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Ümmetin İhtiyacıÇIKTI!Osmanlı İslâm Devleti’nin son dönemleri, Müslümanlar için karanlık 
günleri işaret etmekteydi. Müslümanların içinde bocaladıkları meseleler, 
hâlihazırda girdikleri darboğazdan çıkışa dair hiçbir umut ışığı olmadığını 
resmeder nitelikteydi. Zira devletin yönetim kadrosu içine çöreklenmiş 
birtakım hainlerde ve çevre vilayetlerdeki devlet unsurlarında baş gösteren 
bir takım Batı özentisi fi kir ve mefhumlar, Müslümanları zillet çukuruna çeken 
belli başlı simgelerdendi. İslâm ümmeti içinden bu içler acısı hâli görüp de bunu 
değiştirmenin ve devleti gerektiği gibi ıslah etmenin gerekliliğini dile getiren 
kimi mütefekkirde ise ya buna güç yetirebilecek etkili kadro yoktu ya da bunun 
nasıl başarılacağına dair metodu bilmiyordu. 

İşte bu ahval içinde Osmanlı Hilâfet Devleti, sömürgeci kâfi r ve 
yerli işbirlikçi hainler eliyle yıkıldı; enkazı üzerinde Batı mefhumları üzerine 
oturtulmuş elliden fazla devletçik kuruldu. 

Müslümanlar üzerinde zulüm, istibdat, kahroluş arttıkça arttı. Bir yandan 
bu zulmün karanlığı, diğer yandan İslâmi şeriatın hayattan uzaklaştırılmışlığı 
muhlis mütefekkirler nezdinde bir arayışı, bir çabayı beraberinde getirdi. İnsanlar 
çeşitli yapılar ve isimler etrafında kitleleştiler, bir araya gelip cemaatleştiler; bir 
şeyleri değiştirme, hakka hakikate ulaşma arzusu depreştikçe, hakkın hâkim 
kılınması emri tilavet edildikçe Müslümanlardaki çabalar da çalışmalar da arttı. 
Velakin, Osmanlı’nın yıkılış sürecindeki arıza, yıllar boyunca devam etti ve eller 
boşlukta iki yana düştü, bedenler çöktü, hevesler kırıldı. Bu, tekrar tekrar böyle 
sürüp nihayet Yahudi varlığının bir hançer olarak bağrımıza saplandığı günlere 
kadar geldi. Böylece “İsrail” adı verilen bu necis varlık, Hilâfet’in ilgasının 
ardından ümmetin bünyesinde yaşadığı ikinci büyük sarsıntı olmuş oldu. 

İslam âlemi kendisinde bulunan ataleti atmak, yeniden dirilip ayağa 
kalkmak üzere ne zaman bir hamle yapsa sömürgeci kâfi rler bu hamleyi 
boşa çıkartacak başka bir hamle ile ümmetteki diriliş fi lizlerini koparıyorlar. 
Bu hamleler karşısında ümmet tekrar ayağa kalkma teşebbüsüne kadar yerde 
kalıyor. Ne zaman ki ondaki iman ateşi yeniden harlanıyor, Müslümanlar 
yeniden kıpırdanmaya başlıyor velakin sömürgeci bin bir türlü hile ve desise ile 
ondaki bu diriliş azmini kırıyor. 

İşte Suriye arenası, bu diriliş azminin günümüzdeki yüzüdür. Sömürgeci 
kâfi r ABD ve avenesi eliyle bu azmin kırılması için hile, tuzak ve ajanların 
vizyona sürüldüğü sahnedir, Suriye… 

Sahte ve ilkesiz lidercikler elinde yok olmaya mahkûm bu diriliş azmi 
ümmete, avazı çıktığı kadar ilkeli, kudretli ve uyanık siyasi liderliğin gerekliliğini 
haykırmaktadır. 

Kaldı ki Suriye dünden bugüne bu avazların binlercesinin göğe savrulduğu 
sahalardan sadece biridir. Dün nasıl ki ümmetin ihtiyacı siyasi bir liderlikse, 
bugün de lazım olan siyasi liderliktir. 

İşte Köklü Değişim Dergisi’nin elinizdeki bu sayısı, özelde tüm İslâm 
beldelerinin genelde tüm halkların içinde bulunduğu bu zelil durumdan çıkış 
için ivedilikle inşa edilmesi gereken siyasi liderliğin esaslarını ortaya koyma 
endişesiyle hazırlandı.
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Ümmetin İhtiyacı Siyasi Liderlik

SİYASET KAVRAMI ÜZERİNE 
MÜLAHAZALAR

Abdullah İmamoğlu
abdullahimamoglu06@gmail.com

İdealist siyasi adamların ve siyaset 
anlayışının yokluğundan günümüzde 
insanların zihin dünyasında erozyo-

na uğramış ve tahrif  edilmiş kavramlar-
dan bir tanesi de hiç kuşkusuz siyasettir. 
Hâkim olan ve uygulanan siyaset vizyo-
nu, siyasetin asıl mecrasından kaymasına 
neden olmuştur. Siyaset dendiğinde akla 
ilk; yalan, entrika, hile ve takiyye gibi an-
lamlar gelir olmuştur.  

Arapça bir kelime olan siyaset; ıstılah-
ta belirli bir fikirle insanların ülke içi ve 
dışı ile ilgili işlerini gütmeye, yönetmeye 
denir. Bu iş, devlet ve ümmet tarafından 
yapılır. Devlet ve yöneticiler bu işi yöne-
tici olarak, ümmet de takipçi, muhasebe-
ci, nasihat edici olarak yürütür.

Bu tanım siyasetin vakıasını ortaya 
koyanr genel tanımdır ve siyaset kelime-
sinin lügat manasına da uygun düşmek-

tedir. Nitekim Lisanu’l Arab’ta siyaset 
kelimesi “insanların işlerinin yönetimini 
üstlenmek” anlamında geçmektedir. Ka-
mus El-Muhit’te de ise “tebaayı siyase 
ettim” yani; “tebaaya emrettim ve neh-
yettim” şeklinde anlamlandırılmaktadır. 
Siyaset kelimesinin lügat ve ıstılahtaki bu 
manası şer’î naslarda da aynı şekilde geç-
miştir. Şöyle ki Rasulullah SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem şöyle buyurmuştur:

َخلََفُه  نَِبيٌّ  َهلََك  كُلََّم  االنِْبيَاُء  تَُسوُسُهُم  إِْسَائِيَل  بَُنو  كَانَْت 
نَِبيٌّ َوإِنَُّه ال نَِبيَّ بَْعِدي َوَستَُكوُن ُخلََفاُء تَْكُثُ 

“İsrailoğulları nebiler tarafından 
siyaset (idare) ediliyordu. Bir nebi öl-
düğünde onu başka bir nebi takip edi-
yordu. Artık benden sonra nebi yok-
tur. Fakat birçok halife olacaktır.”1  

Siyasetin, ümmetin işlerini yürütmek 
şeklindeki tarifi siyasetin şer’î tarifidir. Yani 
bizim anlayacağımız tabirle Müslümanla-

rın işleriyle alakalı olmak, onunla ilgilen-
mektir. Dolayısıyla siyaset denilince akla 
sadece mevcut siyasi arenada(demokrasi 
çatısı altında) boy gösteren siyasetçilerin 
yaptıkları kirli siyaset akıllara gelmemeli-
dir. Tarif ederken de ifade edildiği gibi siya-
set, ümmetin dertleriyle ve meseleleriyle 
dertlenmektir, ilgilenmektir. İslâm Devleti 
varken ya da şimdi olduğu gibi yokken de 
ümmeti alakadar eden her mesele siyasi 
arenada değerlendirilebilir/değerlendiril-
melidir. Nasıl ki İslâm Hilâfet Devleti var-
ken iç siyaset gereği ahkâmı tatbik etmek 
ve tebanın malını, canını korumak ve yine 
dış siyaset gereği âleme risalet meşalesini 
davet ve cihat yoluyla taşımak siyasetin 
ta kendisi ise aynı şekilde devletin yok-
luğunu iliklerimizi kadar hissettiğimiz şu 
günlerde devletin ikamesi için çalışmak, 
başımızdaki yöneticilerin yanlışlarını mu-
hasebe etmek ve Müslüman’ın derdini:



7Suskunluğun Kırılma Noktası

SİYASET KAVRAMI ÜZERİNE MÜLAHAZALAR

َمْن أَْصبََح ال يَْهتَمُّ ِبالُْمْسلِِمنَي فَلَيَْس ِمْنُهْم 

“Müslümanların işleriyle ilgilen-
meksizin sabahlayan kimse de on-
lardan (Müslümanlardan) değildir.”  
hadis-i şerifi gereği dert edinmek ve kay-
gılanmak da siyasetin âlâsıdır hatta bizzat 
kendisidir.

İstismar edilen kavram; Siyaset

- Din ayrı siyaset ayrı olmalı. Çünkü 
dinin sabit değişmeyen kuralları ile her za-
man değişken olan siyasi olaylar tanzim 
edilemez. Onun için din siyasete 
esas teşkil etmemeli. Aksi hâlde 
dünyanın gidişatından geri kalı-
nır.

- Siyasetin değişkenliği ve 
kaypaklığından dolayı, siyasetle 
meşgul olmak kişiyi de kaypak, 
ikiyüzlü, sahtekâr kılar. Onun 
için iyi bir Müslüman siyasetten 
uzak durmalı.

- Aziz dinimizi siyasetin pis-
liklerine bulaştırmamalıyız.

- İslâm dini siyasi değil sade-
ce ruhani, ferdî bir dindir.

- Şeytandan ve siyasetten Al-
lah’a sığınmalıyız.

- Önemli olan Allah’a kulluk 
yapmaktır. Siyasetle iştigal kişiyi 
Allah’a kulluktan alıkoyar.

- İslâmi bir kitlenin kâfirlerin 
siyasi işlerini, manevralarını takip 
etmesi abesle iştigal olur. Elin 
kâfirinden bize ne? Nasıl olsa 
hak gelince batıl zail olur. Bizim 
dâhili ve harici siyaseti takip et-
memiz, tahliller yapmamız, ko-
nuşmamız abesle iştigal olur.

- İslâm’ı yaşarsak devlet nasıl 
olsa gelir. Önce kendimizi kurtaralım. Dev-
leti yüreğimizde kuralım. Siyasetle meşgul 
olmaya gerek yok.

İşte bu ve benzeri sözleri içinde ya-
şadığımız toplumda ya duymuşuzdur 
ya da duyanın varlığına şahit olmuşuz-
dur. Bilinmesinde fayda vardır ki böy-
lesi söylemler ve telkinler özellikle 
Müslümanların siyasete bu gözle bak-
malarını sağlamak adına bir projenin 
parçasıdır. Bu projeye göre yöneticiler 
muhasebe edilmemelidir. Etmek iste-

yenler ise kolayca siyasetin entrikaları-
na alet olmakla suçlanır/itham edilir… 

 Evet, bu tür söylemler kasıtlı olarak 
Müslümanlar arasında yaygınlaştırılmak-
tadır ki Müslümanlar kendi yaşamların-
daki, ülkelerindeki ve çevrelerindeki 
siyasi gelişmeleri göremesinler hatta 
gelişmelere karşı kayıtsız kalsınlar ve 
böylece de kâfirlerin güdümünde kal-
maya, bak dedikleri yerden bakmaya 
mahkûm olsunlar. Dolaysıyla siyaset, 

Siyaset Hile/Entrika Değildir

Evet, her ne kadar yukarıda da ifade 
ettiğim gibi siyaset kavramı asıl mecrasın-
dan kasıtlı olarak saptırılmaya çalışılsa da 
fiilî hayatta da siyasetin özdeşleştiği bir 
takım gerçekler var maalesef. Bugünkü 
siyasilerin anlayışlarından kaynaklanarak 
siyaset; “mümkünatlar sanatı” ya da “ola-
bilecekleri yapma sanatı” olarak tarif  edi-
legelmiştir. Bu da beraberinde entrika, 
hile ve yalan dolu siyaseti beraberinde 
kaçınılmaz kılmıştır. 

Bunun daha iyi anlaşılabil-
mesi adına bir örnek vermek 
istiyorum. Bir süre önce ma-
lumunuz olduğu üzere ABD, 
PYD/YPG’ye silah yardımında 
bulunmuş bunun üzerine bu 
konu Başbakan Binali Yıldı-
rım’a sorulmuştu. Hatırlaya-
cağınız üzere o şöyle cevap 
vermişti: “Bu, bizim iç ve dış 
güvenliğimizi tehdit eden bir şey-
dir. Bir kere etik değil. Bir terör 
örgütüyle iş tutmak ABD’ye ya-
kışmaz.” Bu siyasi bir söylem 
ve bu söylemin ardından bek-
lenen bir siyasi tavır olmalıdır. 
Paradoks içermeyen, siyasi 
söylemlere uygun düşen siya-
si bir tavır ama maalesef  biz 
bunu göremedik. Sormazlar 
mı bu nasıl bir iştir diye? Siz 
hem ABD’ye terör örgütleriy-
le iş tutmayı yakıştıramayacak-
sınız ama diğer taraftan ABD 
ile olan dostluğunuzdan ve 
stratejik ortaklığınızdan ödün 
vermeyeceksiniz. Hatta Sor-
mazlar mı bu nasıl bir siyaset 
diye? Terör örgütleriyle iş tut-
mayı ABD’ye yakıştıramazken, 
ABD’nin Türkiye’deki üsleri 

kullanarak yaptığı operasyonların es-
kiye oranla yüzde 25 artması nasıl izah 
edilebilir? Kesin olan şey bu tür durum-
ların kesinlikle ideal siyasetle izah edile-
meyeceğidir. Bu ancak ve ancak para-
doksal tutum sergileyen siyasilerin ent-
rika dolu siyaseti olarak ifade edilebilir. 

Siyaseti bu ve buna benzer siyasi an-
layışlarla kirletmeye ve mecrasından kay-
dırmaya kimsenin hakkı yoktur. Çünkü 
ideal siyasette -ki bu İslâm’ın siyasetidir- 
bunlara asla yer yoktur. Yukarıdaki ör-

Siyaset kavramı asıl 
mecrasından kasıtlı 
olarak saptırılmaya 

çalışılsa da fiilî hayatta 
da siyasetin özdeşleştiği 

bir takım gerçekler 
var maalesef. Bugünkü 

siyasilerin anlayışlarından 
kaynaklanarak siyaset; 

“mümkünatlar sanatı” ya 
da “olabilecekleri yapma 

sanatı” olarak 
tarif edilegelmiştir

günümüzde asıl mecrasında fazlasıyla 
çıkartılan hatta belli çevrelerce istismar 
edilen bir kavramdır. Bunun etkisini top-
lum üzerinde görmek çok da zor değil-
dir. Uzlete çekilen, siyasetten ve siyasi 
çalışmadan Allah’a sığınan (Euzu billahi 
mines Siyase) ve oturduğu yerden kur-
tarıcıyı bekleyenlerin sayısı azımsanama-
yacak kadar fazladır maalesef… Ancak 
böyle olmasında günümüz siyasilerinin 
ve siyaset anlayışlarının etkisinin olduğu 
gerçeği dikkatlerden kaçırılmamalıdır. 
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nek sadece siyasette paradoksal tutum 
sergileyen günümüz siyasilerine ve anla-
yışına mahsustur. Bugün maalesef  daha 
önce ifade ettiğim gibi siyaset denince 
yalan, dolan akla gelirken Rasulullah’ın 
örnekliğindeki ideal siyasette buna asla 
yer yoktur. Çünkü ideal siyaset İslâm’la 
mümkündür. İslâm’da ise entrika, yalan 
ve kandırmaca yoktur. Bunun anlaşılması 
adına bir örnek vermek istiyorum: 

طََعاٍم  ُصْبَِة  َعَل  َمرَّ  َوَسلََّم   َعلَيِْه  اللَُّه  َصلَّ  اللَِّه  رَُسوَل  أَّن 
َما َهَذا يَا َصاِحَب  بَلًَل  فََقاَل   أََصاِبُعُه  ِفيَها  فََنالَْت  يََدُه  فَأَْدَخَل 
َمُء يَا رَُسوَل اللَِّه  قَاَل أَفََل َجَعلْتَُه فَْوَق  الطََّعاِم   قَاَل أََصابَتُْه السَّ

الطََّعاِم َكْ يَرَاُه النَّاُسَمْن َغشَّ  فَلَيَْس ِمنِّي

“Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem bir yiyecek yığınının yanından 
geçerken elini o yığının içine daldır-
dı. Parmağı nemli bir bölüme isabet 
edince şöyle buyurdu: Bu da nedir, ey 
yiyeceğin sahibi? Adam: Yağmur isa-
bet etti, ey Allah’ın Rasulü deyince 
şöyle buyurdu: İnsanlar onu görsün 
diye onu yiyeceğin üst tarafına koy-
saydın ya?! Her kim aldatırsa benden 
değildir.”2

Hayatın her alanında Allah’ın emir 
ve yasakları esası üzerine gerçekleşti-
rilecek olan siyaset adaleti ve huzuru 
beraberinde getirecektir. İslâm’ın ön-
gördüğü siyaset uygulanageldiği müd-
detçe bugün olduğu gibi siyaset de-
nildiğinde; yalan, entrika değil, bilakis 
huzur, güven ve adalet gelecektir. İşte 
bu da ancak İslâm’ın ideal siyaseti ile 
mümkündür. 

Siyaset Takiyye Değildir

Ali İmran Suresi’nin 28. ayet-i keri-
mesi “takiyye” konusuna delil olarak ileri 
sürülerek gerek “reel politik”e gerekse 
İslâm’ın hükümlerinden taviz vermeye 
cevaz verilmektedir. Günümüzde yöne-
ticilerin tavizkar siyasetleri takiyye ola-
rak isimlendirilmektedir. Peki gerçekten 
tavizkar siyasetin karşılığı mıdır takiyye? 
Allah’ın düşmanlarıyla her türlü stratejik 
anlaşmalar ve dostluklar yapıyor olmak 
takiyyenin bir gereği midir? 

Takiyye kelimesi manası itibariyle; 
ihtiyat, korku ve gizlenmek manasında 
olup, ıstılahta ise mecburiyet veya zarar 
tehdidi karşısında dinin icaplarından mu-
afiyet için kullanılan bir tabirdir. 

Müslüman, kâfir otorite altında kâfir-

lerle birlikte yaşar, onlara sevgi ve sada-
kat göstermediğinde, ciddi zarara (uzuv-
ları kesilecek düzeyde) maruz kalacağını 
bilirse, bu durumda kalbi ile değil, diliyle 
onlara sevgi göstermesi caizdir. İşte bu 
uygulama takiyye bağlamında değerlen-
dirilebilir. İşte bahsedilen ayet bunun 
böyle olduğunu açıkça beyan etmektedir: 

اَل يَتَِّخِذ الُْمْؤِمُنوَن الَْكاِفِريَن أَْولِيَاَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمِننَي َوَمْن 
ٍء إاِلَّ أَْن تَتَُّقوا ِمْنُهْم تَُقاًة  يَْفَعْل َذلَِك فَلَيَْس ِمَن اللَِّه ِف َشْ

“Müminler, müminleri bırakıp 
da kâfirleri dost edinmesin. Kim 
bunu yaparsa, artık onun Allah 
nezdinde hiçbir değeri yoktur. An-
cak kâfirlerden gelebilecek bir teh-
likeden sakınmanız müstesna.”3

Ayet kati surette Müslümanların kâ-
firlerle dostluk kurmalarını yasaklamıştır. 
Bundan da sadece bir durumu istisna 
kılmıştır. O da kâfirlerin otoritesi altında 
çaresiz kalmak. Yani eğer bir Müslüman 
kâfirlerin otoritesi altında çaresiz kalırsa 
-ki o ciddi zarara ve işkenceye (uzuvla-
rı kesilecek düzeyde) maruz kalmaktır- 
kâfirlere karşı düşmanlığını gizleyip dost 
gibi görünebilir. Bu ayet Medine’ye hicret 
edemeyip Mekke’de kâfirlerin işkencele-
rine maruz kalan Müslümanlar hakkında 
inmiştir. Buradan hareketle bir kimse 
kâfirlere şirin gözükebilmesi ancak kâ-
firlerin boyunduruğu altında olup da iş-
kence ve zarar görmesi koşulu ile olabilir. 
Ayetin kastettiği takiyye budur ve bunun 
dışında da değerlendirilemez. Onun için 
bugün yapılagelen tavizkâr siyaset takiy-
ye değildir. İslâm’dan ve değerlerinden 
ödün vererek gerçekleştirilen ve geliştiri-
len siyaset takiyyenin konusu da değildir. 
Siyaset takiyye değil, Allah’ın emir ve ya-
sakları doğrultusunda tavizsiz bir şekilde 
tebaanın işlerini gütmektir. 

İslâm Akidesi Siyasi Bir Akidedir

İslâm akdidesinin siyasi yönünün var-
lığından bahsettiğimiz zaman toplumun 
içerisinde birçok kimse tarafından an-
laşılmadığımıza kanaat getirdim. Hatta 
siyasetin kötü lanse edilmesinden olsa 
gerek, siyaset kelimesini duyar duymaz 
olumsuz tepki gösterenler olmuştur. 
Peki İslâm akidesinin siyasi bir boyutunun 
olduğunun izahı nasıl mümkündür?

Aslında konunun anlaşılmasında kilit 
rol oynayan mesele “var oluş gayemiz 
ve dinin gönderiliş gayesi” meseleleridir. 

Bu konuların etraflıca bilinmesi İslâm aki-
desinin siyasi boyutundan neyin kastedil-
diğinin anlaşılmasını sağlayacaktır. Bizler 
biliyoruz ki insanların fıtratına uygun ye-
gâne din olan İslâm’ın gönderiliş gayesi; 
kişinin diğer insanlarla, kişinin kendisiyle 
ve kişinin Rabbi ile olan ilişkisini düzen-
lemektir. Dikkat edilirse İslâm dini sade-
ce kişinin Rabbi ile olan ilişkisini düzen-
leyen bir din değildir. Allah’a kulluk için 
bu dünyaya gönderildiğine iman eden bir 
kimse hayata dair her şeyin; zerresin-
den küresine kadar “Hâkim” olan Allah 
tarafından siyase edildiğini bilir ve iman 
eder. Bizler yine biliyoruz ki kulluk sade-
ce namaz, oruç gibi ferdî ibadetlerden 
müteşekkil değildir. Cihat, zina edenlere 
uygulanan had hükümleri gibi toplumsal 
hükümleri de kapsamaktadır. Mademki 
siyaset kelimesi “İnsanların işlerini güt-
mek, düzenlemek.” demektir, öyleyse 
insanın hayata dair problemlerinin hep-
sine çözüm üreten İslâm dini de siyasi 
bir dindir. Dolayısıyla akidesi de siyasi 
bir akidedir. Hayatın her alanına hitap 
eden bir dinin müntesipleri olarak hitap-
lar arasında ayrıma gidemeyiz. Yani ferdî 
ibadetlerin bağlayıcılığı kadar toplumsal 
hükümler de Allah’ın birer emridir ve 
bağlayıcıdır. Bu konuya izahat olacak tür-
den farklı farklı emirler içeren ayetlerin 
bazılarından örnek vermek istiyorum:

إِِن الُْحْكُم إاِلَّ لِلِّه

“Hüküm ancak Allah’ındır.”4

فَاْحُكم بَيَْنُهم ِبَا أَنزََل اللُّه 

“Allah’ın indirdikleriyle hük-
met.”5

َوَمن لَّْم يَْحُكم ِبَا أَنزََل اللُّه فَأُْولَِئَك ُهُم الَْكاِفُروَن

“Allah’ın indirdikleriyle hük-
metmeyenler kâfirlerdir.”6 gibi 
ayetler yönetimle ilgili siyasi fikirlerdir.

بَا َوأََحلَّ اللُّه الْبَيَْع َوَحرََّم الرِّ

“Allah alışverişi helal, ribayı (fa-
izi haram) kıldı.”7

كَاَة لََة َوآتُواْ الزَّ َوأَِقيُمواْ الصَّ

“Namazınızı kılın, zekâtınızı 
verin.”8

َوأَْوفُوا الَْكيَْل إِذا كِلْتُْم َوزِنُواْ ِبالِقْسطَاِس الُْمْستَِقيِم

“Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam 
yapın, doğru terazi ile tartın.”9 gibi 
ayetler iktisatla ilgili siyasi fikirlerdendir. 
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ارِقَُة فَاقْطَُعواْ أَيِْديَُهَم َجزَاء اِرُق َوالسَّ َوالسَّ

“Hırsız, erkek olsun, kadın ol-
sun elini kesin.”10 gibi ayetler ceza hu-
kuku ile ilgili siyasi fikirlerdendir.

 Ayetler incelendiği vakit hepsinin kul-
luğun gerçekleşmesini sağlayan hüküm-
lerden olduğu kolaylıkla anlaşılacaktır. 
Dolayısıyla kullukta başarı isteyen kişinin 
Allah’ın hükümlerinde ayrıma gitmesi şe-
ran caiz değildir. 

Eskiler, İslâm’ı tarif  ederlerken onun 
ibadet ve muamelattan oluştuğunu ifa-
de ederler. Bu sebeple hükümlerin içe-
risinde ibadetle ilgili olanlar olduğu gibi 
siyasi yani insanların işleriyle alakalı 
olanlar da vardır. İslâm dini yaşanır-
ken hepsine bir bütün olarak bakıl-
ması ve hükümler arasında ayrıma 
gidilmemesi gerektiğini bize bizatihi 
öğreten de Rasulullah’tır. Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem yeri gel-
diğinde Ashab-ı Kiram’ın namazına 
müdahale ediyor ve doğru namazı/
nasıl kılındığını bizatihi kendisi tarif 
ediyor yeri geldiğinde de pazar ye-
rinde hile yapan tüccarı Allah’ın hük-
müyle uyarıyor ve topluma bu ma-
nada İslâm akidesinden neşet eden 
düzenlemelerle hüküm veriyordu. 

İşte Rasulullah’ın kişinin namazı-
nı düzenlemesi ve pazar yerinde hile 
yapan tüccara Allah’ın hükmünü ha-
tırlatması aslında bütün anlatmak istedik-
lerimizi anlatır niteliktedir. Buradan da 
İslâm’ın yalnız ruhi değil, aynı zamanda 
siyasi bir akideye sahip olduğunu açıkça 
görmüş oluyoruz.

İslâm’da Siyaset; İçeride Şer’î Hü-
kümleri Tatbik Etmek, Dışarda İse 
Daveti Taşımaktır

Siyaset, ümmetin işlerini dahilen ve 
haricen gütmektir demiştik. Bu da dev-
let ve ümmet tarafından olur. Zira pra-
tik olarak bunu gütmeyi üstlenen bizzat 
devlettir ve bundan dolayı devleti muha-
sebe edecek olan da bizzat ümmettir.

İslâm’ın iç siyaseti, içeride İslâmi hü-
kümleri tatbik etmekten ibarettir. İslâm 
Devleti sultasına boyun büken belde-
lerde İslâm’ın hükümlerini tatbik eder, 
muamelatı düzenler, hadleri ikame eder, 
ahlâkı korur, halkın işlerini İslâm hüküm-
lerine göre yürütür.

İslâm, kendisini kabul eden ve etme-
yenlerden kendi otoritesine boyun bük-
müş insanlara hükümlerinin ne şekilde 
tatbik edileceğini beyan etmiştir. Çünkü 
problemlerin çaresi şer’î hüküm olduğu 
gibi uygulama yolu da şer’î hükümdür.

Zikredeceğim ayet-i kerimede Allah 
Azze ve Celle genel anlamda İslâm’ın tat-
bik edilmesi gerektiğini beyan buyuruyor: 

إِنَّا أَنزَلَْنا إِلَيَْك الِْكتَاَب ِبالَْحقِّ لِتَْحُكَم بنَْيَ النَّاِس ِبَا أََراَك اللُّه 

“(Ey Muhammed!) Biz sana Ki-
tab’ı (Kur’an’ı) hak olarak indirdik 
ki, insanlar arasında Allah’ın sana 
öğrettikleri ile hüküm veresin.”11

Rasulullah Medine’ye gelip yerleştik-
ten sonra, İslâm Devleti’nin başka dev-
letlerle olan ilişkilerini bu esasa göre de-
vam ettirmiştir. Nitekim Hicaz’da İslâm 
davetinin yayılmasına imkân bulabilmesi 
için Yahudilerle bir takım anlaşmalar 
yaptığı gibi, bütün Arap Yarımadası’n-
da, bu davetin yayılması hususunu te-
min için Kureyş ile Hudeybiye anlaş-
masını akdetmiştir. Daha sonra Arap 
Yarımadası’nın dışındaki mevcut dev-
letlere İslâm’ı kabul etmeleri davetiyle 
onlarla İslâm’ın yayılması esasına dayalı 
ilişkiler kurmak için mektuplar gönder-
miştir. Ondan sonra gelen halifeler de 

bu devletlerin hepsiyle İslâm’ı yay-
mak esasına dayalı ilişkilerini devam 
ettirmişler ver İslâmi daveti, bütün 
dünyaya götürmeye başlamışlardı.

İslâm’ın dış siyaseti dün ne ise bu-
gün de aynısı olmak durumundadır. 
Bunun için İslâm’ın dış siyaseti, bü-
tün dünyaya İslâm davetini taşımak 
esasına dayanır. Buna binaen İslâm 
Devleti’nin; başka devlet, halk ve 
ümmetlerle olan ilişkisinin dayandığı 
siyasi düşünce, onların arasına İslâm’ı 
yaymak, daveti onlara ulaştırmaktan 
ibarettir ve olmalıdır.  

Ezcümle

İslâm akidesi merkezinde yürütü-
lecek bir siyaset, aydınlık bir hayatı 
beraberinde getirecektir. İslâm’ın ön-

gördüğü siyaset uygulandığı müddetçe 
bugün olduğu gibi siyaset denildiğinde 
akla yalan, entrika değil; bilakis huzur, gü-
ven ve adalet gelecektir. İşte bu da ancak 
İslâm’ın ideal siyaseti ile mümkündür. 

Siyasi İslâm’ın ancak Hilâfet Devle-
ti’nin var olmasıyla var olacağının idrak 
edilmesi de elzemdir. Zira İslâm, onu 
temsil eden bir devleti olmayınca siyasi 
olma itibarından düşer, ancak bu dev-
letin var olmasıyla canlı ve diri olduğu 
sayılır. Çünkü devlet, İslâm hükümlerini 
uygulamak ve infaz etmek için yürütücü 
siyasi bir varlıktır. Tez zamanda İslâm’ın 
siyasetiyle siyase edildiğimiz/yönetildiği-
miz günlere kavuşmak duasıyla…

1   Buhari, Muslim
2   Muslim
3   Ali İmran Suresi 28
4   Yusuf Suresi 40
5   Maide Suresi 48
6   Maide Suresi 44

SİYASET KAVRAMI ÜZERİNE MÜLAHAZALAR

İslâm’ın dış siyaseti 
değişmeyen sabit bir 
fikre dayanır. Bu sabit 
fikir ise bütün ümmet 
ve halklar arasında ve 

bütün dünyada İslâm’ın 
yayılmasıdır

7   Bakara Suresi 275
8   Bakara Suresi 42
9   İsra Suresi 35
10 Maide Suresi 38
11 Nisa Suresi 105
12 Maide Suresi 67

İslâm’ın dış siyaseti ise devletin baş-
ka devlet, halk ve ümmetlerle olan iliş-
kisidir. Bu ilişki, ümmetin dışa ait olan 
işlerini yürütmekten ibarettir. İslâm’ın 
dış siyaseti değişmeyen sabit bir fikre 
dayanır. Bu sabit fikir ise bütün ümmet 
ve halklar arasında ve bütün dünyada 
İslâm’ın yayılmasıdır. İşte İslâm’ın dış si-
yasetinin dayandığı esas budur. Bu esas, 
Rasulullah’ın İslâm Devleti’ni kurmasın-
dan başlayarak İslâm Devleti’nin sonu 
Osmanlı Devleti çökünceye kadar var-
lığını ve geçerliliğini devam ettirmiştir. 
Şu ayeti kerime -ki buna benzer birçok 
ayet vardır- İslâm risaletinin tebliğ edil-
mesi gerektiğini emreden bir ayettir: 

بَِّك َوإِن لَّْم تَْفَعْل فََم  يَا أَيَُّها الرَُّسوُل بَلِّْغ َما أُنزَِل إِلَيَْك ِمن رَّ
بَلَّْغَت رَِسالَتَُه

“Ey Rasul, Rabbinden sana indi-
rileni tebliğ et. Eğer bunu yapmaz-
san onun risaletini tebliğ etmemiş 
olursun.” 12 
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Ümmetin İhtiyacı Siyasi LiderlikÜmmetin İhtiyacı Siyasi Liderlik

İslâm ümmeti, kalkanı kırıldığı ve 
yere düştüğü günden itibaren ye-
niden ayağı kalkmak için nice çaba-

larla büyük fedakârlıklar gösterdi. Müs-
lümanların kimi milliyetçi, kimi vatancı, 
kimi ruhani, kimi siyasi fikirler etrafında 
toplanırken, kimileri de çözüm olarak 
silahlı mücadeleyi kabul etti. Esasen tam 
olarak ne yapacaklarını bilmeseler de 
zulme rıza göstermediler ve düştükleri 
bu inhitat çukurundan bu fikirlerle çı-
kacaklarını düşündüler. Birçoğu duygu 
ve heyecanla hareket ederek ellerinden 
geleni yapmaya çalıştılar. Bunları da sami-
miyetle, fedakârlıkla ve büyük bedeller 
ödeyerek yaptılar. İçlerinden hainler çık-
tığı gibi kahramanlar da çıktı! 

Ümmetin dört bir yanında zulme razı 
olmayan ve bir an önce bundan kur-
tulmak isteyen Müslümanlar daima var 
oldu. Lakin adeta boynu kesilmiş bir kur-
banlık misali can havliyle tepki veriyorlar; 
nereye gideceklerini, ne yapacaklarını ve 

nasıl hareket edeceklerini bilemiyorlar-
dı. İşte bu bilinçsizlik yüzünden kervanı 
yolda düzmeye çalışanlar ve dolayısıyla 
sırat-ı müstakimden sapanlar da oldu. 
Tehditler karşısında korkanlar, teşvikler 
ile uzlaşanlar, sinsi tekliflere aldananlar ve 
mücadelenin uzaması neticesinde duy-
guları sönenler oldu. Yani kervanı yolda 
düzmeye çalışanlar ne yolda kalabildi, ne 
de yolu tamamlayabildi. 

İslâm’ın sahip olduğu dinamikler ve 
Batı’nın kendisi için gördüğü en büyük 
tehlikenin de İslâm olmasından dolayı, 
İslâm dünyasına yönelik baskı, katliam ve 
zulümler hiç son bulmadı. Özellikle Sov-
yetlerin ve dolayısıyla komünizmin çökü-
şünden sonra kapitalist Batı’nın, varlığını 
sürdürebilmesi için yeni bir düşmana ih-
tiyacı vardı. Fakat Batı özelinde kapitalist 
ideolojinin Soğuk Savaş sonrasında ken-
disine İslâm’ı düşman olarak seçmesi de-
mek, daha önce hiç düşmanlık etmediği 
anlamına gelmez. Bilakis İslâm’ın ortaya 

çıkışından beri hak ile batıl mücadelesi 
daima var olmuştur ve kıyamete kadar 
da sürecektir. Ancak Batı, Ortaçağ dö-
neminden çıkıp kapitalist ideolojiye sarıl-
dıktan sonra İslâm’ı başlıca düşman gö-
rerek batıl cephesinin misyonunu üstlen-
miş, türlü hile, desise, saldırı ve işgallerle 
bunu kanıtlamıştır. Hilâfet’in yıkılması ve 
Yahudi varlığının kurulması bu düşmanlı-
ğın en açık tezahürü olmuştur. Rusya’da-
ki Bolşevik Devrimi sonrasında komünist 
ideolojinin siyasi bir varlık kazanması ve 
II. Dünya Savaşı’nda muzaffer çıkan taraf-
lardan biri olması sonrası dünya, Batı ve 
Doğu blokları şeklinde ikiye ayrılmış, bu 
da iki karşıt ideolojinin mücadelesini öne 
çıkarmıştır. Ancak Soğuk Savaş Dönemi 
istisnai bir dönemdir. Batı’nın bu savaştan 
galibiyetle çıkması ve dünya liderliğini ilan 
etmesiyle sahnede İslâm’dan başka ideo-
loji kalmamıştır. “İslâm’ı düşman seçmiş-
tir” derken bunu kast ediyoruz. Dolayı-
sıyla Soğuk Savaş’tan sonra Batı tüm güç-
leri ile İslâm’a saldırmaya devam etmiştir. 

SİYASİ BASİRET, FERASET VE 
LİDERLİĞİN ÖNEMİ

Hakkı Eren
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SİYASİ BASİRET, FERASET VE LİDERLİĞİN ÖNEMİ

Bu dönemin bir başka ayırt edici özel-
liği de İslâm’ın en zayıf  ve güçsüz, küfrün 
en güçlü ve etkili olduğu bir dönem ol-
masıdır. Tarih boyunca Müslümanların 
daima bir halifesi, devleti ve ordusu ol-
muş, zaman zaman yenilgiler aldıysa da 
kısa sürede toparlanabilmeyi başarmıştır. 
Aksine küfür devletleri ise daima krallar, 
feodaller ve din adamlarının tahakkümü 
altında parça parça devletler ve dere-
beylikler hâlinde varlık göstermiştir. Fa-
kat Hilâfet’in yıkılmasıyla birlikte durum 
tersine döndü. Kâfirler birleşip Ame-
rika “Birleşik” Devletleri, 
Avrupa “Birliği” ve Rusya 
“Federasyonu” adı altında 
güçlenirken Müslümanlar 
paramparça devletlere dö-
nüştü. İşin daha vahim tarafı 
ise Müslümanların başında-
ki yöneticilerin daima on-
ların hizmetkârı ve uşakları 
olmasıydı. Yine de sömür-
geciler her ne yaptılarsa da 
Müslümanları korkutmayı 
başaramadılar. Fikirlerini 
değiştirme yolunda epey 
yol alsalar da duygularını 
değiştiremediler. Bu neden-
le Rasullerine yönelik ka-
rikatür saldırısında olduğu 
gibi topyekûn tepki verdiler 
ve siyasetçilerin aksine Ba-
tı’dan nefret etmeye devam 
ettiler. Bunun bir alameti 
olarak, örneğin dünyada 
ABD karşıtlığının %72 ile en 
yüksek olduğu ülkelerden 
birisi de Türkiye olmuştur; 
hem de son 14 yılda tama-
men ABD siyasetine ram 
olmuş bir iktidar varken!

Velhasıl küffar her ne yaptıysa Müs-
lümanları kirli sistemleri içerisinde erite-
medi; işbirlikçi rejimler onların uşaklığını 
yapmış olsalar ve bazı gafil âlimler onla-
rın yanında saf  tutsalar bile! Müslüman-
lar, yapılan binlerce fikrî, siyasi, kültürel 
ve askerî saldırılara rağmen İslâm’dan 
asla vazgeçmediler. Yani Batı Müslüman-
ları bir türlü istediği kıvama getiremedi. 
Oysa bunun bir benzeri dünya tarihinde 

yoktur. Tarih boyunca bu kadar çeşitli, 
çok yönlü ve ağır saldırılara maruz kalmış 
herhangi bir dinin, hadaratın yahut kül-
türün varlığını sürdürdüğü görülmemiştir. 
Bunun en açık örneği Afrika ülkeleri, Çin, 
Rusya, Japonya gibi ülkelerde yok olan 
dinler, hadaratlar ve kültürlerdir. Tam ter-
sine İslâm, asırlar boyunca varlığını güç-
lendirerek artırmıştır. Devletsiz, lidersiz, 
ordusuz ve kuvvetsiz olduğu günümüzde 
dahi, kâfirlerin kalbine korku salmaya 
devam etmektedir. Tıpkı Rasulullah Sal-
lAllahu Aleyhi ve Sellem’in buyurduğu gibi:

despot diktatörler tarafından baskı al-
tında tuttukları halkların bir anda ayak-
lanması, korkularında ne kadar haklı 
olduklarını göstermiş oldu. Zira Müslü-
manlar, Batı’nın fasit toplumlarının aksi-
ne inandıkları değerler için canlarını ve 
mallarını feda etmekten korkmuyorlardı. 
Bu korkusuzca duruşu gören Batı, Müs-
lümanlarda var olan potansiyeli ve yüzyıl-
dır uğraştıkları ifsat politikalarının bir işe 
yaramadığını idrak etti. 

Özellikle Soğuk Savaş sonrası İslâm’ın 
düşman ve terörist olarak saldırıya maruz 

kaldığı dönemde, ümmetin 
ihlaslı ve uyanık evlatlarının 
eliyle ümmette ciddi bir 
yükseliş ve İslâm’a dönüş 
süreci başladı. Bu durum 
hak ile batıl mücadelesinin 
daha da şiddetlenmesine 
neden oldu. Kâfirler siyasi, 
ekonomik ve kültürel saldı-
rılarının yanı sıra askerî sal-
dırı ve işgallerini de yaygın-
laştırdı. Sömürgeciler bütün 
güçlerini harcamalarına rağ-
men bir türlü başarılı ola-
mamanın verdiği nevrotik 
bir ruh hâli içinde kıvranır-
ken, Müslümanlar ise baş-
larına gelen bunca musibet 
ve güvendikleri dağlara kar 
yağmasının hayal kırıklığıyla 
Hilâfet Devleti liderliğinde 
İslâmi hayatı yeniden başlat-
maktan başka bir yolları ol-
madığını anlamaya başladı. 

Arap Baharı her ne ka-
dar bugün sonbaharını ya-
şasa da son yıllarda yaşa-
nan birçok hadise küffarın 

Müslümanlar karşısındaki çaresizliğini 
gösterdi. Hatırlarsınız Afgan-Rus sava-

Müslümanlar, yapılan 
binlerce fikrî, siyasi, 

kültürel ve askerî saldırılara 
rağmen İslâm’dan asla 

vazgeçmediler. Yani Batı 
Müslümanları bir türlü 

istediği kıvama getiremedi. 
Oysa bunun bir benzeri 
dünya tarihinde yoktur

 نُِصُْت ِبالرُّْعِب َمِسريََة َشْهٍر  

“Bir aylık yürüme mesafesinden 
(düşmanlara) korku salmakla muzaf-
fer kılındım.”1

İşte bu yüzden Arap Baharı gibi bir 
kalkışma Allah’ın vaadine inananlar için 
bir umut ışığı, kâfirler için uykularını ka-
çıran bir kâbusa dönüştü. Yıllarca en 

şında neler olduğunu! 1979’da başlayan 
ve Sovyetlerin işgale yeltendiği Afganis-
tan’da 9 yıl süren savaşta Rusların elleri 
boş olarak geri döndüğünü hem de ar-
kalarında 15 bin ölü ve yaklaşık 60 bin 
yaralı bırakarak! Yine Rusların büyük bir 
hezimete uğradıkları bir diğer bölge de 
Çeçenistan idi. Kıyas kabul etmeyecek 
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askerî gücüne karşın Müslümanlar Rusla-
ra karşı büyük bir başarı elde ettiler. Bir 
avuç mücahit 10 binden fazla Rus askeri-
ni öldürdü. Daha sonra Amerika girdi Af-
ganistan’a ve gördü boyunun ölçüsünü! 
NATO’nun desteğine rağmen 11 Eylül 
2001’den sonra girdiği Afganistan ba-
taklığından hâlen daha çıkamadı ve çok 
istemesine rağmen askerlerini tümüyle 
geri çekemedi. Afganistan’ın hemen aka-
binde Irak’ta benzer bir durumla karşı-
laştı Amerika. Müslümanlar dünyanın 
süper gücü karşısında kahra-
manca mücadele ettiler. Bu 
mücadele siyasi bir liderlik 
etrafında olmuş olsaydı, bel-
ki de Amerika saplandığı bu 
bataklıktan hiç çıkamayacak-
tı. Hatırlayın Felluce direnişi-
ni! Amerika kara birlikleri ile 
hiçbir başarı elde edemediği 
Felluce’yi adeta Hiroşima’ya 
çevirerek güç yetirebildi. 

Ve Suriye! Hani Amerika, 
Rusya, İran ve onun Lüb-
nan’daki partisi, Esed rejimi, 
Koalisyon güçleri ve işbirlikçi 
bölge devletlerine rağmen 
6 yıldır çözülemeyen Suriye! 
Kendi deyimiyle Obama’nın 
saçlarını beyazlatan Suriye! 
Devrimin başlaması önce-
sinde uzun yıllar sessizliğini 
koruyan ve Hama katlia-
mından bu yana hiçbir hayat 
emaresi göstermeyen Suriye!

Tüm bu savaşlarda sahada 
her daim Müslümanlar ka-
zandılar. Kâfirin kalbine kor-
ku saldılar ve onlara karşı des-
tansı bir direniş örneği sergilediler. Hem 
de bunları bir devletleri olmadan, devlet 
dinamiklerinden yoksun bir şekilde, sı-
nırlı imkânlara sahip iken yaptılar. Zira 
kâfirlerin Allah’tan hiçbir ümidi yokken, 
onlara bu gücü ve azmi veren Allah’tı:

يَأْلَُموَن  فَِإنَُّهْم  تَأْلَُموَن  تَُكونُواْ  إِن  الَْقْوِم  ابِْتَغاء  ِف  تَِهُنواْ  َوالَ 

كََم تَأْلَموَن َوتَرُْجوَن ِمَن اللِّه َما الَ يَرُْجوَن وَكَاَن اللُّه َعلِيًم َحِكيًم  

“O (düşman) topluluğu takip 
etmekte gevşeklik göstermeyin. 

kez Müslümanlar ile müzakere yapmak 
zorunda kaldılar. Zira onlar savaşmayı de-
ğil, kandırmayı daha iyi biliyorlardı. Bu ne-
denle de her bölgede Müslümanların sa-
hada elde ettiği kazanımları, anlaşma veya 
müzakere masalarında geri aldılar. Çünkü 
günümüzde savaşlar sadece sahada kaza-
nılmıyordu! Dolayısıyla tüm bu kazanımlar 
siyasi basiret ve feraset olmadığı için ma-
salarda kaybedildi maalesef! Siyasi bir li-
derlik ve sahih bir kitleleşme olmadığından 

heba oldu tüm kazançlar! Zira siyasi lider-
lik, basiret ve uyanıklıktan mahrum olmak 
onlara Rablerinin uyarısını unutturmuştu:

ن ُدوِن  ُكُم النَّاُر َوَما لَُكم مِّ َوالَ تَرْكَُنواْ إَِل الَِّذيَن ظَلَُمواْ فَتََمسَّ

اللِّه ِمْن أَْولِيَاء ثُمَّ الَ تُنَصُوَن

“Zulmedenlere sakın meylet-
meyin! Sonra size ateş (dünya zil-
let, ahirette cehennem) dokunur. 
Sizin Allah’tan başka dostlarınız 
yoktur. Sonra (Allah’ın yardımı ol-
madan) muzaffer de olamazsınız!”3

Ancak bu olumsuzlukla-
ra rağmen yine de İslâm’ın 
kaybetmediği aşikârdır! Yani 
Batı’nın ideolojisine karşı 
İslâm kaybetmemiştir. Ne 
kapitalizm, ne komünizm, 
ne de herhangi bir ideoloji 
asla İslâm’a üstün gelemez:

اإلِْسلُم يَْعلُو َوال يُْعَل عليه  

“İslâm en üstündür, 
hiçbiri ondan daha üstün 
olamaz.” 4

Suriye’de de böyle olma-
dı mı? Arap Baharı’nın en 
nadide çiçeğinin açtığı Suri-
ye’de eğer ki dost görünüm-
lü düşmanlar ve hainler ol-
masaydı, kirli paraya tamah 
eden basiretsizler bulunma-
saydı, Amerika’nın son oku 
olan Türkiye başarı elde 
edemeseydi, Hilâfet’in kara-
lanması için taşeronlar saha-
ya sürülmeseydi elbette kâ-
firler bocalayıp duracaklardı. 

Şanlı Suriye kıyamı Ce-
nevre ve Astana masalarında heba edildi. 
Çünkü ümmetin kıyamını şahsi menfaat-
lerine tercih edenler, ihlasları ve bilekleri 
güçlü olduğu hâlde siyasi basiret ve fe-
rasetten yoksun olanlar, zafere bir adım 
kaldığı hâlde hedefleri muğlak olanlar, 
kurtuluşu şer’î hükümlere sıkı sıkıya bağlı 
kalmak yerine maslahatta arayanlar, kirli 
paranın kendilerine yardım amacıyla ya da 
kendilerini desteklemek amacıyla verildi-
ğini sananlar maalesef  yanıldılar. 

Suriye’de eğer ki dost 
görünümlü düşmanlar 
ve hainler olmasaydı, 

kirli paraya tamah eden 
basiretsizler bulunmasaydı, 

Amerika’nın son oku 
olan Türkiye başarı elde 
edemeseydi, Hilâfet’in 

karalanması için taşeronlar 
sahaya sürülmeseydi 

elbette kâfirler bocalayıp 
duracaklardı

Eğer siz acı çekiyorsanız onlar da si-
zin çektiğiniz gibi acı çekmektedir. 
Üstelik siz Allah’tan, onların ümit 
etmedikleri şeyleri umuyorsunuz. 
Allah ilim ve hikmet sahibidir.”2

O kadar ki işgalciler içlerinden hainler 
devşiremeden, bazı liderleri para, silah ve 
makamla satın almadan onlara karşı koya-
madılar. Tüm dünya devletlerini, özellikle 
de halkı Müslüman olan devletleri yanları-
na almadan başarı elde edemediler. Birçok 
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Dolayısıyla son çeyrek asırda yaşadı-
ğımız tüm bu vakıalar gösterdi ki, Müs-
lümanların siyasi bir liderliğin altında 
toplanmadan muzaffer olmaları çok zor. 
Bir kitle veya bir kıyam için Batı ile müca-
delede siyasi uyanıklık olmazsa olmazdır. 
Siyasi feraset olmadan olayların arkasını 
görebilmek ve düşmanın sinsi planlarını 
deşifre edebilmek imkânsızdır. Öyleyse 
siyasi feraset ve basirete sahip olunması 
kaçınılmazdır. 

Siyasi feraset ise meselelere sadece 
ama sadece İslâm akidesinden bakabil-
mektir. Atılacak her adımda şer’î hüküm-
lere bağlı kalabilmektir. Ancak böyle ya-
panlar siyasi liderliğe talip olabilir ve onu 
bu şekilde elde edebilirler. Rasulullah Sal-
lAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

اتَُّقوا ِفرَاَسَة املُْؤِمِن فَِإنَُّه يَْنظُُر ِبُنوِر اللَِّه

“Müminin ferasetinden korkun, 
zira o Allah’ın nuru ile bakar” 

Siyasi liderlik; en olmaz denildiği veya 
karamsarlığa düşüldüğü bir zamanda 
tevekkül ehli olabilmektir. Söyler misi-
niz Medine’den nusretin geleceğini kim 
düşünmüştü? Nusrete kendi ayakları ile 
Mekke’ye gelen Medinelilerin sayesinde 
ulaşılmadı mı? Bu nedenle siyasi liderlik 
herkesin ümitsizliğe kapıldığı bir anda za-
ferin hiç umulmadık bir yerden mutlaka 
geleceğine inanmayı ve inandırmayı ge-
rektirir. 

Siyasi liderlik; duygusal refleksler ile 
hareket etmemek ve “artık biz de onlarla 
savaşalım” teklifleri karşısında durabil-
mek ve “biz henüz bununla emrolunma-
dık” diyebilmektir. 

Siyasi liderlik; İslâm akidesini koru-
mak ve İslâm’ın bir cüzünden dahi vaz-
geçmemektir. Tıpkı Ebubekir RadıyAllahu 
Anh’ın zekât vermeyenler ile savaşması 
gibi… Zira Ashabın bir kısmı buna kar-
şı olduğu hâlde, bunun irtidat olduğuna 
hükmetmiş ve eğer onlara karşı savaş-
maz ise bu gibi irtidatların önünün alına-
mayacağını görerek akideyi korumak için 
orduyu seferber etmişti. 

Siyasi liderlik; sadece anı veya günü 
değil, geleceği ve gayrimüslim tebaayı da 
düşünebilmek ve tasavvur edebilmektir. 
Tıpkı Ömer RadıyAllahu Anh’ın Kudüs’te 
kendisine kilisede namaz kılma davetin-
de bulunan patriğe karşı “Eğer burada na-
maz kılarsam, benden sonra gelecek olan 
Müslümanlar, bunu gerekçe göstererek ki-
liseyi sizin elinizden alıp camiye çevirirler” 
demesi gibi… 

Siyasi liderlik; izzetin yalnızca İslâm’da 
olduğunu unutmamak ve ondan başka 
hiçbir şeye razı olmamaktır. Şam’ın fethi 
sırasında Ömer RadıyAllahu Anh’a şehre 
deve üzerinde değil de güzel bir at ile gir-
mesi söylenildiğinde “Biz zillet içinde bir 
toplumduk, Allah bizi İslâm ile izzetlendir-
di. Ne zaman ki İslâm’dan başka bir şeyde 
izzet ararsak, Allah bizi yeniden zelil kılar” 
demesi gibi…

Siyasi liderlik; kâfirlerin asla Müslü-
manlara dost olmayacağını bilmek ve 
onlarla ilişkileri bu esaslar üzerine otur-
tabilmektir. Siyasi basiret düşmanı iyi 
tanımak, gerektiğinde zafiyetlerinden 
faydalanmak ve siyasi ferasetine hayran 
bırakabilmektir. Aynı Halife Abdülhamid 
Han hakkında Alman devlet adamı Bis-
marck’ın dediği gibi: “Dünyada 100 gram 

akıl varsa, bunun 90 gramı Abdülhamid 
Han’da, 5 gramı bende, kalan 5 gramı da 
diğer dünya siyasilerindedir.”

Siyasi liderlik; hâkim olduğun bölge 
halkının desteğini alabilmek, onlara zul-
metmemek, bilakis gönüllerini de kaza-
nabilmektir. 

Müslümanların sahih bir siyasi liderliğe 
en çok ihtiyaçları olduğu günümüzde bu 
olumsuzluklara rağmen iş henüz bitmedi 
ve Allah’ın izniyle de bitmeyecektir. Zu-
lüm var olduğu sürece Müslümanlar ilk fır-
satta yeniden kıyama kalkacaklardır. Zira 
hem insan fıtratı, hem İslâm’ın gücü, hem 
de dünyaya hükmeden nizamların fasitliği 
bunu kendiliğinden ortaya çıkaracaktır. 

ُهْم  َواَل  وُء  السُّ ُهُم  َيَسُّ اَل  ِبََفازَتِِهْم  اتََّقوا  الَِّذيَن  اللَُّه  ي  َويَُنجِّ

يَْحزَنُوَن  

“Allah, takva sahiplerini kurtu-
luşa erdirir. Onlara hiçbir fenalık 
dokunmaz. Onlar mahzun da ol-
mazlar.” 5

Öyleyse bu takdire şayan mücadele-
leri, her türlü övgüye mazhar kıyamları, 
bu korkusuz ve ihlaslı mücahitleri hede-
fine ulaştıracak siyasi bir liderliğin ayın 
on dördü gibi ortaya konulması lazım-
dır. Ümmet için elzem olanı, ümmet ile 
buluşturmak lazımdır. Basiret ve feraset 
ehlinin üzerine alarak yüklendiği davanın 
farkında olması gerekir. Zira hem ümme-
tin kıyamlarını, hem Müslümanları, hem 
geleceğimizi, hem de ahiretimizi kur-
taracak olan tek doğru anahtar budur! 
Öyleyse kapalı olan her kapıyı bir çilin-
gir ustalığı ile açmaya çalışmak lazımdır. 
Umutları tüketmeden çalışmak, boyunla-
rı yere eğmeden yürüyebilmek ve “olma-
dı ve asla da olmayacak” diye fısıldayan 
şeytanları ve onun koalisyon ortaklarını 
püskürtmek lazımdır.

َوَخافُوِن  تََخافُوُهْم  فَلَ  أَْولِيَاءُه  ُف  يَُخوِّ يْطَاُن  الشَّ َذلُِكُم  َا  إِنَّ

ْؤِمِننَي   إِن كُنتُم مُّ

“İşte o şeytan, ancak kendi 
dostlarını korkutur. Şu halde, eğer 
iman etmiş kimseler iseniz onlar-
dan korkmayın, benden korkun.” 6

1   Sahihayn
2   Nisa Suresi 104
3   Hûd Suresi 113

4   Dârakutni
5   Zümer Suresi 61
6   Âli İmran Suresi 175
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SİYASİ UYANIKLIK

Serdar Yılmaz
serdaryilmaz1924@gmail.com

Müslümanlar, hayatlarının her 
alanında ve tüm yönlerinde 
şer’î hükümlere bağlı olarak 

yaşayan insanlardır. Bu onların İslâm aki-
desini, söz, fikir ve amellerinde tek esas 
olarak kabul etmelerinin neticesidir. Zira 
onlar hayata belli bir zaviyeden bakar-
lar. Hayattaki mefhum, ölçü ve kanaat-
leri diğer tüm insanlardan farklı olarak 
sadece İslâm akidesine dayanır. Onun 
dışında hiçbir şeyden razı olmazlar ve 
kabul etmezler. Yönetimden ekonomi-
ye, eğitimden içtimai alana hayatın her 
alanında İslâm akidesinden kaynaklanan 
özel bir ufuk sahibidirler. Bütün insanlar 
bir şeyin doğruluğunda ve yanlışlığında 
hem fikir olsalar da o şey İslâm’a uygun 
değilse, Müslümanlar açısından haktan 
bir şey ifade etmez. Çoğunluk masla-
hat gerekçesiyle İslâm’a muhalif  bir şey 
üzerinde ittifak etse de, İslâm akidesini 
kendilerine esas alanlar buna asla ilti-
fat etmez. Zira onlar bilirler ki masla-
hat ancak şer’î hükümlere uymaktadır.

İşte hayatın tüm alanlarında İslâm aki-
desinden kaynaklanan bu bakış Müslü-
manlara has bir özellik ve keyfiyet ortaya 
çıkartır ki, bu özelliğe “Uyanıklık” denir. 
Bu uyanıklık onlara, hakkı batıldan ayıran 
bir furkan, doğruya ulaştıran bir basiret 
ve karanlıkları aydınlatan bir nur verir.

اتَُّقوا ِفرَاَسَة الُْمْؤِمِن فَِإنَُّه يَْنظُُر ِبُنوِر اللَِّه

“Müminin ferasetinden sakının, 
zira o Allah’ın nuru ile bakar.”1 

Müslümanların bu uyanıklığa sahip 
olması gereken alanlardan en önemli-
si de siyasi uyanıklıktır. Sanıldığının ak-
sine siyasi uyanıklık sadece yöneticiler 
ve siyasi kimselerde olması gereken bir 
özellik değil, tüm Müslümanlarda olma-
sı gereken bir özelliktir. Ancak tabii ki 
Müslümanların yöneticilerinde ve siyasi 
kimselerde bunun en bariz özellik olma-
sı zaruridir. Zira İslâm Devleti ideolojik 
bir devlettir. Asıl işi ve yegâne gayesi 
İslâm risaletini tüm dünyaya taşımaktır. 
Bundan dolayı İslâm Devleti’nin yöne-

ticilerinin ve siyasi ortamının tam bir 
siyasi uyanıklığa sahip olması zaruridir. 

Siyasi uyanıklık; dünyaya, özel ve mu-
ayyen bir zaviyeden bakmaktır. Yoksa 
bazılarının zannettiği gibi sadece siyasi 
olaylar ve vakıalar hususunda uyanık ol-
mak ya da devletlerarası siyaseti veya 
siyasi işleri takip etmede uyanık olmak 
demek değildir. Tabii ki bunlarda siyasi 
uyanıklığı artıran ve görüşü keskinleşti-
ren hususlar olmakla birlikte asıl siyasi 
uyanıklık sadece ve sadece dünyaya özel 
bir zaviyeden bakmaktır. Müslümanlara 
göre bu bakış, İslâm akidesi yani La ilahe 
illAllah zaviyesinden bakmaktır. Zira Ra-
sulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle 
buyurmuştur:

َوأَنَّ  اللُه  إاِلَّ  إِلََه  الَ  أَْن  يَْشَهُدوا  َحتَّى  النَّاَس  أُقَاتَِل  أَْن  أُِمرُْت 

كَاَة فَِإَذا فََعلُوا َذلَِك  لَة َويُؤْتُوا الزَّ َداً رَُسْوُل اللِه َويُِقيُْمْوا الصَّ ُمَحمَّ

َعَل  َوِحَسابُُهْم  اإلِْسلِم  ِبَحقِّ  إاِلَّ  َوأَْمَوالَُهْم  ِدَماءَهْم  ِمنِّي  َعَصُموا 

اللِه تََعاَل

“İnsanlar, Allah’tan başka ilah ol-
madığına ve Muhammed’in Allah’ın 
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Rasulü olduğuna şehadet edinceye, 
namazlarını kılıp, zekâtlarını verin-
ceye kadar savaşmakla emrolundum. 
Eğer bunu yaparlarsa mallarını ve 
canlarını benden korumuş olurlar.”2

Yine Rabbimiz şöyle buyurdu:

فَِإِن  لِلّه  كُلُُّه  يُن  الدِّ َويَُكوَن  ِفتَْنٌة  تَُكوَن  الَ  َحتَّى   َوقَاتِلُوُهْم 

انتََهْواْ فَِإنَّ اللَّه ِبَا يَْعَملُوَن بَِصرٌي 

“Fitne kalmayıncaya ve din ta-
mamıyla Allah’ın oluncaya kadar 
onlara karşı savaşın. Eğer vazge-
çerlerse şüphesiz Allah ne yaptık-
larını görmektedir.”3

İşte bunlar gibi ayetler 
ve hadisler Müslümanların 
dünyaya özel bir zaviyeden 
bakması gerektiğini bildiren 
nasslardır. 

Özel ve muayyen bir ba-
kış açısı olmadan dünyaya 
bakmak, siyasi uyanıklığın 
olmadığı anlamına gelir. Ay-
rıca bu bakış yüzeysel bir 
bakış sayılır. Her tümsekte 
sendelemeye ve her hende-
ğe düşmeye sebep olur. Eğer 
böyle bir kimse bir de devle-
tin başında yönetici kimseler-
den ise ya da siyasi kararlar 
alma merciinde ise o zaman 
o devlet, devletlerarası sah-
nede hiçbir zaman etkili bir 
konumda olamaz. Akıntıda 
sürüklenen tekne misali ha-
reket eder. Tâbi ya da uydu 
bir devlet olmaktan kurtula-
maz. 

Siyasi uyanıklık ancak şu 
iki unsurun bulunmasıyla ger-
çekleşir.

1- Bakışın tüm dünyaya yönelik olması

2- İster belirli bir ideoloji, fikir ya da 
maslahat olsun isterse de herhangi ben-
zer bir şey olsun, mutlaka bariz, muay-
yen ve özel bir bakış açısı ile bakılmasıdır. 

Tabii ki bir Müslüman’ın bakışı özel 
bir bakıştır ve bu bakışın kaynağı İslâm 
akidesidir. Dolayısıyla siyasi uyanıklığa sa-

hip siyasi bir kişi olarak hayatta muayyen 
bir mefhum oluşturmak için mücadeleye 
atılır. Bu mücadele siyasi uyanıklığa sahip 
kimsenin omuzundaki en önemli mesu-
liyettir. Bu kimse,  hayatta devamlı bir 
şekilde iki yönde mücadele eder. Bun-
lardan birincisi sahip olduğu mefhumları 
yerleştirmek ve akidesinden kaynaklanan 
bir hayatı oluşturma mücadelesidir. İkin-
cisi ise kendi mefhumları ile çelişen tüm 
mefhumlara karşı yürüttüğü mücade-
ledir. Zira siyasi uyanıklığa sahip kimse, 
bozuk olanı yıkar ve yerine doğru olanı 
inşa eder. Batıl olanı parçalar, Hak olanı 

larla, basit hedefler ve tepkisel gayelerle 
de mücadele eder. İşte siyasi uyanıklığa 
sahip kimselerin hem fikrî sahada hem 
de siyasi sahada bu mücadeleye girişmesi 
onun mesuliyeti ve bariz vasfıdır. 

İşte bu durum siyasi kimselerin in-
sanlarla devamlı olarak temas hâlinde 
olmasını, hayatın sorunları ile ve vakıa-
lar ile karşı karşıya olmalarını da zorunlu 
kılar.  Bu vakıaların mahalli/yerel olma-
sıyla, devletlerarası/küresel olması ara-
sında fark yoktur. Karşı karşıya olduğu 
hayata dair her vakıada siyasi uyanıklığa 
sahip kimse taşıdığı risaleti, benimsediği 

mefhumları ve dünyaya bak-
tığı özel bakış açısını tek esas 
olarak kabul eder. Bu durum 
hüküm vermekte ve hedefle-
rini gerçekleştirmekte kuv-
vetini ortaya çıkarır. 

