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Askeri strateji açýsýndan Amerikan emperyalizminin Irak saldýrýsýnýn bir deðerlendirmesi.
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ABD Savunma Bakan yardýmcýsý Wolfowitzin
CNN-Türkte yayýnlanan açýklamalarýyla baþlayan Türkiye ve "Kuzey Cephesi" konusunda
meydana gelen politik geliþmeler üzerine.
Ulusal baðýmsýzlýðýn, ulusal haklarýn Amerikan
emperyalizmi tarafýndan askeri güç ve tehditle
ayaklar altýna alýndýðý bir dönemde, ulusal baðýmsýzlýða, ulusal haklara karþý gösterilen kayýtsýzlýk ve düþmanlýklar üzerine.
Kurtuluþ Savaþýnda Türkiye için tek çýkýþ yolunun, Amerikan emperyalizminin doðrudan yönetimi altýna girmesi olduðunu savunan Halide
Edip Adývarýn mektubu.

Ýnternet Adresi:
http://www.kurtuluscephesi.com
http://www.kurtuluscephesi.org
E-Mail Adresi:
kurcephe@kurtuluscephesi.com
Bu sayý ÝLKER Matbaasýnda basýlmýþtýr.
Baský Tarihi: 6 Haziran 2003

Ederi: 1.000.000 TL.
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Irak Savaþýnýn
Askeri Olgularý

Amerikan emperyalizminin (koalisyon
ortaklarýyla birlikte) 20 Mart saat: 04.32de
baþlattýðý Irak saldýrýsý, 10 Nisan günü fiilen
sona erdi.
Amerikan emperyalizmi tarafýndan 21
günlük savaþla baþlayan Irak iþgali, yýkýlan
Saddam heykellerinin medyatik görüntülerinin eþliðinde süren yaðmalamalarla son
buldu.
21 gün süren Irak savaþý üzerine çok
þeyler yazýldý, söylendi. Özellikle savaþ süresince, tüm medya araçlarýnda yapýlan savaþ deðerlendirmeleri, neredeyse olayýn ayrýlmaz bir parçasý haline geldi. Ülkemizde
ve dünyada birçok emekli general, ellerine aldýklarý birer çubukla önlerindeki haritalarda savaþýn geliþimini ve neler olduðunu
engin bilgi ve görgüleriyle izleyicilere anlattýlar.
CNN ve BBC, verdikleri dezinformasyon
haberlerle savaþanlarýn uluslararasý yayýn
organlarý olarak üstlerine düþen görevi yerine getirdiler. Yerli medya ise, finansman
kaynaklarýna baðlý olarak deðiþik tutumlar
sergilerken, CNN Türk ve HaberTürk, Amerikan emperyalizmi ve koalisyona olan
sarsýlmaz sadakatlarýyla, ülkenin bugünkü
siyasal yöneticileriyle hesaplaþmanýn odak
noktasý oldu. Özellikle M. Ali Birand, dokunulmazlýk zýrhýyla, tek baþýna tüm yöneticilerin korkulu rüyasý haline geldi. E. Özkök
ün savaþ sonrasýndaki ilk görevi ise, emekli
generallerin savaþ deðerlendirmelerinden
yola çýkarak genelkurmayý Amerikan emperyalizminin isteklerini kayýtsýz þartsýz yerine getirmeye çaðýrmak oldu.

21 günlük savaþýn spekülatif deðerlendirmeleri ve yorumlarý bir yana býrakýldýðýnda,
savaþýn bütünsel bir deðerlendirilmesi ise,
sadece ilgili yerlerin ilgi alaný olarak kolayca bir yana býrakýldý. Yasalcýlýðýn egemen
bir anlayýþ ve çizgi haline geldiði ülkemiz
solunda silahlý mücadeleye karþý oluþ, Irak
savaþýnýn askeri yanýnýn deðerlendirilmemesiyle bir kez daha kendisini gösterirken, silahlý mücadeleyi temel aldýðýný söyleyen örgütler ise, ajitatif söylemin ötesinde tam bir
suskunluk içine girmiþlerdir.
Oysa milyonlarca insan, baþlangýcýnda
Amerikan emperyalizminin kýsa sürede savaþý kazanacaðýný düþünürken, Um Kasr direniþiyle birlikte, iþin o kadar kolay olmayacaðýný düþünmeye baþladýklarý bir anda, savaþ sona ermiþtir. Ve herkes birbirine bunun nasýl olduðunu sormaya baþlamýþtýr.
Sorulan sorularýn baþýnda ise, Irakýn Cumhuriyet Muhafýzlarýnýn, hava kuvvetlerinin,
zýrhlý araçlarýnýn ne olduðu, nasýl birden buharlaþtýðý sorularý gelmiþtir.
Bir diðer ifadeyle, insanlar, Um Kasr direniþini gördükten sonra, Amerikan emperyalizminin böylesine kolayca iki Abrams tanký
ile Baðdatý nasýl fethettiðine þaþýrmýþlardýr.
Medyaya yansýyan ciddiye alýnabilecek
tek deðerlendirme ise, E. Özkökün emekli
generallerin savaþ deðerlendirmelerine karþý
yazdýklarýna yanýt veren emekli Tuðgeneral
Nejat Eslenden gelmiþtir.
Ben bir insan olarak Irak Savaþý
nýn meþru, etik ve adil olmadýðýný ve
bu yüzden de Irak halkýna -Saddama
deðil- sempati duyduðumu söylüyo-

!

KURTULUÞ CEPHESÝ Mayýs-Haziran 2003

rum. Ayný zamanda bir ülkenin petrol için iþgal edilmesini de içime sindiremediðimi ifade ediyorum.
Savaþ ile ilgili yorumlarýmýn ise bu
duygularla ilgisi yoktur. Ben ABDde
War Collegede okuduðum için onlarýn savaþ doktrinlerinden biraz olsun anlarým. Bu savaþta ABDnin stratejisinde hatalar vardý.
Ben bu hatalarý savaþýn ikinci günü söyledim. Ayný hatalar ABDce savaþýn altýncý gününden sonra tartýþýlmaya baþlandý. Savaþta uygulanan
doktrin ise -strateji deðil- teknolojiye,
bilgiye dayalý savaþa, hava gücüne,
isabet ihtimali yüksek mühimmata
ve zýrhlý birliklerin derin harekâtýna
dayandýrýlmýþtý.
Bu savaþ, bilgiye dayalý savaþýn ve
hava gücünün önemini bir daha ortaya koydu ve hava gücünün savaþ alanýnýn asli unsurunu oluþturduðuna
dair ipuçlarý verdi. ABD doktrininden
öðreneceðimiz çok þey var ama ABD
stratejisi bize bir þey öðretemeyecek.
Öyleyse bu strateji neden baþarýlý oldu diyeceksiniz. Bunun birinci nedeni ABDnin doktrin, eðitim ve teknoloji üstünlüðüdür. Ýkinci ve asýl neden
ise ABDnin etik olmayan bir eylemle Irak ordusunun komutanlarýný satýn almasýdýr.*
Görüldüðü gibi, emekli general Nejat Eslen, Amerikan emperyalizminin Irak saldýrýsýndaki savaþ doktrini ile savaþ stratejisini birbirinden ayýrarak, birincisinin öðretici olduðunu söylerken, ikincisinin öðretici olmadýðýný söylemektedir.
21 günlük savaþa bakýldýðýnda, Amerikan
emperyalizminin varolduðu söylenen askeri stratejisinin niteliði ve bunun iþe yaramaz özelliði ilk haftadaki çarpýþmalarda
açýkça görülmüþtür. Çarpýþmalarýn gerçek
savaþ niteliklerine yakýn özelliklerde sürdüðü
savaþýn ilk haftasý, Amerikan emperyalizminin askeri stratejisinin, gerçek bir savaþta, gerçekten savaþan bir ordu karþýsýnda kesin olarak yenilgiye uðratýlabileceðini açýða çýkarmýþtýr.
Amerikan emperyalizminin varsayýlan
savaþ stratejisini ortaya koymadan önce, bilinmesi gereken, bunun tümüyle düzenli
ordu savaþýna iliþkin olduðudur. Yani Ame-
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* Hürriyet, 25 Nisan 2003.

rikan emperyalizminin savaþ stratejisi, mevzi
ve hareketli savaþ biçimlerine göre düzenlenmiþ olan düzenli ordu savaþý stratejisidir.
Bu niteliðiyle, kýsmi ve parçasal olarak þehir
savaþlarýný içerir, ancak aðýrlýklý olarak düzenli bir orduya karþý saldýrý savaþýnýn stratejisidir.
Amerikan emperyalizminin bu saldýrý
stratejisi ise, yeni geliþtirilmiþ ve yeni bulunmuþ bir strateji olmayýp, tümüyle savaþ
tarihinden alýnmýþ ve uygulamaya sokulmuþ bir stratejidir. Dolayýsýyla, yeniliðinden
sözedilemeyeceði gibi, geliþtirilmiþliðinden
de sözedilemeyecek bir askeri savaþ stratejisi sözkonusudur.
Tarihsel olarak, Amerikan emperyalizminin kýsa sürede zafer kazanmayý hedefleyen saldýrý stratejisinin kökleri Napolyon savaþlarýnda bulunmakla birlikte, asýl olarak
Hitlerin Blitzkrieg adý verilen Yýldýrým Savaþýnda kullanýlan doktrin ve stratejiye dayanýr. Burada kullanýlan savaþ doktrini topyekün savaþtýr ve askeri strateji ise, hava
kuvvetleri ile zýrhlý birliklerin zamandaþ
kullanýmýna dayanýr.
Ýkinci yeniden paylaþým savaþýnýn baþlangýcýnda Nazi ordularýnýn hýzlý ilerleyiþini
saðlayan bu askeri stratejinin ilk ve tek büyük baþarýsý 1940 yýlýnda Fransanýn iþgaliyle
gerçekleþmiþtir.
Tüm Almanya sýnýr bölgesini kapsayan
ünlü Maginot savunma mevzilerine sahip
olan Fransaya karþý Nazi Almanyasýnýn saldýrýsý 10 Mayýs 1940da Belçika üzerinden
baþlamýþtýr. 27 Mayýs 1940da Belçika teslim olmuþ ve 14 Haziran 1940da Nazi ordularý Parise girmiþlerdir. 17 Haziran 1940
da Fransa teslim olmuþtur.
Görüldüðü gibi, Nazi ordusunun Blitzkrieginin zaferi 37 günde gerçekleþmiþtir
ve fiili savaþ süresi 17 gündür. Irak savaþýnýn
fiilen 21 gün sürdüðü gözönüne alýndýðýnda, Nazilerin Fransayý (ki Fransada Ýngiliz
askeri güçleri de mevcuttur) çok daha kýsa
sürede ele geçirdikleri açýktýr.
Bu 17 günlük savaþta askeri güçler þöyledir:
Almanya Fransa Ýngiltere
Piyade tümeni
135
94
10
Motorize tümen
7
3
Süvari tümeni
1
5
1
Zýrhlý tümen
10
3
1
Tank
2.600
2.400
600
Top
7.700
11.000 1.500
Uçak
4.500
2.176
550
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Bu askeri güçlere Fransýzlarýn Maginot
mevzilerinde bulunan 300.000 kiþilik askeri
gücü ile ülkenin diðer yerlerindeki güçler
dahil deðildir.
17 günlük savaþ sonunda 338.000 Ýngiliz
ve Fransýz askeri Dankörk limanýndan Ýngiltereye kaçarken, 1.900.000 Fransýz askeri
teslim olmuþtur. Savaþ süresince 27.000 Alman askeri ölürken, Fransýz, Ýngiliz, Belçika güçlerinin kayýplarý 150.000 olmuþtur.
Nazi Almanyasýnýn Blitzkrieginin ikinci
büyük uygulamasý 1941 yýlýnda Sovyetler Birliðine yapýlan saldýrýdýr. Ancak 1940 Fransasýnýn tersine, bu saldýrý, ilk günlerde büyük bir ilerleme saðlamýþ olmasýna karþýn,
Moskova, Leningrad ve Stalingrad önlerinde durdurulmuþtur.
Blitzkriegin Sovyetler Birliðinde baþarýya
ulaþamamasý, ayný zamanda bu savaþ doktrininin ve buna baðlý geliþtirilen askeri stratejinin sanýldýðý kadar etkili olmadýðý düþüncesinin yaygýnlaþmasýna neden olmuþtur.
Bu tarihten sonra, bu strateji ve doktrin, daha çok küçük çaplý çatýþmalarda kullanýlan
bir çeþit askeri taktiðe indirgenmiþtir. Bu
baðlamda ilk uygulama 1967 yýlýnda Ýsrailin
Mýsýr, Suriye ve Ürdüne yönelik baþlattýðý
altý gün savaþýnda ortaya çýkmýþtýr.
Özellikle Mýsýra yönelik baþlatýlan Ýsrail
saldýrýsýnýn altý gün içinde Mýsýr ordusunun
daðýlmasýyla sonuçlanmasý, yeniden Nazi ordularýnýn askeri doktrinini ve stratejisini güncelleþtirmiþse de, sýnýrlý ve sýnýrlandýrýlmýþ bir
alanda kullanýlmýþ olmasýndan dolayý, düzenli ordu planlamalarýnda belirgin bir deðiþime neden olmamýþtýr. Bunun tersine, düzenli ordularýn savunma stratejileri, tümüyle Blitzkriege karþý geliþtirilmiþtir. Neredeyse tüm savunma konseptlerinin çýkýþ noktasý, düþmanýn yýldýrým saldýrýsýna karþý etkin bir savunma stratejisi geliþtirmeye dayanmýþtýr. Böylece yýldýrým savaþý ya da saldýrýsýnýn zayýf noktalarý ayrýntýlý olarak ele
alýnmýþ ve savunma stratejileri bunlara göre
yeniden düzenlenmeye çalýþýlmýþtýr.
Gerçekte ise, Blitzkrieg, tümüyle beklenmedik bir anda ve beklenmeyen yerlerden
yapýlan sürpriz saldýrýdan baþka bir þey deðildir. Bu nedenle, Blitzkriegin tüm baþarýsý,
karþý tarafýn savunma doktrininin statik ve
dogmatik niteliðe sahip olmasýna ve siyasaldiplomatik yollarýn son noktasýna kadar kullanýlmasý gerektiði anlayýþýna dayanýr. Burada gerekli askeri savunma tedbirlerinin
alýndýðý koþullarda, tüm geliþmelerin siyasal

yönetime baðlý olarak belirleneceði düþüncesi bulunmaktadýr. Günümüzün kavramlarýyla ifade edersek, askeri savunma bakýþ
açýsý ve stratejisi, uluslararasý politik iliþkilere
dayandýrýlmýþtýr. Ancak Hitlerin uluslararasý
hukuk vb. kurallarý tanýmayan ve hiçe sayan politikasý, uluslararasý iliþkileri ya da diplomasiyi, sadece karþý tarafý hareketsizleþtirmek, dolayýsýyla sürpriz saldýrý için koþullarý
oluþturmak amacýyla kullanýlmasýndan ibarettir. Bunun karþýsýnda, geleneksel diplomasi ve diplomatik kurallara gösterilen baðlýlýk,
savaþýn politikanýn þiddet araçlarýyla devamý olmasý þeklindeki belirlemeyi dogmatikleþtirmiþ ve askeri stratejinin belirleyicisi
haline getirmiþtir. Böylece siyasal bürokrasinin hantal yapýsý, yýldýrým savaþýnýn askeri stratejisi karþýsýnda çaresiz kalmýþtýr. Doðal
olarak, Nazi Almanyasýnýn pragmatik savaþ
ve politik kavrayýþý karþýsýnda bu geleneksel politikalar yenilginin temelini oluþturmuþtur.
Blitzkregin ikinci özelliði ise, diplomatik
kanallardan elde edilemeyen geliþmelerin,
dezinformasyon yollarýyla saðlanmasýdýr.
Bir baþka deyiþle, Blitzkriegde istihbarat ve
karþý-istihbarat belirleyici bir yere sahiptir.
Radar teknolojisinin bulunmasý ve geliþtirilmesiyle birlikte hava kuvvetlerinin ani saldýrýsýna karþý savunma koþullarýnýn ortaya
çýkmasý, giderek dezinformasyonun öne
geçmesini ve bu amaçla savaþ hilelerinin
kullanýlmasýný getirmiþtir.
Böylece Blitzkrieg, klasik savaþlarýn hile,
baskýn, sürpriz saldýrý gibi unsurlarýnýn kullanýlmasýnýn modasal adý haline gelmiþtir. 6
Haziran 1944 yýlýnda gerçekleþtirilen Normandiya çýkartmasý bu durumun tipik uygulamasý olmuþtur.* Bu tarihten itibaren, Blitzkriegin yerine ani/sürpriz saldýrý kavramý ye* Normandiya çýkartmasý öncesinde yüzbinlerce
Amerikan askeri ve askeri malzemeler aylarca Ýngiltereye taþýnmýþtýr. Fransa kesiminden bir çýkartma yapýlacaðý aylar öncesinden herkesçe bilinmekte
ve günlük gazetelerde sürekli propagandasý yapýlmaktaydý. Bu açýdan Normandiya çýkartmasý Alman
genelkurmayý açýsýndan bir sürpriz niteliðinde deðildi. Ancak çýkartmanýn nereye yapýlacaðý bilinmediðinden ve özellikle de Alman ordusunun büyük ölçüde Sovyet cephesinde mevzilenmiþ olmasýndan
dolayý, çýkartma yeri sürpriz olmuþtur. Bu sürpriz
çýkartma öncesinde yapýlan karþý-istihbaratlar, dezinformasyonlar ve yanýltma saldýrýlarýna iliþkin sayýsýz
belge mevcuttur. Neredeyse bunlar, çýkartmanýn askeri hazýrlýk ve stratejisinden çok daha fazla önemli olmuþtur.
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niden kullanýlmaya baþlanmýþtýr.
Askeri açýdan Blitzkriegin çýkýþ noktasý
hava ve kara birliklerinin, özellikle de zýrhlý
birliklerin hava kuvvetleriyle yakýn savaþma
konumunda saldýrýya geçirilmesidir. Klasik
genelkurmay kavramlarýyla ifade edersek,
Blitzkrieg, yoðun hava saldýrýsý eþliðinde zýrhlý birliklerin savunma mevzilerinin içlerine
doðru (derin harekât) saldýrýya geçmeleridir. Bu nedenle, Blitzkriegin temel askeri
unsurlarý uçaklar ve zýrhlý araçlardýr. Günümüzde bunlar, stratejik ve taktik bombardýman uçaklarý, saldýrý helikopterleri, zýrhlý
personel taþýyýcýlar ve tanklardan oluþmaktadýr.
Zýrhlý birliklerin derin harekâtý, düþmanýn savunma mevzilerinin hýzla geçilerek,
komuta-kontrol mekanizmalarýnýn etkisiz
hale getirilmesi ve buna baðlý olarak savunma güçlerinin çembere alýnmasýndan ibaret bir askeri taktiktir. Burada hava kuvvetlerinin zýrhlý birliklerin harekâtýna baðlý olarak kullanýlmasý, baþlangýçta saldýrý hedeflerinin yumuþatýlmasý amacý güderken (ki
bu, toplarla yapýlan yoðun bombardýmanýn
bir parçasý durumundadýr), saldýrý süresinde savunma güçlerinin direniþ gösterdiði her
alanda nokta hedeflerin imha edilmesi
için kullanýlýr. Böylece klasik kuvvetler ayrýmý ve bu ayrýma dayalý komuta-kontrol sisteminin yerine, savaþ alanýnda bulunan tüm
kara ve hava unsurlarýnýn baðlý olduðu cephe komutanlýðý sistemi gündeme gelmektedir. Giderek bu cephe komutanlýðý sistemi,
tüm tümenlerin iç örgütlenmesine yansýtýlmýþtýr. Böylece zýrhlý tümenler kendilerine
baðlý hava unsurlarýna* sahip kýlýnmýþtýr.
Özellikle Vietnam savaþýnda cephe komutanlýðýnýn yetersizliði görüldükçe, askeri birimlerin (tümenler ve giderek tugaylar) iç
örgütlenmesi bu yönde deðiþtirilmiþtir.
Örneðin, Amerikan emperyalizminin Irak
saldýrýsý sýrasýnda Ýskenderun limaný açýklarýnda bekletilen 4. Zýrhlý Tümen ve Kuzey
Iraka bir tugayý indirilen 101. Hava Ýndirme
ve Saldýrý Tümeni (101st Airborne Division)
böyle bir örgütlenmeye sahiptir.
ABDnin 101. Hava Ýndirme ve Saldýrý Tümeni, ABD genelkurmay literatürünün sözcükleriyle, düþman hatlarýnýn 150 kilometre
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* Hava unsurlarý terimi, uçan her türlü savaþ aracýný (uçaklar, helikopterler, füzeler vb.) ifade etmek
için ABD genelkurmayý tarafýndan türetilmiþ bir terimdir.

