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Enerji, toplumlar nezdinde hayatı kolaylaştırmada, devletler bazında da düşman-
lara karşı üstünlük sağlamada önemli bir argüman; gelişmişlik yarışında olmazsa ol-
maz bir etkiye sahipken dünya liderlik yarışında da vazgeçilmez bir güç unsuru. 

Enerji bazen savaş anında cepheye sürüldüğünde zafere götüren bir silah, cay-
dırıcı bir unsur, bazen de antlaşma masasında önemli bir koz olabiliyor. Dolayısıyla 
toplumların ve devletlerin kendisinden vazgeçemediği bir güç kaynağı olarak enerji 
konusunu bu dönemki sayımızın konusu yaptık. Enerji konusunu, tarihsel sürecini 
ve enerji kaynaklarına ulaşma noktasında yapılan savaşları, sömürgeci kâfirler tara-
fından sömürü aracı olarak nasıl kullanıldığını ve daha fazlasını Köklü Değişim’in bu 
sayısında ilgiyle okuyacaksınız. 

Bu minvalde; 

“Enerji Kan Kokuyor!” başlıklı makalesinde Ahmet SAPA’nın kaleminden 
geçmişten günümüze kanlı enerji savaşlarını; “Enerjinin Tarihî Seyri” başlıklı 
makalemde ise enerjinin bugünkü bilinen anlamıyla varoluş süreci ile enerji kaynak-
larının keşfedilmesinin dünya siyasetine etkilerini bulacaksınız.

Cahit TOPRAK, “Dünya’nın Enerji Haritası” başlığı altında; dünyada 
mevcut enerji kaynaklarının neler olduğunu, hangi alanlarda kullanıldıklarını ve tah-
minî rezervleri ifade ederken, “Sömürülen İslâm Toprakları” başlıklı makale-
sinde ise İsmail ERDEMLİ, İslâm beldelerindeki sömürgeci tasallutu yazdı. 

Türkiye’nin enerji kaynakları ve enerji arayışları bağlamında; Haluk ÖZDO-
ĞAN, “Enerjinin Sahibiyiz Ama Hamallık Yapıyoruz!” başlığıyla Türki-
ye’nin kullanamadığı enerji potansiyelini sayfalarımıza taşırken; Yusuf YAVUZ-
KAN, "Vehim ile Gerçeklik Arasında Doğu Akdeniz Kriz Analizi" ya-
zısında Akdeniz'deki enerji mücadelesine, Emrah AKAY ise “Müjdeyle Gelen 
Karadeniz Rezervi ile ‘Gaz’ Alınıyor” diyerek Karadeniz’deki gaz rezervinin 
arkasındaki gerçeğe dikkatleri çekiyor.

“Petrol ve Doğalgaza Alternatif Enerji Kaynakları Neler?” başlıklı ma-
kalesinde Mehmet ÇETİNBUDAK alternatif enerji kaynakları üzerinde söylen-
mesi gerekenleri ortaya koyuyor. 

“Hilâfet Devleti’nin Enerji Politikası Nasıl Olacak?” sorusuna da Mah-
mut KAR, İslâm coğrafyasındaki enerji potansiyeline dikkat çekerek, müstakbel 
Hilâfet Devleti’nin enerji politikasının hangi esaslar üzerinde seyredeceğini ifade 
ediyor.

Dergimizde ayrıca Türkiye’nin dış politikasını çevreleyen belli başlı konuları da 
masaya yatırdık. Bu bağlamda Türkiye-Rusya ilişkilerini Kadir KAŞIKCI, Karabağ 
meselesini Musa BAYOĞLU, “Normalleşme” adı altında Filistin’e yapılan ihaneti 
Esad MANSUR, Libya ve Suriye’de gelinen son durumu Muhammed Emin 
YILDIRIM, Kıbrıs için yegâne çözümü Serdar YILMAZ, ABD seçimleri sonrası 
Amerika-Türkiye ilişkilerini Muhammet Hanefi YAĞMUR, Birleşmiş Millet-
ler’in geleceğini Mustafa KÜÇÜK ve Fransa’nın İslâm’a yönelik saldırgan tutumu-
nu da Abdullah İMAMOĞLU kaleme aldı.

Enerji ve Türkiye’nin dış politikasına yönelik olarak hazırladığımız bu sayımızda 
da âdetimiz olduğu üzere meselelerin köklü çözümünü ortaya koyduk. 

Köklü Değişim… Suskunluğun kırılma noktası…

Kurtuluş Sevinç

Genel Yayın Yönetmeni
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Enerji Kan Kokuyor!

ENERJİ
KAN KOKUYOR!

Ahmet Sapa
sahmet23@gmail.com

İnsanın hayat serüveninde ihtiyaçla-
rını karşılamaya yönelik mücadelesi 
kaçınılmaz olarak enerjiye olan tale-

bi ortaya çıkarmıştır. Nitekim ihtiyaçların 
karşılanması için; yemeğin pişirilmesin-
den, aydınlatmaya, ulaşımdan, korunma-
ya kadar enerjiye doğrudan veya dolaylı 
bir şekilde ihtiyaç duyuluyor. 

Enerji nedir? Sorusunu kısaca cevap-
lamamız kastımızın daha doğru anlaşıl-
masını sağlayacaktır. Enerji; nesnelerin fi-
ziksel ve kimyasal yapıları üzerinde mey-
dana getirilen değişiklikleri, dönüşümleri 
mümkün kılan şeydir, diyebiliriz. Ürünle-
rin üretiminde, işletilmesinde, taşınma-
sında, tüketiminde ister basit isterse de 
endüstriyel manada olsun tamamında 
enerji ön plana çıkmaktadır. 

İnsanın teknik alandaki bilgi ve tec-
rübesi arttıkça gerek hayat işlerini ko-
laylaştırmada gerekse de savunma ve 
saldırı araçlarının çeşitlenip geliştirilme-
sinde enerji baş roldeki yerini alır. İster 
ilk dönemlerdeki gibi bakırın, demirin iş-
lenmesi yoluyla çanak, çömlek, kılıç yapı-
mında izlenen süreç, isterse de modern 
anlamda her türlü ürünün seri üretimini 
gerçekleştiren büyük sanayi tesislerini 
çalıştıran kaynak olsun, hepsi aynı odağı 
işaret etmekte. Bu izahlardan da anlaşıla-
cağı üzere enerji, basit bir sektör olmanın 
ötesinde bütün sektörleri etkileyecek ol-
dukça komplike bir yapı arz etmektedir. 
Şöyle düşünelim; sermayeyi, hammad-
deyi, teknik donanımı bir şekilde tolere 
etme imkânına sahip olabilirsiniz fakat 

enerji yoksa hiçbir şeyi harekete geçire-
mezsiniz. Özellikle 21. yüzyıl dünyasında 
her şeyin makineleştiği bir dönemde bu 
çarkların kesintisiz bir şekilde hareket 
etmesi için sürekli, güvenli enerji kaynağı 
ülkeler için hayati bir meseledir. 

18. yüzyılın ortalarına kadar enerjinin 
ülkeler açısından etkisi lokal düzeyde 
iken, bu yüzyılın ortalarından sonra özel-
likle kömürün buhar enerjisini ortaya çı-
karmada kullanımı devrim niteliğindedir. 
İşte bu gelişme, enerjinin etkisini lokal 
düzeyden küresel düzeye çıkarmanın ilk 
adımını oluşturmuştur. Böylesi devasa 
enerjinin ortaya çıkardığı gücü kontrol 
eden ülkeler, sadece ticari değil, ulaşım 
ve askerî alanda da çok büyük üstünlük-
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lere sahip oldular. Nihayetinde Sanayi 
Devrimi’ni başlatan bu enerji, ülkeler 
arasında rekabetleri, savaşları, yıkımları 
da kaçınılmaz kılmıştır.  

Avrupa’da başlayan bu devrim, bü-
yük yıkımlara ve ölümlere sebep olacak 
savaşları da başlattı. Özellikle ülkelerin-
deki sanayi çarklarını döndüren kömür 
kaynağı üzerinde kıyasıya mücadele, 
kıta Avrupa’sında savaşlara sebebiyet 
verdi. Bir taraftan sanayileşmesi-
ni tamamlayan ülkeler arasında 
rekabet kızışıyor, diğer taraftan 
sanayileşememiş ülkelerin sömü-
rülme süreci başlıyordu. Kömü-
rün yanmasıyla elde edilen buhar 
gücü sayesinde gemilerle kıtalar 
rahatça geçilirken, demir ve çeli-
ğe de şekil veren bu enerji, savaş 
sanayisini de beslemiş oldu. Yani 
enerjinin endüstrileşmesi üreti-
mi, ulaşımı, ticareti, savunmayı 
çok yönlü bir şekilde geliştirdi ki 
bugünkü “zengin Avrupa’nın” te-
melleri kan, talan ve sömürü üze-
rine atılmış oluyordu. Afrika’nın 
değerli madenlerini, insan kay-
nağını, Asya’nın maden ve enerji 
kaynaklarını çalan, sömüren “zen-
gin, gelişmiş, medeni” Avrupa ve 
ABD’den bahsediyoruz.