Özel Bir Bakış Açısı-
na Sahip Olmanın Dün-
ya Siyasetine Tesiri

Yukarıda bahsettiğimiz 
siyasi uyanıklık yani dünyaya 
özel bir zaviyeden bakmanın 
acaba dünya siyasetine etkisi 
nedir? Şimdi bu etkiyi örnek-
lerle açıklamaya çalışalım:

- Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in dünyaya 
baktığı zaviye, risaleti ve da-
veti yaymaktı. Bu sebeple 
davetin karşısında en büyük 
engel olan ve Arap Yarıma-
dası’nda büyük ve etkili bir 
devlet olan Kureyş’e siyasi ve 
savaş işlerinde odaklanmayı 
tercih etti. Kureyş’i gözetle-
mek için casuslar gönderdi. 
Ticaret kervanlarına saldırdı. 

SİYASİ UYANIKLIK

Karşı karşıya olduğu 
hayata dair her vakıada 
siyasi uyanıklığa sahip 
kimse taşıdığı risaleti, 

benimsediği mefhumları 
ve dünyaya baktığı 

özel bakış açısını tek 
esas olarak kabul eder. 

Bu durum hüküm 
vermekte ve hedeflerini 

gerçekleştirmekte 
kuvvetini ortaya çıkarır

ikame eder. Karanlığı dağıtır ve nuru ya-
yar. Mefhumları yerleştirmeye çalışmak, 
insanlara sürekli hakkın yolunu göster-
mek, fikirlerini canlı vakıalar üzerine in-
dirmek ve somut neticeler elde etmek 
için sürekli mücadele eder. Yine o, hayat 
hakkındaki fasit fikirlerle, gerileme ve 
çöküş dönemlerinde yerleşmiş mefhum-
larla, düşmanların yaydığı saptırıcı duygu-

Savaş meydanlarında onlarla çarpıştı. Di-
ğer devletlerin ve kabilelerin tarafsız kal-
maları ile iktifa etti ve onlara saldırmadı. 
Ancak Medine’ye saldırıp İslâm’ı yok et-
mek için Kureyş ile anlaşan Hayber kabi-
lesinin haberi kendisine ulaşınca yönünü 
Hayber’e çevirdi. Bu özel durumu orta-
dan kaldırmak için Kureyş ile sulh yap-
mak ve ateşkes anlaşması gerçekleştirip 
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Hayber’i yok etmek için bir üslup edindi. 
Bu özel bir zaviye idi. Bu çerçevede Ra-
sulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem umre 
yapmak üzere Mekke’ye hareket etti, Ku-
reyş’in yüz çevirmesini kabul edip, inadı-
na karşı yumuşak davrandı ve Sahabele-
rin muhalefetine rağmen belirlediği barış 
siyaseti istikametinde işleri yürüttü. Zira 
Hayber’i ve diğer kabileleri yok etmesi 
gerektiğini biliyordu. İşte bu Rasulullah’ın 
genel ve özel durumlarda be-
lirlediği bakış açısının siyasi ve 
askerî faaliyetlerine etkisidir. 

- İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra Amerika, şöyle deme-
ye başladı. “Dünya bir şirkettir 
ve bu şirkette hisselerin çoğu 
bana aittir. Dolayısıyla bu şir-
ketin yönetimi de benim elimde 
olmalıdır.” İşte bu Amerika 
için dünyaya baktığı özel bir 
zaviye oldu. Bundan sonra 
bütün işlerini ve hareketle-
rini bu özel zaviye açısından 
gerçekleştirmeye başladı. Bu 
zaviye, Amerika’yı Sovyet-
ler Birliği ile ittifak yapmaya, 
İngiltere ve Fransa’ya sırt 
çevirmesine sevk etti. Yine 
Amerika’nın bu özel zaviye-
den dünyaya bakması günü-
müzde Amerikan siyasetinin 
Avrupa Birliğini parçalamaya, 
Çin’i çevrelemeye, Rusya’yı 
kontrol altında tutmaya ve bir 
İslâm Devleti’nin kurulmasını 
engellemeye dönük siyasetler 
üretmesini doğurdu.

İşte dünyada meydana 
gelen siyasi vakıalara özel 
bir açıdan bakmanın keyfi-
yeti ve etkisi bu şekildedir. 
Özel bir zaviyeden bakışı si-
yasi olaylara ve faaliyetlere tatbik etmek 
aslında kolay bir iştir. Bu sadece fiilen 
siyasetle uğraşmaya ihtiyaç duyar. Siya-
si gelişmelerin derin bir şekilde gözden 
geçirilmesi bunu anlamaya yeterlidir. 
Bundan dolayı siyaseti takip etmek, siya-
setle uğraşmak ve siyasi mefhumları id-
rak etmek siyasi uyanıklığa götürmelidir. 

Müslümanlarda Siyasi Uyanıklı-
ğın Oluşmasının Zarureti  

Müslümanların varlık gayesi ve ölüm 
kalım meselesi dünyaya İslâm davetini 
taşımak ve insanlar arasında hidayeti yay-
maktır. Onlar siyasi kimseler olmadıkça, 
dünyaya özel bir zaviyeden bakmadıkça, 
tam bir siyasi uyanıklığa sahip olmadık-
ça üzerlerine düşen bu vazife ve mesu-
liyeti asla yerine getiremezler. Bunun 

Siyasi uyanıklığa sahip olma işini Müs-
lümanların gözlerinde büyütüp, sadece 
zeki ve kültürlü kimselerin sahip olabile-
ceği çok zor ve çok büyük bir iş olduğu 
vehmine kapılmak hatadır. Aksine bunun 
çok basit olduğu ve herkesin ulaşabileceği 
bir özellik olduğu unutulmamalıdır. Çün-
kü siyasi uyanıklık, dünyada meydana ge-
len bütün siyasi faaliyetleri kuşatmak ve 
İslâm’ın tamamını bilmek demek değildir. 

Siyasi uyanıklık sadece, ba-
kışın tüm dünyaya olması ve 
özel bir zaviyeden olmasıdır. 
Kişinin bilgisi az ya da çok ol-
sun fark etmez. Tabii ki siyasi 
uyanıklık zayıf  veya kuvvetli 
olabilir. Çünkü siyasi vakıa-
lar ile ilgili malûmatların azlığı 
ya da çokluğu bu hususta rol 
oynar. Ya da malûmatın mik-
tarı bakış açısına tesir eder. 
Fakat yine de siyasi uyanıklık 
vardır. Bundan sonra yapıl-
ması gereken bu uyanıklığı 
kuvvetlendirmek için malû-
matları artırmaktır. En küçük 
seviyede de olsa siyasi uya-
nıklık, siyasetteki seviyesizlik 
ve sathilikten kurtulmak ve 
olaylara bakışta düşüklükten 
uzak kalmaktır. 

Buna binaen diyebiliriz ki 
siyasi uyanıklık, siyasi kim-
selere ya da mütefekkirlere 
has değildir. Hatta onlara 
has kılmak doğru da değildir. 
Aksine geneldir ve herkes 
içindir. Kültürlü olanlarda 
ve âlimlerde gerçekleşti-
ği gibi, eğitimsiz insanlarda 
hatta okuma yazma bilme-
yenlerde bile gerçekleşebi-
lir. Zira ümmetin tamamın-

da icmali bir şekilde de olsa 
uyanıklığı yaymak gerekir. Çünkü siyasi 
kimseleri ve adam gibi adamları yetişti-
ren toprak ümmettir. Öyleyse bu top-
rak siyasi uyanıklık hususunda verimli 
olmalıdır ki adamlar yetişsin. Ümmet, 
yöneticileri hesaba çekebilsin ve harici 
tehlikelere karşı mukavemet edebilsin. 

Siyasi uyanıklık, siyasi 
kimselere ya da 

mütefekkirlere has 
değildir. Hatta onlara 
has kılmak doğru da 

değildir. Aksine geneldir 
ve herkes içindir. Kültürlü 

olanlarda ve âlimlerde 
gerçekleştiği gibi, eğitimsiz 

insanlarda hatta okuma 
yazma bilmeyenlerde 

bile gerçekleşebilir. Zira 
ümmetin tamamında 

icmali bir şekilde de olsa 
uyanıklığı yaymak gerekir

için İslâm ümmetinin evlatlarının siyasi 
mefhumlardan öncelikle siyasi uyanık-
lıkla donanmaları elzemdir. Bu uyanıklık, 
siyasi faaliyetlerin esası olmalıdır. Siyasi 
uyanıklığın toplumda ve ümmet arasın-
da yayılması, herkes tarafından açıkça 
anlaşılması ve siyasilere ekmek ve su gibi 
bir ihtiyaç hâline gelmesine çalışılmalıdır. 
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SİYASİ UYANIKLIK

Ümmette Siyasi Uyanıklık Na-
sıl İcat Edilir?

İster fertlerde olsun isterse ümmette 
olsun siyasi uyanıklık icat etmenin yolu 
siyasi bir kültür ile kültürlendirmektir. Bu 
kültür, gerek İslâmi fikirler ve hükümler 
olsun gerekse de siyasi olayları takip et-
mekle ilgili olsun mutlaka siyasi bir vasfa 
sahip siyasi bir kültür olmalıdır. Bu kültü-
rün teoriler ve nazariyeler olarak veril-
mesi bir sonuç doğurmaz. Aksine canlı 
hayat vakıaları üzerine indirilerek veril-
melidir. Yine siyasi olayları gazetecilerin 
takibi gibi takip etmek ya da malûmat 
sahibi olmak için haberleri takip etmek 
de siyasi uyanıklığı doğurmaz. Aksine 
siyasi gelişmelerin takibi, üzerlerine hü-
küm bina etmek, diğer fikir ve vakıalarla 
bağlamak ve kendi zaviyesine göre sonu-
ca ulaşmak için olmalıdır. Ümmette siyasi 
uyanıklığı kazandırmanın metodu işte bu-
dur. Ancak bu yön üzerine siyasi bir kül-
türle kültürlenen ümmet mücadele mey-
danına atılıp, âleme İslâm risaletini taşıma 
görevini yerine getirebilir. Bu durum üm-
mette bariz olunca artık siyasi kimseleri 
yetiştiren toprak verimli bir toprak olur. 

İşte bugün daveti yüklenen kimsele-
rin en önemli vazifelerinden birisi budur. 
Zira günümüzde gerek siyasi kimselerde 
gerek ümmette siyasi uyanıklık tam anla-
mıyla yok hükmündedir. Bunun neticesi 
olarak ümmet, sömürgeci kâfirlerin ve 
yerli işbirlikçilerinin oyuncağı haline dön-
müştür. Zira ümmet İslâm kültüründen 
kopartılmış, bu kültürü alanlar ise siyasi 
bir kültür olarak değil akademik olarak 
almışlardır. Bu ise herhangi bir uyanıklık 
oluşturmaz. Burada vazife siyasi uyanık-
lığa sahip İslâm davetçilerine düşmek-
tedir. Onların varlığı, ümmet içinde ve 
ümmetle birlikte yaşamaya hırs göster-
meleri, ümmeti sürekli bir şekilde siyasi 
vasfa sahip İslâmi fikirlerle beslemeleri, 
cereyan eden siyasi olaylara İslâm akidesi 
zaviyesinden hüküm vermeleri ve gerek 
mürekkez gerek cemai olarak kültürlen-
dirme faaliyetleri ümmette siyasi uyanık-
lığın oluşmasının yegâne unsurudur.

İşte siyasi uyanıklığın vakıası, gerek-
liliği ve keyfiyeti budur. Müslümanların 
gündeminin ilk sıralarında yer alması 
gereken bir zarurettir. Bu uyanıklık ol-
maksızın eşyaya, olaylara, hayata ve 
siyasete bakış ancak yüzeysellik ve sat-
hiliktir. Bu da sadece gerileyişi ve çö-
küntüyü artıran, kalkınma ve ilerleme-
nin önünde engel olan bir durumdur. 

1   Tirmizi
2   Buhari, Müslim
3   Enfal Suresi 39
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DEVLETLERARASI
SİYASİ DURUM
Fevzi Demir

Devletlerarası durum; fikir 
ve metot ile ilgili değil, dev-
letlerarası ilişkiler ile ilgilidir. 

Devletlerin; birinci devlet mertebesine 
yükselmeleri ve devletlerarası siyasette 
tesirli olabilmeleri için, devamlı olarak 
gerçekleşen devletlerarası çekişmelerle 
ilgilidir. Devletlerarası durumu anlamak 
ise vazgeçilmez bir unsurdur.

Devletlerarası durum, devletlerara-
sı arenada etkili devletlerin aralarındaki 
kurulu alakaların iskeletidir. Devletle-
rarası arenada çalışan devletler çoktur 
fakat o devletlerin güçlerine bağlı olarak 
etkili devletler azdır. Kuvvet ve zayıflık 
bakımından değişim ve dönüşümün her 
devletin başına geldiği bir gerçektir. Buna 
bağlı olarak bu devletlerarası ilişkiler de 
değişmeye ve dönüşmeye maruz kalırlar. 

Bu değişim ve dönüşüm,  bazı devletleri 
saf  dışı bırakan, devletlerarası arenada 
bazılarının etkisini zayıflatan bir harbin 
meydana gelmesinden dolayı gerçekleşe-
bilir. Bu durum diğer devletleri onun ye-
rine geçmek için çalışmaya iter. Genellik-
le savaş, devletlerin yerlerini değiştirme 
konusunda en etkili olanıdır ancak barış 
dönemlerinde de değişim gerçekleşebilir.

İşte, devletlerin durum ve kuvvetle-
rindeki bu değişim ve dönüşüm ile birlik-
te devletlerarası durum da değişir. Bu de-
ğişim; ilişkilerin şeması veya iskeleti ya da 
bu ilişkilerin taraflarında değişim şeklinde 
olur. Genellikle devletlerarası arenada 
etkili devletlerin durumlarında ve güçle-
rinde değişim hızlı gerçekleşmez, dolayı-
sıyla devletlerarası durumun değişebil-
mesi uzun dönemlere gereksinim duyar.

Devletin gücü yalnız askerî gücü 
ile değerlendirilmez. Bununla beraber 
sınırları dışında harekete geçirebildiği fik-
rî, manevi ve maddi güçlerinin tamamı-
nı kapsar. Yine devletin gücü; askerî ve 
ekonomik gücü, siyasi işlerdeki becerikli-
liği ve diplomasideki deneyim ve kıvraklı-
ğı kapsadığı gibi devletin dünyaya taşıdığı 
ideoloji ya da evrensel mesajı da kapsar. 

Devlet, devletlerarası arenada diğer-
leriyle çatışırken sahip olduğu kuvvet un-
surlarından en etkili ve güçlüsünü ya da 
öyle sandığını yahut devletlerarası şartla-
rın kullanımına müsaade ettiği gücü kul-
lanır. Devletin ideolojisinin gücü, askerî 
gücü ve iktisadi gücü gibi güçlerinden her 
biri devletlerarası arenada maslahat/çı-
kar sağlama, o maslahatı koruma, devlet 
için heybet ve iyi konum sağlama imkâ-
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nı verir. Zira bunların her birisi kuvvetli 
siyasi bir nüfuza dönüştürülebilir. Fakat 
askerî güç en bariz ve en etkili unsur ola-
rak kalmaya devam eder. Çünkü devletin 
unvanı ve gücünün tacı bu askerî güçtür. 
Nitekim siyasiler, diğer araçları başarısız 
olunca daima faaliyetlerinin arkalarında 
duran bu askerî güce başvu-
rabilecekleri sinyali verirler.

Askerî güç, onu kullan-
makla ilgili iradeden ayrıla-
maz, iradenin kuvveti bu as-
kerî gücü kuvvetlendirir. Bu 
irade zayıf  olursa askerî güç 
de zayıf  olur. Bir devletin ira-
desi kendisinden daha güçlü 
devlete karşı askerî gücü kul-
lanmada zaafa uğrar. Yine iki 
devletin askerî güçleri kritik 
noktaya ulaşınca da iradede 
zayıflık olur. Şöyle ki; iki dev-
let arasındaki silahlanma ya-
rışı öyle bir noktaya ulaşır ki 
her devlet diğerini kesinlikle 
tamamen yok edebilir, işte o 
zaman silah kullanmakla ilgili 
irade zaafa uğrar. Bu durum-
da devletin gücündeki diğer 
unsurları kullanma konusu 
önem kazanır. Mesela; ide-
olojinin gücünün, ekonomik 
gücün, diplomasinin ve siyasi 
işlerin önemi açığa çıkar.

Devletlerarası arena-
da devletin faaliyeti, ancak 
kendisi için maslahatlar/
çıkarlar sağlamak ve bu 
maslahatları korumak için 
olur. Kendi sınırları dışında 
devletin çıkarları çeşitlidir 
ve çoktur. Bunlar ideolojiyi yaymak için 
uygun şartlar hazırlamak gibi ideolo-
jiktir, devletin heybetini, haysiyetini 
ve devletlerarası merkezi konumunu 
korumak gibi manevidir. Bunların 
dışında maddi çıkarlar da vardır. Bu 
maddi çıkarlar ise ya stratejik yerler 
gibi güvenlikle alakalıdır ya da ham-
maddeler, sanayi ve ziraat ürünlerinin 
fazlasını satmak için gerekli ticari pa-
zarlar gibi menfaatlerle alakalıdırlar.

Bu maslahatlardan bir kısmı hayati-
dir, bir kısım da ikincildir/talidir. 

Hayati maslahat, devletin gecik-
meden uğruna bir savaşa girmeye hazır 
olduğu maslahattır. Hayati maslahatların 
listesinin uzun ve kısa olması devletin gü-

maslahatlarını, gayretlerini, ilgilerini ve 
bağlantılarını kendi bölgesi ile sınırlandı-
rır. Bu nedenle o, bölgesel maslahatların-
dan kendi siyasi faaliyetleri için bir alan 
oluşturur.

Evrensel Devlet’in ise maslahatları, 
gayretleri, ilgileri ve bağlantı-
ları dünyanın her köşesine 
yayılır. Böylece bütün dünya 
kendisi için siyasi faaliyet ala-
nı olur.

Şu husus iyi anlaşılmalıdır: 
Devletlerarası durumu anla-
mak için devletlerarası ilişki-
leri ve bu ilişkilerin iskeletini 
anlamakla birlikte “Birinci 
Devlet”in merkezî konu-
mu üzerine ve devletlerarası 
siyaseti etkilemek maksadıy-
la devletlerarasındaki daimi 
yarış ve rekabeti de anlamak 
gerekir. 

Bundan dolayı, dünyada-
ki birinci devletin merkezî 
konumunu bilmek dünya 
siyasetini ve devletlerarası 
durumu anlamak bakımın-
dan çok önemlidir. Zira barış 
döneminde birinci devlet, 
devletlerarasında dünyada 
söz sahibi olur. Ondan sonra 
ikinci devlet ve devletlerara-
sı siyaseti etkileme gücüne 
sahip olan herhangi bir dev-
let aynı seviyede olur. Diğer 
devletleri etkileme ancak 
birinci devleti etkilemede 
ağırlığı olan devletlere aittir. 
Bu etkileme devletlerin biz-
zat kendi ve dünya çapındaki 

güçlerine göre farklı olur. Zira devletin 
gücü ve dünya çapındaki ağırlığının bo-
yutu onun birinci devleti etkilemesi ve 
buna bağlı olarak devletlerarası siyaset-
teki varlık gösterme derecesi olur. Ancak 
devletlerarası durumdaki birinci devlet, 
devletlerarası siyaseti kendi lehine çevir-
meye göreceli olarak daha muktedir ve 
devletlerarası durumu etkilemede daha 
fazla imkâna sahip sayılır. Bundan dolayı 
devletlerarası durumu etkileme imkânı-

DEVLETLERARASI SİYASİ DURUM

Devletlerarası arenada 
devletin faaliyeti, 
ancak kendisi için 

çıkarlar sağlamak ve bu 
maslahatları korumak 
için olur. Kendi sınırları 

dışında devletin çıkarları 
çeşitlidir ve çoktur. Bunlar 

ideolojiyi yaymak için 
uygun şartlar hazırlamak 
gibi ideolojiktir, devletin 
heybetini, haysiyetini ve 
devletlerarası merkezi 

konumunu korumak gibi 
manevidir

cüne göre olur. Kuvvetli devletin hayati 
maslahatlarının listesi uzun olur. Böylece 
devletlerarası bağlantıları ve devletlera-
rası arenaya müdahaleleri çoğalır. 

Maslahatlar, devlete değişik bağlan-
tıları zorunlu kılar, tersi değildir. Yani 
devletin bağlantıları, devlete maslahatları 
zorunlu kılan değildir. Devletin türü ve 
hacmi, devletin maslahatlarının genişli-
ğini belirler. Mesela Bölgesel Devlet, 
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na sahip her devletin konumunu anlamak 
devletlerarası durumu anlamak için bir 
esastır.

Birinci devlet konumu devletlerin ara-
sında devamlı el değiştirir. İkinci Dünya 
Savaşı’ndan önce; İngiltere birinci devlet 
mertebesini işgal ediyordu. Almanya, 
onu sıkıştırmaya başladı ve sonunda, 
birinci devlet oldu. Almanya’nın, İkinci 
Dünya Savaşı’na katılmasına kadar, du-
rum böyle devam etti. 
Daha sonra; Amerika, 
devletlerarası sahneye 
girdi ve devletlerarası 
sahnede birinci devlet 
oldu. Çünkü devletle-
rarası siyaseti, kendi 
yanına çekmekte di-
ğer devletlere oranla, 
daha kuvvetli idi ve 
böylelikle Amerika, 
devletlerarası arena-
yı işgal etti. Öyle ki; 
Amerika’nın isteme-
diği siyasi vakıalar ger-
çekleşmez ve tatbikat 
sahasına konulmaz 
hâle geldi. Ancak ve 
ancak onun istediği 
siyasi vakıa ve işler uy-
gulanır oldu. 

Bundan dolayı; şu 
an hâlen devletlerara-
sı durumda Amerika 
birinci devlet konu-
munda sayılmaktadır. 
Çünkü diğerlerine 
oranla, devletlerarası 
siyaset yapmada dev-
letlerin en kuvvetlisi 
sayılmaktadır ve dev-
letlerarası durumda 
etki bakımından imkâ-
nı, diğer devletlerden 
daha çoktur. Onun mertebesini daha 
da kuvvetlendiren ise Birleşmiş Milletler 
teşkilatıdır. 

Tesir bakımından ise birinci devlet 
üzerine diğer devletlerin tesiri ancak 
dünya üzerinde bir ağırlığı bulunan dev-
letlerce olur. Kendi gücüne ve dünya 

üzerindeki ağırlığına göre bu tesir deği-
şir. Devletin güçlülüğüne ve dünya üze-
rindeki ağırlığının nispetine göre birinci 
devlete ve bundan sonra dünya siyaseti 
üzerine devletlerarası yönden etkisi olur. 

Çok büyük kuvveti ve hayli imkânları 
bulunması, Rusya’yı birinci devlete yani 
Amerika’ya ve daha sonra da devletle-
rarası cihetten dünya siyasetine ilk tesir 

eden devlet hâline getirdi. İngiltere’nin 
de birinci devlet üzerinde ve benzer 
şekilde devletlerarası cihetten dünya 
siyaseti üzerinde önemli tesirleri bulun-
maktadır. Yine Fransa, devletlerarası 
cihetten dünya siyaseti üzerine tesir et-
mek için, çeşitli çalışmalar yapmaktadır.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Rus-
ya, İngiltere ve Fransa devletlerarası are-
nada ve dünya siyasetinde tesirli olabil-
mek için çalışmaya başladılar. Amerika ise 
bu üç devletin dünya siyasetinde tesir et-
mek için yaptıklarına karşı çıkmadı. Rus-
ya’ya karşı çıkmamasının asıl sebebi, İkinci 
Dünya Savaşı’nda kendisinin müttefiki ol-
ması idi. Ayrıca Rusya Doğu Bloğu’nun li-
deri ve komutanı, aynı zamanda Birleşmiş 

Milletler’in kurucuların-
dan biriydi. Dolayısıyla 
onun dünya siyasetine 
katılmaması mümkün 
değildi. Bütün sorun-
ların barış vasıtasıyla 
çözülebilmesi ve dünya 
savaşına sürüklenme-
mesi ve Rusya’nın da 
tesirinin olabilmesi için 
Amerika gayret sarf 
etmekte ve onu sürük-
lemektedir. İngiltere 
ve Fransa’ya karşı çık-
mamasının sebebi ise 
İkinci Dünya Savaşı’nda 
her ikisi de onun Rusya 
gibi birer müttefiki idi 
ve bu iki devletin Batı 
Bloğu’ndaki yeri bilinen 
bir şeydir. Amerika da, 
Batı Bloğu’nun lideri ve 
komutanıdır. Onun için 
Amerika’nın, onların 
her ikisini de yanına al-
ması ve Rusya ile Doğu 
Bloğu’nun karşısında 
kuvvetlenebilmesi için 
bu durum mecburi bir 
etken idi. Doğal olarak 
Fransa ve İngiltere’nin 
dünya siyasetine katıl-
ması ve tesirli olabilmek 
için gayret sarf  etmeleri 
de mecburiydi. Dünya 

siyaseti ile ilgili her mevzuda Amerika’nın 
onları işin içine katması oldukça tabii idi. 
Bundan dolayı bu dört devlet, dünya siya-
setini harekete geçirmektedirler ve dün-
yada olup biten her mevzuya katılmak-
tadırlar. Dünya ile ilgili bütün meseleler-
de, yine bunların görüşleri alınmaktadır. 

Birinci devlet konumu 
devletlerin arasında devamlı 

el değiştirir. İkinci Dünya 
Savaşı’ndan önce; İngiltere 
birinci devlet mertebesini 
işgal ediyordu. Almanya, 

onu sıkıştırmaya başladı ve 
sonunda, birinci devlet oldu. 

Almanya’nın, İkinci Dünya 
Savaşı’na katılmasına kadar, 

durum böyle devam etti. Daha 
sonra; Amerika, devletlerarası 
sahneye girdi ve devletlerarası 

sahnede birinci devlet oldu 
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Devletlerarası durumu anlamak için 
dünyada birinci devlet seviyesinde bu-
lunan devletin durumunu ve bu devlete 
ve dünya siyasetine göre diğer devlet-
lerin mevkilerini bilmek elzem olduğu 
gibi Tabi Devletler, Uydu Devletler ve 
Müstakil (Bağımsız) Devletleri de bilmek 
elzemdir. 

Tabi Devlet: Haricî siyasetinde 
ve dâhilî işlerinin bir kısmında bir baş-
ka devlete bağlı olan 
devlet demektir. Mısır 
ile Amerika arasında-
ki ilişki ve şu andaki 
Kazakistan ile Rusya 
arasındaki durumda 
olduğu gibi.

Uydu Devlet: 
Tabi olarak değil mas-
lahatının gereği olarak 
dış siyasetinde bir baş-
ka devletle bağlantısı 
olan devletlerdir. Ja-
ponya’nın Amerika ile 
Avustralya’nın Ameri-
ka ve İngiltere ile Ka-
nada’nın Amerika, İn-
giltere ve Fransa ile ve 
şu andaki Türkiye’nin 
Amerika ile olan ilişki-
lerinde olduğu gibi.

Müstakil Devlet: 
Haricî ve dâhilî siyase-
tinde maslahatına göre 
dilediği gibi hareket 
eden devlet demektir. 
Fransa, Çin ve Rusya 
örneklerinde olduğu 
gibi.

Böylece, müstakil 
olan devletlerin yö-
neticileri ajan olur ise 
veya herhangi bir dev-
lette iktidarın başına gelen kişi olur ise o 
devlet, yöneticisinin ajanı olduğu devle-
te, tabi bir devlet hâline gelir. Sömürülen 
bütün devletler, bu gibi durumlarla kar-
şılaşabilirler ve yöneticilerinin değişmesi 
sonucunda, bir elden diğer ele geçerler. 
Devletlerarası cihetten, bu gibi devletler 

müstakil kabul edilirler. Fakat onlar hakikî 
cihetten başkasına tabi olan devletlerdir. 

Çin’in durumu: Her ne kadar büyük 
devlet ise de bölgesel çerçevesi içindedir. 
Yani bölgesel olarak büyük devlet sayıla-
bilir. Kendi bölgesi istisna edilirse dünya-
nın muhtelif  bölgelerindeki devletlerara-
sı sorunlar üzerinde etkisi zayıftır. 

DEVLETLERARASI SİYASİ DURUM

lamak suretiyle Avrupa Birliği’ni Alman-
ya’nın birleşmesiyle vurmak istedi. An-
cak Almanya bu sıkıntıyı aşmayı başardı 
ve Amerika kıskacından kurtulmaya gö-
zünü dikti. Avrupa’ya özellikle de Fran-
sa’ya yöneldi. Zira Avrupa Birliği’ne dö-
nüşen Avrupa Ortak Pazarı’nda etkin bir 
rolü vardı. Bu süreçte Almanya’nın eko-
nomik araçlarla bu konudaki çabalarını 
sürdürmeye devam etmesi, özellikle de 

doğu Avrupa ülkelerine 
ekonomik olarak des-
tek vermesi Avrupa 
devletleri nezdinde bir 
nüfuzunun olacağı an-
lamına gelmez. Ancak 
bu durum Almanya’nın 
devletlerarası siyaset-
te rol sahibi olacağı 
anlamına da gelmez. 
Çünkü devletlerarası 
siyasette etkili olabil-
mek siyasi planlarının 
uygulanmasını sağlaya-
cak askerî kuvvet ve 
siyasi ameller nokta-
sında odaklaşmaktadır. 
Her ne kadar Fransa 
ile uyum sağlama gi-
rişimlerine başladı ise 
de bu durum hâlen 
daha Almanya’nın etki 
açısından fakir oldu-
ğu hususlardandır. Bu 
konudaki girişimler ve 
çalışmalar tepkisel ey-
lemlerden öteye geç-
memektedir.

Her ne kadar bili-
nen anlamıyla Japon-
ya büyük devlet değil 
ise de dünyanın sorun-
larıyla ilgili olarak dev-
letlerarası ekonomi 

üzerinde büyük etkiye sahip bir gücü bu-
lunduğundan Japon halkının da bu halk-
lara ve devletlere ilave edilmesi gerekir.

Devletlerarası siyaset kapsamın-
da yer almayıp daha ziyade sömürgeci 
devletlerin işgalleri altındaki bir ülkeden 
kaynaklanan bazı durumlar da vardır. Bu 

Devletlerarası durumu 
anlamak için dünyada birinci 
devlet seviyesinde bulunan 
devletin durumunu ve bu 

devlete ve dünya siyasetine 
göre diğer devletlerin 

mevkilerini bilmek elzem 
olduğu gibi Tabi Devletler, 

Uydu Devletler ve Müstakil 
(Bağımsız) Devletleri de 

bilmek elzemdir

Almanya’nın durumu: Amerika, Av-
rupa Birliği’nin en büyüğü olması bekle-
nen Almanya’yı ekonomik açıdan sıkıntı-
ya sokmak, engellemek veya büyümesini 
geciktirmek için ekonomik açıdan zayıf 
olan Doğu Almanya ile birleşmesini sağ-
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durumlar ve benzerleri devletlerarası si-
yasette incelenmez ve bunlar hakkında 
genel hatlar verilmez. Her durum mev-
cut vakıasıyla incelenir ve o vakıaya göre 
bir hüküm verilir. 

Devletlerarası Çatışma Alanla-
rı: Dünyada meydana gelen siyasi işler 
pek çoktur ve bunlar çeşitli meselelerle 
alakalıdır. Bu meseleleri, şu dört esasi 
meseleye ayırmak mümkündür. Bunlar; 
Avrupa Meselesi, Ortadoğu Meselesi, 
Uzakdoğu Meselesi ve Afrika Mesele-
si’dir. Bütün meseleleri; bu dört mesele-
ye ayırmak, iki sebepten kaynaklanır. 

Birincisi: Amerika Birleşik Devletleri 
ve Sovyetler Birliği yani iki büyük devlet 
ve bu büyük devlet ile yarışan ve eski-
den beri büyük sayılan diğer devletlerin 
arasında, şu anda meydana gelen bütün 
çatışmalar ancak bu dört bölgede yapıl-
maktadır. Çatışma sahası ancak bu dört 
bölgedir. Bunun için de, gayet tabii ola-
rak, tüm meseleler; Avrupa Meselesi, 
Ortadoğu Meselesi, Uzakdoğu Meselesi 
ve Afrika Meselesi şeklinde özelleştirilir. 

İkincisi: Diğer siyasi meseleleri daha 
iyi anlamak için en iyi misal, bu mese-
lelerdir. Buna ek olarak, siyasi vakıalar 
genellikle bu meselelerin çevresinde 
dolaşır. Eskiden beri büyük devlet sayı-
lan devletler ve şimdi iki büyük devletle 
yarışa giren devletler ve iki büyük devlet, 
kendi aralarında ana hatları ile bu dört 
meseleye ehemmiyet göstermektedirler.

 Buna göre, bütün siyasi işler ancak 
bu dört mesele ile ilişkilendirilir. Yalnız-
ca bu meselelerin vakıasının tek bir vakıa 
olmadığı, bunun için de bütün meselele-
ri tek bir esasa göre ele almanın doğru 
olmadığı bilinmelidir. Aksine her mesele, 
kendi vakıası içinde ve kendi vakıasına 
göre ele alınmalıdır. 

Devletlerarası Tuzaklar ve Si-
yasi Manevralar: İşte, siyasi işlerin ya-
pıldığı ve üzerinde çatışmaların yaşandığı 
dört büyük mesele bunlardır. Siyasi işler, 
bu sorunların dışında da olabilmektedir. 
Zaten siyasi işlerin olması için, çatışmala-
rın olması da gerekmez. Büyük devletler; 
birbirlerine tuzak kurdukları, hile yaptık-

ları ve birbirlerini sıkıştırdıkları sürece, 
karşı stratejiler üretmeleri ve siyasi oyun-
lar hazırlamaları zaruridir. Devletlerarası 
tuzaklar ihdas etmek, bu tuzaklara diğer 
devletleri düşürmek veya diğer devletle-
ri zayıflatmak ya da kendini kuvvetlendir-
mek ve bunlara benzer başka sebepler 
vardır ve bu misaller sayılamayacak ka-
dar çoktur. 

Devletlerarası tuzaklar veya siyasi 
manevralar veya buna benzer işler; diğer 
devletleri zayıflatmak için yapılır. Bu işler; 
genellikle devletlerarası arenada ger-
çekleştiği gibi, söz konusu dört mesele 
üzerinde de gerçekleşebilir. Ancak, ger-
çekleştiği zaman, bir noktaya, iki devlete 
veya çatışan devletlere özel olur. Genel 
olarak gerçekleşmesinin ise devletle-
rarası tesiri daha fazla büyütür. Bundan 
dolayı, siyasi kişiler dikkatlerini; siyasi 
meselelere ve bu meseleler çerçevesin-
de gerçekleşen siyasi işlere yöneltmeli-
dirler. Özellikle kendi bakışı; herhangi bir 
büyük devletten gelecek, herhangi bir 
siyasi işi kapsayacak genişlikte olmalıdır.
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İşte devletlerarası durumu anlamakla 
ilgili temeller bunlardır. Siyasi kimse, bun-
ları ve bunlarla ilgili hususları öğrenmeli 
ve izlemelidir ki konular kendi önünde 
açık olsun. Ayrıca her siyasi olay hakkın-
da siyasi tahlil yapıp görüşünü belirtebil-
sin. Böylece onun o görüşü gerçeğe ve 
doğruya en yakın olsun. Çünkü siyasi 
analiz yapmak kendisiyle dünyanın her-
hangi bir bölgesinde, herhangi bir siyasi 
olay hakkında hükmün verildiği yöntem-
dir. Bu ise, o bölgenin veya o memleketin 
siyasi gerçeğini ve bu gerçeğin devletle-
rarası siyasetle ilişkisini anlamaya dayanır. 

Bu nedenle İslâm ümmeti İslâm Dev-
leti’ni kurmaya ve dünyaya İslâm dave-
tini taşımaya çalışırken diğer devletlerin 
kabul ettikleri fikirleri araştırmalıdır ki, 
bu devletlerin ideolojik olup olmadıkları 
bilinsin. O zaman o devletlerin diğerle-
riyle ilişkilerinde ve maslahatlarını ger-
çekleştirmede etkili etkenler bilinir. Bu 
ilişkiler sürekli takip edilmelidir. Bunların 
gizlilikleri ve hedefleri idrak edilmelidir. 
Bunların yaptıkları işlerin manevra olup 
olmadığı ve eylemler ile hedefler arasın-
daki fark anlaşılsın ki böylece devletle-
rarası ilişkilerin üzerinde bulunduğu son 
gelişmeye vakıf  olunsun. 

Son olarak;

Vakıası hissedildiği üzere Amerika 
zirveye ulaştıktan ve rakipsiz olarak bi-
rinci devlet koltuğuna oturduktan son-
ra bulunduğu yerin tadını çıkartmaya 

başladı. Özellikle Sovyetler Birliği’nin ve 
komünist ideolojinin yıkılıp tepetaklak 
olmasından, devletlerarası dengede bu 
boşluğu büyük devletlerden herhangi bi-
risinin dolduramamasından, Amerika ile 
rekabet edecek bir devlet bulunmama-
sından veya küresel ikinci bir devletin or-
taya çıkmamasından birinci devlet ile di-
ğer büyük devletlerarasında bir uçurum 
meydana geldi. Bu durum, Amerika’yı 
küresel siyasette yalnız hareket eder, bu 
devletleri hafife alır ve tüm dünya devlet-
lerini de küçümser hâle getirdi. Böylelikle 
Amerika, görüşünü zorla kabul ettiren, 
zorba ve küstah bir devlet oldu. “Ya be-
nimlesin ya da bana karşısın!” sloganlarını 
kullanmak suretiyle kendisine bir düş-
man ekseni oluşturmak istedi. Diğer ül-
keleri siyasetine boyun eğdirmek ve düş-
manlığını kabul ettirmek için bu sözleri 
birer bahane olarak kullanmak suretiyle 
dünya liderliği üzerinde hâkimiyet kur-
mayı, dünyayı meşgul etmeyi ve dünya 
liderliği için yürüttüğü çalışmanın ekse-
nini oluşturacak bir düşman meydana 
getirmeyi planladı. Amerika tarafından 
seçilen bu düşman, İslâm ideolojisi ve 
İslâm ümmeti oldu ve onlara karşı Haçlı 
savaşını ilan etti. Böylelikle ortada her-
hangi bir boşluk kalmadı. Çünkü Ame-
rika; komünizmin ve devletlerinin düş-
tüğünü, dünyada İslâm ideolojisi dışında 
kapitalist ideoloji ile rekabet edecek 
bir başka ideoloji kalmadığını gördük-
ten sonra düşmanlığını belirginleştirdi. 

İslâm ümmeti; köklü ve büyük bir ta-
rihe sahip üç kıtada da uzantıları bulunan 
devasa imkânları olan bir ümmettir. Yine 
ümmetin köklerinden doğan, uyanık, bi-
linçli ve ideolojik bir partinin ümmetin 
hislerine tercüman olarak vakıada fikri ile 
somutlaştığı da aşikârdır. Ümmetin boğa-
zına çökmüş bulunan ve sömürgecilere 
tâbi olan; milliyetçi, vatancı, sosyalist, li-
beralist, demokrat veya yapmacık İslâm-
cı hareketlerin ve partilerin yüzlerindeki 
maskeler de bir bir düşmektedir. 

İşte İslâm ümmeti artık, düşman 
Amerika’ya karşı gerekli tüm icraatları 
gerçekleştirecek, bu hilekâr düşmanın 
tüm planlarını reddedecek ve ümmetin 
topraklarına ayak basabilmesinin birer 
aracı olan uşaklarını zincire vuracak Râşi-
dî Hilâfet Devleti’ni arzulamaktadır. Böy-
lece İslâm yeniden hayat bulacak ve dün-
ya siyasetindeki asli rolünü üstlenecektir.

   َويَْوَمِئٍذ يَْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن

“İşte o gün müminler ferahlaya-
caktır.”[Rum Suresi 4]

İslâm ümmeti artık, düşman Amerika’ya karşı gerekli 
tüm icraatları gerçekleştirecek, bu hilekâr düşmanın 
tüm planlarını reddedecek ve ümmetin topraklarına 
ayak basabilmesinin birer aracı olan uşaklarını zincire 
vuracak Râşidî Hilâfet Devleti’ni arzulamaktadır. 
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Arap Baharı, Hilâfet’in ilgası-
nın ardından parçalara ayrılan 
İslâm coğrafyasında sömür-

gecilerin insafına terk edilmiş ümmetin, 
yıllarca maruz kaldığı zulümlere ve içine 
düşürüldüğü zillete karşı göstermiş oldu-
ğu ilk direniş ve ayağa kalkış olması açı-
sından çok önemlidir. Ümmet bu ayağa 
kalkışla/kıyamla bugüne kadar kendisin-
de var olan ancak, sömürgeci kâfirler 
ve onların işbirlikçi ajanlarının baskı ve 
zulümleriyle bir türlü ortaya koyamadığı 
gücünün farkına varmış oldu. O koca sa-
raylarda yüzlerce korumayla varlıklarını 
sürdürüp, ümmetin mazlum evlatlarına 
gövde gösterisi yapan hainlerin silahsız, 
şiddetsiz sadece sokaklara dökülmek su-
retiyle nasıl yıkılıverdiklerine tanık oldu. 
Ümmet, sömürgeci efendilerini razı 
edebilmek adına; ümmetin servetlerini 
onlara aktarmakla kendilerini görevli ad-
deden, İslâm’ın ve İslâmi hayatın önüne 
engeller koymayı ve Müslümanlara düş-
manlık etmeyi kendilerine vazife sayan 
satılık uşakların içine düştükleri zilleti 
gördü. Kısacası ümmet, yıllarca kendile-
rini açlığa ve sefalete terk eden, canlarını, 
mallarını ve namuslarını heder etme ko-

nusunda efendilerinin emrini sadakatle 
yerine getiren bu işbirlikçilerden ilk kez 
hesap sormuş oldu.

Bununla birlikte ne yazık ki ümmet; 
meydanlarda zalim yönetimlere karşı 
göstermiş olduğu cesareti, onların silah-
larına ve kolluk kuvvetlerine karşı korku-
suzca takınmış olduğu tavrı ve yıkılacakla-
rını anladıklarında vermiş oldukları taviz-
lere rağmen göstermiş olduğu kararlılığı 
siyaset sahnesinde gösteremedi. Sömür-
geci kâfirler ve işbirlikçileri devrimleri 
engelleyemeyeceklerini anladıklarında, 
devrimi çalmak yani kendi lehlerine çe-
virmek adına hamle üstüne hamle yaptı-
lar. Müslümanlara ait bu devrimleri yine 
siyasi basiretten yoksun Müslümanları 
kullanarak ve onların yaptıkları hatalar-
dan faydalanarak Müslümanlar aleyhine 
döndürmeyi başardılar ve üstelik kovul-
dukları bu topraklarda kendi varlıklarını 
daha da sağlamlaştırdılar.

Biz de bu yazımızda artık devrimlerin 
unutulmaya yüz tuttuğu şu günlerde Tu-
nus, Mısır ve Libya özelinde bu konuyu 
ele almak istedik:

Tunus:

Tunus; 1574 yılında Osmanlı Hilâfet 
Devleti tarafından İslâm topraklarına 
dâhil edilmiş bir İslâm beldesidir. Üç yüz 
yıldan fazla İslâm toprağı olarak kaldık-
tan sonra 1881 yılında Bardo Anlaşması 
ile İslâm topraklarından kopup Fransız 
egemenliği altına girmiştir. 1956 yılı, Tu-
nus’un Fransız sömürüsünden bağımsız-
lığını elde ettiği yıl olarak bilinip kabul 
edilse de esasen sinsi bir İngiliz hamlesiy-
le İngiliz yönetimi altına girdiği tarihtir. İn-
gilizler Tunus üzerindeki hâkimiyetlerini 
1987 yılına kadar ajanları Habib Burgiba 
eliyle, ardından da Arap Baharı kıyamıy-
la devrilene kadar Zeynel Abidin Bin Ali 
eliyle devam ettirdiler.

Fransız ve İngiliz sömürüsü altında 
yüz otuz yıl süren laik esasa dayalı kapi-
talist yönetim ve onun aşılamaya çalıştığı 
kapitalist kültür Müslümanlar üzerinde 
telafisi zor olan bir takım yıkıcı etkilerin 
oluşmasına neden oldu. Bu etkilerin neti-
cesinde bugün Tunus toplumunun yarıya 
yakın bir kesimi kendisini laik olarak ad-
landıran ve laik yönetim yanında yer alan 
insanlardan meydana gelmektedir. Nite-

TUNUS, MISIR VE LİBYA’DA 

SONBAHAR
İbrahim Er
ibrahimer1971@gmail.com
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kim 2014 yılında yapılan son seçimlerin 
ardından şu anda Tunus’un yönetimi, 
devrik Zeynel Abidin rejiminin uzantısı 
olan laiklerin elindedir. Zira demokratik 
seçimi kazanan taraf  kendileridir. Bu aynı 
zamanda Tunus’ta devlet kurum ve ku-
ruluşları üzerinde sağlam bir İngiliz yapı-
sının varlığının devam ettiğini de göster-
mektedir. 

Tunus üzerinde 
bir asırdan fazla süren 
Batı sömürüsü, top-
lum ve devlet üzerin-
de yukarıda belirtme-
ye çalıştığımız etkileri 
oluşturmuş olsa da, 
Müslümanlar üzerinde 
de uzun süren sessiz-
liğin ardından büyük 
bir kıyamın ortaya 
çıkmasına vesile oldu. 
Çünkü sömürgeci kâ-
firlerin işgal ettikleri 
bölgelerdeki ilk hedef-
leri İslâm ve ona tabi 
olan ihlaslı Müslüman-
lardır. Çünkü ihlaslı 
ve siyasi basiret sahibi 
Müslümanların varlığı, 
onların bu beldeler-
deki varlığı ve bekası 
açısından önemli bir 
tehdittir. Müslümanla-
rın ve hatta bir takım 
ibadetlerden ibaret 
olarak da kalsa İs-
lâm’ın varlığı onlar için 
en öncelikli olarak hal-
ledilmesi gereken bir 
meseledir. Allah’a, di-
nine ve o dine mensup 
olan Müslümanlara 
düşmanlıkta sömürgeci kâfir efendilerini 
aratmayan zalim ve zorba yönetimler ise 
bu zulümlerin uygulayıcıları ve efendile-
rinin bekalarının koruyucuları konumun-
dadırlar.

Diğer İslâm beldelerindeki gibi Tu-
nus’un ajan yöneticileri de kimliklerini ve 
şahsiyetlerini ufak bir bedel karşılığında 
sattıkları Batılı efendilerinden aldıkları 

emirler doğrultusunda ümmetin kimliğini 
yok etme ve doğru yoldan saptırma adı-
na pis icraatlarını hayata geçirdiler. On-
lar bir taraftan İslâm’a ve Müslümanlara 
taarruzda bulunurken diğer taraftan da 
ümmetin servetlerini yani mal ve zen-
ginliklerini yağmalamaya devam ettiler. 
Ülkeyi kapitalizmin karanlığına her geçen 

gün daha fazla batırıp, ekonomik ve siyasi 
darboğazla insanlara hayatı yaşanmaz bir 
hâle getirdiler. Uyguladıkları yoksullaştır-
ma ve açlık politikalarıyla servetin mutlu 
küçük bir azınlık üzerinden sömürgecile-
rin eline ulaşmasını sağladılar.

Nihayet ümmet sonunda harekete 
geçti ve bu hareketin başlangıç noktası 
Tunus oldu. Ümmetin sabrının sınırlarını 

sonuna kadar zorlayan Batı uşağı hain yö-
neticiler, Tunus’ta başlayan bu mübarek 
kıyamla birlikte neye uğradıklarını şaşır-
dılar. Mübarek kıyam diyoruz çünkü bu 
kıyam Hilâfet’in ilgasından bu yana maruz 
kaldıkları zulümlere ve içine düşürüldük-
leri zillete karşı ümmetin sömürgeci kâ-
firlere ve onların işbirlikçi ajanlarına yö-

nelik ilk başkaldırısıdır. 
Bu devrim; bölgenin 
tamamını uyandırma-
sı, ümmetin kendi gü-
cünün farkına varması 
ve kendi topraklarında 
gerçek söz sahibinin 
kim olduğunun başta 
sömürgeciler ve işbir-
likçileri olmak üzere 
cümle âleme gösteril-
mesi açısından önem-
lidir. Sonuçta bu İslâmi 
bir kıyamdır ve ümme-
tin zulme ve zalimlere 
karşı zafer yolunda at-
tıkları ilk adımdır.     

Kıyama karşı Tunus 
rejimi önce çok sert 
tepki verdi ve kolluk 
kuvvetlerini harekete 
geçirerek insanların 
üzerine kurşunlar ve 
gaz bombalarıyla sal-
dırdı. Ancak bu sert 
çıkışın tepkisi daha bü-
yük oldu ve protesto-
lar başka şehirlere de 
sıçradı. Hareketi bas-
tıramayacağını anlayan 
rejim, bu sefer de iş-
sizlik ve ekonominin 
düzeltilmesi ile ilgili va-
atlerde bulundu. Hatta 

gıda fiyatlarında indirime gidileceğini vaat 
etti. Ancak bütün bunlar devrimi engel-
lemeye yetmedi.

Kıyamın bastırılamayıp 14 Ocak 2011 
tarihinde Bin Ali’nin ülkeden firar etme-
siyle birlikte devrimin tamamlanmasının 
ardından sömürgeci kâfirler bu defa da 
engelleyemedikleri devrimi çalmak, onu 
hedefinden saptırarak başka yöne ka-

Sömürgeci kâfirler ve 
işbirlikçileri devrimleri 
engelleyemeyeceklerini 

anladıklarında, devrimi çalmak 
yani kendi lehlerine çevirmek 

adına hamle üstüne hamle 
yaptılar. Müslümanlara ait bu 

devrimleri yine siyasi basiretten 
yoksun Müslümanları kullanarak 
ve onların yaptıkları hatalardan 

faydalanarak Müslümanlar 
aleyhine döndürmeyi başardılar
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nalize etmek amacıyla harekete geçtiler. 
Fitneciler vasıtasıyla toplumun içerisin-
de demokrasi ve reform söylemlerini 
yayarak İslâmi havayı dağıtmayı ve hal-
kın bu söylemler etrafında toplanmasını 
sağlamayı planladılar. Nitekim devrimin 
hemen sonrasında Zeynel Abidin Bin 
Ali’nin sağ kolu olan eski başbakanlar-
dan Muhammed Gannuşi ülkenin devlet 
başkanlığını geçici olarak devraldığını ilan 
etti. Bununla birlikte anayasaya saygılı 
olacağı, daha önce açıklanan siyasi, eko-
nomik ve toplumsal reformların tam bir 
titizlikle uygulanacağı sözünü verdi.

Hemen ardından Muhammed Gan-
nuşi meseleyi Anayasa Komisyonu’na 
sevk etti. Meclis Başkanı Mebeza görevi 
gereği Muhammed Gannuşi’ye “ulusal 
birlik” hükümetini kurma görevini vere-
rek kendisi de devlet başkanlığı görevi-
ne atandı. Ulusal birlik hükümetinde Bin 
Ali’nin ekibinden altı bakanın yanı sıra 
göstermelik üç de muhalif  kanattan ba-
kan yer aldı. Böylece Tunus’u tarihinin ilk 
çok partili demokratik seçimlerine taşı-
yacak olan hükümet tamamlanmış oldu. 
Gerçek şu ki, bu hükümeti oluşturanla-
rın tamamı İngiliz ajanı devrik başkan Bin 
Ali’nin aynı istikametteki adamlarından 
başkaları değillerdi. Tunus’ta devrik dev-
let başkanı ve beraberindeki bazı yakın-
ları ülkeyi terk etmiş ama İngiliz varlığı ve 
devlet üzerindeki etkisi ajanları üzerin-
den, olduğu gibi kalmıştır.

Tunus ilk çok partili demokratik se-
çimlere giderken, İslâmi bir hareket ola-
rak bilinen Nahda’nın kurucu lideri olan 
ve sürgünde bulunan Raşid Gannuşi 
de Tunus’a dönmüş ve hareketin genel 
başkanlığına seçilmiştir. Diğer taraftan 
devrimin ardından oluşturulan geçiş hü-
kümeti de Nahda hareketine partileşme 
izni vererek seçimlere katılmasının önü-
nü açmıştır. İşte bu hamle İngiliz siyaseti 
tarafından Tunus’taki devrimi çalmanın 
ve İslâmi kalkışmanın sonunu getirme-
nin hamlesi olmuştur. Müslüman kitlenin 
laik yönetimlere tepki olarak bu partiyi 
destekleyeceği ve dolayısıyla demokratik 
ortama gireceği kesindir. Özellikle Bin Ali 
döneminde Nahda üyelerine yapılan zu-

lümler ve Nahda’nın yasaklı olması, lide-
rinin sürgünden dönmesi bu süreci daha 
da kolay hâle getirecektir. Bu gelişmeler 
ise ajanı Müslüman halk tarafından ala-
şağı edilmesine ve ülkeden kaçmak zo-
runda kalmasına rağmen İngiliz varlığının 
çok partili parlamenter sisteme geçmek 
suretiyle varlığını daha sağlama alması 
anlamına gelecektir ki, nitekim öyle de 
olmuştur. İşte Tunus devrimi bu şekilde 
çalınmış Müslümanların İngiliz güdümlü 
laiklere karşı yapmış olduğu bu devrim, 
İngiliz sömürüsünün varlığını sağlamlaş-
tırmasıyla son bulmuştur.

23 Ekim 2011’de yapılan çok parti-
li demokratik seçimleri kendi ifadesiyle 
“Demokratik Müslüman” olan Raşid 
Gannuşi’nin lideri olduğu Nahda Partisi 
kazanmış, ancak bu sefer de laik halk ke-
simleri güya şeriata karşı harekete geçiri-
lerek kaos ve kargaşa ortamı oluşturul-
mak suretiyle Nahda hükümeti istikrar-
sızlaştırılmıştır. Sonuçta iki defa düşürü-
len hükümet 2014 seçimlerini kaybetmiş, 
cumhurbaşkanlığı seçimlerine de aday 
çıkaramamıştır. İngiliz ajanı laikler Zeynel 
Abidin Bin Ali’nin kadrolarıyla tekrar yö-
netimi ele geçirerek Tunus’taki varlıklarını 
devam ettirmişlerdir. İşte Tunus devrimi-
nin gelmiş olduğu son nokta bu şekildedir.

Bu sırada Amerika’nın Tunus’a sızma 
girişimleri olduysa da başarılı olamamış-
tır. Yoğun ziyaretler ve Amerika’nın Tu-
nus’u NATO dışı müttefiki derecesine 
yükseltmek gibi siyasi faaliyetler, terörle 
mücadele kisvesi altında ülkede askerî üs 
kurmak için Tunus’a yapılan baskılar so-
nuç vermemiştir. Aynı zamanda eski ve 
yeni yönetim, Tunus’ta Amerika Afrika 
Komutanlığı Merkezine “AFRICOM” ev 
sahipliği yapmayı kabul etmedi. Kısacası 
Tunus’un İngilizlere sadık yöneticileri şu 
ana kadar Amerikan hamlelerine geçit 
vermedi.

Mısır:

Tüm dünya, aynen Tunus’ta olduğu 
gibi Mısır’da da sömürgeci kâfirlerin sa-
dık hizmetkârlarından olan Hüsnü Mü-
barek’in devrilmesiyle sonuçlanan bir 
devrime tanık oldu. O’nun sonu Tunus 
zaliminden daha kötü olmuştur. Yıllarca 
emrinden çıkmadığı Amerika onu kul-
lanılmış bir mendil gibi çöpe atmıştır. 
Mübarek, 10 Şubat 2011’de yetkileri-
nin çoğunu yardımcısı Ömer Süleyman’a 
devredip, 11 Şubat 2011’de ise görevini 
orduya ve anayasa mahkemesine devre-
derek istifa etmiş, istifa ettikten kısa bir 
süre sonra tutuklanıp yargılanmaya baş-
lanmıştır. Onun yönetiminde; toplumun 

Tahrir Meydanı - Mısır
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maruz kaldığı baskı ve şiddet, olağanüstü 
hâl, işsizlik, asgari ücretleri azaltma isteği, 
barınma eksikliği, yiyecek sıkıntısı, yolsuz-
luklar ve Müslümanlara yönelik uyguladığı 
baskılar bu devrimle yönetiminin sonunu 
getirmiştir

İstifasının ardından tüm ülke yöne-
timini Yüksek Askerî Konsey devraldı. 
Hükümet ve meclis dağıtılarak anayasa 
askıya alındı. Yüksek 
Askerî Konsey yöneti-
mindeki Mısır, 28 Ka-
sım 2011 ile 11 Ocak 
2012 tarihleri arasında 
yapılan parlamento se-
çimlerine sahne oldu. 
Muhammed Mursi 
liderliğindeki Müs-
lüman Kardeşler’in 
partisi olan Özgürlük 
ve Adalet Partisi, Mısır 
Parlamentosu’nda ço-
ğunluğu elde etmiş ve 
yeni Mısır hükümetini 
kurmuştur. Mısır’da da 
aynen Tunus’ta olduğu 
gibi büyük kıyam dev-
rimle sonuçlanmış 30 
yıllık Mübarek yöneti-
mi yerle bir edilmiş ve 
bir zalime daha üm-
met tarafından haddi 
bildirmiştir. Ancak sö-
mürgeci kâfirler tara-
fından önlenemeyen 
bu devrim, önce mev-
cut yönetimin anayasa 
dâhil bütün işlerlikleri 
ortadan kaldırıldık-
tan sonra, topluma 
istikamet olarak Mı-
sır’da ilk defa serbest 
olarak yapılacak parlamento seçimleri 
gösterilerek etkisizleştirilmeye çalışılmış-
tır. Ne var ki bu devrimin merkezinde 
olan Müslümanlar da bu çağrıya uymak 
suretiyle devrimle yerle bir edilen re-
jimin birkaç kişi müstesna hem de aynı 
kişiler üzerinden hayat bulmasına çanak 
tutmuşlardır. İşte hem Tunus’ta, hem de 
Mısır’da devrimler bu şekilde çalınmıştır.

Müslüman Kardeşler bu süreçte 
parlamenter demokrasinin içinde yer 
almakla kendileri ve ümmet için ölüm-
cül derecede bir hata yapmıştır. Çünkü 
devrimin hemen ardından birbirinden 
hiçbir farkı olmayan ve aslında devrimin 
muhatabı olan laikler karşısında farklı 
bir seçenek olarak ortaya çıkmak sure-
tiyle Müslümanların desteğini almış ve 

böylece onların laik rejime karşı duy-
dukları kinin önüne geçilmiştir. Böylece 
Müslümanlar nezdinde hedef, laik rejim 
ve onun arkasındaki efendi Amerika ol-
ması gerekirken mesele Mübarek’in ismi 
özelinde odaklanmıştır. Ulaşılması ge-
reken hedef  Hilâfet olması gerekirken, 
özgürlüklerin temel alındığı demokrasi 

ve çok partili sistem bizzat Müslümanlar 
tarafından ortaya konulmuş oldu. Şunu 
unutmamak gerekir ki; ne Cumhurbaş-
kanlığı ne de bakanlıklar gibi mevcut laik 
sistemlere katılmanın caiz olmadığı gün 
gibi ortadadır. Bu yolun, haram olmakla 
birlikte bir işe yaramadığı daha önceleri 
defalarca kanıtlanmıştır. Bizler çok iyi bili-
yoruz ki bu yol, kötü vakıanın hiç bir şeyi-

ni değiştirmez. Doğru 
çalışma, şu anki bozuk 
sistemi ortadan kaldı-
ran ve tek seferde bir 
bütün olarak İslâm’ı 
uygulayan kapsamlı ve 
köklü değişim çalışma-
sı ile söz konusu olur 
ki o da Rasul SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in me-
toduna uygun olarak 
Râşidî Hilâfet Devle-
ti’nin ikamesi için çalış-
maktır.

Mısır’da nihayet 
23-24 Mayıs 2012 ta-
rihlerinde cumhurbaş-
kanlığı seçimleri yapıldı 
ve Özgürlük ve Adalet 
Partisi adayı olan Mu-
hammed Mursi %51 
katılımın olduğu se-
çimlerde ikinci turda 
az bir farkla çoğunluğu 
alarak cumhurbaşkanı 
seçildi. Hem parla-
mento hem de cum-
hurbaşkanlığı seçim-
lerinde ortaya çıkan 
sonuçlar Mısır’da sö-
mürgeci kâfirler ve iş-
birlikçilerine fitne ate-
şini yakmak için ortam 
oluşturdu. Laik kesim-

ler sokaklara döküldü; Mursi ve parti-
sine yönelik protestolar her geçen gün 
artarak devam etti. Toplum neredeyse 
ikiye bölünme noktasına geldi. Mursi, 
olayları bastırma konusunda başarılı ola-
madı, aciz kaldı. Asker olayları bastırma 
konusunda Cumhurbaşkanı Mursi’ye 48 
saat süre tanıdı ve nihayetinde bir yıllık 
bir görevin ardından 3 Temmuz 2013’te 

Mısır yönetimi aynı Hüsnü 
Mübarek döneminde olduğu 

gibi efendileri olan Amerika’ya 
kusursuz olarak hizmet eden 
laikler üzerinden yürümeye 

devam etmektedir. Devrimin 
ardından yaşanan siyasi 
gelişmeler Amerika’nın 
devrimi çalmak ve kendi 

lehine çevirmek için yaptığı 
hile ve tuzaklarla dolu siyasi 
manevralarından ibarettir

TUNUS, MISIR VE LİBYA’DA SONBAHAR
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kendisine karşı darbe gerçekleştirildi.  
Özgürlük ve Adalet Partisi hükümeti dü-
şürüldü, kurulan geçici hükümet başkanı 
el-Beylavi 25.12.2013 tarihinde Müslü-
man Kardeşleri terörist grup ilan etti.  

Bu ibretlik sürecin ardından şu anda 
Mısır yönetimi aynen Hüsnü Mübarek 
döneminde olduğu gibi efendileri olan 
Amerika’ya kusursuz olarak hizmet eden 
laikler üzerinden yürü-
meye devam etmek-
tedir. Özetlemeye ça-
lıştığımız gibi devrimin 
ardından yaşanan siyasi 
gelişmeler Amerika’nın 
devrimi çalmak ve ken-
di lehine çevirmek için 
yaptığı hile ve tuzaklarla 
dolu siyasi manevrala-
rından ibarettir. Burada 
acı olan ise devrimin 
hemen ardından Müs-
lümanların demokratik 
ortama girerek sürece 
dâhil olmak suretiyle 
sömürgeci kâfir Ame-
rika’nın işini kolaylaştır-
malarıdır. Şüphesiz bu, 
devrimin ardından oy-
nanan büyük bir oyundu 
ve bu oyun Amerika’nın 
Mısır’daki varlığını daha 
da sağlamlaştırmış oldu. 
Üstelik de kendisine 
karşı başarılı bir dev-
rim yaparak Mısır’daki 
varlığını tehlikeye sokan 
Müslüman halkın etkisi-
ni azaltarak…

Libya:

Tunus’taki Yasemin Devrimi’nin di-
ğer ülkelere sirayet etmesiyle meydana 
gelen Arap Baharı; yıkılmaz denilen ve 
ümmetin gözünde büyüttüğü Batı iş-
birlikçisi, onlar adına İslâm’a ve Müslü-
manlara düşmanlık yapan ve ümmetin 
servetlerini onlar adına yağmalayıp üm-
meti yoksulluk ve açlığa terk eden ze-
banilerin birçok yerde ibretlik sonlarına 
sahne olmuştur. Aynen 42 yıllık iktidarı 
boyunca İngilizlerin sadık adamı olarak 

hizmet eden Libya diktatörü Muammer 
Kaddafi gibi. Kaddafi, içlerinde sonu en 
feci olanlardandır. Zira efendileri bunca 
yıllık sadakatle yapmış olduğu hizmetlere 
rağmen onu kurtarmayıp hiddetli kalaba-
lıklar tarafından linç edilmesine müsaade 
etmişlerdir. Böylelikle bastıramadıkları 
halkın öfkesinin dinmesini, Ulusal Geçi-

Libya’da Arap Baharı’nın etkisi ken-
disini 7 Şubat 2011 tarihinde gösterdi 
ve kısa sürede rejim yanlıları ile protes-
tocular arasında bir iç savaşa dönüştü. 
Ülke, rejim karşıtları tarafından kurulan 
Ulusal Geçici Konsey ve Libya Sosyalist 
Halk Cemahiriyesi olarak ikiye bölündü. 
Sonuçta Ulusal Geçici Konsey Kaddafi’yi 
katledip, Kaddafi yandaşlarına galip geldi 

ve Libya’nın tamamında 
kontrolü ele alıp yöne-
timi Genel Ulusal Kong-
re’ye devretti.    