gerisine kadar olan bölgelerde faaliyet yürütmeye göre eðitilmiþ, gece görüþ dürbünleriyle donatýlmýþ 4.000 asker ve 281 helikopterden (24 Apache saldýrý helikopteri dahil)
oluþmaktadýr.
4. Zýrhlý Tümen ise, 37.000 askerden
oluþmaktadýr. Tümen M1A2 Abrams tanklarý, Bradley zýrhlý araçlarý yanýnda 155 mm
lik toplar ve AH-64 Apache saldýrý helikopteri ile UH-60 Black Hawk helikopterlerine
sahiptir.
Bu yolla, neredeyse her tümen ve tugayýn, kendi baþýna belirli harekâtlarý yerine
getirebilecek araçlarla donatýlmýþ olduðu düþünülmektedir. Böylesine iç örgütlenmeye
sahip olan birliklerin savaþ alanýnda yönetilmesinin (askeri taktik) görece kolay olduðu varsayýlmaktadýr.
Bu durumda, belirli birliklerin, özellikle
zýrhlý birliklerin derin harekâtýyla savunma
mevzileri hýzla geçilirken, cephe gerisine indirilmiþ olan uçar birliklerle düþman güçlerinin çembere alýnmasýnýn olanaklý olduðu
hesaplanmaktadýr.
Ancak burada en önemli nokta, derin
harekâta giriþen zýrhlý birlikler ile cephe gerisine indirilmiþ birliklerin lojistik hatlarýnýn
güçlü olmasý gerekliliðidir. Aksi halde, ileri
giden birliklerin tükettiði malzemelerin (cephane ve özellikle zýrhlý araçlar için yakýt) yerine konulmasý olanaksýz olacaðýndan, bu
birliklerin imha edilmesi ya da tümüyle savaþ dýþý kalmasý büyük bir olasýlýk haline gelmektedir.
Bu durumdan kurtulabilmenin tek yolu
ise, savaþýn olabildiðince kýsa sürede sona
erdirilmesi ya da taktik plandaki hedeflere
en kýsa sürede ulaþýlmasýndan geçmektedir. Bu süreleri ise, her savaþta olduðu gibi,
derin harekâta giriþen birliklerin kullandýðý malzemenin miktarý ile savunma güçlerinin direnci belirlemektedir. Bu nedenle
ABD askerleri, normal askerlerden çok daha
fazla malzemeyle donatýlmýþtýr. Örneðin normal savaþ koþullarýnda 30 mermilik sekiz
þarjör bulunduran ABD askerleri, bu düzenlemeyle iki katý mermi taþýmak durumundadýrlar. Bu da çatýþma koþullarýnda aðýrlýðýn
geride býrakýlmasýný zorunlu kýlmaktadýr.
Yine de her durumda böylesi bir askeri
sistem, büyük bir lojistik sorunu ortaya çýkarmaktadýr. Özellikle derin harekâta giriþen zýrhlý araçlarýn mühimmat ve akaryakýt
ihtiyaçlarýnýn düzenli ve sürekli saðlanmasý,
harekâtýn baþarýsý için olmaz-sa-olmaz ko-
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þuldur. Bu durum, özellikle farklý kalibrede
silah ve mühimmata sahip askeri birliklerle
savaþ koþullarýnda çok daha büyük bir öneme sahiptir.
Bu durumda, görece uzayan bir savaþ
harekâtýnýn aðýrlýk noktasý lojistiðin sürekliliðinin saðlanmasýna kaymak zorundadýr.
Bunun sonucu ise, artan oranda askeri gücün lojistik hatlarý korumak amacýyla görevlendirilmesi gerektiðidir. Lojistik hatlara yönelik beklenmedik karþý-saldýrýlar, bir yandan bu hatlarýn korunmasý için gerekli askeri gücün hýzla artýrýlmasýný zorunlu kýlarken, diðer yandan derin harekâtta bulunan birliklerin durmasýný zorunlu kýlar. Bu
da, savunma güçlerinin esnek ve hareketli
bir savunma konseptine sahip olduklarý koþullarda, Blitzkriegin bitiþi demektir.
Ýster stratejik, isterse taktik düzeyde olsun Blitzkrieg anlayýþýnýn bu zaafý, sabit savunma mevzilerinin varlýðýný esas almasýndan kaynaklanýr. Bu nedenle, esnek bir savunma sistemi karþýsýnda baþarý þansý neredeyse yok gibidir. Hitler ordularýnýn Sovyetler
Birliðine saldýrýsýnda görüldüðü gibi, savunma mevzilerini hava desteðinde hýzla geçen
zýrhlý birlikler, parçalanan savunma güçlerinin bir baþka yerde yeniden biraraya getirilmesi karþýsýnda çaresiz kalmaktadýr. 1940
yýlýndaki Fransa saldýrýsýnda, Nazi ordularý
karþýsýnda savaþa giren Fransýz ve Ýngiliz birliklerinin dýþýnda kalan bir milyona yakýn
Fransýz askerinin mevzilerinde kalýþlarý (sabit mevzilerde) yenilgiye neden olurken,
Sovyetler Birliðinde zýrhlýlarýn parçaladýðý savunma güçlerinin yeniden toparlanmasý Nazilerin yenilgisine neden olmuþtur.
Ýþte bu gerçeklik dýþýnda Amerikan emperyalizminin Irak saldýrýsý, Rumsfeldin sözleriyle birkaç günlük savaþ olarak planlanmýþtýr. Bu planlamada, Irak güçlerinin askeri
donanýmýnýn yetersiz ve eski olmasý, arazinin büyük bir bölümünün sabit ya da esnek savunmaya elveriþli olmayan çöllerden
oluþmasý ve tartýþmasýz bir hava üstünlüðüne sahip olunduðunun kabul edilmesi
önemli bir yere sahiptir. Ve Amerikan emperyalizminin Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda dünyanýn tek süper gücü
olduðuna iliþkin kendi yaptýðý propagandaya inanmasý da bu planlamada özel bir yere
sahiptir.
Amerikan kaynaklarýna göre Irakýn askeri güçleri þu þekilde hesaplanmýþtýr:
Özel birlikler: 15.000

Cumhuriyet Muhafýzlarý: 80.000 (Üçü
zýrhlý, biri mekanize olmak üzere altý tümen)
Düzenli ordu: 300.000 (Üç zýrhlý, üç mekanize olmak üzere 18 tümen)
Tank: 2.200 (700ü T-72 tanký)
Zýrhlý araç: 3.500
Top: 2.000
Uçak: 350 (Bunlarýn 90 tanesi aktif olarak savaþ yapabilir durumda kabul edilmektedir) Bunlarýn yanýnda Sovyetler Birliðinin
geliþtirmiþ olduðu hava savunma sistemlerine (SAM füze sistemi) sahiptir.
Amerikan askeri gücü:
Asker: 424.000
Uçak: 1.800
Tank: 1.300 (850 Abrams ve 406 Bradley)
Apache helikopteri: 144 (savaþ alanýndaki sayý)
Sayýsal olarak askeri güçler birbirine yakýn görünmekle birlikte Irakýn sahip olduðu
varsayýlan askeri güçleri asýl olarak erlerden
oluþmaktadýr. Sözkonusu edilen tanklar ve
uçaklar, doðrudan Amerikan tank ve uçaklarýyla savaþa girebilecek kapasitede ve yetenekte deðildir. Dolayýsýyla tank ve uçak
açýsýndan Amerikan emperyalizminin açýk
üstünlüðü bulunmaktadýr.
Bu açýk askeri üstünlüðüne dayanan
Amerikan emperyalizminin askeri saldýrýsý
doðrudan Baðdatý hedef almýþtýr. Burada
yapýlan hesap, Baðdatýn kuþatýlmasýyla birlikte Irak ordusunun tüm komuta-kontrol
mekanizmasýnýn çökeceði ve buna baðlý
olarak birliklerin birleþik hareketinin ortadan
kalkacaðý, dolayýsýyla teslim olacaklarýdýr. Ve
sonuç olarak, yapýlan hesap, gecikmeli de
olsa gerçekleþmiþtir.
Ancak Amerikan emperyalizminin gerek
askeri güçleri, gerekse uyguladýðý kabul edilen askeri strateji, tümüyle savaþ dýþý unsurlara dayanmaktadýr. Bu nedenle, sonuçta
baþarýyý getiren, Amerikanýn askeri güçlerinin savaþkanlýðý ve askeri stratejisi deðil, Irak ordusunun kendi içinde parçalanmasýdýr.
Savaþýn ilk haftasýnda görüldüðü gibi,
Pentagonun tüm askeri stratejisini Irak ordusunun kýsa sürede ve savaþmaksýzýn teslim olacaðý varsayýmýna dayandýrdýðýdýr. Dolayýsýyla çarpýþmalarýn gerçekleþtiði yerlerde
askeri olarak strateji ve taktikler etkisiz kalmýþtýr. Um Kasr olayýnda görüldüðü gibi, esnek bir savunma/direniþ karþýsýnda Amerikan askeri güçleri çaresiz kalmýþ ve ayný sý-
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rada gerçekleþtirilen lojistik hatlara yönelik
birkaç küçük çaplý saldýrý, tüm harekâtýn
durmasýna neden olmuþtur.
Savaþýn ilk haftasý sonunda ABDde baþlayan askeri strateji tartýþmalarý, ayný zamanda Blitzkriegin 1942 yýlýndan itibaren iþe yaramazlýðýnýn yeni bir ifadesi olmuþtur. Medyatik sözcüklerle söylersek, Irak savaþýnýn
ilk haftasýnda meydana gelen çarpýþmalar
ve geliþmeler Blitzkriegin çaðdýþý olduðunu bir kez daha kanýtlamýþtýr.
Oysa ki, savaþ öncesinde yapýlan yorumlarda Baðdattaki savaþýn belirleyici olacaðý
vurgulanýrken, ayný zamanda Baðdatýn yeni
bir Stalingrad olabileceðinden sözedilmesi, Blitzkriegin tarihini bilen herkesin kolayca görebileceði gerçeklerdi. Yukarda da ifade ettiðimiz gibi, Blitzkriegin ilk ve tek zaferi
1940 yýlýnda Fransanýn iþgalinde gerçekleþmiþtir (Maginot hattý gibi sabit savunma
mevzilerine dayanan savunma stratejisi ve
diplomasiye verilen önem).
Askeri açýdan, Amerikan emperyalizminin Irakta uyguladýðý kabul edilen strateji,
sözcüðün tam anlamýyla propagandif ve
spekülatiftir. Ortada adýna strateji denilebilecek bir planlama mevcut deðildir. 70 tonluk Abrams tanklarý ve bunlara yolu temizleyen hava gücüyle yapýlmýþ basit bir saldýrý
sözkonusudur. Blitzkrieg olarak adlandýrýlmasý da bu basit saldýrýdan kaynaklanmaktadýr. Doðal olarak, gerek stratejisiz saldýrý
olmasýnýn, gerekse mantýðýný Hitlerin Blitzkrieginden almasýnýn getirdiði tüm zaaflarý
içinde taþýmýþtýr.
Meslekten askerlerin çok iyi bildikleri
gibi, Blitzkrieg de, Amerikan emperyalizminin Irak saldýrýsý da, hava gücüne ve zýrhlý
birliklerin birleþik ve cephe derinliðine yönelik harekâtýndan baþka birþey deðildir. Savaþ
alanýnýn fazla geniþ ve derin olmadýðý bir ülkenin iþgalinde etkili bir yol olmakla birlikte, topraklarý geniþ ve derinliðe sahip olan
ülkeler ile esnek savunma sistemine sahip
ülkelerde hiçbir deðere ve etkiye sahip deðildir. Üstelik kullanýlan aðýr zýrhlý araçlarýn
(Abrams tanklarý) savunma cephesinin derinliðine yönelik harekâtýnýn getirmiþ olduðu
lojistik sorunu, beklenen çabuk sonuç almayý ortadan kaldýrdýðý gibi, ilerleyen birliklerin imhasýný da gündeme getirmektedir.
Üç Abrams tankýnýn imha edildiði 23-24
Martta meydana gelen çatýþmalar Pentagonun, adýna askeri strateji denilebilecek
bir stratejiye sahip olmadýðýný göstermiþtir.

Amerikalýlarýn kendi ifadeleriyle, tarihlerinde ilk kez Abrams tanklarý düþman ateþi ile imha edilmiþtir. Anlayamadýklarý ise,
kendi inançlarýna göre, Irakýn elinde Abrams tanklarýný imha edebilecek özelliðe sahip bir anti-tank silahýnýn olmamasýdýr. (Ýmha edilen Abrams tanklarýndan birisinin sürücüsünün söylediðine göre, tank dakikalarca 50 kalibrelik makinalý tüfekle taranmýþ
ve bunun sonucunda yanmýþtýr.)
Yine ayný gün, Bradley tanklarý ile çok
sayýda yakýt tankeri imha edilmiþ, iki Apache helikopteri düþürülmüþtür.
Bu geliþmeler karþýsýnda Amerikan basýnýnda baþlatýlan strateji tartýþmalarý ise, yapýlan saldýrýnýn yeterli güvenlik önlemlerine sahip olmadýðý noktasýnda toplanmýþtýr.
Bunun anlamý ise lojistik hatlarýnýn yeterli
güvenliðe sahip olmadýðýdýr.
Ve Amerikan saldýrýsý, kum fýrtýnasý gerekçe gösterilerek 25 Mart günü bir süre
için durdurulmuþtur. Böylece Amerikan
Blitzkriegi sona ermiþtir.
Olay çok basittir: M1A1 Abrams tanklarý 63 ton, M1A2 Abrams tanklarý 70 ton aðýrlýðýndadýr. Saatte 45 mil hýz yapabilen Abrams
tanklarýnýn yakýt kapasitesi 498 galon (1.885
litre) olup, saatte yaklaþýk 60 galon mazot
tüketmektedir. Bir depoyla 275 mil yapabilmektedir. Bu nedenle Kuveyt sýnýrýndan
Baðdata doðru hareket eden tanklarýn, hiç
durmaksýzýn hareket etmeleri durumunda
iki depo mazota gereksinmesi bulunmaktadýr. Bu ise 1.000 galonluk (4 ton) tankerlerle birlikte hareket etmesini zorunlu kýlmaktadýr. Bu nedenle tanklarýn derin harekâtý
savunma güçlerinin direniþine baðlý olarak
artan oranda tankere gereksinme göstermektedir. Böylece lojistik hatlarýn güvenliði
sorunu, cephedeki saldýrýnýn geliþtirilmesi
için yaþamsal öneme sahip olmaktadýr.
Necef, Nasiriye ve Kerbeladaki Irak savunma mevzilerini pas geçen Amerikan
tanklarýnýn lojistiði, tümüyle Irak ordusunun
insafýna terk edilmiþtir. Herkesin kolayca görebileceði gibi, bu savunma mevzilerindeki
Irak birliklerinin Amerikan lojistik hatlarýna yönelik saldýrýlarý, tüm zýrhlý araçlarýn
belli bir süre sonra hareketsiz kalmasýna
neden olabilecektir.
Hitler ordularýnýn Sovyetler Birliðinde ve
Kuzey Afrikada içine düþtükleri lojistik sorunu petrol kaynaklarýna sahip olunmamasýndan kaynaklanýrken, Amerikan güçlerinin
karþý karþýya kaldýklarý sorun, tanklar için ge-
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rekli yakýtlarýn ulaþtýrýlmasýnýn güvenliðinin
saðlanamamasý olmuþtur. Bu durumda, savaþan bir güç karþýsýnda Amerikan birliklerinin imhasý kaçýnýlmaz hale gelmektedir.
Irakta gerçekleþen ise (savaþýn ilk haftasý
hariç), Irak ordusunun savaþtan tümüyle çekilmesi olmuþtur. Bir baþka deyiþle, Amerikan ordusu Irakta aðýr bir taktik ve stratejik
darbe almaktan sadece bu sayede kurtulabilmiþtir. Bu nedenle, Amerikan emperyalizminin Irak saldýrýsýnda baþarýya ulaþmýþ
bir askeri stratejiden deðil, yenilmiþ bir askeri stratejiden sözetmek olanaklýdýr.
Sadece savunma güçlerinin direnmeyeceði, kýsa sürede teslim olacaðý varsayýmýna dayandýrýlmýþ bir savaþta askeri strateji
aramak da boþ bir çabadan öteye gitmemektedir.
Bugün tüm düzenli ordu kurmaylarýnýn
çok iyi bildiði gibi, savunma önlemlerinin
aðýrlýk noktasýný oluþturan yýldýrým savaþý
hiçbir yeni askeri doktrin oluþturmamaktadýr. Yazýmýzýn baþýnda deðerlendirmesini
verdiðimiz emekli tuðgeneral Nejat Eslenin
sözünü ettiði teknolojiye, bilgiye dayalý savaþa, hava gücüne, isabet ihtimali yüksek
mühimmata ve zýrhlý birliklerin derin harekâtýna dayandýrýlmýþ askeri doktrin ise yeni
birþey deðildir. Burada yeni olan tek þey
isabet ihtimali yüksek mühimmattýr. Askeri teknolojisi geri ve dýþa baðýmlý bir ülke
genelkurmayý için deðerli görünen bu olgu
ise, sabit savunma mevzilerinin olduðu ve
açýk arazide bulunduðu koþullarda iþ görebilecek niteliktedir. Nitekim Irak ordusu
1991 savaþýnda bu nedenden dolayý aðýr kayýplara uðramýþtýr.*
Burada bir baþka olgu ön plana geçmektedir: elektronik istihbarat. Ýsabet ihtimali
yüksek mühimmatýn kullanýlabilinmesinin
önkoþulu, savunma mevzilerinin sürekli izlenmesi ve meydana gelen hareketlerin komuta-kontrol merkezine anýnda iletilmesidir.
Amerikan ordusunun bu amaçla kullandýðý
bilgi kaynaklarý ise uydu görüntüleri ve sürekli hava uçuþlarý olmuþtur. Karadan keþif
harekâtlarý ve keþif birliklerinin kullanýmý ise,
* Bu konudaki bir Amerikan askeri deðerlendirmesinde þöyle denilmektedir: Ýsabetli atýþlar taarruzun
sadece bir boyutudur. Bu tür ateþ gücünün etkisi
þüphesiz büyük fakat geçicidir. Tek baþýna ateþ gücü
ne düþmanýn direncini tamamen çökertir ne de koalisyon komutanýna ezici bir zafer kazandýrýr.
(Tümg. Robert H. Scales, Future Warfare)

tümüyle çarpýþma alanýndaki birliklerin verdiði bilgilerle sýnýrlandýrýlmýþtýr. Gerek uydu
görüntüleri, gerekse sürekli hava kontrolu
askeri birimlerin hareketini ancak açýk alanlarda ve hava koþullarýnýn elveriþli olduðu
durumlarda saptayabildiðinden, savaþ harekâtýnýn geliþimi büyük ölçüde iklim koþullarýna baðýmlý hale gelmiþtir.
Öte yandan her iþgal hareketinde kaçýnýlmaz olan kent savaþlarýnda bu sistemin
kullanýlmasý ise neredeyse olanaksýzdýr.
Pentagonun bu zaaf karþýsýnda geliþtirdiði yöntem ise, çatýþma (operasyon) alanýnda komuta-kontrol merkezinin havaya
kaydýrýlmasý olmuþtur.
Çatýþma alaný bölgesinde kesin hava
üstünlüðünün saðlandýðý koþullarda ya da
savunma güçlerinin hiçbir hava gücüne ve
hava savunma sistemine sahip olmadýðý koþullarda kullanýlabilir olan bu yöntem, çatýþma alanýnda saldýrý helikopterlerinin korumasý altýnda helikopterler (özellikle Black
Hawk helikopteri) aracýlýðýyla sürekli bir hava kontrolü saðlamaktan ibarettir. Kara birliklerinde tek tek askerlere kadar yaygýnlaþtýrýlmýþ haberleþme sistemiyle baðlantýlý olan
bu havadan yönetim (komuta-kontrol merkezi), savaþýn merkezi komutanlýðýnýn bir
çeþit gözü ve kulaðý durumuna getirilmiþtir.
Bunlar olmaksýzýn merkez komutanlýðýn birliklere savaþ içinde manevra yaptýrabilmesi, yedekleri cepheye sürmesi, birliklerin
kaydýrýlmasý konularýnda hiçbir etkiye sahip
deðildir. Bunun sonucu ise, merkez komutanlýðýn ekranlardan savaþý izleyen basit bir
televizyon izleyicisi haline dönüþmesidir.
Helikopter komutanlýðý adýný verebileceðimiz bu taktik savaþ komuta sistemi, savaþ alanýnda yoðun bir hava trafiðine neden
olduðundan dost ateþi ile verilen kayýp sayýsýný artýrdýðý gibi, daha etkin hava unsurlarýnýn kullanýmýný da engellemektedir. (Bu
sistemin kullanabildiði en geliþmiþ hava aracý tank avcýsý olarak propagandasý yapýlan
A-10 Thunderbolt** uçaklarýdýr.) Kent içi
çarpýþmalarda havadan kontrol ve yönetim
açýsýndan belli avantajlar saðlamakla birlikte, en önemli zaafý, çatýþma alaný üzerinde
olabilecek en yakýn mesafede ve birden çok
helikopterle birlikte bulunma zorunluluðun** A-10 Thunderbolt uçaklarý Vietnam savaþýnda
kara birliklerine yakýn destek ateþi saðlamak ve Vietnam uçaksavarlarýný imha etmek amacýyla 1967
de kullanýlmaya baþlanmýþtýr.
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dan kaynaklanmaktadýr. Bu durumda 1-2 kilometre menzilli tüm silahlarýn hedefi olabilmektedir.
Görüleceði gibi, Amerikan askeri gücü
ve bunun savaþta ve çarpýþmada kullanýmý
karadan havaya savunma sistemine sahip
ve sabit olmayan savunma sistemi oluþturmuþ ordular karþýsýnda hiçbir etkiye sahip
deðildir. Etkinlik alaný, klasik tarzda gerçekleþecek hava ve kara savaþlarýyla sýnýrlýdýr.
ABD-Japon savaþýnda Midway hava savaþý,
Rommelin zýrhlý birliklerine karþý verilen
Kuzey Afrikadaki çarpýþmalar ve Kursk savaþý*, bu klasik savaþýn en büyük örnekleridir. Ve herkesin bileceði gibi, bunlar II.
dünya savaþýyla birlikte tarihin gerisinde kalmýþtýr.
Eðer bugün Amerikan emperyalizmi Irak
karþýsýnda zafer kazandýðýný ilan edebilmiþse, bunun tek nedeni Irak ordusunun
savaþmamasýdýr. Irak savaþý süresince ve
sonrasýnda herkesin sorduðu Irak ordusu
nereye kayboldu sorusu da bunun bir ifadesidir. Ancak bilinmelidir ki, askeri tarih
açýsýndan Irak ordusunun kayboluþu,
Fransanýn 1940 yýlýnda 1.900.000 askerle teslim oluþundan daha büyük bir olay deðildir.
Adýna askeri strateji denilebilecek bir
stratejiye sahip olmayan Amerikan emperyalizminin Iraktaki zaferi, büyük ve Irak
ordusundan çok üstün askeri gücü sayesinde elde edilmiþ bir askeri zafer deðildir. Ancak bu, Irak ordusu savaþsaydý Amerikan emperyalizmini yenerdi anlamýna gelmemektedir. Bir askeri gücün yenilebilir olmasý ile yenilmesi bir ve ayný þey deðildir.
Bugüne kadarki düzenli ordu savaþlarýnýn gösterdiði gerçek, yetkin silah üreticilerinin daha az yetkin silah üreticilerini yendiðidir. Bu gerçeði Engels þöyle ifade etmektedir:
Demek ki, tabanca, kýlýcý yener
ve zorun yalýn bir istenç iþi olmadýðýný, ama kullanýlmasý için çok gerçek önkoþullar, özellikle en yetkin
olanlarýn o denli yetkin olmayanlarý
altettiði aletler istediðini; ayrýca bu



* Askeri tarihin en büyük tank savaþý 5-23 Temmuz
1943 yýlýnda Kursk bölgesinde gerçekleþmiþtir. Bu
sürede 5.100 Sovyet tanký ile 2.900 Alman tanký
savaþmýþ ve toplam 3.000 tank imha olmuþtur. 15
Temmuz 1943 günü Prokhorovkadaki çarpýþmada
ise 1.500 Sovyet ve Alman tanký yer almýþ ve 600
tank imha edilmiþtir.