Kapitalist ideolojinin üzerine 
temellendiği esas, daha çok ka-
zanç, diğerlerini mahrum etme 
anlayışı Avrupa ve Batı devletle-
rinin adeta amentüsü mesabesin-
dedir. “Sınırlı kaynaklarla, sınırsız 
insan ihtiyaçlarını tatmin” mese-
lesi, koca bir yalan olsa da nere-
deyse tüm halklar buna inandı-
rıldı. Bu algı, sadece belirli kaynaklarla 
sınırlı kalmayıp ekonomik değeri olan 
her şey üzerine intibak etmekte. Hele ki 
stratejik, askerî ve de ekonomik anlam-
da oldukça önemli bir yer teşkil eden 
enerji, bu ideolojinin müntesipleri için 
salyalarını akıtacak kadar ilgi çekicidir. 
Gerçekten enerji, insan ihtiyaçlarını te-
min etmeye yarayan bir araç mı, yoksa 
devletlerin birbirlerine üstünlük kurmak 
için silaha dönüştürdükleri aygıt mı?

Aklıselim bir şekilde hayat ve kay-
naklar üzerinde tefekkür edenler şunu 
görür ki var olan kaynaklar insanların 
temelde tüm ihtiyaçlarını karşılayabi-
lecek kapasite ve yeterliliktedir. Yeter-
sizliğe sebep olan şeyin insanın hırsları, 
arzuları, tamahkarlığı, İslâm ile terbiye 
edilememiş istekleridir. Kapitalist ideolo-
ji, nasıl ki bugün tüm insanlığa fazlasıyla 
yetecek gıda olmasına rağmen birile-
rinin daha fazla kazancı için milyonlar-

ca insanı temel besin maddelerinden 
mahrum bırakıp açlığa, sefalete, ölüme 
terk ediyorsa aynı durum enerji kaynak-
ları için de geçerli olduğu unutulmamalı. 

Allah Subhânehû ve Teâlâ her kıta-
yı, her bölgeyi, her coğrafyayı insanla-
rın ihtiyaçlarını giderecek kaynaklarla 
donatmıştır. Bu, insanların temel gıda 
kaynakları olduğu gibi, insanların işlerini 
kolaylaştırmaya yarayan madenler, enerji 
kaynaklarıdır aynı zamanda. Problem, aç 

gözlü vahşi kapitalist devletlerin, şirket-
lerin ellerindekiyle yetinmeyip diğerleri-
nin sahip olduklarına göz dikip sömürme 
hedeflerinden ileri gelmektedir. Bugün 
bu aç gözlülüğü, en bariz şekilde enerji 
kaynakları üzerinde hissedebiliyoruz.

19. yüzyılın sonları, 20. yüzyılın baş-
larında petrol kaynağının kullanımı, kö-
müre göre çok daha stratejik, sıvı olması, 
kolay yanması, daha fazla enerji açığa 

çıkarması, taşınmasının kolaylı-
ğı, birçok ürünün hammaddesi 
olması, devletlerin bu kaynağa 
sahip olabilme adına dünyayı kan 
gölüne çevirmekten geri durma-
yacaklarının işaret fişeğiydi. İngi-
lizlerin donanmalarını kömürden 
petrolle çalışan kaynağa çevir-
mesi askerî anlamda büyük bir 
üstünlük kurmasına sebep olu-
yordu. Diğer devletlerin de bu 
kaynağın üstünlüklerinden fayda-
lanma adına girişimleri rekabeti, 
savaşları kaçınılmaz kıldı. Petrol, 
endüstrilerini önemli bir boyuta 
taşımış Batılı ülkelerde çok sınır-
lıyken Osmanlı Hilâfet Devleti’nin 
hakimiyeti altındaki topraklarda 
bu kaynak, muazzam potansiyel-
deydi. Bu durum, Batılı kâfirlere 
Osmanlı Devleti’ne türlü hile ve 
oyunlarla saldırıp yıkılmasını hız-
landıracak gerekçelerden birini 
daha sunuyordu. 

Düşünün Osmanlı Hilafet 
Devleti dünya ticaretinin yapıldığı 
önemli su yollarının merkezinde, 
Akdeniz, Kızıldeniz ve Karadeniz 
gibi stratejik denizleri kontrol 
ediyor. Buralardaki boğaz ve ka-

nallar hem askerî hem de ticari anlamda 
Müslümanlara muhteşem bir üstünlük 
sağlamasının yanında bir de petrol gibi 
oldukça kıymetli bir enerji kaynağını 
bünyesinde barındırması kâfirlerin bu 
topraklara sahip olma hırslarını kat ve 
kat arttırıyordu. I. Dünya Savaşı’nın so-
nuçlarına baktığımızda savaşın enerji 
kaynaklarına, stratejik yerleri kontrolleri 
altına alma isteklerinden kaynaklandığı 
görülebilir. Sinsi İngilizlerin, petrol denizi 

Kapitalist ideolojinin 
üzerine temellendiği 

esas, daha çok kazanç, 
diğerlerini mahrum 

etme anlayışı Avrupa 
ve Batı devletlerinin 

adeta amentüsü 
mesabesindedir. “Sınırlı 

kaynaklarla, sınırsız 
insan ihtiyaçlarını tatmin” 
meselesi, koca bir yalan 
olsa da neredeyse tüm 
halklar buna inandırıldı.
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olan bugünkü Irak toprakları, stratejik üs 
olan Kıbrıs’ı, okyanuslarla bağını kuracak 
Mısır topraklarını işgali hem ticareti hem 
petrol gibi stratejik enerji kaynağını hem 
de savaş gücünü tahkim etme gayretiyle 
yola çıktığını görüyoruz. Nitekim İngilte-
re, Fransa, Rusya arasında gerçekleşen 
Sykes Picot anlaşması sadece Osmanlı 
topraklarını milliyet esasına göre par-
çalama olmayıp enerji kaynakları ve gü-
zergâhlara göre de bir parçalama olduğu 
görülmekte. Sonucu milyonlarca insanın 
canına mal olsa da Batı için kaynaklar, 
menfaat, her şeyden değerlidir.

Nitekim Fransız devlet adamı Geor-
ges Clemenceau’nun ABD başkanı Wil-
son’a yazdığı mektupta, “Yarınki savaşlar-
da benzin, askerlerimizin kanı kadar gerekli 
olacak.” diyordu. Yine, 21 Kasım 1918’de 
itilaf  devletleri temsilcileri zaferlerini 
kutlarken Fransız senatör durumu şöyle 
özetliyordu: “Petrol zaferin kanıdır. Alman-
ya çelik ve kömür üstünlüğüne çok güvendi, 
bizim petrol avantajımızı hesaba katma-
dı.”  İngiliz devlet adamı Churchill’in “Bir 
damla petrol bir damla kandan daha de-
ğerlidir.” sözleri nasıl bir vampir zihniye-
te sahip olduklarını göstermeye yetiyor.

II. Dünya Savaşı da birincisinden çok 
da farklı olmadı. Ortaya çıkan ABD gibi 
yeni bir gücün, hem enerji kaynaklarını 
tek başına kontrol etme isteği, hem de 

nükleer enerjiyi silaha dönüştürüp dün-
yaya meydan okumasıyla yine milyonlar-
ca insanın hayatı karartılmış oluyordu. II. 
Dünya Savaşı’na kadar enerji, doğrudan 
silah olarak kullanılmadı. Fakat ABD’nin 
nükleer enerjiyi silaha çevirmesiyle re-
kabet ve savaşların seyri de çok daha 
farklı bir hâl aldı.

