitenleri adlandlrmak gerekirse bunun §imdilik direni;;c;iler ic;in 
"ayaklanma", iE;lgalciler ic;in "ayaklanmaYl bastlrma harekatl olarak" 
tamm1ayabiliriz. Ayaklanma ve ayaklanmaYl bashrma harekatmm dogasl 
geregince <;ah§an taraflar istedikleri sonuca ula9abilmek i<;in mucadelelerini 
"halk" uzerinde yogunla§tlracaklardlr. Sorun Irak halkmm "kalbini ve beynini" 
kimin kazanacagl noktasmda dugumlenmektedir. Halkm kalbini ve beynini 
kazanmamn tek yolu ise ekonomik ve sosyal problemleri c;ozmekten gec;miyor. 
Bu konular daha <;ok i§gal guc;lerinin c;ozmesi gerekenler listesinde yer ahyor. 
Oysa "teror" ve "§iddet" oncelikle onlenmesi gereken konulann ba9mda geliyor. 

ABD ve i9galciler iki fark11 sorunu c;ozmek zorundalar. Birincisi, bir yandan 
9iddet kullanan direni9c;ileri engellemek ic;in ugra§lrken, bir yandan da halkm 
gonlunu ve destegini kazanmak zorundalar. Aym zamanda politik 
manevralarla sorunu bugunku direni§ smlrlan ic;inde ve formunda tutmaya 
mecburlar. <:;unku Irak'ta i91eri daha da karma91k hale· getirecek iki onemli fay 
hattI bulunmaktadlr. Birincisi etnik bolUnmu9luk ve bunun yaratabilecegi 
sorunlar. Ikincisi ise, sava;;m ba9mdan beri fazlaca sarun gibi gorunmeyen 
$iilerin, i;;gal gu<;lerine kaq;l dini referanslt itirazlannm artarak direni9 saflanna 
dahil 01masldlr.61 

Etnik c;ah§ma gerginliginin ya;;andlgl en onemli bolge Kerkuk'ttir. Kerkuk, 
kan91k niifus kompozisyonu nedeniyle her an etnik c;at1;;malara sahne olabilir. 
Ustelik kom§u ulkelerin bu bolgeye kar91 yogun ilgisi de surmektedir. Bolgenin 
zen gin petrol kaynaklarma sahip olmasl da c;ah9ma egilimini 
gu<;lendirmektedir. Bolgedeki guC;lu a9iret yapls1, a9iretlere egemen olan §iddet 

61 Irak'ta $iilerle ilgili olarak bkz. Graham E. Fuller ve Rend Rahim Francke, The Arab Shi'a, New York, 
St Martin's Press, 1999. 
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ktilttirti ile bunu dizgin1eyecck gti<;lti politik kurumlann olmamasl 
anla~mazh1an klsa siirede <;atl~maya donti~ttirebilir. Ustelik etnik 
boltinmti~ltigti daha karma!ink hale getiren mezhep baglarmm gticti de dikkate 
almdlgmda sorun daha da karma~lkla~maktadlr. $ii dtinyasmda etkili olan 
"taklid mercii" kurumu, Turkmenlerin kimlik aidiyetinin iki farkh a1ana ait 
olmasl sorunun <;oztimtinti daha da zor1a~tlrmaktadlr. Ktirtler tarafmdan 
tetiklenecek bir etnik temizlik hareketi, kIsa stirede Stinni Arap, $ii Arap, 
Turkmen He Kurt <;ah~masma donii~ttirebilir.62 Gti<;lti a~iret yaplsmm hakim 
oldugu bu bolgede ba~layacak etnik <;atI~mamn grup ve bireylerce 
i<;selle~tirilecegi zaten olmayan devlet gibi ust otorite tarafmdan 
engellenemeyecegi dti~unulecek olursa i~in ciddiyeti daha da artacakhr. 
Kontrol altma almamayan direni~ hareketi bu yonlu bir geli~meyle birle~tiginde 
ise Irak bir i<; sava~ kaosuna stiruklenebilir 

Sava~m ba~langlcmda ABD yonetimine fazla sorun <;lkarmayan $iilerin 
egemenligin Irak'hlara devri i<;in a<;lk1anan yontemlere itirazlan ciddi sonmlar 
yaratmaya devam edebilir. $ii lider Ayetullah Ali Sistani'nin ABD ile 
anla~amamasl halinde kitlesel eylemlerle direni~<;i yelpazesini geni~letmesi 
mumkundtir. 

Gtivenlik sorunu devam ederken, yak1a~an ba~kanhk se<;imleri ve politik 
kaygtlarla Irak'ta gorevli asker saYlSml aza1tmak zonmda ka1an ABD i<;in bu 
durum ciddi guvenlik sorunlanna yol a<;abilir. AyaklanmaYI bashrmamn yo1u, 
direni~<;ileri engellemek ve sivil ha1k ic;in surekli i~ler guvenlik ortaml 
saglamak1a mUmkUndUr. Bu ise ancak <;ok saYlda askerin birinci hatta gorev 
almasl He mtimkundUr. Guvenlik sorunun devam ettigi bir ortamda asker 
saYlsmm azalmasl ciddi zafiyet yaratabilir. Ustelik sorumlulugu devralacak 
Irak'11 gtivenlik gtictinun kurulamadlgl ve etkin <;ah~amadlgl bir ortamda 
direni~<;iler daha da cesaretleneceklerdir. 