aletlerin üretilmesi gerektiðini, bunun
da en yetkin zor araçlarý, kabaca söylemek gerekirse en yetkin silahlar
üreticisinin, o denli yetkin olmayanlarýn üreticisini yendiði anlamýna geldiðini, ve kýsacasý, zorun utkusunun
silah üretimine, ve silah üretiminin
de genel olarak üretime, yani ekonomik güçe, ekonomik duruma,
zorun emrinde bulunan maddesel
araçlara dayandýðýný, en çocuksu belitler heveslisi bile kuþkusuz kavrayacaktýr.**
Engelsin bu belirlemesinin topyekün
savaþ anlayýþýnýn tartýþmasýz tek savaþ kavrayýþý (doktrin) olduðu bir çaðda ne denli
geçerli olduðu tartýþmasýzdýr.
Özellikle II. yeniden paylaþým savaþý üzerine yapýlan deðerlendirmelerde Engelsin
bu belirlemesi, neredeyse tek çýkýþ noktasý
olmuþtur. Savaþan güçlerin, ABD, Japonya,
Almanya, Ýngiltere ve Sovyetler Birliðinin
ekonomik durumu, üretim kapasitesi (özel
olarak demir-çelik üretimi) ve bunlarda
meydana gelen yýllýk deðiþimler ile savaþýn
geliþimi arasýnda kurulan paralellikler, neredeyse II. yeniden paylaþým savaþýnýn tüm askeri deðerlendirmelerinin özünü oluþturmuþtur.
Yine Engelsin bu belirlemeleri, Amerikan emperyalizminin girdiði savaþlardan er
ya da geç galip çýkacaðý düþüncesinin (atýf
yapýlmaksýzýn) temel dayanaðýdýr.***
Burda savaþ tarihinin gösterdiði küçük
bir detay vardýr: Söz konusu olan, devletler arasý düzenli ordu savaþlarýdýr ve tümüyle mevzi savaþ koþullarýna aittir. Bu yönüyle I. yeniden paylaþým savaþý bu savaþ
tarzýnýn son büyük savaþý olmuþtur. II. yeniden paylaþým savaþý içinde meydana gelen
geliþmeler, özellikle Sovyetler Birliðinin geliþtirmiþ olduðu hareketli savaþ ile partizan
savaþýnýn eþgüdümlü yürütülmesi, uzatýlmýþ
savaþ koþullarýnda zor araçlarýnýn ikinci
** Engels, Anti-Dühring, s. 252, Sol Yay., Üçüncü
baský.
*** Hemen hemen tüm eski solcularýn ezbere
bildiði bu belirlemeye dayandýrýlan düþünce, Irak savaþý öncesinde ve süresinde, bir tekerleme gibi, her
fýrsatta söylenir olmuþtur. Böylece Amerikan emperyalizminin, kýsa ya da uzun sürede savaþý mutlaka
kazanacaðý önyargýsý oluþturulmuþtur. Bu da, sýnýfsal özelliði güçlünün ve kazananýn yanýnda yer almak olan küçük-burjuvazinin dört elle sarýldýðý politik tutumlarýn arka planýný oluþturmuþtur.
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büyük unsuru olan insan unsurunun belirleyici hale gelmesini getirmiþtir. Engelsten
yapýlan alýntýlarda ya da atýflarda eksik býrakýlan yer de burasýdýr.
Engels ayný yerde þöyle devam eder:
Zor, bugün ordu ve donanma
demektir, ve her ikisi de hepimizin
zararýný çekerek bildiðimiz gibi, tuzluya oturur. Ama zor, para yapamaz,
olsa olsa daha önce para yapmýþ bulunan kiþiyi soyup soðana çevirebilir
ve gene Fransanýn milyonlarý yüzünden zararýný çekerek öðrendiðimiz
gibi, bu da pek bir iþe yaramaz. Demek ki paranýn sonunda, ekonomik
üretim yolu ile saðlanmýþ olmasý gerekir; demek ki zor, bir kez daha,
kendisine silahlanma ve aletlerini koruma araçlarýný saðlayan ekonomik
durum tarafýndan belirlenir. Ama bu
yetmez. Ekonomik önkoþullara hiçbir
þey ordu ve donanmadan daha çok
baðlý deðildir. Silahlanma, bileþim, örgütlenme, taktik ve strateji, her þeyden önce üretim ve ulaþtýrma olanaklarý tarafýndan her durumda ulaþýlmýþ bulunan düzeye baðlýdýr. Bu
konuda bir altüst etme etkisi yapan
þey, deha sahibi büyük komutanlarýn özgür zekâ yaratýlarý deðil, daha
iyi silahlarýn türetimi ve insan öðesinin, yani askerin deðiþmesidir; deha
sahibi büyük komutanlarýn etkisi, en
iyi durumda savaþ yöntemini, silahlara ve yeni savaþçýlara uyarlamakla
sýnýrlanýr. *
Görüldüðü gibi, Engelsin belirlemesi,
sadece yeni ve geliþmiþ silahlarýn üretilmesini deðil, ayný zamanda insan öðesinin
yani askerin deðiþmesini de içerir. Dolayýsýyla Engels, savaþta, maddi ve teknik olarak üstün bir gücün zaferini mutlaklaþtýrmaz. Maddi ve teknik gücün yanýnda insan
unsuru savaþýn sonucunda belirleyici bir
yere sahiptir. Vietnam savaþýnýn açýkça ortaya koyduðu gibi, maddi ve teknik olarak
güçlü olan düþman (Amerikan emperyalizmi) yenilgiye uðratýlabilmektedir.** Ýþte tüm
düzenli ordularýn savaþ doktrinlerini ve aske* Engels, Anti-Dühring, s. 252.
** Tarihsel olarak maddi ve teknik üstünlüðe sahip
bir gücün yenilgisi ilk kez Vietnamda gerçekleþmemiþtir. Anadolu kurtuluþ savaþý ve özellikle Çin Halk
Savaþý bu olgunun ilk örnekleridir. Mao Zedungun

ri stratejilerini iþe yaramaz hale getiren Vietnam savaþý, Halk Savaþý stratejisinin en geliþmiþ örneði olmuþtur.
Askeri savaþlarýn geleneksel ve klasik ölçüleri içinde Irak ordusu karþýsýnda düzenli
ordu savaþýndan Amerikan emperyalizminin
galip çýkmasý ne denli olanaklý ise, geleneksel ve klasik ölçülerin dýþýnda bir düzenli
ordu savaþýnda yenilmesi de o denli kaçýnýlmazdýr. Bu nedenle, anti-emperyalist bir
devrimci iktidar emperyalist saldýrýya karþý
zafer kazanabilir.
Burada kavranýlmasý gereken temel halka, iktidarýn ele geçirilmesine yönelik devrimci mücadelenin savaþ stratejisinin (uzatýlmýþ Halk Savaþý) temel ilkelerinin (askeri literatürdeki ifadesiyle doktrinin), devrimci iktidarýn savunma anlayýþýnýn da temel ilkeleri olmasý gerektiðidir. Ýkinci olarak, düþmanýn düzenli ordularý yenilgiye uðratýlmaksýzýn, savaþta askeri zafer kazanýlamaz.
Bu kavrayýþ çerçevesinde geliþtirilecek
olan savunma stratejisi, hiçbir biçimde yetkin silah üreticisi ülkeleri yenilgiye uðratabilmek için daha yetkin silah üreticisi olmayý gerektirmemektedir. Yapýlmasý gereken, geniþ ve yaygýn bir gerilla savaþý ile
hareketli savaþýn bütünsel ve birlikte kullanýmýna dayanan bir strateji uygulamaktýr.
Çinde Japon iþgaline karþý yürütülen Halk
Savaþý, bu strateji için gerekli ve yeterli temelleri oluþturacak özelliklere sahiptir.
Dünya çapýnda proletaryanýn zaferi gerçekleþmediði sürece, kapitalist-emperyalizm varlýðýný sürdüreceði
için, silahlý örgütlenmelerin tüm olarak ortadan kaldýrýlmasý olanaksýzdýr.
Gerçek bir silahsýzlanma ve kalýcý bir
barýþ, ancak ve ancak proletaryanýn
dünya çapýndaki zaferi ile olanaklýdýr.
O ana kadar, proletarya kendi iktidarýný, emperyalist saldýrganlýða karþý
savunmak zorundadýr. Ancak bu zorunluluk, profesyonel bir silahlý gücün
varlýðýnýn nedeni olarak kabul edilemez.
Halk Savaþý teorisi, tarihsel olarak, maddi ve teknik
olarak üstün bir gücün nasýl yenilebileceðinin baþlangýcýdýr. Vietnam Halk Savaþýnýn Çin Halk Savaþýndan daha fazla öne geçmesinin nedeni, Amerikan
emperyalizminin kullandýðý tüm savaþ araç ve gereçlerinin, günümüzde de hâlâ kullanýlýyor olmasý
ve Amerikan emperyalizminin dünya çapýnda süper güç olarak varlýðýný sürdürmesindendir.
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Ulusal/ülkesel düzeyde iktidarý ele
geçiren proletarya, dünya proletaryasýyla aktif bir dayanýþma içinde, kendi ülkesinde ve ülkesine yönelik her
türlü emperyalist saldýrýya karþý tüm
emekçilerin istemsel silahlanmasýna
dayanmak zorundadýr. Tüm proleter
devrimci savaþlarýn ve halk kurtuluþ
savaþlarýnýn gösterdiði gerçeklere dayanarak inþa edilecek bir savunma
stratejisi, ancak böyle bir silahlý örgütlenmeyle baþarýlý olabilir.
Teknolojik geliþmeye baðlý olarak
gün be gün konvansiyonel silahlarýný
yetkinleþtiren emperyalizme karþý
ayný yetkin silahlarýn üretilmesini tek
hedef olarak alan bir savunma sanayi
ve buna dayanan bir silahlý örgütlenme, toplumun sosyalist geliþimini engelleyen büyük çeliþkiler yaratmadan,
varlýðýný sürdüremez.*
Halk Savaþý, Giapýn çok açýk biçimde ortaya koyduðu gibi, maddi ve teknik olarak
güçlü ve üstün bir düþmana karþý küçük bir
ulusun savaþýdýr. Maddi gücü moral güçle
yenmek, güçlü olaný güçsüz olanla yenmek, modern olaný ilkel olanla yenmek,
saldýrgan emperyalistlerin modern ordularýný, halkýn yurtseverliði ve devrimi tam
olarak gerçekleþtirmek azmiyle yenmek
olan bir askeri sanattýr** sözkonusu olan.
Halk savaþý genellikle, bizden maddi olarak daha güçlü olan bir düþman üzerinde
mutlak siyasi üstünlüðü saðladýðýmýz þartlarda verilir. Bu, maddi ve teknik olarak güçlü
düþmana karþý uzatýlmýþ bir savaþýn verilebilinmesinin özüdür. Mao ve Giapýn yazýlarýnda sýk sýk yer alan halkýn partiye ve devrime baðlýlýðý ifadeleri, basit bir ajitasyon
deðil, savaþýn özünü ortaya koyan belirlemelerdir.
Maddi ve teknik olarak üstün bir gücü
yenebilmenin ilk koþulu, bu güce karþý tüm
halkýn ve ulusun seferber edilmesi ve savaþmasýdýr. Bu önkoþul olmaksýzýn, düþmanýn
yenilgiye uðratýlmasý (elde ne kadar silahlý
güç olursa olsun) olanaksýzdýr. Irak savaþýnýn çok açýk biçimde gösterdiði gibi, bu önkoþul olmaksýzýn, deðil düþmaný yenilgiye
uðratmak, savaþý belli bir süre sürdürmek
bile olanaksýzdýr.



* THKP/HDÖ, Sosyalist Devrim Programý, 1987.
** Giap, Halk Savaþýnýn Askeri Sanatý, s.182, Yöntem Yay., Aralýk 1979.

Buradan çýkartýlabilecek ilk ders, devrimci silahlý mücadelede, basit bir ajitasyon uðruna, temel ilke ve kurallarýn içeriklerinin
boþaltýlmamasý gerektiðidir.
Ýkinci olarak, maddi ve teknik olarak üstün bir güce karþý tüm halkýn ve ulusun seferber edildiði koþullarda, doðru bir askeri
strateji ve buna baðlý stratejik rota mevcut
olmalýdýr. Birbiri üstüne yükselmeyen, birbirini tamamlamayan, dolayýsýyla tekil ve ayrýksý silahlý eylemler ve bunun örgütlenmeleri, stratejik hedefe (askeri anlamda düþmanýn yenilgiye uðratýlmasý) ulaþmayý getirmez.
Çin devrimci savaþýnýn baþlýca
ayýrýcý özellikleri þunlar oluyor: politik ve ekonomik bakýmdan dengesiz
bir þekilde geliþen ve büyük bir devrim geçiren geniþ bir yarý-sömürge ülke; büyük ve güçlü bir düþman;
küçük ve zayýf bir Kýzýl Ordu; ve tarýmsal bir devrim. Bu ayýrýcý özellikler,
hem Çin devrimci savaþýnýn yönetim
çizgisini, hem de bu savaþýn birçok
stratejik ve taktik ilkelerini belirliyor.
Birinci ve dördüncü ayýrýcý özelliklerden, Çin Kýzýl Ordusunun büyüyeceði
ve düþmaný yenme olanaðý bulunduðu sonucunu çýkartabiliriz. Ýkinci
ve üçüncü ayýrýcý özelliklerden, Çin
Kýzýl Ordusunun hýzla büyümesi ve
düþmaný çabuk yenmesinin olanaksýz olduðu sonucu çýkar. Yani, bu savaþ uzatmalý bir savaþ olacaktýr ve
hatta, iyi yönetilmezse yitirilebilecektir.*** (abç)
Giap bu uzatýlmýþ savaþýn (Halk Savaþý)
verilebilinmesi için gerekli örgütlenmeyi þöyle ifade eder:
Halk savaþý vermek için, silahlý
kuvvetler, ana kuvvet birlikleri, bölgesel birlikler, milis ve kendini koruma birlikleri þeklinde uygun örgütlenme biçimlerine sahip olmalýdýr.
Ana kuvvet birlikleri ülkenin herhangi bir yerindeki çarpýþmalarda kullanýlabilecek olan, hareketli birliklerdir.
Bölgesel birlikler, bölgedeki silahlý
mücadelenin dayanaðýný teþkil eder.
Milis ve kendini koruma birlikleri,
üretim faaliyetine devam eden ve üslerdeki halk iktidarýnýn temel cihazý
*** Mao Zedung, Askeri Yazýlar, s. 117.
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olan, halkýn yaygýn yarý silahlý kuvvetidir.* (abç)
Halk Savaþýnýn bu örgütlenmesi, ayný zamanda savaþýn biçimlerini de belirlemektedir.
Halk Savaþýnda, üç ana örgütlenmeye
baðlý olarak (düzenli birlikler, bölgesel birlikler ve gerilla/milis) üç biçimde savaþ yürütülür: Mevzi savaþ, hareketli savaþ ve gerilla savaþý.
Ancak Halk Savaþýnda mevzii savaþ, klasik mevzi savaþlarýndan farklý olarak, hareketli savaþýn daha geniþ ölçekte yürütülmesidir. Dolayýsýyla klasik mevzi savaþlarýn
maddi ve teknik olarak üstün bir düþman
karþýsýnda içine düþtükleri çýkmazlar (sabit
savunma mevziilerinden kaynaklanan) hareket unsuruyla bertaraf edilir.
Yine burada bir kez daha amiyane bilgilerden uzak durulmasý gereði ortaya çýkar.
Halk Savaþýnda hareketli savaþ, sözcüðün askeri anlamýyla manevra savaþýdýr.
Yani hareketli savaþ, bir savaþ biçimi olarak, sadece askeri birliklerin hareket etmesi deðildir. Amiyane askeri bilgi sahibi açýsýndan, askeri birliklerin yer deðiþtirmeleri,
yani sadece hareket etmeleri olarak algýlanan hareketli savaþ, gerçekte görece büyük
askeri birimlerin savaþ alanýnda savaþ konumlarýný deðiþtirmeleri demektir. Bu yönüyle hareketli savaþ (mobil savaþ), hýzlý ve
esnek bir yapýlanmayý ve komutayý gerektirir. Bir bakýma, gerilla savaþý tekniklerinin
daha geniþ bir alanda ve daha büyük silahlý güçler tarafýndan kullanýlmasýdýr. Böylece
hareketli savaþ, sabit cephenin yerine hareketli (oynak) cephe kavrayýþýný beraberinde
getirir. Bu da, düþman güçlerinin saldýrýyý yoðunlaþtýracaklarý bir cephe hattýnýn ve cephe güçlerinin varlýðýný ortadan kaldýrýr. Bu
nedenle, maddi ve teknik olarak güçlü düþmanýn, elindeki isabet ihtimali yüksek
mühimmatý ve hava güçlerini, hesapladýðý
gibi kullanmasýný önler.
Böylece Halk Savaþýnýn üç tip silahlý gücü ve bunlarýn savaþ biçimleri (mevzi savaþ,
hareketli savaþ ve gerilla savaþý), bir yandan
düþman güçlerini tüm alana yayýlmaya zorlarken, ayný zamanda alana yayýlmýþ birliklerinin tek tek imha edilmesi için gerekli koþullarý yaratýrlar.
Amerikan emperyalizmi Vietnam Halk
* Giap, Halk Savaþýnýn Askeri Sanatý, s.179.

Savaþý karþýsýnda içine düþtüðü bu açmazdan, birliklerini belirli bölgelerde oluþturduðu geniþ ve yüksek ateþ gücüne sahip sabit mevzilere yerleþtirerek çýkmaya çalýþmýþtýr (ateþ üsleri). Bu durumda, ülke çapýnda
denetimi kaybettiði gibi, Vietnam topraklarý
üzerinde yalýtýlmýþ ve sadece havadan destek (lojistik) görebilen üslere sýkýþmýþ ve
moralmen çökmüþ hale gelmiþtir. Böylece
Vietnam savaþýnýn anlamsýz savaþ haline
gelmesine neden olmuþlardýr.
Bugün Amerikan emperyalizminin geliþtirmeye çalýþtýðý ve hatta uyguladýðý iddia
edilen askeri strateji, tümüyle Halk Savaþý
stratejisinin Amerikan ordusuna adapte edilmeye çalýþýlmasýndan baþka birþey deðildir.
Þöyle ki:
Amerikan askeri yapýlanýþýnda küçük ve
hareketli birliklerin yeri büyük ölçüde öne
çýkartýlmýþtýr. Özellikle Hummer tekerlekli
vasýtalarýna dayanan mobil birlikler ile Apache ve A-10 Thunderbolt uçaklarýnýn desteðinde Abrams tank birimlerinin hareketi,
savaþ stratejisinin odak noktasýna oturtulmaktadýr. Bundan amaçlanan ise, geniþ bir
muharebe alanýnda daðýnýk savunma güçlerini etkisiz kýlmak ve küçük birimler halinde imha etmektir.
Pentagon düþüncesine göre, yoðun hava
saldýrýsý ve aðýr zýrhlý araçlarýn derin harekâtý, bir yandan savunma güçlerini parçalarken (birbirinden ayýrma), diðer yandan
onun komuta-kontrol sistemini iþlemez hale
getirecektir. Böylece komuta-kontrol mekanizmasýnýn bozulmasýyla, savunma güçlerinin parçalanmýþ birliklerini yeniden biraraya
getirmesi, savaþ alanýndaki geliþmeye göre
yeniden mevzilendirmesi ve savaþa sokmasýnýn olanaksýz olacaðý kabul edilmektedir.
Bundan sonra yapýlacak iþ, parçalanmýþ birlikleri special force (özel güçler) aracýlýðýyla imha etmektir.
Amerikan emperyalizminin bu askeri
stratejisinin sabit savunma sistemine sahip
ordular karþýsýnda etkili olacaðý kesindir. Ancak burada sözkonusu olan, sabit savunma
sistemine sahip düzenli ordunun asimetrik
savaþla yüzyüze kalmasýdýr. Dolayýsýyla
Halk Savaþý karþýsýnda ayný tür düzenli ordularýn içine düþtükleri çýkmazlar, burada da
sözkonusudur. Ancak unutulmamalýdýr ki,
sabit savunma sistemine göre düzenlenmiþ
ordular için asimetrik olan bu savaþ, Halk
Savaþý stratejisine göre düzenlenmiþ Halk
Ordusu karþýsýnda simetrik niteliðe sahip-
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tir. Doðal olarak, bu simetrik savaþta da
belirleyici olan insan unsuru ve buna baðlý
olarak politik-moral üstünlüktür.
Görüleceði gibi, Amerikan emperyalizminin yeni ve geleceðin savaþý olarak lanse ettiði askeri doktrin ve buna baðlý olarak
oluþturmaya çalýþtýðý askeri strateji, tümüyle Halk Savaþý stratejisinin hareketli savaþ ile
gerilla savaþýnýn birlikte kullanýmýndan türetilmektedir. Bir baþka deyiþle, bugün Pentagon yönetiminin üst düzeyinde yer alan
tüm kurmay subaylarýn içinde yer aldýklarý
Vietnam savaþýndan öðrendikleri tek þey,
Vietnam Kurtuluþ Ordusunun savaþ tarzýdýr.
Bir bakýma, bugün Pentagon kurmaylarý,
Vietnam Kurtuluþ Ordusunun yerine geçerek, Amerikan ordusunu yenme planlarý
yapmýþlardýr. Bu da, yenilmez gösterilen
Amerikan askeri gücünün, yenilgiye uðratýlabileceðinin bizzat kendileri tarafýndan kanýtlanmasý ve kabul edilmesi demektir.
Burada, yeni, alýþýlmamýþ hiçbir þey
yoktur. Çin ve Vietnam Halk Savaþlarýnýn
açýk biçimde kanýtladýðý gibi, maddi ve teknik olarak üstün bir düþman gücü (düzenli
ordu), zayýf bir güç tarafýndan uzatýlmýþ bir
savaþ aracýlýðýyla yenilgiye uðratýlabilir. Eðer
mevcut askeri güç, düþmanýn askeri gücünden maddi ve teknik olarak üstün ise (ki
Halk Savaþýnýn uzatýlmýþlýðý bu üstünlüðü ele
geçirmeyi amaçlar) Halk Savaþýnýn stratejik
saldýrý aþamasýnda kullanýlan savaþ yöntemleri zaferi kolayca saðlayacaktýr.
Emperyalist askeri literatürün deyimleriyle ifade edersek, sabit savunma sistemlerine dayanan konvansiyonel savaþ güçlerinin
konvansiyonel olmayan bir savaþla yenilgiye uðratýlmasý sözkonusudur.
Halk Savaþýnýn stratejik saldýrý aþamasýnýn savaþ tarzýndan türetilmeye çalýþýlan
yeni Amerikan askeri doktrini ve stratejisinin hesaba katamadýðý ise, Halk Savaþýnýn
stratejik savunma ve stratejik denge aþamalarýnda düþmanýn benzer stratejik saldýrýlarýný bertaraf ettiðidir. Özellikle kurtarýlmýþ
bölgelere yönelik olarak yürütülen kuþatma
ve imha seferleri karþýsýnda uygulanan stratejik savunma tarzýnýn etkinliði tarihsel olarak kanýtlanmýþtýr.
Ülkemiz somutunda PKK ve diðer silahlý örgütlere karþý kýrsal alanlarda 1992 sonrasýnda genelkurmay tarafýndan uygulamaya
sokulan alan denetimi ve buna baðlý yapýlan düzenlemeler, Amerikan emperyalizminin yeni savaþ doktrini ve stratejisinin