 Bugün hâlâ dünya, ihtiyacı olan ener-
jinin %85’ini petrol, kömür ve doğalgaz 
gibi fosil kaynaklardan elde etmekte. 
Yine her yıl dünyanın enerji talebinin 
%2’nin üzerinde artarak devam etmesi 
bu talebin karşılanması için yıllık 2 tril-
yon doların üzerinde yatırımın gerektiği 
göz önüne alındığında enerjinin, dünya 
için ne ifade ettiği ortaya çıkar. Üretilen 
enerjinin %40’nın sadece Çin ve ABD 
tarafından tüketilmesi ise güçlünün ta-
hakkümünü gösteren açık bir tablodur. 
Tüketilen enerjiye kaynaklık eden pet-
rol ve doğalgazın büyük kısmının İslâm 
coğrafyasında bulunması büyük bir fır-
sattır. Lakin Müslümanların bir devletle-
ri olmadığından bu kaynaklar, bizler için 
bırakın fırsat, avantaj olmayı kâfirlerin 
işgalinin, yıkımının, sömürmesinin sebe-
bi olmuş vaziyette. Jeopolitik ve jeost-
ratejik açıdan nadide bir konumda olan 
topraklarımız, yine jeoekonomik açıdan 
eşsiz enerji kaynaklarımız, zihinleri işgal 
edilmiş, ihaneti meslek edinmiş yönetici-
lerin elleriyle kâfirlerin ticaretine, sanayi 

çarklarının dönmesine, iktisadi kalkınma-
larına, askerî üstünlüklerine, siyasi haki-
miyetlerine payanda edilmekte.

İslâm coğrafyası, önemli enerji kay-
naklarının üretim merkezi olduğu gibi tü-
ketici ülkelere en hızlı ve kolay bir şekilde 
naklinin yapılacağı koridor vaziyetindedir. 
Fakat ne yazık ki bu kaynakları da kori-
dorun “güvenliğini” de kâfirler kontrol 
etmekte. Bakın Basra Körfezi’ndeki 
ABD’nin 5. Filosu, Aden Körfezi’nde 
ABD, Japon, Çin güçleri on yıllardır böl-
geden çıkarılan petrol ve doğalgazın ül-
kelerine taşınmasını sağlıyor. Yine Akde-
niz’de Yahudi varlığına kazandırılan mevzi 
ve bölge ülkelerinin ABD çizgisinin dışına 
çıkamamaları ekonomik olarak ederi tril-
yonlarca dolar olan enerji kaynaklarını, 
stratejik su ve ticaret yollarını kâfirlerin 
denetimine mahkûm ediliyor. Böylece 
kara, hava, deniz yollarını kimseye hesap 
vermeden istedikleri gibi kullanıyorlar ki 
Irak, Afganistan’ın işgali, Şam kasabına 
destek hep bu yollarla olmuştur. Bura-
dan da anlaşılacağı üzere aslında hem 
enerji yolları hem ticaret yolları hem de 
askerî sevkiyatların yolları aynı güzergâh 
üzerinden gerçekleşmiş oluyor.

Enerji; ülkeleri bazı bölgelerde birbir-
leriyle anlaşmaya mecbur kılarken bazı 
bölgelerde ise amansız mücadeleye sevk 
etmekte. Tek kutuplu dünyada ABD ge-
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rek enerjiyi gerekse de enerji yollarını 
kontrol etme adına Rusya, Çin ve Av-
rupa ülkeleriyle büyük bir rekabet hâ-
linde. Rusya ile özellikle Kafkaslarda ve 
Avrupa’da büyük bir rekabet söz konusu 
ki ekonomisinin önemli bir kısmı enerji 
ihracatına bağlı olan Rusya’nın bu yumu-
şak karnına ABD, zaman zaman darbe 
vurmakta. Avrupa ülkelerinin enerjide 
Rus bağımlılığını azaltma adına birtakım 
hamleler gerçekleştirse de şu ana kadar 
bu bağımlılığı kırabilmiş değil. Yine Rus-
ya’nın arka bahçesi olan Türkî cumhuri-
yetlere müdahil olma isteği de tam anla-
mıyla başarıya ulaşmış değil. Fakat ABD 
bunlara rağmen kontrolü altındaki OPEC 
ülkeleri aracılığıyla Rusya’yı zor durumda 
bırakabildiği gibi terbiye de edebiliyor. 
Çin-ABD mücadelesine baktığımızda ise 
en büyük enerji tüketicisi ve petrol ba-
ğımlısı olan Çin, en büyük petrol üreticisi 
ve ticaretini kontrol eden ABD’ye muh-
taç bir siyaset izleme zorunda kalmakta. 
Her ne kadar Çin, Afrika’da birtakım atı-
lımlar yapmaya çalışsa da ABD’nin köşe 
başlarını tuttuğu su yolları ve boğazlarda 
enerjide bağımsız bir siyaset izlemesine 
imkân bırakmamakta.

Avrupa ülkeleri ise enerjide büyük 
oranda Rusya’ya olan bağımlığının fatu-
rasını siyaseten Rusların birtakım mü-
dahalelerine rağmen Kırım örneğinde 
olduğu gibi sessiz kalmalarına sebep 
olmakta. Diğer taraftan ABD’nin kont-
rolü altında olan enerji kaynaklarına da 
mahkûm olan Avrupa, denge siyasetiyle 
ihtiyacı olan enerjinin sürekliliğini sağ-
lamaya çalışıyor. Enerji melesini halle-
dememiş hiçbir devlet tam manasıyla 
bağımsız hareket edemiyor. Bu, Çin, Ja-
ponya, Hindistan dahi olsa böyle.

Osmanlı bakiyesi üzerine kurulmuş 
devletlerin en stratejik konumda bulu-
nanı hiç şüphesiz Türkiye’dir. Gerek üç 
tarafının denizlerle çevrili olup İstanbul 
ve Çanakkale gibi denizleri birbirine bağ-
layan boğazlara sahip olması gerekse de 
zengin enerji kaynaklarına sahip Ortado-
ğu ve Hazar bölgelerine komşu olması 
ona bu önemi vermektedir. Ortadoğu 
ve Hazar enerji kaynakları dünya petrol 

ve doğalgazın %72’sini bünyesinde barın-
dırıyor ki bu jeoekonomik ve jeopolitik 
açıdan muazzamdır. Yine enerjide büyük 
tüketim pazarı olan Avrupa ülkelerinin 
kavşak noktası olan Türkiye, Doğu Batı 
yani petrol ve doğalgaz zengini üretici ül-
keler ile tüketici konumda olan Avrupa 
ülkeleri arasında enerji koridoru pozis-
yonundadır.  Kuzeyde ise Hazar havzası 
ve Rusya’dan çıkarılan enerji kaynakları-
nın Türkiye üzerinden dünya pazarları-
na ulaştırılması da enerji koridoru olma 
konumunu daha da güçlendirmektedir. 
Enerjide %75 oranında dışa bağımlı olup, 
yılda 45-50 milyar dolar enerji ithal eden 
Türkiye bu konumundan istifade edebili-
yor mu?  Yılda ödediği enerji faturasın-
dan anlaşılacağı üzere maalesef  hayır.

Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz; 
toplumların enerjiye olan ihtiyaçlarını 
giderecek bir araç olarak bakılırsa dün-
yanın her karışında enerjiye dönüşebi-
lecek kaynaklar mevcut olup ihtiyaçları 
giderecek potansiyele de sahiptir. Fakat 
belli fosil kaynaklar, devletler açısından 
ekonomik anlamda kısa vadede büyük 
getiriler sunmakta. Stratejik açıdan üs-
tünlük unsuruna dönüşen bu kaynaklar, 
ihtiyaçların giderilmesinden ziyade silah 
olarak kullanılmakta. Enerjiyi ve enerji 
yollarını kontrol eden devletler dünyayı 
bir şekilde kontrol edebiliyor. Maalesef 
bu tabloda en kötü durumda olanlar biz 
Müslümanlarız. Dünya enerjisini sağla-
dığı petrol, doğalgaz, uranyum gibi kay-
nakların devasa kısmı bizim toprakları-
mızda olup, enerji nakil hatlarının mer-
kezinde olmamıza rağmen bu kaynak ve 
konumumuz kâfirlerin refahına, zengin-
liğine hizmet etmekte. Bizlere ise ölüm, 
yıkım, talan, savaş olarak dönmekte. 
Dün selefleri bir damla petrolü insan ka-
nından değerli gören vahşilerin, bugün 
az bir enerji için en acımasız silahlarla 
ülkeleri harabeye çevirmekten, katliam 
yapmaktan geri durmadıklarına şahitlik 
ediyoruz. Kanı, enerjiye kaynak edinmiş 
kapitalist zihniyet, paylaşmaktan uzak, 
kıymet bilmez, insanlığı her yönüyle sö-
müren vampire dönüşmüştür. 

Müslümanların sahip olduğu zengin-
likler üzerine kâfirlerin tahakküm kur-
ması; petrol, doğalgaz ve diğer enerji 
kaynaklarımızın sömürülmesine sebep, 
başımızdaki yöneticilerdir.