İşte bundan sonra 
Libya’da siyasi bir be-
lirsizlik ortamı meyda-
na geldi. Ülkenin sahip 
olduğu zengin yeral-
tı kaynakları Kaddafi 
sonrası oluşan boşluğu 
doldurmak için sömür-
geci kâfirleri harekete 
geçirdi. Libya Avrupa 
ve Amerika’nın çatışma 
sahası hâline geldi. Şu 
an hâlâ çatışmalar ve 
bombalamalar devam 
etmekte, katledilen ma-
sum sivillerin sayısı her 
geçen gün artmaktadır. 
Kaddafi’nin sağlam bir 
İngiliz ajanı olması sebe-
biyle Libya’daki mevcut 
siyasi ortam da İngiliz-
lerin kontrolündedir. 
Bu durum da ortaya 
konan siyasi çözümlerin 

Amerika tarafından balta-
lanması anlamına gelmektedir. Çünkü şu 
an oluşturulacak siyasi istikrar İngilizlerin 
ülkede yeniden kontrolü ele alması anla-
mına gelecektir. 

Libya Avrupa ve Amerika’nın 
çatışma sahası hâline geldi. 

Şu an hâlâ çatışmalar ve 
bombalamalar devam 

etmekte, katledilen masum 
sivillerin sayısı her geçen 

gün artmaktadır. Kaddafi’nin 
sağlam bir İngiliz ajanı olması 
sebebiyle Libya’daki mevcut 
siyasi ortam da İngilizlerin 

kontrolündedir

ci Konsey’in zaferi üzerinden hareketin 
hararetinin düşmesini sağlamış oldular. 
Aynı, Mısır zalimi Hüsnü Mübarek’in 
devrimin ardından altı yıl zindanda tu-
tulması gibi. Aslında sadece bu iki hadise 
bile onların dostluğuna güvenip ümme-
tine ihanet edenlere, özellikle de onlara 
yaranmak adına İslâm’a ve İslâmi hayatın 
yeniden başlatılması için mücadele eden 
Müslümanlara karşı düşmanca tavırlar 
takınıp acımasızca taarruz edenlere ibret 
olması açısından yeter de artar bile…

Yönetim kargaşasını çözmek amacıyla 
2015 yılında Birleşmiş Milletlerin devreye 
girmesiyle Fas’ın Süheyrat kentinde bir 
uzlaşı hükümeti kuruldu. Ancak kurulan 
bu hükümet Libya’nın üçüncü hükümeti 
oldu. Trablus’taki İngiliz tesiri altındaki 
Ulusal Kongre’ye yakın hükümet ile Tob-
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ruk’ta Temsilciler Meclisi’ne yakın olan 
hükümet Libya’da daha önce kurulmuş 
hükümetlerdi. Amerika, ajanı eski bir 
general olan Hafter üzerinden Tobruk 
Temsilciler Meclisi’ne hâkimdir. Dolayı-
sıyla Fas’ta kurulan uzlaşı hükümetinin 
bu iki meclisten güvenoyu alması gerek-
mektedir lakin Tobruk Temsilciler Mec-
lisi’nden alamamıştır. Kısacası Amerika 
tarafından çözümün önüne geçilmiştir. 
Sonuç olarak bu engellemeler ve karşı-
lıklı hamleler doğrultusunda, o gün söz 
konusu olan bu siyasi belirsizlik ve yöne-
tim kargaşası bugün de Libya üzerindeki 
varlığını devam ettirmektedir. 

Özetle Avrupa, siyasi ortam üzerinde 
egemen olduğu için müzakereler yoluyla 
en kısa zamanda siyasi çözüme ulaşmak 
istemektedir. Bu siyasi ortam yönetimin-
de varılacak herhangi bir çözüm doğal 
olarak Avrupa’nın yararına olacaktır. 

Amerika ise Libya’da siyasi ortamdan 
yoksun olduğu için oluşturulmaya çalışı-
lan siyasi ortamları baltalamaya çalışacak-
tır. Şu anda terör bahanesi ve özellikle de 
IŞİD’in bölgedeki varlığı üzerinden askerî 
müdahalelere zaman zaman başvurmak-
ta ve bombalama eylemleri gerçekleştir-
mektedir. Bu bombalama eylemleri ve 
askerî müdahale kozunu, müzakereler 
yoluyla engelleyemediği olası bir çözüme 
ulaşılma hamlesini durdurma aracı olarak 
da kullanılacaktır. 

Bu nedenle, Tunus ve Mısır’da Arap 
Baharı’nın ardından durulan sular Libya’da 
kaynamaya devam etmektedir. Zira Tu-
nus ve Mısır’daki vakıa ile Libya’daki vakıa 
arasında fark vardır. Tunus’taki etkin İn-
giliz varlığı çatışmanın, ajanları üzerinden 
İngilizlerle halk arasında gerçekleşmesini 
sağladı. Mısır’daki etkin Amerikan varlığı 
da devrim ve sonrasındaki çatışmanın, 

ajanları üzerinden halk ile Amerika ara-
sında gerçekleşmesine neden oldu. Bu 
iki beldedeki ajanların hile ve ihanetleri 
sömürgeci kâfirler adına suların durulma-
sını sağladı. Libya’da ise durum daha fark-
lıdır. Çünkü Libya’daki çatışma; Amerika 
ile Avrupa, özellikle İngiltere ve bir de-
receye kadar da Fransa arasındadır. Her 
ne kadar bu çatışma esnasında taraflar 
her zamanki gibi yerli uşaklar kullanıyor 
olsa da bu çatışma temelde uluslararası 
bir çatışmadır.

Sonuç olarak sömürgeci devletlerin 
İslâm beldeleri üzerinde gerçekleşen bu 
devrimleri çalmaları ve kendi lehlerine 
çevirmeleri ve belki de varlıklarını geç-
mişe oranla daha da sağlamlaştırmaları, 
onların buralarda süresiz olarak kalacak-
ları anlamına gelmemektedir. Çünkü on-
lara bu devrimlerle korkuları yaşatan bu 
ümmet, onları kuracakları Râşidî Hilâfet 
Devleti ile topraklarından atmayı da ba-
şaracaktır. Bu ise ümmetin uyanması ve 
onların sistemlerinin çatırdaması temel 
alındığında, çok yakın bir zamanda ger-
çekleşecektir inşaAllah…

الَِّذيَن ظَلَُموا أَيَّ ُمنَقلٍَب يَنَقلِبُوَن

“Zulmedenler yakında nasıl bir 
inkılaba uğrayıp devrileceklerini 
bileceklerdir.” [Şuara 227]

Devrik Liderler: Zeynel Abidin Bin Ali, Ali Abdullah Salih, Muammer Kaddafi ve Hüsnü Mübarek
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SURİYE’DE
SON DURUM NEDİR?

Osman Yıldız
o-yildiz99@hotmail.com

2011 yılı Şubat ayında Suriye güvenlik birimleri, Tunus ve Mısır’daki devrimlerden etkilenerek 
duvarlara Suriye rejiminin yıkılmasını talep eden sloganlar yazdıkları suçlamasıyla Deraa’da 
16 öğrenciyi tutukladı ve çocuklardan haber alınamaz oldu. Evlatlarının akıbetlerinden en-

dişe duyan ailelerin taleplerine önem verilmedi. Daha sonra şehrin bazı yerlerinde gösteriler yapıldı. 
18.03.2011 Cuma günü ise şehirde büyük protestolar patlak verdi. Esed rejimi de her zaman olduğu 
gibi bu protestolara vahşi bir şekilde karşılık verdi. Bu ilk protesto gösterisi dört kişinin ölümü, onlarca 
kişinin yaralanması ve birçoğunun tutuklanması ile sonuçlandı. 

Bu olayın aleyhine gelişmesinden korkan ve Deraa’nın yanı sıra ülkenin genelinde insanların tep-
kisini çeken Suriye rejimi, tutuklu çocukların serbest bırakılacağı sözünü vermekle birlikte, olaya ka-
rışan herkes hakkında soruşturma açıldığını açıkladı. Ancak 19.03.2011 Cumartesi günkü güvenlik 
güçlerinin davranışları, rejimin soruşturma açılacağı ve tutukluların serbest bırakılacağı sözünü ya-
lanladı. Zira aynı güvenlik güçleri, önceki gün öldürülenler için yürüyüşe geçen, rejime karşı ayak-
lanmaya çağıran ve sayıları on binleri bulan kalabalıkla karşılaştıklarında, göz yaşartıcı bombalar ve 
coplarla karşılık verdiler. Bir kişiyi öldürdüler, çoğunu yaraladılar, birçok göstericiyi tutukladılar. Hat-
ta Deraa Hastanesini basıp bazı yaralıları helikoptere bindirerek, bilinmeyen bir yere götürdüler.
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Tüm bunlara mukabil Deraa’yı temsil eden 
aşiretler, güvenlik güçleri Deraa’dan çekilmedi-
ği, hava uçuşları durdurulmadığı ve tutuklanan 
çocuklar serbest bırakılmadığı takdirde, rejime 
karşı duracaklarını beyan ettiler. Fakat kendisin-
den başkasını görmeyen ve insanların onuruyla 
oynamayı alışkanlık edinen zalim rejim, verdiği 
sözleri yerine getireceğine, protestolar durdu-
rulmazsa çok sert bir şekilde cevap vermekle 
halkı tehdit etti. Durum iyice gerildi ve göste-
riler günlük olarak devam etti. Hükümet ve 
Baas Partisi merkezlerine saldırıldı. Baba Hafız 
Esed’in heykelinin bir kısmı yıkıldı ve bu arada 
devlet despotik uygulamalarını sürdürdü.

Deraa’daki insanların rejim karşıtı protes-
toları, yukarıda belirttiğimiz sebeplerden ötürü 
diğer bölgelerdeki gösterilerden daha çok ivme 
kazandı. Ancak diğer bölgelerde de başlangıcına 
nazaran önemli görülecek protestolar ve gös-
teriler meydana geldi. Genelde bu gösteriler, 
Şam, Humus, Halep, Banyas, Kamışlı, Dyerizor, 
Süveyde, el-Muarra, Misyaf, Casım, el-Mı’dami-
ye, Duma ve Madaya olmak üzere ülkenin ku-
zeyinden güneyine, batısından doğusuna birçok 
şehri sardı. Nihayetinde 2011 Mart ayı, Suriye 
için devrimin başlangıcı kabul edilen ay oldu.

Suriye’deki bu kıyam, bu devrim hareketi 
ABD’yi korkuttu. Devrimin önüne geçmek ve 
ajanı Esed’i muhafaza edebilmek için bir dizi 
plan sergilendi. Ancak Amerika bu planlarla şu 
ana kadar Esed’i korumayı başarsa da istediğini 
tam olarak elde etmekte başarılı olamadı.

Amerika Robert Ford planı, Kofi Annan 
planı ve ardından Ahdar İbrahimi planı da ba-
şarısız olunca sahneye bu defa da Birleşmiş 
Miller Suriye Temsilcisi De Mistura planını sür-
dü. De Mistura planı ile birlikte Amerika artık 
karnından konuşmuyor, açık açık kasap Beşşar 
Esed’i çözümün bir parçası olarak görüyordu. 
Bölge devletleri de artık bu duruma göre şe-
kil alabilir hatta “Esedli çözüm” açıklamalarını 
yapabilirlerdi. Bu, sadece onların Amerikan 
çözümünü kabul ettiklerini göstermiyordu aynı 
zamanda onların Amerikan sanayi malı oldu-
ğunu da gösteriyordu. Eğer öyle olmasa Al-
lah Subhanehû ve Teâlâ’nın şu kavline rağmen 
Amerika’nın çözüm dediği, İslâm ve Müslüman-
larla savaş planına hiç destek verirler miydi?

SURİYE’DE SON DURUM NEDİR?
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اللَِّه َسِبيِل  َعن  وا  لِيَُصدُّ أَْمَوالَُهْم  يُنِفُقوَن  كََفُروا  الَِّذيَن   إِنَّ 

“İnkâr edenler, mallarını Allah’ın yo-
lundan saptırmak için harcıyorlar.” 

Birleşmiş Milletler kisvesi altında sü-
rülen De Mistura planı, Amerikan Think 
Thank kuruluşlarında hazırlanan bir plandı. 
Bu plan, en nihayetinde siyasi bir çözüme 
ulaşmak için muhalefet ile mücrim Beşşar 
rejimi arasında görüşme sürecini başlatma-
yı amaçlamaktaydı. Planın amacı, yavaş ya-
vaş devrimcilere rejimi sindirtmek ve Ce-
nevre 1-2’de olduğu gibi rejime tamamen 
meşruiyet kazandırmaktı. 

Laik Koalisyonun konumu ise her za-
man olduğu gibi yanıltmacı bir konumdu.  
Koalisyon, plana yönelik halkın desteğini 
almak, Koalisyonun muhalefetini perçin-
lemek ve Amerikan çözümünde halka 
önderlik etmek için planın sadece Halep’i 
değil, diğer bölgeleri de kapsaması gerekti-
ğini iddia ediyordu. Bu konumu ile Koalis-
yon, hem Cenevre 1’i, hem de De Mistura 
planını kabul etmiş oluyordu. Böylelikle De 
Mistura planını kabul etmek konusunda 
propagandadan ziyade gerçekçi şartların 
arkasına gizleniyordu.

De Mistura planı silahlı muhalefeti 
parçalamak ve birbirlerini yesinler diye 
muhalefetten bazıları ile ateşkes yapmak 
istemesi bu planın tehlikeli yönlerinden 
sadece bir tanesiydi. Çünkü hem Suriye 
rejimi hem de onunla birlikte savaşan mi-
lislerin ağır kayıplar vermeleri sonrasında 
rejim savaşçı sıkıntısı çekiyordu. Rejimin 
zorla ve kaçırarak yedek askerleri göreve 
çağırması, adama ihtiyacı olduğunun en net 
kanıtıydı. İşte De Mistura, rejimi bu çık-
mazdan kurtarmak istiyor. Ayrıca mücrim 
Beşşar da silahaltına çağırdığı yedek asker-
ler ile başkente ekstra güvenlik takviyesi 
yaparak devrilmekten kendisini korumaya 
çalışıyordu. Yalnızca gerekli olduğunda on-
ları savaşa sürecek. Hatta onları kendisini 
savunmak için saklıyor, onları elindeki son 
koz olarak tutuyordu. Durum bu noktaya 
geldiğinde Beşşar’ın bölgeden kaçma plan-
ları bile hazırdı. İşte De Mistura planı, onu 
bu akıbetten kurtaracaktı. Yine bu planın 
bir diğer tehlikesi de Cenevre Konferansı 
[ABD yapımı] kararlarını temel alıyor ve bu 
kararların uygulanmasının yolunu açıyordu. 

Bu planın iyice pişmesi için zamana ihtiyaç 
vardı. Bir nevi CIA’nın Türkiye ya da Suu-
di Arabistan’da savaşçılara verdiği eğitimin 
bitmesi ile ilişkiliydi. Bu yüzden Amerika, 
bu süre zarfı içinde grupları birbirine dü-
şürmek için çalışıyor. Amaç, Beşşar sonra-
sında oluşacak boşluğu dolduracak bir al-
ternatif  oluşturana kadar birbirini boğazla-
yan iki grup ya da gruplar oluşturmak. Sa-
vaşsınlar ki, öncelikleri Beşşar’ı devirmek 
yerine birbirlerine karşı zafer kazanmak 
olsun. İşte bu plan, bu bağlamda Amerikan 
projesine hizmet etmek için çalışıyordu. 
Grupların saflarını bölmek, insanların dev-
rim pusulasının yönünü şaşırtmak, devrimi, 
Beşşar ve rejimi devirmek sürecinden ken-
di aralarında savaş sürecine döndürtmek 
olarak özetlenebilir.

Ebu Musa el- Eş’ari RadiyAllahu Anh, 
Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in şöy-
le dediğini rivayet etti:

 إِنَّ َمثَِل َوَمثََل َما بََعثَِنَي اللَُّه ِبِه كََمثَِل رَُجٍل أََت قَْوَمُه، فََقاَل:

، َوإِنِّ أَنَا النَِّذيُر الُْعْريَاُن، فَالنََّجاَء،  يَا قَْوِم إِنِّ َرأَيُْت الَْجيَْش ِبَعيَْنيَّ

بَْت  فَأَطَاَعُه طَائَِفٌة ِمْن قَْوِمِه، فَأَْدلَُجوا فَانْطَلَُقوا َعَل ُمْهلَِتِهْم، وَكَذَّ

فَأَْهلََكُهْم الَْجيُْش  فََصبََّحُهُم  َمَكانَُهْم،  فَأَْصبَُحوا  ِمْنُهْم   طَائَِفٌة 

 َواْجتَاَحُهْم، فََذلَِك َمثَُل َمْن أَطَاَعِني َواتَّبََع َما ِجئُْت ِبِه، َوَمثَُل َمْن

الَْحقِّ  ِمَن  ِبِه  ِجئُْت  َما  َب  وَكَذَّ -Benim ve Al“ َعَصاِن 
lah’ın benimle gönderdiği şeyin mi-
sali, şöyle bir adamın misali gibidir: O 
adam kavmine gelir: Ey kavmim! Ben 
orduyu [düşman ordusunu] gözlerim-
le gördüm. Ben çıplak bir uyarıcıyım. 
Hemen kurtulmaya bakın! der. Kav-
minden bazıları ona itaat eder, gecele-
yin yola düşüp yavaş yavaş giderler ve 
kurtulurlar. Bazıları da onu yalanlar, 
kaldıkları yerde sabahı ederler. Sabah-
leyin ordu onlara baskın yapar, onları 
helak eder ve köklerini kurutur, işte 
bana itaat edip getirdiğime tabi olan-
larla bana isyan edip getirdiğim hakkı 
yalanlayanların misali budur.”1

İslâmi Parti Hizb-ut Tahrir, önceki 
Amerikan planlarında olduğu gibi De Mis-
tura planını da “Devrimi Zayi Etmek, 
Pusulasını Şaşırtmak ve Beşşar’ı De-
virmek Yerine Gruplar Arası Savaşa 
Dönüştürmek İçin De Mistura’nın 
Planı, Amerikan Planıdır, Koalisyon 
da Atbaşı De Mistura İle Yarışıyor” 
başlıklı bir basın açıklaması yaparak adeta 

hadiste geçen Nezir-i üryan (çıplak uyarıcı) 
gibi ifşa ederek devrimcileri uyardı. 

Hizb-ut Tahrir’in De Mistura planı hak-
kındaki açıklaması; “Bu, uluslararası özel 
temsilcilerin her daim izledikleri bir yoldur. 
Onlar, şüpheli misyon sahipleridir. Fas Sah-
rasından Yemen, Libya, Irak, Afganistan ve 
Suriye’de Amerikan hizmetkârı BM misyo-
nerlerinin başıdırlar. Onlara düşman olmak 
kaçınılmazdır. Çünkü onlar, maskeli ve kınalı 
düşmanlardır. Onların misyonları da reddedil-
meli ve onlar ile işbirliği yapanlar ajan kabul 
edilmelidir. Aynı zamanda da İslâm düşmanı 
ve ümmetine ihanet edenlerden sayılmalıdır. 
Misyonlarını tamamlamak üzere onlara izin 
verilmemelidir. Aksine onlar, şiddetle redde-
dilmeli ve açıkça Amerika’nın İslâm düşmanı 
olduğu ilan edilmelidir. Dolayısıyla Amerika 
düşman kabul edilmeli, hem Amerika hem de 
ajanları kamuoyu önünde deşifre edilmelidir. 
Sakın Amerikan projesi için atlama tahtası 
olmayın. Daha önce özellikle de Halep’teki 
devrimciler tarafından reddedilen bu koalis-
yona izin vermeyin. Hani 18 Kasım 2012 
tarihinde yaklaşık 24 grup, koalisyonu red-
detmek ve onu komplocu proje olarak nitele-
mek amacıyla bir araya gelmiştiler. Sizin üze-
rinizden komplocu Amerikan projesini kabul 
ettirmesine, devriminizi boşa çıkarmasına, 
fedakârlıklarınızın yok olup gitmesine, Halep 
ve diğer bölgelerde bu planı reddeden dev-
rimcilerin çığlık ve haykırışları ile alay etmesi-
ne izin vermeyin. Bu plana ortak olan herkes, 
Allah’a, Rasûlü’ne ve müminlere ihanet et-
miş olarak kabul edilmelidir. Uğruna kıyama 
kalktığınız kutsal amaç üzerinde sebat edin. 
O amaç, tüm sembol ve rükünleri ile rejimi 
devirmek ve enkazı üzerine İslâmi yönetimi 
kurmaktır. Siz, Allah’ın izniyle koalisyonu, 
elem ve acılarınızı görmezden gelerek onu 
size pazarlamaya çalışanları başarısızlığa 
uğratabilirsiniz. Bu da sebat edip Allah’a te-
vekkül etmekle, O’nu razı eden şeyler üzerin-
de birleşmekle, gruplar arası savaş ve politik 
kirli para gibi devriminize zarar veren her şeyi 
çöp kutusuna atmakla olur. Allah’ın ordusu 
olmak üzere azim ve kararlılığınızı bileyin 
ve O’nun rızası için çalışın. Sadece Allah’tan 
ve yalnızca Allah için izzeti aramak üze-
re Râşidî Hilâfet’i kurarak dini ikame edin. 
Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:
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إِلَيَْك أَْوَحيَْنا  َوالَِّذي  نُوًحا  ِبِه  َما َوصَّ  يِن  الدِّ ِمَن  لَُكْم  َع   َشَ

يَن َواَل تَتََفرَّقُوا يَْنا ِبِه إِبْرَاِهيَم َوُموَس َوِعيَس أَْن أَِقيُموا الدِّ  َوَما َوصَّ

 ِفيِه كَُبَ َعَل الُْمْشِكنَِي َما تَْدُعوُهْم إِلَيِْه اللَُّه يَْجتَِبي إِلَيِْه َمْن يََشاُء

 Dini ayakta tutun ve“ َويَْهِدي إِلَيِْه َمْن يُِنيُب 
onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh’a 
tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, 
İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya tavsiye 
ettiğimizi Allah size de din kıldı. Fa-
kat kendilerini çağırdığın şey Allah’a 
ortak koşanlara ağır geldi. Allah di-
lediğini kendisine seçer ve kendisine 
yöneleni de doğru yola iletir.”2

Ancak “nezir-i üryanın” uyarıları kimi 
devrimcilere etki etmedi. Onlar, sorunla-
rın çözümünün, düşmanlarımız olan Batılı 
devletlerin ve BM’nin elinde olduğu veh-
mine kapıldı. Bazı büyük grupların liderleri 
kararlarını heder ederken, destekçilerin, 
bölge devletlerinin ve Batılı devletlerin ka-
rarları amellerine yön verir oldu. Rejimin 
bölgeleri güvenli bölgeler ve kırmızı çizgiler 
hâline dönüştü. Kimi grup liderleri, laikliği 
pohpohlayan, küfür hükümleriyle hükme-
den, Amerikancı siyasal çözümü benimse-
yen rejimlerin peşine takıldı. Böylece Allah 
Subhânehu ve Teâlâ’nın şu kavlini unutuver-
diler!

ِمْن لَُكْم  َوَما  النَّاُر  ُكُم  فَتََمسَّ ظَلَُموا  الَِّذيَن  إَِل  تَرْكَُنوا   َواَل 

وَن تُْنَصُ اَل  ثُمَّ  أَْولِيَاَء  ِمْن  اللَِّه   Zulmedenlere“ ُدوِن 
sakın meyletmeyin. Yoksa size de 
ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka 
dostlarınız yoktur. Sonra size zafer 
de verilmez.”3 

Müslümanların başında bulunduğu böl-
ge devletleri, Batı’nın “terörizm” adıyla 
ürettiği heyulaya karşı savaşmak, arkala-
rındaki Batılı kâfirin rızasını kazanmak uğ-
runda mücrim rejimi devirmekten daha 
öncelikli hâle geldi. Batı’nın çıkarlarını ger-
çekleştiren çatışmalara dalarken, devrimin 
gücünü dağıtma, saflarını parçalama, kar-
deşlerine uygulanan ambargoyu kırmaktan 
ve rejimi devirme hedefinden uzaklaştırma 
planlarına hizmet eder oldular. 

Otel köşelerinde ve elçilik kulislerinde, 
devrimin sözde siyasi temsilcileri ve Şam 
topraklarındaki mücahitlerin sözcüleri sıfa-
tıyla fink atan laiklere âlimlerin bir çift ke-
lam etmemesi de “nezir-i üryanın” çağrısını 
duyurmadı. 

Hedefi belli, metodu net apaçık bir 
proje bulunmasının ehemmiyetini idrak 
edemiyorken, rejimlerin nasıl yıkılıp dev-
letlerin nasıl kurulduğunu düşünmüyorken, 
düşmanlarımızın bizim için çizdiği sınırlarda 
hareket ederken, aslında helakimiz olduğu 
hâlde kurtuluşumuz sandığımız yolda iler-
lerken, kendimizi başkalarının amaçlarını 
ve çıkarlarını gerçekleştirmek için çalışan 
kuklalara çevirirken öyle ya “nezir-i üryanı” 
nasıl duyacaklardı? Hâlbuki Allah Subhâne-
hu ve Teâlâ’nın şu kavli yeterli değil miydi?

بَُل فَتََفرََّق  َوأَنَّ َهـَذا ِصَاِطي ُمْستَِقيمً فَاتَِّبُعوُه َوالَ تَتَِّبُعواْ السُّ

اكُم ِبِه لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن  Şüphesiz“  ِبُكْم َعن َسِبيلِِه َذلُِكْم َوصَّ
bu benim dosdoğru yolumdur. Buna 
uyun. (Başka) yollara uymayın. Zira 
o yollar sizi Allah’ın yolundan ayırır. 
İşte sakınmanız için Allah size bun-
ları emretti.”4 

Hayra davet “fitneye”, entrika ve 
komploları deşifre etmek “teori üretme-
ye”, açık bir siyasi İslâmi proje önermek 
“laf  ebeliğine”, tavizlere karşı uyarı, kar-
deşkanı dökmekten sakındırma “meşak-
kate” dönüşürken, basiret üzere Allah’a 
davet edip nasihatte bulunanlar tıkanmış 

kulaklarla karşılaşırken, batıla susmak, süs-
lü gösterip yutturmaya çalışmak ve batılı 
alkışlamak “bilgelik” ve “olgunluk” hâline 
gelirken “nezir-i üryanı” nasıl duyacaklardı? 
Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor:

ًة َواْعلَُمواْ أَنَّ  َواتَُّقواْ ِفتَْنًة الَّ تُِصيَبَّ الَِّذيَن ظَلَُمواْ ِمنُكْم َخآصَّ

 Bir de öyle bir fitneden“اللَّه َشِديُد الِْعَقاِب 
sakının ki o, içinizden sadece zulme-
denlere erişmekle kalmaz (umuma 
sirayet ve hepsini perişan eder). Bili-
niz ki, Allah’ın azabı şiddetlidir.”5 

Son Duruma:

IŞİD: Rejim, doğuda IŞİD’in kontrolün-
deki bölgeleri sırasıyla tek tek ele geçiriyor. 
IŞİD de bölgeyi terk ederek buharlaşıyor. 

Suriye Demokratik Güçleri: Ame-
rika’nın desteği hız kesmeden devam ediyor. 
Medya’da yer alan haberlerden ziyade Ame-
rika’nın gönderdiği silahların en az iki katından 
daha fazla olduğu söyleniyor. Amerikan uşağı 
bu güçler, kontrolleri altındaki bu bölgeleri 
ileride rejime teslim edeceklerdir. Zira vaat 
edilen “Kürt Devleti”nin serap ve aldatma-
dan ibaret olduğunu çok iyi biliyorlar. İşte on-
lar bilerek bu aldatmanın peşinden gidiyorlar.

SURİYE’DE SON DURUM NEDİR?

Kasım 2017

Muhalifler

Rejim

PYD

DAEŞ
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Ümmetin İhtiyacı Siyasi Liderlik

Fırat Kalkanı bölgelerine gelince: 
Türkiye, Amerika ve Rusya’nın uçakları-
nın gölgesi altında İran ve rejimin onayını 
alarak bu bölgelere girdi. Sonra bu böl-
gelerdeki “devrimcileri” uysallaştırdı ve 
devrimi katletti. Batı Halep kırsalı ve İd-
lib’te de devrimi katletmek için Rusya ve 
İran ile anlaşmalar yapıyor. Amerika ise bu 
durumdan çok memnun. Bilindiği gibi İd-
lib, devrimcilerin sığınağı ve son kalesiydi. 
Türkiye, Astana Konferansı’nda Rusya ve 
İran ile anlaşarak bölgeye “gözlemci” heyet 
gönderdi. Böylece; Suriye’de devrimcilerin 
bir araya gelmesini engelleyen, haçlı koalis-
yonuna katılan, üslerini koalisyon güçlerine 
açan, Rusya ve İran ile anlaşan, Halep’i reji-
me teslim eden Türkiye’nin eliyle son kale-
yi ön kapıdan aldılar. Böylece kale içeriden 
fethedildi. Bunu ancak Türkiye yapabilirdi. 
Bu durumdan hem Amerika, hem Rusya, 
hem de İran ve rejim çok memnun. Kim 
diyebilirdi ki Türkiye bir gün rejimin koru-
yucusu konumuna düşecek, diye! Böylece 
İdlib’teki devrimcilerin, eğilimleri ve niyet-
leri de meçhullükten açığa çıkmış oldu.

HTŞ’ye gelince: Adım adım Ah-
raru’ş Şam ile çatışmaya çekilen Heyet 
Tahriri’ş Şam, bubi tuzağına düştü ve Tür-
kiye ile de anlaşarak teslim bayrağını çek-
ti. Suriye’nin kuzeybatısındaki kurtarılmış 
bölgelerin çoğu Heyet Tahriri’ş Şam’ın 
kontrolündedir. HTŞ, iki yanlış seçenek 
arasında bocalayıp durdu. Üçüncü bir se-
çeneğin olmadığını sandı. Benden sonrası 
tufan mantığı ile hareket etti. Diğer gruplar 
gibi talimatlara uyarak hakkındaki bütün sır 
perdelerini kaldırdı. Musul ve Rakka’nın 
akıbeti ortadadır. İdlib’in de aynı akıbete 
maruz kalmaması iddiasıyla sahayı önce la-
ikler ve Batı’nın paralı askerlerine sonra da 
rejime bırakacaktır.

Son zamanlarda Heyet Tahriri’ş Şam 
tarafından ortaya atılan “Sivil Yönetim” 
önerisi, Batıya, terörist unsur değil, ema-
netçi oldukları algısını verme çabasıdır. As-
lında bu girişim, devrimcileri tekrar rejimin 
zindanlarına doldurmanın yeni bir adımıdır. 
Sonra Heyet Tahriri’ş Şam’ın “Sivil Yöne-
tim” düşüncesi ile oyalanması, devrimin 
ilk iki yılında billurlaşan ve netleşen rejimi 
devirme ve İslâmi yönetimi kurma temel 

hedefinden saptırmak değil midir? Çünkü 
yaygın hâle gelen “Sivil Yönetim” düşünce-
sinin amacı değişkendir. Hizmetleri tek bir 
kurum altında toplamanın idari bir üslubu 
olabileceği gibi kiralık koalisyonun politika-
sını güden laik mini hükümet şeklinde de 
görev yapabilir.

Suriye İslâm Meclisi, geçtiğimiz ayda 
Suriyeli muhaliflerin politik açıdan Geçici 
Hükümete bağlı Savunma Bakanlığı altında 
toplanması için bir teklif  sunmuştu. Geçici 
Hükümet, laik Devrim Koalisyonu bün-
yesinde faaliyet yürütmektedir. Devrim 
Koalisyonu ise Moskova ve Kahire’deki-
lerin sözünü dinleyen devrim düşmanları 
ile aynı çatı altında birlik oluşturmak için 
hazırlık yapıyor. Bu yapıda zorba rejim de 
yer alacak ve yapı devrimin ölüm fermanını 
imzalayacaktır. Art arda etkin grup liderle-
rinin çoğu bu teklifi olumlu karşıladıklarını 
duyurdular. Hâlbuki bu durum; içerideki 
mağlupların, Batı sırtlanlarının ve başlarına 
bir felaketin gelmesinden korkanların sun-
duğu yeni bir sarmalama girişimidir. Girişim 
ile İslâmi projenin ikamesi önlenecek ve 
devrimin hâlâ bel kemiği olan İslâm bitiri-

lecektir. Girişim, kamplaştırma fitnesinin 
ve gruplar arasında yeni bir iç çatışmanın 
uyarıcısıdır. Bu girişim; “Müslümanlar ve 
mücahit gruplar olarak biz, laik ulusal pro-
je temelinde ancak birleşip bütünleşebiliriz. 
Uluslararası düzenin boyunduruğundan kur-
tuluş imkânsızdır ve Batı’nın emri, yazılmış 
bir kaderdir!” algısı verilerek Suriyeli samimi 
devrimcilerin ayaklarına yeniden uluslara-
rası zorba düzenin prangaları vurulacak. 

Gelinen aşamada sorulacak soru 
şudur?

Suriye ayaklanması bunun için miydi? 
Yüzbinlerce şehit, yüz binlerce yaralı, on 
milyondan fazla göç bunun için mi veril-
di? Bunun için mi onca insan tutuklanıp, 
sakat kaldı? Bunun için mi on binlerce 
bina, okul, hastane yıkıldı? Pazarlar bom-
balandı... Tüm bu fedakârlıklar sonrasında 
aşağılanmış ve zül olarak cani rejimin ka-
natları altına geri mi dönülecek? O zaman 
rejim yeniden özgür olanların sırtını kır-
baçlayacak, hür olanları tekrar zindanlara 
tıkacaktır. İpini kuvvetle büktükten son-
ra çözüp açan kadın gibi mi olacaktınız?
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SURİYE’DE SON DURUM NEDİR?

Son olarak hastalık ve marazın 
sebebine gelince: 

Herkes bu sebebin ne olduğunu biliyor. 
Öldürücü hata ve sorunların baş müsebbi-
bi, devrim düşmanı Batılı ülkeler ya da Tür-
kiye, Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün gibi 
devrim dostu olduklarını iddia eden uydu 
rejimlerle olan bağlantılardır. Bağlantı da 
onlardan alınan zehirli politik paradır. Dev-
rimin başından beri bu ülkelerin istihbarat 
teşkilatları, devrimin sembollerini, kahra-
manlarını, grup liderlerini ve rejimden ayrı-
lan subayları kirli politik para ile satın almak 
için uğraşmışlardır. Bu maddi destek, boşu-
na değildir, Allah rızası için hiç değildir. Ak-
sine devrimi ekseninden saptırmak, ABD 
ajanı rejimi devirip yerine Hilâfet sistemi-
ni kurma amacına erişmekten alıkoymak 
içindi. Çünkü Hilâfet kurulur kurulmaz bu 
ülke ve rejimlerin tamamı birer birer yıkılıp 
çökecekti.

Küresel entrikacılar, kirli para üzerinden 
bu amaçlarına eriştiler. İslâmi Parti Hizb-ut 
Tahrir daha devrimin ilk yıllarından itibaren 
bu tuzaktan tüm devrimcileri sakındırma-
sına rağmen maalesef  bu tuzağa düşüldü. 
Başlangıçta kirli para, grupları Şam’daki 
rejimi devirme hedefinden alıkoydu, ora-
da burada tali çatışmalar ile oyaladı. Sonra 
onların inisiyatifini söküp aldı, doğru proje 
üzerinde birlik olmalarını engelledi. Dahası 
onları aralarında savaşa itti, ajan ve laikleri 
devrimin politik temsilcileri yaptı. Devri-
mi rejim ile ateşkes girdabına, Astana ve 
Cenevre’de ölümcül müzakere labirentine 
soktu. Bütün şehirleri rejime teslim etti, 
devrimcilerin kontrolündeki bölgeleri aile-

lerinden boşalttırdı. Zayıf  ruhluların rejim 
ile mutabakat söylemine olanak sağladı... 
Devrim ve devrimcileri kâfir düşman Ba-
tı’nın kararlarına esir yapan bu günahkâr 
bağlantı olmasaydı, bütün bu saydıklarımız 
elbette olmazdı.

Bir adım daha öte gittiğimizde, devrimi 
kargaşa ve dejenereye sevk eden gerçek 
nedenin fikirler olduğunu görürüz. Dev-
rimciler bu fikirler yüzünden haram parayı 
mubah görüp aldılar. 

Bu kapitalist fikirlerden:

Birincisi: “Gaye vasıtayı meşru kılar” 
düşüncesiydi. Oysa şunu unutuyorlar ya da 
unutmuş gibi yapıyorlar: Allah Subhânehu, 
abdestsiz namazı kabul etmez, haramdan 
da sadaka kabul etmez! 

İkincisi: Büyük güçler ile çıkarlar ke-
sişmesi yanılsamasıdır. Bu yanılsama pek 
çok İslâmcının zihnini işgal edip iğfal etmiş-
tir. Beyinleri iğfal olanlar, şu gerçeğe gere-
ken önemi vermediler: Bir grup olarak sen, 
devletlerin dengi olamazsın, olamayacaksın 
da. Onun için devletlerden destek alman 
demek, onların hegemonyasını, tahakkü-
münü, kullanımını ve suiistimalini kabul et-
men demektir! 

Üçüncüsü: Rejimden kurtulmak için 
şeytan ile ittifak yapmak düşüncesidir. Hâl-
buki şeytan ile ittifakın, rejimin hegemon-
yasını perçinleyeceğini ve bizi helake sürük-
leyeceğini unutuyorlar. Çünkü rejim, şeyta-
nın kiralık ajanıdır ve şeytanlar, hayır ku-
rumları değildir. Tersine pençeli ve azı dişli 
vahşi hayvanlardır. Vahşi hayvanlar ile oyun 
oynamanın sonu hüsran ve nedamettir.

إاِلَّ ُغُروًرا يْطَاُن  َوَما يَِعُدُهُم الشَّ َوُيَنِّيِهْم  -Şey“ يَِعُدُهْم 
tan onlara (birçok) vaatte bulunur 
ve onları kuruntulara sürükler. Oysa 
şeytan, ancak aldatmak için onlara 
vaatte bulunuyor.”6 

Dördüncüsü: Maslahatın celbi veya 
mefsedetin defi gerekçesiyle şer’î sabite-
lerden ödün verilmesini caiz gören dü-
şüncedir. Hatta bazı sözde bilim adamları 
nazarında maslahat, Allah’tan gayri ibadet 
edilen bir ilah hâline gelmiştir! 

Beşincisi: Şer’î siyasete ilişkin sakat 
anlayıştır. Öyle ki siyasetçilere göre siyase-
tin anlamı, Allah’ın dininde kâfirler lehine 
ödün vermektir. Dahası Allah’ın dininden 
ve onun ikamesinden büsbütün vazgeçmek 
şer’î siyaset hâline dönüşmüştür!

Her şeye rağmen bugünkü vakıayı ye-
niden tersine döndürmek mümkündür. 
Yeter ki, niyeti Allah’a halis kılarak, hüsnü 
tevekkülde bulunalım. Sonra eminiz ki eğer 
biz Allah’a yardım edersek, O da bize düş-
manlık edenlere karşı bize mutlaka yardım 
edecektir. Tüm Batılı ve bölge devletleri, 
hatta tüm ins ve cinler bize karşı bir araya 
gelseler bile.

وا اللََّه يَْنُصْكُْم َويُثَبِّْت أَقَْداَمُكْم  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمُنوا إِْن تَْنُصُ

“Ey iman edenler! Siz Allah’ın dini-
ne yardım ederseniz, O da size yar-
dım eder, ayaklarınızı sabit kılar.”7 

1   Buhari
2   Şura Suresi 13
3   Hud Suresi 113
4   Enam Suresi 153
5   Enfal Suresi 25
6   Nisa Suresi 120
7   Muhammed Suresi 7

Öldürücü hata ve sorunların baş müsebbibi, 
devrim düşmanı Batılı ülkeler ya da Türkiye, 
Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün gibi devrim 
dostu olduklarını iddia eden uydu rejimlerle 
olan bağlantılardır.
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Yedinci yılını dolduracak olan 
Şam Devrimi sadece Türki-
ye’de yaşayan Müslümanlar 

için değil, tüm Müslümanlar için, 100 
yıllık esaret ve zillet döneminden sonra 
bir umut, bir çıkış ve yeniden bir varoluş 
anlamını taşıyordu. Tüm olumsuzluklara, 
ihanetlere, hatalara, cürümlere, fitne-
lere, basiretsizliklere ve tecrübelerden 
alınmayan ağır derslere rağmen umutlar 
elbette tükenmedi. Zira Müslümanlar 
Rabbimizin vaadi ve yardımından umut 
kesmediler, Allah Subhânehu ve Teâlâ’dan 
umut kesilirse Müslümanlara başka kim 
yardım eder? Türkiye mi, Suudi Arabis-
tan mı, Katar mı yoksa Amerika mı?

Yaklaşık 6 yıl önce Humus’ta 27 Mart 
2012 de Suriyeli Müslümanların gerçek-
leştirdiği bir gösteride açtıkları pankartın 
üzerinde aynen şu ifadeler yazıyordu:

Türkiye sessiz kalmayacak!

Türkiye’nin sabrı tükendi!

Türkiye’nin ikinci bir Hama’nın 
yaşanmasına tahammülü yok!

Türkiye eli kolu bağlı kalmaya-
cak!

“Yardımı Türkiye’nin inisiyatifi-
ne bırakmayan Allah’a Hamdolsun”

Elhamdülillah Şam devriminin ve 

Müslümanların dostu Allah’tan başka 
kimse değil? Devrimin tarihe kazınacak 
sloganı olan “Senden başka kimse-
miz yok ey Allah’ım” Müslüman-
ların dilinden hiç düşmedi. Dolayısıy-
la dostu Allah olanın düşmanı da çok 
olur. Yani mesele hiç de öyle herkesin 
anlayamayacağı karmaşıklıkta değil. As-
lında mesele sadece yürüdüğün yolda 
sana engel olan düşmanını, hedefinden 
saptıracak ve seni oyalayıp düşmanına 
zaman kazandıracak düşmanının dostu-
nu tanımak kadardır. Geriye kalan her 
şeye Allah Subhânehu ve Teâlâ kefildir. 
Tuzakları bozacak olan Allah, takdir et-
tiğinde yardımı ile seni zafere ulaştırır.

ŞAM DEVRİMİNDE EKSİK OLAN TEK ŞEY

“SİYASİ LİDERLİK”
Mahmut Kar
karmahmut@hotmail.com
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Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyur-
maktadır:

يُْخرُِجوَك  أَْو  يَْقتُلُوَك  أَْو  لِيُثِْبتُوَك  كََفُرواْ  الَِّذيَن  ِبَك  َيُْكُر  َوإِْذ 

َوَيُْكُروَن َوَيُْكُر اللُّه َواللُّه َخرْيُ الَْمكِِريَن 

“Hani kâfirler seni tutuklamak 
veya öldürmek ya da (Mekke’den) 
çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. 
Onlar tuzak kuruyorlar. Allah da 
tuzak kuruyordu. Allah, tuzak ku-
ranların en hayırlısıdır.”1

ِ الُْمْؤِمٖننَي نَْصٌ ِمَن اللِّٰه َوفَتٌْح قَٖريٌب َوبَشِّ

“…Allah’tan yardım ve yakın 
bir fetih, müminleri (bununla) 
müjdele.”2

Humuslu Müslümanların Türkiyeli yö-
neticilere hitaben basiret ile söylemiş ol-
dukları sözler Türkiye’nin maskesinin dü-
şürüldüğü sözlerdir. Bugün hâlâ Türkiye 
Devleti için “Suriye halkının dostu” övgü-
sünü kullananlara tam 6 yıl önce yazılan 
-eğer anlayabilirlerse- kahredici sözler-
dir. Aslında Şam halkı geride kalan 7 yıl 
sürecinde sadece Türkiye ve Erdoğan’ın 
değil tüm herkesin maskesini düşürdü. 
Burhan Galyun’dan Muaz el-Hatib’e, Kofi 
Annan’dan, el-Ahdar el-İbrahimi’ye, Pu-
tin’den Obama’ya, Hasan Nasrallah’tan, 
Ruhani ve Netanyahu’ya kadar herkesin 
maskesini düşürdü.

Türkiye daha hâlâ izzeti ve şerefi 
ABD’nin kucağında arayadursun, Suriye 

halkına yardım etmeyi Rusya’nın masa-
sında konuşadursun, Amerika’nın çıkar-
ları uğruna Suudi devletinden rol kapmak 
için uğraşadursun. Hâlâ “Ilımlı İslam Pro-
jesi”nin öncüsü olamaya çalışadursun. 
Amerika o rolü artık Suud’a verdi ve 
onların çok kullandığı deyim ile “atı alan 
Üsküdar’ı geçti”  ve çok daha önemlisi; 
varsın devrimci gruplar Şam devrimini 
İDLİB’te boğmak için çalışan Türkiye’nin 
ihanetini ve kirli rolünü görmeyedursun.

Suriyeli Müslümanlar mazlum ve 
mustazaf  halk olarak yardımın en güze-
line layıktırlar. Allah’ın yardımını kendi-
lerine ulaştıracak güçlü ellerin sıcaklığını 
hissetmeye ve korunmalarını sağlayacak 
sağlam kalkanın gölgesine sığınmaya la-
yıktırlar. Çünkü onlar 7 yıl boyunca her 
şeyi yaşadılar, acıyı, çaresizliği, kimsesiz-
liği, terk edilmişliği ve türlü ihanetleri… 
Onur, izzet, şeref  ve inancın zaferini tat-
tılar. Onlar için devrime dair eksik olan 
tek bir şey vardı, o ise devrimi hedefine 

ulaştıracak olan siyasi liderlikti. Özelde 
Şam beldesinin ve genelde tüm ümmetin 
muhtaç olduğu işte bu siyasi liderliğin ek-
sikliği ile; fitne, ayrılık, bencillik, kibir ve 
siyasi cehalet (basiretsizlik-körlük) dev-
rimin bu noktaya gelmesine sebep oldu. 

Başladığı 2011 yılı Mart ayından bu-
güne devrim sürecini analiz ettiğimizde 
Batı ile Doğu’nun yani küfür ile İslâm’ın 
mücadelesine şahit oluyoruz. Devrimi 
başlatan Müslümanların rejime meydan 
okurcasına kıyama kalkışları 14 asır önce 
müşrik otoriteye meydan okuyan Saha-
beleri temsil ediyordu. Müslümanlara 
olanca gücü ile saldıran rejimin korkak 
şebbihaları ise Kureyşli müşrikleri temsil 
ediyordu. Devrimin silahlı direnişe dö-
nüşmesi ile rejime karşı koyan devrim 
gruplarının şehadetleri ve cesaretleri 
bize Bedir’in aslanlarını; ABD ve Batı’nın 
100’den fazla ülkeyi içine alan koskoca 
koalisyon ordusu ise Kureyş’in hüsrana 
uğrayan atlı develi mağlup ordusunu ha-

Şam halkı geride kalan 7 yıl sürecinde
sadece Türkiye ve Erdoğan’ın değil tüm herkesin 

maskesini düşürdü. Burhan Galyun’dan Muaz el-Hatib’e, 
Kofi Annan’dan, el-Ahdar el-İbrahimi’ye, Putin’den Obama’ya, 

Hasan Nasrallah’tan, Ruhani ve Netanyahu’ya kadar
herkesin maskesini düşürdü!

Suriyeli Müslümanlar 
mazlum ve mustazaf halk olarak 

yardımın en güzeline layıktır
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tırlattı. Küresel güçler ve işbirlikçi ülkeler 
tarafından yardımsız bırakılarak, kedi eti 
yemeye mahkûm edilen Suriyeli Müslü-
manların sabrı ve sebatı Ammar b. Yasir, 
Habbab b. Ered ve Sümeyye’yi; Müslü-
manları canlı canlı toprağa gömen rejim 
askerlerinin çaresizliği ise bize Ebu Cehil 
ve Ebu Leheb’i hatırlattı. 

Şam devriminde Mekke’ye dair eksik 
olan şey, müşrik otoritenin ve tüm güç-
lerin tekliflerine, davetlerine ve tehdit-
lerine aldırmadan Müslümanları İslâmi 
siyasi liderlik etrafında toplayan ve ga-
yesini açıkça ortaya koyan Rasulullah’ın 
önderliğiydi. İşte tüm benzerliklerine 
rağmen devrimin sünnetullah ile benzeş-
meyen yönü bu siyasi liderlik konusuydu. 
Şam devrimi sürecinde geçen 7 yıla yakın 
zamanda Müslümanların böyle bir siyasi 
liderlik etrafında birleşememeleri hataydı 
ve bu hatada hâlâ ısrar ve inat edilmesi 
devrimin boğulması ve tamamen yok ol-
ması tehlikesine sebep olabilir.

2011’den bugüne Suriye’de devrim ile 
ilgili süreci gözden geçirdiğimizde şunu 
görüyoruz: İmandan başka gücü olmayan 
Müslümanların kalkıştığı bu direnişte kü-
çük ve basit silahlar ile ele geçirilen top-
raklar bugün ellerinde tank, top ve çok 
fazla silah olmasına rağmen tek tek Su-
riye rejiminin eline teslim edildi. Neden? 
Tek bir nedeni var; devrimci gruplar açık 
bir hedef  ve siyasi liderlik belirlemediler. 
Böylece neredeyse rejime diz çöktürü-
lecek bir noktaya gelindiğinde direniş 
durdu, Şam üzerine yürümeleri gereken 
gruplar silahları birbirine çevirdi. Böylece 
gruplar arası çatışmada topraklara hâkim 
olan “IŞİD” hâkim olduğu bölgelerden 
tek tek çekilerek buraları önce YPG’ye 
oradan da rejime teslim etti. Suriye’nin 
Türkiye ile sınırı olan kuzey bölgesi nere-
deyse rejimin kendisinden emin olduğu 
Amerikan lejyoneri Kürt grupların eline 
geçti. Onlar da zamanı gelince bu top-
rakları rejime teslim edecekler. Zira on-
lar vaat edilen “Kürt Devleti”nin hayal ol-
duğunu çok iyi biliyorlar. Rusya ve rejimin 
hava bombardımanı ile gerçekleştirdikle-
ri katliam ve vahşetler devrimci grupları 
Amerikan mutfağında pişirilen ateşkes 

kararlarını tanımaya sevk etti. Böylece de 
ateşkesi tanımayanlar terör grubu olarak 
ilan edildi ve gruplar arasında ayrılıklar 
körüklendi. Zebedani gibi stratejik öne-
me sahip bölgeler rejim ile yapılan bazı 
anlaşmalar ile kaybedildi. Şam devriminin 
stratejik sembol şehri olan Halep’teki 
direniş Türkiye’nin Fırat Kalkanı kumpası 
ile darbe yedi ve askerî ittifaklar bozuldu. 
Halep oluşturulan uluslararası insani dra-
ma planı ile tahliye edildi ve rejime teslim 
edildi. Şimdi elde avuçta son kale İDLİB 
kaldı ve o da Türkiye’nin ikiyüzlülüğüne 
kurban edilmeye çalışılıyor.   

Tüm bu yaşananları siyasi plan ve 
stratejilerden, siyasi çözüm ve kararlar-
dan bağımsız düşünebilir miyiz? Hayır! 
Zira bu süreç Amerika’nın Suriye için si-
yasi çözüm planı çerçevesinde bölgede-
ki aktörler üzerinden işletildi. Amerika, 
Mısır’da Mübarek sonrası Mursi formülü 
gibi bir formülü Suriye’de uygulamaya 
koyamayacağını anladığı andan itibaren 
Suriye meselesini uzun sürece yayma, 
rejime zaman kazandırma, grupları oya-
lama, Türkiye ve Körfez’in kirli parası ile 
grupları satın alma, uluslararası alanda 
devrimi terörize etme formülünü devre-
ye koydu ve hâlâ bu formül üzerinde yü-
rümektedir. Bu formülü uygulayabilmek 
için önce Cenevre masasını kurdu, sonra 
Cenevre’de istenilen netice çıkmayınca o 
masayı Astana’ya taşıyarak Rusya üzerin-
den siyasi çözüm planını devam ettirdi.

Dolayısıyla bu durum şunu gös-
termektedir; Suriye devrimi açısından 
küfür tarafının siyasi liderliği oluşturul-
muştur ki bu liderliğin başında Ameri-
ka vardır. Bu siyasi liderliğin tek ve ni-
hai amacı ise Suriye’de laik demokratik 
Suriye Devleti’nin yeniden kurulması 
ve yönetilmesidir. Peki, İslâm tarafının 
bir siyasi liderlik etrafında toplandığını, 
devrimci grupların tek ve nihai bir he-
defe kilitlendiklerini söyleyebilir miyiz? 
Maalesef  hayır. Devrim sürecinde dire-
nişçi grupları temsil etmeye çalışan SUK 
ve SMDK’nın oluşturmak istediği siyasi 
liderliğin kime hizmet ettiği apaçık or-
tada. Defalarca lider değişimine rağmen 
Suriye içerisinde halkın ve grupların li-
derliğini ve desteğini sağlayamayan bu 
siyasi oluşumlar hiçbir işe yaramadı. İç-
lerinde Müslümanlara en yakın ve onları 
temsil etmesi en çok beklenen Muaz el 
Hatib’in Suriye halkına ve direniş cephe-
lerine yönelik yaptığı birleşme çağrısın-
da kullandığı şu ifadeleri, bu oluşumların 
mahiyetini anlamanız açısından hatırlat-
mak istiyorum: “Gelecek Cuma sloganı 
şu olsun: Ey Obama korkma! Hepimiz bu 
Koalisyon’un yanındayız.” Muaz el-Hatip 
ayrıca halktan şu isteğini de gerçekleş-
tirmelerini rica ediyor: “Fransa Cum-
hurbaşkanı’na teşekkür mesajları içeren, 
Suriye halkının bir olduğunu ifade eden, 
aşırılığı ve terörü kabul etmediğimizi gös-
teren dövizler açmanızı da istiyorum…”
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Şam halkının sabrı, sebatı, duyarlı-
lığı, basireti, azmi ve inancı karşılığında 
ona sunulan siyasi liderlik SMDK’nın ah-
makça liderliği kadar mı olmalıydı? Şam 
halkının canına, malına, kanına ve her 
şeyine mal olan bu büyük kıyama İslâmi 
bir siyasi liderlik çok görüldü. Kesinlikle 
unutulmaması gerekir ki, Şam devriminin 
bu hâle gelmesinin tek nedeni, düşman 
entrikaları karşısındaki basiretsizlik ve 
iç çatışmaya engel olup devrimi haram 
kandan koruyacak olan uyanık siyasi li-
derliğin yoksunluğudur. Bilinmelidir ki bu 
devrim, büyük İslâm projesinin bayrak-
tarlığını yapan samimi siyasi bir liderlik ile 
ıslah olur. Devrim bozguncuların elinde 
can çekişmeden, işbirlikçi ülkelerin sinsi 
rolleri neticeye ulaşmadan bu siyasi lider-
lik oluşturulmalıdır ve devrime önderlik 
etmelidir. 

Peki, üzerinden 7 yıl geçmiş olmasına, 
gruplardaki devrim ruhu eskisine göre 
sönmüş olmasına, Şam topraklarında 
üstünlük rejim ve İran milislerinin eline 
geçmiş olmasına, bazı grup liderlerinin 
körfezin kirli parasının kölesi hâline gel-
miş olmasına ve Halep dahil neredeyse 
tüm şehirler düşmüş olmasına rağmen 
İslâmi hedefe yönelik bu siyasi liderlik 
oluşur mu ve devrim zafere ulaşabilir mi?

Bunun cevabını Eylül 2017’de Hizb-ut 
Tahrir Suriye Vilayeti tarafından yayınla-
nan “DEVRİM GRUBU LİDERLERİNE 
AÇIK MEKTUP” çağrısında bulabiliyoruz.

“Ey devrim grubu liderleri! Bizim oku-
yuş ve görüşümüze göre, acı gerçek ve 
nedenleri budur. Vakadan okuduklarımızı 
size bir emanet olarak sunduk. Nitekim 
bu acı gerçeği daha önce size defalarca 
sunmuştuk. Siz ise sunulan bu gerçeğe sır-
tınızı döndünüz ve görmezden geldiniz... 
Bizim devrimin bütün sorunlarına ilişkin 
kalıcı çözüm ve dertlere devamız var. Va-
kit kaybetmeden hemen bu devayı alın. 
Almanız yönünde daha önce size defalar-
ca telkinde bulunduk. Ama ne yazık ki siz 
hep yüz çevirdiniz ve görmezden geldiniz. 

HİZB-UT TAHRİRHİZB-UT TAHRİR

celikleri olmalıdır... Sonra devrim düşman-
larından gelen siyasi parayı çöpe atarak var 
olan tüm bağlantıları ivedilikle kesmek ve 
taraflar arasındaki ayrılık, anlaşmazlık ve 
çatışmayı hemen sonlandırmaktır. Daha 
sonra da Hizb-ut Tahrir olarak bizim Kitap 
ve Sünnet’ten türettiğimiz net siyasi proje 
temelinde bir araya gelip birlik oluşturmak, 
Hizbin siyasi liderliğinde Allah’ın rızasına 
doğru yol almak, devrimin hedeflerini, üm-
metin çıkarını ve her iki yurtta da mutlu-
luğunu gerçekleştirmek, ümmete eski izzet 
ve şanını yeniden kazandırmaktır.”

Bugün sadece Şam devrimi grupları-
nın değil İslâm beldelerindeki tüm İslâmi 
grup ve Müslümanların bu siyasi liderliğe 
ihtiyacı var. Çünkü asıl mesele her toprak 
parçasında çeşitli devletler kurmak değil-
dir, asıl mesele İslâm âleminin tamamın-
da tek bir devlet kurmaktır. Asıl mesele 
Allah’ın indirdikleri ile hükmetmeyen fa-
kat ismi İslâm olan bir devlet kurmak da 
değildir. Hatta asıl mesele, sadece bazı 
İslâmi kanunlar ile hükmeden ve ismi 
“İslâm” olan bir devlet kurmak da de-
ğildir. Asıl mesele, İslâmi hayatı yeniden 
başlatacak, İslâm’ı topluma tamamen 
tatbik edecek ve İslâm’ın davetini âleme 
taşıyacak olan bir devlet kurmaktır. İşte 
bu devlet Râşidî Hilâfet Devleti’dir. Bu 
devletin kurulması için siyasi politik bir 
liderliğe ihtiyaç vardır, işte o liderlikte şu 
an Hizb-ut Tahrir’den başkası değildir.

Şimdi bu çözümü tekrar sunuyoruz. O da 
bu yüce devrimin kaderi hakkında ciddi 
ve sorumlu düşünüş sergilemektir. Devrim 
kurbanları ve düşmanları seviyesine yük-
selip doğru yolda ilk adımı atmaya başla-
maktır. Doğru yönde atılacak ilk adım da 
devrim sabitelerini kesin ve net bir şekilde 
yeniden tanımlamaktır. Rejimi devirmek, 
sömürgeci Batı’nın nüfuzundan kurtulmak 
ve Nübüvvet metodu üzere Râşidî Hilâfet 
Devleti’ni kurmak devrim sabitelerinin ön-

1   Enfal Suresi 30
2   Saff Suresi 13



40 Köklü Değişim

Ümmetin İhtiyacı Siyasi Liderlik

IRAK’TA
FİLLER TEPİŞİYOR
Ahmet Sapa
sahmet23@gmail.com

İnsanlık tarihinin en önemli mer-
kezlerinden biri olan Irak; Asur, 
Babil, Ninova, Ora ve diğer bir-

çok medeniyete ev sahipliği yapmış 
asalet, itibar bakımından yeryüzünün 
en muazzam toprak parçalarından bi-
ridir. Kökleri tarihin kılcal damarları-
na kadar uzanan Irak, Müslümanların 
Ömer İbnu’l Hattab zamanında (H.13-
23/ M. 634-644) yıllarında fethedile-
rek İslâm’ın en önemli beldelerinden 
biri olmuştur. Nihayetinde Irak’ın fet-
hi, Müslümanların sonraki fetihleri 
için merkez bir üs görevini görmüştür.

Irak’ın coğrafi konumuna göz attı-
ğımızda 437.072 km2 yüzölçüme sahip 
toprakların, kuzeyinde Türkiye, doğu-
sunda İran, güneydoğusunda Kuveyt, ba-
tısında Suriye, güneyinde Suudi Arabis-
tan, güneybatısında ise Ürdün yer almak-
tadır. Körfez’in başında yer alan oldukça 

stratejik öneme haiz bu coğrafya aynı za-
manda Avrupa ve Hint Okyanusu arasın-
daki en önemli ulaşım yollarından biridir. 
Modern sömürgecilik döneminde Irak, 
İngiltere’nin Hindistan’daki sömürgeleri-
ne giden yolun kavşağında bulunması bu-
raları İngiltere açısından çok daha önemli 
hâle getirmiştir. Fırat ve Dicle nehirleri 
ile sulanan bu topraklar verimlilik ve cö-
mertlik açısından dünyanın en geniş ova-
larından birisini oluşturmaktadır. Özellik-
le 20. yüzyılın başlarında petrolün keşfe-
dilmesinden sonra bu toprakların önemi 
her geçen gün biraz daha artmıştır. Yak-
laşık 38 milyon insanın yaşadığı bu top-
raklar aynı zamanda dünyanın en dinamik 
nüfusunu bünyesinde barındırmaktadır.

Irak, I. Dünya Savaşı’na kadar Os-
manlı Devleti ve İngiltere arasında hâki-
miyet mücadelesine sahne olduysa da ni-
hayetinde Osmanlı Hilâfet Devleti’nden 

bir parça olarak kaldı. Ta ki 1920 yılında 
Irak’ın tamamının İngiltere tarafından 
işgal edilmesine kadar. Osmanlı Hilâfet 
Devleti’nin tarih sahnesinden düşmesin-
den sonra Irak üzerinde tek hâkim güç 
konumuna gelen İngiltere II. Dünya Sa-
vaşı ile birlikte birinci devlet konumun-
dan düştü. ABD’nin dünya siyasetinde 
birinci devlet konumuna gelmesiyle Kör-
fez’de varlığını hissettirme adına İngiltere 
ile mücadeleye girişti. Sonuçta İngiltere, 
Amerika’yı her ne kadar Irak petrollerine 
yaklaştırmasa da diğer Körfez ülkelerin-
deki sömürgelerinden belli paylar ver-
meye mecbur kaldı. Kapitalist nizamın 
aç gözlülüğü göz önüne alındığında güçlü 
olanın az ile yetinmesinin imkânsızlığı bu 
devletler arasındaki mücadeleyi kaçı-
nılmaz kılmaktaydı. Bakın ABD başkanı 
Franklin Roosevelt, kendisine yöneltilen 
“hâkim olmamız gereken Ortadoğu pet-
rolünün oranı nedir?” Sorusuna “% 100 
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den az değil.” cevabını vermesi bu aç 
gözlülüğün düzeyini açık bir şekilde orta-
ya koymaktadır.

Bu aç gözlülük ABD İngiltere arasında 
siyasi, ekonomik nüfus oluşturma kay-
gısıyla bir rekabet oluştursa da, asıl za-
rarı bölgedeki Müslümanlar görmüştür. 
İki gücün dayatması ile Birinci Körfez,  
Irak-İran savaşında milyonlarca Müslü-
man katledilirken heba edilen onca kay-
nak…  Yine İkinci Körfez savaşında İngil-
tere’nin, Irak ve Körfez üzerinde gücünü 
tahkim etmek ve de bu bölgedeki petrol 
ve nüfuzunu sağlama alma girişimi ile 
ABD’ye gözdağı vermek üzere ajanı Sad-
dam Hüseyin ile Kuveyt’i işgal ettirme-
si… Bu girişim ABD’nin, Irak’a müdahale 
etmek için aradığı fırsatı sunmuş oldu 
ki bu müdahaleyle birlikte yine binlerce 
Müslüman hayatını kaybederken hesabı 
yapılamayan kaynaklar da heba olmuştur.

Amerika’nın, 2003’te Irak’a saldırıp 
buradaki kaynakların kontrolünü sağ-
layıp, Saddam’ı devirme üzerine ger-
çekleştirdiği harekât ile Irak, ikinci kez 
Amerika istilasına uğramış oluyordu. 
Gerçekte bu istiladan çok daha önce 
hatta Bush’un daha başkanlık koltuğuna 
oturmasından önce Amerika’daki askerî, 
sanayi, petrol ve enerji şirketleri ve de 
siyasi güçlerin hazırladığı devasa planlar 
sahada uygulanmak üzere uygun şart-
ların olması ve oluşturulması için Irak 
istilasının zeminini hazırlıyorlardı. Bu 
doğrultuda Amerika’nın 21. yüzyıl dış 
politikasının esası belirleniyordu. Hedef 
Amerika’nın dünyada birinci devlet ola-
rak kalmasını sağlamak, yerküredeki tüm 
devletlerin ABD hegemonyasına boyun 
eğdirmek,  BM kararı olmazsa dahi ge-
rektiğinde tek taraflı askerîi operasyonlar 
gerçekleştirmek üzerine şekilleniyordu.