küçük ölçekte uygulamasý olmuþtur.* Bu
da, bunun yeni olmadýðýnýn kanýtýdýr.
Ýster doðrudan Halk Savaþýndan (stratejik ve doktriner açýdan) türetilmeye çalýþýlsýn, isterse Sovyetler Birliðinin II. yeniden
paylaþým savaþýndaki karþý-taarruz stratejisinden türetilmeye çalýþýlsýn, her durumda
Amerikan emperyalizminin oluþturmaya çalýþtýðý askeri doktrin ve askeri strateji eklektiktir, dolayýsýyla ancak taktik düzeyde bir iþleve sahiptir. Bir bakýma Amerikan askeri
doktrini ve stratejisi, muharebe alanlarýnýn
geniþ tutulmasýyla, taktiðin strateji yerine
kullanýlmasý þeklinde ortaya çýkmaktadýr.
Kullanýlan hava ve kara araçlarýnýn ortalama 20 kilometre saldýrý hýzýna sahip olduðu öngörülerek yapýlan muharebe alanýnýn geniþ tutulmasýna dayalý bu taktiðin stratejik sonuç doðurabilmesi ise, ancak iki durumda sözkonusudur:
1) Düþmanýn sabit ve statik savunma
sistemine sahip olmasý nedeniyle birliklerin
birbirinden ayrýlmasý ve komuta-kontrolün
ortadan kalkmasý;
2) Düþman güçlerinin teslim olmasý.
Amerikan War Collegein eski bir komutaný birinci durumda uygulanacak taktiðin
geliþimini þöyle tanýmlamaktadýr:
Daðýnýk haldeki düþmaný yok etmek için biz de daðýlmalýyýz. Bölgenin kontrolü için yakýn muharebe kaçýnýlmazdýr. Az sayýda birlikle elde tutulan geniþ muharebe alaný minimum zayiatla taarruza geçilip iþgal
edilebilecek boþ alanlar saðlayacaktýr. Bu þekilde düþmanýn geniþ bir
alana yayýlan birlikleri arasýna kuvvetler sokularak düþman çökertilebilecektir. Dikey boyutu kontrol ederek
büyük bir açýklýkla görme, algýlama
* Sonuçta bu yöntemin ülkemizde baþarýlý olmasýný
saðlayan, uygulama ve düzenlemeler deðil, böylesi
bir savaþ tarzý karþýsýnda yerel gerilla bölgelerinin
sabitleþtirilmesi olmuþtur. Marksist-Leninist askeri
terminoloji ile ifade edersek, gerilla üs bölgeleri
oluþturulmamýþken, gerilla üs bölgeleri varmýþcasýna
davranýlmýþ ve gerilla üs bölgeleri oluþmamýþ olduðundan, gerilla bölgelerine sahip olunduðu evrede
yapýlmasý gerekenler yapýlmamýþtýr. Basit gizlenme
yöntemleri (kýþ aylarýnda daðlarýn yüksek bölgelerindeki maðaralarýn kullanýlmasý) stratejik bir çizgi
haline getirilmiþtir. Böylece daðlarýn yüksek kesimlerindeki maðaralar gerilla üsleri olarak algýlanmýþtýr. 1993 Ocak-Þubat ayýnda TÝKKO bu nedenden dolayý önemli kayýplara uðramýþtýr. PKKnin kayýplarý
çok daha fazladýr.
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ve izleme yeteneðine sahip olacaðýz.
Dýþ çevre ve uzayý aralýksýz tarayan
gözler, askerlerin kritik arazi tanýmýný
deðiþtirecektir. Baskýn tarzýndaki taarruzun bilgi çaðýndaki hedefi, makine
çaðýndakiyle ayný olacaktýr, yani düþman süratle etkisiz hale getirilecek,
ateþ gücü ve manevra imha edici harekatta dengeli bir þekilde kullanýlacak ve sonuçta düþmanýn karþý koyma iradesi psikolojik olarak çökertilecektir.*
Burada askeri strateji açýsýndan deðerlendirilebilecek tek þey, Amerikan ordusunun yüksek ateþ gücüne sahip hava desteðinde aðýr zýrhlý araçlarýn savunma birliklerinin arasýna girmesi ve bunlarý birbirinden
ayýrmasýdýr. Bununla güdülen amaç, Amerikan askeri gücünün taktik üstünlüðünü
tüm savaþ alanýna yaymak ve bu yolla savaþ
alanýna daðýlmýþ savunma birliklerinin tek
tek imha edilmesini saðlamaktýr. Irak savaþýnda yapýlmak istenen de bu olmuþtur. Ve
herkesin bildiði gibi, bu taktiksel stratejide,
Amerikan ordusunun en büyük korkusu, iyi
eðitilmiþ ve yüksek savaþkanlýða sahip birlikler (Cumhuriyet Muhafýzlarý) ve savaþýn
uzamasý (zaman unsuru) olmuþtur.
Ýyi eðitilmiþ ve yüksek savaþkanlýða sahip
birlikler karþýsýnda yapabildikleri tek þey, çatýþmanýn yoðunlaþtýðý her yerde geri çekilmek ve yoðun bir hava saldýrýsýna giriþmek
olmaktadýr. Þüphesiz pek çok savaþta uygulanan bu çarpýþma taktiðinin yeniliðinden
söz etmek ise mümkün deðildir. (Bu çarpýþma taktiði Vietnamda günlük olarak kullanýlmýþtýr.)
Ve sonuçta Amerikan emperyalizminin
gelecekteki savaþý þu gerçekten kaçamaz:
Gelecekteki düþmanlarýmýz bilmektedirler ki, zaman herhangi bir
çatýþma halinde bizim en büyük düþmanýmýz ve düþmanýmýzýn dostu olacaktýr. Düþman girdiði çatýþmalarýn
tamamýný kaybedebilir; ancak ordularýný kontrol altýnda bulundurarak
onlarý muharebe alanýnda tuttuðu sürece yine de kazanabilir.**
Irak savaþýnýn ortaya çýkardýðý askeri olgularý ve sonuçlarýný þöyle özetleyebiliriz:
* Robert H. Scales, Future Warfare (Gelecekteki
Savaþ), s.71-72, Nisan 1999, US Army War College
yayýný.
** Robert H. Scales, age, s.68.

Amerikan emperyalizmi yüksek ateþ
gücüne dayalý ve Abrams tanklarýyla gerçekleþtirilen bir manevra savaþýyla savunma
güçlerini hýzla bölüp parçalamak ve parçalarda yoðunlaþtýrýlan ateþ gücüyle düþmaný
imha etmek olarak tanýmlanabilecek bir
taktik izlemiþtir. Burada ilk büyük amaç, savunma güçlerinin komuta-kontrol sistemini
çökertmek ve iþlemez hale getirmektir. Bu
yolla, savunma güçlerinin yeniden biraraya
gelmeleri, manevra yapabilmeleri ve çarpýþma alanlarýnda güçlerini birleþtirmeleri önlenmek istenmiþtir. Çarpýþma alanlarýnda
küçük birlikler kullanarak savunma güçlerinin güçlerini yoðunlaþtýracaklarý bir muharebe alaný ya da çarpýþma bölgesi oluþmasý
engellenilmektedir.
Yakýn çarpýþmada ya da sýcak temas
noktalarýnda küçük birliklerin kullanýlmasý,
ayný zamanda bu çarpýþma alanlarýnda yoðunlaþacak savunma güçleri karþýsýnda hýzla geri çekilmeyi saðladýðýndan yoðun bir
hava saldýrýsýna giriþmenin olanaklý olduðu
düþünülmüþtür.
Bu Amerikan savaþ yönteminin birinci
bölümü stratejik nitelikte olurken, ikinci
bölümü çarpýþma taktiði durumundadýr.
Yakýn hava desteði ve yoðun hava bombardýmaný eþliðinde (savunma güçlerini parçalamak amacýyla) yürütülen zýrhlý araç harekâtý, saatte ortalama 20 kilometre hýzla
Irakýn 380 kilometre içlerine doðru yapýlmýþtýr. Fýrat ve Diclenin doðu ve batý yakalarý
ile iki nehrin ortasýndan yapýlan bu derin
harekâtla Kut, Nasiriye, Necef ve Kerbela
daki Irak güçleri arasýna girilmiþtir.
Ancak savaþýn dördüncü gününde görülmüþtür ki, böylesi derin harekât, ne Irak
ordusunun komuta-kontrol sistemini bozabilmiþ, ne de savunma sistemini parçalayabilmiþtir. Irak ordusu zaten araziye daðýlmýþ
olduðundan, onlarýn daðýtýlmasýný hedefleyen derin harekât boþ bir manevradan ve
medyatik propaganda konusu olmaktan
öteye geçmemiþtir.
Diðer yandan 380 kilometre derinliðe
doðru yönelen zýrhlý birliklerin hareketi, kýsa
sürede lojistik hatlarýnýn güvenliði sorununu
yaratmýþtýr. Bu lojistik hatlarýnýn güvenliði
sorunu ve bunun getirmiþ olduðu riskler, küçük zýrhlý birliklere dayanan harekâtta bu
birliklerin imha riskini de beraberinde getirmiþtir. Ancak Irak ordusu, kendi içinde
parçalanmýþ ve hareketsizleþmiþ olduðundan bu olanaklardan yararlanamamýþtýr.
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Amerikan ordusunun küçük mekanize
ve zýrhlý birliklere dayalý hareketi, ayný zamanda Irak ordusunun küçük birimlerinin
manevralarýyla (ki bunlarýn önemli bölümü
savaþ alanýný terk etme yönünde olmuþtur)
karýþmýþ ve bunun sonucu olarak dost ateþi
ile kayýp oranlarý yükselmiþtir. Diðer bir deyiþle, Amerikan ordusu, kendi küçük birlikleri ile Irak ordu birliklerini birbirine karýþtýrmýþtýr. Bu da, Amerikan ordusunun geliþmiþ
hi-tech komuta-kontrol ve istihbarat araçlarý ile savaþ araçlarýndaki microchiplerin
yakýn çatýþmada iþe yaramaz olduðunu göstermiþtir.
Hiçbir askeri gücün bulunmadýðý çöl bölgesinden yapýlan derin harekâtýn tek sonucu ise, medyatik ve psikolojik olmuþtur.
Irak savaþýnda Amerikan ve koalisyon
gücü Ýngilterenin en büyük korkusu olan
kent savaþlarý gerçekleþmemiþtir. Ancak Ýngiliz güçlerinin Basraya yönelik saldýrýsý açýk
biçimde göstermiþtir ki, Amerikan ve Ýngiliz güçlerinin kent savaþlarý karþýsýnda geliþtirdikleri yöntem, kentlerin kuþatmaya alýnarak, açlýk, susuzluk ve bulaþýcý hastalýklar

$

nedeniyle teslim olmasýný saðlamaktýr. Yüzyýllar öncesinin kuþatma yöntemi Ýngilizler
tarafýndan Basrada uygulamaya sokulmuþtur.
Bu olgularýn gösterdiði gerçek ise, Amerikan ordusunun harita üzerinde bile baþarý
þansý olmayan savaþ planý (ya da plansýzlýðý) Irak ordusunun komutanlarýnýn satýn
alýnmasýyla, yani askeri güç dýþý yöntemlerle zafer kazanmasýdýr. Bu öylesine etkili
bir yöntem olmuþtur ki, Irak ordusunun
Amerikan zýrhlý birliklerine karþý kullanabileceði her türlü askeri aracý (özellikle mayýnlar) etkisiz kýldýðý gibi, hava savunma sistemini (SAM füzelerini) kullanýlmaz hale getirmiþtir.
Sonuç olarak, Amerikan emperyalizmi
Irakta askeri gücüyle ve askeri yetenekleriyle deðil, dolarýn gücüyle ve satýn alma yeteneði ile savaþý kazanmýþtýr. Bunun dýþýnda
kalan her türlü askeri strateji ve taktik ilkeler ile olgular, sadece Amerikan ordusunun
güçsüzlüðünü ve zaaflarýný göstermekten
baþka bir deðere sahip deðildir.*

* Üç haftalýk Irak saldýrýsýnda ABD ve koalisyon güçlerinin kayýplarý 193 olarak açýklanmýþtýr. 15 teðmen,
11 yüzbaþý, 6 binbaþý ve 1 yarbay olmak üzere ölen
subaylarýn sayýsý 33tür. Bu duruma göre, subay
kayýp oraný 1/6 olmaktadýr. Ülkemizdeki Kurtuluþ
Savaþýnda çok sayýda subayýn öldüðü ve bu nedenle subay muharebesi olarak tanýmlanan Sakarya
muharebesinde subay kayýp oraný 1/8dir. Kurtuluþ
Savaþýnýn tamamýnda 8.505 ere karþýlýk 662 subay
ölmüþtür (1/13). Amerikan emperyalizminin ve koalisyon güçlerinin Irak saldýrýsýnda çok yüksek oranda subay kaybetmeleri, askeri anlamda, baþarýdan
sözedilemeyeceðinin diðer bir kanýtý olduðu gibi,
uzayan bir savaþta bu kayýplarýn yerlerini kolayca
kapatamayacaðýný göstermektedir.
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Devrimci Savaþta
Ölme Biçimi
Yoktur!

Mayýs ayý içinde Suudi Arabistan ve Fas
ta 10-12 kiþilik guruplarýn gerçekleþtirdiði intihar eylemleri (canlý bomba) ve ardýndan
Çeçenistanda ayný tür eylemlerin gerçekleþtirilmesi, bir kez daha bu eylem biçimini
medyatik hale getirirken, Ankarada meydana gelen bir patlama ve ardýndan DHKC
adýna yapýlan 302 nolu açýklama, intihar eylemlerini birkez daha ve yeniden solun gündemine de getirmiþtir.
Þeriatçý örgütlerin bu intihar eylemleri,
radikal islamcýlarýn gerçekleþtirdiði terör,
sivillere yönelik terör vb. eylemleri olarak
tanýmlanmýþ ve devletler tarafýndan nereden gelirse gelsin her türlü teröre karþýyýz
açýklamalarý birbiri ardýna yapýlmaya baþlanmýþtýr. Yapýlan her açýklamada, bu terör
eylemlerinin Orta-Doðudan kaynaklandýðý
ve temelinde Filistin sorunu yattýðýndan
sözedilmiþtir.
Hamas gibi þeriatçý örgütlere göre ise, intihar eylemleri, Ýsrail ordusunun Filistin topraklarý üzerinde uyguladýðý baský ve þiddet
politikalarýna karþý tek yanýttýr. Onlara göre,
eðer Ýsrail bu intihar eylemlerinin sona ermesini istiyorsa, iþgal altýnda bulundurduðu
Filistin topraklarýndan çekilmelidir.
Ayný gerekçeler Çeçenistanda gerçekleþtirilen intihar eylemlerinde de kullanýlmaktadýr.
DHKC açýklamasýnda, intihar eylemi feda eylemi, eylemi gerçekleþtiren feda savaþçýsý olarak tanýmlanarak þöyle denilmektedir:
Bombalarý bedenine sardýðýnda
tecrit zulmünün sona ermesinden
baþka bir þey düþünmüyordu.
Sorunu çözün dedik defalarca.

Tecrite son verin dedik. Her ölümümüzle bunu haykýrdýk.
Kahramanlarýmýz ölmesini bildikleri gibi, hesap sormasýný da bilirler.
Çözmeyenler, onlarca, yüzlerce
Þengülün ortaya çýkacaðýný bilmelidirler.
Bu eylemimizin hedefine maddi
olarak ulaþamamýþ olmasý bir þeyi
deðiþtirmez. Þengüller yollarýna devam edecektir. Feda Birlikleri tükenmez. Yüzlerce feda birliði doðacak
bu topraklardan.
Ayný açýklamada intihar eylemi þöyle gerekçelendirilmektedir:
Þimdiye kadar, ölmeyin diyenler,
silahlý eylem yapmayýn, demokratik
mücadele edin diyenler susuyordu.
Susuyor ve hiçbir þey yapmýyorlardý.
Ýktidar öldürmeye devam ediyordu.
Sustuk... Uzun süre sustuk... Sadece yaþamlarýmýzý ortaya koyarak sürdürdük direnme savaþýmýzý... Düþmanlarýmýz suskunluðumuzu zayýflýk,
güçsüzlük olarak yorumladýlar. Ahlaki ve siyasi hiçbir deðeri kalmayanlar ise suskunluðumuzu, sadece yaþamlarýmýzý ortaya koyarak susuþumuzu anlamak istemediler. Ve bu tavýrlarýyla bizi þiddete karþý þiddet uygulamaya mecbur ettiler. Nasýl ki iktidar katliamý devam ettirdiyse, insanlarýmýzýn ölmesine göz yumduysa
suskunluðumuzun da böyle süreceðini düþündüler. Þiddete karþý þiddet
kullanmayý biz tercih etmedik. Bunu
bugüne kadarki tavrýyla AKP iktidarý
tercih etmiþtir... Ýþte bu nedenlerden
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dolayý artýk misilleme hakkýmýzý kullanýyoruz. Þiddete þiddetle cevap vereceðiz.
Can verirken can da alacaðým...
Böylece DHKC, intihar eylemini (kendi
deyiþleri ile feda eylemi) yýllardýr sürdürdükleri ölüm oruçlarý karþýsýnda gösterilen
duyarsýzlýða bir yanýt, þiddete karþý þiddet
kullanma ve misilleme hakký gibi birden
çok nedene baðlarken, ölmeyin diyenler,
silahlý eylem yapmayýn, demokratik mücadele edin diyenlerin suskunluðuna bir öfkenin, kýzgýnlýðýn, tepkinin de bir ürünü olarak sunmaktadýr.
Ayný açýklamanýn bir baþka bölümünde
þunlar söylenmektedir:
Feda eylemleri halklarýn bu
zorbalýk karþýsýnda geliþtirdiði bir
ölme biçimidir. Feda, halklarýn yaþama ve yaþatma eylemidir.
Hayýr!
Kendisini devrimci ya da sol örgüt
olarak tanýmlayan, dolayýsýyla Marksist-Leninist dünya görüþüne sahip olduðunu söyleyen hiçbir örgüt, hangi nedenle olursa olsun, ölümü böylesine yüceltemeyeceði gibi,
intihar eylemlerini baþlý baþýna bir eylem biçimi olarak devrimcilerin karþýsýna koyamaz.
Ülkemizde yirmi yýldýr süregiden ideolojisizlik ortamýnda, intihar eylemlerinin bir
silahlý eylem biçimi, üzerine vurgu yapýlacak kadar önemli bir silahlý eylem biçimi
olarak tanýmlanmasý, yeni devrimci kuþaklarýn bilinçlerinin çarpýtýlmasýndan baþka birþeye hizmet etmeyecektir.
Kendilerinin THKP-Cnin mirasçýsý olduðunu söyleyenlerin, intihar eylemlerini
baþlý baþýna bir eylem biçimi, bir çizgi haline getirmeye çalýþmalarý, gerilla savaþýný istedikleri gibi yürütemediklerinin, güçsüzlüklerinin bir itirafýdýr.
Devrimciler çok iyi bilmek durumundadýr ki, halklarýn emperyalizme ve onun iþbirlikçilerine karþý yürüttükleri savaþ, bir ölme
biçimi deðildir. Emperyalizme ve onun iþbirlikçilerine karþý yürütülen savaþ, politikleþmiþ askeri savaþtýr. Politikleþmiþ askeri savaþ, gerilla savaþýnýn devrimci politik amaçlarla, siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn bir aracý olarak, yani politik kitle mü-
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cadelesi olarak ele alýnmasýdýr (silahlý propaganda). Bu savaþta, gerilla savaþý, ne tekil eylemdir, ne de eylem biçimidir. Gerilla
savaþý, bir savaþ biçimidir, dolayýsýyla eylemle ve eylem biçimiyle özdeþleþtirilemez.
Savaþ biçimleri ile eylem biçimlerini birbirine karýþtýrmak, birini diðerinin yerine geçirmek, gerilla savaþý konusunda az da olsa
varolan bilincin ve savaþma kararlýlýðýnýn bulanýklaþtýrýlmasýna hizmet edecektir.
Politikleþmiþ askeri savaþ, hiçbir biçimde ve kesinlikle bir ölme biçimi deðildir.
Politikleþmiþ askeri savaþ, halklarýn emperyalizme ve yerli iþbirlikçilerine karþý yürüttükleri silahlý savaþtýr ve amacý düþmaný yenerek zafere ulaþmaktýr.
Filistinin özgün koþullarýndan türeyen ve
þeriatçý örgütler tarafýndan gerçekleþtirilen
intihar eylemlerinin, ayný zamanda bu örgütlerin ideolojilerinin, dini inançlarýnýn bir
parçasý olduðu asla unutulmamalýdýr. Belli
bir biçimde ölerek (þehitlik) kendilerinin
baþka bir dünyada (cennette) yaþayacaklarýna inananlarýn geliþtirdiði ölme biçimi
nin devrimci mücadeleye monte edilmeye
çalýþýlmasý, son tahlilde, diyalektik materyalizmin yerine metafizik idealizmin geçirilmesinden baþka bir sonuç vermeyecektir.
Devrimciler, ölümün bin kez mevcut bir
kavram ve zaferin yalnýzca bir devrimcinin
hayal edebileceði rüya olduðu anlarda
ölümden ya da zaferden baþka bir alternatif olmamacasýna* savaþýrlar. Bu nedenden
dolayý, ölüm için ayrýca bir eylem biçimine ihtiyaçlarý yoktur.
Devrimci mücadelenin ve Marksist-Leninist ideolojinin tüm gerçekleri açýkken, intihar eylemlerini yüceltmek, politik kitle mücadelesinin bir biçimi olan gerilla savaþýný
tekil eylemlere indirgemektir, bireysel terörizmin yüceltilmesi demektir.
Þu asla akýldan çýkartýlmamalýdýr:
Silahlý propaganda, askeri deðil politik mücadeledir. Ferdi deðil,
kitlevi mücadele biçimidir. Yani silahlý propaganda, pasifistlerin iddia ettiði gibi kesin olarak terörizm
deðildir. Bireysel terörizmden
amaç ve biçim olarak farklýdýr.**

* Che Guevara, Gerilla Savaþý: Bir Yöntem.
** Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III.
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TÜRKÝYE HALK KURTULUÞ PARTÝSÝ-CEPHESÝ
Ýlk Genel Komite Üyesi

HÜSEYÝN CEVAHÝR
1 HAZÝRAN 1971
ÝSTANBUL/MALTEPE

1947de Tuncelide doðdu. Yüksek öðrenim için Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesine girdi. Burada devrimci gençlik hareketlerine katýldý.
Dev-Genç içinde yer alan Hüseyin yoldaþ, Mahir Çayan yoldaþla bu
mücadele içinde tanýþtý. THKP-Cnin oluþum sürecinde yer aldý ve
kurucularýndan oldu. Oluþturulan ilk Genel Komitede yer alarak, Doðu
Anadolu Bölge Sorumluluðunu üstlendi.
THKP-Cnin 1971 yýlýnda baþlattýðý Öncü Savaþýnýn ilk evresinde gerçekleþtirilen merkezi eylemlerin içinde yer aldý. Ýstanbulda þehir gerillasýnýn yaratýlmasý amacýyla alýnan karar üzerine Mahir yoldaþla
birlikte buraya geçti. Haslarýn günlük gelirlerinin kamulaþtýrýlmasý ve
Siyonist ajan E. Elromun tutsak alýnmasý eylemlerine katýldý.
Elrom eylemi üzerine oligarþinin baþlattýðý kuþatma ve imha operasyonu sýrasýnda, 29 Mayýs 1971de Mahir yoldaþla birlikte ÝstanbulMaltepede kuþatýldýlar. Bu iki adalýnýn üç gün süren kuþatmasý, 1
Haziran günü baþlatýlan operasyonla sonlanýrken, Cevahir yoldaþ þehit
düþtü, Mahir yoldaþ aðýr yaralý olarak tutsak edildi.
Cevahir yoldaþýn sanat ve kültür üzerine yayýnlanmýþ çeþitli yazýlarý yanýnda, Küba Devrimi üzerine bir yazýsý bulunmaktadýr.
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1960 yýlýnda Karsda doðdu. 1977de devrimci mücadeleye THKP-C/HDÖ saflarýnda
katýldý. 1977-1979 yýllarý arasýnda Kars bölgesinde örgütsel faaliyette bulunan Dede,
bu dönemde faþist milis güçlere karþý
THKP-C/HDÖnin gerçekleþtirdiði silahlý eylemlerde yer aldý. MHP Kars Ýl Baþkanýnýn
cezalandýrýlmasý eylemine katýldý. 12 Eylül
askeri darbesi koþullarýnda tutsak edildi.
1986 yýlýna kadar Selimiye, Metris, Saðmalcýlar ve Erzurum Askeri Cezaevlerinde yattý.
1986 yýlýnda tutsaklýðý sona erer ermez
pratik örgütsel faaliyet içinde yer aldý. THKPC/HDÖnin 1991-1993 yýllarý arasýnda gerçekleþtirdiði 30 Mart-Kýzýldere Harekâtý (1991);
Eylül Harekâtý (1992) ve 15 Mart Harekâtý (1993) içinde yer aldý. THKP-C/HDÖ Ýstanbul Ýl Komitesi üyesi olan Dede yoldaþ, bir
þehir gerillasý olarak savaþýn tüm zorluklarýna ve olanaksýzlýklarýna raðmen üstlendiði
görevleri yerine getirmekte tereddüt etmedi.
9 Mayýs 1993 Pazar günü saat 12de Ýstanbul/Fatihteki örgüt evinin oligarþinin zor
güçlerince basýlmasýyla baþlayan çatýþmada
þehit düþtü.