Müslümanlar tekrar dinleriyle izzetli, 
yönetimleriyle güçlü, canlarını, ırzlarını, 
kaynaklarını koruyacak ve bu kaynakları 
hakkıyla kullanacak Hilâfet’i ikame eder-
lerse kapitalizmin ifsadına, sömürüsüne, 
talanına son verebilirler. Böylece dünya, 
İslâm’ın adaletiyle tekrardan paylaşma-
nın, insanca yaşamanın onur ve şerefine 
sahip olabilir. Bu, uğrunda mücadele edip 
bedeller ödemeye değer değil midir? El-
bette fazlasıyla değer. Siz ne dersiniz?

ENERJİ KAN KOKUYOR!

Kaynakça

BP 2020 Dünya Enerji Raporu Özeti

Ortadoğu Jeopolitiği ve Küresel Güçlerin Enerji 
Mücadelesi

https://gercekler.net/index.php/enerji-savaslari/

http://www.derindusunce.org/wp-content/
uploads/2017/06/petrol-kandan-agirdir.pdf
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ENERJİNİN TARİHÎ 
SERÜVENİ

Kurtuluş Sevinç
kurtulussevinc@gmail.com

Enerjinin ve Enerji Kaynakları-
nın Tarihî Seyri ve Önemi 

Aslı Yunanca olan “enerji” ke-
limesinin ilk olarak MÖ 4. 
yüzyılda Aristotales’in Nico-

machean Ethics adlı çalışmasında geçtiği 
söylenmektedir. 

Bir kavram olarak enerji, Leibniz’in bir 
maddenin kütlesi ve onun yer çekim ala-
nı olarak tanımladığı “vis visa” yani yaşam 
gücüne atfen bu şekilde adlandırılmıştır. 
Gerek Leibniz gerekse Newton’un ifade 
ettiği gibi enerjinin, maddelerin tanecik-
lerinin rastgele hareketlerinden oluştuğu 
iddia edilir. Ya da varoluşçuların ifadele-
riyle ilk enerji “big bang (büyük patlama)” 
idi. Big bangden önce madde, enerji, dü-
şünce, sevgi, mantık, akıl vs. de yoktu?!

Sanırım bizim açımızdan enerjinin or-
taya çıkışı ile ilgili olarak söylenecek en 
doğru ifade onun yaratılışla başladığıdır. 
Ancak bu söylemler kavramsal ifadeler-
dir ve asıl konumuzla kavramsal bir bü-
tünlük ifade etseler de insanın hayatını 
kolaylaştırmada, medenileşmede kulla-
nılan enerji ve kaynakları ile doğrudan 
bağlantılı değildir. Bahse konu asıl enerji 
ile en basit anlamıyla hareket ettirici güç 
kastedilmektedir. Dolayısıyla üretim fa-
aliyetlerinde harcanması gerekli olan ve 
bu faaliyetlerde barizleşen enerji, maka-
lemizin konusunu oluşturmaktadır.

Makineleşmeden önce insanlar, ken-
dilerine yardımcı olacak kuvveti bazı hay-
vanları disipline ederek örneğin toprağın 
sürülmesi ve taşımaya kendi gücünün 

yetmediği ağırlıkları taşıtmakta onlardan 
yararlanmışlardır. Yine benzer dönem-
lerde suyun taşıyıcı, rüzgârın itici gü-
cünden yararlanmaya başlayan insanlar 
bu tip enerjilerle yelkenli gemiler ve yel 
değirmenleri yapmışlardır. Endüstriyel 
faaliyet gösteren kuruluşlar akarsuların 
çevrelerini tercih etmişler ve bunlardan 
yararlanmışlardır. Bu durum hâlen vakıa-
sını korumaktadır. 

Dolayısıyla geçmişten günümüze 
insanlar, hayvanlar, bitkiler ve (makine-
leşme dönemine nazaran daha ilkel olsa 
da) diğer tabiat varlıkları yani akarsular 
ve rüzgâr yüzyıllar boyunca dünyada 
kullanılan enerji kaynağının temelini 
oluşturmuştur. 
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Dünya enerji ekonomisindeki asıl ge-
lişmeler 18. yüzyıl ortasında kömür ve 
demirin işbirliği ile gerçekleşen Sanayi 
Devrimi ile yaşanmıştır. Bu yüzyılın son-
larına doğru maden kömürü hem ısı hem 
de enerji kaynağı olarak büyük önem ka-
zanmıştır. 

Önceleri üretim faaliyetlerinin ko-
nuşlandığı yerler akarsu kenarları iken 
bu yeni süreçte bu yeni enerji kaynağı, 
endüstrinin coğrafi dağılışını da etkilemiş, 
her türlü endüstri kuruluşu artık kömür 
havzalarında ya da yakın çevrelerinde 
toplanmaya başlamıştır.

19. yüzyılın ikinci yarısında türbin ve 
dinamonun bulunuşu ile enerji çeşitleri 
arasına yeni bir enerji türü olan beyaz kö-

mür katılmıştır. Bununla birlikte o zama-
na kadar kontrol altına alınamayan büyük 
akarsu kaynaklarından elektrik üretimin-
de yararlanılmaya başlanmış ve akarsular 
günümüzdeki önemini kazanmıştır. Yine 
dinamonun bulunuşu ile elektriğe dönüş-
türülen su gücü, uzağa nakli ve parçalara 
ayrılabilir özelliği nedeniyle endüstrinin 
dağılışında etkili olmuştur.

20. yüzyılın başında ise enerji ekono-
misine yeni bir enerji kaynağı olan “pet-
rol” girmiştir. 19. yüzyıl ortalarında ilk 
kez petrol ticari anlamda üretilmeye baş-
lanmıştır. 20. yüzyıla gelinceye kadar pet-
rol sadece aydınlatmada kullanılıyordu. 
İçten yanmalı motorların keşfi ile enerji 
kaynağı olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

20. yüzyılın başında doğalgaz, özellik-
le ısınmada ve mutfaklarda kullanılmaya 
başlanmıştır. Daha sonra termik santral-
ler başta olmak üzere kullanım alanı ge-
nişlemiştir.

Günümüzde enerji çeşitleri depo-
lanmış veya potansiyel enerji ile hare-
ket hâlinde veya kinetik enerji olarak iki 
grup olarak değerlendirilmektedir. Bu iki 
hâlden biri olarak yaşamımızda yer alan 
enerji çok farklı formlarda olabilmekte-
dir. Mühendislik ve ekonomik açıdan en 
çok kullanılan enerji formları ise Termal 
(Isıl) Enerji, Işınım Enerjisi (Isıl Enerji, 
Nükleer Enerji), Hareket Enerjisi (Ki-
netik Enerji), Elektrik Enerjisi, Kimyasal 
Enerji, Manyetik Enerji, Nükleer Enerji, 
Yer Çekimi şeklindedir.

ENERJİNİN TARİHÎ SERÜVENİ
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Enerji Kan Kokuyor!

Enerji Kaynaklarının Keşfedil-
mesinin Dünya Siyasetine Etkileri

18. ve 19. yüzyıllarda yeni buluşların 
üretime uygulanması ve buhar gücüyle 
çalışan makinaların makinalaşmış en-
düstriyi doğurmasıyla gerçekleştirilen 
Sanayi ya da diğer adıyla Endüstri Devri-
mi, Avrupa’ya Osmanlı Devleti karşısın-
da önemli bir güç sağlamıştır. Rönesans 
ve Reform hareketleri fikrî kalkınmasına 
temel oluştururken sömürgeci keşifler 
de Avrupa devletlerinin, farklı enerji 
kaynaklarına ulaşmasını sağlamıştır. Av-
rupa devletleri buralardaki kaynakları 
sömürmek suretiyle de maddi kalkın-
masında ciddi atılımlar yapmıştır. Ar-
dından, önceleri Osmanlı’yı işaret eden 
hâkimiyet ibresi zamanla sömürgeci Av-
rupa lehine evrilmiştir. 

Keşfedilen yeni enerji kaynakları baş-
ta Birinci ve İkinci Dünya Savaşları olmak 
üzere irili-ufaklı birçok savaşın çıkmasına 
sebep olmuş ve bu savaşların ardından 
dünya siyasetinde mühim değişikler vuku 
bulmuştur: Osmanlı İslâm Devleti yıkıl-
mış, İngiltere hâkimiyet tahtını ABD’ye 
kaptırmış, Soğuk Savaş süreci sonrası 
Komünist Rusya dağılmıştır.