ABD'nin tek kutuplu yeni diinya dtizeninde liderligini stirdurebilmesi i<;in 
Irak'ta istikran saglamasl ve yeni duzeni kurmasl ~arttlr. ABD'nin Irak'ta 
sorunlan <;ozemeyerek blraklp gitmesi ttim poIitik karizmasmm yok olmasma 
ve terorizmle mucadele politikalanmn iflas etmesi anlamma gelecektir. Zaylf, 
gti<;suz ve i~gal altmdaki bir ulkenin kontroI edilememesi ve asimetrik 
yontemlerin zaferi, sadece ABD'nin degil ttim dunyanm sorunu haline gelebilir. 
ABD'nin petrole olan ilgisi ve ihtiyacl da dikkate almacak olursa bu bolgeyi 
neden btraklp gidemeyeceginin bir diger sebebi de ortaya konmu~ oIacaktIr. 

Irak'ta gtivenligin saglanmasl, ABD ve mtittefiklerinin sorunu yonetebilme 
yetenegi He yakmdan ilgilidir. i~galciler eger halkl yanlanna <;ekebilirlerse 
btiytik bir ilerleme' saglayacaklardlr. Bunu bilen ABD, toplumsal yapmm en 

62 Ttirkmenlerin yansmm $ii oldugu dikkate almacak olursa sorunun daha da karma§lk bir niteligc 
biiriindiigii goriileccktir. 
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guC;lu orglitleri olan a;;iretleri satm alma yoluna gitmcktedir. AmaCl ise 
a;;iretlerin direni;;c;ileri korumamasl ve istihbarat bilgilerini ABD'ye 
vcrmeleridir. Bu durum devlet dl;;1 akWrlerin roltintin ne kadar arttIgmm da bir 
gostergesi olacakhr. 

ikinci olarak 'ABD, Irakhlardan oIu;;turdugu yeni polis ve askerler He 
bunlann mensup oidugu a;;iretleri direni;;c;ilere kar;;l "aktif" olarak sava;;mak 
ic;in raZ1 edebilirce btiytik bir ilerlemc kaydetmi;; olacakhr. Bu ancak 1rak11 
polislerle ABD askcrleri arasmdaki gtivenlik bunaillmmn a;;tlmaslYla 
mtimktindur.63 

1rakhlar, ABD'nin direni;;i kll'acagmdan emin olmadan asIa onunla gerc;ek 
an1amda l;;birligine girmeyeceklel'dir. Direni;;c;ilerin sivil halka yonelik 
eylemlel'i sul'dtikc;e ABD halktan yal'dlm almakta ve yeni yc)netimi kurmakta 
zol'lanacakhr. 

ABD direni;;i sona el'dil'mek ic;in dil'eni;;c;ilel'in "i;;gaI" tezini zaYlflatacak 
yontemlel' geli;;tirmeye c;ah§acakhl'. Bu ise bil' yanda i;;galin NATO veya 13M 
tal'afmdan ustlenilmesi ile mtimktin olacakhr. Digel'i ise gol'tinti;;te Irak'ta 
egemenligin Irakhlara devl'i ile mtimktin olacakhr. Ancak her iki durumda da 
ikna edilmesi gereken dtinya kamuoyundan once direni;;c;ilerdir. 

AyaklanmaYI bastlrma hal'ekatI uzun soluklu bir mticadeledir. Bunun i<;in 
asked, ekonomik, siyasal ve sosyal ara<;lann kool'dineli, birbirini destekler 
bi<;imde kullamlrnasl gerekir. Muttefikler, saldmlar kal';;lsmda inisiyatifi ele 
gec;irip, sivilleri saldmlardan koruyup, yeni yonetimi kurmak zorundalar. Bunu 
ba;;aramazlarsa odeyecekIel'i bedel bir hayli aglr olacakhr. ABD geri donti;;ti 
olmayan bir stirece girdiginden Irak'ta ayaklanmaY1 bastmnamn bedeli ne 
kadar aglr olursa olsun odeyecektir. Sava;;larda ekonomik, politik, sosyal ve 
psikolojik guc;lerle ordular desteklenir ve sava;;l kazanmalan beklenir. <;::tinkti 
sorun tam amen askeridir. AyaklanmaYl bastlrma harekatmda ise askerler yeni 
yonetimin ba;;anyla kurulabilmesi i<;in sivil yonetimi, ekonomik, siyasi ve 
politik alanlarda destekler ontinti ac;arlar. Burada artlk i;; askeri degil, politik, 
psikolojik ve ekonomiktir. Bu nedenle de c;atl§ma sayllanm, ve kaYlplan i<;eren 
istatistikler geli;;meleri anlamak isteyen karar ahCllal' ic;in en btiyUk tuzakhr.64 

Onemli olan kac; askel'in ()Iu veya yarah oldugu de gil, meydana gelen olaylann 
politik, psikolojik ve ekonomik sonuc;landlr. 

----------------
63 ABD'nin egittigi polislerin halk ta1'afmdan i9birlik<;i ve ispiyoncu olarak gortilmeleri ciddi bir sorun. 

KomI He ilgili ola1'ak bkz. Anthony Shadid, "Iraq's Security Weakened by Fear, US. -Trained Police 
are Accused of Being Collabarators and Spies", Washington Post, 14 Eyltil 2003. 

64 Nitekim ABD'li sivil yonetici Irak'ta durumu istatistiklerle a<;lklama ihtiyaCl duymu~ olmah ki 
§unlan soyltiyordu: Bremer, "Sad dam yakalandl direni§ azaldl. Koalisyon gti<;lerine yonelik eylemler 
% 50 azaldl." bkz. http://www.ntvmsnbc.com/news/25415.asp 
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