AÐADEDE SARIKAYA
1960/KARS
9 MAYIS 1993/ÝSTANBUL

LEYLA DOÐAN



1963 yýlýnda Kayseride doðdu. Daha henüz Ortaokul sýralarýndayken devrimci mücadeleyle tanýþtý. THKP-C/HDÖ sempatizaný
olarak örgütsel çalýþmalarda kendisinden
istenen her þeyi yerine getirmek için olanca gücüyle çalýþtý. Örgüt saflarýnda ortaya
çýkan II. Sað-sapmanýn yarattýðý kargaþa içinde bir süre Kayseri ile sýnýrlý bir iliþki içinde
bulundu. 1979 sonlarýnda bu saðcý unsurlara yönelik polis operasyonunda tutsak edildi. Ankara/Mamak cezaevinde yattý. Tutsaklýðýnýn ilk gününden itibaren örgütle baðlantý
kurdu ve THKP-C/HDÖnin örgütsel iþleyiþine dahil edildi. 1981 de tutsaklýðý sona erdikten sonra deðiþik kentlerdeki örgüt üyeleri arasýnda baðlantýlarýn kurulmasýnda çalýþtý. Her koþulda cezaevindeki tutsak yoldaþlarýyla baðlantý kurmayý baþardý. Bu görevlerini 1986 yýlýna kadar aksatmadan sürdürdü. Ýþkenceler sonucu meydana gelen
rahatsýzlýk nedeniyle Ankarada kaldýrýldýðý
hastanede 21 Mayýs 1986da yaþamýný yitirdi.

1963/KAYSERÝ
21 MAYIS 1986/ANKARA
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KADÝR MANGA

ALPASLAN ÖZDOÐAN

SÝNAN CEMGÝL

31 Mayýs 1971 / Nurhak

TÜRKÝYE HALK KURTULUÞ ORDUSU
KURUCU VE ÖNDERLERÝ

6 Mayýs 1972 /Ankara

YUSUF ASLAN

DENÝZ GEZMÝÞ

HÜSEYÝN ÝNAN
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TKP/M-L VE TÝKKO

KURUCUSU VE ÖNDERÝ

ÝBRAHiM KAYPAKKAYA
18 MAYIS 1973
DÝYARBAKIR



1949 yýlýnda Çorumda doðdu. Ýlkokulu bitirdikten sonra Hasanoðlan Öðretmen Okuluna girdi. Burayý bitirdikten sonra Ýstanbul Çapa Yüksek Öðretmen Okuluna baþladý. Ayný zamanda Ýstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi-Fizik
Bölümü öðrencisi olan Kaypakkaya, sol düþüncelerle burada tanýþtý. Mart
1968de Çapa Fikir Kulübünün kurucularý arasýnda yer aldý. Çapa Fikir Kulübünün baþkaný olan Kaypakkaya, 6. Filoya karþý bildiri yayýnladýðý gerekçesiyle Kasým 1968de okuldan atýldý.
FKF ve TÝP içinde ortaya çýkan ayrýþmada MDD kesiminde yer aldý. ÝþçiKöylü gazetesinin Ýstanbuldaki bürosunda çalýþan Kaypakkaya, Aydýnlýk ve
Türk Solu dergilerine yazýlar yazdý. Aydýnlýk içinde meydana gelen ayrýþmada
D. Perinçekin baþýný çektiði PDA saflarýnda yer aldý. 1972 yýlýna kadar PDA
(TÝÝKP) saflarýnda çalýþtý ve DABK üyesi olarak görev yaptý. Bu tarihte PDA
oportünistleriyle yollarý ayrýldý. D. Perinçek ve çevresinin revizyonist ve oportünist olduklarýný söyleyen Kaypakkaya, ayrýlýk sonrasýnda TKP/ML-TÝKKOyu
kurdu.
TKP/ML faaliyetlerinin yoðunlaþtýrýldýðý Dersim bölgesinde mücadele ederken, 24 Ocak 1973de Vartinik mezrasýnda oligarþinin resmi zor güçleri tarafýndan sarýldý. Çatýþma sýrasýnda Ali Haydar Yýldýz þehit düþerken,
Kaypakkaya yaralý olarak çatýþma alanýndan uzaklaþtý. Ancak beþ gün sonra
kendisinin kaldýðý köydeki bir öðretmenin ihbarýyla yakalandý. Dört ay süren
iþkencelerde hiçbir þeyi kabul etmedi ve bu iþkenceler sonucu 18 Mayýs
1973de þehit düþtü.
Onun iþkencedeki kararlý tutumu tüm devrimciler için bir örnek olmuþtur.
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Amerikan
Emperyalizminin
Sopalarý ve Sopacýlarý

Amerikan emperyalizminin Irak saldýrýsý
ve iþgalinin Türkiye cephesi, ya da medyatik dille ifade edersek Kuzey Cephesi,
sözcüðün tam anlamýyla dezinformasyon faaliyetinin ötesinde oligarþik yönetimin askeri
ve sivil bürokrasisiyle topyekün bir savaþ
olarak ortaya çýkmýþtýr.
Her zaman olduðu gibi, Amerikan emperyalizminin bu savaþtaki temel güçleri
medyatik güçler olmuþtur. Baþta Ertuðrul
Özkökün yönetimi altýnda Hürriyet, Milliyet
ve diðer Doðan Holding yayýnlarý savaþ cephesinde yerlerini alýrken, Nuri Çolakoðlu
nun komutasýnda, M. Ali Birandýn figüranlýðýnda CNN Türk ve Ufuk Güldemir komutasýnda HaberTürk derin harekât unsurlarý
olarak savaþa sokulmuþlardýr.
Amerikan emperyalizminin Kuzey Cephesinin genelkurmaylýðýný ise TÜSÝAD adýna Tuncay Özilhan yaparken, Sakýp Sabancý
talih kuþunun kaçýrýlmasý sonrasýnda yaptýðý açýklamalarla Tuncay Özilhanýn yalnýz
olmadýðýný kamuoyuna göstermiþtir.
Özellikle Irak saldýrýsýnýn askeri bölümünün sona erdiðinin açýklanmasýndan sonra,
savaþ karþýtý cepheyi cezalandýrmak söylemiyle ortaya çýkan Amerikan yönetiminin
ikinci adamlarý Wolfowitz ve Grosmannýn
CNN Türk aracýlýðýyla yaptýðý açýklamalar,

Kuzey Cephesi savaþýnýn bitmediðini göstermiþtir.
CNN Türkte M. Ali Birand ve Cengiz
Çandarýn Pentagonun beyni olarak lanse ettikleri Wolfowitzin sürmanþetlere taþýnan Türkiye, evet biz bu iþte hata yaptýk,
demeli sözleri savaþýn henüz yeni baþladýðýnýn bir iþareti olarak deðerlendirildi.
Ve Türkiyede bize destek olacaðýný düþündüðümüz, aramýzdaki ittifakýn çok önemli geleneksel destekçisi kurumlardan aradýðýmýz desteði
bulamadýk.
Hangileri özellikle?
Tahmin ediyorum ki biliyorsunuz
hangilerini kastettiðimi, ama örneðin
ordu... Ordu, hangi nedenle olursa olsun, o önemli ve de oynamalarý gereken liderlik konumuna tam olarak
sahip çýkamadý. Ama asýl hayal kýrýklýðý þuydu: Türk kamuoyu ve bunun
yansýmasý olarak Türk hükümeti,
Irakta neyin mücadelesinin verildiðini anlayamadý.
Türkiyenin ulusal çýkarlarý ve ulusal stratejilere bakacak olursanýz,
özellikle sizin sisteminizde geçerli
olan þu: ordunun söylemesi gereken
bir þey vardý: Amerikayý destekle-
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mek Türkiyenin çýkarýnadýr demeliydi. 
Ve Wolfowitz bu sözleriyle Türkiyedeki
Amerikan emperyalizmine baðýmlý siyasal
sistemin ne olduðunu, ana unsurunun kimlerden oluþtuðunu, bugüne kadar yapýlmýþ
tüm deðerlendirmelerden çok daha açýk ve
net olarak ortaya koymuþtur.
Bugüne kadar Amerikan emperyalizminin ve onun yerli iþbirlikçilerinin iktidarýný
korumak ve kollamak amacýyla 12 Mart ve
12 Eylülde askeri darbe yapan, milyonlarca insaný iþkencelerden geçiren, yüzbinlerce insaný cezaevlerine kapatan anlý ve þanlý
Türkiye Cumhuriyeti ordusu, Wolfowitzin
açýkça ifade ettiði gibi bizim sistemimizin
liderlik konumunu oluþturmaktadýr. Ancak
bu liderlik, Amerikan emperyalizminin isteklerini anlamakta, yeterince anlamakta
yetersiz kalmýþtýr.
Amerikan emperyalizminin Kuzey Cephesi savaþýnýn birinci noktasýný bu liderlik
konumuna yeterince sahip çýkmayan
Türk silahlý kuvvetleri oluþturmaktadýr.
Eðer ben bir Türk olsaydým ne
olursa olsun, son zamanlarda neler
yaþadýysak yaþayalým Türkiyenin
dünyadaki en güçlü dostu, en büyük
müttefiki Amerika Birleþik Devletleri
dir diye düþünürdüm.
Evet, ne olursa olsun Türkiyenin dünyadaki en güçlü dostu, en büyük müttefiki
ABDdir diye düþünülmelidir! Aksi halde?...
Ýþte Kuzey Cephesi savaþýnýn geliþimini
ve savaþýn rotasýný belirleyecek olan da bu
sorunun yanýtý oluþturmaktadýr.
Þöyle bir Türkiye olmalý: Her þeye, Kuzey Irakta olan her þeye þüpheyle yaklaþmayan, Amerikalýlarýn
ne istediðini umursamýyoruz demeyen, Ýran ve Suriye ile ne problem
olursa olsun onlar bizim komþumuz
demeyen bir Türkiye olmalý. Þöyle bir
Türkiye olmalý. Evet biz bir hata yaptýk demeli... Iraktaki olaylara daha
duyarlý davranmalýydýk. Bilmedik.
Ama artýk biliyoruz. Nerede ne kadar
yardýmcý olabiliyorsak o kadar yardýmcý olmalýyýz Amerikalýlara demeli.
Çünkü bu Türkiyenin çýkarlarý için
de çok önemli, Türkiye oradaki geliþmelerden en hýzlý ve de en fazla yararlanacak ülke.
Böylece Amerikan emperyalizminin Savunma Bakan yardýmcýsý Wolfowitzin (M.

Ali Birandýn sözleriyle Pentagonun beyni
nin) aðzýndan savaþýn hedefleri açýkça ortaya konmuþtur.
Bundan sonra, Türkiye oligarþisinin her
askeri yöneticisi Amerikan emperyalizminin
her istediðini, kayýtsýz-þartsýz yerine getirmeye hazýr olmalýdýr. Bugüne kadar sergiledikleri iþbirlikçilik, Amerikan emperyalizmine
yetmemektedir. Daha çoðu, tam ifadeyle,
tümüyle iþbirlikçiliðin gerekleri yerine getirilmelidir.
Bu savaþta Amerikan emperyalizminin
silahlarý ise, yine Wolfowitzin açýklamasýnda ifade edilmiþtir: Türkiyedeki stalinist
ekonomiye karþý olan, popüler dille ifade
edersek, devletin küçültülmesi yanlýsý herkes.*
Böylece Türkiye Cumhuriyeti adýný taþýyan oligarþik yönetim ve onun askeri kurmayý, sözcüðün tam anlamýyla iþbirlikçiliðin
son sýnýrýna ulaþmýþlardýr. Önlerinde hiçbir
seçenek (alternatif) bulunmamaktadýr. Ya
Amerikan emperyalizminin konjonktürel politikalarýnýn gereklerine her koþulda uyacaklardýr, ya da...
Ya da...
Ýþte bugün için tam olarak belirginleþmeyen de burasýdýr. Amerikan emperyalizminin kendi konjonktürel politikalarýna mevcut siyasal-askeri yönetim kayýtsýz-þartsýz uymadýðý ve gerekli askeri desteði vermediði
koþullarda ne yapýlacaðý sorusu Wolfowitzin
açýklamalarýnda yanýtsýz býrakýlmýþtýr.
Bugüne kadar büyük ve ulusal çýkarlar
sözkonusu olduðunda devreye giren genelkurmayýn bu kez ulusal çýkarlar nedeniyle çaðdýþý ulusal çýkarlara karþý devreye
girmesi istenmektedir. Sorun, bunun nasýl
ve kimler tarafýndan yerine getirileceðidir.
Burada bir dizi iliþkiler, güç dengeleri,
oligarþik yönetimin kendi iç çeliþkileri devreye girmekle birlikte, sorunun yanýtý yönetimin askerileþtirilmesi olarak ortaya çýkmaktadýr. Bu da, Pakistanda Pervez Müþerref darbesi ve sonrasýndaki askeri yönetimin
Türkiyeye model olarak biçilmesi demektir. Oysa ki, Pakistan modeli, Türkiyedeki
askeri darbelerin bir versiyonundan baþka
* Wolfowitz þöyle demektedir: ABD olarak, Iraký
demokrat, birleþik bir ülke olarak korumaya çalýþýyoruz. Orayý yeniden yapýlandýrmaya çalýþýyoruz. Stalinist ekonomiyi, 30 yýldýr yaþadýklarý baský rejimini
yýkýyoruz. Ayrýca oradaki bütün fýrsatlar Türkiye ve
tüm komþularý için büyük olanaklarý yaratacaktýr.
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birþey deðildir.
Böylece sorun, Türkiyede bir askeri yönetimin nasýl ve kimlerden oluþturulacaðý
þeklini almaktadýr.
Amerikan emperyalizmi, düne kadar hizaya getirmek istediði siyasal-sivil yöneticileri, ordunun big stickiyle (büyük sopasýyla) hizaya getirirken, bugün sopanýn
bizzat kendisi gündeme getirilmiþtir. Milli
Güvenlik Konseyi sekreteri Orgeneral Tuncer Kýlýnçýn Avrupa konuþmalarýnýn manþetlere taþýnmasý, sopanýn yönünü açýkça göstermiþtir.*
Wolfowitzin açýklamalarý ardýndan yapýlan yorumlarda, ordunun bazý üst düzey
komutanlarý ile alt kademelerdeki ABD
karþýtlýðýndan sözedilirken, Kara Kuvvetleri
Komutaný Aytaç Armanýn adýnýn ilk baþta
anýlmasý, üst düzey komutanlarýn kimler
olduðunu daha açýk hale getirmiþtir.
Tüm bunlarýn arka planýnda ise, Amerikan emperyalizmi ile Türkiyenin stratejik
ittifaký ve Türkiyenin stratejik müttefik
olarak üstüne düþeni yapmadýðý yorumlarý yer almýþtýr. Böylece sorun, Türkiyenin
jeo-politik ve jeo-stratejik önemine, ABD
ile stratejik ittifak konusuna kaydýrýlarak,
yeni askeri yönetimin bu stratejik ittifaký kabul edenlerden oluþturulacaðý sinyalleri verilmiþtir.
Oysa ki, Amerikan emperyalizmi stratejik ittifak konseptini çok uzun zaman
önce terk etmiþtir. NATOnun geniþlemesi
görünümü altýnda eski yapýsýnýn ortadan
kaldýrýlmasý, Amerikan emperyalizminin ittifak iliþkilerini bir yana býrakmasýnýn en açýk
örneði olmuþtur.
Ýttifaklar, çoðu zaman uluslar arasýndaki kültürel bað ve karþýlýklý çýkarlar üzerine kurulu resmi mutabakatlardýr ve uzun vadeli bir tehdide
karþý ve kapsamlý bir savunma mekanizmasý saðlamak için yaratýlmýþlardýr. Buna karþýn, koalisyonlar geçici* Milli Güvenlik Konseyi sekreteri Orgeneral Tuncer
Kýlýnçýn 15 Nisanda Brüksel büyükelçiliðinde yapýlan toplantýda Milli Görüþçülere yobazlar dediði 24
Nisan tarihinde Hürriyet gazetesi tarafýndan sürmanþetten verilmiþtir. Ertuðrul Özkök de ayný günkü yazýsýnda kriptoyu okudum diyerek, devletin gizli
belgelerini deþifre ederken, Tuncer Kýlýnçýn AB karþýtý konuþmasýný öne çýkarmýþtýr. 25 Nisan günü Hürriyetin sürmanþetinde bu kez Tuncer Kýlýnçýn ayný
toplantýda alýrsýn boyayý-kaðýdý, basarsýn parayý
sözleri yer almýþtýr.

dir, belirli tehditlere karþý ortaya çýkarlar ve koalisyonun maksadý tahakkuk edince daðýlýrlar. Koalisyonlar
karakter itibariyle politik olarak zayýftýrlar ve ihtiyaç dýþýnda geliþirler, düzenli iliþkilerin yaþandýðý tarihi iliþkiler olmaksýzýn da milletleri birleþtirirler.
Yeni ve geliþmiþ teknoloji teknikleri her ne kadar koalisyon ortaklarý
ve 21. yy komutanlarý arasýndaki iletiþimi tam anlamýyla saðlasa da, koalisyon çabalarý, teknik yetersizlikler,
yabancý dil zorluklarý, kültürel asimetriler, tarihi ve jeopolitik konularýn
önemsenmemesi yüzünden baþarýsýzlýða uðrayabilmektedir. Baþarýlý koalisyonun ilacý teknoloji deðil, koalisyon ortaklarý arasýnda kurulan iletiþim
ve saðlanan güvendir...
Gelecek koalisyonlar, Amerikan liderlerinin baþarýya ulaþmada, süregelen stratejik sonuçlara ulaþma gibi
deðerlerini benimseyeceklerdir. Birçok örnekte görüldüðü gibi, askeri
koalisyonlara duyulan ihtiyaç her
zamankinden daha çok olacaktýr.
Çünkü koalisyon harbi, uzun vadeli
ve stratejik çözümlerin tek yoludur.
** (abç)
Görüldüðü gibi, Amerikan emperyalizminin yeni ittifak konsepti, tümüyle askeri
koalisyonlara yönelmiþtir. Bu nedenle,
Amerikan emperyalizmi için artýk stratejik
ortaklýk (ittifak) sözkonusu deðildir. Bu da,
Pentagon uzmanlarýna göre, uzun dönemli
bir tehdit unsurunun mevcut olmamasýnýn bir sonucudur. Böylece, emperyalist sisteme karþý sürekli bir alternatifin (sosyalist
sistemin) bulunmadýðý koþullarda, emperyalist ülkeler arasý iliþkilerde komünist tehdit uzun süreli ittifaklarýn ortak paydasý olmaktan çýkartýlmýþtýr.
Böylece Wolfowitzin aðzýndan Amerikan emperyalizminin, M. Ali Birand ve Cengiz Çandar aracýlýðýyla salladýðý sopanýn
medyada gösterildiði gibi olmadýðý açýða
çýkmaktadýr.
Bugün tarihi azçok bilen ya da okuyan
Amerikalý ya da Avrupalý herkesin bileceði
gibi, Türkiye Cumhuriyeti, Kurtuluþ Savaþý
öncesi Osmanlý Ýmparatorluðunun yaþadýðý
** Robert H. Scales, Future Warfare, s. 191-203.
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savaþ koþullarý üzerinde inþa edilmiþtir. Cezayirden Yemene, Filistinden Kafkasyaya
kadar geniþ bir toprak üzerinde savaþmak
durumunda kalmýþ olan Anadolu insaný, bu
savaþlarda büyük kayýplara uðramýþtýr. Nedenini bilmedikleri ve sonuçta bir iþe yaramayan, hatta Anadolu topraklarýný kaybetme durumuyla yüzyüze gelen büyük bir
imparatorluðun torunlarý dýþ ülkelerdeki
savaþlardan uzak duran bir politikayý esas
almýþlardýr (Yurtta sulh, cihanda sulh). II.
yeniden paylaþým savaþýnda açýk biçimde
uygulanan bu politika, Kore Savaþýyla birlikte terkedilmiþse de, Kýbrýs olaylarý ve 1974
Kýbrýs iþgaliyle birlikte (1964de Johnson
Mektubuyla baþlayan süreç) milli savunma çerçevesine dönüþtürülmüþtür. 1991
Körfez Savaþýnda T. Özalýn bir koyup üç
almak için savaþanlarýn yanýnda yer alma
tutumu, cumhuriyet tarihinin ilklerinden
olan genelkurmay baþkanýnýn istifasýyla engellenmiþtir.*
TÜSÝAD baþkaný Tuncay Özilhanýn 26
Mart 2003de Ceylan Otelde yaptýðý konuþmada ifade ettiði gibi, yüzyýlýmýzýn gereklerine uygun bir ulusal çýkar tarifi yapmak yerine, geçen yüzyýlýn anýlarýyla beslenen bir
ulusçuluktur sözkonusu olan. Bugün hesaplaþýlmak istenen iþte bu geçen yüzyýlýn
anýlarýyla beslenen ve harp okullarýnda temel ideolojik eðitim unsuru olan milliyetçiliktir. Düne kadar anti-komünist amaçlar
için varedilen bu milliyetçilik, bugün Amerikan emperyalizminin askeri koalisyon
anlayýþýna uymamaktadýr. Bu nedenle sorun, ordu içinde baþlý baþýna bir ideolojik
bakýþ açýsý haline getirilmiþ olan bu anti-komünist milliyetçiliðin nasýl etkisiz kýlýnabileceðidir. Kendi içinde Atatürkçülük (birkaç
yýllýk yeni söylemle kemalizm) þeklinde
bütünleþtirilmiþ olan bu milliyetçiliðin bertaraf edilmesi üst komuta kademesinin deðiþtirilmesiyle ve Amerikanýn çýkarlarýný kendi özçýkarý olarak kabul etmeleriyle saðlanabilecek durumda deðildir. Bu amaca ulaþmak için, bir yandan tüm harp okullarý ile
askeri akademilerin eðitim sisteminin deðiþtirilmesi, öte yandan ordu içinde büyük
bir tasfiye hareketinin yapýlmasý gerekmektedir.
Amerikan emperyalizminin sopasýnýn