Bugün de dünyada karışıklığın oldu-
ğu noktalara bakarsak enerjiyi ve dünya 
siyasetine etkisini daha iyi anlarız. Şu an 
dünya siyaseti (aşağı yukarı) hidrokarbo-
na dayalı enerji etrafında dönmektedir. 
Örneğin ABD’nin Ortadoğu’ya askerî 
müdahaleleri, Akdeniz’deki kargaşa, 
yine ABD’nin Çin’i kuşatma mücadelesi, 
Çin’in Doğu Türkistan sorunu ve daha 
burada zikredilmeyen birçok vakıa şu an 
dünyada var olan hidrokarbon zenginlik-
lerinin sömürüsü, iletimi ve dağıtımı ile 
alakalıdır. Zira 2015 yılı itibarıyla dünya 
enerjisinin (elektrik, ısıtma, soğutma ve 
taşımacılık) %80’i hidrokarbon bazlı kay-
naklardan karşılanmaktadır. Yani dünya 
hidrokarbon etrafında dönmektedir. 

Bugün ABD’nin Ortadoğu’ya doğ-
rudan kendi enerjisi açısından bağımlı-
lığı %10 düzeyindedir. ABD enerji so-
rununun %90’ını ya kendi kaynakların-
dan ya da bu bölge dışı kaynaklardan 
sağlamaktadır. Avrupa için ise bu oran 
%90’ların üzerindedir. Yani, Avrupa 
enerji ihtiyacının %90’dan fazlasında 
Ortadoğu’ya bağımlıdır. 

Herkes için malum olduğu üzere ABD 
uzun zamandır Ortadoğu’nun denetimini 

ele almaya çalışmaktadır ve Suriye savaşı 
sürecinde bölgedeki dengeler değişmiş, 
ABD birkaç körfez ülkesi dışında nüfuzu-
nu yerleştirmediği yer bırakmamıştır. Fa-
kat nüfuzunu yerleştiremediği yerlerde 
dahi sözünü geçirebilmektedir. Nitekim 
Trump, 2016 yılında seçim kampanyası 
sırasında Florida’da yaptığı konuşmada 
açık açık körfez ülkelerini hedef  almış-
tı. Trump Körfez ülkeleri için “Paradan 
başka bir şeyleri yok!” ve “19 trilyon dolar 
borcumuzu Körfez ülkeleri ödeyecek. Onlar 
bizsiz yoklar!” demekteydi.

Nihayetinde ABD bölgede sözünü 
geçirmekte ve bu süreç içerisinde şu 
veya bu şekilde bir çatışma sürecine 
girmiş olduğu Avrupa’yı da yola/dize 
getirme doğrultusunda güçlü adımlar 
atmaktadır.

Tüm bunlar, enerjinin diğerleri üzeri-
ne hakimiyet kurma noktasında devletler 
elinde çok önemli bir “silah” olduğunu 
göstermektedir; enerji kimin elinde ise 
patron odur. Dolayısıyla bu durum ener-
ji bölgelerinde ekonomik, askerî ve siyasi 
hamlelerin varlığını kaçınılmaz kılmıştır. 
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Kanlı Bir Tarih 

Petrol piyasası tarih boyunca emper-
yalist ülkeler tarafından kontrol edilmek 
istenmiş, küresel diktatörler bu uğurda 
savaş dâhil her yolu denemişlerdir. İngil-
tere eski Başbakanlarından Churchill’in 
Avam Kamarası’nda ifade ettiği “Bir dam-
la petrol, bir damla kandan daha kıymetli-
dir.” sözü bile bu yalın gerçekliği açıkça 
ortaya koymaktadır.

Dünyadaki İngiliz hâkimiyeti ABD’ye 
geçtiğinde de değişen bir şey olmamıştır. 
Bernard Shaw bu durumu şöyle tasvir 
etmiştir: “Kan kokusu almış bir köpek balı-
ğından daha tehlikelisi, petrol kokusu almış 
Amerikan emperyalizmidir.”  

Enerji tarihi kanlı bir tarihe sahiptir. 
11 Eylül sonrası ABD’nin Irak ve Afga-
nistan’ı işgali, Ortadoğu coğrafyasını 
kaosa ve şiddete sürüklemiştir. Bunların 
ardından Suriye savaşı, Yemen ve Mısır, 
sonraları ise Libya…

Şu rakamlara bir bakın; Afganistan’da 
katledilen insan sayısı 43 bini sivil 100 
binden fazla, mülteci sayısı ise 650 bin-
den fazla; Irak’ta katledilen insan sayısı 
650 bini sivil 1 milyondan fazla, yetim 
çocukların sayısı 5 milyon, mülteci sayısı 
6 milyon; Suriye’de katledilenlerin sayısı 
500 binden fazla, yaralı sayısı 2 milyon-
dan fazla, işkenceyle öldürülen kişi sayısı 
20 binden fazla, kayıp insan sayısı 100 
binden fazla; Mısır’da ABD desteğiyle 
2013’de gerçekleşen darbede katledilen 
insan sayısı 4 binden fazla, yaralı 15 bin-
den fazla, 1.794 kişiye idam kararı verildi, 
728’i onaylandı. Tutuklu çocuk sayısı 3 
binden fazla, kayıp insan sayısı yaklaşık 
3 bin kişi; Yemen’de 2014’te Obama’nın 
desteklediği koalisyon güçlerinin saldırı-
ları ve yaşanan iç savaşta katledilen insan 
sayısı 13 binden fazla, yaralı 20 binden 
fazla, 3 milyon Yemenli yer değiştirmek 
zorunda kaldı, başka ülkelere göç 200 
binden fazla, 2017 itibarıyla 16 milyon 
Yemenli güvenli gıdaya erişemiyor.

İşte tüm bunlar ve zikredilemeyen 
nice acılar; sakatlar, yerlerinden yurt-
larından göçenler, dullar, yetimler, te-
cavüzler, açlıklar ve daha neler neler... 
hepsi enerjinin patronu olmak, enerji 
koridorlarını kontrol altına almak adına.

Sonuç

İslâm coğrafyası, stratejik ve jeostra-
tejik olarak önemli suyollarının, deniz-
lerin, enerji kaynaklarının, madenlerinin, 
tarım alanlarının oldukça zengin olduğu 
üç kıtanın yani Asya, Avrupa ve Afri-
ka’nın kesişim alanında bulunmaktadır. 
Yine bu coğrafyanın tüm ana ulaşım hat-
larının merkezinde olması coğrafyanın 
stratejik önemini daha da arttırmaktadır. 
Bu kadar zengin yer altı ve yer üstü zen-
ginliklerine sahip, muazzam bir konumda 
olan bu bölge özellikle petrol ve doğal-
gazda tartışmasız bir gerçek olarak dün-
yanın en zengin rezervine sahiptir. Sade-
ce Ortadoğu ülkelerinin petrol rezervi 
dünya toplam petrol rezervinin %50’si-
nin üzerinde iken tüm İslâm coğrafya-
sının toplam petrol ve doğalgaz rezervi 
dünya toplam rezervlerinin %70’ine 
tekabül etmektedir. Hâlâ keşfedilmeyi 
bekleyen kaynaklar da göz önüne alındı-
ğında muazzam bir enerji zenginliğinden 
bahsetmekteyiz. Yine nükleer enerjinin 
hammaddesi olan stratejik öneme sa-
hip uranyumun dünya toplam rezervinin 
yarısına yakınının İslâm coğrafyasında 
bulunması bölgenin öneminin daha bir 
arttırmıştır. Ağır sanayi için gerekli olan 
krom, demir gibi madenler bu coğraf-
yada fazlasıyla bulunmaktadır. Fosfattan 
tutun da manganez, kobalt, bor ve diğer 
yüzlerce maden çeşidi bu coğrafyada 
oldukça zengin bir rezerve sahiptir. İşte 
tüm bunlar ve daha niceleri İslâm ümme-
tinin hazineleridir.

Milyonlarca hektar verimli tarım alan-
larına ve bu tarım alanlarını sulayacak 
önemli akarsu ve nehirler İslâm coğraf-
yasındadır. 

Deniz ve okyanuslara komşu olan ve 
İstanbul, Çanakkale, Cebelitarık, Hür-
müz ve Babu’l Mendap gibi boğaz ve 
Süveyş kanalı gibi dünyanın en stratejik 
suyolları İslâm coğrafyasındadır ve dünya 
toplam ticaretinin %50’sinden fazlası bu 
suyolları üzerinden gerçekleşmektedir. 