2000 yılı Eylül ayında yani 11 Eylül’den 
tam bir yıl önce yayınlanan bir belgede, 
Amerikan Savunmasının Yeniden 
İnşası: Yeni Bir Yüzyıl İçin Strate-
jiler, Güçler ve Kaynaklar projesi 
yayınlanmış oluyordu ki bu proje haydut 
rejimleri değiştirmek, Amerikan kuvvet-
lerini Ortadoğu ve de dünyanın diğer 

alanlarına yaymak, enerji kaynakları üze-
rinde tahakküm kurmak, bu hedefleri 
gerçekleştirmek için gerekirse nükleer 
silahları kullanmaktan geri durmamak 
konuları yer alıyordu.

 11 Eylül saldırıları bu planların uy-
gulanması için uygun fırsatı sunarken, 
lokasyonun dünya petrol ve doğalgaz 
ambarı olan Körfez bölgesi olması, bu 
bölge içerisinde ise zalimliği ile ün yap-
mış, halkına karşı kimyasal silah kullan-
mış, zulümler yapmış komşu ülkeler için 
tehdit olan halk tarafından sevilmeyen 
Irak diktatörü,  haydut Saddam’ın devril-
mesi, Amerikan planlarının hayat bulması 
için eşsiz bir fırsat sunmuş oluyordu. Her 
ne kadar İngiltere, Amerika’yı engelleme 
adına BMGK onayıyla hareket edilmesini 
isteyip buradan da olumsuz karar çıkma-
sını sağlayabildiyse de,  ABD’nin saldırı 
hususundaki kararlılığı karşısında birlikte 
hareket ederek çıkarlarını güvene almak 
için 19 Mart 2003 yılında Amerika-İn-
giltere öncülüğünde Irak işgal ediliyor-
du. 3 hafta içerisinde tüm Irak’ı kontrol 
eden işgal kuvvetleri büyük bir başarı 
gerçekleştirdiklerini düşünüyorlardı. Bu 
kısa zaman diliminde gerçekleşen başarı 
Amerika’nın önleyici savaş gücünü dün-

IRAK’TA FİLLER TEPİŞİYOR
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yaya gösterip diğer devletlere gözdağı 
veriyordu. Fakat unuttukları bir şey vardı 
belki ajan ve uşak yöneticilerin elleriyle 
ordular 3 hafta içerisinde teslim alınabi-
lirdi lakin Müslüman halkın teslim olması 
düşünülemezdi. Müslümanların özellikle 
Felluce ve Necef  başta olmak üzere 450 
hafta sürecek bir direniş sergileyerek bu 
istilacılara adeta kan kusturması hesap 
etmedikleri bir azaptı. Bu direnişi kırmak 
için kullanılan envai türden silahlarla bir-
likte, düşük düzeyli nükleer silahları dahi 
kullanmaktan geri durmayan işgal kuv-
vetleri, şehirleri adeta yerle bir ederek 
yaşam alanlarıyla birlikte Müslümanlar 
yok edilmeye çalışılıyordu.

İşgal ile birlikte lrak tarihinde ilk defa 
yetkileri itibariyle direkt Başkan Bush’a 
bağlı Amerikalı bir adam, Paul Bremer 
Irak’ın yöneticisi oluyordu. Bremer, 
Irak’taki sosyal, siyasal, ekonomik dönü-
şümünü sağlayacak tek yetkili kişi olarak 
atanmıştı. İlk iş olarak geçici bir anayasa 
oluşturmak için girişimlere başlayan Bre-
mer 9 başlık altında toplamda 60 madde-
lik bir geçici anayasa hazırlattı. Tabii ki bu 
anayasa her ne kadar geçici olduğu ifade 
edilse de esasında sonra yapılacak ana-
yasaya kaynaklık teşkil edecekti ve etti 
de. Yine Bremer’in kaynağı İslâm olacak 
bir anayasayı asla kabul etmeyeceğini fa-
kat resmî dinin İslâm olmasına herhangi 

bir müdahalesinin olmayacağını, kaynağı 
İslâm olan bir anayasa önüne geldiğinde 
ise imza yetkisinin kendisinde olduğunu 
hatırlatarak böyle bir şeyi imzalamaya-
cağına yönelik beyanatı İslâmi değerlere 
nasıl bir kin duyduklarının açık ifadesiydi. 
Bremer geçici yasalarının belirgin birkaç 
maddesi şunları kapsıyordu; özgürlük, 
hürriyet, kadın hakları, demokrasi gibi 
hususlara vurgu. İşgal, Irak toplumunun 
hayat biçimini değiştirmeye yani kendi 
hadaratlarını yerleştirmeye yönelik idi.  
Bu geçici anayasa da Şii, Sünni ve Kürt 
unsurlarına etnik ve dini vurgular yapmak 
suretiyle demografik yapının bütünlüğü 
bozulmaya çalışılmaktaydı. Cumhurbaş-
kanı, başbakan ve meclis başkanlığı gibi 
yönetim aygıtları etnik ve inanca göre şe-
killendirilmesi siyasi bütünlüğü imkânsız 
kıldığı gibi bu bütünlüğü pamuk ipliğine 
bağlamaktaydı. Başka bir husus Kuzey 
Irak Kürt Bölgesi’nin,  özerk bir statü ile 
Irak Federal Anayasası ile güvenceye alın-
ması ki aslında Federal Bölgeler, merkezî 
yönetimden daha güçlü tutulmuş olu-
yordu. Örneğin merkezî hükümet, Kürt 
Bölgesine toplam gelirlerinin %17’sini 
aktarmakla mükellef  olup oradaki aske-
rin maaş ve ihtiyaçlarını karşılamakla da 
sorumlu olmasına rağmen oradaki asker 
ve memurlara emir verme salahiyeti bu-
lunmuyordu. Bu durum fiziki anlamda 

bölünmeyi zaten garanti ederken sadece 
zamanını kendilerinin belirleyeceği süre-
ye ertelemiş oluyordu. Münhasır eko-
nomik alanların -ki petrol alanlarından 
bahsediyoruz- yani Musul ve Kerkük gibi 
sahalar tartışmalı yerler olarak kalma-
ya devam ettirilirken, Basra, Ramadi ve 
Bağdat çevresindeki sahalar da serbest 
piyasa mantığıyla kendi istekleri doğrultu-
sunda şekillendirilmiş oluyordu. İşte Bre-
mer geçici yasaları, bugünkü Irak Federal 
Anayasasının esasını oluşturmaktadır.

Burada yeri gelmişken değinmekte 
fayda görüyorum Kuzey Irak Kürt Yöne-
timi’nin, 25 Eylül’de gerçekleştirdiği refe-
randum her ne kadar Irak Federal Ana-
yasasına dayanmış olsa da yukarıda da 
ifade etmeye çalıştığımız gibi Irak’ta, esas 
güç olan Amerika’nın, onayı olmadığı için 
çok da bir anlam ifade etmemiştir. ABD 
ve İngiltere’nin, Avrupa ve Katar üzerin-
deki siyasi çekişmelerinin sonucu olarak, 
İngiltere’nin, ajanı Barzani üzerinden so-
nucunun nereye varacağı kestirilmeksizin 
yaptırılan referandum 1990 yılındaki İkinci 
Körfez Savaşı’nda Saddam’a, Kuveyt’i iş-
gal ettirme girişimi gibi bir vakıayı anım-
satmaktadır. Amerika, nasıl ki İngilizlerin o 
günkü planını Saddam’ı Kuveyt’ten çıkar-
mak suretiyle askerî operasyonla bozduy-
sa bugün aynı şekilde Amerika, kendisine 
rağmen yapılan referandum hamlesini 
cezalandırmak için Kürt yönetiminin daha 
önce tartışmalı alanlara yerleştiği Kerkük 
ve çevresini Irak Merkezî Hükümet Or-
dusuyla geri alıyordu. Yine bir taraftan da 
Erbil sınırına dayanan Irak ordusu diğer 
taraftan da ABD’nin emrinden çıkmayan 
Türkiye ve İran, Kürt Bölgesel Yönetimi ile 
ticari ilişkileri askıya almak suretiyle adeta 
ben olmazsam burada sana hayat hakkı 
yok mesajını Barzani’ye veriyordu. Ame-
rika’ya rağmen yapılan bu referandumla 
köşeye sıkışan Barzani’nin şahsında İngil-
tere, referandum sonuçlarını askıya aldı-
ğı gibi Barzani de yetkilerini devretmek 
zorunda kaldı. Referandum konusunda 
Hizb-ut Tahrir’in 9 Eylül’de “Kürdistan Ba-
ğımsızlık Referandumunun Perde Arkası” 
ile alakalı yaptığı analize1 bakıldığında yüz-
de yüz isabet ile sonuçlandığı görülecektir. 

Paul Bremer
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Amerika, Irak’ı işgali ile siyasi, iktisadi, 
askerî olarak tek güç hâline geldi. Sözde 
bir takım çekilme senaryoları sergilenmiş 
olsa da bugün ABD’nin Bağdat Büyükel-
çiliği, dünyanın en büyük elçiliği olarak 
görev yapmakta ki burada 15.000’in üze-
rinde istihbarat çalışanı, diplomat ve de 
farklı görevlerde çalışan elaman bulunur-
ken 35.000’in üzerinde ise özel güven-
lik elamanının bulunması Amerika’nın,  
Irak’ın her işinde müdahil olduğunun en 
açık göstergesidir.

Irak işgali ile ABD, İngiliz tahakkü-
müne son verirken, gücünü bu 
bölgede tahkim ederek hege-
monyasını sabitlemiş oldu. Yap-
tırdığı anayasa ile Irak’ı oldukça 
kırılgan bir zemine yerleştirir-
ken tüm güç odaklarını kendi-
sine bağladı. Böylece buradaki 
enerji kaynakları üzerinde tek 
söz sahibi oluyordu. Elbette 
ABD, Irak’ı sadece ekonomik 
kaygılarla istila etmedi. Ko-
kuşmuş hadaratlarını bölgede 
yayarak toplumu inancından, 
değerlerinden uzaklaştırmak 
suretiyle kültürel istila ile de iş-
gale devam etti.

 Irak toprakları, tarihin farklı 
dönemlerinde çatışma alanla-
rına sahne olduysa da İslâm’ın 
hâkim olduğu dönemler içeri-
sinde bu topraklarda sükûnet 
güven ve emniyet her daim ön 
planda olmuştur. Bu durumun 
tek istisnası, Moğol istilasıyla 
büyük bir yıkıma uğrayan bu top-

en fazla zararı bölgedeki Müslüman halk 
görüyordu. 2003 ABD işgali ile 1 mil-
yondan fazla Müslüman hayatını kaybe-
derken, milyonlarca Müslüman da evsiz, 
barksız mülteci veya göç etme durumda 
kalıyordu. Yine ABD işgaline karşı dire-
nen halkın ecdadı, daha önce Moğol bar-
barlığına maruz kalırken bugün o ecdadın 
evlatları Amerika vahşiliğine, barbarlığına 
maruz kalarak tarihte eşine ender rastla-
nacak zulme uğruyordu.  Vahşi Batı’nın, 
vahşi hadaratı olan kovboy kültürü ile 
insan onurunu ayaklar altına alan, vahşi 

ları gibi. Bununla birlikte bu işgalcilerin, 
yakıp yıktıkları kütüphaneler ve Müslü-
manların tarihe ışık tutan eserleri yok 
edilerek kin ve düşmanlıklarının sınırları-
nı gösteriyorlardı. Irak istilası ile kaybo-
lan maddi servetlere gelince bu hesabı 
yapılamayacak kadar büyük bir meblağı 
oluştururken hâlen bu servetler çalın-
maya, kaybolmaya devam etmektedir.

Tüm bu kara tabloya rağmen gerek 
Irak, gerekse de diğer bölge ülkeleri, 
dünyanın en dinamik nüfusunu bünyesin-
de barındırması açısından gelecek adına 

büyük bir umuttur. Müslüman-
ların öldürülmekle bitmeye-
ceğini en iyi anlayan Amerika 
olmalı; nitekim 15 yıldır işgal 
ettiği Irak nüfusu katlanarak 
artmıştır. Yine Müslümanlar 
kokuşmuş Batı hadaratını ve 
ondan kaynaklanan demokra-
si, özgürlük gibi aldatıcı düşün-
celerin yersizliğini, çirkinliğini, 
ikiyüzlülüğünü görüp artık on-
lardan uzaklaşmaktadır. Müslü-
manlar, akidelerinden kaynak-
lanan nizamın, kurtuluş reçetesi 
olduğunu günden güne hisset-
mekte ve ona doğru koşmakta-
dır. Hilâfet nizamının hayat bul-
ması ile bu coğrafya ne Ame-
rika-İngiliz ne de başka fillerin 
tepiştiği yer olacaktır. Fillerin 
bu beldelerde baş ve ayakları-
nın kesilmesini ise sadece Hilâ-
fet Devleti yapabilir. İşte o gün, 

Müslümanlar tekrar güven ve huzurun 
iklimini teneffüs edecek inşaALLAH…

1   http://www.hizbut-tahrir.info/tr/index.php/soruce-
vap/sorular-ve-cevaplar/9698.html
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Siyasi Meseleler (İşgal Edilmiş Müslüman Beldeler)

Irak işgali ile ABD, 
İngiliz tahakkümüne 
son verirken, gücünü 
bu bölgede tahkim 

ederek hegemonyasını 
sabitlemiş oldu

hayvanların dahi yapmayacağı vahşeti, 
sözde insan olan bu mahlûklar, maalesef 
dünyanın gözü önünde Müslümanlara 
yaparken, Müslümanların başındaki ajan 
ve uşak yöneticiler ne yapıyordu dersi-
niz? Onlar da, efendileri olan Amerika 
için ya askerî üslerini açıyor ya Irak’ta ya-
ralanan askerlerin tedavisi için hastanele-
rini açıyor, ya lojistik destek sağlamak için 
yardımda bulunuyor ya da fiilî bir şekilde 
peşlerine takılmak suretiyle Amerika’nın 
vahşetine ortak oluyorlardı. Aynen bu-
gün Suriye ve de diğer beldelerde yaptık-

raklar kısa süre içerisinde tekrar emniyet 
ve güvenin merkezi olmuştur. Ta ki Os-
manlı Hilâfet Devleti’nin tarih sahnesin-
den çekilmesine kadar bu böyle devam 
etmiştir. Osmanlı Devleti’nin düşmesiyle 
birlikte diğer bölgelerde olduğu gibi Irak 
da hile ve desiselerle kâfirlerin at koştur-
duğu sahipsiz topraklar hâline geliyordu. 
90’lı yıllara kadar İngiliz tahakkümünün 
zirve yaptığı Irak, sonrasında ABD’nin bu 
topraklara yerleşme isteğiyle iki gücün; 
ABD ve İngiltere’nin çatıştığı, tepiştiği 
bir yer olurken bu tepişmeden elbette 



44 Köklü Değişim

Ümmetin İhtiyacı Siyasi Liderlik

Gazze

Ahh Filistin ahh!

Filistin; Müslümanların ilk kıblesi ol-
muş, Allah Subhanehû ve Teâlâ’nın, 

إَِل  الَْحرَاِم  الَْمْسِجِد  ِمْن  لَيْل  ِبَعبِْدِه  أَْسَى  الَِّذي  ُسبَْحاَن 

الَْمْسِجِد األَقَْص الَِّذي بَاَركَْنا َحْولَُه 

“Bir gece, (Muhammed) kulu-
nu Mescid-il Harâm’dan, çevresi-
ni mübarek kıldığımız Mescid-il 
Aksa’ya götüren Allah noksan sı-
fatlardan münezzehtir.”1 ayet-i ke-
rimesiyle mübarek, tertemiz bir toprak 
kılınmış ve böylece de Müslümanların 
kalpleri Filistin’e bağlanmıştır.

Filistin, ikinci Râşid Halife Ömer 
İbnu’l Hattab RadiyAllahu Anh 
zamanında, Hicrî 15. yılda fet-

hedilmiş ve İslâm’ın sultası altına gir-
miştir. Başlarında Patrik Sophronius ile 
birlikte halkın teslim olup şehri Halife 
Ömer’e teslim etmelerinin öncesinde, 
orada yaşayan Hıristiyanların talebi üze-
rine Yahudilerin Filistin’de yaşamalarına 
izin verilmeyeceğini ifade eden meşhur 
Ömeriyye Ahitnâmesi ile Filistin Ya-
hudilere yasaklanmıştı. İşte Yahudilerle 
bugün Filistin’de yaşadığımız hasımlığımız 
o zamanlara dayanır. 

İslâm ümmetinin siyasi bir meselesi 
ve devletlerarası bir sorun olarak “Fi-

listin Meselesi” geçen yüzyılda Osmanlı 
Halifesi AbdulHamid Han zamanından 
itibaren cereyan etmeye başladı. Allah 
Subhanehû ve Teâlâ ona rahmet etsin, 
Sultan AbdulHamid Han’ın tahmininde 
olduğu üzere Yahudiler ancak Hilâfet 
yıkıldıktan sonra emellerine ulaşabildiler. 
Hilâfet’in yok edilmesi sürecinde Müs-
lümanların toprakları üzerindeki ajan 
yöneticiler de Yahudilerin Filistin’i işgal 
etmelerine yardım ettiler.

1917 yılında Birinci Dünya Savaşı es-
nasında Filistin’e girdiklerinde, İtilaf  dev-
letlerinin İngiliz komutanı General Alen-
bi, Osmanlı Hilâfeti’ni sekiz asır önce 
Haçlıları yenilgiye uğratan Müslümanların 
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devamı sayarak şöyle diyordu: “Haçlı 
savaşları işte şimdi sona erdi.” İngiliz-
ler, Hilâfet’i yenilgiye uğratmalarını ve 
Filistin’i işgal etmelerini, haçlıların Müs-
lümanların topraklarına geri dönmeleri 
olarak görüyor ve bundan sonra bir daha 
asla yenilmemek üzere orada bâki kala-
caklarını sanıyorlardı. Aynı yıl dönemin 
İngiliz Dışişleri Bakanı’nın ismine atfen 
Balfour Deklarasyonu denilen bildiri 
imzalandı. Bu bildiride İngilizler, Yahudi-
lerin Filistin’i işgal etmeleri ve orada bir 
devlet kurmaları için yardım etmeyi taah-
hüt ediyordu. Nihayetinde Yahudi varlığı 
“İsrail” 1948 yılında kurulduktan sonra 
kâfir devletler bu metamorfoz devleti 
süratle tanımaya koştular. Dönemin bü-
yük devletleri; Amerika, Rusya, İngilte-
re ve Fransa onu tanımada birbirleriyle 
yarıştılar. Hatta İngilizlerin kurdurduğu 

Türkiye Cumhuriyeti de bu necis varlığı 
tanıyan ilk halkı Müslüman belde olarak 
alnındaki bu kara leke ile tarihe geçti. 
Daha sonra da bölgede nüfuzu bulunan 
sömürgeci kâfir devletler, özellikle İngil-
tere ve Amerika, sonraları “Ortadoğu 
Krizi” adını verdikleri “Filistin Meselesi” 
hakkında projeler çizmede birbirleriyle 
yarıştılar. Tüm bu projeler, Yahudi varlığı-
nın kucaklanması ve ona bölgedeki diğer 
tüm devletlerin ağırlığından daha fazla 
bir ağırlık ve önem verilmesi yoluyla, bu 
devletin çıkarlarına hizmet edilmesini 
sağlamak içindi.

Kâfir Batı, Yahudi varlığını bağrına 
basmakla birçok hedefi gerçekleştirip İs-
lâm beldelerinin kalbine zehirli bir hançer 
sapladı. Bu hedeflerin bazıları şunlardı:

1- Müslümanların birbirlerine kavuş-
malarını engelleyecek ve birlikteliklerin-

den uzaklaştıracak şekilde, bölgedeki 
Müslümanlar arasına yabancı bir cisim 
yerleştirdiler.

2- Bölgeyi Yahudi karşıtı çatışmalarla 
meşgul ederek asıl çatışmalarının Hilâ-
fet’i ortadan kaldıran kâfir Batı ile olması 
gerektiğini onlara unutturdular. Zira ga-
sıp Yahudi varlığından önce çatışma Müs-
lümanlar ile kâfir Batı arasında idi. Yahu-
dilerin Filistin’i işgal etmeleriyle bu gasıp 
varlık ile yapılan mücadele, merkezî bir 
konum aldı ve onu oluşturanlar ile müca-
dele hafifledi.

3- Batılılar kendi ülkelerindeki Yahudi 
probleminden kurtuldular. Çünkü Yahu-
diler her nerede bulundularsa fesatları ile 
meşhur olmuşlardır. 

İşte böylece kâfir Batı, Müslümanların 
topraklarında bu kanserli cismi var etti. 

FİLİSTİN HÂLEN DAHA ESİR HÂLEN DAHA SAHİPSİZ
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Bunun ardından kâfir devletler; özellikle 
Amerika, İngiltere sonra da Avrupa’nın 
lider devletleri arasında, Filistin konu-
sunda şiddetli bir devletlerarası çatışma 
meydana geldi ve bu çatışma “Filistin 
Meselesi”nden bölgeye hatta Müslüman-
ların yaşadığı tüm beldelere yayıldı. 

Şeytani bir siyasi dehâya sahip İngilte-
re -1948’de işgal edilen kısım ile birlikte 
Ürdün’e ilhak edilen Batı Şeria ve Mısır 
yönetimi altındaki Gazze Şeridi’nden 
ibaret geri kalan kısım olmak üzere- tüm 
Filistin’de laik ve demokratik bir devletin 
kurulması gerektiğini öngördü ve tüm bu 
kesimler üzerinde Lübnan tarzı demok-
ratik temele dayalı tek bir Filistin devleti 
olmasını istedi. Böylece Filistin’in tümün-
de yönetim Yahudilere ait olacak, Müs-
lüman ve Hıristiyanlardan bazı bakanlar 
da yönetime katılabileceklerdi. Sonuçta 
fiilen Yahudilerin yönettiği bu devlet, 
Arap Birliği’ne üye yapılacak, dolayısıyla 
bölgede kabullenilmiş olacaktı. Yahudi 
politikacıların çoğu bu görüşe ikna oldu 
ve bu uğurda çalıştı. İngiltere ise Yahu-
diler ile bölgedeki Arap yöneticiler -ki 
bilaistisna hepsi de hain ve ajandı- arasın-
da barış sağlayarak bu çözümün zeminini 
hazırladı. Bu suretle barış sonrasında iş-
lerin mezkûr çerçeveye oturacağını umu-
yordu. Lakin Amerika’nın Ortadoğu’daki 
diplomatik temsilcileri, Amerikan Dışişle-
ri Bakanlığı’nın Ortadoğu İşleri Vekili Ge-
orge Maggie başkanlığında 1950 yılında 
İstanbul’da bir araya geldikleri toplantı-
dan sonra Amerika’nın bölgeye tüm ağır-
lığını koymasına ve İngiltere’den bağımsız 
ve ona alternatif  olarak sıcak meselelere 
yönelmesine karar verdiler. O toplan-
tıda alınan en ehemmiyetli karar şu idi:

 “Biri Arap diğeri Yahudi olmak üzere 
Filistin’in iki devlete bölünmesi ve mülteci-
ler meselesinin halledilmesi için Birleşmiş 
Milletler heyetinin teşvik edilmesi.” 

Eisenhower Yönetimi’nin sonlarında 
1959 yılında Amerika, Batı Şeria ve Gaz-
ze’de Filistinliler için bir varlık oluşturul-
masını, Kudüs’ün devletlerarasılaştırılma-
sını ve -küçük bir kısmının yerleşimini “İs-
rail” hükmü altında işgal edilmiş Filistin’de, 
büyük bir çoğunluğunun yerleşimini de 

Filistin dışında sağlayarak- Filistinli mülte-
ciler meselesinin halledilmesini amaçla-
yan bir proje geliştirdi. Bölgedeki ajanları 
vasıtasıyla uygulamaya konulan bu pro-
jeye İngilizler, bölgedeki ajanlarıyla engel 
oldu ve Amerikan’ın projesi boşa çıktı.

1961 yılında Kennedy yönetime gel-
diğinde Suudi Arabistan Kralı Kral Su-
ud’a, Ürdün Kralı Kral Hüseyin’e, Irak 
Devlet Başkanı AbdulKerîm Kâsım’a, 
Mısır Cumhurbaşkanı AbdunNâsır’a ve 
Lübnan Cumhurbaşkanı Fuad Şihâb’a 
meşhur mektuplarını gönderdi. Bu mek-
tuplarda Amerika, mülteciler problemini 
ve Ürdün’ün su sorununu çözeceği sö-
zünü veriyordu. Ardından 10.06.1961’de 
Kahire’de bir Arap Konferansı yapıldı ve 
Filistin Devleti fikrini kabul etmesi için 
Ürdün üzerindeki baskı daha da artırıldı. 
Ürdün Kralı Hüseyin’in direnç gösterme-
siyle konferans başarısız oldu.

İşte böylece Batı Şeria ve Gazze’de 
bir Filistin varlığının, Kudüs’te de dev-
letlerarası bir varlığın oluşturulmasına 
yönelik Amerikan girişimleri sürüp git-
ti. Ancak bu girişimlerin tümü İngiliz-
lerin ve Kral Hüseyin’in reddetmesi 
sonucu hezimete uğradı. Çünkü onla-
rın kendi projeleri; Filistin’de Yahudi-
lerin hegemonyası altında olan ve Ür-
dün ile ayrıcalıklı bir ilişkisi bulunan tek 
bir laik devlet kurulması şeklindeydi. 

Bundan sonra 1964 yılında toplanan 
Arap Devletleri Zirvesi’nde, Cemal Ab-
dunNâsır’ın desteğiyle Ahmed eş-Şu-
keyrî başkanlığında Filistin Kurtuluş 
Örgütü (FKÖ) kuruldu. Bundan maksat 
Batı Şeria’yı Ürdün’den kopartıp orada 
bağımsız bir Filistin varlığı kurmak ve bu-
nun yanına da Kudüs ve Beyt Lahim’de 
devletlerarası bir varlık oluşturmaktı. 
Amerika’nın bu planlarına ve girişimleri-
ne İngiltere’nin cevabı, köklü İngiliz aja-
nı Tunus Devlet Başkanı Habib Burgiba 
üzerinden geldi. Burgiba 1964 ve 1965 
yıllarında, doğal olarak ağırlığı Yahudi-
lerin lehine olacak şekilde Filistin’in tü-
münde tek bir laik devletin kurulmasına 
çağrıda bulundu. Arap devletleri bu iki 
proje arasında bölündüler. 

Ortadoğu’da Amerikan siyasetini 
temsil eden Mısır’ın rolü, AbdunNâsır’ın 
etkisinin artmasıyla birlikte güçlendi. 
Bunun üzerine İngilizler ve ajanları sa-
vunma pozisyonu aldılar. Arap kamu-
oyunun Burgiba Projesi’ni reddetmesi 
ve Nâsırcı saldırının Kral Hüseyin ve 
Ortadoğu’daki İngiliz siyaseti aleyhine 
iyice şiddetlenmesi İngiltere’yi, bölgede 
Batı Şeria’nın Yahudilere teslim edilme-
sini sağlayacak bir Arap-“İsrail” savaşı 
tasarlamaya sevk etti ki üzerinde bir 
Filistin devleti kurulması baskısına ma-
ruz kalmaktan Kral Hüseyin’i kurtarsın. 

1948 sonrasında Filistinli Müslümanlar evlerini terk etmek zorunda kaldı
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 “İsrail” 1967’nin Haziran ayında Mı-
sır, Ürdün ve Suriye’ye karşı geniş çaplı 
bir savaş başlattı.2 Neticede Batı Şeria, 
Golan Tepeleri, Gazze ve Sina Yarıma-
dası altı gün içerisinde Yahudi varlığının 
pençesine düştü. Yahudi liderler, kendi-
lerini üç Arap ordusunun galibi ve do-
layısıyla kendi liderlikleri altında “İsrail” 
devletini asla yenilmez olarak gösterdiler. 
Oysa onlar kazandıkları zaferin(!) kendi 
güçlerinden değil, tam aksine karşıların-
daki Arap yöneticilerin alçaklıklarından 
ve entrikalarından kaynaklandığını çok iyi 
biliyorlardı. Tümüyle bir senaryodan iba-
ret olan bu savaş, bölgedeki Arap-“İsrail” 
çatışmasında ve çözümüne ilişkin ortaya 
konulan girişimlerde büyük bir dönüm 
noktası olmuştur. Bu savaş sonrası tar-
tışmalar, “İsrail”in 1967 yılında işgal ettiği 
topraklardan çekilmesi noktasına odak-
landı. “İsrail”in savaş sırasında işgal ettiği 
topraklardan çekilmesine çağrıda bulu-
nan meşhur 242 sayılı karar, Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nce yayınlan-
dı. Amerika daha sonra kendi nazarında 
daha önemli gördüğü Mısır-“İsrail” ilişki-
lerinin iyileştirilmesi üzerinde yoğunlaş-
maya başladı ki bu durumda Filistin dos-
yası bir kenara itilmiş oldu. Öte yandan 
Amerika, hem barış sürecini canlandır-
mak hem de nüfuzunu, bölgede sarsılan 
ana üssünü yani savaş sırasında ölümcül 
darbeler alan ve Sina’yı kaybeden Mısır’ı 
sağlamlaştırmak üzere yeni bir savaş ha-
zırlığı başlattı. Aradan henüz birkaç yıl 
geçmişti ki Amerika, bir tarafta Suriye ve 
Mısır, diğer tarafta da “İsrail” olmak üze-
re aralarında sınırlı bir savaş tezgâhladı. 
Bu Ekim 1973 Savaşı; 17.09.1978 ta-
rihinde Mısır ile “İsrail” arasında Camp 
David Anlaşması’nın imzalanmasına 
yol açan bir taktik savaşı idi. 

Mısır’ın Camp David Anlaşması’nı 
imzalamasıyla birlikte “İsrail” Sina Yarı-
madası’nı boşaltıp silahlardan arındırıl-
ması ve Amerikan liderliğinde çok uluslu 
askerî güçlerin konuşlandırılması şartıyla 
Mısır’a geri verdi ki Mısır’ın çatışmanın 
dışına çıkarılması garantilensin! Böylelikle 
güney tarafından “İsrail”in güvenlik açığı 
kapatılmış oldu. Diğer yandan Mısır halkı 
karşısında popülaritesini kaybetmiş ajanı 

Mısır Yöneticisi Enver Sedat ise güven ta-
zeledi. Mısır ile barış tamamlanınca Ame-
rika’nın bölgedeki ağırlığı arttı ve faaliye-
tini Kuzey cephesine kaydırdı. Nitekim 
Amerika “İsrail”e, Lübnan’ı istilâ edip 
FKÖ’yü oradan kovmasını öğütledi. Bu 
da 1982 Savaşı’na neden oldu ki “İsrail” 
Lübnan’ı istila edip Arafat’ı da “İsrail”in 
askerî baskısı ve Amerika’nın diplomatik 
baskısı altında Lübnan’dan ayrılıp Tunus’a 
gitmeye mecbur etti. Onun ayrılmasın-
dan önce Amerikan Kongresi’nden bir 
heyet Beyrut’a geldi ve ondan Yahudi 
varlığını açıkça tanıma sözü kaptı ki bu, 
Yahudiler ile barışın benimsenmesine gi-
den bir mukaddime, bir ilk adım niteli-
ğindeydi. Nitekim Arafat 25.07.1982’de, 
Maklowski Belgesi olarak bilinen met-
ni imzaladı. Arafat orada şöyle diyordu: 
“FKÖ şimdi “İsrail”in var olma hak-
kını tanımaktadır.” Amerikan Kongresi 
üyesi Maklowski de Arafat’ın huzurunda 
gazeteciler önünde bu belgeyi okuyarak 
şöyle dedi: “Yâser Arafat, Filistin Kurtuluş 
Örgütü Başkanı sıfatıyla bugün, FKÖ’nün 
Filistin meselesine ilişkin tüm Birleşmiş Mil-
letler kararlarını kabul ettiğini ifade eden 
yazılı bir belge imzalamıştır.”

İkinci adım ise Aralık 1988’de Cenev-
re’deki Birleşmiş Milletler toplantısından 
hemen önce Ekim 1988’de Cezayir’de 
toplanan Filistin Vatanî Kongresi’nde 
atıldı. Her iki toplantıda konuşma ya-
pan Arafat, tarihî Filistin topraklarının 

tamamı üzerinde tek bir Filistin devleti 
düşüncesinin bittiğini ve artık bu rüya-
nın sona erdiğini dile getirdi. 1967’de 
işgal edilen Filistin toprakları üzerinde 
bir Filistin devleti kurulmasını kabul et-
tiğini söyleyip kâğıt üzerinde bir Filistin 
devleti kurulduğunu ilan etti. Yine İn-
giltere ve Avrupa da bir Filistin Devleti 
kurulması düşüncesine muvafakat etti. 
Böylelikle Amerikan planı, söylemleri 
önemini kaybeden ve etkisi zayıflayan 
İngiliz planına karşı üstünlük sağladı. 

Diğer taraftan 25 Temmuz 1994’de 
Washington’da, Amerika Birleşik Dev-
letleri Başkanı Clinton’ın nezareti altında 
Ürdün Kralı Hüseyin ile “İsrail” Başba-
kanı Rabin arasında bir toplantı yapıldı. 
Toplantının hemen akabinde “İsrail” ile 
Ürdün arasındaki savaş halinin sona er-
dirildiği ilan edildi. Ardından da her iki 
devlet arasındaki savaş halini resmen 
sona erdiren Vadi Arabe Anlaşması 
imzalandı. Sonra 04.05.1994’te II. Oslo 
[Gazze-Eriha] Anlaşması, peşinden 
23.10.1998’de de Wye River Anlaş-
ması geldi. Fakat her ikisi de hayata 
geçmeden hatta doğmadan önce öldü. 
Clinton yönetimi ise 2000 yılında Camp 
David’de Arafat ile Ehud Barak arasında 
kapsamlı bir barış anlaşması sağlamaya 
çalıştı. Bu anlaşma II. Camp David An-
laşması olarak anıldı. Clinton, kendi dö-
neminin bu anlaşmanın tamamlanmasıyla 
sona ermesi için hırs gösterdiyse de gerek 

FİLİSTİN HÂLEN DAHA ESİR HÂLEN DAHA SAHİPSİZ
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“İsrail” kamuoyu gerekse Filistin kamuo-
yu, böylesine kapsamlı bir barışı kabul 
etmeye henüz hazır değildi. Zira aradan 
çok geçmeden Eylül 2000’de Aksa İnti-
fadası olarak bilinen vakıa patlak verdi. 
“İsrail”, teslim olsunlar ve sımsıkı tutun-
dukları sabit noktaların geri kalan kısmın-
dan da vazgeçsinler diye Filistin halkına 
karşı gündelik katliamlar yapmaya başla-
dı. İkinci iktidar döneminin sona erme-
si üzerine Clinton’ın gitmesi ve 2001’in 
başında Bush’un iktidara gelmesiyle 
birlikte II. Camp David de gitmiş oldu.

Bush Yönetimi 2001 Şubat’ında Clin-
ton önerilerinden ve Filistin ile “İsrail” 
arasındaki yoğun arabuluculuk girişimle-
rinden vazgeçti. Böylece Amerika, gerek 
“Filistin Otoritesi” altında bulunan böl-
gelerde gerekse diğer bölgelerde olsun 
Filistin halkına karşı katliamlar yapmada, 
suikastlar düzenlemede ve hayatı onlara 
dar etmede “İsrail”in elini serbest bıraktı. 

11 Eylül saldırıları, “İsrail”-Filistin ça-
tışması dışında başka öncelikler oluştur-
du. Bu çatışma, Bush Yönetimi tarafından 
çok daha düşük öncelikli bir hale geldi. 
Nitekim Amerika, Terörizme Karşı 
Savaş bahanesiyle İslâm âlemine karşı 
yeni bir savaş başlattı. “İsrail” de Eriha, 
Cenin, Gazze ve Arâbe gibi yönetimsel 
yetkileri “Filistin Otoritesi”ne verilmiş 
bölgeleri işgal etmeye dönmek üzere 
bu fırsatı yani “terörizme karşı savaş” 
argümanını kullandı ve Filistinlilere karşı 
benzeri görülmemiş bir şiddet uyguladı. 
“İsrail”, bu kentler üzerinde egemenliği-
ni dayatmak için tankları, helikopterleri 

ve savaş uçaklarını kullandı. Böylece Şa-
ron’un işlediği vahşi cürümlerin boyutu 
çok açık bir biçimde tamamen ortaya 
çıktı. Amerika ise Şaron’un cürümlerine 
sessiz kaldı. Çünkü Şaron da, Bush’un ilan 
edip kullanmaya alıştığı “teröre karşı sa-
vaş” bahanesini kullanıyordu. Bu nedenle 
“İsrail” bu bahaneyi kullanarak şehirlere, 
köylere ve kamplara girip vahşi, iğrenç 
saldırılarını sürdürmede bütün gücünü 
kullandı. Yahudi küstahlığı öylesine azgın 
bir şekilde dikkat çekiyordu ki kendisini 
Amerika’nın “teröre karşı savaş”ına ka-
tılmış olarak görüyor, dolayısıyla Yahudi 
varlığı kendisine karşı duracak herhan-
gi bir gücü umursamadan “teröre karşı 
savaş” adı altında işlediği cürümlerde az-
dıkça azıyordu. Bu bağlamda etkin olan 
faktörler şunlardır:

Birincisi: Bush yönetimindeki Ye-
ni-Muhafazakârlardan bu Yahudi varlığı-
na geniş bir destek gelmesidir. Bush’un 
yönetime geldiği andan itibaren Douglas 
Feith ve Richard Pearl gibi bazı Yeni-Mu-
hafazakârlar da yönetime katıldılar ve 
Likud’un kitleleşmesi için siyasi planlar 
çizmeye koyuldular. Nitekim “Net Bir 
Fırsat: 1996 İtibariyle Sahayı3 Ko-
rumak İçin Yeni Bir Strateji” isimli 
siyasi bir belge hazırladılar.

İkincisi: FKÖ’nün, dolayısıyla “Fi-
listin Otoritesi”nin tavizci zihniyetidir. 
Nitekim Yahudiler art arda gelen cü-
rümleriyle yeni tavizler elde ettiklerini 
gördüler. Zira FKÖ önce 1948 Filistini’n-
den taviz verip 1967 Filistini’ni talep etti. 
Daha sonra 1967 Filistini’nin tamamını 

değil de büyük çoğunluğunu talep eder 
oldu. Böylece taviz üstüne taviz vermeyi 
sürdürdü. Öyle bir noktaya ulaştı ki bu-
günün sabitleri yarının değişkenleri hâline 
geldi. Bunun gibi, “kırmızıçizgiler” sayılan 
-ki gerçekte hiçbir çizgi yoktur- mülte-
cilerin geri dönüşüne yönelik tavizler 
de önceleri gizliden gizliye sonraları ise 
açıktan açığa verilmeye başlandı. Nite-
kim Filistin Otoritesi 01.12.2003’te per-
de ardından utanç içinde hatta perdesiz 
aşikâr bir şekilde Cenevre Belgesi’ni 
imzaladı. Böylece mültecilerin geri-dö-
nüş hakkı, sabit bir esas ve bir kırmızıçizgi 
olmaktan çıktı. 

Bush, 19.03.2003’te yol haritasını ni-
hai şekliyle resmen ilan etti ve “Filistin 
Otoritesi” Başbakanı Mahmud Abbas ile 
“İsrail” Başbakanı Şaron’a iletti. Yol hari-
tasının, beyan edilen sebepler açısından 
incelendiğinde, aşağıdaki maksatlar için 
hazırlandığı görülür:

Birincisi: Gerçekte bu, Filistin mese-
lesinin çözümü yoluna götüren bir harita 
olmaktan ziyade, Irak’a karşı saldırı yo-
luna götüren bir harita idi. Zira Bush’un 
bu haritayı içeren 24.06.2002 tarihli ko-
nuşması, Irak’a karşı savaş hazırlıklarının 
yapılmakta olduğu bir dönemde geldi ve 
tartışması, 19.03.2003’te Irak’a karşı sal-
dırının başlamasına kadar sürdü. 

İkincisi: Bölgedeki Amerikan ajanla-
rı, sıkıntılı bir konuma düştüler. Zira dost 
edindikleri Amerika göz göre göre vahşice 
Irak’a saldırıyordu. Dolayısıyla insanların 
gözünde bunların Amerikan ajanı oldukları 
ifşa oldu ve böylece insanlar karşısında zor 
bir duruma düştüler. Bunun üzerine Ame-
rika, “Amerika’nın bölgedeki adaleti”ni pa-
zarlamak üzere onlara şöyle diyerek bir ko-
nuşma malzemesi sağlamak istedi: “Bakın 
Amerika, Irak’a karşı bir savaş ilan etti ama 
aynı zamanda Filistin halkının devletini kabul 
etsinler diye Yahudilere de o baskı uyguluyor.”

Üçüncüsü: Avrupa, Ortadoğu [“İs-
rail”-Filistin] Krizi’nin çözümünü ve bu-
nun Irak’ta yeni bir kriz oluşturmaktan-
sa bu sorunun çözülmesinin daha acil 
olduğunu sıklıkla dile getirmeye başladı. 
Böylece Amerika, Ortadoğu Krizi’ne 
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çözüm bulmaktan bahsetmeyi sürdüren 
Avrupa’nın ağzını kapatmak istedi. Bunu 
da yol haritasının bu krizin çözümü ol-
duğu ve onun da hazır olduğu şeklinde 
bir karşılık vererek yaptı. Bütün bunlara 
rağmen Amerika, yol haritasının uygu-
lanmasında ciddi değildi. Zira tamamen 
Irak saldırısıyla meşguldü. Zaten daha 
sonra da Irak’taki işgale karşı kahra-
manca direnişin kendisini düşürdüğü 
bataklıkta debelenip durdu. Artık Ame-
rika, yol haritası konusundan çok daha 
öncelikli bir sorun ile uğraşmak zorun-
daydı. Bunun içindir ki bölgede hari-
taya yönelik bir etki oluştur-
mak üzere yaptığı lafta kalan 
konuşmaları bıraktı. Amerika 
Irak’ta içine düştüğü bataklık 
ile meşgul iken Irak’ı işgal et-
melerine yönelik direniş karşı-
sında ordusunu nasıl koruya-
cağını düşünmeyi dert edindi 
ve Filistin mevzusunu terk 
etti, gitti: Bu durum, tek ta-
raflı Şaron Planı [Gazze’den 
Geri Çekilme Planı] Nisan 
2004’te gelinceye kadar sürdü.

Planda geçen çekilme, sa-
dece Gazze Şeridi’nden çekil-
me idi. Yani Şaron bu planın-
da, önce bütünden parçaya, 
sonra parçadan daha küçük bir 
parçaya aşama aşama olan Ya-
hudi yöntemi ile meseleyi aslî 
halinden çıkarıp sadece Gazze 
Meselesi hâline dönüştürebildi. 
Zira mesele, önceleri “Gasp 
edilmiş 1948 Filistini” idi. Sonra 
“1967 Batı Şeria ve Gazzesi” hâline dö-
nüştü. Bundan sonra da “1967 Batı Şeria 
ve Gazzesi’nden Parçalar” hâline, en son 
olarak da “Sadece Gazze” meselesi hâli-
ne dönüştü.  

Günümüze gelindiğinde Hamas’ın 
Doha’dan yaptığı açıklama ile; “ortak 
ulusal uzlaşı formülü” dikkate alınarak, 
67 sınırlarına göre Filistin devletini kabul 
ettiğini ilanını ve belgede “İsrail’in yok 
edilmesi” ifadesinin kaldırılarak Müslü-
man Kardeşler’den de ayrıldığını ifade 
ettiğini görüyoruz.

Görüldüğü üzere Hamas da adım 
adım, karış karış öncekilerin yolunu takip 
ediyor. 1960’ların ortalarında Fetih hare-
keti kurulduğunda, “nehirden denize ka-
dar Filistin’in kurtuluşu için direnişi benim-
sediğini” ilan etmişti. Daha sonra dönüp 
dolaşıp ortada ne deniz ne nehir ne de 
arasındakiler kaldı. Fetih Otoritesi Filis-
tin’in büyük bir bölümünde Yahudi var-
lığını tanıdı ve Amerikan’ın gözetiminde 
Filistin’den geriye kalan kısım üzerinde bir 
devletin kurulması pazarlıkları yapar hale 
geldi… Bununla birlikte günümüze kadar 
ve görüşmelerden uzun yıllar sonra da 

Fetih otoritesi hiçbir şey elde edemedi... 
Fetih hareketinin kurulmasının üzerinden 
yaklaşık yirmi yıl kadar bir süre geçtikten 
sonra Hamas kurulmuştu. O da başından 
itibaren Fetih’in attığı adımları takip etti. 
Nehirden denize kadar Filistin’i kurtar-
mak için mukavemeti benimsediğini ilan 
etti. Yahudi varlığını tanıdığı, Amerika’nın 
atına bindiği ve 1967 sınırlarında bir dev-
let istediği için Fetih hareketini eleştirirdi. 
Bütün bunların ardından Hamas yöneti-
mi dönüp dolaştı aynı şekilde Filistin’in 
çok büyük bir kısmına hâkim olan gasıp 

Yahudi varlığının yanında sadece 1967 sı-
nırlarında devlet kurmak istedi ve bunu 
gerçekleştirmek için de pazarlıklar yap-
mak üzere Amerika’ya elini uzattı. 

Halid Meşal, 25 Haziran 2009 tarihin-
de ağzı dolu dolu yaptığı büyük konuşma-
da şöyle diyordu: “Hamas 1967 sınırların-
da bir devlet istiyor ve bu maksatla Ameri-
ka ile pazarlık yapmak için elini uzatıyor.” 
İşte taviz adımları aşamalı olarak yaklaşık 
sekiz sene önce başladı. Yani Meşal’in şu 
anki belgenin hazırlanma sürecinin başla-
dığını ilan etmesinden çok çok önce şöy-
le demişti: “Siyaset belgesinin değişiklik-

lere ayak uydurduğunu, Hamas 
hareketinin düşünce, görüş ve 
faaliyetlerini yansıttığını, siyaset 
belgesinin hazırlanma kararının 
dört yıl önce alındığını ve şekil-
lenme çalışmasının iki yıldan bu 
yana sürdüğü…”4 Taviz daha 
önce başladı. Fakat aradaki fark 
Meşal’in o zaman bunun küçük 
bir parçasını söylemiş olması 
şimdi ise diğer parçalarını da 
zikretmesidir. Daha önce 67 
sınırlarını zikretmiş ve misakta 
Yahudi varlığının yıkılmasını ve 
aynı şekilde Hamas’ın İhvan ile 
ilişkisini de korumuştu. Şimdi 
ise aşamalı bir şekilde taviz-
lerle uyumlu olması için her 
ikisinden de vazgeçti! Bir diğer 
fark ise mesele hakkında sade-
ce konuşma yapılırdı. Şimdi ise 
bu itimat edilir bir belge hâline 
getirildi!

Şu andaki Amerikan yönetimi 
Yahudi varlığını önceki yönetimden daha 
omurgalı bir şekilde destekliyor. Zira 
Amerika Ortadoğu’nun her yönüyle şu 
andaki durumu reddeden ayaklanma 
arzuları içinde domino etkisi gibi çalka-
landığını görmektedir. Bu nedenledir ki 
Amerika, şu anda İslâm dünyasında ku-
rulu bulunan yönetim sistemleri çerçeve-
sinde ayaklanmalara güç yetirebilmiş olsa 
da bu rejimlerdeki zafiyetin her geçen 
gün artması nedeniyle yakın gelecekte 
buna güç yetiremeyebilir. Hatta neredey-
se bunların bir kısmı çökmenin eşiğinde-

FİLİSTİN HÂLEN DAHA ESİR HÂLEN DAHA SAHİPSİZ

Şu andaki Amerikan 
yönetimi Yahudi varlığını 

önceki yönetimden 
daha omurgalı bir 
şekilde destekliyor
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Ümmetin İhtiyacı Siyasi Liderlik

dir. Bu nedenledir ki Arap rejimlerinin 
zayıflamasından sonra Amerikan strate-
jisi açısından bakıldığında Yahudi varlığı 
Amerikan çıkarlarına hizmet etmede ön-
celikli yerini alacaktır. 

Şu bilinmelidir ki Fetih ve Hamas’ın 
Filistin’de iki devletli çözümü kabul et-
mesi, Yahudi varlığını İslâm’a göre kesin-
likle meşru kılmaz. Bilakis ikisi de yoldan 
çıkmış kafile içindeki önemsiz varlıktır. Fi-
listin ise mübarek İslâm toprağıdır. İslâm 
ümmetinin mülküdür. Başta da değinildiği 
üzere Allah Subhanehû ve Teâlâ’nın İsra 
ve Miraç olayının gerçekleştiği Mescidi 
Aksa’yı Beytu’l Haram ile irtibatlandırdığı 
günden bu yana Filistin ümmetin aklında 
ve kalbindedir.

Filistin sorunu, iki devletli 
çözüm çerçevesinde yapılacak 
görüşmelere göre ne Ameri-
ka’ya uzatılan elle ne de Yahudi 
varlığıyla müzakere yapmakla 
kesinlikle çözülmez. Hatta fi-
ilî olarak 1967’de işgal ettiği 
yerlerden çekilecek olsa dahi. 
1948 yılında işgal edilen Filis-
tin’in herhangi bir karışı da, 
1967’de işgal edilen Filistin’deki 
herhangi bir karış da İslâm naza-
rında aynıdır. Mübarek toprak-
lar İslâm Hilâfeti boyunca İslâm 
ordusu şehitlerinin kanlarıyla 
sulanmıştır. Hatta Filistin’in her 
bir karışında bir şehit kanı veya 
mücahidin atının tozu vardır.

İsra olayından beri Filistin 
Müslümanların boynunda bir 
emanetti ve hâlen de emanet-
tir. Herhangi bir hür Müslüman 
bu emanete ihanet etme hakkına sahip 
değildir. Aziz ve güçlü olan Allah Subha-
nehû ve Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمُنوا اَل تَُخونُوا اللََّه َوالرَُّسوَل َوتَُخونُوا أََمانَاتُِكْم 

َوأَنْتُْم تَْعلَُموَن

“Ey iman edenler! Allah’a ve 
Rasul’e hainlik etmeyin; (sonra) 
bile bile kendi emanetlerinize ha-
inlik etmiş olursunuz.” [Enfal 27]

Yahudi varlığının saldırıları, katliamları 
yeni değildir. Yaklaşık 60 küsur yıldır de-
vam eden bir katliam zinciri devam ede-
gelmektedir. Yani Yahudi varlığı “İsrail”in 
tavrında herhangi bir değişiklik bugüne 
kadar olmamıştır. Aynı şekilde sömür-
geci devletler de 60 küsur yıldır onları 
şartsız koşulsuz desteklemektedir. Yani 
onların tavrında da bir değişikliğe henüz 
rastlanmamıştır.

Yine takdir edersiniz ki İslâmi belde-
lerdeki yöneticilerin Filistin ve “İsrail” so-
rununa bakış açısı, tavrı da 60 küsur yıldır 
hiç değişmedi. Tiyatrovari savaşlar, göster-
melik konferanslar, perde ardında kâfirler-
le el sıkışmalar, sahte ve cılız kınamalar…

Bu acılı süreçte yaşadıklarımız bizlere 
gösterdi ki mevcut yöneticilerimiz İslâm 
ümmetinin hassasiyetlerine sahip değil-
ler hatta İslâm öncesi cahiliye döneminin 
Arap yöneticileri bile; zulme engel olan 
mertlik ehli, mazlumun imdadına koşan 
kahraman kimselerdi. Hâlbuki bu yö-
neticiler mazlum Müslümanların yardım 
çığlıklarına kulaklarını tıkadılar. Onların 
katliam görüntülerine gözlerini yumdu-

lar. Bir avuç Yahudi ile savaşmaktan dahi 
korktular. Buna gerekçe olarak da Yahu-
di varlığının kendilerinden güçlü olduğu-
nu söylediler. Hâlbuki o topraklar şer’an 
kendisinden vazgeçilemez topraklardır. 
Keşke şereflerini koruyabilselerdi…

Oysa daha dün diyebileceğimiz kadar 
yakın bir geçmişte, Müslümanlar Güney 
Lübnan’daki direnişlerinde Cihadla, Şe-
hadetle ve kendilerini feda etmek sure-
tiyle, Yahudi varlığını defederek, aşağı-
layıp zillete düşürmenin mükemmel bir 
örneğini vermişlerdir. 

Çeçenistan’da, Afganistan’da Irak’ta, 
Felluce’de ordular otururken yiğit fertler 
koskoca ABD’yi, Rusya’yı felce uğratmış-

lar, kahramanlıkları ile onları 
küçük düşürmüşlerdir. 

Bir tarafta şehadete koşan 
İslâmi ümmetin yiğit evlatları, 
diğer tarafta “düşman bizden 
güçlü” diyerek savaştan kaçan 
pısırık korkak hain yöneticiler... 
İşte bu tenakuz mevcut yöneti-
cilerin İslâm ümmeti ile aynı ol-
madıklarını alenen göstermiştir. 
Müslümanların sorunlarını an-
cak kendilerinden olan ihlaslı yö-
neticiler çözebilir başkası değil.

Böylesine bir ortamda Müs-
lümanların mesuliyetlerini iyice 
idrak etmeleri gerekir. Zira tüm 
yük onların omuzlarına binmiş 
bir vaziyettedir.

Müslüman kitlelerin birin-
ci görevi, Gazze’yi ve Filistin’i 
Yahudi varlığının işgalinden kur-
taracak orduları harekete ge-

çirmek için yöneticilerine şiddetli 
ve sürekli baskı yapmaktır. Yoksa sadece 
protesto eylemleri düzenleyerek Müs-
lümanların öfke selini kanalize ederek, 
kabarmış duyguları bastırarak bir kenara 
çekilmek değildir. İşimiz Allah’ın Müslü-
manlara mutlaka bir gün zafer göndere-
ceğini onları bir gün mutlaka kurtaracağı-
nı söyleyerek gökten ordular indirilmesi-
ni beklemek de değildir. Bunu söyleyen-
ler Allah’ın şu kavlinden habersiz midir?

Filistin sorunu, 
iki devletli çözüm 

çerçevesinde yapılacak 
görüşmelere göre ne 

Amerika’ya uzatılan elle 
ne de Yahudi varlığıyla 
müzakere yapmakla 
kesinlikle çözülmez
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FİLİSTİN HALEN DAHA ESİR HALEN DAHA SAHİPSİZ

َعلَيِْهْم  َويَنُصْكُْم  َويُْخزِِهْم  ِبأَيِْديُكْم  اللُّه  بُْهُم  يَُعذِّ قَاتِلُوُهْم 

ْؤِمِننَي  َويَْشِف ُصُدوَر قَْوٍم مُّ

“Onlarla savaşın ki, Allah sizin 
ellerinizle onları cezalandırsın; on-
ları rezil etsin; sizi onlara galip kıl-
sın ve mümin toplumun kalplerini 
ferahlatsın.”5

Müslüman beldelerdeki yöneticilerin 
üzerlerindeki yükü ABD’ye BM’ye havale 
etmesi gibi sizler de sakın yükünüzü Al-
lah’a havale etmeyin. Zira Allah mümin-
lere zaferin şartını açık bir şekilde belirt-
miştir. O şart yerine getirilmezse yardım 
ve zafer kendiliğinden gelmeyecektir. Al-
lah’ın sünnetullahı bunu emretmektedir. 

Aynı şekilde Filistin meselesi sadece 
Yahudi varlığı katliam yaptığı ve bu kat-
liamlar televizyon ekranlarından canlı 
yayınlandığı zaman hatırlanmamalıdır. 
Unutmayınız ki bu necis Yahudi varlığı 
yaklaşık 60 küsur yıldır orada ve çeşitli 
aralıklarla katliamlar yapmaktadır. 

Şu hususlar hiçbir şekilde unutulma-
malıdır:

Amerika’nın devletlerarası alanda 
üstün olması, Yahudileri silahla, parayla, 
adamlarıyla destekleyerek şımarık çocu-
ğu olarak ilan etmesi, Arap yöneticilerin 
ve hatta bizim yöneticilerimizin sömür-
geci kâfirlerin dostu ve yardımcısı olması 
Amerika’ya boyun bükülmesi, Müslü-
manların beldeleri üzerindeki servetlerin 
ve kaynakların ona teslim edilmesi ve 
mübarek, tertemiz Filistin meselesinin 
onun merhametine terk edilmesi gerek-
tiği anlamına gelemez!

Yine bütün bunlar Amerika’nın yenil-
mez ve kurşun işlemez olduğu anlamına da 
gelemez. Bilakis Amerika, adamları, silah 
ve teçhizat bakımından çok çok üstün ol-
masına rağmen, başa baş, dişe diş çarpış-
ma cesaretine ve yiğitçe meydan okuma 
iradesine sahip değildir. Irak ve Afganis-
tan’da şimdilerde ise Suriye’de düştükleri 
bataklıktan çıkamamaları bunun en açık 
delilidir. İşte gördünüz, destansı Fellûce 
direnişinde tüm heybetlerini bir anda 
kaybettiler, alçaldılar, rezil oldular, zelil 
oldular. Eğer Amerika’nın hakikati böyle 

ise peki İngiltere gibi Amerika’nın kuyru-
ğu olanların veya Yahudiler gibi Ameri-
ka’ya bel bağlayanların hakikati nasıl olur? 

Ey Müslümanlar!

Vallahi sizler, düşmanlarınızı yok et-
meye ve işgal edilmiş İslâmi beldelerin 
her karışını yeniden geri kazanmaya 
muktedirsiniz. Hatta onların topraklarını 
fethetmeye, tüm dünyaya Hayrı yayma-
ya, dünyanın aydınlık minaresi olmaya ve 
insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet 
niteliğine kavuşmaya da muktedirsiniz. 
Allah Azze ve Celle,

ٍة أُْخرَِجْت لِلنَّاِس تَأُْمُروَن ِبالَْمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن  كُنتُْم َخرْيَ أُمَّ

الُْمنَكِر َوتُْؤِمُنوَن ِباللِّه

“Siz insanlar için çıkarılmış en 
hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emre-
der, kötülükten nehyedersiniz ve 
Allah’a inanırsınız.”6

Şüphesiz ki bu dünyanın ekseni sizler-
siniz. Stratejik konumları ve Allah’ın ik-
ram ettiği muazzam servetler nedeniyle 
beldeleriniz, sömürgeci kâfirler arasında 
çekiştirilen rekabet ve cazibe merkezle-
ridir. Kâfirler servetlerinizin ve stratejik 
konumunuzun muazzamlığını fark edip 
sizin üzerinizde birbirleriyle yarışıyorlar 
da siz mi Allah Subhanehû ve Teâlâ’nın 
lütfu olan bu nimete, bu güce ve bu po-
tansiyele gözlerinizi yumuyorsunuz?

Tüm bunlara elbette muktedirsiniz. 
Ancak bunun anahtarı, Râşidî Hilâ-
fet’in kurulmasıdır. Kaldı ki Müslüman-
ların toprakları muazzam servetler ve 
adam gibi adamlar ile doludur. Üstelik bu 
topraklar, tüm insanlığa hayat getirecek 
ve onları Amerika ve çapulcu eşkıyaların-
dan kurtaracak olan yüce İslâm İdeoloji-
sinin topraklarıdır. 

1   İsra Suresi 1
2   1967 Savaşı
3   Sahadan kasıt, Amerika’nın çıkar alanları ve Yahu-
di varlığıdır.
4   01.05.2017 Nun Post
5   Tevbe Suresi 14
6   Ali İmran Suresi 110
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ARAKAN VE TÜRKİSTAN
KAN AĞLIYOR!

Kadir Kaşıkcı
kdr16444@gmail.com

Arakanlı Müslümanların Bur-
ma’da maruz kaldığı zulmün 
başlangıç tarihi yeni değildir. 

Özellikle 1948’de sözde bağımsızlığın ilan 
edildiği ülkede, Müslümanlar baskı ve zu-
lüm altında yaşam savaşı vermektedirler. 
Burma’nın (Myanmar) nüfusu 50 milyon 
küsura ulaşmış olup bu rakamın yaklaşık 
%20’si Müslümanlardan oluşmaktadır ki 
bunlar da başkent Rangoon’da, Manda-
lay şehrinde ve Arakan bölgesinde yo-
ğunlaşmışlardır. 2014 yılında yapılan ama 
iki yıl sonra açıklanan, Müslümanların 
dâhil edilmediği nüfus sayım sonuçlarına 
göre, Burma’nın yüzde 89,8’ini Budist-
ler, 6,3’ünü Hristiyanlar, 0,5’ini Hindular, 
0,8’ini Animistler, 0,3’ünü de diğer grup-
lar oluşturuyor. Resmî açıklamalarda 
Müslüman nüfus oranı yüzde 2,3 olarak, 
olduğundan çok daha az gösterilmiştir.

Bazı tarihî kaynaklar, 1867 yılın-
da Batı Burma’da Müslüman sayısını 
58.255 olarak belirtilmiş olup, bu sayı 
1911’de 178.647’ye yükselmiştir. Ül-
kedeki etnik gruplardan en önemlileri; 
Burmalılar, Karenler, Şanlar, Şinler, Ka-
şınlar ve Kayahlardır. Bunlardan başka 
Bangladeş, Hindistan ve Çin’den gelen 
göçmenler de vardır. Burma’nın yüzöl-
çümü 676.577 km2 olup Arakan eya-
letinin yüzölçümü ise, 36.778 km²’dir.

Yeraltı Zenginlikleri

Son yıllarda Arakan bölgesinde bu-
lunan rezerv değeri yüksek doğalgaz ve 
petrolün yanı sıra, kalay, çinko, kurşun, 
tungsten, altın, gümüş, bakır ve yemiştaşı 
gibi maden kaynakları vardır. Madenler 
bol olmasına rağmen işlenememektedir. 
Çin ve ona rakip ABD, çıkarılabilen de-
ğerli taşların yanı sıra, bölgedeki doğal-
gaz ve petrolü Bangladeş üzerinden ken-
di pazarlarına aktarmayı hedefliyorlar. 
Hatta ABD, yakın zamanda donanması-
nın önemli bir bölümünü bu bölgede ko-
nuşlandırmak suretiyle, bölge üzerinde 
benzer hedefleri olan Çin ve Hindistan’ı 
kontrol altına almayı amaçlamaktadır.   

İslâm’ın Bölgeye Girişi

Tarihçiler, İslâm’ın bu ülkeye yüzyıllar 
boyunca dünyanın en büyük devleti olan 
İslâmi Hilâfet Devleti’nin Halife Harun 
Raşid döneminde yani M. 788 yılında 
girdiğini ve İslâm’ın azametini, sıhhati-
ni ve adaletini gördüklerinde de onun 
Burma’nın dört bir tarafına yayıldığını 
söylemektedirler. Nitekim Müslümanlar, 
üç buçuk asırdan fazla (M. 1430 ile 1784 
yılları arasında) Arakan bölgesine hâkim 
olmuşlar, bu tarihten sonra kâfirler bölge 
üzerine üşüşmüşler ve Budistler bura-
yı işgal etmişlerdir. Bölgede fitne ve fe-

sadı yaymışlar, özellikle âlimler ve bilim 
adamları olmak üzere Müslümanları kat-
ledip servetlerini yağmalamışlardır. Hatta 
mescit ve medrese gibi İslâmi yapılar da 
onların bu saldırılarından nasibini almıştır. 
Tüm bunları İslâm’a ve Müslümanlara olan 
kinlerinden ve cehaletleri olan Budizm 
taassupçuluğundan dolayı yapmışlardır.

Bölgede İngiltere ile Fransa arasındaki 
rekabetin yanı sıra sömürgeci bir payla-
şım söz konusudur. İngilizler, 1824 yılın-
da Burma’yı işgal ederek, Fransızlar ise 
komşu Laos’u işgal ederek sömürgelerini 
dayatmışlardır. Burma, Japonya’nın İkin-
ci Dünya Savaşı’ndaki hezimetine kadar 
İngiltere ile Japonya arasındaki çatışma 
hatlarından biri olmuştur. 

Arakanlı Müslümanlara yönelik 
1938’de gerçekleştirilen katliamda binler-
ce Müslüman öldürülmüş, 500.000’den 
fazla Müslüman bölgeyi terk etmek zo-
runda kalmıştır. Budistler, 1942 yılında 
Müslümanlara yeniden saldırarak köyde-
ki kadınlara tecavüz ettikten sonra onla-
rı vahşice öldürmüş, erkek ve çocukları 
kılıç ve mızraklarla katletmişlerdir. Saldı-
rıda yaklaşık 150.000 Müslüman katle-
dilmiş olup bunların yanı sıra yüz binler-
cesi de ülke dışına sürgün edilmişlerdir. 
İngiltere, 1948 yılında Burma’ya şekli bir 
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bağımsızlık sağlamıştır. 1962 yılında Ge-
neral Ne Win’in liderliğinde askerî bir 
darbe gerçekleştirerek, “Devlet Hukuku 
ve Nizamı Yenileme Konseyi” adı altında 
askerî konsey tesis edilmiştir. 