$

* 1991 Körfez Savaþý sýrasýnda genelkurmay baþkaný
olan Necip Torumtay istifa etmiþ ve yerine Doðan
Güreþ atanmýþtýr.

ikinci yaný ise, sivil bürokrasi ve siyasal yöneticilerdir. Özellikle mecliste büyük bir çoðunluða sahip ve tek baþýna iktidar olmuþ
AKPnin bulunduðu koþullarda, AKPnin
Amerikanýn çýkarlarýyla özdeþleþtirilmesi ve
buna baðlý olarak sivil bürokrasinin (deyim
uygun düþerse) kemalist unsurlarýnýn tasfiyesi Amerikanýn ikinci büyük önceliði durumundadýr.
Hürriyet gazetesinin yayýnlarýnda ve Ertuðrul Özkökün yazýlarýnda açýkça sergilendiði gibi, Türkiyenin Amerikan emperyalizminin istediði bir koalisyon gücü haline
getirilmesi için, iki kesim birbiriyle çatýþtýrýlarak sonuç alýnmak istenmektedir. Bir bakýma Amerikan yönetimi, eski iti ite kýrdýrtma politikasýný uygulamaya sokmuþtur.
Wolfowitzin açýklamasýnda ortaya konulduðu gibi, bir tarafta geçen yüzyýlýn anýlarýyla beslenen laik-milliyetçiler, diðer
tarafta liberal-þeriatçýlar bulunmaktadýr.
Ordu ve sivil bürokrasi içindeki geçen yüzyýlýn anýlarýyla beslenen milliyetçilere karþý
AKPnin liberalizmi harekete geçirilirken,
AKPnin þeriatçýlýðýna karþý ordu ve sivil
bürokrasinin laikçiliði harekete geçirilmektedir. Ve her zaman olduðu gibi, bu savaþ
medya aracýlýðýyla yönlendirilmektedir.
Özellikle Doðan Holdingin yayýn organlarýnda bir gün AKPye övgüler dizen sürmanþetler atýlýrken, ertesi gün kolaylýkla
laiklik elden gidiyor þürmanþetleri atýlabilmesinin nedeni de bu savaþýn iti ite kýrdýrma taktiðinden kaynaklanmaktadýr.
Bu savaþýn galibi yoktur. Amaç, savaþan güçleri birbirlerini yýpratarak, tek baþýna bir güç olmaktan çýkartmaktýr. Zayýflatýlan taraflarýn, zayýfladýklarý oranda, Amerikan
emperyalizminden destek arayýþýna gireceði
hesaplanmaktadýr. AKP, laiklik adýna yapýlacak bir askeri darbeye karþý Amerikan emperyalizmini müttefik olarak kabul ederken, genelkurmay þeriatçýlýða karþý Amerikan emperyalizminin müttefik olacaðýný
varsaymaktadýr. Böylece Amerikan emperyalizmi, taraflar arasýndaki savaþýn ve barýþýn anahtarý durumuna gelmektedir.
Bugün Amerikan emperyalizmi için ideal gözüken çözüm, Pervez Müþerref tipi bir
yönetimdir.
Ýþte bu ortamda Ýngilterenin saygýn kuruluþlarýndan(!) The International Institute
for Strategic Studiesin (Uluslararasý Stratejik Araþtýrmalar Enstitüsü-IISS) yýllýk stratejik raporu yayýnlandý.**

Mayýs-Haziran 2003 KURTULUÞ CEPHESÝ

IISS raporunun basýna yansýyan bölümlerinde, önceden harekâta karþý olduðu bilinen TSKnýn, harekatýn kaçýnýlmazlýðý ve Kuzey Irakta bir Kürt devletine yolaçmasý olasýlýðý nedeni ile ABDnin desteklenmesi gereðini anladýðýndan sözedilirken, AKP liderliðinin ise büyük bir ikilem yaþadýðý iç siyasi kaygýlar ve partinin oy tabanýnda yapacaðý
etki nedeni ile kararsýzlýk sergilediði ve
AKPnin ABD, Türkiyenin desteði olmadan
Iraka saldýramayacaðý varsayýmýndan hareket ettiði deðerlendirmesine yer verilmiþtir.
IISS raporu, eðer hükümet önümüzdeki
birkaç yýl içinde herhangi bir radikal adým
atarsa, Batýda ne kadar kabul edilemez ve
ne kadar zýtlaþmayý göze alan bir tavýr olarak görülürse görülsün, hükümeti devirebilir saptamasý yaparak sopanýn bir yönünü
açýk biçimde ortaya koymaktadýr.
Bugün bu savaþýn hangi aþamalardan
geçeceði ve nasýl sonuç alýnacaðý belli olmamasýna karþýn, savaþan taraflarý savaþtýranlar ve bunlarýn iþbirlikçilerinin kimler
olduðu açýktýr. Doðan Holdingin yayýn organlarýnýn baþýndaki Ertuðrul Özkök ve CNN
Türkün yöneticisi Nuri Çolakoðlu ve Yakup
Cemil rolünde M. Ali Birand, bugün devletin en üst yöneticilerini, generalleri suçlayabilecek, aþaðýlayabilecek boyutta güç sahibidirler. Bu güç, Ertuðrul Özkökte Sabah
gazetesinin sahibi olma takýntýsýyla sürerken, Nuri Çolakoðlunun silah satýcýlýðýyla elde ettiði aile çýkarlarýnýn korunmasýyla desteklenmektedir.
Savaþtýrýlan kesimlerin bilmesi gereken
tek gerçek, Amerikan emperyalizminin artýk Türkiyede siyasal ve ekonomik bir istikrar arayýþý içinde olmadýðýdýr. Ortadoðuda
istikrarlý bir Türkiye Amerikan emperyalizmi için bir ayakbaðý durumuna gelmiþtir.
TÜSÝADýn kendini akýllý zanneden patronlarýnýn bilmesi gereken ise, Amerikan emperyalizminin yeni bir jeo-politik bölgesel
güce ihtiyacýnýn olmadýðýdýr.

Þüphesiz bu savaþta, olaylarý televizyonlar ve gazetelerden izlemekle yetinen sadece halktýr. Onlar, Amerikan emperyalizminin sopa sýnýn kimin baþýna ineceðini
izlerken, bu ülkede kimin kimi yönettiðinin
belirsizleþtiðini de görmek durumundadýrlar.
Ancak dört yýlda bir yapýlan demokrasi
oyununa ve askeri darbelere alýþmýþ olan
halka, bu süreçte hiçbir rol ve görev biçilmemiþtir. Bunlar içinde tek istisna kent küçük-burjuvazisidir.
Globalizme aþýk olmuþ kent küçük-burjuvazisi, kozmopolit kültürüyle, hayalleriyle serbest piyasa oyuncusu durumundadýr. Onlarýn tüm
dinleri ve imanlarý, vizesiz gideceklerini hayal ettikleri Avrupa ülkeleri ve
dolarýn, borsanýn, bonolarýn inip-çýkan
seviyeleridir. En hoþlandýklarý bilgisayar oyunu ise, dezinformasyon haberlerle devlet yöneticilerinin birbirleriyle tutuþtuklarý iktidar savaþýdýr.
Dün mankenlerin paparazi haberlerini büyük zevkle izleyen bu kesim,
bugün siyasi paparazilerle gününü
geçirmeye çalýþmaktadýr. Onlar, dün
hafif frikik pozisyonunda*** manken fotoðraflarýnýn tüketicisiyken, bugün AKPli bakanlarýn güzel türbanlý
eþleriyle ilgilenmektedirler.
Bu dönemin en gözde bireyi, kendi çýkarýný düþünen ve bu çýkarý için
her türlü aþaðýlanmayý kabul eden bireydir. Onur, namus gibi kavramlar
beþ para etmediði gibi, ulusal baðýmsýzlýk, ulusal onur da para getirmemektedir.
M. Ali Birand gibi herhangi bir gazetecinin,
üstüne toz kondurulmayan devlet yöneticilerini, toplumun en güvenilir kurumu diyerek göklere çýkartýlan ordunun generallerini kolayca aþaðýlayabildiði ve hiçbir tepki
görmediði bir ortamda, ikinci sýnýf bir Amerikan yöneticisinin tehditleri ve aþaðýlamasý
fazlaca önem taþýmamaktadýr.

** Son dönemlerde stratejik araþtýrma enstitüleri
medyada sýkça yer almaktadýr. Özellikle CIAnýn
CSISi Ecevit hükümetinin düþürülmesi çalýþmalarýnda ve erken seçim konusunda önemli bir kaynak
(dezinformasyon aracý) olmuþtur. Bugün bu kaynak görevi, Ýngiliz MI-5in IISSine düþmüþ görünmektedir.

*** Doðan Holding sahibi Aydýn Doðan Zaman gazetesinde yayýnlanan röportajda þöyle söylemektedir:
Aþýrýya kaçmamak kaydýyla. Milliyet Gazetesinde derdim ki Doðan Hepere, Her gün birinci
sayfada güzel bir kadýn görmek istiyorum. Ama çok
apaçýk olmayan bir resim olmasýný isterdim. Hatta,
iþte Atatürk kadýný falan derdim. Son zamanlarda
Atatürk kadýný çok kapalý kaldý. Biraz da frikiki falan
olsun diyordum. (Zaman, 9 Eylül 2003).
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Mandacýlar ve Mandalar

Eskiden burjuvazi ulusun baþý sayýlýrdý, ulusun haklarýný ve baðýmsýzlýðýný savunurdu, bunlarý herþeyin üstünde sayardý. Bugün artýk ulusal ilkeden iz kalmamýþtýr. Bugün burjuvazi, ulusun haklarýný ve baðýmsýzlýðýný dolarla trampa etmektedir. Ulusal baðýmsýzlýk ve ulusal egemenlik bayraðý geminin bordasýndan denize atýlmýþtýr. Eðer siz, komünist ve demokratik parti temsilcileri, yurtsever olmak istiyorsanýz, ulusun
yönetici gücü olmak istiyorsanýz, bu bayraðý baþýnýzýn üstünde yükseltmek ve onu ilerilere taþýmak hiç kuþku yok ki size düþer. O bayraðý sizden baþkasý yükseltemez.
(Stalin, Son Yazýlar (1950-1953), s. 190-191, Sol Yay., Üçüncü baský).

&

Anýmsanabileceði gibi, 1980 sonrasýnda
devrimci mücadeleye karþý yürütülen karalama kampanyasý ilk yýllarda kadýn sorunu gibi marjinal alanlardan baþlatýlýrken, ideolojik
saldýrýnýn odak noktasý çað deðiþti söylemine oturtulmuþtur.
T. Özalýn çað atlama söylemi, giderek
köþe dönme çabalarýyla birleþtirildi. Benim memurum iþini bilir sözleriyle baþlayan rüþvet ve yolsuzluk, devletin tüm kademelerine yayýlýrken, rüþvet almak normal bir
olay haline geldi.
Özelleþtirme adý altýnda halkýn vergileriyle kurulmuþ olan KÝTler birer birer elden çýkartýlýrken, ekonomik geliþme için
devletin küçültülmesi gerektiði teorileri sihirli bir deðnek gibi her yerde söylenmeye
baþlandý. Özel üniversiteler, özel okullar birbiri ardýna açýlýrken, saðlýk hizmetleri özelleþtirildi. KDV çýkartýlarak, toplanan vergilerin
yol, su, köprü olarak kendilerine geri döneceðine insanlar inandýrýldý.
Böylece halk kitleleri, devlet dýþýnda geliþen her yeni olay karþýsýnda yeni beklentilere sokuldular. Giderek devlet, ekonomiye büyük yük getiren bir aðýrlýk olarak görülmeye baþlandý.
Birbiri ardýna kurulan limited þirketler, giderek þirketler grubuna, holdinglere dö-

nüþtürülürken, Amerikanvari yeni iþadamlarý
ortaya çýkmaya baþladý. Ýhracata yönelik
sanayileþme adý altýnda ucuz iþgücü ve
devlet sübvansiyonlarý ile saðlanan ihracat
hamlesi, Anadolu liselerinin, özel okullarýn
Ýngilizce eðitimiyle birleþtirildi. Anne-babalar, çocuðunu bu okullara sokabilmek için
onlarý yarýþ atý gibi görmeye baþladýlar. Bu
okullardan mezun olan Ýngilizce bilen çocuklarýnýn bir yabancý þirkette bulacaklarý
iþin hayalleri, yeni yaþam tarzýna geçmenin hayallerini getirdi. Birbiri ardýna inþa edilen plazalar, yeni yaþam mekanlarý hayallerin gerçekliði olarak algýlanmaya baþlandý.
Hiç kimse, 1985 yýlýnda 12 milyar dolar
olan iç borcun 2001 yýlýnda 72 milyar dolara çýktýðýna bakmadýðý gibi, dýþ borçlarýn 112
milyar dolara çýkmasýna da aldýrýþ etmedi.
Borsa endeksi, dolar kuru, tarým taban
fiyatlarýndan çok daha fazla toplumun ilgi
alaný haline gelirken, on milyonlarý aþan ingilizce bilen çocuklarýn hangi þirkette iþ bulacaklarýný bile düþünemez hale geldiler. Eðlence sektörü ve turizmin en gözde iþ alanlarý olarak önlerinde durduðuna inandýklarýndan, arz-talep yasasýnýn iþe yaramaz olduðunu bile düþünür oldular.
Bu ortamda devletin askeri gücü, onla-
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rýn yaþam tarzlarýnýn düþmaný olarak gösterilen teröristleri ve bölücüleri istediði gibi
öldüren, iþkence yapan bir güç olarak, en
güvenilir kurum haline gelmiþtir.
Ama sonunda ödeme zamaný gelmiþ,
2001 Þubat krizi patlak vermiþtir.
Tüm ekonomik araçlarý satýlan, küçültülen devletin yapabileceði birþey olmadýðý bilindiðinden, kurtarýcýnýn dýþardan, Amerikadan gelmesi beklenmiþtir. ÝMF, büyük
kurtarýcý olarak toplumun karþýsýna çýkarýlmýþtýr.
Sýradan IMF memurlarýnýn, bakanlarý,
baþbakanlarý teftiþ etmeleri, sorguya çekmeleri, Niyet Mektuplarý imzalatmalarý olaðan
ve doðal görülmüþtür. Birkaç bin dolarlýk
harcýrahla görev yapan IMF memurlarýnýn
baþbakan koltuðuna oturarak basýn toplantýsý yapmasý hiçbir þekilde yadýrganmamýþtýr.
Rüþvet alan devlet görevlilerine hiçbir
saygý duymayan insanlar, devletin en üst düzeyinde yer alan ve kendi seçtikleri bakanlara, baþbakanlara yapýlan saygýsýzlýða da
aldýrýþ bile etmemiþlerdir.
Artýk varsa da, yoksa da herþey IMF,
Dünya Bankasý, AB ve ABDden gelecek haberlere, olumlu sinyallere kalmýþtýr.
Böylece ulusal-devlet, ulusal baðýmsýzlýk,
ulusal kalkýnma, uluslarýn kendi kaderini tayin hakký gibi kavram ve ilkelerin içlerinin
boþaltýldýðý, kaç para eder diye sorulduðu
bir ortam yaratýlmýþtýr.
Rüþvet alan devlet memurlarý, mafya ile
iþbirliði yapan politikacýlar medyanýn gündeminden düþmezken, ekonomiyi kimin yöneteceði sorusu, giderek ülkeyi kimin yönetmesi gerektiði sorusuna dönüþtürülmüþtür.
Her zaman olduðu gibi, kurtarýlmayý bekleyenlere kurtarýcý gelmiþtir: AB.
Tüm Türkiye insaný, kurtulmak için kurtarýcýnýn, ABnin önkoþul olarak istediði Kopenhag kriterlerinin yerine getirilmesini beklemeye baþlamýþtýr. Artýk kurtulmak an meselesi olmuþtur. Yapýlmasý gereken tek þey
ABnin her istediðini yerine getirmektir.
Böylece toplumun, kendisini kurtaracaðýna inandýðý her kurtarýcýnýn her istediðinin
yapýlmasýný ister hale geldiði bir aþamada,
Amerika, büyük kurtarýcý olarak ortaya çýkmýþtýr. 62 bin askerinin Türkiyede üslenmesi karþýlýðýnda 32 milyar dolar vereceðini söyleyen Amerikanýn, ABden daha büyük
kurtarýcý olarak görülmemesi için hiçbir neden kalmamýþtýr. Daha düne kadar birkaç
milyar dolar için IMFnin her dediðini yap-

mak gerektiðine inananlar, 32 milyar için yapýlmayacak hiçbir þeyin olmadýðýný düþünmeye baþlamýþlardýr.
Dün IMFden, ABden gelecek birkaç
milyar dolarýn hesabýný yapanlar, 32 milyar
dolar karþýsýnda hesap makinalarýný bile kullanamayacak kadar þaþýrmýþlardýr.
Kýbrýs gibi ulusal dava önemsiz bir ayrýntý olarak görülürken, ver-kurtulculuk tek
politika olarak ortaya çýkmýþtýr.
Ulusal kaynaklarýn kullanýlmasýyla ulusal
kalkýnmanýn saðlanabileceðine iliþkin her
türlü açýklama, çaðrý vb.ni ellerinin tersiyle
bir yana itmiþlerdir. O güne kadar uðruna
ölümü göze aldýklarýný söyledikleri ulus,
ulusal bayrak, ulusal-devlet ayak baðý, çaðdýþý ilan edilirken, Amerikan imparatorluðunun bir eyaleti olmak, Amerikalý bir genel vali tarafýndan yönetilmek istenir hale
gelinmiþtir. Üstelik, bu sayede gençlerin at
yarýþýyla sokulduklarý özel okullarda, Anadolu liselerinde öðrendikleri ingilizceleri de
iþe yarayacaktýr!
Sonuçta Türkiyede, ekonomisinden siyasetine her alanýn yabancý bir gücün yönetimi altýna girmesinin tek çýkýþ yolu olduðunu düþünen önemli bir kesim yaratýlmýþtýr.
Yaþamlarýnda devletten ve devlet yöneticilerinden baský, zulüm, terör ve vergi dýþýnda birþey görmemiþ olan, sadece seçimden seçime verilen birkaç zam ve vaatlerle
yetinen, emredilen ve emirlere boyuneðdirilen geniþ halk kitlelerinin böylesi bir ortamda devletine, ulusuna sahip çýkmasýný
beklemek olanaksýzdýr.
Ulusal baðýmsýzlýðýn ve ulusal haklarýn
Amerikan emperyalizmi tarafýndan askeri
güç ve tehditle ayaklar altýna alýndýðý bir dönemde, ulusal baðýmsýzlýða, ulusal haklara
karþý gösterilen kayýtsýzlýk ve düþmanlýklar,
Amerikan emperyalizminin amaçlarýna kolayca ulaþmasýna hizmet etmektedir.
Gerçek ulusal baðýmsýzlýðýn ne olduðunu tanýmamýþ, baðýmsýzlýk adý altýnda
Amerikan emperyalizminin yeni-sömürgesi
haline dönüþtürülmüþ bir ülkede, ulusal baðýmsýzlýðý savunmak ve anlatabilmek de kolay deðildir.
Tam baðýmsýz ve gerçek demokrasiye
sahip bir ülkede yaþamamýþ, bunun nasýl bir
þey olduðunu bilemeyen, yýllar boyu milli
menfaatler adýna her türlü baskýya, haksýzlýða, yoksulluða katlanmýþ bir halkýn kendiliðinden ulusal baðýmsýzlýðýna sahip çýkacaðýný beklemek safdilliktir.
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Ýnsanlarýn, dünyanýn ayaklarýnýn altýna
global ölçekte serildiðine inandýrýldýðý bu
ortamda, yabancý dil bilen, uyanýk, iþbitirici her bireyin kendini kurtarabileceðine
olan inanç, artan oranda devlet, ulus gibi aðýrlýklardan kurtulmak gerektiði düþüncesinin yaygýnlaþmasýný getirmiþtir.
Eðitim görmüþ kent küçük-burjuvazisinin
saplantýsý haline gelmiþ olan yeni yaþam
tarzý ve bu amaçla köþedönme tutkusu,
günü, aný yaþamanýn bir ideolojisi olmuþtur.
Dün ve yarýnýn hiçbir öneme sahip olmadýðý, her türlü eðlencenin ve eðlenmenin tek
yaþam amacý haline getirildiði bu yaþam tarzý tutkusunun en büyük engeli, yine devlet, ulus olarak görülmüþtür.
Kent küçük-burjuvazisinin saplantýsý,
kendilerine engel olarak gördükleri devlet
ve ulustan kurtulmaktýr. Bunlarýn karþýsýnda geliþtirdiði savaþ aracý ise, demokratik
özgürlüklerdir. Bu amaçla, anti-demokratik
her türlü olay ve olgu, devletin geriye itilmesi, devlet gücünün ortadan kaldýrýlmasý
için kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Bu nedenle,
Greenpeace, Bergama eylemleri, Manisalý
gençler, onlarýn gözde konularý haline gelmiþtir.
Bunlarýn devlet karþýtlýðý, globalleþen
dünyada ulusal-devletlerin öneminin kalmadýðý teziyle bütünsellik gösterirken, tüm istedikleri bireyin önünün açýlmasýdýr. Amerikan emperyalizminin ve diðer emperyalist
ülkelerin iç ve dýþ tehditi gerekçe göstererek devletlerinin zor gücünü alabildiðine
güçlendirdikleri, terörizme karþý savaþ sloganlarýyla bireyin demokratik hak ve özgürlüklerinin sýnýrlandýrýlmasýna yöneldikleri bir
dünyada, bu istemler, saçmalýðýn zirvesi haline gelmiþtir.
Kendilerini, vatandaþý olduklarý ülkenin
dýþýnda hiç kimsenin ciddiye almayacaklarýnýn, sözlerini dinlemeyeceklerinin bile farkýnda deðillerdir. Kendi ulusal devletlerini
kaybettiklerinde, öve öve göklere çýkardýklarý sivil toplum örgütlerinin, baský gruplarýnýn bir iþe yaramayacaðýný görmek bile istemezler. Yabancý bir gücün (Amerikan emperyalizminin ya da ABnin) yöneteceði bir
ülke onlarýn ideal yaþamýnýn gerçekliði olarak kabul edilir. Bunlar için, geçmiþin mandacýlýðý ideal yönetim tarzýdýr.
Ancak yanýtlanmayan soru, egemenliði
altýna girilecek olan yabancý devletin, kendi vatandaþlarýnýn çýkarlarýný bir yana býrakarak, nasýl onlarýn çýkarlarýnýn savunucusu