İşte bu saydığımız ve de burada sa-
yamadığımız yüzlerce zenginlikten ötürü 
bu coğrafya dünyanın en zengin bölgesi-
dir. Ancak Müslümanlar ondan istifade 
edememektedirler. Bilakis sömürgecile-
rin altında her daim inim inim inlemek-
tedirler. Çünkü küfür devletleri her ne 

kadar enerji konusunda bir çatışma ve 
mücadele içerisinde olsalar ve bu konu-
da birbirlerinin boğazını sıksalar da konu 
ümmetin zenginliklerini ümmete geri ve-
recek, sömürgeci kâfirlerin can damarla-
rını kesecek İslâm Devleti olduğunda it-
tifakla, topyekûn İslâm ve Müslümanlarla 
savaşa girişmekteler.

Dolayısıyla dünya siyasetinde enerji 
kaynaklarının önemi; ümmet içerisinden 
Hilâfet Devleti’nin yeniden ayağa kaldırıl-
ması ve Râşidî Hilâfet Devleti’nin tekrar 
hayat sahnesine döndürülmesini engelle-
me çalışmasından hemen sonra gelmek-
tedir. Küfür otoritelerinin ve yerli ajanla-
rın gizli ajandalarındaki birinci derecede 
önemli husus budur. Fakat nafile… 

اْلَكاِفُروَن] َكِرَه  َولَْو  نُوِر۪ه  ُمِتّمُ   ُ  Kâfirler“ [َوالّلٰ
istemese de Allah nurunu tamam-
layacaktır.” [Saffat Suresi 8]

ِة] ُبّوَ -Sonra nü“ [ُثّمَ تَُكوُن ِخَلَفًة َعلَى ِمْنَهاِج الّنُ
büvvet metodu üzere Hilâfet olacak-
tır.” [Ahmed b. Hanbel]

ENERJİNİN TARİHÎ SERÜVENİ
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DÜNYA’NIN
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Cahit Toprak
cahittoprak2@hotmail.com

İnsan için hava ve su ne kadar önem-
li ise dünya devletlerinin ekonomik, 
siyasi ve jeopolitik konumlarını 

güçlendirmek için sahip olması gereken 
enerji kaynaklarının çeşitliliği ve bollu-
ğu da o derece önemlidir. Dünyanın en 
büyük kaynakları hiç şüphesiz petrol ve 
doğalgaz kaynaklarıdır. 

Ülkelerin özellikle de elektrik gerek-
sinimi ise büyük oranda nükleer sant-
raller vasıtasıyla sağlanmaktadır. Büyük 
devletlerin zaman zaman restleşmeleri 
yahut dış politikadaki sivri çıkışlarının 
çoğunluğu da zaten nükleer enerji faali-
yetleri gerekçesiyle yapılmaktadır. Özel-
likle de rekabet hâlindeki sömürgeci 

ülkelerin vazgeçilmez politika malzeme-
sidir Nükleer enerji konusu!

Her ne kadar son yıllarda güneş 
enerjisi gibi alternatif kaynaklar proje 
geliştiriciler tarafından modern araçlar 
kullanılarak geliştirilse de sömürgecile-
rin kolay elde edebildiği enerji kaynak-
ları açısından alternatifsiz ve masrafı en 
az olan petrol ve doğalgaz rezervleridir. 

Özellikle de her geçen gün artan 
enerji ihtiyaçları dünyayı aç gözlerle sü-
zen sömürü düzen kurucuların alternatif 
arayışına itmektedir. Dünyada 31 büyük 
ülkede, 437 tane devasa nükleer santral 
mevcut. En çoğu da İran’a her seferinde 

nükleer santral dolayısıyla yaptırım teh-
dit eden Amerika’da yer almaktadır. 104 
adet reaktörü bulunan Amerika’yı Fran-
sa, Rusya ve Çin takip ediyor. 

Yeryüzünde tüketilen enerji kaynak 
çeşitliği temel alındığında petrol, doğal-
gaz ve kömür üçlüsünün hâlen zirvede 
olduğunu söylersek abartmış olmayız. 
Zira Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatının hâ-
len borularla ülkeler ve denizler aşılarak 
ulaştırılıyor olması ve doğalgaz kullanı-
mının her geçen gün yükselen bir ivme 
ile tüketilmesi bunu göstermektedir. 

Daha 2000’li yıllarda tüketilen 
enerjinin %87’si bu üç kaynaktan elde 
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edilirken nerdeyse 18 yıl sonra ortaya 
konulan veriler bu oranın sadece %3 
düştüğünü gösteriyor. Bu da talebin ve 
tüketimin çok fazla olduğunu ortaya 
koymaktadır. Ancak bir gerçek daha var 
ki; nükleer enerjinin geleceğin vazgeçil-
mez temel enerji kaynağı hâline gelece-
ğidir. Az evvel ifade ettiğim gibi nükleer 
santral kurma konusunda çevresel etkisi 
ve kirliliği dikkate almadan büyük dev-
letlerin onları kurmaya devam etmesi 
bunu göstermektedir.

Hâlihazırda birazdan orta-
ya koyacağımız somut veriler 
özellikle Akdeniz ve Hazar de-
nizi havzası ile tarihte Mezo-
potamya veya verimli hilal diye 
tabir edilen coğrafik bölgelerin 
enerji kaynağı olma yönüyle ne 
kadar önemli olduğunu gös-
termektedir. Şu sıralar dün-
ya devletlerinin açık ittifaklar 
oluşturarak bölgede mevcut 
rezervleri keşfedip sömürme 
kaygısı taşıması ve deniz aşırı 
ülkelerin binlerce kilometre 
mesafe kat ederek bu bölge-
lere arama tarama faaliyetle-
rini sevk ve kontrol amacıyla 
gelmiş olması, aslında aklı ba-
şında her bireyin müşahede 
edebileceği bir gerçeği ortaya 
koymaktadır. O da enerjiye 
olan gereksinimin artarak de-
vam ettiği ve sözü edilen böl-
gelerin enerji rezervinin, bü-
yük devlet olma arzusu taşıyan 
devletlerin iştahını kabarttığı 
gerçeğidir. Şimdi somut veriler 
üzerinde bölgeleri inceleyelim.

2017 yılı dünya petrol rezer-
vi 1,7 trilyon varil olarak açık-
landı. Bölgesel açıdan incelendi-
ğinde, Orta Doğu Bölgesi, dün-
yada mevcut petrol rezervinin 
%47,6’lık bölümüne tek başına sahiptir. 
Orta Doğu’yu, %19,5’lik rezerv mikta-
rı ile Orta ve Güney Amerika izlerken 
bunu %13,3’lük rezerv miktarı ile de Ku-
zey Amerika izlemektedir. Şimdi bölge-
sel bazda enerji üretim miktarlarını ve 
jeopolitik sonuçlarını değerlendirelim.

Doğu Akdeniz Havzasının Mev-
cut Potansiyel 

Türkiye’nin Libya ile “Deniz Yetki 
Alanlarının Belirlenmesi” konusunu 
bölgede mevcut olan enerji yatakları 
dikkate alınmadan okunması, Fran-
sa’nın İsrail’in ve Yunanistan yönetimi-
nin bölgede ittifak arayışına girmesi ve 
Amerika’nın her seferinde bölgeyi kaşı-
ması ve Suriye sahasında varlık göster-
me gayreti boşuna değildir. 

Bu bölge coğrafik olarak doğu-batı 
yönünde yaklaşık 4 bin km, güney-Ku-
zey yönlü ise 750 km’lik geniş bir alanı 
ifade ediyor. Doğu Akdeniz Havzası’nın, 
Suriye’nin batı sahillerinden başlayıp 
Tunus’un doğu kesimlerine kadar ge-
nişleyen bir alanı var.  Bu alanda özetle 

3 ana bölgede somut keşifler yapılmış. 
Bunlar Tamar sahası, Leviathan sahası 
ve Afrodit sahası…

Gasıp Yahudi varlığı “İsrail”in Tamar 
ve Leviathan sahalarında ispatlanmış 
doğalgaz miktarı yaklaşık 700 milyar 
metreküp civarıdır. Sadece Leviathan 
sahasındaki 453 milyar metreküplük 
doğalgaz tek başına 25 Avrupa ülke-
sine 6 yıllık enerji ihtiyacı karşılayacak 
büyüklüktedir.