Askerî darbenin ardından Müslüman-
ların, Budist askerî yönetimi tarafından 
zulümlere maruz kalmasının yanı sıra bu 
yönetim, 300.000’den fazla Müslümanı 
da Bangladeş’e sürgün etmiştir. Ayrıca 
yarım milyon Müslüman da 1978 yılında 
ülke dışına kovulmuş, yaş-
lı, kadın ve çocuk olmak 
üzere onlardan 40 binden 
fazlası kendilerine dayatı-
lan ağır şartlar nedeniyle 
ölmüşlerdir. Burma, 1989 
yılında “İngiliz-Burma” 
olan adını “Myanmar” ola-
rak değiştirmiştir. Dolayı-
sıyla ortada bu ikinci adı 
tanıyan ülkeler olduğu gibi 
onu tanımayıp birinci ismi 
kullanan ülkeler de bulun-
maktadır. İhtilalci General, 
1988 yılına kadar ülkeye 
doğrudan hükmetmiş, 
Konsey 1997 yılına kadar 
kalmış ve Ne Win’in ülke 
üzerindeki hâkimiyeti de 
devam etmiştir. İngilizler 
bazı zaman doğrudan, 
bazı zaman da Hindistan 
yoluyla onları destekle-
miştir. 

Nitekim 2010 yılında 
seçimler yapılmış ve se-
çimlerde sandalyelerin 
yaklaşık %80’ini alan bir 
asker partisi olan Dayanış-
ma ve Birliği Geliştirme Partisi kazanmış-
tır. Böylece Askerî Konsey çözülmüş, yö-
netimi de başta emekli General Tein Sein 
olmak üzere emekli generallerden ibaret 
olan sivillere teslim etmiştir. Fakat anaya-
sa gereğince, parlamentodaki sandalye-
lerin dörtte birinin seçilmiş değil, atanmış 
askerlerden olması gerekmektedir. So-
nuç olarak; doğrudan askerî giyimli gene-
rallerin hâkim olmasının yanı sıra şu anda 
sivil giyimli emekli generallerin hâkim ol-
duğu Burma rejimi, hala İngiliz yanlısıdır.

Planlı biçimde soykırıma ve katliama 
maruz kalan Arakanlı Müslümanlar, pek 
çok temel insan hakkından mahrumdur-

lar. Haziran 2012’de Taungop kasaba-
sında otobüsle seyahat eden 10 Müslü-
manın Budistlerce linç edilmesi üzerine 
başlayan şiddet olayları tüm Arakan’a ya-
yılmış durumda. Yüzlerce Müslüman bu 
saldırıyı protesto etmek için Maungdav 
şehrindeki Merkez Camii’nde toplanmış, 
bu hareketi kendi varlıklarına tehdit ola-
rak kabul eden Budistler ve Burma polisi, 
burada Müslümanlara saldırmış ve çıkan 
çatışmada çok sayıda kişi yaralanmış ve 
şehit edilmiştir. 

Tüm bu yaşananlara rağmen, zulüm 
ve baskı altında yaşayan Arakanlı Müs-
lümanlar, Burma hükümeti tarafından 
“terörist” ilan edildi. Arakanlı Müslü-
manların evleri yakıldı, yıkıldı, köylerini 
terk etmeye zorlandılar. Hatta bölgede 
sokağa çıkma yasağı sürerken güvenlik 
güçleri ve Budist gruplar köy köy dola-
şıp Müslümanların evlerini ateşe ver-
mekte, yanan evlerden çıkanlara sokağa 
çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 
güvenlik güçleri tarafından ateş açılmak-
tadır. Çok sayıda Arakanlı’nın evlerin-
de diri diri yakıldığı olaylarda cesetler 
kamyonlarla taşındı. Zulüm dalgasından 

kaçanların anlattıkları ise katliamın va-
hametini ve derecesini apaçık ortaya 
koyuyordu: “Gözü kapalı erkekler, aile 
bireylerinin gözü önünde katlediliyor. Kü-
çük çocuklar, hatta yeni doğan bebekler 
bile tekmelenip ya da kesilip göle atılıyor.” 
La havle ve la kuvvete illa Billah!  

Arakan’da 8-19 Haziran 2016 tarihle-
ri arasında 60 Müslüman kadın, katil Bur-
ma askerleri ile pala, kılıç ve silahlı Bu-
dist çeteler tarafından tecavüze uğradı. 

Köylülerden biri olayı şöyle 
anlatıyor: “Köylere giren 
güvenlik ekipleri, köyün 
erkeklerini bir meydanda 
toplayarak onlarla gelecek-
teki durumları hakkında bir 
toplantı yapacaklarını söy-
lediler. Evlerden çıkıp köyün 
dışında bir alanda toplanan 
erkekler, orada bir grup 
tarafından oyalanırken di-
ğer bir grup polis ve Budist 
çeteler köye girerek onlarca 
kadına tecavüz ettiler.” 

Bugün Arakan’da çatış-
malar sebebiyle yerlerin-
den olan binlerce çocuk, 
genç, yaşlı kadın ve erkek, 
zor yaşam koşulları altında 
hayatlarını sürdürmeye ça-
lışıyor. Yaklaşık 7 bin 600 
kadın ve genç kız şiddet ve 
cinsel istismar tehdidi altın-
da yaşıyor. Rohingya, Ma-
ungdaw ve Buthidaung vi-
layetlerinde kadınlar, genç 
kızlar ve çocukların sağlık-
tan temel eğitime, sosyal 
hayatta olması gereken bir-

çok hakları planlı bir şekilde yok edilmek-
tedir. Bölgede Müslümanlara Burma Hü-
kümet tarafından kimlik kartı bile verilmi-
yor. Açık alanlar, pirinç tarlaları katledilen 
Arakanlı Müslümanların cesetleriyle dolu. 
Kaçarken yakalayamadıklarını helikopter-
lerden açtıkları ateşle öldürüyorlar. Ara-
kanlı kadın ve çocukların dayanılmaz acıla-
rı, akla hayale gelmeyecek şekilde devam 
ediyor. Arakanlı Müslümanlara insani yar-
dım götüren bir görevli yaşanan vahşeti, 
“Yöneticiler utanmalı, ordularınız ne 
işe yarıyor? Askerleriniz ve tanklarınız 
ne işe yarıyor? Kız kardeşleriniz teca-
vüze uğruyor, sizde hayâ kalmadı mı?” 
diyerek gözyaşları eşliğinde anlatıyordu.

ARAKAN VE TÜRKİSTAN KAN AĞLIYOR!

Askerî darbenin ardından 
Müslümanların, Budist 

askerî yönetimi tarafından 
zulümlere maruz kalmasının 

yanı sıra bu yönetim, 
300.000’den fazla 

Müslümanı da Bangladeş’e 
sürgün etmiştir. 
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Bangladeş, Malezya, Endonezya gibi 
Burma’ya komşu ülkeler dâhil, İslâm 
dünyasını temsil eden ülke yöneticileri 
ölüm sessizliğine bürünmeye devam edi-
yor. Kısaca; zulmün her türlüsüne şahit 
olan Arakanlı Müslümanların yaşadıkları-
na dünya sessiz… Peki, bu ateşi kim sön-
dürecek? Yaşanan bunca zulmü kim dur-
duracak? İşgal altındaki bölgelerin ivedi 
ihtiyacı, şüphesiz ki yiyecek değil, ken-
dilerini kâfirlerin silah ve bombalarından 
kurtaracak ordular ve orduları harekete 
geçirecek liderler! 

Arakan Müslümanlarının çaresizliği ve 
sefaleti bize İslâm dünyası için “kalkan” 
olan ve 1924 yılında yıkılan Osmanlı Hilâ-
fet Devleti sonrası Müslümanların kanı-
nın nasıl da ucuz olduğunu göstermiştir. 
Üzerimize dayatılan melun laik rejimlerin 
ulus-devlet modelleri, Müslümanları dar 
bölgelere hapsetmiş, dolayısıyla kanların 
akıtıldığı, hurumatların çiğnendiği diğer 
beldelerde olduğu gibi Arakan’ın bu sefil 
durumu karşısında da gözler kör, kulak-
lar sağır kesilmiştir. Tekrar görülmüştür 
ki, Halife Harun Raşid’in döneminden bu 
yana üç buçuk asırdan fazladır gölgelen-
dikleri Hilâfet geri gelmedikçe Burma’da-
ki Müslümanların güvenliğini kimse geri 
getiremeyecektir... 

Şimdi zulümlerin yaşandığı bir başka 
beldeye, Doğu Türkistan’a geçelim…

Doğu Türkistan… Başı dik gözü 
yaşlı Müslümanların diyarı! 

1949 yılında Çin işgaline uğrayan 
Doğu Türkistan, 68 yıllık esaretin en zor 
ve sancılı günlerini yaşıyor. Tam bir polis 
devleti baskısını yaşayan Uygur halkı bir-
çok yasağın peşi sıra gündelik hayatları 
içerisinde sürekli gözetleniyor. 2 senedir 
devam eden olağanüstü sert uygulamalar 
ve “Bir Kuşak Bir Yol” (İpek Yolu) projesi 
kapsamında alınan güvenlik önlemleri ile 
Doğu Türkistan adeta bir polis devleti de-
netiminden geçiyor. Doğu Türkistan’da 
yaşayan Uygur Müslümanları gündelik 
hayatları içerisinde şehrin en ücra köşe-
sine dahi yerleştirilmiş kameralarla izleni-

yor. Mahalleler arası kontrollü geçiş nok-
taları, barikatlar, araç ve kişilerin güvenlik 
taramalarından geçirilmesi ile denetim ve 
gözetim had safhaya ulaşmış durumda. 

Türkistan coğrafyası uzun yıllar Rus-
ya, İngiltere ve Çin’in bölgedeki hâkimi-
yet mücadelesine sahne olmuştur. Son 
yarım asırlık dönemde mücadeleye ABD 
de katıldı. Doğu Türkistan ise bir taraf-
tan Rusya diğer taraftan Çin’in kıskacı 
arasında sıkışarak hayat mücadelesi ver-
meye çalışmaktadır. Doğu Türkistan’ın 
yüzölçümü 1.828.418 km2’dir. Tibet,  İç 
Moğolistan ve Mançurya gibi Kızıl Çin 
müstemlekeleri dâhil, bütün Çin top-
raklarının beşte birini teşkil etmektedir. 

Zulmün her türlüsüne 
şahit olan Arakanlı 
Müslümanların 
yaşadıklarına         
dünya sessiz…

Peki, bu ateşi kim 
söndürecek? 
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Resmî rakamlara göre Doğu Türkistan’ın 
nüfusu 7.064.826’dır. Verilen resmî ra-
kamlara şüphe ile bakılmaktadır.  Bazı 
araştırmalara göre, Çin’deki Müslüman-
ların toplam sayısı 115 milyon olup Doğu 
Türkistan’daki Müslümanların sayısı 10 
milyona yaklaşmıştır. Fakat bölgeden 
gelen haberlerde Doğu Türkistan’da 40 
milyona yakın Müslüman’ın yaşadığı bil-
gisi verilmektedir. Bu nüfusun %80’i Uy-
gurlar, %10’u Kazak, Tacik, Özbek, Tatar 
ve %5’i Han Hui yani Çinli Müslümanlar-
dan müteşekkildir. 

Çin yönetimi, bir taraftan Han milli-
yetine mensup Çinlileri Doğu Türkistan 
topraklarına yerleştirirken, diğer taraftan 
Müslümanların nüfus oranını düşürmek 
amacı ile Müslüman ailelerde çocuk sayı-
sını sınırlandırma, ebeveyni zorla kısırlaş-
tırma, zorunlu kürtaj ve doğum kontrolü 
metotlarına başvurmaktadır. Sonradan 
getirilen Çinli göçmenler verimli bölge-
lere yerleştirilmekte ve bu bölgelere her 
türlü hizmet götürülmektedir. Başkent 
Urumçi’den Karamay’a kadar olan top-
raklarda beş milyondan fazla Çinli göç-
men yaşamakta ve Doğu Türkistan’daki 
fabrikaların %95’i bu topraklarda bulun-
maktadır. Oysa Müslüman Uygurların ya-
şadığı tarihi Kaşgar, Hoten, Artuş, Aksu, 
Turfan, Kumul, Altay, Çöcek vilayetlerine 
hiçbir hizmet götürülmemekte, buralar-
da hiçbir üretim yapılmamaktadır. Çin, 
Doğu Türkistan’da yaşayan Müslüman 
nüfusu uluslararası kamuoyuna olduğun-
dan kat kat az göstermekte olup aynı 
zamanda onların yoksul ve cahil kalması 
için çalışmaktadır.

Çin ile bölgede yaşayan Doğu Tür-
kistanlı Müslümanlar arasındaki çatışma 
yeni değildir. Doğu Türkistan halkının 
1863’te merkezi Kaşgar olan bir dev-
let kurmayı başarmaları, Halife Abdü-
laziz’den istedikleri yardımı almaları ve 
yine en büyük desteği de Halife II. Ab-
dulhamid’den görmelerine rağmen kuru-
lan bu devlet çok uzun ömürlü olmamış 
ve yıkılmıştır. Bu tarihten sonra ise Doğu 
Türkistan halkı, Çin katliamlarına sıkça 
maruz kalmıştır. 

Mao Zedong liderliğindeki komünist 
yönetim, 1949 yılında Doğu Türkistan’ı 
işgal etti. İşgalden bu yana başlayan ça-
tışmalarda bir milyondan fazla Uygur 
Müslümanı katledildi. Doğu Türkistan’ın 

bağımsızlığı lağvedilerek Çin Cumhuriye-
ti’ne ilhak edildi. Müslümanlar, Çin’in iç 
bölgelerine sürgün edildiler. Ancak hırçın 
ve güçlü Uygur Müslümanları asla Çinlile-
re boyun eğmediler. 1933 ve 1944 yılla-
rında Çin’e karşı kıyama kalkan Uygurlar, 
2009 yılında olduğu gibi bölgede Çin işga-
line karşı birçok intifada gerçekleştirdiler.  

Çin tarafından Uygurlu Müslümanlara 
yönelik sergilenen şiddetli düşmanlığın 
başlıca nedeni İslâm’dır. Çin’in İslâm’a kin 
kusmasının odak noktasını ise camiler 
oluşturmaktadır. 1949 yılında neredey-
se 25 bin camiyi yerle bir eden Çin yö-
netimi, bu geniş bölgede geriye sadece 
yaklaşık 500 cami bırakmıştır. Bugün Çin, 
komünist “ekonomi” anlayışından bir 
nebze olsun uzaklaşsa da, özellikle genç-
lerdeki dindarlık tezahürlerinin peşine 
düşmekten vazgeçmemektedir. Tezahür 
avcılığı Çin’in bu bölgede uyguladığı tek 
gerçek politikadır.

Çin’in en batı noktasını oluşturan 
bu topraklar, Soğuk Savaş Dönemi’nde 
Çin tarafından, Sovyet tehdidine karşı 
tampon bölge olarak kullanılmıştır. Bu 
yönüyle Çin’in söz konusu topraklar için 
atacağı her türlü adım, hem kendisinin 
hem de bölge ülkelerinin güvenliğini ve 
istikrarını doğrudan ilgilendirmektedir. 
Zengin petrol yataklarına sahip ve son 
dönemlerde Çin-Rusya enerji yakınlaş-
masının kesiştiği bölge olması hasebiyle 
bölgenin önemi daha da artmıştır. Dola-
yısıyla Çin’in Doğu Türkistan’a olan ilgi-
sini sırf  jeo-stratejik kaygılarla açıklamak 
mümkün değildir. 

Yeraltı Zenginlikleri

Sincan Uygur Özerk Bölgesi, özellik-
le doğal kaynaklar yönünden zengin bir 
bölgedir. “21. Yüzyıl’ın Kuveyti” olarak da 
anılan Doğu Türkistan, petrol, doğalgaz, 
uranyum, kömür, altın ve gümüş maden-
lerinin bolluğu ile dikkat çekmektedir ve 
bu yönü ile Çin’in en önemli hammadde 
kaynaklarından biridir. Jeologların şu ana 
kadar yaptıkları araştırmalar sonucu 300 
milyon ton petrol ve 220 milyar metre-
küp doğalgaz kapasitesi olan 13 yatak 
ortaya çıkarılmıştır. Zengin doğalgaz, kö-
mür ve bakır yatakları da bu bölgeyi Çin 
ekonomisi için vazgeçilmez kılmaktadır. 
Çin topraklarında çıkarılan 148 çeşit ma-
denin 118 çeşidi Doğu Türkistan toprak-
larında yer almaktadır. Bu da Çin’in top-

lam maden ocaklarının %85’ini oluşturur. 
Çin’in toplam kömür rezervinin yarısını 
oluşturan Doğu Türkistan kömür maden-
lerinin rezervi 2 trilyon ton olarak hesap-
lanmaktadır. Doğu Türkistan’daki bakır 
madenleri, Çin’in gözünde Doğu Türkis-
tan’ı daha da değerli hale getirmektedir.

Tüm bu madenlerin yanı sıra Doğu 
Türkistan’ın Çin’in en büyük pamuk 
üretim merkezlerinden biri olması böl-
genin Çin için taşıdığı önemin bir diğer 
nedenidir. Çin tekstilinin hammaddesini 
oluşturan pamuk üretimini Müslüman 
Uygur halkına emanet etmek istemeyen 
Çin yönetimi, Doğu Türkistan’ı denetim 
altında tutabilmek için sürekli yeni strate-
jiler geliştirmektedir. Çin işgal yönetimi-
nin amacı, Doğu Türkistan’ın gelişmesini 
sağlamak değil, Çin ekonomisinin temel 
taşlarından biri olan bu bölgeyi tam anla-
mı ile Pekin’e bağlı hale getirmektir. 

Çin, sömürgeci anlayışı gereği petrol 
kaynakları nedeniyle bölgeyi Müslüman 
Uygurlardan boşaltıp Han soyundan ırkçı 
Çinlilerin bölgeye yerleşmesine ön ayak 
oldu. Özellikle Müslüman nüfusun yo-
ğun olarak yaşadığı güney bölgesi ile Han 
soyundan ırkçı Çinlilerin az ya da hiç ol-
madığı kırsal bölgeler, aşırı yoksulluktan 
mustariptir.

“Terörle Mücadele” Bahane 
Edilerek Şiddet Uygulanıyor

Buna rağmen özellikle kırsal alandaki 
Doğu Türkistan Müslümanlarının İslâ-
mi yaşam talepleri canlanmaya devam 
etmektedir. Bölgede zaman zaman hu-
zursuzluklar baş göstermiş; patlamalar, 
devlet karşıtı şiddet eylemleri ve Çin’den 
bağımsızlık eğilimi nedeniyle ortaya çıkan 
istikrarsızlık, Doğu Türkistan’ı ayrıcalıklı 
bölge haline getirmiştir. Buna göre Çin 
devletinin yumuşak karnı, dışarısı değil 
içerisi olmuştur. Buna karşılık Çin yöneti-
mi, Uygurlu Müslümanların yaşamlarının 
ayrıntılarını yakından izlemektedir. Kaba 
kuvvetle bölgeye dayatılan karanlıklarda 
işlenen idam ve tutuklamaların medya 
tarafından yayınlanması yasaktır. İşken-
ce, katliam ve tecavüzler gözlerden uzak 
tutulmaktadır. Zulüm yüzünden Çin’den 
kaçıp yurtdışında Uygurlu Müslümanların 
sesi haline gelen şahsiyetler cezalandırıl-
makta, sözde “terör” bahanesiyle özel-
likle Orta Asya, Mısır ve Pakistan’daki 
uluslararası güvenlik kurumları yoluyla 

ARAKAN VE TÜRKİSTAN KAN AĞLIYOR!
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birçok Uygurlu Müslüman tutuklanmak-
tadır. Yine Türkiye’nin Rusya ve Çin ile 
yaptığı güvenlik anlaşmaları neticesin-
de Türkiye’ye sığınan birçok Türkistanlı 
muhacir tutuklanarak Özbekistan, Kırgı-
zistan veya Çin’e iade edilmekte, yıllar-
ca kalacakları cezaevlerine ya da ölüme 
gönderilmektedir.

İslâm’a Karşı Düşmanlık Had 
Safhada

Tüm bunlar, Türkistanlı Müslümanla-
rın kalbinde capcanlı, dipdiri olan İslâm’a 
olan kinin bir tezahürüdür. İşte bu dirilik, 
Çin zorbalarının kalbine korku salmış-
tır. Çin Din İşleri İdaresi Genel Müdürü 
WangXuan, Çin İslâm Birliği Ulusal Kon-
feransı’nda yaptığı konuşmada; “Aşırılık 
ideolojisi, şuan ‘iç bölgelere’ doğru sızmak-
tadır” derken, Çin Devlet Başkanı Şi Cin-
ping ise Çin Müslümanlarına yasadışı dinî 
sızmalara karşı direniş çağrısında bulun-
du ve Çin polis ve askerleri, bu bölgeye 
zalimce baskınlar düzenledi. 

Bölgede binlerce cami inşa eden 
Müslümanların gayreti ve İslâmi fikirlerin 
yayılması karşısında Çin Devleti, yeniden 
“Kültür Devrimi” başlattı. İslâmi sem-
boller yasağını iyice sertleştirdi. Müslü-
manlara karşı yeni sindirme kampanyası 
hazırlıklarını arttırdı. Bu sindirme kam-
panyasında kullanılan ve kullanılacak olan 
bazı uygulamalar şunlardır: 

A- Pasaportları iptal etmek: 
Çinli yetkililer, ülkenin batısındaki Müslü-
man ağırlıklı Sincan Uygur Özerk Bölge-
si’ndeki tüm vatandaşlardan pasaportla-
rını polis karakollarına teslim etmelerini 
istedi. Böylece pasaportlar, polis kont-
rolünde olacak. Bundan sonra seyahat 
etmek isteyen vatandaşlar, seyahat izni 
almak zorunda kalacaklar.

B- Müslümanların ibadetlerine 
baskı uygulamak: Çinli yetkililer, Müs-
lüman Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 
yaşayan kamu çalışanları ile öğrencilerin 
oruç tutmalarını yasaklayan bir karar 
yayınladılar. Ayrıca restoranlara kapıla-
rını açık tutma zorunluluğu getirildi. Bu, 
2015 yılından beri hükümet tarafından 
uygulanagelen bir icraattır. Yine 2015 yı-
lında Çinli yetkililer, Sincan Uygur Özerk 
Bölgesi’nde devlet memurlarına, öğren-
cilere ve öğretmenlere Ramazan ayında 
oruç tutmalarını yasakladı. Restoranlar, 

Ramazan ayı boyunca normal zamanlar-
da olduğu gibi açık kalacaklar.

C- İslâmi sembol taşıyanları ta-
kip edip gözaltına almak: Çin, sa-
kallı erkekleri ve peçeli kadınları şikâyet 
edenlere para ödülü verilmesi kararını 
aldı. 23 Şubat 2017 tarihli Çinli yerel bir 
gazetenin aktardığına göre “Çin, ülke-
nin kuzeybatısında yer alan Sincan Uygur 
Özerk Bölgesi’nde sakallı bir genci ya da 
peçeli bir kadını şikâyet edenlere bin Yuan 
(275 Euro) tutarında para ödülü verilmesini 
kararlaştırdı.” Yerel günlük Hotan gazete-
sine göre ise son zamanlarda siyasi kar-
gaşaya tanık olan Hotan kenti yetkilileri, 
“terörle mücadele” ödüllerini fonlamak 
için 100 milyon Yuan (13,7 milyon Euro) 
tutarında bir fon ayırdılar. Ayrıca saldırı 
planının deşifre edilmesi halinde ya da 
anarşistleri darp edenlere, öldürenlere, 
yaralayanlara veya kontrol altına alanlara 
5 milyon Yuan’a kadar ödül verilebilece-
ğini belirttiler.

Uygur Müslümanlarına yönelik baskı 
ve şiddet uygulaması, Çin’in vazgeçme-
diği bir politikadır. Bölgeye konuşlandı-
rılan binlerce asker, tank, zırhlı araç ve 
helikopterin ardından genel saldırı baş-
latmak için ‘fitilini ateşlediği’ şiddet ey-
lemlerini bahane eden Sincan Uygur Ko-
münist Parti Genel Sekreteri Cing Chuan 
Chen, “Bu yıl birçok bölgenin tanık olduğu 
son saldırıların ardından bölgeye yapılan as-
kerî yığınağın amacının güvenliği sağlamak 
ve istikrarı korumak olduğunu” söyledi.

Peki Ya Müslümanlar!

Araştırma raporlarına göre, tüm Av-
rupa’da, Asya’da, İslâm beldelerinde ve 
özelde Doğu Türkistan’da İslâm’a karşı 
düşmanlık had safhadadır. Yaşanan bunca 
zulme karşı artık Müslümanların da kendi 
yaşantılarını sorgulamaları gerekmez mi? 
Âlimler, hocalar, kanaat önderleri, toplu-
mun önde gelen liderleri hiç düşünmez 
mi: Çin ve Çin’in dışındaki ülkeleri, Müs-
lümanların beldelerini işgal etmeye cüret 
ettiren şey nedir? Çin ve Çin’in dışındaki 
ülkeleri, Müslümanlara zulmetmeye ve 
kanlı vahşi saldırılarda bulunmaya cüret 
ettiren şey nedir? Müslümanları, her gü-
nahkâr zorbanın tepesine çullandığı “en 
zayıf ” nokta kılan şey nedir? İslâm belde-
lerini, her tamahkârın bir yağması ve her-
kesin kolayca sırtına bindiği bir binek kı-
lan şey denir? Sadece İslâm topraklarında 

gerçekleşen, yaşlıların, kadınların ve ço-
cukların akan masum kanlarını; yakınını 
kaybedenlerin ve yetimlerin çığlıklarını; 
fırkacılığı, parçalanmışlığı, dostun(!) ve 
düşmanın tahakkümünü seyretmeye iten 
şey nedir? Sonra Müslümanları fakruza-
ruret içinde bırakan şey nedir? Hâlbuki 
onların beldeleri, birer servet ve enerji 
beldesidir! Evet, bu zevat tüm bunları hiç 
düşünmez, akletmez mi?

Bugün Müslümanlar; işlerini güden ve 
nasihatiyle onları kuşatan çobanlarını kay-
bettiler. Müslümanlar, Rasulullah SallAlla-
hu Aleyhi ve Sellem’in buyurduğu gibi ken-
disiyle “korunulan ve arkasında sava-
şılan” imâmlarını/halifelerini kaybettiler.

Bugün Müslümanlar; İslâm’ın şerefini 
koruyan ve geçitlerin bekçiliğini yapan 
râşid halifeyi kaybettiler. Müslümanlar, 
çığlık atanların çığlıklarına, mazlumların 
nidasına ve ezilmişlerin feryatlarına ica-
bet eden Mutasım’ı kaybettiler!

Bugün Müslümanlar; 1,5 milyarın üze-
rinde oldukları halde, Allah’ın indirdikle-
riyle hükmeden ve Allah yolunda cihat 
eden bir devletten yoksundurlar. Dahası 
bugün başlarındaki yöneticiler, İslâm’ın dı-
şında her şeyle hükmetmekte ve Allah’ın, 
Rasulü’nün ve müminlerin düşmanları dı-
şında her şeyle savaşmaktadırlar. Doğu 
Türkistan’da yaşananları görüp işittikleri 
halde, onlara yardım etmek için harekete 
geçmemektedirler. Bilakis onlar, sağırdır-
lar, dilsizdirler, kördürler ve akletmezler 
de. Böylece Müslümanlar, yöneticileri 
sayesinde sayıca çok fakat ağırlık ola-
rak hafif  olan selin köpüğü gibi oldular. 
Zira Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem’in şu kavli, onlar üzerine tecelli etti:

يِْل َولَيَْنزََعنَّ اللَُّه  بَْل أَنْتُْم يَْوَمِئٍذ كَِثرٌي َولَِكنَُّكْم ُغثَاٌء كَُغثَاِء السَّ
ِمْن ُصُدوِر َعُدوِّكُْم الَْمَهابََة ِمْنُكْم َولَيَْقِذفَنَّ اللَُّه ِف قُلُوِبُكْم الَْوْهَن 
وَكَرَاِهيَُة  نْيَا  الدُّ ُحبُّ  قَاَل  الَْوْهُن  َوَما  اللَِّه  رَُسوَل  يَا  قَائٌِل  فََقاَل 

الَْمْوِت

“Bilakis siz o zaman çok olursu-
nuz, velâkin selin köpüğü gibi köpük-
ler (ağırlığında) olursunuz ki Allah, 
düşmanlarınızın kalplerinden sizin 
heybetinizi çıkaracak ve sizin kalple-
rinize de Vehn sokacaktır. Birisi dedi 
ki: Ey Allah’ın Rasulü! Vehn de nedir? 
Dedi ki: Hayatı sevmek ve ölümü ke-
rih görmektir.”1

Ey Müslümanlar! Dünyanın dört bir 
yanında karşılaştığınız şeyler, gidişatınız ve 
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akıbetiniz hakkında tedebbür ve tefekkür 
etmeniz için kâfi değil midir? Abdullah 
İbnu Ömer RadiyAllahu Anhum anlatıyor: 

“Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem buyurdular ki:

ِف  كَاَن  َوَمْن  يُْسلُِمُه,  َواَل  يَظْلُِمُه,  اَل  الُْمْسلِِم,  أَُخو  الُْمْسلُِم 
َحاَجِة أَِخيِه, كَاَن اللَُّه ِف َحاَجِتِه, َوَمْن فَرََّج َعْن ُمْسلٍِم كُْربًَة, فَرََّج 
َسَتَُه  ُمْسلًِم,  َسَتَ  َوَمْن  الِْقيَاَمِة,  يَْوِم  كُُربَاِت  ِمْن  كُْربًَة  َعْنُه  اللَُّه 

اللَُّه يَْوَم الِْقيَاَمِة

 “Müslüman Müslüman’ın karde-
şidir. Ona zulmetmez, onu tehlikede 
yalnız bırakmaz, onu düşmana teslim 
etmez. Kim kardeşinin bir ihtiyacını 
giderirse Allah da onun ihtiyacını gi-
derir. Kim bir Müslüman’ı bir sıkın-
tıdan kurtarırsa, Allah da o sebeple 
onu kıyamet gününün sıkıntısından 
kurtarır. Kim bir Müslüman’ın (kusu-
runu) örterse, Allah da kıyamet günü 
onun (kusurunu) örter.”

Müslüman Komutan Kuteybe İbn-u 
Müslim Behlulî, Türkistan’ı iki parça 
olarak fethetmiştir: Batısı olan Orta 
Asya’nın iki büyük şehri Buhara ve Se-
merkand’ı, H. 94 senesinde fethetmiş, 
ardından bugün Çin’in Şincan olarak 
isimlendirdiği Doğu Türkistan’ın o za-
manki başkenti olan Kaşgar’a varıncaya 
kadar doğuya yönelmiştir. H. 95 senesin-
de buranın fethini tamamlamış, ardından 
da Çin’in topraklarına ayak basmaya ye-
min ederek ordusuyla Çin kapılarına da-
yanmıştır. Bunun üzerine Çin’i bir korku 
ve panik kaplamıştır. Öyle ki Çin Devleti 
kendisine cizye ödemek ve yeminini ye-
rine getirmesini sağlamak adına ayak ba-
sacağı biraz toprak göndermek suretiyle 
müzakere etmek için komutan Müslim’e 
haber göndermiştir... İşte İslâm ve Müs-
lümanların izzeti böyleydi! Müslümanlar, 
Rableriyle izzetli, dinleriyle güçlü ve İslâm 
ile Müslümanların şerrini isteyen hiçbir 
kimsenin dokunmaya, hatta yaklaşmaya 
dahi cüret edemeyeceği yüksek bir kale 
ve engelleyici bir duvar idiler.

Bugün Doğu Türkistan, Arakan, Af-
ganistan, Çeçenistan, Keşmir, Filistin, 
Suriye, Irak ve dünyanın pek çok yerin-
de Müslümanlara zulüm uygulanmakta, 
işkence, tecavüz ve katliamlara maruz 
kalmaktadırlar. Müslümanların nasıl bir 
zulüm altında olduğu, annesine şu soru-
yu soran küçük çocuğun bakış açısında 
saklıdır aslında: 

“Anne küçük çocukları küçük kurşunla 
vururlar değil mi? Çünkü küçük kurşunlar 
canımızı acıtmaz…”

Ne çok acı, ne çok zalim var. Ne çok 
Firavun tıynetli Nemrut kalıntısı var!

Daha üzücü olan ise dünya genelinde-
ki milyonlarca Müslüman’ın gözü önün-
de cereyan eden Uygur Müslümanlarına 
yönelik Çin vahşeti ve barbarlığına karşı 
yöneticilerin sessiz, orduların kışlalarda 
çakılı durmasıdır. Müslümanlar ise onları 
sarsacak, harekete geçirecek hiçbir faali-
yet ve etkinlikte bulunmuyor. Bu yüzden 
gücü yeten her Müslüman’ın, ümmetin 
vahdetini sağlayacak olan Hilâfet’i geri 
getirmek, halifeyi ortaya çıkarmak için 
çalışması farzdır. Nitekim Sahih-i Bu-
harî’de Ebu Hurayra’dan rivayet edildi-
ğine göre Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem şöyle buyurmuştur:

َا اإلَِماُم ُجنٌَّة يَُقاتَُل ِمْن َوَرائِِه َويُتََّقى ِبِه َوإِنَّ

“İmam ancak bir kalkandır. Arka-
sında savaşılır ve onunla korunulur.” 
O zaman Çin ve diğer ülkeler bir Müs-
lüman’ı dahi incitmeye cüret edemeye-
ceklerdir. Çünkü yapılana misliyle karşılık 
verileceğini bilirler.

ِبَنْصِ اللَِّه يَنُصُ َمن يََشاء َوُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم َويَْوَمِئٍذ يَْفَرُح 
الُْمْؤِمُنوَن

“İşte o gün, mü’minler de Al-
lah’ın zaferiyle ferahlayacaklar-
dır. Allah dilediğine zafer verir. O, 
‘Azîz’dir, Rahîm’dir.”2

ARAKAN VE TÜRKİSTAN KAN AĞLIYOR!

Müslümanlara da yeniden şiddetli bir 
hatırlatma yaparak diyorum ki; yüzyıllar-
ca adaletin temsilciliğini yapmış bu necip 
halklar, bugün yeniden ümmete baş ol-
malı, lider olmalı ve zulme DUR demeli! 
Siz değilseniz bu ateşi kim söndürecek? 

Halkı Müslüman olan 56 devletin yö-
netimlerine rağmen, Arakan ve Türkistan 
coğrafyasında yüzyılın dramı yaşanıyor! 
Çin ve Burma askerleri Müslümanların 
evlerini yakmaya, çocuklarına işkenceler 
yapmaya ve bacılarımızın iffetini kirlet-
meye devam ediyor. Burma hükümeti 
Arakanlı Müslümanları, Çin de Türkis-
tan’ın yiğit erlerini “terörist” olarak yaf-
talamaya çalışıyor. Fakat bizler biliyoruz 
ki; bölgedeki gerçek teröristler İngiltere, 
ABD, Rusya, Çin ve kukla Burma yöneti-
mi ve işbirlikçi Budist çetelerdir. 

Tüm bu yaşananlara rağmen İslâm 
coğrafyasında koltuk kapmış yöneticiler 
çözümü, BM’ye havale etmekte, ulusla-
rarası kurumları devreye sokmakta arı-
yorlar. Hâlbuki BM, NATO gibi şer ör-
gütlerinin asıl sahibi Amerika’dır. ABD ve 
İngiltere ise Müslümanların düşmanıdır. 
Ey Müslüman beldelerin yöneticileri ve 
askerleri! Daha ne zamana kadar üzeri-
nizdeki sorumluluğu uluslararası örgüt-
lere atacaksınız? Daha ne zamana kadar 
zulüm ve işgallere BM aracılığıyla çözüm 
arayacaksınız? 

Ey Müslümanlar! Bilin ki bizi sadece 
Hilâfet birleştirebilir. Zira Arakanlı ve 
Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin ve sair 
beldelerdeki Müslüman kardeşlerimizin 
ırz, şeref, onur ve zenginliklerini koru-
yacak, güvenliğini sağlayacak ve dünya-
nın dört bir tarafına hayrı yayacak olan 
sadece Raşidî Hilâfet’tir. Müslümanların 
tüm sefaleti için gerçek çözümün mahut 
Hilâfet liderliği altında birleşme olduğunu 
artık anlayalım. Güç olarak Allah bize ye-
ter. O ne güzel vekil, ne güzel Mevla ve 
ne güzel yardımcıdır.

َولَيَْنُصَنَّ اللَُّه َمْن يَْنُصُُه إِنَّ اللََّه لََقِويٌّ َعِزيٌز 

“Şüphesiz Allah, kendisine yar-
dım edenlere yardım eder. Ger-
çekten O güçlü ve kuvvetlidir.”3 

1   Ebû Dâvud
2   Rûm Suresi 4-5
3   Hacc Suresi 40

Halkı Müslüman olan 56 devletin 
yönetimlerine rağmen, Arakan 

ve Türkistan coğrafyasında       

yüzyılın dramı yaşanıyor!
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Bir ideoloji ancak 
devlet gücü ile 
büyür ve geli-

şir. Kapitalizme alternatif 
olan İslâm ve Sosyalizm 
ideolojilerinin kurumsal 
güçten yoksun olmaları 
dünya sahnesinde kapi-
talizmi ve onun temsilci-
si Amerika’nın oldukça 
güçlenip serpilmesini 
sağladı. Zira Amerika, kapitalist ideolojiyi 
devleti ile ayakta tutarak yeni sömürgeler 
elde etmiş, kendisine rakip devletlerin 
ellerini oldukça zayıflatmış ve dünyanın 
tamamında sözü dinlenen bir ülke hâline 
gelmiştir. Hatta ideolojik rakiplerini bile 
kendi politik hedefleri doğrultusunda yö-
netebilme kabiliyeti kazanmıştır. Suriye’de 
son gelinen noktada Rusya’ya etkin bir 
misyon yüklemiş, Ortadoğu’nun tama-
mında kaos ve fitne ateşini körüklemesi 
için İran ile anlaşmış, demokratik ve laik 
hedeflerini gerçekleştirmesi için Türki-
ye ile müttefik olmuştur. Hâl böyle iken 
Rusya ile zaman zaman sürtüşmeler yaşa-
ması, İran’a ambargo uygulaması ve Tür-
kiye’ye vize yasağı gibi bir takım “ilişki-
leri bozma” oyunu sahnelemesi gayet 
doğaldır. Bu şekilde safların netleştirilme-
si, görev dağılımından beklenen sonuç-
ları takip etme ve diplomatik hamlelerin 
yapılması gibi süreçler gerçekleşmiş olur. 

Devletlerarası durum bu şekilde ge-
lişen anlık ve hamasi değişimlerden etki-
lenmez. Büyük devletler devletlerarası 
ilişkilerin nabzını bu şekilde yoklar ve 
kontrol ederler. Kısa vadeli siyasal çatış-
malar büyük devletlerin elini güçlendirir. 
Söz gelimi ABD’nin İran’a karşı gösterdi-
ği sözde düşmanlığın sonucu olarak Suud 
yönetimine yaptığı milyonlarca dolarlık 
silah satışı, aynı Suud yönetiminin coğraf-
yanın etkili devleti olan İngiliz yanlısı Ka-
tar’a karşı uyguladığı ambargo ve hemen 
akabinde ABD-Katar yakınlaşması bu ko-
nuyu oldukça aydınlatmaktadır. ABD’nin 
bu süre sonunda silah stoklarını körfez 
ülkelerine satarak boşaltması ve kendisi 
için yeni nesil silahların üretimini hızlan-
dırması başka hangi nedenle açıklanabilir? 

Amerika bu oyunu güzel oynamakta-
dır. Sömürgesi olan bir devleti kalkındıra-
rak soyut bir güç algısı oluşturma, sonra 

bu balon gibi şişirilmiş 
devleti bulunduğu coğraf-
yanın başına bela etme, 
oluşan fitne ortamında 
arabulucu olma, silah sat-
ma, tehdit savurma ve 
yağmacılık yapma, ağzının 
suyunu sildikten sonra bu 
balona bir iğne batırarak 
patlatma ve şişmeye hazır 
yeni balonlar bulma… İşte 

böyle bir balon daha “Kuzey Kore”… 

20. yüzyılın ilk yarısını Japon işgali al-
tında geçiren Kore Yarımadası II. Dünya 
Savaşı’nın akabinde ABD’nin Japonya 
karşısında elde ettiği zaferden sonra 
varlık krizi yaşadı. Aynı dönemde Sov-
yetler Birliği Kore’nin kuzeyini işgal etti. 
Kore’yi Kızıl Ordu’ya teslim etmek iste-
meyen Amerika atom bombası atarak 
kanatları altına aldığı Japonya ile birlikte 
Kore’nin güneyine girdiler. Kuzeyini Sov-
yetler Birliği ve Çin; güneyini ise ABD ve 
Japonya’nın muhasara ettiği Kore’de ta-
raflar arasında ciddi bir savaş patlak ver-
di. Hatta bu savaş fiilen kapitalizm-sos-
yalizm savaşı hâlini aldı. Öyle ki, doğu ve 
batı şeklinde bloklar oluştu. Birçok dev-
let bu savaşa karşı sessiz kalamadı. Zira 
Amerika dostlarını kendisine yardım 
ederken görmek istiyordu. Türkiye, De-
mokrat Parti Dönemi’nde komünizmle 
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mücadele adı altında ABD’nin safında 
savaştı. Türkiye’nin Amerika için öde-
diği bedel 700’den fazla askerin ölmesi, 
iki binden fazla yaralı ile evine dönme-
si oldu. Ardından Amerika bu dostlu-
ğundan ötürü Türkiye’yi NATO’ya dâ-
hil etti. NATO bu şekilde komünizme 
karşı mücadelede saflarını güçlendirdi 
ve böylece kapitalizm bloğu bünyesine 
yeni ülkeleri dâhil etmiş oldu. Savaşın 
net bir galibi olmadı. 3 milyon insanın 
hayatını kaybettiği bu savaşın ardından 
taraflar 1953 yılında ateşkes 
ilan ettiler. Nihayet ABD ve 
Rusya ülkenin bölünmesini ka-
bul ederek “Soğuk Savaş” 
sürecine girmiş oldu. Fakat iki 
ülke arkasında bıraktıkları en-
kazın kolayca yem olmaması 
için despot rejimler kurdular. 
Kuzey Kore, Güney’i ABD’nin 
çaldığı saf  çalgı aleti olmakla 
kınarken, Güney Kore, Kuzey’i 
komünizmin kukla hükümeti 
olarak adlandırdı. Oluşan iki 
devletin kendi ayakları üzerin-
de durması ilk etapta olacak 
iş değildi. Zira imkânlar kısıt-
lı, savaştan yeni çıkmış olan 
toplumlar ise yoklukla müca-
dele ediyordu. Sovyetler Bir-
liği diğer sosyalist ülkelerden 
aldığı destekle Kuzey Kore’de 
ilk üç yıllık “Halk Ekonomi-
si Kalkınma Planı”nı uyguladı. 
Bu sayede halkın kalkınmasını 
hedefleyen zirai faaliyetlere gi-
rişti. ABD ise Güney Kore’nin 
iktisadi yapısını “Güçlendiril-
miş Piyasa Ekonomisi” üzeri-
ne kurdu. Yabancı ülkelerin teşvik ve 
özelleştirme faaliyetlerine izin verildi. 
Kapitalist ülkelerden alınan destekler 
ile tarım ve askerî harcamalar sorunu 
çözülmüş oldu. Fakat kendisine yetebi-
lirlik seviyesi oldukça düştü ve dışa ba-
ğımlılığı arttı. Sonuç olarak Güney Kore, 
kapitalist hükümeti ile serbest piyasa 
rekabeti ve özel girişimler üzerinde du-
rurken, Kuzey Kore’de, sosyalist hükü-
meti ile ortak mülkiyete dayalı ve kont-
rollü ekonomi modeli kurulmuş oldu.

Çaresizce Rusya-Çin ittifakına teslim 
olmuş Kuzey Kore 65 yıl sonra bu iki 
ülkenin gösteremediği cesareti göstere-
rek ABD’ye tehditler savurdu, nükleer 
silahıyla korkuttu ve açıkça meydan oku-
du(!). Şimdi kimisi buna ironi desin, kimisi 
gerçek ve kimisi de açıkça uydurma desin 
ama bir gerçek var ki o da bu siyasal çal-
kantıların gerçekten de toplumları kayna-
yan kazana çevirdiği. Müslümanlar kendi 
coğrafyalarında bu cesareti gösteren yö-
neticileri olmadığından Kuzey Kore’nin 

de Amerika’nın bekasına zarar verebilir 
mi? Rusya ve Çin’e rağmen bağımsız ha-
reket edebilir mi? Yeniden sosyalizmi bir 
devlet mekanizmasına döndürebilir mi?

Bu sorulara Kuzey Kore’yi tanıyarak 
daha kolay cevap arayabiliriz. Kuzey Kore 
120.540 km² yüzölçüme sahip 38. Kuzey 
paralelinde Güney Kore’den ayrılan dağ-
lık ve bol ormanlı bir coğrafyaya sahiptir. 
Bu yönüyle mineral ve yer altı kaynakları 
bakımından oldukça zengindir. Özellikle 
kömür, tungsten, bakır, uranyum ve altın 

yönünden verimli madenlere 
sahiptir. Nüfusunun yüzde 70’ini 
15-64 yaş aralığı oluşturmakta, 
yüzde 71’i ateist olmakla birlikte 
yüzde 13’ü Çendoist ve yüzde 
12’si ise Şamanist inanca sahip-
tir. Ülke oldukça kapalı bir eko-
nomiye sahip olduğundan ihra-
cat ve ithalat yok denecek kadar 
azdır. Zengin kömür ve mineral 
yatakları bulunmasına rağmen 
halkın refahını sağlayacak gıda 
ve barınma ihtiyaçlarını karşıla-
yamamakta bu yüzden Rusya 
ve Çin’den yardım almaktadır. 
Sosyal medya ve iletişim araç-
larının kullanımının yasak olma-
sından dolayı ülkenin iç siyaseti 
ile ilgili veri bulunamamaktadır. 
Yanı sıra Marksist-Leninist bir 
devlet programı benimsediğin-
den dolayı ekonomik olarak Çin 
ve Rusya kadar serbest piyasa 
koşullarına göre hareket etmez 
ve özel sermayeyi kabul etmez. 
Böylesi kapalı toplumlarda siya-
si, toplumsal ve iktisadi çarkların 
nasıl döndüğü yüzde yüz bilin-

mez fakat bilinen bir gerçek var ki, o da 
Kuzey Kore’nin yatırımlarının büyük ço-
ğunluğunu askerî alanda yaptığıdır. Buna 
rağmen son günlerde sıklıkla gündeme 
gelen nükleer deneme faaliyetlerindeki 
şaibe ve gerçeği yansıtmayan haberler 
akıllarda ciddi soru işaretleri bırakmak-
tadır. Cevaplanamayan en önemli soru 
işareti şudur: Kuzey Kore gerçekten 
nükleer deneme yaptı mı? Yaptıysa 
neden ve kime karşı yaptı? Yapmadıy-
sa neden suni bir şekilde şişiriliyor?’

KUZEY KORE MESELESİNİN HAKİKATİ

Kuzey Kore, Güney’i 
ABD’nin çaldığı saf 
çalgı aleti olmakla 

kınarken, Güney Kore, 
Kuzey’i komünizmin 

kukla hükümeti olarak 
adlandırdı. Oluşan iki 
devletin kendi ayakları 
üzerinde durması ilk 

etapta olacak iş değildi 

tombul liderinden acaba intikamımızı 
alır mı diye beklenti içine girdi. İçimizde-
ki çokbilmiş liberal kalemşorlarımız ise 
ABD’nin karşı koyulamaz gücü karşısında 
Kuzey Kore’nin mağlup olacağını yazarak 
Batı’ya yamanma yarışına girdi. İslâm 
beldelerindeki bazı yöneticiler ise Müs-
lümanların aksine Kuzey Kore’yi nükle-
er denemelerinden dolayı kınadı. Peki, 
aradan geçen bunca yıldan sonra Kuzey 
Kore nasıl bu güce(!) ulaştı? Gerçekten 



62 Köklü Değişim

Ümmetin İhtiyacı Siyasi Liderlik

Öncelikle bilinmelidir ki, Kuzey Kore 
yaptığı irili ufaklı denemelerin çoğunda 
başarısız oldu. Hatta Amerika kıtasının 
bir bölümünü menziline almasına rağ-
men kendi topraklarında deprem etkisi 
oluşturmaktan başka bir anlamı olmayan 
denemeler yaptı. O andan itibaren kendi 
prestijini düzeltmeye yönelik söylemler 
yapan Kuzey Kore hükümeti en güçlü 
silahını denediğini ve hedeflerine ulaştık-
larını ifade etmelerine rağmen bununla 
ilgili olarak herhangi bir emare ortaya 
koyamadı. Fakat ABD hükümeti aksini 
iddia etmek yerine bu konuyu lehine çe-
virebilecek adımlar atmayı başardı. Zira 
Amerika, Asya-Pasifik bölgesindeki he-
defleri doğrultusunda Çin’e karşı hamle 
yapmaya başladı. Uluslararası toplumu 
rahatsız eden balistik füze denemesini 
gündem ederek Çin’den Kuzey Kore’yi 
uyarmasını talep etti. Güvenlik Konseyin-
den Kuzey Kore için çıkarılacak yaptırım 
kararları konusunda Rusya ve Çin’i de 
kabul etmeye icbar etti. Suriye özelinde 
sömürge faaliyetlerini unutturarak ulus-
lararası kamuoyunu bu gündemle meşgul 
etti hatta sömürge topraklarındaki yöne-
ticilerden de Kuzey Kore’yi kınamalarını 
istedi. Bu durumda daha önce Kuzey Ko-
re’yi her platformda savunan Rusya ve 
Çin, ABD’nin bu kamuoyu gücü karşısın-
da daha fazla direnemeyerek Pyongyang 
hükümetini nükleer deneme yapmaktan 
vazgeçirdi. ABD başkanı Trump bununla 
da yetinmeyerek Kuzey Kore’yi yok ede-
cekleri silahların da reklamını yaptı. Dışiş-
leri bakanı Rex Tillerson ise Güney Kore 
ve Japonya’yı korumak için “Nükleer 
Zırh” kullanacaklarını, gerekirse “kit-
lesel silahlarını” ve “uçak filoları-
nı” o bölgeye sevk edeceklerini ifade 
etti. Aslında ABD hükümeti bu tehditkâr 
söylemleri tüm dünya devletlerine sarf 
ediyordu. ABD değil kendisine, sömür-
ge topraklarından bir karışına dahi teh-
likenin sıçramasına izin vermez, diyordu. 

Fakat bu meseleyi reel politik gözüy-
le okuyan herkes bilir ki, ne ABD Kuzey 
Kore’ye, ne de Kuzey Kore ABD’ye karşı 
herhangi bir savaş girişiminde bulunmaz, 
bulunamaz. Bu cedelleşme tıpkı ABD ile 
İran arasındaki ambargo krizine benzer. 

ABD, İran’ı Ortadoğu politikalarında 
tampon bir ülke olarak kullanmaktadır. 
Karşılıklı tehditler edilir, ithalat-ihracat 
yasaklanır, mallarına ambargo uygulanır, 
vatandaşları ülkeye sokulmaz vs… fa-
kat her ne hikmetse bu iki ülke asla fii-
len karşı karşıya gelmez. Hatta Amerika 
hem Irak işgalinde, hem Suriye’de İran’ın 
etinden ve sütünden istifade etmekte-
dir. ABD, İran’ın savaş gücünü kullanıyor 
ama aynı zamanda ona düşmanmış gibi 
davranıyor. 

Ayrıca girdiği her İslâm beldesinde 
büyük kayıplar veren ABD’nin Kuzey 
Kore ile savaşması düşünülebilecek bir 
senaryo değildir. Çünkü Amerika var 
gücüyle İslâm’ı ve Müslümanları bertaraf 
etmeye namzet ameller ortaya koymak-
ta, düşmanlığını son raddesine kadar İs-
lâm coğrafyasında sergilemektedir. Her-
kes biliyor ki, İslâm’ın ideolojik olarak 
yeniden hayat bulma ihtimali, komüniz-
min hayat bulma ihtimalinden çok daha 
fazladır. Sömürgeci kapitalizmi korkutma 
konusunda komünizm eskisi kadar güç-
lü ve diri değildir. Bilakis fikirlerine ken-
disinden olmayan kapitalist mefhumları 
da sokmuştur. Bu düşünce ne Kuzey 
Kore’de, ne Çin’de ne de Venezuela’da 
toplumdaki duyguları harekete geçirmek 
dışında dünyaya nizam vermeye elverişli 
değildir ve Amerika bunu çok iyi bilmek-
tedir. Dışişleri Bakanı Rex Tillerson bu 

durumu şöyle izah etmektedir. “Ameri-
ka Birleşik Devletleri Kuzey Kore 
rejiminin düşmesini istemiyor fa-
kat nükleer programı terk etme-
si hâlinde gelecekte diyalog için 
umutluyum.”

Korelilere ithafen yaptığı konuşmada: 
“Biz, iki Kore’yi birbirinden ayıran 
Kuzey 38 hattına orduyu yollamak 
için bir bahane de aramıyoruz. Ay-
rıca sizin düşmanınız değiliz, sizin 
için bir tehdit de değiliz ama bize 
cevap vermek zorunda olduğunu-
zu bilmelisiniz.” diyordu.

Tillerson, 1 Ağustos 2017 tarihinde 
Kuzey Kore’ye karşı nüfuzunu kullanarak 
verimli bir diyalog için ortam sağlaması-
na yönelik Çin’e yaptığı daveti yineledi. 
“Kuzey Kore’nin ABD topraklarına 
ulaşma yeteneğine sahip balistik 
füzeleri var.” dedi. Gerçekten Kuzey 
Kore’nin balistik ve kitlesel silahlarının ol-
duğunu bilmesi durumunda Amerika’nın 
tutumu nasıl olurdu? Hele ki, bölgedeki 
baş aktör olan Çin’in sıçrayışına engel 
olmak için çalışırken… Üstelik bölgede 
binlerce askerini barındırdığı Japonya ve 
Güney Kore tehdit altındayken... Daha 
da fazlası sosyalist ideolojinin dünya gün-
demine oturması ihtimali varken… Tüm 
bu ihtimaller Amerika’nın süper gücünü 
yok etmeye yeterli sebepken Amerika 
nasıl olur da Kuzey Kore ile savaşmaz. 
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Suriye’de kendisine alternatif  bir fikrin 
(İslâm’ın) otoritesini kurmayı hedefleyen 
küçük bir zümreye bombalar yağdırır-
ken hatta bu düşüncenin hayali bile Suri-
ye’nin yerle yeksan olması için yeterli bir 
sebep iken nasıl olur da Amerika, Kuzey 
Kore ile sadece sözlü olarak cedelleşir? 
O hâlde konunun başında ifade ettiğimiz 
cümleyi yeniden yazalım: “İşte böyle bir 
balon daha ‘Kuzey Kore’…” 

Müslümanlar şunu çok açık bilmeli-
dirler; artık kapitalist devletler, sosyalizm 
gibi bir tehditten korkmuyorlar. Zira ar-
tık öyle bir tehdit yok. Amerika Soğuk 
Savaş’ı bitirip, dünya siyasetinin tesir 
gücünü eline aldıktan sonra dost ve düş-
man kavramlarını kendisi tanımladı, içini 
de kendisi doldurdu. Uluslararası top-
lumun terör algısını o belirledi. Kiminle 
savaşılacağına kiminle sulh yapılacağına o 
karar verdi. Dolayısıyla gelinen noktada 
Kuzey Kore için NATO ve BM bünyesin-
den çıkan cılız kararlar dışında kılını dahi 
kıpırdatmadı. Zira o göreceğini gördü, 
Rusya da, Çin de ABD’nin siyasal ve dip-
lomatik gücüne boyun büktü. Dolayısıyla 
bu meselenin daha fazla kaşınmasına ve 
domino etkisi oluşturmasına gerek yok-
tu. Hatta Müslümanlar şunu da çok iyi 
bilmelidirler; küfür, İslâm’a ve Müslüman-
lara karşı tek millettir. Kendi coğrafyasın-
dan çıkamayan cesur yöneticilerin yapa-
madığını ateist bir yöneticiden beklemek 
ise intikam alma duygusundan ileri gel-
mekte fakat bir türlü gerçekleşememek-
tedir. Artık bu coğrafyada İslâm’ın Hilâ-
fet’i kurulana dek, İslâm bir devlet olarak 
tatbik edilene dek Amerika’dan intikam 
alabilecek bir yönetici görmek imkân-
sızdır. Hatta Kuzey Kore’nin nükleer ve 
balistik füzelerinin bir gün hiç olmadık bir 
anda İslâm topraklarına yönelebileceği 
de unutulmamalıdır. Endonezya ve Ma-
lezya Pasifik’teki Kuzey Kore menziline 
girebilir ve orada Müslümanlara yardım 
edecek bir başka devlet ise bulunmaz. 

Konuyu yeniden sınırlandırıp özetle-
yecek olursak şunları söyleyebiliriz;

1- Her şeyden önce Kuzey Kore, en-
vai çeşit batarya ve füze kalkanına sahip 
olmasına rağmen topraklarında meydana 

gelecek fiilî bir savaş durumunu kaldıra-
mayacak kadar kısıtlı bir bütçeye sahiptir.

2- Sosyo-ekonomik yapısı üretime ve 
insan gücüne dayalı olduğundan olası bir 
harp durumunda yetersiz stok, ithalatın 
olmayışı ve üretimdeki aksaklıklar ülkeyi 
felce uğratabilir.  

3- Ayrıca bu ülke, komünizmin şıma-
rık çocuğu gibi davrandıkça kendisine kol 
kanat geren Çin’i de zor duruma sok-
maktadır. Zira Kuzey Kore silahla tehdit 
ettikçe, ABD Uzakdoğu’da yeni üslerin 
açılmasını hızlandırmaktadır.

4- Hindistan üzerinden yaşanan ABD-
Çin gerginliği rahat durmayan Kuzey 
Kore yüzünden ABD lehine evrilmekte-
dir. Çünkü Çin’in kendi müttefikleriyle 
yaşadığı problem çözülmeli, ayakları yere 
sağlam basan siyasal hamleler yapılmalı-
dır.

5-Ayrıca Amerika Kore üzerinden 
dünya devletlerini etkileyerek, Rusya ve 
Çin üzerinde diplomatik baskı oluştur-
maktadır. BM ve NATO’da alınan yaptı-
rım kararları bunun en önemli örneğidir.

6- Yakın döneminde gerginliğin daha 
fazla artmasındaki temel sebep ise 
Trump’ın elindeki konvansiyonel silahları 
satabilme kabiliyetidir. Bilhassa Japonya 
ve Güney Kore ile kurduğu sağlam diya-
log Asya-Pasifik bölgesindeki hassasiyeti 
tırmandırıyor.

7- Kuzey Kore’nin Batı’ya karşı ta-
kındığı tavır ideolojisinden kaynaklanmı-
yor. Zira ondan kaynaklansaydı bilhassa 
Amerika’dan Kim Jong Un’un babası dö-
neminde 20 milyon dolar yardım almaz-
dı. Bu tavır en iyi ihtimalle varoluşunu 
ispatlama gereğinden doğmaktadır. Bunu 
destekleyecek en güzel örnek istisnasız 
her yıl aynı senaryoların farklı dozlarda 
yaşanıyor olmasıdır.

8- Kuzey Kore bilindiği gibi diktatör-
lük ile yönetilmekte ve insanların içgü-
düleri devlet eliyle törpülenmektedir. Bu 
durum beraberinde yönetime karşı ses-
siz bir düşmanlığı doğurmaktadır. Batı’nın 
bu ülkede demokrasiyi inşa etmesi duru-
munda sosyal yapının hemen değişeceği 

KUZEY KORE MESELESİNİN HAKİKATİ

ve toplumun eski devlet anlayışını redde-
deceği gün gibi açıktır. Bu süreç akabinde 
Küba’da yaşanan değişimleri beraberinde 
getirecek ve serbest ekonomi piyasası 
gittikçe hayat bulacaktır. Böylece kapita-
list sermayedarlar Kuzey Kore’nin zengin 
madenlerine gözlerini dikecek, yer altı ve 
yer üstü kaynakları yağma edilecektir.

Bu sayılanlar Doğu ile Batı arasında-
ki çatışma ile ilgiliydi. Peki, Doğu’nun da 
Batı’nın da Rabbi olan Allah Subhanehû 
ve Teâlâ’nın nizamıyla ilgili olan kısma ge-
lelim. Muhakkak ki bu kısımla ilgili tek bir 
madde söylesek yeterli olacaktır. Bu ni-
zam insanların her birinin içgüdü ve uzvi 
ihtiyaçlarını doyurmakla birlikte, onların 
hür oldukları alanı düzenleyen, üretim 
endüstrisi ile toplumun ihtiyacını uzun 
yıllar karşılamasını hedefleyen, bütçeyi 
planlarken namerde muhtaç bırakmaya-
cak planlamalar yapan bir iç siyaset güt-
mektedir. Bunun yanında dış siyasetinde 
de asla şımarık çocuk gibi davranmayıp, 
basiret ve uyanıklık ile yürüyen bir devlet 
politikası güder. Hamasi söylemler ve an-
lık kırgınlıklar ile çatışmayı körüklemez. 
Ayrıca o savaşlarının büyük çoğunluğunu 
ideolojisinin gereği doğrultusunda yapar. 
Onun varoluş faktörleri cılız tatbikatlara 
ve tehditvari eylemlere gerek duymaz. 
Zira onun varlığı kâinatı etkisi altına al-
maya muktedirdir. 

O hâlde içi boş balonlardan bir tane-
si olan ateist Kuzey Kore, belki de İslâmi 
Hilâfet Devleti kurulduğunda nükleer ve 
kitlesel eylemlere girişmek yerine bu iz-
zetli devletin çatısına girmeyi kabul eder ve 
bütün silahları ile sömürgeci Batı’ya karşı 
İslâm ordusunda yerini alır. Muhakkak ki 
Allah Subhanehû ve Teâlâ buna kadirdir. 
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Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD)’nin İkinci Dünya Sa-
vaşı’ndan sonra dünya sah-

nesinde boy göstermeye başlamasından 
bu yana ABD siyasetinden tüm dünya 
devletleri kendilerine düşen payı aldı/
alıyor. İngiltere ile başlayan ve hem İn-
giltere hem de AB’nin lider devletleriy-
le devam eden sömürü savaşı, Soğuk 
Savaş döneminde Rusya’nın da dâhil 
edildiği süreçle devam edegeldi. Köklü 
imparatorluk geçmişine sahip Çin’in de 
bölgesinde yeniden sivrilmesiyle bir-
likte Amerika, yeni bir mücadele alanı 
olarak Çin’i strateji ajandasına kaydet-
ti. Dolayısıyla ABD, hayati önemi haiz 
(Suriye gibi) meselelerin yanı sıra, ajan-
dasındaki öncelik sıralamasında önemli 
bir yeri bulunan Çin hakkında da belli 
bir strateji üzerinde ilerliyor. Süper güç 
olmanın beraberinde getirmiş olduğu 
“sorumluluk”tan öte “kibir”le hareket 
eden Amerika için Çin, bir takım stra-
tejilerle etrafı, hareket alanı çevrelen-
mesi gereken bir güç olarak görülüyor. 

Çin Halk Cumhuriyeti’ne Hızlı 
Bakış

“Çin, resmî adı ile Çin Halk Cum-
huriyeti (ÇHC), Doğu Asya’da üniter 
bir devlettir. Çin Komünist Partisi tara-
fından tek parti rejimiyle yönetilmekte, 
yaklaşık 1milyar 404 milyonluk nüfusuy-
la dünyanın en büyük nüfusuna sahip ül-
kedir. 9,6 milyon km2 bir alan kapsayıp; 
toprak alanı açısından dünyanın en bü-
yük ikinci ülkesi, toplam alan açısından 
ise en büyük üçüncü veya dördüncü 
ülkesidir. Çin’in; 22 eyalet, beş özerk 
bölge, dört doğrudan yönetilen şehir ve 
Hong Kong ile Makao Özel İdari Bölge-
ler’i üzerinde hükmünü sürdürmesinin 
yanı sıra Tayvan üzerinde egemenlik ta-
lebinde bulunmaktadır.