ve kollayýcýsý olacaðýdýr.
Onlarýn tek bildikleri þey, soldan devþirdikleri, devletin bir baský aygýtý olduðudur.
Kendilerinin nasýl yaþayacaðýna karar veren devlete karþýdýrlar. Oysa ki devlet, egemen sýnýflarýn baský aygýtýdýr. Ve kendilerinin
de bileceði gibi, günümüzde egemen sýnýf
burjuvazidir.
Ama onlarý bu da düþündürtmeye yetmez. Çünkü kendileri de küçük de olsa burjuvadýrlar. Doðal olarak, egemen sýnýf içinde olduklarýný düþünürler. Oysa ki, egemen
sýnýf olan burjuvazi, büyük burjuvazidir, kapitalist burjuvazidir. Dolayýsýyla devlet, egemen sýnýf olan kapitalist burjuvazinin çýkarlarýnýn savunucusudur.
Yine de ne fark eder diyeceklerdir, biz
de o sýnýfýn iþinde çalýþýyoruz, öyleyse bizim
de çýkarlarýmýz savunulacaktýr!
Kapitalizmin deðiþtiðine, çað atlandýðýna, dünyanýn globalleþtiðine, ulusal-devletler döneminin bittiðine inandýrýldýklarýndan, her söylenene, yapýlan her uyarýya, tarihsel gerçeklere ve bilimsel bilgilere karþý
söyleyecek bir söz bulurlar. Ve sonunda,
devletin varolmadýðý bir toplum ütopyasýna
ulaþýrlar. Bunun da gerekçeleri ve gerçekliði
Marksizm-Leninizmden devþirilir. Ama Marksizm-Leninizmde sözü edilenin sýnýfsýz toplum olduðunu görmezlikten gelirler.
Onlarýn hayali, küçük-burjuva ideolojisinin egemen olduðu tek sýnýflý toplumdur.
Onlar, bu hayalleriyle kapitalistlere, emperyalistlere de karþýdýrlar. Kapitalistlerin tek
yapmasý gereken sermayeyi koyup þirketleri
kurmaktýr. Onlar, bu þirketleri profesyonel
olarak yöneteceklerdir. Ya kapitalizmin, kapitalist üretimin kendi yasalarý diye sorulacak olursa, onlar bu yasalarýn globalleþen
dünyada geçerli olmadýðýný hemen söyleyeceklerdir.
Küçük-burjuva olduklarý için, kapitalizmin aþýrý-üretim bunalýmlarýný bir saçmalýk
olarak kabul ederler. Onlara göre, pazarda
bir malýn fazla olduðu görüldüðünde, hemen daha az olan malýn üretimine geçerek,
aþýrý-üretimden kurtulunacaktýr. Onlar için,
sadece aptallar bu durumu görmelerine raðmen ayný malýn üretimini sürdürürler. Ama
kapitalist üretimin legolarla yapýlan bir oyun
olmadýðýný düþünmezler.
Ellerine bir fýrsat geçse ya da fýrsat verilse, ülkeyi de, devleti de, þirketleri de çok
iyi yöneteceklerine inanýrlar. Çünkü onlar
birer simyacýdýrlar. Yükselen burçlarýna ba-
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karak yatýrým kararlarý alabilirler. Borsada
yaptýklarý büyük iþler baþarýlarýnýn garantisidir.
Onlarýn tüm ekonomik bilgisi liberalizme
aittir. Devlet, kendi düzenlerini yýkmak isteyen anarþist ve teröristlere karþý polis ve
askerden oluþmalýdýr. Bunun dýþýnda herþey
bireye býrakýlmalýdýr. Birey, tam fýrsat eþitliði koþullarýnda çalýþmalýdýr. Yasalar, parlamento, hükümet gibi güçler fýrsat eþitsizliði yarattýklarý oranda tasfiye edilmelidirler.
Sadece polis ve askeri güçler için gerekli
vergi dýþýnda kalan tüm vergiler kaldýrýlmalýdýr. Yollar, barajlar, kentler, fabrikalar özel
giriþim tarafýndan yapýlacaðýndan, devletin
sosyal niteliðinden sözetmek bireyin haklarýna ve giriþim özgürlüðüne karþý olmak
demektir. Bu serbest pazar ekonomisidir. Ýsteyen istediði mal ve hizmeti, istediði fiyattan satabilmelidir. Fiyatý yüksek bulanýn satýn almama özgürlüðü olmalýdýr.
Onlarýn tüm ekonomik düþüncesi, lüks
mallarýn üretim ve satýþýndan kaynaklanýr.
Eðer birey o malý almak istiyorsa, fiyatýnýn
yüksekliðine bakmaksýzýn, karþýlýðýný ödemelidir. Ve o mal satýlmýyorsa üretilmemelidir. Say kanunu açýktýr vs.
Peki iþçiler ve köylüler, yani doðrudan
üretimde çalýþanlar ne olacaktýr diye bir soru onlar için mevcut deðildir. Çünkü onlar
çalýþmak ve kendilerine sunulanlarý tüketmekle yetinmek zorundadýrlar. Onlarý hedefleyen üretim, sadece zorunlu bir üretimdir, ama gerekli deðildir.
Onlarýn anladýðý üretim, ekmek deðil,
pasta ve pasta çeþitleridir. Havayi fiþeklerin
ekmekten çok daha fazla kâr getireceðine
inanýrlar.
Böylece kârýn kaynaðýna ulaþýrlar. Onlara göre, kârýn kaynaðý düþük üretim maliyeti ile yüksek satýþ fiyatýndadýr. Üretim
maliyeti ise, ucuz hammadde, ucuz enerji,
ucuz iþgücü demektir. Bunlar saðlanabildiði
sürece, kâr edilememesi diye birþey sözkonusu deðildir.
Ucuz hammadde demir, çelik, çimento,
madenler vb.dir. Bunlarýn olabildiðince ucuza temin edilmesi gerekir. Ama ayný küçükburjuvanýn yönettiði demir, çelik, çimento
vb. üreten þirketlerin de, ayný mantýkla hareket edecekleri düþünülmez. Týpký enerji alanýnda olduðu gibi. Bu durumda, küçük-burjuva profesyonelinin* yapabileceði tek þey,
ucuz hammadde temini için hammadde
üretim alanlarýna el atmaktýr. Böylece yöne-

timi altýndaki þirket büyüyecek, þirketler grubu haline gelecektir. Bir inþaat þirketi olarak, demirden çimentoya, aðaçtan parkeye
kadar tüm girdileri kendisi üretecektir. O
za- man, kendi þirketlerinin ürettiði mallarý
en ucuza alarak, maliyeti alabildiðine
düþürece-ðine inanýr.
Ama yine geriye dönmek zorundadýr.
Hammadde üretimi yapan þirketlerin de
maliyetleri olabildiðince ucuzlatmasý þarttýr.
Bunun için, onlar da girdilerini ucuza almak zorundadýrlar. Demir-çelik üreticisi olarak, demir cevherini olabildiðince ucuza almasý ve ucuz iþgücü kullanmasý gerekir. Bu
durumda, þirket yeniden büyüyecek ve madencilik sektörüne el atacaktýr.
Gelinen aþamada artýk fazla bir sorun
kalmamaktadýr. Madenler toprak altýnda bulunduðundan, topraðýn mülkiyeti ortadan
kalkmalýdýr. Madenlerin bulunduðu her yerde topraðý kazma hakkýný, özgürlüðünü
tanýyan bir devlet yeterlidir. Bu nedenle
maden ocaklarýnýn devlet tarafýndan sembolik bir fiyatla (bir dolar gibi) maden þirketlerine verilmesi yeterlidir.
Artýk geriye bu madenlerde ucuza çalýþacak iþçi bulmak kalmaktadýr. Ancak bugünün koþullarýnda madenlerin iþletilmesinden
alýnan devlet resimleri ve vergileri ortadan
kalkacaðýndan, iþçilerin ücretleri fazlaca sorun olmayacaktýr. Onlara daha düþük ücret
vermek yerine, saðlanan vergi kazançlarýndan biraz daha fazla ücret vermek bile olanaklý olacaktýr.
Böylece küçük-burjuvanýn profesyonel
* 1 Mayýs günü Ertuðrul Özkökün yazýsýnda bu
profesyonelinin ayrýntýlý bir tablosu çizilmiþtir.
Geçen hafta, yaratýcýlýðýna hayran olduðum
iþadamlarýndan birinin bürosundaydým. Aslýnda, Ev
büro demek daha doðru.
Bebeke tepeden bakan evin küçük odalarýndan
birini büro olarak kullanýyor.
Önünde son nesil siyah bir laptop duruyor.
Masasýnýn üzerinde bir saksý var.
Ama saksýnýn içinde çiçek deðil, küçük bir zeytin aðacý duruyor.
Nedense aklýma Friedmanýn ekonomide
küreselleþmeyi anlatan ünlü kitabý Lexus ve Zeytin Aðacý geliyor.
Evin her tarafý Fikret Mualla tablolarýyla dolu.
Masasýnýn üzerinde bir yýðýn print edilmiþ bilgi
var.
Bunlar bilgisayar çýktýlarý.
Sahibi olduðu iþyerlerinin hafta sonu cirolarý en
küçük ayrýntýlarýna kadar alýnmýþ.
Hatta her maðazadaki her satýcýnýn, ne kadar
mal sattýðý bile görülüyor. (Hürriyet, 1 Mayýs 2003)
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yönetimi altýndaki þirket, þirketler grubu haline dönüþürken, maliyetlerini olabildiðince
ucuzlatmýþ olacak ve bu sayede piyasada
yüksek kârlara ulaþacaktýr.
Burada kâr, ucuzlatýlmýþ maliyetler ile piyasada malýn fiyatý arasýndaki fark olarak ortaya çýkar. Onlarýn anlayýþýna göre, malýn piyasadaki fiyatý 100 olduðunda, maliyeti, örneðin 20ye düþürüldüðünde, net kâr 80 olacaktýr. Ama bir sorunun yanýtlanmasý gerekmektedir: Tüketici neden sadece kendisinin
yönettiði þirketin malýný satýn almak zorundadýr? Piyasada deðiþik þirketlerin mallarý
bulunduðu koþullarda, kendisinin tercih edilebilmesi için birþeyler yapýlmasý gerekmektedir.
Elbette küçük-burjuva profesyonelin
en iyi bildiði þeylerden olan reklamlar, mal
satýþlarýný artýrmanýn bulunmaz ilacýdýr.
Ama ne yazýk ki, her reklam, ister istemez
kârlarýnýn bir kýsmýný reklam harcamasý olarak tüketmeyi gerektirir.
Reklamlar yeterli satýþ rakamlarýna ulaþmayý saðlamazsa, kendi malýný tercih ettirebilmek için fiyat düþürme yoluna gitmek
zorundadýr. Hem zaten %80 kâr ettiðine göre, biraz azalmasýnýn ne sakýncasý olacaktýr?
Ancak ayný kafa yapýsýna sahip küçükburjuva profesyonellerini diðer þirketlerin
de iþe alacaðýný ve tüm yönetim iþlerini bunlara devredeceklerini düþünmemek için hiç
bir neden yoktur.* Böylece küçük-burjuvalar
küçük-burjuvalarla karþý karþýya gelecektir.
Hepsi de birbirinden akýllý ve uyanýk olduklarý için, savaþ çok çetin geçecektir!
Reklama karþý reklam, fiyat indirimine
karþý fiyat indirimi vs. derken, yeniden geriye doðru gidilmeye baþlanýlacaktýr: Maliyetlerin aþaðýya çekilmesi. Elbette bu da ucuz
hammadde, ucuz enerji, düþük ücretler vb.
unsurlar olarak yeniden ve topyekün karþýlarýna çýkacaktýr. Sonuçta, herþey hammad-
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* Bu, basit bir Robinson ekonomi hikayesidir. Engels bunun saçmalýðýný þöyle anlatýr:
Robinson, Cumayý elde kýlýç köleleþtirir. Kýlýcý nerden almýþ? Robinson öykülerinin düþsel adalarýnda bile kýlýçlar, þimdiye deðin aðaçlar üzerinde
bitmez ve bay Dühring bu soruyu yanýtsýz býrakýr.
Týpký Robinsonun kendine bir kýlýç bulabilmesi gibi,
Cumanýn da bir sabah elde dolu bir tabanca ile ortaya çýktýðýný kabul edebiliriz ve o zaman tüm zor
iliþkisi tersine döner: Cuma buyurur ve Robinson
imaný gevrercesine çalýþma zorunda kalýr. (Engels,
Anti-Dühring, s. 251)

de kaynaklarýnýn, enerji kaynaklarýnýn vb.
paylaþýmýna ve yeniden paylaþýmýna ulaþacaktýr. Ne yazýk ki, bu paylaþým, ancak zorla gerçekleþtirilebilir. Böylece küçük-burjuva
profesyoneller, zoru ve bu zorun uygulayýcýsý olan devleti yeniden keþfetmek durumundadýrlar. Ýþte bu zaman küçük-burjuvanýn siyasete olan ilgisi ortaya çýkar. Artýk
siyaset yüce bir amaç olarak ilan edilir.
Siyasete dizilen övgüler, devleti kendi çýkarlarý doðrultusunda kullanmaya yapýlan övgüyle sürüp gider.
Devlet yeniden keþfedilir. Hem Berlusconinin bile yaptýðý þeyleri bizim devlet
adamlarýmýz neden yapmasýn ki? Devlet
denilen ne iþe yarar ki?**
Yeniden devlet devreye girer. Bu devlet,
küçük-burjuva profesyonelin istediði gibi
davranmasý gereken devlettir.
Ýyi de, devlet gereksiz bir yük, aðýrlýk denilirken, yeniden nasýl böylesine yüzsüzce
devletçi olunabildiði de düþünülebilir. Ama
bunun, bu küçük-burjuvalar için hiçbir önemi yoktur. Onlarýn tek amacý, kendilerine
teslim edilecek olan þirketi ve þirketleri büyütmek, kârlarýný artýrmaktýr. Gerisi boþ sözlerdir.
Sonunda devreye sokulan devletin, diðer devletler karþýsýnda yeterince güçlü, sözü dinlenen bir devlet olmayacaðý da ortadadýr. Doðal olarak böyle bir devlet hammadde kaynaklarýna sahip olmayý da saðlayamayacaktýr.
Tüm bunlarýn içinde gidip gelinirken, kârýn gerçek kaynaðý ellerinin altýnda hazýrda
tutulduðundan, onunla ilgilenmeleri gerekmemektedir. Bilip de bilmemezlikten geldikleri iþte bu gerçek, karþýlýðý ödenmemiþ
emeðe el konulmasýndan ibarettir. Bu nedenle, küçük-burjuva profesyonel için köleci toplum, amaca ulaþmanýn ideal biçimi** Devletin ekonomiden elini çekmesi demagojisinin medyatik patronu Ertuðrul Özkök, Berlusconinin Ýtalyan Telekomunun iþini bitirmek için
yaptýðý Türkiye gezisi üzerine þunlarý yazmaktadýr:
Bugün dünyada inanýlmaz bir rekabet var.
Ülkeler, aslanýn aðzýndaki pazarlarý kapmak için
var güçleriyle mücadele ediyorlar.
Bu rekabet, sadece firmalara, firmalarýn sahiplerine ve yöneticilerine de býrakýlmýyor.
Rekabet ve pazar kapma, ülkelerin topyekûn
savaþý olarak kabul ediliyor.
Bu çað, artýk pazarlama ve ekonomik savaþ
çaðý. (Ertuðrul Özkök, Ýþ takipçiliði kötü bir þey
midir?, Hürriyet, 15 Mayýs 2003)
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dir. Ona göre, köleye ücret ödenmediðinden, sendika vb. olgular sözkonusu olmadýðýndan tercih edilir toplumsal düzendir.
Zaten onlarýn þirketleri lüks mallar üreteceði
için, kölelerin ne tükettiði de önemli deðildir.
Böylece iþçiler ve köylüler, yani üretenlerin hiç bir deðere ve yere sahip olmadýðý
bir dünya hayali içinde yaþayýp giderler.
Yine de kapitalizmin aþýrý-üretim bunalýmlarý kapýyý çalar. Mallar satýlamaz olur.
Tüm reklamlara, fiyat indirimlerine, özel
kampanyalara, bonuslara raðmen satýþlar
istenilen düzeyde deðildir. Kapitalizmin
yasalarý iþlemeye baþlar. Ölen ölür, kalanlar, ayakta kalabilenler (nasýl kalabildikleri
önemli deðildir) yollarýna ve hayallerine devam ederler.
Onlarýn tüm varoluþlarý ve hayallerinin
tek kaynaðý, ülkenin emperyalizme baðýmlý
bir ülke olmasýdýr. Ýþbirlikçi burjuvazinin varlýðý onlarýn varoluþudur. Onlarýn tek istediði,
daha fazla iþbirliðidir. Ne kadar çok emperyalist ülkenin þirketi ülkeye gelirse (doðrudan yatýrým tercih sebebidir) kendilerinin
deðerinin o kadar çok artacaðýný sanýrlar. Bu
nedenle, iþbirlikçilikte sýnýr tanýmadýklarý
için, ülkenin bir bütün olarak emperyalist ülkelerin yönetimi altýna girmesi kendilerinin
en yüce amacýdýr.
Ama emperyalist ülkelerin kendilerine
neden ihtiyaç duyduklarýný kolayca unuturlar. Herkesin bildiði gibi, emperyalistler için
toprak tek baþýna birþey ifade etmez. Topraðý toprak yapan üstündeki kan deðil, tüketim gücüne sahip olan nüfustur. Bu nüfusu istenildiði gibi sömürebilmek için iþbirlikçilere ihtiyacý vardýr. Bunu kendisi doðrudan yapabildiði koþullarda, iþbirlikçilerin
ölüm fermaný imzalanmýþ demektir. O andan itibaren, emperyalist ülkelerin ihtiyaç
duyacaðý tek iþbirlikçi, sömürülen nüfusu
denetim altýnda tutacak, ayaklanmalarýný,
isyan etmelerini engelleyecek polis ve ordu
içinde görev yapan zor güçleridir. Gerisi bu
zor gücünün hedefi olarak kalacaktýr.
Onlar küçük-burjuva olduklarý için, ülkenin tersanelerine girilmesi, limanlarýnýn
iþgal edilmesi, yeraltý ve yerüstü tüm doðal kaynaklarýna el konulmasý onlarý ilgilendirmemektedir. Tersanelerde gemi inþa
edecek olan, limanlardan ticaret yapacak
olan, doðal kaynaklarýný çýkartarak sanayi
kuracak olan onlar deðildir. Onlarýn büyük
ufuklarý, limanlardaki antrepolarda depo