Doğu Akdeniz’de yaklaşık 
1,7 milyar varil civarında petrol 
ve 3,5 trilyon metreküp do-
ğalgaz rezervi olduğu tahmin 
ediliyor. Bunun toplam tahmini 
piyasa değeri ise 1,5 trilyon do-
ları bulmaktadır. Kıbrıs çevre-
sinde ise 30 milyar metre küp 
petrol yatağı bulunduğu ifade 
ediliyor. Bu rezervin, tarama 
yapılan bölgenin sadece %5’ini 
oluşturması bölgede olası pet-
rol ve doğalgaz rezervinin ne 
kadar yüksek miktarda oldu-
ğu konusunda bir fikir veriyor. 
Öyle ki tek başına bu rezerv, 
Türkiye’nin 572 yıllık doğalgaz 
ihtiyacını karşılayacak devasa 
bir büyüklükte bir potansiyelin 
varlığı anlamına gelmektedir.

Doğu Akdeniz’de toplam 
değeri 3 trilyon dolara denk 
gelen miktarda hidrokarbon 
rezervinin olduğu ABD Jeolojik 
Araştırmalar Merkezi raporun-
da ifade ediliyor.

Dolayısıyla Türkiye, KKTC, 
Suriye, Filistin, İsrail, Mısır, Gü-
ney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yu-
nanistan ve Lübnan bölgede 
stratejik plan ve projeler orta-

ya koymakla beraber, çokuluslu devlet-
lerin güdümündeki dev petrol şirketleri-
nin (Fransız şirketi Total, İtalyan şirketi 
ENI, İngilizlerin BP) sahada ekonomik 
ittifaklara dâhil olma arzusu bölgede 
varlık göstermeye çalışan Avrupa için 
önemli bir araç durumundadır. 

Şu sıralar dünya 
devletlerinin açık ittifaklar 

oluşturarak bölgede 
mevcut rezervleri keşfedip 
sömürme kaygısı taşıması 

ve deniz aşırı ülkelerin 
binlerce kilometre mesafe 
kat ederek bu bölgelere 

arama tarama faaliyetlerini 
sevk ve kontrol amacıyla 

gelmiş olması, aslında 
aklı başında her bireyin 
müşahede edebileceği 

bir gerçeği ortaya 
koymaktadır.

DÜNYA’NIN ENERJİ HARİTASI
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Hazar Havzasının Mevcut 
Enerji Potansiyeli 

Kazak, Türkmen ve Azerbaycan 
enerji kaynağı olan Hazar Havzası her 
ne kadar hukuki noktada tam bir yere 
oturtulamasa da yoğun doğalgaz ve pet-
rol havzalarından biridir. Ortak mülkiyet 
kavramıyla Hazar Denizi’nin enerji kay-
nağının bölüştürülmesini savunan Rusya, 
bölgede İran’ı da yanına alarak çözüm-
süzlük odaklı bir yaklaşım sergilerken 
diğer ülkeleri kendisine siyaseten mec-
bur bıraktıran bir noktada durmakta-
dır. Bunu yaparken de geniş sınırlarının 
sağladığı avantajı göz önüne almaktadır. 
Zira bu ülkeler, petrol ve doğalgaz satışı 
için çoğunlukla Rusya’ya bağımlı olmak-
tadırlar. Rusya’nın kendi mevcut rezervi 
yeterince bol olduğu için Hazar’a kıyısı 
olan ülkelerin üretim potansiyellerini 
ülke ekonomisi için bir girdi kaynağı ola-
rak görmektedir. 

Bunun farkında olan Azeri yönetici-
ler alternatif koridorları kullanarak Av-
rupa’ya daha yüksek fiyatlarda gaz satışı 
yapma yolları edinmiştir. Yakın zamanda 
bilindiği üzere Trans Anadolu Doğalgaz 
Boru Hattı Projesi adıyla TANAP, Azer-

baycan’ın Hazar Denizi’nin güneyindeki 
sahalarda üretilen doğalgazı Türkiye 
üzerinden Avrupa’ya satma projesini 
hayata geçirmiştir. 

Zaten Avrupa’nın Doğu Akdeniz 
Havzası’na olan yoğun ilginin bir ge-
rekçesi de Hazar havzası, Ortadoğu 
Ülkeleri ve Rusya’ya olan bağımlılığı bir 
nebze azaltmak ve alternatif kaynaklar 
bulma kaygısıdır.

Azeriler Bakü’deki petrol kuyuların-
dan dünyaya Bakü-Novorosiysk Boru 
hattı ile Rusya üzerinden, Bakü-Tif-
lis-Supsa kanalıyla Gürcistan üzerin-
den, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru hattı ile 
de Türkiye üzerinden satış yapmaktadır. 
Dolayısıyla burada iki ana sorun vardır. 
Doğalgazı taşıma masrafı ve taşınacak 
ülke bulma sorunu… İşte Rusya bu alan-
daki açığı hem ülke sınırlarının uzunluğu 
hem de taşıma ve satış yapabilme avan-
tajını kullanmaktadır. Bu yolla milyar do-
larlarca para kazanmaktadır.

Azerbaycan, yıllık yaklaşık 100 mil-
yon ton petrol üretmektedir. Sadece 
Ocak-Mart 2020 döneminde 9,3 milyon 
ton petrol üretildiği ve 2019 verilerine 

göre 1718 milyar metreküp doğalgaz 
ürettiği ifade edilmektedir. Her geçen 
yıl bir önceki yıla nazaran %30’dan fazla 
artış sağlanmaktadır.

Yine Hazar Havzası’nda yer alan 
Türkmenistan ise 600 milyon varillik bir 
petrol rezervine sahiptir. 2015 yılına ait 
bilgilere göre 261.000 varillik bir gün-
lük petrol üretimi yapmıştır. Öyle ki bu 
veri 2014’te 249.000 varil civarındaydı. 
Türkmenistan petrolden daha çok do-
ğalgaz rezervine sahiptir. Bu kaynaklar 
Türkmenistan’ı dünyanın en büyük 6. 
doğalgaz rezervine sahip ülkesi konu-
muna getirmiştir. 

Orta Asya cumhuriyetleri ile Hazar 
Denizi ülkeleri arasında Türkmenistan, 
en fazla ihraç yapan ülke konumundadır. 
İlginçtir ki Rusya ve İran, Türkmenis-
tan’dan gaz ithal etmektedir, ancak bu 
gazın en büyük alıcısı ve toplam satışın 
%70’ten fazlasının yapıldığı ülke Çin’dir.  
Dolayısıyla bölgede ülkeleri açısından en 
önemli şey sadece enerjiye sahip olmak 
değil aynı zamanda bölge dışındaki ülke-
lere satış için koridor oluşturabilme ve 
taşıyabilme kapasitesine sahip olmaktır.
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Ortadoğu Bölgesi Enerji Potan-
siyeli 

Her ne kadar “Ortadoğu” terimi 
Batılıların yön tarifi yaparken kendi coğ-
rafyalarını baz alarak ifade ettikleri bir 
kavram olsa da genellikle kastedilen Su-
riye, Kuveyt, İran, Irak, Suudi Arabistan, 
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bah-
reyn, Umman, Katar ve Yemen’i içine 
alan Güneybatı Asya’daki petrol zengini 
ülkeler kastedildiği için tüm bu ülkeleri 
ifade etmek amacıyla kullanmak istedim. 
Bu ülkelerin yüz ölçümü yerküremizin 
%3’lük alanını kapsıyor olsa da tek başı-
na bu 10 ülke dünya doğalgaz rezervinin 
%47’sini karşılamaktadır.

İran’ın 211 milyar varil kanıtlan-
mış petrol rezervi bulunuyor. Kasım 
2020’de Cumhurbaşkanı Ruhani’nin 

“Ülkenin güneybatısında 53 milyar varil re-
zerve sahip yeni bir petrol sahası bulduk!” 
şeklindeki ilanından sonra bu miktar 
264 milyar varil seviyesine çıkmış olu-
yor. Suudi Arabistan’ın 300 milyar varil 
kesinleşmiş petrol rezervi bulunurken 
sadece Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlik-
leri’nin toplam 200 milyar varillik petrol 
yatağı mevcut. Irak ise 150 milyar varil 
petrole sahip ve günlük olarak 4635 mil-
yon varil üretim yapmaktadır. 

Burada denklemin kilit noktası elbet-
te Suriye sahasıdır.  Zira Suriye, bölge 
ülkeleri içinde en fazla petrol boru hattı 
taşıyan ülke. 1300 kilometre uzunlu-
ğunda petrol boru hattı ile Suriye, Or-
tadoğu petrollerinin Akdeniz’e ulaştıran 
önemli bir ara ülke konumunda… Ör-
neğin Irak’ın Musul kentinden, İsrail’in 
Hayfa limanına aktarılan petrolün boru 
hattı yine Suriye topraklarından geç-
mektedir.  Ortadoğu’da petrol zengini 
ülkelerin en büyük ihraç ürünü bu zen-
gin enerji kaynağıdır.  