1978 yılında ekonomik reformların 
uygulanmasından beri Çin ekonomisi, 
dünyanın en hızlı büyüyen ekonomile-
rinden biri olmuştur. 2016 yılı itibarıyla 
nominal GSYİH açısından dünyanın en 
büyük ikinci ekonomisi, satın alma gücü 
paritesi (SAGP) açısından ise dünya-

nın en büyük ekonomisidir. Üstelik Çin 
dünyanın en büyük mal ihracatçısı ve en 
büyük ikinci mal ithalatçısıdır. Çin, nük-
leer silahlı bir devlettir; ayrıca dünyanın 
en büyük aktif asker sayısı ve en büyük 
ikinci savunma bütçesine sahiptir. ÇHC 
Birleşmiş Milletler üyesidir ve 1971 yılın-
da ÇC’nin BM Güvenlik Konseyi’nde da-
imi üye olarak yerini almıştır. Çin ayrıca 
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Asya Pa-
sifik Ekonomik İşbirliği (APEC), BRICS 
(Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Gü-
ney Afrika Cumhuriyeti), Şanghay İşbir-
liği Örgütü (SCO), BCIM (Bangladeş–
Çin–Hindistan–Myanmar), G20 ve bir-
çok diğer resmî ve gayrı resmî çok yönlü 
örgütün üyesidir. Çin, özellikle Asya’da 
önemli bir bölgesel güçtür; üstelik son 
yıllarda dünya çapında giderek daha bü-
yük bir rol oynamasıyla potansiyel süper 
güç olarak da nitelendirilmiştir.”1

“Çin; 14 farklı ülkeyle sınır payla-
şıp aynı sayıda ülkeyle sınır paylaşan 
Rusya haricinde dünya çapında en çok 
sayıda yabancı ülkeyle sınır paylaşan 
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ülkedir. Çin, Doğu Asya’nın büyük kıs-
mını kapsayıp şu ülkelerle sınır paylaşır: 
Güneydoğu Asya’da Vietnam, Laos ve 
Myanmar (Birmanya); Güney Asya’da 
Hindistan, Bhutan, Nepal, Afganistan 
ve Pakistan; Orta Asya’da Tacikistan, 
Kırgızistan ve Kazakistan; İç ve Kuzey-
doğu Asya’da Rusya, Moğolistan ve 
Kuzey Kore. Çin üstelik Güney Kore, 
Japonya, Vietnam ve Filipinler ile deniz 
sınırı paylaşmaktadır.” 2

Amerika’nın Çin’i Çevreleme 
Stratejisi 

Özellikle insan gücü potan-
siyeli ve dünya ekonomisinde 
yükselen trendi ile Çin, Ame-
rika’nın bölge çıkarları önünde 
bugün olmasa bile yakın ge-
lecekte ciddi bir engel olarak 
duruyor. Böylesi bir durumun 
önüne geçmek ve bugünkü ve 
gelecekteki çıkarlarını koru-
mak adına Amerika, bir takım 
stratejik hamlelerle Çin’in ha-
reket alanını daraltmak, kendi 
lokal sahasında onu hapset-
mek, bu mümkün olmadığı 
takdirde çıkarlarına olumlu 
etki edecek şekilde en az za-
rarla Çin tehdidinden kurtul-
mak için bir çevreleme strateji-
si oluşturdu.

Buna göre; Çin’in etki alan-
larına yönelik izlenen siyaset ve 
operasyonlarda amaç, Çin’in 
hamlelerini boşa çıkarmak ve 
Çin nüfuz alanını daraltmak 
olsa da Amerika’nın kibirli si-
yaseti çoğu zaman gizli kalması 
gereken çabalarını ifşa ediyor. 
Çin yönetiminin bakışlarından kaçma-
yan bu hamleler, Amerika’yı oyun kur-
mada bir hayli zorluyor. Amerika, çevre 
devletler ile Çin’i Pasifik Okyanusu’nda 
özellikle de Güney ve Doğu Çin Deni-
zi’nde çevrelemek için çalışıyor. İttifaklar 
ve bloklaşmalar oluşturuyor, bu amaç-
la oradaki ülkeler ile ilişkilerini güçlen-
diriyor. On yıldır bunun için çalışıyor. 
Amerika, Çin’i çevreleme politikasının 
sonuna geldiğini ya da zirveye ulaştığını 

yani Çin’i daha fazla çevrelemeyeceği-
ni görünce, Dünya Ticaret Örgütü’ne 
üye yapmakla Çin’e yakınlaşmaya çalıştı. 
Onunla ticari ilişkileri artırdı. Daha önce 
olduğu gibi artık Amerika’nın Çin ile 
stratejik diyaloğu o kadar hassas değil. 
Bununla beraber Çin, ne Amerika’nın 
yörüngesinde, ne de bu politikaya göre 
Amerika’nın bir müttefikidir. Amerika, 
Çin’in önemli ve hayati gördüğü, hatta 
ölüm-kalım meselesi olarak algıladığı 
Doğu ve Güney Çin Denizi bölgesinde 

şekilde güçlendirdi. Hâkimiyet kurmak 
gibi ölüm-kalım meselesi olarak algıla-
nan bölgelerde, Çin’in bölgesel emelleri 
vardır ve ekonomik büyük bir güç olarak 
sadece sınırları içindeki topraklar ile ye-
tinmek istemiyor. Aynı şekilde Amerika 
da, Çin Denizi bölgesini kendisinin ha-
yati alanı olarak görüyor. Bölgesel dev-
let olarak sadece iki Amerika kıtası ile 
asla yetinmeyen küstah ve kibirli Ame-
rika, bütün dünyayı kendi bölgesi olarak 
algılıyor. Bu yüzden Amerika, küresel 

egemenliğini genişletmek için 
Çin’in ilgi alanlarında Çin ile 
rekabet ediyor. Ticari ilişkiler 
ve stratejik diyaloglar yoluyla 
Çin’e yakınlaşarak çevreleme 
politikası, içerisinde olsa da 
Çin, Amerika’nın müttefiki ve 
yörüngesinde hareket etme-
mekte, bilakis Çin’in bölgesel 
politikası, Amerika’yı endi-
şelendirmektedir. Dolayısıy-
la çevreleme politikası artık 
tek başına işe yaramadığı için 
Amerika, Asya-Pasifik ile ilgili 
yeni bir plan belirledi. Bu plan 
gereğince deniz gücünün yak-
laşık %60’ını bu bölgeye ko-
nuşlandırdı. Amerika, izlediği 
Çin’i çevreleme politikasına ek 
olarak bölgesel konularla Çin’i 
meşgul ederek oyalıyor. Ame-
rika, bu kuşatma politikası için 
bütün çabasını bölgesel devlet-
leri seferber etmek üzere yo-
ğunlaştırdı.

Çevreleme Operasyo-
nun Aktör ve Yöntemleri

Çin, Amerika’nın 
müttefi ki ve 

yörüngesinde hareket 
etmemekte, bilakis 

Çin’in bölgesel 
politikası, Amerika’yı 
endişelendirmektedir

hâkimiyet kurma emellerini frenleyeme-
di. Böylece Çin, varlığını, bütünlüğünü ve 
bağımsızlığını koruyan bir devlet olarak 
kaldı. Bölgesel bir devlet olarak askerî 
ve ekonomik gücünü güçlendirmeye ça-
lıştı. Bazı alanlarda sadece karlı kazanç-
lar sağlamak değil, siyasi nüfuz da elde 
etmek amacıyla ekonomik gücünden ya-
rarlanmaya başladı. Bölgedeki nüfuzunu, 
Amerikan politikası ile çelişecek veya 
Amerikan nüfuzunu tehlikeye atacak 

Amerika, özellikle Çin’e 
komşu devletler üzerinden yaptığı bir 
takım hamlelerle çevreleme stratejisini 
ortaya koyuyor. Bu çevreleme politi-
kasında etkin rol alabilecek en önemli 
devletler şunlardır: Hindistan, Japonya 
ve Avustralya. Bunların dışında kimi 
devletlerle yürütülen bir takım müca-
dele ve ilişkiler de yine Çin’i çevrele-
me politikası bağlamında kullanılıyor. 
Bu devletlerin -Kuzey Kore gibi- kimisi 
çatışmanın odağında gösterilmek su-
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retiyle hedef saptırmada; -Kırgızistan, 
Özbekistan gibi- kimisi de bir takım 
ekonomik ilişkiler ve sınır komşuluğun-
dan mütevellit pozisyonları ile baskı 
unsuru olarak, bu çevreleme politika-
sında Amerika tarafından kullanılıyor.

•Kuzey Kore (Tehdit Unsuru): 

Kuzey Kore’yi dünya siyasetinin mer-
kezine oturtan, sadece evrensel dünya 
düzenine boyun eğmeyen, sosyalist bir 
sisteme sahip düşmanca bir askerî güç 
mücadelesi değildir! Zira ufak bir Ku-
zey Kore ve sahip olduğu askerî güç bu 
varlığıyla Amerika’nın öncelikli mesele-
si olacak boyutta değildir. Ancak bütün 
kuşatıcılığıyla Çin meselesiyle birlikte ele 
alındığında Amerika’nın birinci derecede 
öncelikli meselesi olabilmektedir.

Amerika, Çin’in nükleer kapasite-
sinin yükselişini büyük bir dikkatle iz-
lemektedir. Çin’in gücünü ölçmek için 
bütün seçenekleri değerlendirip etüt 
etmektedir. Bu seçeneklerden biri de 
Çin’in sınırlarında gerginliği tırman-
dırmaktır. Bu anlamda Kuzey Kore de 
Çin’in sınırında gerginliği tırmandırmaya 
müsait bir konumdadır. 

Bu görüşü destekleyen icraatları sı-
ralamak gerekirse; Amerika, Obama 
döneminde Çin’in çevresini teşkil eden 
ülkelerle anlaşmalar yapmaktaydı. Ni-
tekim Hindistan, Japonya, Vietnam, Fi-
lipin ve bunlara ek olarak Güney Kore 
ile somut ilişkiler geliştirmişti. Böylece 
Çin’in Güney Çin Denizi’ni istismar ede-
rek geliştirdiği savunma stratejisini sınır-
landırıp Çin’i çevrelemek istiyordu. Bu 
yüzden dünya ile yaptığı büyük ticaretin 
yollarını tahkim etmekteydi.

Amerika’nın Kuzey Kore ile arasında 
gergin bir atmosfer oluşturması, onun 
Çin’in çevresini etkisi altına almak için 
ihdas ettiği Çin ve Hindistan arasındaki 
sınır anlaşmazlığı, Japonya, Filipin, Ma-
lezya ve Çin arasındaki adalar mesele-
si, vb. gerginliklerden biridir. Yine Çin 
ile karşı karşıya gelmesi için Japonya’yı 
bütün askerî engellemelerden azade kıl-
ması da bundandır.

Bugün Amerika, Kuzey Kore tehdidi-
ni önceliklerinin başına koymuş ise Çin’e 
karşı yürüttüğü stratejinin bir parçası ol-
ması dolayısıyladır. Şu anda sular ısınmış 
olsa da Amerika’nın Kuzey Kore üzerin-
deki baskısı yeni değildir.

Amerika’nın bu stratejisi baskıcı söy-
lemlerle başladı. Bu baskıcı söylemler, 
Kuzey Kore’nin Pyongyang yönetimi 
döneminde 1994’te nükleer programı-
nı durdurması, 2008’de altılı çerçevede 
Yongbyon reaktörünün kapatılması ve 
2012’de nükleer programını askıya al-
ması ve müfettişlerin incelemesine izin 
vermesi şeklinde meyvesini vermiştir. 
Amerika’nın ışık-su reaktörleri sağlamak, 
yakıt olarak desteklemesi vb. alternatif 
yardımlara dair verdiği söze bağlı kal-
maması nedeniyle Kuzey Kore her de-
fasında nükleer programını geliştirmeye 
devam etmiştir. Böylece Amerika Pyon-
gyang’ı gerginlik çemberine sürüklemiş-
tir. Ardından Amerika bu konuda yeni 
bir üslup benimsemiş ve bu üslubun bir 
gereği olarak deniz kuvvetlerinin %60’nı 
uzak doğuya nakletmiştir. Amerika bü-
tün bunları küçük bir Kuzey Kore’ye 
karşı yapmış değildir. Bilakis tüm bunlar 
Çin’in gücünü test edip ölçmek içindir. 
İşte bugün çıkarılan gerginlik bu ölçme 
ve değerlendirmeyi ikmal etmek içindir.

•Hindistan (Askerî ve savunma 
sistemi anlaşmaları):

Hindistan, Hindistan Halk Partisi 
(Bharatiya Janata Party - BJP) hüküme-
tinden beri Amerikan yanlısıdır. BJP, 
1998’de iktidara geldi, 2004’te de ikti-
dardan düştü. 2014’te on yıl aranın ar-
dından Modi liderliğinde tekrar iktidara 
geldi. Amerika, Modi döneminde Hin-
distan’a açıkça destek verdi. Amerika 
ile Hindistan arasında çeşitli alanlarda 
özellikle de nükleer alanda anlaşmalar 
tavan yaptı. Bu anlaşmaların Çin’e karşı 
yapıldığı besbellidir.

Amerika’nın desteğiyle kışkırtıcı bir 
politika benimseyen Hindistan, Ameri-
ka ile 2005 yılında sivil reaktörleri için 
sabit nükleer yakıt tedarikine imkân ve-
ren (123) anlaşma imzaladı. Hindistan, 
bu nükleer yakıtı, nükleer programında 
da kullanmaktadır. Trump yönetimi, ön-
ceki yönetimlerin Hindistan ile kaydet-
tiği ilerlemeleri geliştirmek istediklerini 
açıkça işaret etti. 8 Şubat 2017’de ABD 
Savunma Bakanı General James Mat-
tis, Hint mevkidaşı Manohar Parrikar 
ile yaptığı telefon konuşmasında, “Son 
yıllarda Hindistan tarafından kaydedilen 
muazzam ilerlemeden” övgüyle bahset-
ti. “Savunma alanında iki ülke arasındaki 
ortak işbirliğine” işaret eden bakan, “Yeni 
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yönetimin, momentumu sürdürmek ve 
üzerine inşa etmek konusunda çok istekli 
olduğunu” söyledi.3

Amerika’nın, Çin’i nükleer silahlanma 
yarışı ile oyalamak için Yarımadada nük-
leer silahlanma yarışını istismar etmesini 
sürdürmesi bekleniyor. Amerika’nın he-
defi, Çin’i ekonomik alandaki faaliyetten 
askerî alandaki faaliyete yönlendirerek 
Çin’in çöküşünü kolaylaştırmaktır, tıpkı 
Sovyetler Birliği’ne karşı yaptığı gibi. Şu 
an Çin, hâlâ nükleer caydırıcılık konusu-
nu asgari düzeyde tutmakta ve nükleer 
silahlanma yarışına çekilmeyi reddet-
mektedir.

Amerika, Çin karşısında Hindistan’a 
önemli bir rol vermiştir. Nitekim nükle-
er kapasitesini güçlendirmeye de çalış-
maktadır. Amerika, rolünü iyi oynasın 
diye Hindistan’ın ekonomisini güçlendir-
mek için de çalışıyor. Onu İran’la des-
tekliyor ve orada ona yatırım olanakları 
sunuyor. 

•Pakistan (Ekonomik anlaşma-
lar):

Pakistan’a gelince, 1990’lı yıllardan 
beri Navaz Şerif, Pervez Müşerref, Asaf 
Zerdari ve şimdiki Navaz Şerif hükümet-
leri hep Amerikan yanlısı politika izle-
mişlerdir. Bu sebeple doğal olarak Ame-
rikan yanlısı olan Hindistan ile Pakistan 
yakınlaşmaya başladı. Pakistan, Ameri-
kan talimatları doğrultusunda ABD’nin 
Hindistan’daki ajanlarını güçlendirmek 
ve onların Çin karşısındaki pozisyonları-
nı pekiştirmek için Hindistan lehine bazı 
önemli şeylerden feragat etti. 

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Nisan 
2016’daki ziyareti sırasında Pakistan’la; 
Çin’e Hint Okyanusu ve ötesine doğru-
dan erişim olanağı tanıyacak 46 milyar 
dolar değerindeki bir dizi anlaşma im-
zaladı. Çin Devlet Başkanı’nın Pakistan 
medyasına yaptığı açıklamada, “Çin ve 
Pakistan’ın güvenlik kaygıları güvenlik işbir-
liğini geliştirmek için aynı seviyede olmalı-
dır.” diye konuştu. Ekonomik koridorla 
ilgili 30 anlaşma dâhil Çin’in Pakistan’da-
ki yatırımları için 50 anlaşma imzalan-
dı. Tesis edilecek ekonomik koridoru 

korumak için ordu içinden 13.000 yeni 
askerî birim oluşturuldu. Çin, Pakistan’a 
gizli nükleer yardım ve füzelerin yanı sıra 
nükleer kapasiteye sahip 2750 km men-
zilli balistik füzeler de temin etmektedir. 
Pakistan Başbakanı Navaz Şerif en son 
yaptığı açıklamada, “Milyonlarca insanın 
yaşadığı bölgenin kaderini değiştirebile-
cek kapasitedeki Çin ekonomik koridoru-
nu şahsen deruhte edeceğim. Otobanlar 
ve demiryolu ağı aracılığıyla ekonomik 
koridor tüm bölgeyi birbirine bağlayacak-
tır...”4 dedi.  Bu ekonomik anlaşma saye-
sinde Çin Pakistan’la olan ilişkisine önem 
verecektir. Pakistan, bu konuda çok he-
vesli ve Çin’i bu ekonomik projelere teş-
vik etmek için çabalıyor. Çin proje için 
devasa paralar harcıyor ve bu projelerle 
oyalanıyor. Böylece Pakistan, Çin’i çev-
relemeye ve kuşatmaya çalışan efendisi 
Amerika’ya hizmet etmektedir. Ameri-
ka, Çin’in kendisi ile rekabet etmesini bu 
şekilde de önlemiş oluyor. Onu Güney 
Çin Denizi’nin kontrolünden uzak şey-
lerle oyalıyor. Bu mesele Amerika için 
çok önemlidir. Bu yüzden ABD, Çin’in 
Güney Çin Denizi’ni kontrol girişimlerini 
engellemek için elinden geleni yapmak-
tadır. Çünkü adaları genişleten Çin, ada-
lar üzerine havaalanları ve limanlar inşa 
ediyor. Dolayısıyla takımadaları kendine 
bağlı olunca adaların kontrolü de nor-
mal hâle gelecek. Takımadaların yaklaşık 
250 adadan oluştuğu da unutulmamalı-
dır. Kuşkusuz ABD, Çin’in dikkatini bu 

takımadalardan uzaklaştırıyor, daha ca-
zip projelere yönlendiriyor ve bu pro-
jelerin değersiz takımadalardan daha 
faydalı projeler olduğunu göstermeye 
çalışıyor. Bu nedenle Pakistan’ın Gwadar 
limanındaki Pakistan-Çin projelerine 
karşılık Hindistan’ın Baharata limanında-
ki Hindistan, İran ve Afganistan proje-
leri ortaya atılmıştır. İki liman, birbirine 
yaklaşık 60 mil uzaklıktadır. Bu durum 
o bölgede Çin’i oyalayacaktır... Bilindi-
ği üzere Pakistan’ın Gwadar limanı ile 
İran’ın Çabahar limanı bölge için jeostra-
tejik ve jeopolitik önemi haizdir. Ayrıca 
uluslararası deniz taşımacılığı ve petrol 
ticareti için de önemlidirler... Yazar ve 
Güney Asya uzmanı Adam V Larkey, 
söz konusu projelerin politik doğasını şu 
sözleriyle dile getirmiştir: “Çin’in Gwa-
dar’daki rolü ile Hindistan’ın Çabahar’da-
ki rolü asla kıyas götürmez. İkisi arasında 
hacim ve amaç yönünden çok büyük fark 
vardır ama Amerikalılar, Çin’in yayılmacı 
düşüncesini geri püskürten Hindistan’dan 
hoşnutlar.”5 Dolayısıyla Amerika, Pakis-
tan-Çin projesi üzerinden Çin’e tesir et-
mek istiyor. Çünkü 46 milyar dolar de-
ğerindeki Çin-Pakistan Ekonomik Ko-
ridoru projesi tamamlandığında, Çin’in 
kalbi mesabesinde olacaktır. Dolayısıyla 
Çin, kolay kolay bu projeden vazgeçe-
meyecektir. Bu yüzden Güney Çin De-
nizi gibi diğer önemli bölgelerden daha 
ziyade bu projeyle meşgul olacaktır...
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Filipinler (Adalar meselesi): 

Amerika, Uluslararası Mahkeme 
çağrısında bulunan Filipinler gibi bölge-
deki ülkeleri de Çin’e karşı kışkırtıyor. 
Zira bu mahkeme, tartışmalı takımada-
lar konusunda Filipinler lehine karar ver-
miştir. Hollanda Lahey’deki Uluslararası 
Daimi Tahkim Mahkemesi, 12 Temmuz 
2016’da uyuşmazlık konusunda “Çin’in 
dokuz çizgili harita sınırları içerisinde kalan 
bölgede iddia ettiği tarihsel haklarının yasal 
bir dayanağı yoktur.” ve “Çin’in Filipinler’e 
ait münhasır ekonomik bölgede Filipinler’in 
balıkçılık yapmasına ve petrol arama çalış-
malarına engel olarak ve yapay adacıklar 
inşa ederek bu ülkenin egemenlik haklarını 
ihlal etmiştir.” hükmüne vardı. Kararın 
açıklanmasının hemen ardından Çin, 
resmî ajansı (Xinhua) aracılığıyla yaptığı 
açıklamada şöyle dedi: “Çin, mahkeme-
nin kararını tanımıyor ve kabul etmiyor.” 
Yine Çin Dışişleri Bakanı, “Bu karar, 
hükümsüz ve mülgadır, hiçbir bağlayıcılığı 
yoktur” dedi. Dahası, “Art niyetli bir ka-
rardır. Amaç, Çin’le uyuşmazlığı çözmek 
ve Güney Çin Denizi’nde barış ve istikra-
rı korumak değil.” diye konuştu. Devlet 
Başkanı Xi Jinping de yaptığı açıklama-
da “Ülkem, Uluslararası Mahkeme’nin 
kararına dayanan herhangi bir öneri veya 
eylemi asla kabul etmeyecektir” ifadele-
rini kullandı. Amerika ise mahkemenin 

kararını desteklediğini açıkladı. Dışişleri 
Bakanlığı Sözcüsü John Kirby aracılığıyla 
yapılan açıklamada, “Yasal açıdan Çin ve 
Filipinler için bağlayıcı ve nihai bir karardır. 
Güney Çin Denizi’ndeki anlaşmazlıklara 
barışçıl çözüme ulaşma konusundaki ortak 
amaç için önemli bir katkı sağlamaktadır.” 
denildi. Sözcü “Tüm tarafları karara uy-
maya, kışkırtıcı ifadeler veya provoke edici 
eylemlerden kaçınmaya” çağırdı.

•Japonya ve Güney Kore (Ada-
lar meselesi ve güvenlik sorunu):

Amerika’nın Kuzey Kore ile arasında 
gergin bir atmosfer oluşturması, onun 
Çin’in çevresini etkisi altına almak için ih-
das ettiği Çin ve Hindistan arasındaki sınır 
anlaşmazlığı, Japonya, Filipin, Malezya ve 
Çin arasındaki adalar meselesi, vb. ger-
ginliklerden biridir. Nitekim Çin ile kar-
şı karşıya gelmesi için Japonya’yı bütün 
askerî engellemelerden azade kılmıştır.

Kuzey Kore’nin saldırgan tutumla-
rının üzerine gidilmesi ve benzer sert-
likte cevaplar verilmesi suretiyle Çin, 
bölgede bir Kuzey Kore tehdidi ile mu-
hatap kılındı. Amerika, Kuzey Kore’nin 
yaptığı askerî tatbikata yönelik attığı/
atacağı adımlar ve kışkırtıcı açıklamalar-
la cevabını ilan etmiş olmaktadır. Atılan 
adımlar ve kışkırtıcı ifadelerden bazı-
larında; Pyongyang’ın yaptığı ölümcül 
füze denemesinin ardından ABD Dışiş-

leri Bakanı Rex Tillerson, Güney Kore 
ve Japonya’yı korumak için “Nükleer 
Zırh” stratejisini kullanmakla Kuzey 
Kore’yi tehdit etti. Bakan Tillerson 
mevkidaşı Güney Kore ve Japonya Dı-
şişleri bakanları ile ortak yaptığı basın 
açıklamasında Amerika’nın “Nükleer 
Zırh” kullanarak Tokyo ve Seul’ü ko-
rumakta kararlı olduğunu açıkladı.6 

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tiller-
son, “Bir çözüm olarak Güney Kore ve 
Japonya’nın nükleer silahlarla destekle-
mesi uzak bir ihtimal olarak görülemez.” 
dedi. Tillerson’ın bu açıklamalarından 
da anlaşılacağı üzere Amerika, Kuzey 
Kore tehdidi üzerinden Güney Kore ve 
Japonya’yı koruma misyonu üzerinden 
Çin’e mesajlar veriyor, onu bölgesinde 
muhtemel bir Kuzey Kore tehdidiyle 
meşgul ediyor. 

•Avustralya (Yardımcı Üs):

Kuzey Kore tehdidini bir manipü-
lasyon aracı olarak gösteren Amerika, 
Çin’i çevreleme politikasında Avustral-
ya’yı da bir liman, lojistik merkezi olarak 
kullanmaktadır. Yeni bir füze denemesi 
yaptıklarını açıklaması ve Kuzey Kore’nin 
altıncı nükleer deneme için yaptığı hazır-
lığın tamamlandığına dair endişeye kapıl-
ması Amerika’nın, Avusturalya’da de-
mirlemiş olan Carl Vinson Uçak filosu ve 
Hava filosu; ek olarak iki füze bombardı-
man destroyerini ve Cruise füze fırlatıcı-
sını Kore Yarımadası’na göndermesinde 
olduğu gibi Avustralya, Çin’i çevreleme 
politikasında Amerikan müttefiki olarak 
kendisinden faydalanılan bir ülkedir. 

•Özbekistan ve Diğer Sınır 
Komşuları (Sınır Sorunları): 

Amerika, Çin’i çevrelemek ve orada-
ki faaliyetlerini kontrol altına almak için 
Özbekistan gibi Rusya etkisi altında olan 
ülkelerde de nüfuzunu güçlendirmenin 
yollarını aramaktadır. Ayrıca Ameri-
ka’nın Kırgızistan, Malezya, Filipinler gibi 
Çin’e komşu diğer ülkelerde de benzer 
siyaset ve anlaşmalar yoluyla Çin’i bölge-
de sınır sorunları ve birtakım anlaşmalar 
üzerinde oyalama girişimleri mevcuttur. 
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•Amerika-Kuzey Kore Gerginli-
ğinde Çin’in Gerçek Konumu 
Amerika üstü kapalı bir şekilde krizin 
fitilini ateşlemeyi ve savaşı istemediğini 
ortaya koymuştur. Bu yüzden Çin de 
krizin ateşini söndürmek için çalışmak-
ta, askerî çözümü reddederek barışçıl 
bir şekilde anlaşmazlığın tesviyesine ça-
ğırmaktadır. Artı Kore Yarımadası’nın 
askerî güçlerle çevrilmesini istemediğini 
açıkça dile getirmektedir. Tıpkı bunun 
gibi füze kalkanı “THAAD”ın Güney 
Kore’de kurulmasına da karşı çıkmak-
tadır. Cezire Net’in 17 Nisan 2017’de 
yaptığı bir habere göre: “Çin Dışişleri 
Bakanlığı Pekin’in füze kalkanı “THA-
AD”ın yayılmasına karşı olduğunu ifade 
etti. Aynı zamanda Kuzey Kore ve çevre 
ülkelerinin tahrik edici her hareketten 
sakınmaları gerektiğini belirtti.” Fakat 
en kötü ihtimali hesaba katarak son ih-
timal de olsa, bundan sakındırsa da, sa-
vaş hazırlığı da yapmaktadır. Çin Dışiş-
leri Bakanı Wang Yi söyle dedi: “Savaş 
patlak verdiğinde bu savaşın kazananı 
olmayacaktır.”7  Çin’in savaş hazırlıkları-
nı Russia Today sitesi, 14 Nisan 2017’de 
United Press International’dan şöyle 
nakletmektedir: “Çin silahlı kuvvetle-
ri beş askerî bölgede en yüksek alarm 
seviyesinde Genel Kurmay Başkanı’n-
dan doğrudan emir almışlardır. United 
Press International Hong Kong’daki sivil 
Demokrasi ve İnsan Hakları Merkezi’ne 
istinaden Chandon ve Thitszaan Yunnan 
askerî bölgelerdeki Zırhlı Tugayların ha-
reketlenmesini ve Kuzey Kore sınırında 
konuşlanmalarına dair emir aldıklarını 
ifade etti. Adı geçen merkeze göre or-
dudan 25000 asker ve 47 murabıt Ku-

zey Kore sınırına uzak mesafelere, savaş 
organlarıyla birlikte hareket etmek için 
emir almışlardır.” Tıpkı bunun gibi Japon-
ya Haber Organı, Çin güçlerinin Kuzey 
Kore sınırına hareket etmesinin sebebi, 
Washington’un Kuzey Kore’ye önleyi-
ci bir saldırı gerçekleştirme ihtimalinin 
uyandırdığı endişesindendir. Suriye’de 
gerçekleştirdiği senaryonun aynısını Ku-
zey Kore’ye uygulama endişesidir. 

      Çin, şayet kendi bölgesinin mesele-
leriyle meşgul olmaya devam ederse o 
zaman Amerika, Çin’i küresel politika-
dan uzaklaştırmayı başarmış olacaktır. 
Ancak Çin’in, küresel çapta Amerikan 
politikasını etkin bir şekilde tehdit ettiği 
ve Amerika’nın çıkarlarını tehdit eden 
sorunlar oluşturduğu doğrudur. Yani 
Çin, dünyanın her bölgesinde Ameri-
kan politikasını etkin bir şekilde tehdit 
edecek ve ardından da özellikle Doğu ve 
Güney Çin Denizi bölgeleri olmak üzere 
Çin’in bölgesel alanlarındaki etkisini ko-
laylaştıracak bir politika uygulamaktadır.
     
      Tüm bunlara rağmen belki tarih ya 
da bir kısmı tekerrür edecektir! Dolayı-
sıyla Allah’ın izniyle Hilâfet kurulacak ve 
onun, Batı ile Amerika’yı İslâm bölgesin-
den kovma noktasındaki “askerî eylem-
lerinden önce” uluslararası siyasetteki 
eylemleri, Amerikan nüfuzunu Çin’in 
çevresinden kovma noktasında Çin’e yol 
gösterecek bir model olacaktır. Dolayı-
sıyla Hilâfet’in siyasi eylemleri, Çin için 
dolaylı olarak bir güven oluşturacaktır. 
Aynen geçmişte Hilâfet’in, Çin için doğ-
rudan bir güven oluşturduğu gibi. Nite-
kim Çinli İslamî kaynaklar, Çin’in M. 756 

yılında ülkeyi saran rahatsızlıkların ve 
kaosun bastırılması hususunda Abbasî 
Halifesi Ebi Cafer el-Mensur’dan yardım 
istediğinden ve onun da 4 bin Müslü-
man asker göndererek oradaki durumu 
stabilize ettiklerinden, ülke halkı için 
bir güven oluşturduklarından, Çinlilerin 
ise Müslüman askerlerin ahlakı ile güzel 
davranış ve eylemlerine hayran kaldık-
larından ve Müslümanlardan yanlarında 
kalmalarını talep ettiklerinden bahset-
mişlerdir. Nitekim Müslüman askerler 
de orada kalarak davet taşımanın keyfini 
çıkarmışlar ve Çin halkının arasına İslâm’ı, 
hidayeti ve nuru yaymışlardır. Ancak bu-
gün oradaki Müslümanlar, şu an Çinliler-
den güzel bir tepki almak yerine onla-
rın zulümlerine maruz kalmaktadırlar!!

      Tüm bunlara ek olarak diyoruz ki, 
insan kılığında canavarlar dünyaya hük-
metmektedir. Öyle ki, onların nazarında 
insan kanının bir değeri yoktur. Onla-
rın çıkarları kan dökmeyi gerektiriyor-
sa, her zaman yaptıkları gibi nükleer 
ve konvansiyonel silahlarla hemen kan 
dökmeye koşarlar. Şu anda dünyaya 
hükmeden kapitalizm ve artık hükmet-
meyen sosyalizm vb. beşer kaynaklı re-
jimler dünyadan söküp atılmadıkça ve 
âlemlerin Rabbinin nizamı, hak ve adalet 
nizamı Râşidî Hilâfet dünyaya egemen 
olmadıkça insanlık huzur ve güvene er-
meyecektir. Râşidî Hilâfet dünyaya hâ-
kim olduğunda hayrı her tarafa yayacak, 
güvenli ve huzurlu bir hayatı dünyaya 
egemen kılacaktır. Yaratıcı yarattığı kul-
larının maslahatının nasıl gerçekleşece-
ğini en iyi bilendir.

أاََل يَْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف الَْخِبرُي 

    
    “Yaratan bilmez mi hiç? O her 
şeyi en ince noktasını bilendir, her 
şeyden haberdardır.”

1   https://goo.gl/ELVyQx
2   https://goo.gl/ELVyQx
3   www.wsws.org
4   12.07.2016 Pakistan resmi haber ajansı
5   ABD, Çin-Pakistan arasındaki Gwadar projesini 
çevrelemek için Hindistan-İran arasındaki Çabahar 
limanı anlaşmasını destekliyor. Mayıs 2016 Firstpost
6   17.02.2017 Sputnik
7   15.04.2017 BBC
8   Mülk Suresi 14
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َيَاٍن  َوالِْفْقُه  َيَاٍن  اإِليَاُن  أَفِْئَدًة  أََرقُّ  ُهْم  الْيََمِن  أَْهُل  َجاَء 

َوالِْحْكَمُة َيَانِيٌَة

“Size Yemen ahalisi gelmiş bulu-
nuyor. Onlar kalpleri pek zayıf, yü-
rekleri pek yufkadır. Fıkıh (derinliği-
ne din bilgisi) Yemenlidir, hikmet de 
Yemenlidir.”1

Yemen’le ilgili bunun gibi çok 
sayıda hadis Müslim, Buhari, 
Tirmizi gibi kaynaklarda nakle-

dilmiştir. Bir zamanlar “Mutlu Arabistan” 
olarak anılan, yürekleri pek yufka; imanın, 
fıkhın, hikmetin de zenginliği ile İslâm’ın 
hızla yayılmasına büyük katkısı olan, bugün 
dahi isimleri dua ile anılan parlak gençler 
yetiştirmiş bu beldede insanlık ölüyor! 

Hicretten 9 yıl sonra, Miladi 631 yılın-
da, Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
Yemen halkını Ali RadiyAllahu Anh aracı-
lığı ile İslâm’a davet etmiştir. Ali RadiyAl-
lahu Anh’ın davetini memnuniyetle kabul 
eden Yemenliler Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem daha hayattayken kitle-
ler hâlinde İslâm’a girmiştir. 16. yüzyıla 
kadar Yemen’de farklı aşiretlerin imam-
ları yönetimi ele geçirmiş, onlardan en 
önemlisi Zeydiler’in (Şii Müslüman aşire-
ti) hükümdarlığı 20. yüzyıla kadar devam 
etmiştir. 

16. yüzyılda Kuzey Yemen’de yö-
netimi tekrar ele alan Osmanlı Hilâfe-
ti; özellikle 18. yüzyılın sonlarına doğru 
Portekiz, Fransız ve İngiliz sömürgecile-

rinin sayısız işgal teşebbüslerini başarıyla 
engellemiştir. Ancak 1839 yılında İngiliz-
ler; fikrî işgalleri neticesinde yandaş kaza-
narak, ülkeyi adeta içerden yıkıp Aden’i 
ele geçirmeyi başarmıştır. Güney Yemen 
ilan ettikleri bu bölgeyi nihayet 1937’de 
Aden İngiliz kraliyet sömürgesi ilan edip 
daha sonra Britanya Hindistan’ının bir 
parçası olarak hâkimiyetine geçirmiştir. 

Yıkılışı hızla ilerlemesine rağmen Os-
manlı Hilâfeti 1849’da bir kez daha Ku-
zey Yemen’i kâfir sömürgecilerden ve 
yandaşlarından kurtarmayı başardıysa da 
sömürgecilerin fikrî işgalinin etkisiyle tek-
rar isyanlarla karşılaşılmıştır. Bu isyanların 
en acıklı neticelerinden birisi 30 Ekim 
1918’de Zeydi lideri İmam Yahya’nın Os-
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manlı Hilâfeti’ne karşı yürüttüğü isyan es-
nasında San’a’yı acımasız bir kuşatma al-
tına almasıyla tarih sayfalarına geçmiştir. 
Kaynaklar bu kuşatmada yüzlerce sivilin 
ve Osmanlı askerinin, hatta günde 200 
kişinin açlıktan ölerek hayatını kaybettiği-
ni aktarmaktadır. Nihayetinde Hilâfet’in 
ilga edilmesinin hemen ardından yeni 
kurulan Türkiye Cumhuriyeti Lozan ant-
laşması gereği Kuzey Yemen’in bağım-
sızlığını kabul etmiş ve Güney Yemen’in 
de İngilizlerin sömürgesi altına girmesine 
razı olmuştur. Bağımsız ilan edilen Ku-
zey Yemen’in başına tarih kitaplarında 
sadece zulümleriyle iz bırakan 
İmam Yahya Yemen Kralı olarak 
tayin edilmiştir. Bu tarihten beri 
Yemen aralıksız olarak İngilizler, 
eski Sovyet Bloğu ve başka sö-
mürgecilerin birbirlerine karşı 
maşaları aracılığıyla yürüttüğü 
kirli sömürge savaşlarının sahnesi 
olmaya devam etmiştir.

Şimdilerde ise üç yılı aşkın 
bir süredir milyonlarca Yemenli 
Müslüman, ABD güdümlü Suudi 
öncülüğündeki Arap koalisyon 
güçleriyle İran destekli “Husi” 
isyancılarının birbirine karşı yü-
rüttüğü savaşın arasında sıkışmış 
kalmış durumdadır. Fakat bu 
mübarek beldedeki savaş iddia 
edildiği gibi ne mezhepler arası 
bir çatışma ne teröre karşı mü-
cadele ne de yerel güçlerin milli-
yetçi çıkarları uğruna yürüttükleri 
askerî bir çatışmadır.

Savaşın Kirli Yüzü

Bu savaşta bugüne kadar 10 binden 
fazla insan hayatını kaybetmiş, yaklaşık 3 
milyon kişi ülke içinde yerinden olmuş; 
17 milyon insan kıtlığa mahkûm edilmiş; 
açlık ve yetersiz tıbbi hizmetlerin yanı 
sıra temiz içme suyu sıkıntısı ve atıkların 
toplanamaması sonucu tüm halk hemen 
her gün koleraya yakalanma riskiyle kar-
şı karşıya kalmıştır.2 Birleşmiş Milletler’e 
göre Yemen’de çocukların % 80’i acil 
insani yardıma muhtaçtır. Dünya Sağlık 
Örgütü’nün (DSÖ) yayımladığı raporda 
salgının ortaya çıktığı 27 Nisan’dan bu 

yana ülke genelinde neredeyse 880 bin 
şüpheli kolera vakası görüldüğü ve salgın 
nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı-
nın 2 binin çok üzerine çıktığı belirtiliyor. 
Hastaların yüzde 50’sini, ölümlerin de 
yüzde 32’sini çocuklar oluşturuyor. Hat-
ta küçüklerin üzerindeki etkisinden do-
layı yardım kuruluşları bu insani felaketi, 
“çocuk krizi” olarak adlandırmıştır. 

Şu an 2,2 milyon çocuk akut bes-
lenme yetersizliği yaşıyor. Her gece 
milyonlarca çocuk aç olarak yatağa 
giriyor.   Tüm bunlara ilaveten Çocuk-

ları Kurtarın Vakfı’na (Save the Child-
ren) göre her 35 saniyede bir Yemenli 
çocuk kolera hastalığına yakalanıyor. 
UNICEF’e göre, Yemen’de her 10 da-
kikada bir 5 yaş altı çocuk önlenebilir 
nedenlerden dolayı hayatını kaybedi-
yor. Oxfam ise bu yıl 600 bin kişinin 
kolera hastalığına yakalanacağını söy-
lüyor. Savaşın yoksul bıraktığı ebevey-
nler, çoğu kez hasta çocukları için ilaç 
almakla ailesini hayatta tutabilmek için 
gıda satın almak arasında seçim yap-
mak zorunda kalıyor. 

Yemen’de hastane ve kliniklerin ya-
rısından fazlası savaşta yıkıldığı için veya 
hasar gördüğü için ya kapatılmış ya da 
kısmen işlevsiz kalmıştır. Geride kalan 
az sayıda ve işlevsiz hastaneler ise aşırı 
dolu durumdadır. Çocuklar hastane giri-
şinde yerlerde tedavi ediliyor. Bazen bir 
yatakta 6 çocuk yatıyor! Yol parası dahi 
bulamayan anneler, şiddetli açlıktan zayıf 
düşmüş ve hasta çocuklarını saatlerce 
yürüyerek sırtlarında taşıyarak hastane-
ye getiriyor. Getiriyor ama tedavi bulma 
şansı neredeyse hiç yok. Zira hastaneler-
de ne tıbbi malzeme, ne ilaç, ne perso-

nel bulunabiliyor; hatta hastane 
jeneratörlerini çalıştıracak yakıt 
dahi bulunmuyor. 

Tüm bunlar krizi daha da ar-
tırmaktadır ki 26 Temmuz’da, 
Dünya Sağlık Örgütü, BM Çocuk 
Fonu ve Dünya Gıda Programı 
ortak bir bildiriyle Yemen’deki 
durumu, “Dünyanın en büyük 
insani krizinin ortasında dün-
yanın en kötü kolera salgını” 

olarak tarif  ettiler. Tüm bunlar 
doğrudan çatışmalarda öldürü-
len veya yaralanan neredeyse 5 
bin çocuğa ilavetendir. 

İnsanlığın Katili; Sömür-
gecilerin Maşası Yöneticiler

Katliam, açlık ve Yemenli ço-
cukların ıstırabı hiç şüphesiz mev-
cut kapitalist dünya düzeninin 
güç sahiplerinin ve uluslararası 
topluluğun vicdanını sızlatmıyor, 
aksine onlar için vurgun yaptık-

ları bir kapıdır. Fakat biz Müslümanların 
yüreğini burkan asıl utanç verici tabloyu 
İslâm beldelerinin başındaki kalpsiz re-
jimlerin cürmü oluşturmaktadır. Onlar 
kendi bencil emelleri peşinde koşturmak 
uğruna, Allah’a, İslâm’a ve Müslümanlara 
düşman sömürgeci kâfir güçlerin maşası 
olmaya razı olmuş, onlara hizmet etmek 
uğruna kardeşlerini katlediyor, katledil-
melerine her türlü desteği veriyorlar. 
ABD öncülüğünde kurulmuş ve hare-
ket eden, Fransa ve İngiltere’nin büyük 
oranda dâhil olduğu Arap Koalisyonu 
güçlerine Suudi Arabistan liderlik etmek-
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Şu an 2,2 milyon 
çocuk akut beslenme 

yetersizliği yaşıyor.    
Her gece milyonlarca 

çocuk aç olarak     
yatağa giriyor
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tedir. Suudi liderliğindeki bu koalisyonda 
Türkiye, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Ürdün, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Lüb-
nan, Libya, Mısır, Yemen’in yanı sıra çok 
sayıda Asya ve Afrika ülkesi de yer alıp 
her biri maddi, lojistik ve stratejik destek 
veriyor. Örneğin Mısır ve Pakistan savaş 
gemilerini Aden Körfezi’ne yerleştirmiş 
ve havadan savaşa destek verirken, Tür-
kiye ve Ürdün üslerini açarak lojistik ve 
stratejik destek vermektedir. 

Suudi Arabistan ve İran, Yemen’de 
ABD ve İngiltere adına bir vekâlet sava-
şı yürütüyor. Bunu Allah’tan korkmadan 
yaptıkları gibi insanlıktan da utanmadan 
yapıyorlar. 

Suudi liderliğindeki bu Arap koalis-
yonu her şeyi felce uğratan hava ve de-
niz ablukası uyguluyor; sözde “IŞİD” ve 
“Husi” isyancılarını hedef  alarak çok sa-
yıda hedef  gözetmeyen ve orantısız hava 
saldırıları düzenliyor, bunları ateşkes 
ilanına rağmen devam ettiriyor. Dünya-
da en çok yankılanan saldırılarından bir 
tanesi 140 kişiyi öldürdüğü ve 525’ten 
fazla kişiyi yaraladığı Sana’da bir cenaze 
törenine düzenlediği saldırıdır. Yine Saa-
da kentinde Sınır Tanımayan Doktorlar’a 
ait bir hastaneyi bombaladı; bir kız oku-
lu ve konut olarak kullanılan çok sayıda 
binayı vurdu… Çocukların çoğunlukta 
olduğu Kur’an kurslarını dahi bombaladı. 
Uluslararası Af  Örgütü (Amnesty Inter-
national) 2016/17 raporunda Suudi Ara-
bistan’ın, Yemen’de uluslararası düzeyde 
yasaklanmış misket bombaları kullandığı 
15 saldırıyı belgeledi. 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Progra-
mı’ndan yapılan bir açıklamaya göre Su-
udi Arabistan ablukasından dolayı 1 mil-
yon doz kolera aşısı ülkeye ulaştırılama-
mış. Buna rağmen Birleşmiş Milletler Su-
udi Arabistan’ı çocuk haklarını ihlal eden 
ülkelerin kara listesine dahi almamıştır. 
Yemen’deki hastaneler hem akut beslen-
me yetersizliği, hem koleraya yakalanmış, 
hem de saldırılarda yaralanmış çocuk ve 
yetişkinleri tedavi edecek tıbbi malzeme-
den yoksun olduklarını, neredeyse 20 
milyon insanın acil insani yardıma muhtaç 
olduğunu bildirirken; aynı hafta Veliaht 

Prens Muhammed bin Salman Fransa’yı 
ziyaret edip 12 milyar dolarlık savunma 
anlaşması yapmıştır. Mayıs ayında ise 
Suud Krallığı Trump yönetimi ile 110 mil-
yarlık kısmı bu sene yürürlüğe giren 10 
yıllık toplam 350 milyar dolar değerinde 
silah anlaşması imzaladı. Yine İngiltere ile 
263 milyon sterline savaş uçağı parçaları 
ve 4 milyon sterline bomba ve füze dâ-
hil yüzlerce milyon sterlinlik silah alışve-
rişinde bulundu. Ekim ayında ise Veliaht 
Prens Muhammed bin Salman 500 mil-
yar dolarlık Neom projesini duyurdu.

Öte yandan zaten Suriye’de ve ken-
di sınırlarında dahi zulümleriyle bilinen 
İran; mezhepçiliği bahane ederek “Husi” 
isyancılarına askeri, teknik ve operasyo-
nel destek veriyor, Devrim Muhafızları 
Ordusu ile “Husi” isyancılarını eğitip do-
natarak çatışma ortamını daha da kö-
rüklemektedir. Tüm bu cürümleri Suudi 
Arabistan ve İran sömürgeci kâfir efen-
dilerinin yönlendirmesi ve emriyle sözde 
terörle mücadele ve mezhepler arası ça-
tışma adına işlemekteler. 

ًدا فََجزَآُؤُه َجَهنَُّم َخالًِدا ِفيَها َوَغِضَب  تََعمِّ َوَمن يَْقتُْل ُمْؤِمًنا مُّ

اللُّه َعلَيِْه َولََعَنُه َوأََعدَّ لَُه َعَذابًا َعِظيًم

“Kim bir mümini kasten öldü-
rürse cezası, içinde ebediyen ka-
lacağı cehennemdir. Allah ona ga-
zap etmiş, onu lânetlemiş ve onun 
için büyük bir azap hazırlamıştır.”3

Mezhepler Arası Çatışma Yalanı

Yemen’deki savaşın İngiltere ve ABD 
arasında yürütülen sömürge amaçlı bir 
taşeron savaş olduğu ilgili devlet liderleri 
tarafından açıkça ifade edilmiştir. Örne-
ğin Orta Doğu işlerinden sorumlu İngiliz 
Devlet Bakanı Ivan Lewis, 24.11.2009 
tarihinde Londra’da Yemen Büyükelçisi 
ile yaptığı görüşme sırasında şöyle de-
miştir: “Yemen’de olup bitenler vekâletle 
yürütülen bir savaştır...” Bunun yanı sıra 
aynı gün İran’ın rolünden bahseden Sa-
na’daki İngiliz Büyükelçisi Tim Torlot şöy-
le demiştir: “Orada belirgin ölçüde İran’ın 
etkisi vardır...” Nitekim Batılı sömürgeci 
güçlerin İslâm beldelerindeki işgalci, mü-
dahaleci ve sömürgeci varlıklarının beka-
sı ancak Müslümanların arasını bölmekle 

mümkündür. Aynı zamanda mez-
hepçilik yalanı ile Müslümanları, 
Sünni ve Şiilerin arasında aşılması 
imkânsız bir düşmanlığın varlığına 
dolayısıyla İslâm beldelerinin asla 
tek bir çatı altında birleşmesine 
imkân olmadığına inandırmak is-
temektedirler. 

İslâm ve Müslüman düşmanı Batı; 
İslâm beldelerindeki mezhepçiliği bazı 
etnik veya mezhepsel yapıları güçlen-
dirmek üzerine şekillendirerek dayattığı 
siyasi yapılar, ajan hükümetler ve anaya-
salar ile körüklemektedir. Mezhepçi zih-
niyetli kukla hükümetler ise mezhepçiliğe 
veya etnik çıkarlara dayanarak iktidar 
mücadelesi vermekle kalmayıp başka 
mezhepten olanların haklarını gasp edi-
yor, kısıtlıyor ve hatta onlara karşı gad-
dar cürümler işliyorlar. Oxford Üniver-
sitesi’nden araştırmacı ve doktora adayı 
Rima Majed bir makalesinde şöyle diyor: 
“Bir ülkede ‘Sünni-Şii’ çatışması or-
taya çıkarken bir başkasında çıkma-
yışındaki en önemli etken, iktidar ya-
pısındaki mezheplerin konumudur… 
Mezhepçilik; tarihsel, ekonomik ve 
kültürel materyallerin kullanılmasıy-
la siyasi seferberlik amacı için uydu-
rulmuş bir fikirdir. Böylesi mezhepsel 
tartışmaların bilhassa şiddetin ve is-
tikrarsızlığın yüksek olduğu dönem-
lerde kullanılması, mezhepsel kim-
liklerin tebellür etmesine yardımcı 
oluyor ve dini terimler altında şekil-
lendirilmiş politik savaşlar için daha 
fazla adam toplamaya yarıyor.” 

Suudi Arabistan, İran, Bahreyn ve za-
lim Suriye rejimi de “mezhepçilik kartını” 
kendi yerel ve bölgesel siyasi amaçları ve 
şahsi ve milliyetçi çıkarları için kullanıyor. 
Örneğin İran Dışişleri Bakanı Mohamed 
Javed Zarif, BBC’ye verdiği bir röportaj-
da Sünni ve Şii çatışması için, “sadece 
bölge için değil tüm dünya için en 
büyük güvenlik tehdididir” demiştir. 

İslâm beldelerinin başına bu yöneti-
ciler geçene kadar Yemen’de, Irak’ta ve 
başka yerlerde Sünni ve Şii Müslümanlar 
huzurla yan yana yüzyıllarca aynı mahal-
lelerde yaşamıştı. Birbirlerinden kız alıp 
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kız vermişler, aynı camilerde namaz kıl-
mışlar ve İslâm düşmanlarına karşı omuz 
omuza birlikte savaşmışlardır. Hatta 30 
Eylül 2011’de çoğunluğu Şii olan Ye-
menli Müslümanlar, Şam’daki Müslüman 
kardeşlerinin başındaki zorba yöneti-
me karşı kol kola birlik içinde sokaklara 
dökülmüş, birlik içinde eylem yapmıştır. 
Bu birlik gösterisini de yine Batılı güçler 
“El-Kaide” ve “IŞİD” tesiri olarak yorum-
layıp mezhepçilik yalanının yanına bir de 
terör mücadelesi yalanını eklemiştir.

Hem Sünni hem Şii Müslümanlar laik 
beşerî siyasi nizamların zulmünden, oluş-
turduğu kitlesel yoksulluktan ve içinden 
çıkılmaz sayısız sorunlardan aynı derece-
de mustariptir. Sünniler de Şiiler de gay-
ri İslâmi nizamların ve yabancı güçlerin 
yerleştirdiği otoriter rejimlerin kurbanı 
olmuştur.

Dünyanın En Zengin Beldesin-
den En Yoksul Beldesine

Yemen İslâmi Hilâfet’in yönetimi al-
tındayken orada zenginlik, refah ve huzur 
vardı. O kadar ki Halife Ömer bin Hat-
tab RadiyAllahu Anh’ın Muaz bin Cebel 
RadiyAllahu Anh’ı Yemen’e zekât memu-
ru olarak gönderdiği dönemde toplanan 
zekâtı dağıtacak fakir bulunamıyordu. 

Dünyanın en zengin kaynaklarına sa-
hip olmasına rağmen Yemen 90 yılı aş-
kın bir süredir açlık ve sefalet içindedir. 
Tahıl, meyve, sebze, bakliyat, kahve, 
pamuk, süt ürünleri, hayvancılık (kü-
çük ve büyük baş hayvan, deve), kü-
mes hayvanları ve balık gibi zengin zirai 
kaynaklara sahiptir. Ayrıca gayet yüksek 
oranda ham petrol üretimi ve petrol arı-
tımına, küçük çapta pamuk tekstili, deri 
mamulleri, gıda işleme ve el sanatları 
sanayiine; çimento ve tersane sanayiine 
ve doğal gaz üretimine sahiptir. Tarım-
cılık GSYH’nın yüzde 20’sini ve 2003 
yılına kadar istihdamın yüzde 54,2’sini 
teşkil ediyordu. Yine geniş karasuları ve 
deniz kaynakları yılda 840 bin ton balık 
avlama kapasitesine sahip olmasına rağ-
men balıkçılık endüstrisi gelişmemiş ve 
büyük ölçüde küçük teknelerle avlanan 
bireysel balıkçılık seviyesinde kalmıştır.
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İşte Hilâfet’in himayesinden mahrum 
kaldığı günden beri Yemen dünyanın en 
fakir ülkeleri arasında yer almaktadır. Zira 
basiretsiz ve hain kukla yöneticiler ve on-
ların tatbik ettikleri sömürgeci kapitalist 
siyaset ve ekonomik nizamların amacı asla 
ülkelerini ve halkını kalkındırmak olma-
mıştır. Aksine onlar hizmet ettikleri sö-
mürgeci efendilerinin hedefini yani İslâm 
beldelerinin asla gelişmiş ülkeler seviyesi-
ne gelmemesini teminat altına almak için 
çalışmışlardır. Bunun nedenini Chicago 
Üniversitesi İktisat Tarihi Profesörü Da-
vid Fromkin çok güzel özetlemektedir:

“Eski Osmanlı İmparatorluğunun zen-
ginliğinin çok büyük bir kısmı artık muzaffer 
güçlerin eline geçmiştir. Fakat unutmamak 
gerekir ki İslâm imparatorluğu yüzyıllarca 
Hristiyan Avrupa’yı fethetmek için uğraş-
mıştır. Elbette bu güç simsarları (siyasi gücü 
elinde tutanlar); asla bir daha bir araya 
gelip Batılı çıkarları tehdit etmemeleri için 
yenmiş oldukları milletlerin kaderini belirle-
mekte de kararlıydı. Yüzyıllar içinde edin-
dikleri ticari tecrübeyle Britanya ve Fransa; 
küçük, istikrarsız devletçikler oluşturup ba-
şına kendi desteklerine muhtaç yöneticiler 
koydu. Bu ülkelerin kalkınması ve ticareti 
asla bir daha Batı için tehdit oluşturmamak 
üzere kontrol altına alındı. Ardından da bu 
dış güçler, Arap kaynaklarını ucuza satın 
almak için kuklalarıyla sözleşmeler yapıp 
feodal eliti aşırı zenginleştiren ve çoğunluğu 

yoksulluğa terk eden sözleşmeler yaptı.”

Sonuç – Ne yapabiliriz?

Öncelikle Müslümanlar olarak bu kan 
gölünü görmezden gelmemiz kesinlikle 
haramdır! Zira Rasulullah SallAllahu Aley-
hi ve Sellem, 

َماِء أَوَُّل َما يُْقَض بنَْيَ النَّاِس يَْوَم الِْقيَاَمِة، ف الدِّ

“Kıyamet günü, insanlar arasında 
hükmedilecek ilk şey kandır.”4 buyur-
muştur.

Ve yine buyurmuştur ki: 

قَاَل رَُسوُل اللِّٰه َصلَّ اللُّٰه َعلَيِْه َوَسلََّم ألُْمْسلُِم أَُخو الُْمْسلِِم الَ 

يَظْلُِمُه َوالَ يَْخُذلُُه َوالَ يَْحِقرُُه ألتَّْقٰوى ٰها ُهَنا َويُِشرُي إَِل َصْدرِِه ثثَلََث 

ِّ أَْن يَْحِقَر أََخاُه الُْمْسلَِم كُلُّ الُْمْسلِِم  َمرَّاٍت ِبَحْسِب اْمِرٍئ ِمَن الشَّ

َعَل الُْمْسلِِم َحرَاٌم َدُمُه َوَمالُُه َوِعرُْضُه

 “Müslüman Müslümanın karde-
şidir. Ona zulmetmez; onu yardım-
sız bırakmaz; onu tahkir etmez. (Üç 
defa kalbine işaret ederek) Takva 
şuradadır. Müslüman kardeşini hakir 
görmesi kişiye kötülük olarak yeter. 
Her Müslümanın namusu, kanı, malı 
ve onuru Müslümana haramdır.”5

Müslümanlar arasına sokulan bu fit-
nelerin, başlarına musallat edilen hain yö-
neticilerin ve sistemlerin yok edilip yerine 
sadece Kur’an ve Sünnet ile hükmeden 
nübüvvet metodu üzere Râşidî Hilâfet’in 
yeniden ikame edilmesiyle tüm bu sorun-
lar ortadan kalkacaktır. Hilâfet’in İslâmi 
iç ve dış siyaseti ve bununla birlikte tatbik 
ettiği İslâmi iktisat nizamı tüm bu sorun-
ları kökünden söküp atacaktır. Bunun için 
bu zulümleri sonlandıracak olan nübüv-
vet metodu üzere Râşidî Hilâfet için var 
gücümüzle çalışmak hem üzerimize bir 
farz hem de bir ölüm kalım meselesidir.

لَِم  َدَعاكُم  إَِذا  َولِلرَُّسوِل  لِلِّه  اْستَِجيبُواْ  آَمُنواْ  الَِّذيَن  أَيَُّها  يَا 

وَن يُْحِييُكْم َواْعلَُمواْ أَنَّ اللَّه يَُحوُل بنَْيَ الَْمرِْء َوقَلِْبِه َوأَنَُّه إِلَيِْه تُْحَشُ

“Ey Müminler! Allah ve Rasulü 
sizi, size hayat veren şeye çağırdı-
ğında icabet edin. Bilin ki Allah kişi 
ile kalbi arasına girer ve sonunda 
hepiniz O’nun huzurunda toplana-
caksınız.”6

1   Müslim
2   (BM Ocak 2017 rakamları)
3   Nisa Suresi 93

4   Buhari, Müslim, Tirmizi
5   Müslim
6   Enfal Suresi 24
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Siyaset ümmetin işlerinin içerde 
ve dışarda şer’î hükümlere göre 
görülüp gözetilmesidir. Dev-

let bu siyaseti doğrudan uygulayan ma-
kamdır. Ümmet ise, yöneticilerin ortaya 
koydukları iç ve dış siyasette onları de-
netleyen, yanlışlarını gösteren, ikaz edip 
uyaran varlık konumundadır. Siyasetin 
devletle alakalı boyutu olduğu gibi üm-
metle alakalı boyutu da vardır. Yönetici-
lerin sergiledikleri siyasi davranışlar söz 
konusu olduğunda ise ümmet denetleme 
görevini hayatın her alanında ve her yer-
de yapmakla yükümlüdür. Devletin ise 
ümmetin çıkarlarını gözeten bir siyaset 
uygulaması gerekir. İslâm’a göre ise bu 
çıkarlar ancak şer’î hükümlerin hayatın 
her alanında uygulanması ile gerçekleşir. 
Ümmet de yöneticileri ümmetin işlerini 
görüp gözetirken yani siyaset yaparken 
şer’î hükümlere uygun olarak hareket 
edip etmediklerini dikkate alarak denet-
leme, ikaz edip uyarma görevini yerine 
getirir. Devlet ve yöneticiler açısın-
dan şer’î hükümleri uygulamak, 
şer’î siyaset yapmak yani ümme-
tin dâhilî ve haricî işlerini Allah’ın 
Kitabı’na ve Rasulü’nün sünnetine 

göre görüp gözetmek bir farziyet 
olduğu gibi ümmet açısından da 
yöneticileri denetlemek, ikaz edip 
uyarmak farzdır. Bir başka ifade ile 
ümmetin siyaset yapması bir lüks ya da 
devlet işlerine dini karıştırmak değil, tam 
tersine Allah tarafından emredilen bir 
farzın yerine getirilmesidir.

Devlet dediğimiz örgütlü yapıların te-
sis edilmeye başladığından günümüze ka-
dar geçen süredeki dünya siyasi tarihini 
incelediğimizde zamana bağlı olarak bazı 
devletlerin gelişip büyüdüklerini, çevre 
ülkeleri doğrudan ya da dolayı olarak 
hâkimiyetleri altına aldıklarını görürüz. 
Birinci Dünya Savaşı’na kadar geçen süre 
içerisinde büyük devletler genellikle çev-
re ülkeleri doğrudan işgal edip büyüme 
ve siyasi hâkimiyet kurma yöntemini ta-
kip ediyorlardı. Özellikle İngilizler, deniz-
de sağlamış oldukları başarılardan sonra 
dünyanın birçok bölgesinde sömürgeler 
oluşturdular. Birinci Dünya Savaşı’nın ve 
özellikle de Cemiyeti Akvam’ın yani bu-
günkü adıyla Birleşmiş Milletlerin kurul-
masıyla küresel güçler olarak isimlendi-
rilen devletlerin diğer ülkeler üzerindeki 
siyasi hâkimiyetleri farklı bir şekil aldı.

Amerika, İngiltere ve Fransa’nın ba-
şını çektiği sömürgeci ülkeler darbeler 
gerçekleştirip kendilerine bağlı uşakları 
yönetici koltuklarına oturttular. Nüfuz 
etmek istedikleri ülkelerde istedikleri yö-
neticileri iktidar koltuğuna oturtmak için; 
borçlandırmayı, terörü, krizler çıkartma-
yı, etnik veya mezhep milliyetçiliğini veya 
daha başka yöntemleri kullandılar ve ha-
len de kullanmaktadırlar. 

Dünya siyasi tarihini özellikle de 19, 
20 ve 21. yüzyıllardaki siyasi tarihi dik-
katlice incelediğimizde dünya siyasetin-
de -günümüz tabiriyle- “küresel güçler” 
denilen ve siyasi arenada ilk sıraya otu-
ran çok az sayıda devletin var olduğunu 
görürüz. Ayrıca yine imkânları ölçüsünde 
küresel güçlerden bağımsız olarak ken-
di çıkarlarını gözeten az sayıda ülkeler 
bulunduğu gibi dünya devletlerinin çok 
büyük bir kısmının da tümüyle küresel 
sömürgeci devletlerin yörüngesinde ha-
reket ederek dış siyasetlerini bu ülkelerin 
dış siyasetine göre şekillendiren devlet-
ler olduklarını görürüz. Dolayısıyla gü-
nümüzde mevcut devletlerin tümünde 
egemen olan dış siyaset bu çerçeveler 
dâhilinde olup bunun dışında değildir. 



75Suskunluğun Kırılma Noktası

Cumhuriyet dönemi Türk dış siya-
seti de kesinlikle yukarıda özetlediğimiz 
dış siyaset çizgilerinin dışında olmamış-
tır. AKP iktidarına kadar geçen süre 
içerisindeki Türk dış siyaseti -Özal dö-
nemi gibi bazı dönemler dışında- ağır-
lıklı olarak İngiltere eksenli olmuştur. 
AKP iktidarıyla birlikte Türk dış siya-
seti büyük ölçüde Amerikan çizgisine 
oturmuş ve İngiltere 
çizgisinden çıkmıştır. 
Bu nedenle de Ameri-
kan siyasetinin gereği 
olarak Türk dış siyase-
tinde zaman içerisinde 
zikzakların yaşandığına, 
yöneticilerin dış siya-
setle ilgili hususlarda 
yapmış oldukları açık-
lamaların ve uygulama-
ların zaman içerisinde 
değişiklik gösterdiğine 
sıkça şahit olmakta-
yız. Bu nedenle özel-
likle Amerika’nın Irak 
işgali ve ardından da 
Arap baharı ve Suriye 
olaylarıyla devam eden 
süreç içerisinde Türki-
ye’nin bölge siyasetin-
de zamana bağlı olarak 
zikzaklar yaşanmıştır.