bekçiliði ve hamallýðýn sýnýrlarýný aþamaz.
Ama onlarýn gözünde bunlar iþtir, lojistik
þirket iþleridir. Yaptýklarý iþ yabancý þirketlerin mal depolarýnýn katipliði olsa da, onlar,
kendilerini siyah laptoplarýyla, printer çýktýlarýyla giriþ-çýkýþlarý izleyen iþadamý kabul ederler. Ev-büroda çalýþarak ne denli
çaðdaþ olduklarýný düþlerken, büro masraflarýndan kapitalistlere ne kadar kâr ettirdiðine deðil, kendisine ne kadar çýkar saðladýðýna bakar. Sonunda kapitalistin yanýnda
çalýþan sýradan bir ücretli memur olduðunu unutur. Kendisine ödenen ücretin, bu ülkenin hâlâ ulusal-devlete sahip olmasýndan
dolayý ödenmesinin ise, hiç bir önemi yoktur.
Onlar ulusal baðýmsýzlýða karþýdýrlar. Baðýmsýz bir ülkenin kendilerine ücret ödeyemeyeceðini düþünürler. Eðitimin parasýz olduðu ve alabildiðine yaygýnlaþtýðý, tüm nüfusun eðitime sahip olduðu bir baðýmsýz ülkede kendilerinin her türlü ayrýcalýklarýnýn
kalkacaðýndan emindirler. Öncelikle kendi
kaynaklarýyla kalkýnan, öncelikle kendi insaný için üretim yapan bir ülkenin yabancý sermayeye ihtiyacý olmayacaðýný bildiklerinden,
kendi eðitimlerinin, yabancý dillerinin beþ
para etmeyeceðinden korkarlar. Herkesin
kendisine bir siyah laptop alabildiði bir ülkeyi hayal etmek bile istemezler.
Onlar, kendi ülkesinin insanlarýný köle
olarak düþünürken, baþka ülkeleri yaðmalanacak yer olarak görürler. Orman yasasý
gereði, küçük balýk olarak büyük balýklarý
yutamayacaklarý için, çevredeki küçük ülkelere ya da büyük balýklarýn artýklarýna göz
dikerler. Bu nedenle, barýþçýl deðil, savaþ
yanlýsýdýrlar. Kölelerden oluþan bir gladyatörler ordusu yeterlidir onlar için.
Elbette onlarýn da büyükleri vardýr.
Bunlar, içinde yaþadýklarý ülkeyi kaybettikleri
takdirde hiçbir þeylerinin ve deðerlerinin kalmayacaðýný bilirler. Bunlar, Ertuðrul Özkök
gibilerinin New-York Times ya da Washington Postun genel yayýn yönetmeni olmak
bir yana, kapýcýsý bile olamayacaðýný iyi bilirler. Bu nedenle, onlarýn tüm istediði, bu
küçük-burjuvalarý kullanarak, devleti ve toplumu kendi çýkarlarý doðrultusunda hareket
edecek halde tutmaktýr. Bunlar, talih kuþunu kýþ, kýþ diyerek kaçýrdýk diye üzülseler
de, egemeni olduklarý ülkeyi ellerinden kaçýrmak niyetinde deðillerdir. Ne üzücü ki,
onlar da iþbirlikçidirler ve kendi iþverenlerinin gelecek planlarýndan kendilerini koruya-
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cak hiçbir güce sahip deðillerdir.
Geride kalan ise, sadece iþçisiyle, köylüsüyle halktýr.
Yüzyýllardýr ezilmiþ, baský altýnda tutulmuþ, geri býraktýrýlmýþ, bayrak için savaþlarda ölmüþ, toprak için kan dökmüþ, yine
de her zaman ezilmiþ halktýr bu.
Sendika dediðinde iþten atýlmýþ, ekmek
istediðinde dövülmüþ, devlet memurlarý karþýsýnda elpençe divan durmaya zorlanmýþ
halktýr bu.
Buðdayýnýn fiyatýnýn Þikago borsasýnda
neden belirlendiðini bilmeyen, petrol fiyatlarý düþerken mazot fiyatlarýnýn neden yükseldiðini anlayamayan, çekirdeksiz Sabancý
karpuzundan Amerikan buðdayýna kadar
her türlü yeniliðe ayak uydurduðu halde
ayakta kalamayan halktýr bu.
Kürtlere karþý hiçbir kötü niyeti olmayan, ama çocuk katilleri diye Kürtlere karþý savaþa gidebilen, askere giderken halaylar
çekilen onlardýr.
Gün olmuþ, kimileri devlet düþmanlarýna karþý faþistlerle birlik olmuþ, Amerikan
6. filosunu kýble yapýp namaz kýlmýþ, allahsýz komünistlere karþý cihat ilan etmiþlerdir.
Dini bütün müslümanlar olarak faizsiz
bankacýlarý zengin etmiþler, din uðruna tarikatlarý desteklemiþlerdir.
Kimileri, kemalist olmakla övünmüþler,
kemalist olarak devletini, milletini savunmuþlar, Atatürkçülük adýna yapýlan karþýdevrimci askeri darbeleri alkýþlamýþ ve ayný
askeri darbelerde iþkencelere maruz kalmýþlardýr.
Onlar, içinde yaþadýklarý tüm sessizliklerine raðmen, geleceðin tek umududurlar.
Bu umudun somutlaþmasý ise, onlarýn içinde yaþadýklarý dünyanýn bilincine vardýklarýnda ve devrimci öncülerini gördüklerinde
ortaya çýkacaktýr.
Bunun dýþýnda kalan ise, demokrat ol-
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duðunu düþünen küçük-burjuva aydýnlarýn
küçük fýsýltýlarý, iç çekmelerinden ibarettir.
Önümüzdeki yýllarda öyle þeyler olacak
ki, öyle kötü, öyle alçakça þeyler olacak ki
bunlar, hep sese ihtiyacý olacak vicdanýn ve
insanlýðýn. Dahil olmayanlar, rýza göstermeyenler, insanlýðýn yükselme imkaný bulunduðuna inananlar, haksýzlýkla inatlaþanlar,
yalanla uzlaþmayanlar hep ses çýkarmak
zorunda kalacaklar. Þimdi gýrtlaðýnýz patlamýþ olabilir baðýrmaktan. Ama yine de fýsýldamaya haliniz vardýr herhalde, hiç deðilse
ona. Fýsýldayýn o zaman, hiç deðilse. Çünkü dalgalar küçük bir çakýl taþýyla baþlayabilir. Sabýrlý ve inatçý küçük çakýl taþlarý denizi çalkayabilir.* deniliyorsa, bilinmelidir
ki, bu dalgalar halk hareketidir ve bu halk
hareketi, küçük-burjuva duyarlýlýkla bezenmiþ sözlerle deðil, küçük-burjuva ideolojisi
tarafýndan çarpýtýlmýþ gerçeðin bilince çýkartýlmasýyla gerçekleþir.
Dün solda þiddet kültürünü yoketmek
gerekir** diyen Can Dündardan gençleri
anti-emperyalist mücadeleye çaðýran Erol
Manisalýya, Ece Temelkurandan tüketici
haklarý savunuculuðuyla kariyer yapan Meral Tamere kadar dünyanýn ve Türkiyenin
bugünkü halinden ve geleceðinden kaygý
duyan tüm demokrat küçük-burjuvalarýn
bugün yapmasý gereken, dün yaptýklarýnýn
açýk özeleþtirisini vermekten ibarettir. Gençliði globalizme yönlendirenler de, politize
olanlarýný ÖD Partisine yönelterek pasifize
olmalarýný saðlayanlar da onlardýr. Eðer onlar, bugün, biz böyle olmasýný istememiþtik
diyorlarsa, ne yazdýklarýný-çizdiklerini ortaya
koyarak, ne istediklerini insanlara açýklamalýdýrlar. Bunu yapmadýklarý sürece, önce
Amerikan mandasý olmaktan baþka çare
yoktur diyen ve sonra Kurtuluþ Savaþýna katýlan Halide Edip Adývar kadar bile olamayacaklardýr.

* Ece Temelkuran, Barýþ Bitti mi?, Milliyet, 14 Mayýs
2003.
** Can Dündar, 2002 yýlýnýn Ocak ayýnda, Taner Akçamýn aðzýndan þunlarý aktarýyordu: Þimdi solun,
klasik anti-Batý, anti-globalleþmeci, 3. dünyacý tutumunu terk edip yönünü Batýya çevirmesi ve eleþtirerek globalizmin içinde yer almasý gerekiyor. Türkiyeyi dünyaya ve Avrupaya ancak böyle bir sol taþýyabilir.
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Bir Amerikan Mandacýsý:
Halide Edip Adývar

Mustafa Kemal Paþa Hazretlerine
Saygýdeðer Efendim,
Memleketin siyasî durumu en son kertesine geldi. Kendimize bir yön çizebilmek için, Türk milletinin zarýný atýp olumlu bir durum alma zamaný ise geçmek
üzere bulunuyor.
Dýþ durum Ýstanbulda þöyle görünüyor :
Fransa, Ýtalya, Ýngiltere, Türkiyenin mandaterlik meselesini Amerikan Senatosuna resmen teklif etmiþ olmakla birlikte, Senatonun bu teklifi kabul etmemesi için bütün güçlerini kullanýyorlar. Taksimden pay kaçýrmak elbette iþlerine gelmiyor.
Suriyede aradýðýný bulamayan Fransa, zararýný Türkiyeden kapatmak istiyor.
Ýtalya namuslu bir emperyalist olduðundan, savaþa ancak Anadolunun bölüþülmesinde pay almak için girdiðini açýktan açýða söylüyor. Ýngilterenin oyunu biraz daha
incedir.
Ýngiltere, Türkün birliðini, çaðdaþlaþmasýný, gerçek bir baðýmsýzlýk kazanmasýný,
gelecekte bile istemiyor. Yeni imkân ve görüþlerle; tamamen çaðdaþ ve kuvvetli
bir Müslüman-Türk hükümeti baþýnda hilâfet de olursa, Ýngilterenin elindeki müslüman esirleri için kötü bir örnek olur. Ýngiltere Türkiyeyi bütünü ile ele geçirebilse, kafasýný kolunu koparýr, birkaç yýlda sadýk bir sömürge durumuna sokar. Buna,
memleketimizde en baþta ve özellikle dinî sýnýflar çoktan taraftardýrlar. Fakat bunu
Fransa ile dövüþmeden yapabilmek mümkün olamayacaðýndan taraftar olamaz.
Fakat, Türkiyeyi bütün olarak korumak gereði duyulursa, yani bölüþmenin büyük
askerî fedakârlýklarla yapýlabileceðini anlarsa Lâtinleri sokmamak için Amerikan
görüþünü tutar ve destekler. Nitekim Ýngiliz siyasetçileri arasýnda zaten bu görüþe
eðilimli olanlar vardýr. Morisson (Morison) gibi ünlü kimseler Amerikanýn Türkiyede
manda kurmasýný istiyorlar.
Baþka bir çözüm yolu da, Türkiyeyi Trakyadan, Ýzmirden, Adanadan, belki
de Trabzondan ve hele Ýstanbuldan yoksun býraktýktan sonra, eski Kapitülasyonlarý ve boðulmaya mahkûm iç sýnýrlarýyla baþbaþa býrakmak.
Biz Ýstanbulda, kendimiz için, bütün eski ve yeni Türkiye sýnýrlarýný içine al* Bu görüþü savunanlar, ABD Baþkaný Wilsonun ünlü 14 ilkesinden 12.sinin Türklerin çoðunlukta bulunduðu topraklarda baðýmsýz bir Türk devletinin kurulmasýna uygun olduðunu
savunarak Türk-Wilson Cemiyeti kurdular. Bu dernek, 5 Aralýk 1918 tarihinde, Halide Edip
Adývar, Yunus Nadi Abalýoðlu, Ahmet Emin Yalman gibi kiþilerin imzalarýyla ABD Baþkaný
Wilsona Amerikan mandasý istemiyle baþvurdu. Mektupta, azýnlýklarýn haklarýnýn güvence
altýnda olacaðý, önemli bakanlýklara birer Amerikalý Baþ Müsteþar atanacaðý, yine Amerikalý Baþ Müsteþar Baþkanlýðýnda toplanacak bu Müsteþarlar Kurulunun ülkeyi geliþtirecek
reformlarý saptayýp, uygulamaya koyacaðý, reformlarýn yürütülmesi hakkýnda milletçe güvence verileceði, polis ve jandarmanýn bir Amerikalý genel müfettiþe baðlanacaðý belirtiliyordu.
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mak üzere geçici bir Amerikan mandasýný ehven-i þer olarak görüyoruz. Dayandýðýmýz noktalar þunlardýr :
1- Aramýzda, hangi þartlar altýnda olursa olsun, Hýristiyan azýnlýklar kalacaktýr.
Bunlar hem Osmanlý vatandaþý olma haklarýndan yararlanacaklar hem de dýþarýda
bir Avrupa devletine dayanarak karýþýklýk çýkaracaklar, sürekli olarak müdahaleye
yol açacaklar ve zaten göstermelikten ibaret olan baðýmsýzlýðýmýzdan azýnlýklar adýna her yýl bir parça daha kaybedeceðiz.
Güçlü bir hükümet ve çaðdaþ bir idare kurulabilmesi için, patrikhanenin siyasî imtiyazla, azýnlýklarýn kuvvetli devletler vasýtasýyla yaptýklarý sürekli tehditler ortadan kalkmalýdýr. Küçük ve zayýf bir Türkiye bunu baþaramayacaktýr.
2 - Biribirini yok eden, çýkar saðlama, hýrsýzlýk, macera ve þöhret için yaþayanlarýn hýrsýný doyuran bu hükümet anlayýþý yerine, milletin refah ve kalkýnmasýný
saðlayabilecek, halký ve köyleri, saðlýðý ve zihniyeti ile çaðdaþ bir halk durumuna
getirebilecek bir hükümet anlayýþ ve uygulamasýna ihtiyacýmýz var. Bunun için gerekli olan paraya uzmanlýða ve kudrete sahip deðiliz. Siyasî dýþ borçlar, siyasî esareti artýrýyor. Taraf tutma, cahillik ve çok konuþmaktan baþka olumlu bir sonuç
veren yeni bir hayat yaratamýyoruz.
Bugünkü hükümet, adamlarýný takdir etmese bile, halký ve halk hükümeti kurulmasýný yararlý gören Filipin gibi vahþî bir memleketi, bugün kendi kendini idareye
muktedir çaðdaþ bir makine haline koyan Amerika, bu konuda çok iþimize geliyor. On beþ yirmi yýl sýkýntý çektikten sonra yeni bir Türkiyeyi, her ferdi öðrenimi
ve zihniyetiyle gerçek baðýmsýzlýðý kafasýnda ve cebinde taþýyan bir Türkiyeyi, ancak yeni dünyanýn kabiliyeti yaratabilir.
3 - Yabancý devletlerin Türkiye üzerindeki rekabetlerini ve kuvvetlerini memleketimizden uzaklaþtýrabilecek bir yardýmcýya ihtiyacýmýz var. Bunu ancak Avrupa
dýþýnda ve Avrupadan daha güçlü bir elde bulabiliriz.
4 - Bugünkü oldu bittileri ortadan kaldýrmak ve davamýzý süratle dünyaya karþý
savunabilmek için, gerekli güce sahip bir devletin yardýmýný istemek lâzýmdýr. Yayýlma siyaseti güden Avrupanýn baþvurduðu binbir yol ve alçakça siyasetine karþý
böyle bir vekil olarak Amerikayý kendimize kazanarak ortaya atabilirsek, Doðu
Meselesini de Türk Meselesini de gelecek için kendimiz çözümlemiþ olacaðýz.
Bu sebeplerden dolayý, bir an önce istememiz gereken Amerikan mandasý
da, elbette sakýncasýz deðildir. Haysiyetimizden epeyce fedakârlýk etmek mecburiyetinde bulunuyoruz. Yalnýz, bazýlarýnýn düþündüðü gibi, Amerikanýn resmî sýfatýnda dinî eðilim ve taraf tutma yoktur. Hýristiyanlara para verecek misyoner kadýn
Amerikasý, Amerikanýn yönetim mekanizmasýnda bir yer tutmaz. Amerikanýn yönetim mekanizmasý dinsiz ve milliyetsizdir. O, türlü cins ve mezhepten insanlarý
çok uyumlu ve kaynaþmýþ olarak bir arada tutmanýn yolunu biliyor.
Amerika, Doðuda mandaterlik yapmak Avrupada baþýna dert açmak niyetinde deðildir. Fakat onlarýn onur meselesi yaptýklarý þey, yöntemleri ve idealleri ile
Avrupadan daha üstün bir millet olmak iddiasýdýr. Bir millet içtenlikle Amerikan
milletine baþvurursa, Avrupaya, girdikleri memleket ve milletin yararýna nasýl bir
idare kurduklarýný göstermek isterler.
Amerikan resmî mahfillerinin önemli þahsiyetleri arasýnda epey lehimize bir
hava oluþtu. Ýstanbula Ermeni dostu olarak gelen birçok hatýrý sayýlý Amerikalý,
Türk dostu ve Türk propagandacýsý olarak döndüler.
Bu akýmý temsil eden resmî ve gayrî resmî Amerikan görüþünün altýnda yatan
gizli düþünce þudur: Türkiyeyi parçalamamak, eski sýnýrlarý içinde bir bütün halinde
olduðu gibi korumak þartýyla genel ve tek bir mandaya baðlamak. Suriye, Amerikan Komisyonu orada iken, genel bir kongre toplayarak Amerikayý istemiþtir.
Suriyenin bu isteði Amerikada çok iyi karþýlanmýþtýr.
Amerika, bizim topraklarýmýz üzerinde Ermenistan kurmaya niyetli görünmüyor.
Eðer mandayý alýrlarsa, bütün milletleri eþit þartlar altýnda bir memleket evlâdý olarak kabul edip alacaklarýný önemli çevrelerden haber aldým.
Ne var ki, Avrupa, mutlaka bir Ermenistan meselesi ortaya çýkarmak -özellikle
Ýngiltere- Ermenilere tavizler vermek istiyor. Amerikan kamuoyunda zulüm görmüþ
Ermeniler adýna bir oyun oynamaya çalýþýyor. Avrupa korkusu bizim fikir adamlarýný düþündürüyor. Reþat Hikmet Bey gibi, Câmi Bey gibi, hattâ millî birliðe þekil
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veren diplomatlarýmýzýn, Ermeni meselesi için bir çözüm yolu tavsiyeleri var. Resmen size yazýlýyor.
Çok tehlikeli anlar geçiriyoruz. Anadoludaki mücadeleyi dikkat ve sevgiyle izleyen bir Amerika var. Hükümet ve Ýngilizler, bunun Hýristiyanlarý öldürmek, Ýttihatçýlar
getirmek için yapýlan bir hareket olduðu düþüncesini Amerikaya elbirliði ile benimsetmeye çalýþýyorlar.
Her an bu Millî Mücadeleyi durdurmak için kuvvet gönderilmesi tasarlanýyor;
bunun için Ýngilizleri kandýrmaya çalýþýyorlar. Millî Mücadele süratle ve olumlu isteklerle kendini ortaya koyarsa ve Hýristiyan düþmanlýðý gibi bir rengi de olmazsa
Amerikada hemen destek bulacaðýný yine çok önemli çevreler garanti ediyorlar.
Sivas Kongresi toplanýncaya kadar, Amerikan komisyonunu alýkoymaya çalýþýyoruz. Hattâ, kongreye Amerikalý bir gazeteci göndermeyi de belki baþarabileceðiz.
Ýþte bütün bunlar karþýsýnda, dâvâmýzda bize yardýmcý olabilmesi için, bu fýrsat dakikalarýný kaybetmeden, bölüþülme ve çözülme korkusu karþýsýnda, kendimizi Amerikaya baþvurmaya mecbur görüyoruz Vasýf Bey kardeþimizle bu hususta
birleþtiðimiz noktalarý kendisi de ayrýca yazacaktýr.
Türkiyeyi azim ve irade sahibi geniþ görüþlü bir iki kiþi belki kurtarabilir. Macera ve boðuþma devri artýk geçmiþtir. Gelecek için kalkýnma ve birlik savaþý açmaya mecburuz. Sýnýrlarýnda bu kadar çok evladý ölen zavallý memleketimizin düþünce ve medeniyet savaþýnda kaç tane þehidi var. Biz Türkiyenin hayýrlý evlâtlarýndan, yarýnýn kurucularý olmalarýný istiyoruz. Sizin, Rauf Bey kardeþimizle birlikte, temelleri bile çöken zavallý memleketimiz için uzaklarý görerek düþünüp çalýþmanýzý bekliyoruz.
Saygýlarýmý gönderir, baþarýnýza dua ederim. Millî dâvâda canýyla baþýyla çalýþanlar arasýnda, sade bir Türk askerinin alçak gönüllülüðü ile, sizinle birlikte olduðumu ifade ederim.
10.8.1919
Halide Edip

Ýstanbulda hanýmlar, beyler, paþalar,
tül perdeler, kravatlar, apoletler, þiþeler,
çýtý pýtý dilleri ve pamuk gibi elleri
ve biçare telgraf telleri
devretmek için Amerikaya Anadoluyu
þöyle diyorlardý Erzurumdakilere :
Bizi bir baþýmýza býraksalar,
tarafgirlik, cehalet
ve çok konuþmaktan baþka müspet
bir hayat kuramayýz.
Ýþte bu yüzden Amerika çok iþimize geliyor.
Filipin gibi vahþi bir memleketi adam etti Amerika.
Ne olacak,
Biz de on beþ, yirmi sene zahmet çekeriz,
sonra Yeni Dünyanýn sayesinde
Ýstiklâli kafasýnda ve cebinde taþýyan
bir Türkiye vücuda geliverir.
Amerika, içine girdiði memleket ve millet hayrýna
nasýl bir idare kurduðunu
Avrupaya göstermek ister.
Hem artýk iþi uzatmaða gelmez.
Çok tehlikeli anlar yaþýyoruz.
Sergüzeþt ve cidâl devri geçmiþtir :
Türkiyeyi, geniþ kafalý birkaç kiþi belki kurtarabilir.
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4 Eylül 919da toplandý Sivas Kongresi,
ve 8 Eylülde
Kongrede bu sefer
yine ortaya çýktý Amerikan mandasý.
Ak koyunla kara koyunun
geçitte belli olduðu günlerdi o günler.
Ve Ýstanbuldan gelen bazý zevat,
sapsarý yýlgýnlýklarýyla beraber
ve ihanetleriyle birlikte
bir de Amerikan gazeteci getirmiþtiler.
Ve Erzurumlulardan ve Sivaslýlardan ve Türk milletinden çok
iþbu Mister Bravna güveniyorlardý.
Bu zevata :
Ýstiklâlimizi kaybetmek istemiyoruz efendiler!
denildi.
Fakat ayak diredi efendiler:
Mandanýn, istiklâli ihlâl etmiyeceði muhakkak iken,
dediler,
Herhalde bir müzâherete muhtacýz diyorum ben,
dediler,
Hem zaten,
dediler,
birbirine mani þeyler deðildir
istiklâl ile manda.
Ve esasen,
dediler,
müstakil kalamayýz böyle bir zamanda.
Memleket harap,
toprak çorak,
borcumuz 500 milyon,
vâridat ise 15 milyon ancak.
Ve Allah muhafaza buyursun
Ýzmir kalsa Yunanistanda
ve harbetsek,
düþmanýmýz vapurla asker getirir.
Biz Erzurumdan hangi þimendiferle nakliyat yapabiliriz?
Mandayý kabul etmeliyiz, hemen,
dediler.
Onlar dretnot yapýyor,
biz yelkenli bir gemi yapamýyoruz.
Hem, Ýstanbuldaki Amerikan dostlarýmýz :
Mandamýz korkunç deðildir,
diyorlar,
Cemiyeti Akvam nizamnamesine dahildir,
diyorlar.
Ve böylece, bin dereden su getirdi Ýstanbuldan gelen zevat.
Sivas, mandayý kabul etmedi fakat,
Hey gidi deli gönlüm,
dedi,
Akýllý, umutlu, sabýrlý deli gönlüm,
ya ÝSTÝKLAL, ya ölüm!
dedi.
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Nazým Hikmet
Kuvayi Milliye Destaný
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KESÝNTÝSÝZ DEVRÝM II-III
TÜRKÝYE DEVRÝMÝNÝN ACÝL SORUNLARI-I
MEVCUT DURUM VE DEVRÝMCÝ TAKTÝÐÝMÝZ
OLÝGARÞÝ NEDÝR?
MARKSÝZM-LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL,
EYLEM KILAVUZUDUR-III
THKP-C/HDÖ VE 15 YIL
POLÝTÝKLEÞMÝÞ ASKERÝ SAVAÞ STRATEJÝSÝ
VE DEVRÝMCÝ TAKTÝÐÝMÝZ
GRAMSCÝ ÜZERÝNE
REVÝZYONÝZMÝN REVÝZYONU
ULUSAL SORUN ÜZERÝNE
BDS: BÝR PRAGMATÝK SAPMA
YENÝ OPORTÜNÝZM ÜZERÝNE
ZAFER BÝZÝM OLACAKTIR! [Ankara Davasý Savunmasý]
DEVRÝM PROGRAMLARI
RUS DEVRÝMÝNDEN ÇIKAN DERSLER
ESKÝ BÝR GERÝLLANIN EMEKÝ
PASS VE YENÝ ÇÖZÜMÜN FIRSATÇILIÐI

KURTULUÞ CEPHESÝ SEÇME YAZILAR-I
KURTULUÞ CEPHESÝ SEÇME YAZILAR-II
DEVRÝMCÝ MARÞLAR VE EZGÝLER
DÜNYADA VE TÜRKÝYEDE EKONOMÝK BUNALIM [Kurtuluþ Cephesi dergisinden]