Türkiye siyasetçileri 
bölge siyasetindeki ge-
lişmelere bağlı olarak 
bugün “dost” dedikle-
riyle kısa bir süre sonra 
“düşman”, bugün “düş-
man” dedikleriyle ise 
çok kısa bir süre sonra 
“dost” olduklarını ifa-
de etmişlerdir. Bugün karşı çıktıkları 
bir konuyu bir müddet sonra destek-
ler hale gelmişlerdir. Her ne kadar 
dış siyaset “çıkarlar” esası üze-
rine kurulu ise de, dış siyasette 
göze çarpan bu zikzaklarda ke-
sinlikle Türkiye’nin çıkarlarının 
olmadığı da dikkati çekmekte-
dir. Örneklerle açıklamak istersek ta-
rihleri itibariyle şunları söyleyebiliriz:

1- TÜRKİYE İRAN İLİŞKİLERİ 
BAKIMINDAN: Ortadoğu bölgesi-
nin en önemli iki ülkesinden birisi olan 
İran ile Türkiye ilişkilerinde zaman za-
man sert açıklamaların yapıldığını fakat 
çok geçmeden de önceki açıklamaların 
tam tersi açıklamalara yer verildiğini 
görmekteyiz. Bunun en belirgin olan-

hafızları ile uğraşılıyor… Çok daha 
tehlikelisi, önce DEAŞ (IŞİD) bir yer-
den çıkıyor, sonra oraya Şia yerle-
şiyor... Bir taraftan ‘İslam’, ‘Müslü-
man’ diyeceksin ama öbür taraftan 
bunları yapmaya devam edeceksin” 1

Türk dış siyasetinde başat rol oyna-
yan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’a 
yönelik bu açıklamalarının ardındın 

Türkiye-İran ilişki-
lerinde takip edilen 
siyasetler hiç de bu 
açıklamaları teyit eder 
nitelikte gelişmemiş-
tir. Türkiye İran ilişki-
leri ne bu açıklamalar-
dan önce ne de sonra 
Amerikan çizgisi dışı-
na çıkmamıştır. 

Erdoğan bir ta-
raftan Suriye’deki 
Müslümanları katlet-
tiği için İran’ı eleşti-
rirken diğer taraftan 
ise Astana’da yapılan 
görüşmelerde Suri-
ye halkının cellatları 
olan Rusya ve İran ile 
birlikte önce Haleb’i 
Rejime teslim etmiş-
tir, şimdi ise İdlib’i Re-
jime teslim edilmesi 
noktasına getirmiştir. 
Yine İran ve Rusya ile 
ittifak kurmak suretiy-
le Suriye’de yaşanan 
olaylarda garantör 
devlet rolünü üstlen-
miştir. Cumhurbaşka-
nı Erdoğan sözlerinde 
samimi ise:

- İran ve Rusya Suriye Müslümanların 
cellatları olduğu halde niçin onlarla işbirli-
ğine girişiyor?

- İran ve Suriye rejimin koruyucusu 
oldukları halde bunlarla işbirliğine giriş-
mek aynı zamanda rejimle de işbirliği 
içinde olmak değil midir?

- Rejim, İran ve Rusya’nın Suriye’de 
yaptığı cürümler, İslâm’ın kabul etmediği 

TÜRK DIŞ SİYASETİNDE ZİKZAKLAR

Erdoğan bir taraftan 
Suriye’deki Müslümanları 

katlettiği için İran’ı eleştirirken 
diğer taraftan ise Astana’da 
yapılan görüşmelerde Suriye 
halkının cellatları olan Rusya 

ve İran ile birlikte önce 
Haleb’i Rejime teslim etmiştir, 
şimdi ise İdlib'i Rejime teslim 
edilmesi noktasına getirmiştir 

larından birisi Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın 26 Mart 2015 tarihinde Fildişi 
Sahili Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Alassane Vattara ile gerçekleştirdiği 
ortak basın toplantısında İran’la ilgili 
olarak kullandığı şu ifadelerdir: “İran, 
bölgeyi kendine domine etmenin 
gayreti içerisindedir. Buna müsaade 
edilebilir mi?... Irak’ta bir yandan 
IŞİD, diğer yandan İran Devrim Mu-
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Rejim, İran ve Rusya’nın 
Suriye’de yaptığı cürümler, 
İslâm’ın kabul etmediği işler 
olduğu halde bir taraftan “bu 
nasıl Müslümanlık” deyip diğer 
taraftan onlarla işbirliğine 
girişmek onların cürümlerine 
ortak olmak değil midir?

işler olduğu halde bir taraftan “bu nasıl 
Müslümanlık” deyip diğer taraftan onlar-
la işbirliğine girişmek onların cürümlerine 
ortak olmak değil midir?

- İran bölgeyi bugün domine etmeye 
çalışmıyor ki. Irak işgali ile birlikte Ame-
rika Irak’ı İran’a havale etti. Irak yöneti-
minde Şiiler söz sahibi oldular ve bunu 
tüm dünya biliyor. Mademki İran’ın böl-
geyi domine etmesine karşı çıkılıyor bu 
şimdiye kadar niçin yapılmadı? Neden 
İran’la ikili ilişkiler kesilmedi de “dost 
ve kardeş” ülke siyaseti izlendi? Sürekli 
olarak ziyaretler ve “dostça” açıklama-
lar yapıldı?

Cumhurbaşkanı İran’ı eleştirirken: 
“Irak’ta bir yandan IŞİD, diğer yan-
dan İran Devrim Muhafızları ile uğ-
raşılıyor… Çok daha tehlikelisi, önce 
DEAŞ (IŞİD) bir yerden çıkıyor, sonra 
oraya Şia yerleşiyor” ifadelerini kul-
lanmıştı. Şu anda ise özellikle Barzani ta-
rafından yapılan referandum neticesin-
de İran, Türkiye ve Irak işbirliği yaparak 
IKBY’ye yaptırım uygulamaya başladılar. 
Ayrıca İran destekli Haşdi Şa’bi ve Irak 
ordusu Kerkük’e girip Peşmergeyi ora-
dan çıkarttı ve bu bölgelere Şii güçleri 
yerleşti. Bu durumda bizim şu soruları 
sormamız gerekmez mi?

- Gerek cumhurbaşkanı ve gerekse 
diğer yetkililer İran’ı mezhepçi siyasetler 
uygulamakla ve Şii güçlerin bölgede et-
kinlik göstermeleri ile eleştirirken nasıl 
oluyor da Barzani tarafından alınan refe-
randum kararını geçersiz hale getirmek 

için işbirliği içine girip Şii güçlerin özellik-
le Türkiye sınırına yakın bölgelere iyice 
yerleşmelerine ses çıkartılmıyor?

- Daha düne kadar IKBY yöneticile-
ri Türkiye’de en üst düzeyde ağırlanıp 
dost olarak görülürken nasıl oluyor da 
birden bire düşman sınıfına dâhil edili-
yorlar?

- Sonuçta bütün bu gelişmeler, Tür-
kiye’nin çıkarları mı yoksa ABD başta 
olmak üzere başkalarının çıkarları mı 
gerçekleşmiş oluyor?

- Bu gelişmeler sonucunda Türkiye 
mi yoksa İran mı kârlı çıkıyor?

2- LİBYA’YA NATO MÜDAHA-
LESİ: Libya’da yaşanan Arap baharının 
ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 
Şubat 2011 tarihinde CeBIT Kongre 
Merkezi’nde, Türk Alman Ticaret ve Sa-
nayi Odası’nca düzenlenen Türk Alman 
Ekonomi Kongresi’nde şu açıklamaları 
yapmıştı: “NATO Libya’ya müdahale 
etmeli midir? Böyle bir saçmalık ola-
bilir mi yahu? NATO’nun ne işi var 
Libya’da? NATO mensubu olan ülke-
lerden birine herhangi bir müdahale 
yapılması halinde böyle bir şeyi gün-
deme getirebilir. Bunun dışında Lib-
ya’ya nasıl müdahale edilebilir? Bakın 
Türkiye olarak biz bunun karşısında-
yız, böyle bir şey konuşulamaz, böyle 
bir şey düşünülemez… Biz mesele-
lere çıkar odaklı bakamayız. Bizim 
bakış açımız insan odaklı olmalıdır, 
adalet, hak, hukuk odaklı olmalıdır.”2

Bu konuşmanın üzerinden çok kısa 
bir zaman sonra 21 Mart 2011 tarihinde 
Mekke Ümmül Kura Üniversitesi’nde 
konuşan Erdoğan şunları söyledi: “En 
büyük arzumuz, bu operasyonun 
mümkün olduğu en kısa sürede so-
nuçlanması, mevcut can kaybının ise 
en kısa sürede neticelenmesidir… Şu 
anda NATO’nun devreye girmesi söz 
konusudur. NATO devreye girecekse 
bizim bazı şartlarımız vardır. NATO, 
Libya’nın Libyalılara ait olduğunu 
tespit ve tescil için oraya girmelidir. 
Yeraltı kaynaklarının, zenginlikleri-
nin birilerine dağıtımı için değil.” 3

Yukarıda yer alan açıklamalara bakıl-
dığında ilk açıklamada Erdoğan, NATO 
müdahalesine şartsız olarak karşı iken 
ikinci açıklamada NATO müdahalesine 
karşı olmadığını ancak şartı olduğunu 
söylüyor. Oysa herkes biliyor ki NA-
TO’da belirleyici olan güç Amerika’dır, 
sömürgecilerdir. Sömürgeciler tarafın-
dan kurulmuş olan bu türden örgütler 
ise ancak sömürgecilerin çıkarlarını ger-
çekleştirmek için hareket eder. Kendi 
çıkarları olmadığında ise kesinlikle mü-
dahalede bulunmazlar. Örneğin Suriye 
olaylarında ABD başta olmak üzere sö-
mürgeciler için herhangi bir çıkar söz ko-
nusu olsaydı şüphesiz NATO üzerinden 
askeri müdahaleyi yaparlardı. Amerika 
NATO aracılığıyla Libya’ya askeri ope-
rasyon yapılmasını gerekli gördüğü için 
buna karar verilmiş, Türkiye de bu kara-
ra uymuştur. Ayrıca Erdoğan’ın konuş-
masında dile getirmiş olduğu bu şartın 
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Yaklaşık bir yıl kadar önce ağır 
sözlerle eleştirdiği alçak bir 

adamı hem Cumhurbaşkanlığı 
külliyesinde muhatap kabul 

etmiş, kendi kıratında 
olduğunu göstermiş, “dostum 
ve kardeşim” demek suretiyle 

önce söylediği sözlerini 
yalanlamıştır

da hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur ve de 
olmamıştır. Zira Erdoğan’ın konuşmaları 
arasında “Libyalı kardeşlerimiz güçlü, 
istikrarlı, huzurlu bir geleceği inşa 
etmek için her türlü imkâna sahip-
ler. Libya halkına bu fırsat tanınma-
lı” demektedir. Şu anda acaba Libya’da 
bu istikrar ve huzur gerçekleşebildi mi? 
Hayır. Çünkü sömürgeciler NATO dâ-
hil olmak üzere tüm sömürü araçlarıyla 
oradadır ve orayı kendi çıkarlarına göre 
şekillendirmenin peşindedirler. Kendi 
çıkarları gerektirdiği müddetçe de ora-
daki çatışmalar sona ermeyecektir.

Bu nedenledir ki Cumhurbaşkanı Er-
doğan sözlerinde samimi olsaydı hiçbir 
kıymeti harbiyesi olmayan laflarla ko-
nuyu geçiştirmek yerine sömürgecilerin 
sömürge aracı olan NATO’dan ayrıl-
mak için eylemde bulunması gerekirdi. 
En azından NATO’da alınan bu karara 
“evet” demezdi. Zira NATO kural-
larına göre, alınan kararların ge-
çerli olabilmesi için oy birliği ile 
alınması gerekir. Ancak bu takdir-
de söylediği sözlerde sadık ve samimi 
olduğunu düşünebilirdik. Bir ay önce 
NATO’yu sert dille eleştirirken bir ay 
sonra ise tam aksine bir siyaseti uygu-
lamaya koymak ancak ve ancak sömür-
geci kâfir Amerika’nın çıkarlarına göre 
hareket etmek ve küstah Amerika’nın 
talimatlarına karşı çıkamamak demektir.

3- IRAK BAŞBAKANI IBADİ 
İLE OLAN GERİLİM: Türk dış po-

litikasında dikkat çekici zikzakların ya-
şandığı alanların birisi de Türkiye-Irak 
ilişkilerinde görülmektedir. Türkiye bir 
dönem desteklediği ve “dostum” de-
diği Irak yönetimini bir başka zaman 
içinde ise ağır sözlerle eleştirmektedir. 
Bunun en canlı örneği, Başika ve Musul 
operasyonları ile ilgili olarak Erdoğan’ın 
Irak Başbakanı Ibadi’ye yönelttiği ağır 
eleştiriler ile Kuzey Irak referandumu-
nun ardından Türkiye-Irak-İran üçlüsü 
arasında sahnelenen dayanışmadır. Yine 
bu kapsam çerçevesinde Ibadi’nin Anka-
ra’ya gelmesi ve Erdoğan tarafından onu 
taltif eden konuşmalardır. Bununla ilgili 
olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafın-
dan yapılan konuşmalar şu şekildedir: 

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 
tam bir yıl önce İstanbul’da yapılan 9. 
Avrasya İslâm Şurası’nın açılışında Irak 
ve Ibadi ile ilgili şu ifadeleri kullandı: 
“Şahsıma hakaretler ediyor, sen be-
nim zaten muhatabım değilsin, sevi-
yemde değilsin, kıratımda değilsin, 
kalitemde değilsin. Irak’tan senin 
bağırman çağırman bizim için hiç 
de önemli değil, biz bildiğimizi oku-
yacağız, bunu böyle bilesin. Kim bu? 
Irak’ın Başbakanı. Önce haddini bil.”

Başika ve Musul konuları ile ilgili ola-
rak bu cümleleri sarf eden Erdoğan 25 
Ekim 2017 tarihinde Ankara’ya gelen 
Ibadi’yi Külliye’de kabul etmiş ve şöyle 
demiştir: “Değerli dostum, kardeşim 
Ibadi’yi başkentimizde, külliyemizde 

ağırlamaktan duyduğum memnuni-
yeti ifade etmek isterim.”4

Yaklaşık bir yıl kadar önce ağır söz-
lerle eleştirdiği alçak bir adamı hem 
Cumhurbaşkanlığı külliyesinde muhatap 
kabul etmiş, kendi kıratında olduğunu 
göstermiş, “dostum ve kardeşim” de-
mek suretiyle önce söylediği sözlerini 
yalanlamıştır. Bunların tümü Türkiye’nin 
kendisine ait bağımsız bir dış politikası-
nın olmamasından kaynaklanmaktadır. 
Çünkü İngiliz Uşağı Barzanî’nin efendi-
sinin talimatlarını yerine getirmek için 
gerçekleştirdiği referandum Amerika 
tarafından kesinlikle kabul edilebilir bir 
durum değildi. Bu nedenle Amerika 
hemen bölgedeki adamlarını devreye 
sokmuş; Türkiye-İran ve Irak Ameri-
ka’nın çıkarları gereği olarak aralarında 
görünürde var olan gerilimleri bir kena-
ra iterek efendilerinin çıkarlarını yerine 
getirmek için hemen harekete geçmiş-
lerdir. Ortaya koydukları siyasetlerle 
Barzanî’yi referandum yaptığına pişman 
etmişler ve böylece Barzanî alçak bir 
uşak olarak alçak efendilerine itaat et-
menin bedelini zelil duruma düşmekle 
öder hale gelmiştir.

Yine Erdoğan konuşmasında “biz bil-
diğimizi okuyacağız” naraları atmasına 
rağmen Rakka başta olmak üzere Irak’ta 
sözde DAİŞ’e karşı yürütülen operas-
yonların hiçbirisinde yer alamamıştır. 
Çünkü Amerika Türkiye’nin bu ope-
rasyonlarda yer almasını istememiştir.

TÜRK DIŞ SİYASETİNDE ZİKZAKLAR
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Oysa aynı Türkiye, aynı iktidar, aynı 
yönetim 29 Ekim 2014 tarihinde Peş-
merge’nin davul zurna eşliğinde sınırla-
rımızdan geçerek Kobani’ye gitmesine 
izin vermiştir. Zira DAİŞ, Amerika’nın 
yönlendirmesiyle Kobani’yi ele geçir-
miş ve Türkiye bir yandan DAİŞ diğer 
yandan da 6-7 Ekim olayları ile içindeki 
PKK eylemleriyle karşı karşıya kalmıştı. 
İşte bu dönemde güya Peşmerge DA-
İŞ’le savaşıp onları Kobani’den çıkart-
mıştı. Ancak DAİŞ’ten boşalan yerlere 
de PYD çöreklenmişti. Ne acıdır ki 
Türkiye burada da uygulamış ol-
duğu o zikzaklı -daha doğrusu 
ABD’nin çıkarlarını önceleyen- 
siyasetiyle bugün karşı çıktığı 
PYD’nin bölgeye iyiden iyiye yer-
leşmesine kendi eliyle izin verdi 
hatta ve hatta desteklemiş oldu. 

Bu konu ile ilgili olarak Erdoğan, 
Obama ile aralarında geçen telefon ko-
nuşmasının ayrıntıları hakkında şöyle 
demişti: “Peşmerge’ye önce evet de-
mediler, şimdi son anda kısmen evet 
dediler. Bununla ilgili biz yardımcı 
olacağımızı söyledik.”5 Bu cümleyi ve 
açıklamanın geri kalan detaylarını oku-
duğunuz zaman konuyu neresinden ele 
alırsanız alın her tarafından dökülüyor. 
Birincisi: Peşmerge’nin Kobani’ye ge-
çişi ancak Amerika’nın izni ile olmuştur. 
Yani bölgede Amerika söz sahibidir ve 
Amerikan çıkarları geçerlidir. İkincisi: 
Türkiye Kobani’yi doğrudan kendi or-
dusu ve askerleri ile ele geçirip orada 

hâkimiyet kurmak yerine Peşmerge üze-
rinden doğrudan PYD’ye teslim etmiştir. 

Şayet Türkiye bölgede Amerikan 
çıkarlarına göre hareket etmemiş ol-
saydı ve kendi çıkarlarını gözetseydi 
ne DAİŞ’in Kobani’ye girmesine göz 
yumardı ne de Suriye sınırı boyunca 
kurulan PYD-YPG yapılanmasına izin 
verirdi. Yine kendi çıkarlarını esas al-
mış olsaydı, Amerikan uşağı olan İran 

ile de Irak ile de diplomatik ilişkileri-
ni keserdi. İran’ın Suriye’ye girip orayı 
mezbahaya çevirmesine izin vermezdi. 
Yine Amerikan çıkarlarının gereği ola-
rak zalim ve kâfir Beşşar’a 15 Ağustos 
2010 tarihinde Gaziantep’te yaptığı mi-
tingde ve daha başka tarihlerde, “… Biz 
geldik Esat kardeşimle oturduk…” 
demezdi. Oysa ancak müminler kardeş-
tir. Kâfirler ise necistir, pistir, pisliktir.

Oysa aynı Türkiye, aynı 
iktidar, aynı yönetim 29 Ekim 
2014 tarihinde Peşmerge’nin 

davul zurna eşliğinde 
sınırlarımızdan geçerek 
Kobani’ye gitmesine izin 

vermiştir. 
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Türkiye Cumhuriyeti’nin dış siyase-
tinde yaşanan zikzaklara; Türkiye-Ame-
rika ilişkileri, Türkiye-Rusya ilişkileri ve 
Türkiye-Almanya, Fransa ilişkileri gibi 
daha birçok konuda örnekler verebili-
riz. Yazımızı daha fazla uzatmamak için 
bu kadarıyla yetinmek istiyoruz.

Ancak biz burada Türk dış siyasetin-
deki zikzaklardan örnekler verirken ya 
da sömürgecilerin çıkarlarını dikkate alan 

dış siyasete ait davranışları göstermeye 
çalışırken sadece AKP iktidarı dönemin-
dekileri kastetmiyoruz. Çünkü Cum-
huriyet’in kurulduğu ilk günden itibaren 
bu dış politikalar kesinlikle sömürgeci 
güçlerin siyasetlerinden bağımsız ve ayrı 
olmamıştır. Bununla ilgili yüzlerce hatta 
ciltler dolusu örnekler verip yazılar yaz-
mak mümkündür. Bu yazımızda ise yakın 
zamanda yaşadığımız gelişmelerin canlı 
uygulamaları olduğu için Erdoğan’ın söz-

lerinden ve uygulamalarından örnekler 
veriyoruz. Şer’î hükümler açısından hak 
sözün söylenmesi, yanlışların ve doğrula-
rın ümmete gösterilmesi için bu örnekle-
ri veriyoruz ki yöneticiler bunlardan ib-
ret alsınlar da hatalarından vazgeçsinler.

Yazımın giriş kısmında da belirttiğim 
gibi siyaset, ümmetin işlerinin içerde ve 
dışarda şer’î hükümlere göre görülüp 
gözetilmesidir. Devletin şer’î hükümlere 
göre uygulama yapması ümmetin de şer’î 
hükümler çerçevesinde yöneticileri he-
saba çekmesidir, doğrultmasıdır. Bu ne-
denledir ki gerek iç siyasetle gerekse dış 
siyasetle alakalı olarak bizleri ilgilendiren 
her konuda şer’î ahkâma göre görüşleri-
mizi belirtmekle yükümlüyüz. Bunu ya-
parken Allah’tan başka hiçbir kınayıcının 
kınamasından korkmadan, çekinmeden 
bütün çıplaklığıyla hakkı dile getirmeliyiz.

Bizler Cumhurbaşkanı Erdoğan baş-
ta olmak üzere günümüzdeki tüm siya-
silerin yaptıkları uygulamaları kesinlikle 
şer’î hükümleri esas alarak değerlendiri-
yoruz. Şeriatın doğru ve hak gördüğünü 
hak, batıl görüp haram kıldığını da batıl 
ve haram sayıyoruz. Değerlendirmele-
rimizi kendi kişisel düşüncelerimizden 
kaynaklı sırf eleştiri olarak ortaya koy-
muyoruz. Zira mesele sadece eleştiri 
yapma meselesi değildir. Mesele maru-
fun emredilmesi ve münkerin nehy edil-
mesidir. Hak olana göre hareket etmek-
tir ve de “hak” ancak Allah’tan gelendir. 
Rabbimiz şöyle buyuruyor: 

ُمْمَتِيَن َل تَُكونَنَّ ِمَن الْ َك فَ بِّ َحقُّ ِمن رَّ الْ

“Hak (ancak) Rabbindendir. 
Artık, sakın şüpheye düşenlerden 
olma!” 6

 ٰ َلُلۖ فَأَنَّ الضَّ إاِلَّ  الَْحقِّ  بَْعَد  الَْحقُّ فََمَذا  َربُُّكُم  ُه  اللَـّ لُِكُم  فََذٰ

تُْصَفُوَن

“İşte O, sizin gerçek Rab-
biniz olan Allah’tır. Hak’tan 
sonra sadece sapıklık var-
dır. O hâlde, nasıl oluyor da 
(Hak’tan) döndürülüyorsunuz?”7

1   26 Mart 2015, milliyet.com.tr
2   ntv.com.tr
3   Time Türk
4   TV haberleri
5   22 Ekim 2014, bbc.com.tr

Türkiye Cumhuriyeti’nin dış siyasetinde yaşanan zikzaklara; 
Türkiye-Amerika ilişkileri, Türkiye-Rusya ilişkileri ve Almanya, 
Fransa ilişkileri gibi daha birçok konuda örnekler verebiliriz.
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6   Bakara Sûresi 147
7   Yunus Sûresi 32
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Avrupa Birliği şimdilik 28 üye 
ülkeden oluşmaktadır. Siyasi, 
kültürel, demokratik ve eko-

nomik bir birlik olması amaçlanarak ku-
rulsa da daha çok ekonomik bir pakttır. 
Zira AB Avrupa ülkelerinin siyasi ve as-
kerî güç potansiyeline rağmen bu potan-
siyelin çok çok altında bir güç oluşturur-
ken ekonomik açıdan ilk üçe giren bir güç 
hâline gelmiştir. Güçlü ekonomiye sahip 
ülkelerin oluşturduğu bu birlik dev bir 
ekonomik güç oluştururken siyasi ve as-
kerî açıdan güçlü ülkelerin toplamı kendi 
güçlerinin üzerinde bir siyasi güç oluştur-
mamaktadır. Çünkü her bir ülke birliğin 
siyasi açıdan güçlendirilmesini kendi ege-

menliğine bir tehdit olarak görmekte ve 
bu dengeyi gözetmelerinden ötürü po-
tansiyelin altında; özellikle ezeli rakipleri 
olan ABD karşısında zayıf  kalıyor. Dola-
yısıyla AB güçlü ülkeleri bir araya getir-
mesine karşılık ekonomi dışında dağınık 
bir gücü ifade ediyor. Bu dağınıklık esa-
sında Avrupa’nın tabiatında mevcuttur.

Şöyle ki, Avrupa ülkeleri arasında 
ezeli bir rekabet ve düşmanlık vardır. 
Özellikle Fransa ve Almanya 1870-1945 
yılları arasında üç kez savaştı ve bu sa-
vaşlarda binlerce insan öldü. Avrupa ül-
keleri arasında sık-sık savaşlar yapılmış, 
20. asırda iki kez dünya savaşının mer-

kezi ve mahalli olmuştur. Esasında bu İs-
lâm’dan başka çözümü olmayan, fıtri bir 
durumdur. Tabiatı gereği insan içgüdüsel 
olarak kavmini sevip onun üstünlüğü için 
mücadele eder. Avrupa’nın yaşadığı şey 
işte bu idi. Bu savaş ve felaketler bazı 
lider ve düşünürlerin barışı tesis etme-
nin ancak ekonomik ve siyasi birleşme 
ile olacağı fikrine götürdü. Bu düşünce 
II. Dünya Savaşı’ndan sonra canlanmış 
ve barış için Fransa dışişleri bakanı Ro-
bert Schuman Avrupa devletlerini kö-
mür ve çelik üretiminde alınan karar-
ları bağımsız ve uluslar üstü bir kurum 
kurarak ona devretmeye davet etmişti.
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Schuman Planı olarak bilinen bu plan 
çerçevesinde 1951 yılında Belçika, Fede-
ral Almanya, Lüksemburg, Fransa, İtalya 
ve Hollanda’dan oluşan altı ülke tarafın-
dan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 
(AKÇT) kurularak AB’nin temelleri atıl-
mış oldu. Bu altı üye devlet 1957 de işgü-
cü, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımına 
dayanan Roma Antlaşmasını imzalayarak 
Avrupa Ekonomik topluluğunu (AET) 
kurdu. Aynı antlaşma çerçevesinde Av-
rupa Atom Enerjisi Topluluğu da (EURA-
TOM) kurulmuş oluyordu. 1965 yılında 
imzalanan Füzyon (birleşme) Anlaşması 
ile yukarıda adı geçen topluluklar tek bir 
çatı altında toplanarak Avrupa Topluluk-

ları olarak anılmaya başlandı. Tüm Avru-
pa ülkelerine açık olan bu oluşuma daha 
sonra Birleşik Krallık, İrlanda ve Dani-
marka katılmak istedi. Fransa Birleşik 
Krallığın üyeliğini iki kez veto etse de çe-
tin pazarlıklar sonucu bu üç ülke 1973’te 
birliğe katıldı. Daha sonra 1981’de Yuna-
nistan ve 1986’da Portekiz ve İspanya’nın 
katılımıyla birlik üye sayısı 12 ye çıkar-
ken birlik güneye doğru yayılmış oldu.

Berlin duvarının yıkılması ve Sovyetler 
Birliği’nin dağılmasıyla AB’nin yapısında 
ciddi değişikler meydana geldi. Maastri-
cht Anlaşması kapsamında önceki anlaş-
malar çerçevesinde kurulan birliktelik, 
ortak dışişleri ve adalet ve içişleri ala-
nında da yeni sütunlar oluşturdu. 1 Ka-
sım 1993’te yürürlüğe giren bu anlaşma 
1999’a kadar parasal birlik ve Avrupa va-
tandaşlığının oluşturulmasını da kapsıyor-
du. Ancak Avrupa ortak para birimi olan 
Euro 2002 yılının başında yürürlüğe gire-
bilmiştir. Birliğe 1995 yılında Avusturya, 
Finlandiya ve İsveç’in katılımının ardından 
2004 yılında 10 ülke, 2007 yılında iki ve 
son olarak 2013 yılında Hırvatistan’ın ka-
tılımıyla AB üye sayısı 28’e yükseldi. 2007 
yılında imzalanan ve 2009 yılında yürürlü-
ğe giren Lizbon Antlaşması ile karar alma 
mekanizmalarının tıkanıklığını gidermeye 
çalışılarak siyasi ve ekonomik açıdan bir-
lik son şeklini almış oldu.

AB kısaca böyle bir tarihçeyle mey-
dana gelirken aynı zamanda yapısının 
güçlülüğü ve zafiyetleri, bekası ve akıbeti 
ve etkinliği gibi pozisyonunu da gösteren 

gelişmelerden meydana gelmiştir. AB’nin 
tarihî serüveni üstünkörü bir bakışla gö-
remeyeceğimiz siyasi çatışma ve hamleler 
ile doludur. Her ne kadar hedefte siyasi ve 
ekonomik birleşme olsa da ilk fikri ortaya 
atan ülkeden tutun da ilk altı üye ülkenin 
olur vermesine, İngiltere’nin katılmasın-
dan doğu Avrupa ülkelerinin katılmasına 
varıncaya kadar birlik çatlak bir zemin 
üzerine oturmuş ve sonraki gelişmelerle 
çürük bir yapıya sahip olmuştur. AB’nin 
akıbetini anlamak için bu gelişmelerin 
arka planını ortaya koymaya çalışacağız.

Öncelikle bu birleşme davetinin geldi-
ği Fransa görüntüdeki barışı tesis etmek-
ten ziyade ezeli rakip ve düşmanı Alman-
ya’dan emin olmak ve sömürge faaliyet-
lerini artık askerî yollarla değil de birlikler 
yoluyla, ekonomik, kültürel ve diplomasi 
yoluyla olmasını hedefliyordu. Aynı şekil-
de Almanya da bu hedefi güderken kuru-
cu diğer üye ülkeler için de bu söylene-
bilir. Bunun bir göstergesi olarak Fransa 
ve Almanya sürekli AB’ye liderlik etmek 
istemiş ve bu alanda da gizli bir rekabet 
içerisine girmişlerdir. Bu iki ülke AB’nin 
doğal lideri olduklarını düşünmekte ve 
biri diğerine üstünlük kazanmaya ça-
lışmaktadır. Dolayısıyla perde önünde 
AB’nin menfaati gözetilse de perde ge-
risinde iki ülke de kendi maslahatı peşin-
dedir. Bu durumun bilinmesinden dolayı 
her bir AB üyesi ülke temkinli olurken 
dile getirilmeyen gizli bir güvensizlik hâ-
kimdir. İşte bu durum AB’nin çatlak zemi-
nini oluşturan unsurlardan bir tanesidir.

AB’NİN SÜRÜKLENDİĞİ AKIBET

Schuman Planı olarak bilinen plan 
çerçevesinde 1951 yılında Belçika, Federal 

Almanya, Lüksemburg, Fransa, İtalya ve 
Hollanda’dan oluşan altı ülke tarafından 
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) 

kurularak AB’nin temelleri atılmış oldu 
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Birlikte ikinci bir çatlak oluşturan un-
sur İngiltere’nin durumudur. İngiltere yap-
tığı referandum ile AB’den çıkma kararı 
alsa da henüz resmî olarak çıkmış değil-
dir ve çıkma girişiminin blöf  olma ihtimali 
vardır. Bu nedenle İngiltere’yi AB üyesi 
olarak değerlendirdiğimizde onun AB’ye 
girmesi sadece menfaat gereğidir. Ayrıca 
içerisinde olsa bile sıradan bir AB ülkesi 
olmak istememekte ve ne kadar kazanım 
elde edersem o ölçüde yaklaşırım hesa-
bındadır. Bu nedenle AB sorunlarıyla 
fazla ilgilenmemektedir. Mesela AB üyesi 
olmasına rağmen ortak para birimi olan 
Euro’ya geçmediği için Euro’nun çökme 
sorunuyla hiç ilgilenmemektedir. Zira İn-
giltere AB’nin çürüklüğünü ve çatlak ze-
min üzerine oturduğunu görüyor ve ona 
fazla bel bağlamadan sadece ortak pazar 
noktasında değerlendirmek istiyor. Bu 
nedenledir ki, İngiltere bir ayağını AB’ye 
diğer ayağını ABD’ye koymuş ve AB’nin 
zaaflarından kaynaklanan zararı ABD’den 
kapatmak istemiştir. Bu durum ABD’nin 
de işine gelmektedir ve ABD onu AB’nin 
surlarında açılan bir gedik olarak değer-
lendirmektedir. Nitekim İngiltere’nin 
AB’den çıkma girişimini desteklemiş ve 
bununla AB’nin dağılması noktasında 
bir domino etkisi beklentisine girmiştir.

Çünkü ABD her ne kadar AB’ye si-
yasi ve askerî üstünlüğünü sağlamış olsa 
da ekonomik açıdan gerçekten büyük bir 
güç olduğunun ve doların tek rakibi oldu-
ğunun farkında. Zira AB, ABD’yi küçük 
düşürmek ve dünya üzerindeki etkisini 
kırmak için var gücüyle çalışan ekonomik 

bir oluşumdur. Ayrıca çürük ve çatlak 
temeller üzerine otursa da dağılmadığı 
sürece siyasi ve askerî açıdan da ABD 
açısından varlığı kabul edilemez bir güç 
potansiyelidir. Bu nedenle ABD, AB’yi 
dağıtmak için var gücüyle çalışmakta ve 
AB’yi kendine rakip olarak görmektedir. 
Bir yandan ön ayak olacağını düşünerek 
İngiltere’nin çıkmasını desteklerken di-
ğer yandan nüfuz sahibi olduğu ülkeleri 
AB’ye sokmaya çalışmaktadır. Nitekim 
2004 yılında birliğe katılan 10 doğu Avru-
pa ülkeleri üzerinde nüfuzu vardır ve yine 
Türkiye’nin AB’ye girmesini destekliyor. 
ABD bununla hem AB’nin sorunlarını 
çoğaltmak isterken, karmaşık ve içinden 
çıkılmaz bir hâl almasını ve aynı zamanda 
müttefikleri vasıtasıyla AB içerisinde gö-
rüş sahibi olmak istiyor ki AB’nin çökü-
şünü hızlandırsın. İşte ABD’ye göbekten 
bağlı bu ülkelerin AB içerisinde olması da 
onu çürük kılan unsurlardan biridir.

Yine başta da işaret ettiğim üzere 
İslâm’dan başka hiçbir çözümü olma-
yan etnik durumlar da AB’yi çürük kılı-
yor. Çünkü her millet fıtri olarak kendi 
ırkının bekasını gözettiğinden AB’nin si-
yasi açıdan güçlendirilmesini kendi ege-
menliklerini aşındıran bir unsur olarak 
görüyor ve bu sebeple AB ekonomi dı-
şındaki hususlarda potansiyelinin çok al-
tında bir birlik olabiliyor. Avrupa ülkeleri 
egemenliklerini uluslar üstü bir kuruma 
vermek istemeyip her biri AB’yi ortak 
çıkarları noktasında değerlendiriyor. Ne 
var ki ortak çıkarlar üzerinde de hem-
fikir olmaları imkânsızdır. Zira Almanya 

ve Hollanda gibi tarım ülkeleri çiftçilerin 
desteklenmesi ve bu noktada vergi indi-
rimini savunurken İngiltere tarım destek-
lerini veya herhangi bir teşvike karşı çıkıp 
ticaret özgürlüğü istemektedir. Fransa 
ve Almanya ise bu hususta İngiltere’ye 
karşı çıktılar. Yani çıkarlar ülkeden ülkeye 
göre değişmekte olup birliğin tamamını 
kapsayan ortak çıkar diye bir şey çok 
azdır. Mesela askerî açıdan güçlü olan 
ülkeler askerî ve güvenlik konularında 
ortak savunmaya sıcak bakmamaktadır-
lar. Yine işsizliğin sorun olmadığı ülkeler 
Avrupa vatandaşlığı konusunda çekimser 
kalmaktadırlar. Bu hakikati eski Alman 
Şansölyesi Schröder şöyle ifade emiş-
tir: “İngiliz tipi serbest ekonomi sistemi, 
tüm Avrupa ülkeleri için bir model temsil 
etmemektedir” Dolayısıyla hem egemen-
liklerinden vazgeçmeyip hem de AB’nin 
siyasi bir güç olmasını beklemek müm-
kün değildir. Çürüklüğün en derini bu 
meseledir ve bunu gidermek de demok-
rasi ile mümkün değildir. AB kaldığı sü-
rece bu sorunla hep baş başa kalacaktır.

Ayrıca bununla kalmayıp Avrupa ül-
kelerinde bölünme ve bağımsızlık niye-
tinde olan bölgeler de vardır. Bu mesele 
de AB’nin yumuşak karnı pozisyonunda-
dır ve ABD bu fırsatı değerlendirip bu 
yumuşak bölgeye yönelik de çalışmak-
tadır. Nitekim ABD Kürdistan bağım-
sızlık referandumuna karşı çıkıp ajanları 
yoluyla Barzani’ye geri adım attırırken 
son yaşanan Katalonya bağımsızlık refe-
randumuna destek olmuş ve bağımsızlık 
gerçekleştiği takdirde onu tanıyacağını 
göstermiştir. Bu sebeple ABD ayrılıkçı 
hareketleri el altından destekleyip AB’yi 
parçalamak için fırsat kollamaktadır. 
Dolayısıyla ABD bu açıdan her fırsatı 
kullanacağı gibi yeni fırsatlar oluşturma 
noktasında da durmayacaktır. Ayrıca AB 
içerisindeki kendine yakın liderler yoluyla 
onu içten çürütmekten hiç vazgeçmeye-
cektir. Zira Mayıs 2004’te AB’ye katılan 
10 ülke ABD nüfuzu altındaki bölge ül-
keleridir. Nitekim o dönem Avrupa ko-
misyonu başkanı olan Romano Prody bu 
duruma işaretle şöyle diyordu; “Avrupa 
Birliği’ne yeni katılan bazı devletlerin gü-
venlik açısından ABD ile sıkı ilişkileri vardır.”
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AB’NİN SÜRÜKLENDİĞİ AKIBET

Avrupa Birliği’nin ortak parası olan 
Euro her on yılı atlatmadan kriz üreten 
kapitalist iktisadi düzenden dolayı da yok 
olma tehdidi altındadır. Çünkü Euro’nun 
çökmesi demek Avrupalı devletler tara-
fından AB’nin çökmesi ile eşdeğer gö-
rülüyor. Bu sebeple Yunanistan’ı saran 
mali krizde AB milyarları aşan yardım 
paketleri vermek zorunda kalmıştır. “Al-
manya olarak herhangi bir devletin iflasını 
istemiyorum” diyen Almanya Şansölyesi 
Merkel, “Eğer Euro iflas ederse Avrupa’da 
iflas eder” diyerek Euro’nun çöküşünün 
AB’nin dağılmasına sebep olacağını dile 
getiriyordu. Ekonomik kriz kapitalist dü-
zenin bir gerçeği olduğuna göre AB bu 
sorunla sürekli karşı karşıya kalacaktır. 
Hep birlikte önerilen bir trilyon Euro, 
440 milyara yükseltilen Euro fon bütçesi 
ve Avrupa istikrar fonuna verdiği deste-
ğin yanında Almanya ve onun uyarıları, 
çok sayıdaki sorun noktasında endişeleri 
göstermektedir. Bunun ışığında Avrupa 
Birliği, kapitalist ekonomik sistemin bir 
sonucu olarak ekonomik ve finansal kriz-
lerin stresi altına girmiştir.

Tüm bu açıklama ve incelememiz 
AB’nin pozisyonu ve nereye doğru 
gittiğiyle alakalı öngörümüzü ortaya 
koyabilmek içindi. Şimdi yukarıdaki ha-
kikatler çerçevesinde AB’nin akıbetini 
anlamaya çalışalım. Öncelikle belirte-
yim ki AB’de dağılan SCCB’nin de ma-
ruz kaldığı ve yalnızca İslâm’ın çözebi-
leceği milliyetler sorunu var oldukça ve 
ABD bu sorunu kaşıdıkça sahip olduk-
ları siyasi ve askerî potansiyel güçlerini 
asla birliğe yansıtamayacaklar. Dolayı-
sıyla güçlü AB değil de güçlü AB üyesi 
ülkeler olarak dağınık kalmaya devam 
edecektir. Ancak ekonomik bir güç 
olarak ABD ve dolar karşısında güçlü 
bir rakip olmaya devam edecektir. Zira 
yukarıda saydığım Euro’nun maruz kal-
dığı sıkıntılar dolar için de geçerli olup 
aynı tehlikeye o da maruzdur. Sadece 
dolar tek elden yönetilmesinden do-
layı biraz avantajlıdır. Yine de dünyayı 
saran ekonomik krizler kapitalist ide-
olojinin bir gerçeği olduğundan hiç-
bir ülke aynı tehditten muaf  değildir.

Yine AB’nin siyasi ve askerî gücü 
ABD’nin elde ettiği bazı üstünlüklerden 
ve bu üstünlüğünü AB’ye karşı kullanma-
sından dolayı görünen gelecekte ABD’ye 
denk olamayacaktır. Çükü ABD birincil 
düşman olarak gördüğü İslâm ve Müslü-
manlardan sonra AB’yi ciddiye almakta-
dır. Bütün bu iç ve dış etkenlerden dolayı 
yakın gelecekte siyasi ve askerî açıdan 
güçlü bir birlik olamayacaktır.

AB’nin dağılma olasılığı ise her za-
man mevcut olmakla birlikte ve mevcut 
dağınıklığa rağmen şimdilik söz konusu 
değildir. Hele ki onun en güçlü iki üyesi 
Almanya ve Fransa bu noktada son dere-
ce hırslı ve birliği koruma gayretindeyken 
bazı depremler yaşasa da dağılma kolay 
gerçekleşebilecek bir şey değildir. Zayıf 
devletler ise zaten onunla korunma iste-
ğinden dolayı bunu istemezler. Bana göre 
AB’nin dağılması onun kurucu ve en güç-
lüleri olan bir devletin (mesela Almanya 
gibi) artık tek başına siyasi dengeleri ku-
rabileceğini düşündüğünde birlikten çık-
masıyla gerçekleşecektir. Bu ise devlet-
lerarası durumların değişmesiyle ancak 
olabilir ki Avrupa devletleri lehine böyle 
bir değişim şimdilik söz konusu değil.

Bağımsızlık hareketlerinin AB’yi 
olumsuz etkilediği doğrudur. Ancak AB 
bununla alakalı tüm tedbirlerini alacak 
ve Müslümanları bölmek için kutsadıkları 
milletlerin kendi geleceğini seçme hakkı-
nı bu hareketlere tanımayacaklardır. Son 
Katalonya krizinde de görüldüğü üze-
re AB gerekirse önüne geçemediği bir 
bağımsızlığı tanımayacak ve AB dışında 
bırakmakla tehdit edecektir. Dolayısıyla 
AB bu sorunla yaşamakla birlikte öyle 
kolay teslim olacak değildir.

İngiltere’nin eğer birlikten çıkışı ke-
sinleşirse AB’yi nasıl etkileyeceğine ge-
lince; İngiltere güçlü bir Avrupa devleti 
ve AB üyesi olmakla birlikte AB’yi tam 
benimsemiş bir ülke değildir. Bilakis bir 
ayağı ABD’de, bir ayağı AB’de birinin 
açığını diğerinden kapatmaya çalışan ve 
sadece kendi maslahatını güden bir ülke-
dir. Nitekim AB üyesi olduğu hâlde Euro 
bölgesine de girmemişti. AB onun çıkış 
sürecini kontrol edebildiği takdirde esa-

sen surlardaki bir gediği kapatmış olacak. 
Yani İngiltere’nin çıkışı ya AB’nin çözül-
mesine ya da bir beladan kurtulmasına 
vesile olacaktır. Bu durum İngiltere değil 
de başka bir ülke için olsa idi belki çözül-
me başlayabilirdi. AB’yi benimsememiş 
olmasından dolayı onun çıkışını AB, en 
az hasarla atlatacaktır.

Velhasıl, AB şimdilik mevcut konu-
mu ve gücüyle varlığını devam ettirirken 
yeryüzünde asla İslâm Hilâfet Devleti’nin 
sağladığı gerçek bir birlik olmayacak-
tır. Gerek federal birlikler, gerek uluslar 
üstü bir kurum çerçevesinde birleşmeler, 
milliyetler ve maslahatlar sorununu tam 
manasıyla çözemez. Yakın gelecekte de-
diğim gibi Avrupa lehine devletlerarası 
durum ve dengelerin değişmesi beklen-
memekle birlikte, dünyanın kalanında 
Müslümanların lehine bir değişikliğin ol-
ması kuvvetle muhtemel görünüyor. Bir 
İslâm Devleti’nin kurulması an mesele-
sidir. Çünkü kâfirlerin asla istemediği ve 
konuşulmasın diye alternatiflerini ürettiği 
İslâm Devleti fikri artık konuşulmaktadır. 
Müslümanların artık içini Batı’nın doldur-
duğu İslâm Birliği, Arap Birliği veya Ana-
dolu Federatif  İslâm Birliği gibi batıl fikir-
lerden sıyrılıp ciddi, ciddi Hilâfet’e doğru 
yürüdükleri aşikârdır. 

الَِحاِت لَيَْستَْخلَِفنَُّهم  َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّ

ِديَنُهُم  لَُهْم  َولَيَُمكَِّننَّ  قَبْلِِهْم  ِمن  الَِّذيَن  اْستَْخلََف  كََم  اأْلَرِْض  ِف 

اَل  يَْعبُُدونَِني  أَْمًنا  َخْوِفِهْم  بَْعِد  ن  مِّ لَنَُّهم  َولَيُبَدِّ لَُهْم  ارْتََض  الَِّذي 

يُْشِكُوَن ِب َشيْئًا َوَمن كََفَر بَْعَد َذلَِك فَأُْولَِئَك ُهُم الَْفاِسُقوَن

“Allah, sizlerden iman edip sa-
lih amel işleyenleri, kendilerinden 
öncekileri yeryüzünde halife kıldı-
ğı gibi onları da yeryüzünde halife 
kılacağını, onlar için seçtiği dinle-
rini (İslam’ı) yeryüzünde hâkim 
kılacağını, (geçirdikleri) bu korku-
larını güvene çevireceğini vadetti. 
Zira onlar yalnız Bana kulluk eder-
ler ve hiçbir şeyi Bana ortak koş-
mazlar. Her kim de bundan sonra 
inkâr ederse işte onlar fasıkların ta 
kendileridir.” [Nur Suresi 55]
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Ümmetin İhtiyacı Siyasi Liderlik

ULUS DEVLETLER İLE 
GÜÇ VE OTORİTEYE SAHİP 

KÜRESEL ÖRGÜTLER

Musa Bayoğlu
musabayoglu@hotmail.com

Kapitalist ideoloji hiçbir zaman, 
milliyetçilik fikrini yok etmeye 
çalışmamış; bilakis onu tanımış 

ve devletler arasındaki sınırları da kabul 
etmiştir. Bu nedenle kapitalist devletler, 
1815 yılındaki Viyana Antlaşması da dâhil 
olmak üzere uluslararası anlaşmalar ile 
tanımlanmış sınırlar içinde ayrı devletler-
deki halkların bağımsızlığını kabul etmek-
tedirler. 

Kapitalist devletler, ulusal ve milliyet-
çilik niteliğini kabul ettiler ve kapitalist 
ideolojiye dayanarak bu niteliği koru-
dular. Hepsi kapitalizm fikrine dayandığı 
hâlde ve onu başkalarına taşımalarına 
rağmen milli ve ulusal egemenlik adına, 
sömürgeci çıkarlar uğruna birbirleri ile 
savaştılar. Kapitalist ideolojinin doğuşun-
dan beri devletler arasında sürekli kanlı 
savaşlar olmuştur.

Avrupa Birliği de ulus devletlerin 
vakıasını zayıflatır gibi görünse de ulus 
devleti ortadan kaldırmamış ve ulusal 
varlıklar arasında daha yakın bir işbirliği 
oluşturmuştur. Yine de Avrupa Birliği 
ulus devletlerin varlığını ortadan kaldı-
racak tek bir devlete dönüşmekten çok 
uzaktır. Neredeyse bünyesini yok ede-

cek çok şiddetli kriz dönemleri ile karşı 
karşıya kalmış hatta bünyesindeki bir kaç 
devlet parçalanmak ile yüz yüze gelmiş-
tir. Belçika, İspanya, İngiltere ve İtalya gibi 
pek çok ülke ayrılık naraları ile çalkalan-
maktadır. 

Kapitalist devletlerin benimsediği fe-
deral yönetim sistemi de bölünme ve 
parçalanmayı kolaylaştıran yardımcı et-
kenlerden biridir. Özellikle de farklı mil-
letlerden oluşan devletler her zaman bu 
tehlike ile karşı karşıyadır. Federal Ame-
rika bile ayrılık ve bölünmeye yardımcı 
olacak aynı faktörleri bünyesinde taşı-
maktadır. Bu durum 1860 yılında nükset-
miş, Kuzey ve Güney eyaletleri arasında 
beş yıl süren bir savaş olmuştur. 

Kapitalizm fikrini benimseyenlere 
göre, ulus devleti ortadan kaldırmak 
mümkün değildir. Kapitalist ideoloji, 
halk ve milletleri tek bir potada eritmek 
konusunda başarısız olmuş hatta aynı 
devlette yaşayan farklı milletleri bile eri-
tememiştir. Farklı milletleri bir potada 
eritememe vakıası yüzünden kapitalizm 
fikrini benimseyenlere göre, ulus devleti 
ortadan kaldırmak ile ilgili söz etmek, re-
aliteden uzak hayali bir düşüncedir. 

Her devletteki büyük sermayedarlar, 
o devletteki halklardan bir parçadır. Ulus 
devleti desteklemek ve güçlendirmek 
için çalışırlar. Daha doğrusu ulus devleti 
doğrudan veya dolaylı olarak yönetirler. 
Bu nedenle devlet kademelerinde çörek-
lenmiş pek çok kimsenin ya kapitalistler-
den olduklarını ya onlar ile bir ilişkilerinin 
olduğunu ya da büyük şirketlerin yöne-
timlerinde çalıştıklarını görüyoruz.

Bununla birlikte ulus devletleri aşıp 
evrensel otoriteye dönüştüğü iddia edi-
len örgütlere gelince, işin aslı böyle de-
ğildir. İddia edilenin aksine bu yapılar 
ulus devletlerin hizmetine, özellikle de 
Amerika adına çalışan kuruluşlardır. Bun-
lardan birkaçını değerlendirmeye tabi 
tuttuğumuzda şunları görürüz:

1- Bilderberg kulübü, 29.5.1954 yı-
lında Hollanda’nın Osterbeek köyün-
deki Bilderberg otelinde kuruldu. İşte 
adını da buradan almaktadır. David Ro-
ckefeller gibi bazı Amerikan kapitalistleri 
tarafından tesis edilmiştir. Amerika’nın 
Batı Avrupa’yı destekleme politikasını 
destekleyen bazı Avrupalıların da onlara 
katıldığı görülmektedir. Bu kulübün ilk 
başkanı olarak atanan Hollanda Prensi 
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Bernhard, bunlar arasındadır. Kulübün 
yönetim kurulunda, Amerika Birleşik 
Devletleri Ticaret Odası Başkanı John 
S. Coleman da vardı. Bu yapının kuruluş 
amaçları arasında, Marshall plan nede-
niyle Avrupa’da ABD’ye karşı yükselen 
belirgin düşmanlık duygularını tedavi et-
mek olduğu belirtilmiştir. Nitekim İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’ya ya-
pılan yardımlar istismar edilerek Marshall 
planı, Avrupa üzerine Washington’un 
hegemonya ve egemenliğini dayatmıştı. 
Komünistler ve ayrıca De de Gaulle’cü-
ler de bu duyguların tahrik edil-
mesinde önemli bir rol oyna-
mışlardır. Kulübün kuruluş amacı 
arasında, “ABD’ye yönelik belirgin 
düşmanlık olgusunu azaltmak 
için bir plan benimsemek, Ame-
rika ile Avrupa arasındaki bağları 
güçlendirmek, Doğu Bloku ve Ko-
münizm karşısında Batı Bloku’na 
güç kazandırmak, Batı hadaratını 
ve kapitalist ekonomik modeli ko-
rumak” olduğunu zikredilmiştir. 

Kulübün toplantılarına med-
yacılar, fikir babaları, krallar, sağ 
muhafazakâr ve demokratik sol 
politikacılar dâhil olmak üzere 
Batılı birçok lider katılıyordu. Ku-
ruluşundan bugüne kadar yılda 
bir kez toplanan bu kulüp, Ame-
rikan yapımı, Amerikan amaçları, 
Amerikan yaklaşım ve yönelimi 
olan bir kulüptür. Ancak filmler-
den etkilenerek hayal dünyası 
genişleyip o kulübü dünyayı yö-
neten gizli bir dünya hükümeti 
gibi betimleyenler de olmuştur. 
Nitekim bu konuyla ilgili yazılan 
kitaplar pek çoktur ve bu kitap-
ların satışı milyonları bulmuştur. 
Ancak siyasi düşünürler ve siyasi uyanık-
lığa sahip olanlar, bu kulübün özünü, söy-
lemlerini yazıya döken bazı Fransızlar gibi 
çok iyi bilirler: “Etkin ve yetkin kişilerden 
oluşan Bilderberg kulübü, çıkarlarına teşvik 
etmek için NATO tarafından kullanılan sa-
dece etkili bir baskı aracıdır. ABD’nin nüfu-
zunu yaymak için çalışır.” 

15-18 Mayıs 2003 yılında Fransa Ver-
say Sarayında düzenlenen bir toplantıda 
bu kulüp üzerindeki Amerikan güç ve 
etkisi iyice gün yüzüne çıkmıştır. Fransa 
Cumhurbaşkanı Chirac, bu toplantıya 
katıldığında Fransızlar ile Amerikalılar 

arasında toplantıda anlaşmazlıklar olmuş; 
Amerikalılar Chirac’ı protesto etmişti. 
Çünkü o Irak saldırısına karşı çıkmıştı. 
Oğul Bush döneminde, savunma bakanı 
Donald Rumsfeld, yardımcısı Paul Wol-
fowitz, savunma politikası komitesi üyesi 
Richard Perle, eski Amerikan dışişleri ba-
kanı Henry Kissinger gibi Amerikan yö-
netim kadrosunun katıldığı konferansta 
ona hakaret edilmeye çalışıldı. Amerikan 
dışişleri bakanı Colin Powell ise ülkesinin 
politikasına destek toplamak için Avrupa 

Buradan anlaşılıyor ki Bilderberg ku-
lübü, Avrupa üzerindeki egemenlik poli-
tikasını savunmak ve Amerikan projeleri-
ni pazarlamak için Amerika’nın kullandığı 
araçlardan biridir. Amerika, kendi politi-
kasının onların politikası ile çatışmadığını, 
aksine hem onların hem de genel olarak 
Batı’nın yararına olduğu ile ilgili konuda 
Avrupalıları ikna etmeye çalışıyor ve aynı 
zamanda da o politikalar, birinci derece-
de Amerikan çıkarı ve projeleri için plan-
lanıyordu.

2- Trilateral Komisyonu, 1973 
yılında Amerikalı aydınlar, politi-
kacılar ve akademisyenler grubu 
ile birlikte David Rockefeller ve 
Zbigniew Brzezinski tarafından 
kuruldu. Kurulduğu zaman ku-
lüpte üç bölgeden ABD, Batı 
Avrupa ve Japonya’dan liderler 
yer aldı. Amaçları “Dünyanın geri 
kalan bölgelerinde ekonomik, siya-
si ve egemenlik çıkarlarına hizmet 
edecek şekilde bu ülkeler arasında-
ki işbirliğini güçlendirmek, bu dev-
letler arasında ortaya çıkan olağa-
nüstü sorunlara çözümler geliştir-
mek, aralarında deneyim ve bakış 
açısı alışverişinde bulunmak, Doğu 
ve Batı arasındaki ilişkilerin gelişi-
mini izlemek” gibi hususlar yer 
alır. Avrupa ve yanı sıra Japonya 
üzerindeki Amerikan hegemon-
yasını güvence altına almak için 
bu kulübün Amerikalılar tarafın-
dan kurulduğu anlaşılmaktadır.

3- Aralarında Rockefeller, 
Rothschild ya da Bloomberg 
gibi ailelerin de sahip oldukları 
Batılı özel dev ticari ve finansal 

kurumlar ise, ülkelerinin politikası çer-
çevesinde ve onlar ile koordinasyon 
içinde kendi çıkarlarını gerçekleştirmek 
için çalışırlar. Neredeyse o politikanın 
hiç bir parçasında ondan ayrılmazlar. 
Rockefeller’in Bilderberg ve Trilateral 
Komisyon kulüplerin kurulmasındaki 
faaliyetinin, ABD’nin Avrupa, Japon-
ya ve diğer devletler üzerindeki hege-
monyasına hizmet etmek için olduğu 
düşünülmektedir. Bu kurumlar, devletin 
kendilerini koruduğunun, arkalarında 
olduğunun, çıkarlarını gerçekleştirme 
teminatı verdiğinin ve çok büyük rant-
lar sağladığının tamamen farkındadırlar. 

ULUS DEVLETLER İLE GÜÇ VE OTORİTEYE SAHİP KÜRESEL ÖRGÜTLER

Bilderberg kulübü, 
Avrupa üzerindeki 

egemenlik politikasını 
savunmak ve 

Amerikan projelerini 
pazarlamak için 

Amerika’nın kullandığı 
araçlardan biridir

turuna çıkmıştı. Irak’ta Bechtel ve Haley 
Burton gibi Amerikan şirketleri tarafın-
dan imzalanan büyük sözleşmeler hak-
kında tartışma iyice alevlenmiş; Avrupalı 
bir üye o iki şirketi suçlayarak “Hangi Av-
rupalı şirketler böyle ballı ve yağlı sözleşme-
leri alacaklar?” diye sorgulamıştır. Ayrıca 
Avrupa ordusunun kuruluşu konusun-
da da tartışma yaşanmıştı. Amerikalılar 
buna itiraz miş, Avrupalılar ile Amerikalı-
lar arasında böyle bir ordunun kuruluşu-
na gerek olup olmadığı mevzusunda yo-
ğun tartışma meydana gelmişti. Sonun-
da Amerika bu ordunun kuruluş fikrini 
suya düşürerek öneriyi boşa çıkarmıştır.
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Kapitalist devletler, şirketlerin yurt 
dışından kâr ve para getirmek için önem-
li bir rol oynadıklarına inanmaktadır. Pro-
jeler ortaya koyan ve yurt içindeki işgü-
cünü istihdam eden de yine bu şirketler-
dir. Devlet, şirketleri yarı resmî hükümet 
kurumları olarak kabul etmektedir. Ken-
di yerine vatandaşlara hizmet etmek için 
önemli bir rol oynadıklarını ve ülke ya-
rarına çalıştıklarını düşünmektedir. On-
ları yurt dışında sömürgecilik hedeflerine 
ulaşmada bir araç olarak görürler. Bilin-
diği üzere İngiltere, Doğu Hindistan Şir-
keti üzerinden Hindistan’a girdi ve sonra 
doğrudan sömürmeye başladı. Ame-
rikan özel dev finans kurumları ve şir-
ketleri de Amerikan devleti lehine aktif 
rol oynarlar.  Örneğin, Amerikan finans 
kurumu Goldman Sachs, Amerika ya-
rarına Avrupa Birliğine karşı belli bir rol 
oynamıştır. 2001 yılında Euro bölgesine 
girmesi için Yunanistan’ın ekonomik du-
rumunda sahtekârlık yapmış; bununla 
amacı, zayıflatmak ve çökertmek yo-
luyla bu bölgede finansal ve ekonomik 
sorunlar meydana getirmekti. New 
York Times’ın bildirdiği habere göre 
“2001 yılında Goldman Sachs Banka-
sı tarafından yürütülen 15 milyar do-
lar tutarındaki anlaşma, Yunanistan’ın 
milyarlarca dolar borcunu Avrupa Birli-
ği Sayıştay’ından gizlemesine yardımcı 
oldu.”1 Bu paranın kredi değil, ticari bir 
anlaşma olduğu göz önüne alındığın-
da, bu anlaşma, borç düzeyinin milli gelir 
düzeyini ya da GSYH’yı aşmadığını ve 
enflasyonun da Avrupa tarafından kabul 
edilebilir seviyeyi geçmediğini gösterdi. 
Amerika’nın amacı, Avrupa Birliğini za-
yıflatmak, parçalamak ve Euroya darbe 
indirmek ki böylece dolar ile rekabet 
edemesin. Amerika bunu, Avrupalılar 
ve ekonomileri ve tüm dünya üzerinde-
ki Amerikan hegemonyasının devamını 
sağlamak için yapmaktadır. Bunun üzeri-
ne şirketler ve Amerikan özel dev finans 
kurumları, ülke yararına ve Amerika 
devleti ile koordinasyon içinde belirli bir 
rol oynamaktadırlar. Almanya bundan 
duyduğu endişelerini dile getirmiş, 2010 
yılında Yunanistan’da mali kriz patlak ve-
rip bölgenin uyumu, Euro ve Almanya 
üzerinde yansımaları olunca Yunanistan’ı 
yalancılık ve sahtekârlık ile suçlamıştı. 

4- Dünya Bankası, Uluslararası Para 
Fonu ve Dünya Ticaret Örgütü, uluslara-

rası kurumlar olarak kurulmuş iseler de 
evrensel bir hükümet gibi davranarak, 
devletlere kendi iradesini dayatan ba-
ğımsız bir kurum olamamışlardır. Aksine 
onlarda söz ve etki sahibi Amerika’dır. 
Amerika diğer ülkelere, politikaları-
nı dayatmak için onları istismar ediyor. 
Amerika, bu uluslararası kurumlara 
özelleştirme yasalarını, küreselleşme ve 
yanı sıra diğer ülkelere piyasa ekonomi 
politikasını empoze etti ve bu kurum-
lar aracılığıyla dolarını dünyaya dayat-
maktadır. Doları petrol, gaz, altın, diğer 
madenler ve emtia fiyatlarının takdir 
edildiği bir para birimi hâline getirmek 
istemektedir ki bunu büyük ölçüde ba-
şarabilmiştir. Dünyanın kontrolünü eline 
geçirmek amacıyla döviz işlemleri için 
doları dünya parası yaptı. Böylece do-
lar, dünyada geçerli para oldu. Birçok 
devletin para birimi dolara bağlandı ve 
dolar, pek çok ülkenin parasal rezervi 

hâline getirildi. Bunlar, Amerikan dev-
letinin dünyayı kontrol etme yöntemle-
rinden bir kaçıdır. Bu nedenle dünyayı 
yöneten ve ulus devleti ortadan kaldıran 
evrensel bir hükümetten bahsetmek, 
fantezidir. İşin doğrusu büyük devlet-
ler, özellikle de dünya siyasetinin birinci 
devleti dünyayı kontrol eder ve yönetir.

Kapitalist devletler ve sermaye iliş-
kisini kavrayabildiğimizde taşlar yerine 
oturacaktır. Bu bağlamda şunları söyle-
mek mümkündür:

a- Kapitalist devletler, sermaye sa-
hipleri tarafından yönetilir. Her kapitalist 
devlette, sermayedarlar devleti ortadan 
kaldırmaksızın kendi çıkarlarına hizmet 
etmeleri için yöneticileri seçerler. Ser-
mayedarlar, kendi çıkarlarını korusun ve 
kârlarını artırmak için dünyanın geri ka-
lan devletlerini kontrol etsin diye kendi 
devletlerini korumaya alırlar. Devletleri 
ne kadar güçlü olursa, ticaretleri de o 

kadar büyük olur ve kârları da o kadar 
muazzam olur. Ama bir şirket ya da fi-
nansal kurum, bir devlet olamaz; çünkü 
amacı, kâr elde etmektir. İnsanlar da onu 
devlet kabul etmezler. Şirketler devlet 
organlarını oluşturamaz, yürütemez, in-
sanların işlerini güdemezler. 

Kapitalist devletler, özelleştirme 
politikalarına başladıklarında elektrik, 
telefon, şehirlerarası raylı sistemler ve 
otoyollar gibi halka hizmet eden ve hal-
kın yararına çalışan devlet kurumlarını 
şirketlere sattılar. Bu tür hizmetleri satın 
alan bu şirketlerin, yürütme mekanizma-
sına yani devlete ihtiyaçları vardır. İnsan-
lar tarafından borçlar ödenmediğinde 
ya da bazıları ödemeyi reddettiklerinde, 
şirketler emniyete ve devletin yargısına 
başvururlar. İnsanlar, şirket kurumlarına 
saldırdıklarında veya “Wall Street’i işgal 
et” kampanyasında olduğu gibi onları 
protesto ettiklerinde, kendilerini koru-
ması için devlete sığınırlar. İşlerini yapa-

bilmeleri ve projelerini yürütebilmeleri 
için mevzuata ihtiyaçları vardır. Ame-
rika’da, ardından da Avrupa’da finan-
sal kriz patlak verdiğinde, şirketler 
ve finansal kurumlar, vergiler yoluyla 

halktan toplanan paraları sözde para 
pompalamak adı altında değersiz ya da 

düşük hisselerini satın alarak kendilerini 
kurtarması için devlete başvurdular. Bu 
nedenle şirketler ve finans kurumları, 
teorik olarak kuvvetler ayrılığını benim-
seyen kapitalist devletlerde ne yürütme 
ne yasama ne de yargı yetkilerine sahip 
değildirler. Şirketler sadece kendileri-
ni korumak, yurtiçinde ve yurtdışında 
projelerini gerçekleştirmek, haklarını 
elde etmek, rant sağlamak ve krizler ol-
duğunda kurtarılmak için bu makamlara 
etki etmeye çalışırlar.

b- Bütün kurumların çalışmaları, ait 
oldukları ulus devletlere hizmet etmek 
amacından dışarı çıkmaz. Ahlaki veya 
insani olarak alçakça bir iş olsa bile 
herhangi bir işi yapmaktan bu anlamda 
kaçınmazlar. ABD’deki casusluk skan-
dalının ortaya çıkardıkları bunu kanıt-
lar. Amerika, diğer ülkeleri özellikle de 
müttefiki Avrupa ülkelerini,  yöneticileri, 
elçilikleri, şirketleri ve vatandaşları istih-
barat servisine ait özel elektronik cihaz-
lar kullanarak dinledi. Google ve Yahoo 
gibi elektronik web sitelerini kontrol 
eden şirketlerin de bunda payı vardır. 



87Suskunluğun Kırılma Noktası

Bu skandal, kapitalist devletler arasın-
da ulusal egemenlik üzerinde çatışma 
gerçeğini ortaya koymaktadır. Amerika, 
Londra’daki bir basın toplantısında dı-
şişleri bakanı John Kerry’nin ağzından 
yapılanları itiraf  etti. Kerry, “Ulusal Gü-
venlik Ajansı’nın, bazı durumlarda kabul 
edilebilir sınırları aştığını.”2 söyledi. Sonra 
“Bu dinleme işlemlerinin, terörist saldırıları 
önlediğini.” iddia etti. Oysa Alman Şan-
sölyesi Merkel gibi Avrupalı liderleri din-
ledikleri bilinmektedir. On yıl boyunca 
onun cep telefonunu dinlemişler. 
Amerika’nın tüm bunları ulusal 
egemenliği ve dünyadaki çıkar-
larını korumak, Amerikan hege-
monyasından kurtulmak isteyen 
Avrupa ülkelerinin bütün hareke-
tini izlemek,  kendisi ile rekabet 
edecek uluslararası bir konuma 
sahip herhangi bir gücün ortaya 
çıkmasını ya da bu hegemonya-
nın tehlikeye düşmesini önlemek 
için yaptığı gün ışığı kadar açıktır.

Tüm Amerikan şirketleri, ulus 
devlete, Amerikan kültürüne 
ve değerlerine hizmet vermek-
tedir.  Üç yıl önce Çin ile ABD 
şirketi Google arasında anlaş-
mazlık patlak verdiğinde, bu 
açıkça gün yüzüne çıkmıştır. Çin 
haber ajansı Xinhua 23.3.2010 
yılında “Ne yazık ki Google sa-
dece Çin’de ticari faaliyetlerini 
genişletmek için çalışmıyor, aksi-
ne Amerikan kültürüne, değerleri-
ne ve fikirlerine teşvik etmek için 
çalışıyor.” dedi. Hatta Amerika, 
kapitalist ideolojiyi paylaştığı 
Avrupa’da bile kendine özgü fi-
kirlerini, kültür ve değerlerini pa-
zarlamaktadır. Bundan amacı, Avrupa’da 
Amerikan hegemonyasını güvence altı-
na almak için Amerikalıya ve Amerikan 
devletine saygı ve takdir toplamaktır.

Buradan açığa çıkıyor ki kapitalist ide-
olojiye dayalı ulus devletlerin varlığını or-
tadan kaldıran evrensel otoriteye sahip 
sözde gizli yapıların varlığından bahse-
demeyiz. Bilderberg kulübü ve Trilateral 
Komisyon, dünya üzerinde ülkelerinin 
hegemonyasının sürekliliğini sağlamak 
amacıyla Amerikalılar tarafından kurul-
muş kulüplerdir. Finansal, elektronik ve 
gayrimenkul, askerî ve diğer büyük sa-
nayiye dayalı şirketler, büyük iş adam-

ları, kambiyocular ve borsalardaki spe-
külatörler gibi Amerika’daki tüm büyük 
şirketler, ülke yararına çalışırlar. Aynı 
zamanda yurtiçindeki ve dışındaki mali 
kazançlarını korumak, artırmak ve geniş-
letmek için ülkelerindeki yetkilileri etki 
altına almak için uğraşırlar. 

Bu yapılar diğer devletlere karşı kendi 
ülkelerinin politikasına hizmet etmek ve 
bu ülkeler üzerindeki nüfuzunu güvence 
altına almak için yurtdışında önemli bir 
rol oynarlar. Bunun yanı sıra Amerika, 

her ülkede askerî üsler kurarak ve her 
ülke ile stratejik ittifaklar oluşturarak as-
kerî hegemonyasının devam etmesi için 
gayret gösterir. Politikasını uygulamak için 
NATO’yu kullanır ve kendi önderliğinde 
onu güçlendirmek için çabalar. Avrupa 
Amerika’nın liderliği altından çıkıp gitme-
sin diye bir Avrupa ordusunun kurulma-
sını engelledi. Amerika, müttefikleri bile 
olsa hareketlerini izlemek için başkaları-
na karşı casusluk yapar; doların küresel 
para birimi kalmasını sağlayarak ekono-
mik ve finansal hegemonyasının devam 
etmesine yönelik çalışma yapar; Dünya 
Bankası, Uluslararası Para Fonu ve Dün-
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ya Ticaret Örgütü gibi küresel finansal ve 
ticari kuruluşlar üzerindeki hâkimiyetinin 
süreklilik arz etmesi için çaba sarf  eder. 
Birleşmiş Milletler, özellikle de Güvenlik 
Konseyi üzerinde hâkimiyet kurarak si-
yasi hegemonyasının devam etmesi için 
çaba sarf  eder. Ajanlar kazanarak ve 
başka ülkelerdeki yönetim sistemlerini 
kendisine bağlayarak o devletler üze-
rinde kontrolünün sürmesi için uğraşır. 

Tüm bunlar, Amerikan devletini, ulu-
sal özelliğini ve dünyada birinci dev-

let olarak küresel merkezini ko-
ruma odaklıdır. Bu nedenle nüfuz 
bölgelerinde ve sömürgecilikte 
yerlerine geçmek için İngiltere ve 
Fransa gibi kardeş sömürgeci ka-
pitalist devletler ile çatışmaya gir-
miştir. Bu konuda da büyük ölçü-
de başarılı olmuştur. Tek başına 
efendi olarak kalmak, dünyada 
ilk ve son sözü söyleyen olmak, 
Batı dünyası ve kapitalist düşün-
ce sahiplerine önderlik etmek ve 
korumak amacıyla o devletleri 
uluslararası konumdan alaşağı et-
mek için çalışmış; başka bir fikir 
taşıyıp da onu kendi fikri yerine 
koymaya çalışan ya da o fikre da-
yalı ne kadar küçük olursa olsun 
herhangi bir devlet kurmak iste-
yen herkese de savaş açmıştır. 

Bu yüzden Hilâfet Devleti 
kurmak çağrısına asla tahammül 
edemez. Amerika’daki araştırma 
merkezleri, strateji enstitüleri  ilk 
günden itibaren ve Hilâfet’in ku-
ruluşu öncesinde onu kurma ça-
lışmalarını hatta bu konudaki tüm 

fikirleri boşa çıkarmak için araştırmalar 
ve planlar hazırlamaktadırlar. 

Ancak bunlar er ya da geç Hilâfet’in 
Amerikan hegemonyasına kısmi zarar 
veren mevcut kapitalist devletler gibi 
olmadığını fark edeceklerdir. Amerika, 
Allah’ın izniyle Hilâfet ile karşılaştığı gün 
hüsrana uğrayacaktır.

-Al“ َواللَُّه َغالٌِب َعَل أَْمرِِه َولَِكنَّ أَكَْثَ النَّاِس اَل يَْعلَُموَن
lah, işinde galiptir, fakat insanların 
çoğu bunu bilmezler.” 3

Bilderberg kulübü 
ve Trilateral 

Komisyon, dünya 
üzerinde ülkelerinin 

hegemonyasının 
sürekliliğini sağlamak 
amacıyla Amerikalılar 
tarafından kurulmuş 

kulüplerdir

1   [el Cezire Belgesel ve Wall Street, 14.2.2010 
Avrupa'daki Mali Kriz]
2   01.11.2013 BBC
3   Yusuf Suresi 21
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Geçmiş, tarih olmuş olsa bile 
orada geleceğe ilham kaynağı 
olacak birçok şey vardır. Hele 

ki bu geçmiş İslâm ümmetinin geçmişi ise... 

Tek bir ümmet iken tek bir devleti-
miz var iken İslâm hayata hâkim iken Al-
lah Subhanehû ve Teâlâ’nın şeriatı saf  dışı 
edilmemişken onurlu ve kendimize has 
bir hayatımız vardı. Biz “biz” idik. Kimliği-
miz belli rengimiz belli idi. Batı gayri insani 
bir yaşam sürerken İslâm ümmeti çağının 
çok ilerisinde, tüm dünyanın gıpta ile bak-
tığı bir hadarat ve medeniyet inşa etmiş-
ti. Sonra olanlar oldu. Sahip olduğumuz 
muhteşem gücün kaynağını doğru tespit 
etmede zafiyete düştük. Asıl güç İslâm 
iken asker sayımıza, iktisadi durumumuza 
bakar olduk; İslâm gölgede kaldı. Nihaye-
tinde Batı yeni bir fikir ile kalkınırken biz 
yerimizde saydık. Öyle bir zaman geldi ki 
askerî gücümüzü de kaybettik ve belde-
lerimiz teker teker işgal edilmeye başladı. 

Batı askerî zaferlerinin ardından öl-
dürücü darbeyi zihinlerimizi işgal ederek 
vurdu. Batılıların nasıl düşündüğünü öğ-
renirken bizim nasıl düşünmemiz gerek-
tiğini unuttuk. Hayallerimiz bile Batılıların 
çizdiği sınırlarda kaldı. Hedeflerimiz kü-
çüldü, ufuklarımız daraldı. Allah’ın Ra-
sulu SallAllahu Aleyhi ve Sellem dünyayı, 
mü’minin zindanı kâfirin cenneti olarak 
tarif  ettiği hâlde kâfirlerin cennetinden 
bir kaç kırıntı kapmak için amansız bir 
yarışa girdik. Kimliğimiz kayboldu, rengi-
miz silikleşti. Düşmanlarımız gibi düşün-
meye ve yaşamaya başladık. Onlardan 
farkımız kalmadığı an... Onları dost kabul 
ettiğimiz an... Onları taklit etmeye başla-
dığımız an... Yenildik! Mağlup olduk! He-
zimete uğradık! 

Çok şeyi kaybettik ve çok şeyi ka-
zandık. Kendi kültürümüzü kaybettik 
Batı kültürünü kazandık. Kendi tarihimi-
zi kaybettik Batı tarihini kazandık. Kendi 

düşünce metodumuzu kaybettik Batı dü-
şünce metodunu kazandık. Ama kaybet-
tiğimiz bir şey var ki onun yerini hiçbir 
şey dolduramadı ve dolduramaz; kendi-
mize, ümmetimize, fikirlerimize olan gü-
veni kaybettik. 

Güven kaybı çok büyük felaketler-
le neticelenen tahmin edemeyeceğiniz 
kadar büyük bir kayıptır. Zira kendine 
güvenini kaybeden bir kişi asla kalkınma 
yolunda seyredemez. Ümmeti kalkın-
dırmak için harekete geçmez. Davete 
kulak tıkar ve o küçük dünyasında ezik 
bir şekilde yaşamaya devam eder. Kar-
nının doyması, evinde çocuklarına karşı 
oynadığı baba rolü, kurgulanmış diziler-
deki sahte kahramanlar ve onların hissî 
söylemleri onun için yeterlidir. Küçük 
şeylerle yetinmeyi öğrenmiş, seçimlerde 
oy kullanarak vatandaşlık görevini yap-
mış olmanın huzuru ile yaşamını devam 
ettirir. Elbette buna yaşam denirse... 
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Toplumun içindeki bir ferdin durumu 
bu şekilde olduğu gibi toplumu yöneten 
yöneticilerin de durumu bundan farklı 
değildir. Onlar da kendilerine ve toplu-
ma karşı güvenlerini yitirmiş vaziyettedir. 

Hepimiz iktidara gelenlerin söylem-
lerinde ve davranışlarında bariz farklı-
laşmaların olduğunu görmüşüzdür. Mu-
halefette iken mangalda kül bırakma-
yanlar iktidara geldiklerinde 
süt dökmüş kedi gibi olur. 
Bunun sebebi iktidar gerçeği 
ile karşı karşıya kalmalarıdır. 
İktidara gelenler doğal ola-
rak kendisini hem topluma 
karşı hem de kendisini ikti-
dara taşıyan güce karşı so-
rumlu hisseder. Zira seçim 
dediğimiz şey göz boyama 
ve teferruattan ibarettir. 
Topluma liderlik edecek kişi 
malum güçler tarafından çok 
önceden seçilir ve yetiştirilir. 
Toplumun nabzını tutan tüm 
oyuncular seçilmiş kişiye bir 
şekilde destek verir. Seçilmiş 
kişi topluma arz edilir, yıldızı 
parlatılır, topluma sevdirilir, 
kurtarıcı olarak gösterilir. 
Böylece halk kendisine sunu-
lan bu seçilmişe seçimlerde 
oy verir ve kurgu tamamlan-
mış olur. Kimse seçilmiş kişi-
den şüphe etmez. Alışılmışın 
dışında cereyan eden olaylar 
tesadüf, tevafuk yahut Al-
lah’ın yardımı olarak kabul edilir. Oysa 
hakikat bambaşkadır. Sömürgeciler 

Yukarıda kısaca anlattığımız iktidar se-
rüveninin ardından “seçilmiş kişi” iki his 
arasında gidip gelmeye başlar. Kendisine 
iktidar yolunu açan güce karşı minnet his-
si duyarken topluma karşı da sorumluluk 
hissi duyar. Bu iki his iktidarda kaldığı sü-
rece birbiriyle mücadele edecek ama ka-
zanan hep minnet hissi olacaktır. Sömür-
geci ABD’ye karşı duyulan minnet hissi...

Elbette “seçilmiş kişi” bu sahtekârlığın 
farkındadır ve iç dünyasındaki meşrulaş-
ma çabası sonuçlanmamıştır.  Geceleri 
kafasını yastığa koyduğunda ihanetlerini 
unutup rahat uyuyabilmesi için ikinci saf-
hada kendisini vicdanına karşı haklı çıkar-
tacak savunma mekanizmaları oluşturur. 
Kurulan bu savunma mekanizmalarından 
ilki halka karşı güvensizliktir. 

Halk, “seçilmiş kişi” naza-
rında kimsesiz bir çocuk gibi-
dir. Güçsüz, zayıf  ve çaresiz. 
Halkın ordusu ele geçirilmiş 
ve halk düşmanı yapılmış. 
Halkın ordusu sanki İngiliz or-
dusu... Yargı keza aynı. Elinde 
keskin bir kılıç sömürgecilerin 
hizmetinde. Emniyet teşkilatı 
ele geçirilmiş... halk korkak, 
sindirilmiş, bastırılmış ve eli 
kolu bağlanmış. Bu halkla de-
ğil sömürgecilerle mücadele 
etmek sokağa bile çıkılmaz di-
yerek topluma karşı derin bir 
güvensizlik oluşturur.

İkinci avuntu ise dünya 
düzeni üzerinden kurgulanır. 
“Seçilmiş kişi” iktidara geldi-
ğinde sömürgecilerin dünyayı 
parsellediğini görür. Sadece 
kendi ülkesi değil halkı Müs-
lüman olan ülkelerin tamamı-
nın yöneticileri tıpkı kendisi 
gibidir. Onlarla birlikte bu 
parsellenmiş dünya düzenine 

karşı gelmesi imkânsızdır. Bilir ki onlar 
da kendisi gibi “Efendi”den habersiz kılı-
nı dahi kıpırdatamaz, şehadet parmağını 
oynatamaz. Müslüman ülkeler borsa, his-
se senedi, petrol vb. ürünler ile kuşatma 
altına alınmış sermaye tamamen sömür-
geci efendinin eline geçmiştir. “Efendi”-
ye itaat edilmez ise borsadaki yabancı 
yatırımcı kaçacak, Körfez sermayesi gel-
meyecek, iktisadi krizler baş gösterecek 
ve nihayetinde tüm bunların yükü halkın 
sırtına binecek. Zaten ciddi manada zor-
luklar yaşayan halk bu yükü asla taşıya-
maz. Öyleyse yapılması gereken çarpık 
da olsa bu dünya düzenine adapte olmak 
ve “Efendi”nin sözünden çıkmamaktır.  

DÜNYAYI AMERİKA’DAN KURTARACAK OLAN TEK GÜÇ

Sömürgecilerden icazet 
almaksızın merdivenleri 

çıkmaya çalışanlar, 
medya, emniyet, yargı 
gibi bekçiler tarafından 
alaşağı edilir. Hâl böyle 

iken kimse bize bağımsız 
bir lider, bağımsız bir ülke 

hikâyesini anlatmasın!

her merdiven basamağının başına ken-
di adamlarını yerleştirmişken; ne kadar 
üstün yetenekleri olursa olsun halktan 
sıradan bir kişinin iktidar merdivenlerini 
tökezlemeden adım adım çıkması ola-
naksızdır. Malum gücün onayı ve isteği 
olmadan o merdiven basamaklarını hiç 
kimse çıkamaz. Sömürgecilerden icazet 
almaksızın merdivenleri çıkmaya çalı-
şanlar, medya, emniyet, yargı gibi bek-
çiler tarafından alaşağı edilir. Hâl böyle 
iken kimse bize bağımsız bir lider, ba-
ğımsız bir ülke hikâyesini anlatmasın! 

İktidardaki “seçilmiş kişi” yaptığı iha-
neti meşru kılmak için ilk önce sömürgeci 
kâfirlerin menfaatleri ile sorumluluk hissi 
duyduğu toplumun menfaatlerini birleş-
tirme çabasına girer. Bu ikisi birbirinden 
doğu ile batı kadar uzak olsa da... Misalen 
Türkiye ordusunun Cerablus Operasyonu. 
Türkiye Suriye’ye girerken bu harekâtın 
ülke menfaatleri için yapıldığını bağıra ba-
ğıra altını çize çize toplumun zihinlerine 
işledi. Peki, gerçek böyle midir? Türkiye 
Cerablusa girerek ne elde etmiştir? Bu-
nun müspet bir cevabı var mıdır? Oysa 
Türkiye’nin Cerablusa girmesi Halep’in 
rejimin eline geçmesinde kilit bir rol oyna-
mıştır. İşte bunun gibi nice örnekler vardır. 



90 Köklü Değişim

Ümmetin İhtiyacı Siyasi Liderlik

İşte Müslümanların başındaki yöne-
timlerin durumu bundan ibarettir. Birinin 
hikâyesi diğerinden farklı olsa da durum-
ları aynıdır. Sömürgeci ABD/İngiltere 
dizginleri eline alarak dilediğini dilediğine 
yaptırmakta ve kendi çıkarlarını bu dünya 
düzeninde korumaya devam etmektedir. 

Peki, ne zamana kadar? Ne zamana 
kadar bu böyle devam edecek? Sömür-
geci kâfir ABD’yi Efendi kılan dünya dü-
zeni nasıl değişecek? Kim değiştirecek?

Mukaddime’nin yazarı İbni Haldun’un 
dediği gibi devletler insan gibidir. Doğar, 
büyür, zayıflar ve ölür. ABD 
beşerî ideoloji ile yönetilen bir 
devlettir. Onu üstün kılan tatbik 
ettiği nizam değildir. Onu üstün 
kılan sahip olduğu iktisadi güç 
değildir. Onu üstün kılan sade-
ce korkakları korkutan devasa 
askeri gücü hiç değildir. Onu 
üstün kılan karşısında kendisine 
boyun eğmeyecek, tehditlerine 
kulak asmayacak, ümmeti tek 
bir çatı altında toplayarak İslâm 
ideolojisini tatbik edecek Râşidî 
Hilâfet Devleti’nin henüz hayat 
sahnesindeki yerini almaması-
dır. Evet, onu üstün kılan üm-
metine sahip çıkan, ümmetine 
güvenen râşid bir halifenin ol-
mamasıdır. 

ABD, Müslümanların par-
çalanmış olmasından, başında-
ki yöneticilerin sömürgeciler tarafından 
bahşedilen koltukları her şeyden çok 
sevmesinden faydalanarak İslâm ümme-
ti üzerinde istediği planları yapmakta ve 
yürürlüğe koymaktadır. Dilediği beldeyi 
gerekçe göstermeksizin işgal etmekte, 
kimseye hesap sormaksızın ümmetin ev-
latlarını katletmekte, yer altı ve yer üstü 
zenginliklerini ülkesine taşımaktadır.

Kuşkusuz ABD’nin yaptığı zulümler 
saymakla bitmez ve herkesçe malumdur. 
Bu zulümleri unutmak görmezden gel-
mek, ABD’yi dost kabul etmek ümmete 
ihanettir. Lakin bu yazıda ABD’nin zulüm 
tarihini buraya aktarmayacağız. Bunun 
yerine ABD’nin nasıl yok olacağını, Beyaz 

Saray’a üzerinde La ilahe illallah Muham-
medun Rasulullah yazılı Hilâfet sancağı-
nın nasıl dikileceğini sizlerle paylaşacağız. 
Belki söylediklerimize hayal diyerek bu-
run kıvıranlar olacaktır ama unutmayın ki 
“Kisra’nın Beyaz Sarayları” da hayaldi...

 Tarihimiz bize gösterdi ki bizi güçlü 
kılan tek unsur İslâm’dır. Bu, klişeleşmiş 
bir cümleden ziyade hakikatin ta kendisi-
dir. Bu hakikat İslâm’ın zuhur ettiği tarih, 
mekân ve dünya düzenine dikkatli göz-
lerle baktığımızda net bir şekilde karşımı-
za çıkacaktır. 

teydi. Nitekim dünya siyaseti bu iki sü-
per güç tarafından yönlendirilmekteydi. 

Hiç düşündünüz mü? Her şeye gücü 
yeten, bir şeyin olmasını dilediği zaman 
sadece “ol” diyen ve hemen oluveren 
Allah Subhanehû ve Teâlâ, Bizans ve Sa-
sani’den ya da başka bir güçlü devletten 
değil de neden en zayıf  ve en güçsüz bel-
deden, Mekke’den birini kendisine Rasul 
olarak seçmiştir? Elbette Allah Subha-
nehû ve Teâlâ dilemiş olsaydı Sasani’den 
yahut Bizans’tan güçlü bir şahsı Rasul 
seçebilir, böylece risalet daha kolay bir 
şekilde dünyaya taşınabilirdi. Ama Allah 

Subhanehû ve Teâlâ bunu di-
lemedi. En zayıf, en güçsüz bir 
yere risaletini gönderdi. Zira 
Allah, bir şahsın yahut bir halkın 
gücüyle değil de İslâm’ın gücüy-
le tüm dünyaya nasıl hükmedi-
lebileceğini göstermek istedi. 

İslâm, elinde tutan ve ona 
sarılan için büyük bir güçtür 
ama hangi İslâm sorusunun 
doğru cevaplanması gerekmek-
tedir. Elbette ki steril edilmiş, 
ibadetlere hapsedilmiş bir İs-
lâm ümmetini kalkındırmaya ve 
onu diğer ümmetlerin üzerine 
çıkarmaya ehil değildir. İslâm 
ümmetini kalkındıracak ve tek-
rar eski ihtişamlı günlerine yeni-
den kavuşturacak olan İslâm el 
değmemiş, hayatın her alanına 
dair hükümleri olan ideolojik 

İslâm’dır. Bu ideolojik İslâm’ın hayata hâ-
kim olma seyri şu şekilde gelişecektir: 

Toplumsal sarsıntıların yaşandığı bir 
dönemde toplumun düşünürleri bu 
sarsıntıdan kurtulmanın yollarını arar. 
Nihayetinde içlerinden biri bu fikir fırtı-
nasında köklü çözüme ulaşır. İslâm ide-
olojisi bu şahsın zihninde tüm berraklığı 
ile canlanır ve ihsas sahibi kişilere bu 
köklü çözümü taşır. Böylece ilk kitleleş-
me meydana gelmiş ve ilk halaka oluş-
muş olur. Bu ilk halaka hızlı ve etkili bir 
şekilde daveti taşımaya başlar. Bu davet 
neticesinde sarsıntıdan kurtulmak ve 
ümmeti kalkındırmak isteyenler İslâm 
ideolojisi etrafında kitleleşir. Kitleleşme 

Peki, ne zamana kadar? 
Ne zamana kadar bu 
böyle devam edecek? 

Sömürgeci kâfir ABD’yi 
Efendi kılan dünya 

düzeni nasıl değişecek? 
Kim değiştirecek?

Mekke, her ne kadar İbrahim Aley-
hi’s Selam’ın inşa ettiği Kâbe’yi bünye-
sinde barındırsa da siyasi açıdan dünya 
siyasetinde tek kelimelik söz hakkına 
sahip değildir. Kayalıklar arasında sıkış-
mış, verimli toprakları olmayan, ilkel 
inançlara sahip, insani ve ahlaki yönden 
çöküntüye uğramış, kabile bağları ada-
letin önüne geçmiş, adalet yok olmuş 
her açıdan gayri insani bir hayat Mekke 
ve civarını kuşatma altına almış vaziyet-
te idi. Bu hâliyle Mekke, Araplar naza-
rında ruhani açıdan kıymet arz etse de 
dönemin bölgeye hâkim iki devleti Bi-
zans İmparatorluğu ve Sasani Krallığı 
açısından hiçbir anlam ifade etmemek-
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seyri hızla ilerler, toplumla kaynaşma 
merhalesine geçilir. Toplumla kaynaş-
ma merhalesinde topluma hitap edilir. 
Böylece toplum, kitleden ve köklü bir 
çözümden haberdar olur. Rejim orta-
ya çıkan bu kitleye karşı sert bir tutum 
izler. Değişime kapalı ve değişimden 
korkan toplum da aynı şekilde kitleye 
karşı negatif  bir tutum sergiler. Kitle bu 
dirençlere karşı ayakta kalıp fikrinden 
ve metodundan sapmaz yoluna devam 
ederse mütekâmil bir parti hâlini alır. 

İşte bu mütekâmil parti fikrini tüm 
dünya Müslümanlarına ulaştırır ve onla-
rı İslâmi hayatı başlatmaya davet eder. 
Yaşanan sorunların gerçek kaynağının İs-
lâm’dan uzaklaşmak olduğunu ve gerçek 
çözümün İslâm ideolojisine göre bir ha-
yat sürmekten geçtiğini gösterir. Sömür-
geci kâfirlerin İslâm ümmeti üzerindeki 
planlarını deşifre eder. Yaşanan krizlere 
İslâmi çözümler üretir. İslâm ümmetini 
tek bir çatı altında toplamak için gecesini 
gündüzüne katar. 

Toplum bu davet karşısında şaşkı-
na döner. Zira geleneksellik toplumun 
temel prensibidir. Yeniliklere kapalıdır. 
Değişim onu korkutur. Bir yandan fikrin 
gücünü hisseder diğer yandan sorunların 
çözümü için başka yollar arar. 

İktidarlar parti ile toplum arasına du-
var örmeye çalışır. Bilir ki parti toplumun 
liderliğini ele geçirir ise iktidarları yerle 
bir olacaktır. Bu münasebetle partiye 
karşı her tür gayri ahlaki yolu dener. Hap-
se atar, iftiralar sıralar, kontrollü kitleleri 
destekleyerek parti ile benzer şeyler söy-
lemesini sağlar ama davetin gelişmesine, 
topluma nüfuz etmesine engel olamaz. 

Toplumdaki hoşnutsuzluk her geçen 
gün artarak devam eder. Alternatif  ola-
rak kendisine sunulanlar tükendiğinde 
sıra partiye gelecektir. Parti topluma hi-
tap etmeye devam eder. Sorunların çö-
zümünün kendisinde olduğunu gösterir. 
Toplum yine bir şiddetli sarsıntı ile karşı-
laştığında bu kez sahte çözümleri redde-
derek partiye kollarını açar. Parti ile top-
lum buluştuğunda devlet mekanizmala-
rında çözülmeler yaşanmaya başlar. İkti-

dar sertliğine sertlik katarak hayatta kal-
maya, ömrünü uzatmaya çalışır. Bu süreç 
kritik bir süreçtir. Toplum iktidarın tehdit 
ve şiddetine boyun eğmeyerek parti ile 
birlikte olmaya devam ederse devlet 
mekanizmasındaki çözülmeler kopuşlara 
dönüşür. Bu süreçte en kritik rol yine par-
tinindir. Nusret talebi çalışmaları işte bu 
zamanda meyvesini verecek ve yaşanan 
kopuşları partiye yönlendirerek iktidarın, 
partinin eline geçmesini sağlayacaktır. 

İktidara gelen parti o güne kadar ye-
tiştirdiği devlet adamlarıyla işe koyulur. 
İslâm ideolojisi tatbik edilmeye başlar ve 
tüm dünya Müslümanlarına açık bir davet 
yapılır. Râşidî Hilâfet Devleti’nin kuruldu-
ğu ilan edilerek dünya Müslümanlarından 
halifeye biat etmesi istenir. Elbette bu da-
vet karşısında Müslümanlar ne yapacağı-
nı bilemez. Kimileri davete anında icabet 
ederken kimileri bekleyip görmek ister. 

Kurulan Hilâfet Devleti ilk iş olarak 
ülkedeki ABD ve İngiltere elçiliklerini ka-
patarak elçileri ülkesine gönderir. Daha 
sonra “İsrail” denen Yahudi varlığına sa-
vaş ilan eder. Jetler “İsrail”deki yangını 
söndürmek için değil işgal edilmiş mukad-
des beldeyi kurtarmak için kalkar. Hilâfet 
ordusu “İsrail”in üzerine yürür ve 9 yiğit 
insanın şehit edildiği Mavi Marmara’nın 
takip ettiği yolu takip ederek “İsrail” li-
manlarına çıkartma yapar. Korkak Yahu-
diler kaçacak yer ararken ABD, İngiltere 
vb. devletler Hilâfet Devleti’ni kınayarak 
geri çekilmesini ister; aksi hâlde savaş aça-
caklarını bildirir. Hilâfet Devleti bu notaya 
nota ile karşılık verir: “Kudüs ve tüm Filis-

tin toprakları Müslümanlarındır. Asla geri 
adım atmayacağız. “İsrail” denilen Yahudi 
varlığı bu topraklardan kovulup haritadan 
silinene kadar savaş devam edecektir.”

ABD ve İngiltere ilk etapta her zaman 
yaptığı gibi kendisi savaş meydanlarında 
olmaktan ziyade uşağı olan hain yöneti-
cileri devreye sokarak Müslümanlar ara-
sında fitne tohumları ekip onları birbirine 
kırdırmaya çalışacaktır. Ancak ilk hamle 
Hilâfet Devleti’nden gelmiş ve “İsrail”e 
karşı ilan ettiği cihat tüm dünya Müslü-
manları arasında yankı bulmuştur. Diğer 
İslâmi beldelerdeki parti çalışmaları neti-
cesinde halk Hilâfet Devleti’ni destekle-
mek için sokaklara çıkmış, iktidar sahip-
lerine Hilâfet Devleti’ne ilhak için çağrıda 
bulunmaya başlamıştır. Artık bu saatten 
sonra Hilâfet Devleti ile ümmet arasına 
girmeye çalışan tüm iktidarlar teker te-
ker devrilecektir.

Yeni ilhaklar ile Raşidî Hilâfet Devleti 
gücüne güç katmış ve dünya Müslüman-
larının gözbebeği konumuna yükselmiş-
tir. ABD, İngiltere, Rusya vb. devletler 
her ne kadar Hilâfet Devleti’ni yok et-
mek için askerî güç kullanmak isteseler 
de iç dengeler buna müsaade etmeye-
cektir. Bünyesinde milyonlarca Müslüma-
nı barındıran Avrupa ve Rusya, istikrarı 
korumak adına bu savaşta tarafsız kalma-
yı tercih edecek, İngiltere sinsi siyaseti ile 
ABD’yi kışkırtacak nihayetinde kendisi 
perde gerisinde kalmaya özen göstere-
cektir. Geriye kendisini dünyanın sahibi 
sanan küstah ABD kalacaktır. 

DÜNYAYI AMERİKA’DAN KURTARACAK OLAN TEK GÜÇ
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Şimdi, müstakbel Raşidî Hilâfet Devleti’nin (RHD) birinci etapta ulaşabileceği güç ile ABD’nin mevcut gücünü kıyas edelim ve 
nasıl bir tablo ile karşı karşıya kalacağımızı görelim. 

Toplam Nüfus: 

RHD: 314.496.995

ABD: 321.368.864

Askerliğe elverişli iş gücü: 

RHD: 126.581.000

ABD: 120.025.000

Yıllık askerlik çağına ulaşanlar: 

RHD: 5.926.000

ABD: 4.220.000

Aktif  asker sayısı: 

RHD: 1.767.700

ABD: 1.400.000

Yedek asker sayısı: 

RHD: 1.808.700

ABD: 1.100.000

Petrol üretimi (günlük/varil): 

RHD: 20.797.970

ABD: 8.653.000

Bilinen Petrol Rezervi (Varil): 

RHD: 648.486.000.000

ABD: 36.520.000.000 

Tanklar: 

RHD: 13.754

ABD: 8.848

Zırhlı Savaş Araçları: 

RHD: 41.642

ABD: 41.062

Toplam Uçak sayısı: 

RHD: 4.447

ABD: 13.444

Bu kıyaslamadan da görüleceği üzere 
teknolojik üsünlüğü bir kenara bırakacak 
olursak denk iki kuvvet karşı karşıyaya 
gelecektir. Ancak ABD ordusunun 
dünyanın dört bir tarafında dağınık bu-
lunmasını dikkate almak gerekmekte-
dir. Râşidî Hilâfet Devleti’nin ordusu ise 
Ortadoğu coğrafyasında bütün hâldedir. 
ABD, topraklarından binlerce kilometre 
uzakta gerçekleşecek bu savaşta uzun 
süre asla direnemeyecektir. Olası bir sa-
vaşta geçen her gün ABD ekonomisini 
yıpratacak ve zayıflatacaktır. 

Ayrıca ABD ordusu ölüm korkusu ile 
yaşayan, hayatta kalabilmek için askerlikten 
başka elinden hiç bir şey gelmeyen, hayata 
dair bir fikri, bir hedefi olmayan, psikolojik 
tedavi görenlerle dolu korkaklar ordus-
udur. RHD ordusu ise yaşamak için değil 
ölmek için savaşan yiğitlerle dolu olacaktır. 

Toplam Helikopter Sayısı: 

RHD: 1.816

ABD: 7.041

Toplam Deniz Gücü: 

RHD: 906

ABD: 415

İş Gücü: 

RHD: 106.754.000

ABD: 155.900.000

Altın ve Döviz Rezervi (Dolar): 

RHD: 1.198.569.000.000

ABD: 130.100.000.000

Satınalma gücü paritesi (dolar): 

RHD: 6.148.110.000.000

ABD: 17.350.000.000.000

Toprak Büyüklüğü (m2): 

RHD: 6.964.817

ABD: 9.826.675

Not: Raşidî Hilâfet Devleti Ortadoğu’da kurulacağını varsayarak Afrika, Kafkaslar ve Uzak Doğu dışarıda bırakılarak sadece Ortadoğu ülkelerinin 

(Türkiye, Suudi Arabistan, Yemen, BAE, Irak, Katar, Kuveyt, Mısır, Ürdün, Sudan) sahip olduğu kaynaklar dikkate alınmıştır.

Hakeza şu bir hakikattir ki ABD 
bugüne kadar Müslümanlar ile gerçek 
bir savaşa girmemiştir. Irak’ta Fel-
luce direnişi hafızalara kazınmıştır. 
Tüm imkânsızlıklara rağmen Felluceli 
Müslümanlar ABD ordusunu bozgu-
na uğratmıştır. Hâl böyle iken Hilâfet 
ordusunun karşısında hezimete uğra-
maları hiç de şaşılacak bir şey değildir. 

Hemen burada ABD’nin proje kap-
samında yaydığı yenilmezlik masalı-
na bir nokta koyalım; ABD yenilmez 
değildir! Yenilmezlik Allah’a mahsus-
tur. Her ülke gibi ABD de yenilecek 
ve yok olacaktır. ABD ile gireceğimiz 
savaşta zafer Müslümanların olacaktır. 
Zira ABD’nin zulümleri dünyanın 
dört bir yanını sarmıştır. Onun dostu 
kalmamıştır. Râşidî Hilâfet Devle-
ti’ne bu savaşta sadece Müslümanlar 

değil farklı dinlere sahip ABD mağ-
duru milyonlar da yardım edecektir. 

Asıl yardım ise kuşkusuz Allah Subha-
nehû ve Teâlâ tarafından gelecektir. 

إِن يَنُصْكُُم اللُّه فََل َغالَِب لَُكْم َوإِن يَْخُذلُْكْم فََمن َذا الَِّذي 

ن بَْعِدِه َوَعَل اللِّه فَلْيَتَوَكِِّل الُْمْؤِمُنوَن يَنُصُكُم مِّ

”Allah size yardım ederse, size ga-
lip gelecek yoktur; eğer sizi yardımsız 
bırakıverirse, O’ndan başka size 
yardım edecek kimdir? Mü’minler 
yalnız Allah’a güvensinler.” [Âl-i İmran 160]

Evet Allah’ın yardımı ile ABD Müs-
lümanların beldelerinden kovulacaktır. 
Onun dünya üzerindeki zulmü son bula-
cak ve Râşidî Hilâfet Devleti tüm dünya-
ya yeni bir ışık yakacaktır. Karanlıkları ay-
dınlatan bir ışık… İslâm’ın parlayan ışığı…
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Pek yakında…
َّاء َوزُلْزِلُواْ َحتَّى يَُقوَل الرَُّسوُل  تُْهُم الْبَأَْساء َوالضَّ سَّ ثَُل الَِّذيَن َخلَْواْ ِمن قَبْلُِكم مَّ       أَْم َحِسبْتُْم أَن تَْدُخلُواْ الَْجنََّة َولَمَّ يَأْتُِكم مَّ

َوالَِّذيَن آَمُنواْ َمَعُه َمتَى نَْصُ اللِّه أاَل إِنَّ نَْصَ اللِّه قَِريٌب

  “Yoksa siz, sizden önce geçenlerin başlarına gelenin benzeri sizin de başınıza 
gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlar öylesine darlık ve sıkıntı içerisine 
düştüler ki, peygamber ile yanındakiler ‘Allah’ın yardımı acaba ne zaman?’ diyecek 
kadar sarsıldılar. Bilin ki, Allah’ın yardımı yakındır.” [Bakara 214]
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ÜMMETİN
DEVRİMİNİ
YOK  EDEMEYECEKLER! 
NİÇİN?

Esad Mansur

Mücrim Suriye rejiminin Dışiş-
leri Bakanı Velit el-Muallim 
23.9.2017’de BM’de konuş-

ma yaparken şöyle dedi: “Astana’daki yü-
rüyüşe ve ondan doğan gerginliği azaltma 
bölgelerini tespit etme konusuna olumlu 
gözle bakıyoruz. Zira savaş işlerini fiilî ola-
rak durdurma konusu ve terörist örgütler ile 
Astana çizgisine katılan örgütler arasında 
ayrım yapılmasını ümit ediyoruz. Bu da bu 
örgütler ve onları güden Türkiye’nin ne ka-
dar bağlı olacaklarına dair ciddiyetlerine bir 
deneme mesabesindedir. Suriye Hükümeti 
Cenevre görüşmelerine ve bunları ileriye gö-
türme işine bağlılığını tazeliyor.” Şöyle de 
ekledi: “Zafer müjdeleri yakındır.”

Astana ve Cenevre gibi görüşmeler-
le, sinsi siyasi faaliyetlerle, cani ve müc-
rim rejimin zaferi yakın oldu!  

İhlastan ve uyanıklıktan kim zerre ka-
dar nasiplenmişse Astana ve Cenevre 
toplantı ve görüşmelerinin mücrim ve 
cani Suriye rejimi lehine yapıldığını anlar. 
Yine bu toplantıların ancak bu rejimi ko-
rumak ve sağlamlaştırmak için yapıldığını 
bilir. Böylece siyasi çalışmalarla devrimin 

yok edilmesi hedef  ediniliyor. Zira as-
kerî operasyonlar, hakla ve doğrululukla 
devrimi başlatan Suriye halkı karşısında 
başarısız oldu. Bilindiği gibi, gaddar Su-
riye rejimiyle beraber direk Rusya, İran, 
İran’ın Lübnan’daki partisi ve her taraf-
tan getirdiği çeteler; Amerika, Türkiye ve 
bunlara tâbi ajan örgütler, devrime karşı 
askerî güçleriyle katıldılar ve fakat devri-
mi yenemediler.  

Bu nedenle Astana ve Cenevre gö-
rüşmeleri veya başka yerlerde yapılacak 
toplantı ve görüşmelere kim katılırsa, 
bu devrime bilerek ihanet etmiş olur ve 
ona hain damgası vurulur. Böyle kişiler, 
laik küfür sistemi lehine, onu tahkim et-
meye çalışmaktadır. Aynı anda katil Be-
şar Esed ve zümresinin ceza görmekten 
kurtulmalarını sağlamaktadır. Bu şüphe 
götürmez, tartışılmayacak bir gerçektir. 
Zalim rejimin Dışişleri Bakanı, bu gerçeği 
pekiştirmek için yukardaki ifadeleri kul-
landı. Erdoğan liderliğinde Türkiye Dev-
leti’nin de bu işte olduğunu vurguladı. 
Zira Türkiye, bir takım örgütleri aldatıp 
Halep’ten çıkmalarını sağladı ve Rusya’ya 

ve Suriye rejimine Halep’i teslim etti. Bu 
örgütlerin Suriye rejimiyle görüşmelerini 
sağlamak için de onları Astana ve Cenev-
re’ye sevk etti.

Erdoğan liderliğindeki Türkiye, Beşar 
Esed’i direk olarak destekleyen İran ve 
Rusya ile tam bir işbirliği yapmaktadır. 
İşte bu üç devlet (Türkiye, İran ve Rus-
ya), Astana’da cani rejim ile muhalefet-
ten hain olanlar arasında görüşmeleri yü-
rütüyor. Belli bölgelerde “gerginliği azalt-
ma” meselesini garanti eden devletler 
kendileri oldu. Başka bir ifadeyle bunlar 
Beşar’ın tağuti devletine karşı alevlenen 
devrimi söndürmek için çalışan devletle-
rin ta kendileridir.  

Bunun manası, Türkiye, İran ve Rusya 
gibi devletler mücrim Suriye rejimini ve 
Beşar Esed’in liderliğindeki yönetici çe-
tesini korumaya çalışıyor. Bu husus her-
hangi bir şüphe götürmeyen gerçektir. 
Bunu idrak edemeyenlerin hiç akıllarını 
kullanmadıklarını görür, gerçeği görmek 
istemeyip sadece duygularına göre ha-
reket etmek isteyen kimseler oldukları-
nı keşfedersin. Bu mesele yani aklı kul-
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lanmayıp sadece duyguya göre hareket 
etme meselesi, bazı insanlarda ciddi bir 
sorundur. Zira böyleleri, bir kişiyi veya 
bir lideri aşırı şekilde sevdikleri zaman, 
onun hatalarını görmez olurlar; onunla 
ilgili gerçeği de görmek istemezler. Bu in-
sanlar her yerde aynıdırlar. Eskiden Arap 
dünyasında Nasır’ı sevenler adeta kör 
oldular; hiçbir hatasını, onun Amerika ile 
irtibatını göremediler. 1961 Mısır - Suri-
ye birliği bozulunca aşırı sevgi gafletinden 
uyanmaya başladılar ve 1967’de savaşta 
yenilgiye uğrayınca da gafletten uyandı-
lar. Arafat’ı, Kaddafi’yi veyahut İran dev-
rimi ve Humeyni’yi sevenler de aynıdır. 
Bunların kötülüklerini apaçık şe-
kilde gördükten sonra sevgi gaf-
letinden anca uyanabildiler.

Bugün Türkiye halkından ki-
mileri, Erdoğan’a sevgi besliyor-
lar. Erdoğan’a duyulan sevgi, Na-
sır veya Humeyni’ye olan sevgi 
seviyesinde olmadı. Zamanında 
Nasır ve Humeyni’ye sevgi duyan 
insanlar çok olmasına rağmen o 
sevgiler sona erdi. Erdoğan’ı se-
venlerin oranı, Türkiye’nin yarısı 
kadardır ve Türkiye dışında da 
bu oran pek fazla değildir. Kaldı 
ki insanlar, onun kötülük ve iha-
netlerini görmeye başladılar. Bu 
nedenle gün gittikçe ona duyulan 
sevginin azaldığı bariz bir şekilde 
hissedilmektedir.   

Rusya, İran ve Türkiye’nin 
kendi başlarına hareket etme-
dikleri, arkalarında Amerika’nın 
durduğu da bir başka hakikattir. 
Bu üç devlet, Amerika’nın hesabı-

Kasım 2015’te Viyana toplantısında açık-
ça ilan ettiler ve üzerinde bileştiler.

Evet, Suriye’de nüfuz sahibi olan dev-
let Amerika’dır. Beşar Esed’in babası 
Hafız Esed’i 1971’de Amerika’nın sim-
sarı (komisyoncusu) Mısır Başkanı En-
ver Sedat yoluyla satın aldı. Onu iktida-
ra yerleştirdi ve onu sürekli destekledi, 
koltuğundan düşmekten korudu. Buna 
karşılık olarak Hafız Esed Amerika’ya 
tam bağlılık gösterdi. 1999’da helak olup 
ölünce ABD onun oğlu Beşar Esed’i ikti-
dara getirdi. Oysa hiç bir açıdan yeterli 
ve ehil değildi. İktidara ulaşmak için hiç 

başkanı seçilemez. Hâlbuki Beşar Esed 
o dönem 34 yaşındaydı. Bunun için bu 
oyunu yaptılar; demokratik(!)Amerika 
ise buna itiraz etmedi. Görüldüğü gibi 
beşerî nizamlarda anayasa güç sahiple-
rinin çıkarlarını sağlamak için ellerinde 
bir oyuncak mesabesindedir. Bu neden-
le Beşar Esed gayrimeşru bir başkandır. 
İslâm’a göre de kendisi Suriye lideri ola-
maz; şer’î ölçülerle başkan olmadığı gibi 
halkın da rızasıyla oraya gelmedi. Halk, 
zamanında babasını indirmek için nasıl 
başkaldırdıysa bugün de ona karşı baş-
kaldırdı. Fakat bütün dünya devletleri bu 
halka karşı birleşti ve onun düşürülmesi-

ni şu ana kadar engelleyebildiler. 

Bütün dünya devletleri bu 
devrim aleyhine çalışıyorlar. 
Rusya, İran, Türkiye ve Amerika 
ise kendilerine bağlı örgütlerle 
beraber bu rejimi korumak ve 
devrimi durdurmak için “direkt” 
olarak savaşıyorlar. Uyanık kim-
seler ve siyasi gözlemciler bunda 
hiç bir şüphe olmadığını idrak 
etmektedir. Astana ve Cenevre 
toplantıları bu gayeyle yürütül-
mektedir. Bu sebeple bu top-
lantılara katılan, destek veren 
kim olursa o şüphesiz ki Allah’a, 
Rasulü’ne, müminlere, ümmetin 
devrimine ve şehitlerin kanlarına 
ihanet etmiş olur. 

Bunların devrim açısından 
tehlikesi, katil rejimi direk des-
tekleyenlerden daha fazladır. 
Zira altı seneden fazla direk as-
kerî operasyonlarla İran, Rusya, 

Amerika, Türkiye ve bunlara bağlı hain 
örgütler devrimi durduramaya çalıştılar 
ama durduramadılar. Devrim yüz sene 
sürse ve insanlara ne kadar zarar doku-
nursa dokunsun düşman galip gelemez. 
Devrime asıl zarar Astana ve Cenevre 
toplantılarına katılmakla; siyasi görüşme-
lerde taviz gösterilince gelir ve böylece 
düşman kazanır. 

Kesin olan şu ki, taviz gösterip Astana 
ve Cenevre’ye gidenler, devrim sahiple-
rinin cinsinden değillerdir. Bunlar fırsatçı, 
kiralık ve satılık adamlardır. Makam, mal 

ÜMMETİN DEVRİMİNİ YOK EDEMEYECEKLER! NİÇİN?

Suriye’de nüfuz 
sahibi olan devlet 

Amerika’dır. Beşar 
Esed’in babası Hafız 

Esed’i 1971’de 
Amerika’nın simsarı 
Mısır Başkanı Enver 

Sedat yoluyla satın aldı

bir imkâna ve güce sahip değildi. Akıl açı-
sından da ehil değildi. Otorite sahibi olan 
halktan hiçbir güç ve yetki alamadı. Suri-
ye küfür anayasasına göre yaşı da uygun 
değildi. Amerika, Suriye parlamentosunu 
toplattı ve Anayasa’da bir tadilat yaptırdı 
ve böylece Beşar Esed’i Cumhurbaşkanı 
seçtiler. Onu cumhurbaşkanı olarak ilan 
ettikten sonra tekrar parlamento toplan-
dı, tadilatı kaldırdı ve madde tekrar eski 
haline dönüştü. İlgili maddeye göre; bir 
kişi ancak 40 yaşından önce Cumhur-

na çalışan birer ücretli gibidir. Zira onlar, 
bir ücret karşılığında, kendileri için belli 
çıkarları elde ederek, onları kiralayan ve 
Suriye’de nüfuz sahibi olan Amerika’ya 
orayı teslim edip giderler. Nitekim Ame-
rika’nın izniyle ve ona yardım etmek için 
geldiler ve işleri bitince de giderler. Diğer 
yönden de onlar, İslâm’ın baş düşmanı 
olan Amerika’yla bir ortak hedefte bir-
leşiyorlar ki bu, laik rejimi yıkılmaktan 
korumak ve müstakbel Hilâfet sisteminin 
kurulmasını engellemektir. Zira bunu 14 
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ve para elde etmek için bu yola girdiler. 
Bu nedenle bir avuç para ve bir küçük 
görev mukabilinde devrimi satarlar. Ay-
rıca bunlar Amerika’ya bağlı olan Suriye 
rejiminde yeniden yapılanma çalışması 
bitirildikten sonra onlara bu rejimde bir 
görev verileceği vehmindedirler.

Bu nedenle devrimin en büyük eksiği, 
samimi siyasi liderliğin bulunmamasıdır. 
Halkın ve bütün devrimcilerin kabul et-
tikleri bir siyasi liderlik olsaydı; Astana ve 
Cenevre’ye kimse gitmeye cesaret ede-
mezdi. Bu durumda kim buralara giderse 
ona “hain” damgası vurulur ve böylece 
devrim, sağlam olarak yolunda devam 
ederdi. Kaldı ki bu siyasi liderlik, devrimi 
ve devrimcileri yönlendirecekti. 

Hizb-ut Tahrir, bu halkın ve devriminin 
siyasi liderliğini yapmaya çalıştı ve halen 
de bunun için çalışmaktadır. Fakat bütün 
örgütlere ve oradakiler üzerinde sözü ge-
çerli olmadığından devrimin siyasi liderli-
ğini tam anlamıyla üstlendiği söylenemez. 

Devrimciler nezdinde siyasi liderlik 
ikame edilememişken, Rusya, İran ve Tür-
kiye gibi devletler, Amerika’nın siyasi ve 
askerî liderliğinde, ona tâbi olarak hareket 
etmekteler. Bu devletler herhangi bir şey 
yapmak için Amerika’dan bir emir ve işa-
ret beklerler. Zira bunlar, bir ücret karşılı-
ğında Amerika’nın hesabına çalışırlar. İşleri 
bitince orayı nüfuz sahibi olan Amerika’ya 
terk eder. Küçük ajanlar ise ceplerini dol-
durduktan sonra evlerine döner. Ancak 
Amerika bunlardan kim kendi işine fayda-
lıysa onu kullanır ona bir görev verir. Zira 
Amerika, eski ajanları Beşar Esed ve züm-
resinden bazı kimseleri değiştirmeye ve 
yeni ajanları tayin etmeye çalışmaktadır. 

Cani Suriye rejiminin Dışişleri Ba-
kanı’nın “Zafer yakındır” demesi bir 
evhamdır. Bu tıpkı BM temsilcisi olan 
fakat Amerika’nın ajanı gibi çalışan De 
Mistura’nın, “Devrim bitti” demesi gibi 
bir evhamdır. Hayır, bin defa hayır! Bu 
ve benzeri sözler ancak devrimcileri 
devrimden, ümmetin samimi evlatlarını 
da devrime destek vermekten vazgeçir-
mek için ortaya atılıyor. Allah’ın izniyle 
bu gerçekleşmeyecektir. 

Çünkü herhangi bir devrim bir fik-
re dayanırsa veya bir fikirden kaynakla-
nırsa veyahut ona bir fikir hâkim olursa 
onu bitirmek kolay olmaz. Bilinmelidir ki 
herhangi bir şey bir fikre dayanırsa sağ-
lam olur; bu fikir yok edilmezse devrimi 
bitirmek mümkün olmaz. Zira insanlar 
bu fikre inanarak hareket ederler. Fikir 
onları hareket ettirir, yürütür ve dev-
rimi sürdürmek için güç ve azim sağlar. 
Başaracaklarına ve hedefi gerçekleşti-
receklerine dair onlara ümit verir. Fi-
kir sahibi devrimci, kendi içinde boşluk 
hissetmez, ye’se ve ümitsizliğe kapılmaz; 
ne kadar yenilgiye uğrarsa uğrasın, hayal 
kırıklığı yaşamaz, vakıaya teslim olmaz. 
Mücadelesini, ölüme veya zafere kadar 
sürdürür. Zira savaş, birçok meydan 
muharebesinden oluşur; bir muharebe-
de yenilgi olursa “öbür muharebeyi ka-
zanırım” ümidiyle savaşı devam ettirir; 
önemli olan, nihai harbin kimin lehine 
olacağıdır! Fikir ve iman sahibi için sa-
vaş zafere kadar bitmez. Kendi fikrinden 
olan şu siyasi hakikati de idrak eder:

يَأْلَُموَن  فَِإنَُّهْم  إِْن تَُكونُوا تَأْلَُموَن  الَْقْوِم  تَِهُنوا ِف ابِْتَغاِء  َواَل 

كََم تَأْلَُموَن َوتَرُْجوَن ِمَن اللَِّه َما اَل يَرُْجوَن

“(Kâfir düşman) topluluğu ta-
kip edip hedef edinmekte gev-
şeklik göstermeyin. Eğer siz acı 
hissediyorsanız onlar (düşmanlar) 
da tamamen sizin gibi acı hissedi-
yorlar. Fakat siz Allah’tan onların 
ummadıklarını umuyorsunuz.”1

İman sahibi, kendisi ne kadar sıkıntı 
çekiyor ve acı hissediyorsa düşmanın da 
aynı sıkıntıyı çektiğini ve aynı acıyı his-
settiğini idrak etmelidir. Belki düşman, 
kendisinden çok daha fazla sıkıntı ve acı-
dan neredeyse düşecek ve yenilgisini ilan 
edecek durumda olup bunu göstermiyor 
olabilir. Bilakis, Müslümanların teslim ol-
masını istiyor olabilir. Müslümanlar bitti, 
güçleri kalmadı, yenildiler; kendisi çok 
güçlü, savaşı kazandı şeklinde bir algı ve-
riyor olabilir. Hatta Müslümanlar kendi 
canlarını kurtarmak ve ellerinde kalanla-
rı da korumak için kendisiyle görüşmek 
üzere masaya gelmeli ve orada tavizler 
vermeli şeklinde manipülasyon yapıyor-

Hizb-ut Tahrir - Suriye
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dur. Fakat durum gerçekte böyle değil, 
lakin düşman Müslümanları bu şekilde 
kandırmaya çalışıyordur. Mücadele eden 
siyasi uyanıklığa sahip Müslümanlar ise 
meselenin böyle olmadığını bilirler. On-
lar düşmanın bu tuzağına düşmez ve düş-
manı yeninceye kadar sebat eder. 

Fikir sahibi, kendisine karşı çıkanları 
ve yürüdüğü yolda önüne çıkan engel ve 
zorlulukları kaldırmak, müşkülleri çöz-
mek için fikrine başvurur; çözümü orada 
arar. Zira fikir, kendisi için bir kaynak ve 
sığınılacak mekândır. Böyle yapmayan-
lar, fikir kaynaklı bir duruşa sahip olma-
yan veya bir fikre dayanmayanlardır. Bu 
kimseler, heyecanla veya bir çıkar için 
hareket eden veyahut esen rüzgâra göre 
yürüyen kimselerdir. Bunlar, heyecan-
larını çabukça boşaltırlar, devrimci-
likleri bir anda biter ve -varsa- elde 
ettikleri ganimetlerle yetinirler. Bun-
lar, Astana ve Cenevre gibi yerler-
de kolayca devrimciliklerini satar, 
küçük de olsa bir makamla veyahut 
bir avuç parayla kandırılırlar. Bunlar, 
geleceği ve akıbeti düşünmezler. İşte 
sebat edenlerle düşenler arasındaki 
fark budur. 

Sebat edenler, bir fikre dayanırlar 
ve bu fikir onları besler; hedef  uğ-
runda her şeyi feda etmeye onları 
sevk eder. Hareket etmek için on-
lara güç ve moral verir, mücadeleyi 
durdurmalarını veya taviz göster-
melerini veyahut çatışma meydanın-
dan kaçmalarını engeller. Nitekim onlar, 
seçtikleri yolun pek uzun ve meşakkatli 
olduğunu idrak ederler. Onlar hakkında 
Rabbimiz şöyle buyurdu: 

اللََّه  َعاَهُدوا  َما  َصَدقُوا  رَِجاٌل  َن الُْمْؤِمِننَي  مِّ

لُوا تَبِْديًل  ن يَنتَِظُر َوَما بَدَّ ن قََضٰ نَْحبَُه َوِمْنُهم مَّ َعلَيِْه فَِمْنُهم مَّ

“Müminlerden öyle adamlar 
var ki; Allah’a verdikleri söze sadık 
ve bağlı kalırlar, onlardan bir kısmı 
bunun uğrunda canlarını feda etti, 
bir kısım da bekliyor. Fakat verdik-
leri sözde herhangi bir değişiklik 
yapmadılar.”2

Düşenler ise bir fikre dayanmazlar; 
rüzgâr hangi tarafa eserse o tarafa gider-

ÜMMETİN DEVRİMİNİ YOK EDEMEYECEKLER! NİÇİN?

ler, heva ve hevese göre hareket edip sırf 
çıkarlarını düşünürler… Onlara göre, 
şartlara göre hareket etmek gerekir. Se-
bat gösterecek iradeleri yoktur. Sebat ve 
fedakârlık gösterecek, Allah kendilerine 
zafer verinceye veya şehit oluncaya ka-
dar dayanmak için kendi içlerinde sevk 
edici bir faktör yoktur. Eğer zorluklarla 
ve engellerle karşılaşırlarsa veya para 
veyahut makam kendilerine sunulursa, 
dönüş yaparlar, hemen taviz verirler ve 
davalarını bırakırlar. Pek çok yalan ve 
çürük bahaneleri göstermeye meyillidir-
ler. Onlar, meyveyi koparmak için acele 
ederler. Devrimlere ihtiyaçları yoktur. 
Bunu akıllılık, hikmet ve zekânın zirvesi 
sayarlar! Hâlbuki karşılarındaki düşman 
taraf, fikirsel olarak batıl olmasına rağ-

men kendi laik fikrinden vazgeçmemiş 
veya taviz göstermemiştir. 

“Ümmetin devrimini bitiremeyecekler 
ve yok edemeyecekler” diyoruz! Niçin? 
Çünkü İslâm fikri, Hilâfet ve İslâm’ın 
yönetime dönüşü düşüncesi, bu dev-
rim üzerine hâkim oldu. Hizb-ut Tahrir, 
bunun ağacını suluyor, besliyor ve onu 
güdüyor. Allah’ın yardımıyla ve nimetiy-
le onun babası ve annesi oldu. Allah’ın 
izniyle bu fikri yok edemeyecekler. Nite-
kim doğmadan onu kürtajla yok etmeye 
çalıştılar; doğduktan sonra onu öldür-
meye çalıştılar. Onu ortadan kaldırmak 
için bütün güçlerini ve araçlarını kullan-
dılar; tüm üslup ve vesileleri denediler; 

yalan haberler yaymak, sahte propagan-
da, siyasi tuzak ve hile yapmak, tavizkâr 
ve ılımlı denilen kimseler gibi kiralık ve 
satılık kişileri kendi taraflarına çekmek 
ve kullanmak, samimi kimseleri hapse 
atmak veya idam etmek, direnen halka 
ambargo koymak, onların lehine kamu-
oyu yapacak haberleri yaymamak ve 
duyurmamak, vs. Hepsi başarısız oldu. 
Allah onları başarısızlığa uğrattı ve rezil 
etti. Böylece düşmanlar hayal kırıklığına 
uğradılar. 

İşte Allah’ın izniyle ümmetin devrimi-
ni yok edemeyecekler. Aksine o devam 
edecektir. İnsan yaşadıkça vücudunda 
nasıl kan dolaşıyorsa bu fikir de ümmet 
var oldukça onun vücudunda dolaşmaya 
devam edecektir. Allah’ın verdiği sebat 

ve kararlılıkla Hizb-ut Tahrir oldukça 
bu devrim devam edecektir. 

Eğer biri, bu devrimin durduğunu 
zannediyorsa yeniden alevleneceği-
ni görecektir. Bir yerde söndürülse 
başka bir yerde yeniden alevlene-
cektir. Böylece devam edecek ki 
Allah’ın tayin ettiği zaman ve mekân 
hazır oluncaya kadar bu, bu şekilde 
devam edecektir. Allah, şu vasıflarla 
vasıflanan kullarına verdiği sözü yeri-
ne getirecek ve zafer verecektir:

الَِحاِت  الصَّ َوَعِملُوا  ِمنُكْم  آَمُنوا  الَِّذيَن  اللَُّه  َوَعَد 

قَبْلِِهْم  ِمن  الَِّذيَن  اْستَْخلََف  كََم  اأْلَرِْض  ِف  لَيَْستَْخلَِفنَُّهْم 

ن بَْعِد  لَنَُّهم مِّ َولَيُبَدِّ لَُهْم  الَِّذي ارْتََضٰ  ِديَنُهُم  لَُهْم  َولَيَُمكَِّننَّ 

َخْوِفِهْم أَْمًنا ۚ يَْعبُُدونَِني اَل يُْشِكُوَن ِب َشيْئًا ۚ َوَمن كََفَر بَْعَد 

َذٰلَِك فَأُولَِٰئَك ُهُم الَْفاِسُقوَن

“Allah sizden iman eden ve salih 
amel işleyenleri kendilerinden ön-
cekileri hükümran kıldığı gibi onla-
rı da yeryüzüne halifeler kılacağını 
vaat etmiştir. Kendileri için hoşnut 
olduğu dinlerini güçlendirecek, 
korkularını güvene çevirecektir. 
Böylece onlar yalnız bana kulluk 
ederler, bana hiçbir şeyi şirk koş-
mazlar. Bundan sonra kim küfre-
derse işte onlar fasık olanlardır.”3 

1   Nisa Suresi 104
2   Ahzab Suresi 23
3   Nur Suresi 55

Allah’ın verdiği 
sebat ve kararlılıkla 

Hizb-ut Tahrir 
oldukça bu devrim 
devam edecektir.
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