İsrail varlığının, İngiltere’nin, Fran-
sa’nın ve ABD’nin bu coğrafyadaki zayıf 
karakterli liderlerle olan sıkı ilişkileri 
dikkate alındığında bölgenin sömürgeci 
ülkeler açısından ne denli önemli görül-
düğü açığa çıkmaktadır. İsrail’in çıkarları-
na hitap eden Yüzyılın Barış Planı yahut 

ABD’nin Genişletilmiş Ortadoğu Planı 
adı verilen projeleri gerçekte enerji ve 
ticaret esasına binaen teşkil edilmiş olan 
sömürü planlarıdır.

ABD ve Rusya’nın Enerji Potan-
siyeli

Orta ve Güney Amerika, dünya 
petrol rezerv miktarının %19,5’lik kıs-
mını, Kuzey Amerika ise %13,3’lük kıs-
mını tek başına karşılamaktadır. Rusya 
ise dünya rezerv miktarının %6,3’lük 
kısmını tek başına karşılamaktadır. Do-
layısıyla her ne kadar Ortadoğu bölge-
sinde yer alan 10 ülkenin toplam rezerv 
içindeki payı %46 dolayında olsa da 
ABD ve Rusya %39’luk oran ile aynı za-
manda büyük iki enerji üreten ülke ko-
numundadır. Rusya, doğalgaz üretimi 
yönüyle de 31 trilyon metreküp üretim 
ile dünyanın tek başına %16’lık ihtiyacı-
nı karşılamaktadır. Onu sırasıyla İran ve 
Katar izlemektedir. Amerika ise 5. sıra-
da yer alıyor ve 9,3 trilyon metreküp 
üretim ile dünya doğalgaz ihtiyacının 
%5’lik kısmını karşılamaktadır.

Burada Rusya-ABD çekişmesinde 
enerji meselesinin önemli bir yeri oldu-
ğunu vurgulamak isterim. Bilindiği gibi 
Amerika; Estonya, Ukrayna, Letonya, 
Litvanya ve Romanya’nın Rusya’ya olan 
enerji bağımlılığını bildiği için yıllarca 
veto hakkını kullanarak Avrupa Birliği’ne 
almadı. Ukrayna üzerinden Rusya’yı po-
litik kargaşaya sürükledi. Kırım mesele-
sini ve Gürcistan meselesini, Rusya’nın 
Avrupa’ya ve Doğu Akdeniz’e açılma-
ması için kullandı. Tüm bunları siyasi 
malzeme yaparak Avrupa’nın kendisine 
bağlı ve kendi enerji koridoruna bağlı 
hâle getirmek istedi. Bunun için Türkiye 
üzerinden TANAP ve Bakü-Ceyhan-Tif-
lis hattının önemini arttırdı. Akdeniz’de 
keşfedilen doğalgaza gözlerini dikerek 
rezerve, sırf Avrupa’nın Rusya’ya ba-
ğımlılığını azaltır gerekçesiyle tamah etti. 
Rusya’yı Ermenistan-Azeri savaşında ta-
raf yaparak bu vesileyle Doğu Akdeniz 
ve Libya politikasında gücünü zayıflat-
mak istedi. Tüm bu politik hesaplar ile 
Avrupa’yı siyaseten ve ekonomik gerek-
çelerle kendine bağlamak istemektedir.

Burada şu noktanın altını çizmek iste-
rim: Müslümanların yaşadığı coğrafyalar 
zengin kaynaklarıyla dünyanın gözlerini 
diktiği topraklardır. Bu toprakların zen-
gin kaynakları, bu coğrafyada nefes alıp 
veren insanlara ait olmalıdır. Burada ya-
şayan insanların maslahatına işlenmeli 
ve ekonomileri için bir ana girdi kaynağı 
olmalıdır. Bunun için dışa askerî anlamda 
bağımlılığı azaltıcı politikalar geliştirilmeli, 
yerel kaynakların işlenmesi ve işletilme-
si için stratejik planlar teşkil edilmeli ve 
beyin göçüne engel olunacak ekono-
mik hamleler yapılmalıdır. Tüm bunlar-
dan önce sağlam bir duruşla, sömüren 
güçlerin planlarına araç olunmamalı ve 
gerekirse mevcut ekonomik ve askerî 
anlaşmalar rafa kaldırılarak, güçlü bir 
irade gösterilmelidir. Şuna inanıyorum 
ki tüm bunlar, kapitalist ideolojiyi Müslü-
manlar üzerinde tatbik eden yöneticiler 
eliyle değil, İslâm ideolojisini Müslüman-
lara tatbik edecek râşid halifeler eliyle 
gerçekleştirilebilecektir. Bunun için çok 
daha fazla enerji kaynaklarımızın sömü-
rülmemesi adına Râşidî Hilâfet Devleti’ni 
ikame etmek Müslümanlar için elzemdir.

DÜNYA’NIN ENERJİ HARİTASI
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Enerji Kan Kokuyor!

İsmail Erdemli

Enerji stratejik öneme sahip vaz-
geçilemez bir kaynaktır. Enerji-
nin önemi kalkınma ve refahın 

gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilmesi-
nin esasi unsurlarından olmasından do-
layıdır. Hayat için gerekli olan besinler 

enerji olmadan üretilemez. Günümüz 
modern hayatının vazgeçilmezlerinden 
olan aydınlatma, ısıtma ve soğutma ger-
çekleştirilemez. Enerji olmadan üretilen 
mallar pazarlara taşınamaz. Otomobil-
ler, uçaklar, gemiler, trenler, motorlar 

çalışmaz, sanayinin çarkları dönmez. 

Belki de en önemlisi, enerji olmadan 

bilginin üretilip, korunup saklanması ve 

aktarılması mümkün olmaz. Enerji ol-

madan iletişim gerçekleşmez. 

SÖMÜRÜLEN
İSLÂM TOPRAKLARI
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Enerji kaynaklarına sahip olan ül-
keler ekonomik kalkınmalarını hızlı bir 
biçimde gerçekleştirebilme imkânına 
sahiptirler. İhtiyaç duydukları enerji kay-
nakları için dışa bağımlı olan ülkeler ise 
bu enerji kaynaklarını elde edebildikleri 

ölçüde ekonomik kalkınma hedeflerini 
gerçekleştirebileceklerdir. Ancak enerji 
kaynakları için dışa bağımlı olan ülkeler, 
enerjiyi satın almak zorundadırlar. Bu 
satın almayı gerçekleştirebilecek parasal 
kaynakları oluşturabilmek için diğer mal 

ve hizmetleri üretip piyasaya arz edebil-
melidirler. Bu mal ve hizmetlerin üretimi 
ise doğal olarak enerji kaynaklarının ar-
zını gerektirmektedir.

Ancak enerji kaynakları hem çeşitlilik 
hem de rezerv açısından sınırlı olduğu 
gibi yeryüzündeki dağılımı da denge-
li değildir. Yeryüzünün bazı bölgeleri, 
enerji kaynaklarının rezerv ve çeşitliliği 
yönünden diğer bazı bölgelerine göre 
daha zengindir. 

Yenilenebilir olmayan birincil enerji 
kaynakları (fosil yakıtlar/hidrokarbon-
lar) milyonlarca yıl süren doğal süreçler-
le oluşmuştur ve dünya enerji ihtiyacının 
%85’ini karşılamaktadır. Alternatifi he-
nüz bulunamamıştır. Yenilenebilir enerji 
kaynakları ve nükleer enerji dünya ener-
ji ihtiyacının sadece %15’ini karşılayabil-
mektedir. Bu nedenle dünyanın enerji 
kaynakları açısından petrol ve doğalgaza 
bağımlılığı uzun yıllar devam edecektir. 

Günümüzde Amerika, Avrupa, Çin, 
Hindistan gibi ülkelerin petrol tüketimi 
içindeki paylarına baktığımızda petrole ne 
kadar bağımlı oldukları ortaya çıkacaktır.

Avrupa Birliği’nin petrol rezervleri 
dünya rezervlerinin %0,5’i iken, petrol 
tüketiminin dünya tüketimi içerisindeki 
payı yaklaşık %18’dir. Bu yönü ile bakıl-
dığında, AB’nin Ortadoğu petrollerine 
bağımlılığı ABD’den çok daha şiddetlidir. 
Hindistan’ın toplam dünya tüketiminde-
ki payı %5,4, rezervi ise yüzde 0,26’dır. 
Çin’in toplam dünya petrol tüketimi içe-
risindeki payı %14,3 olup, %1,2’lik dünya 
petrol rezerv payı dikkate alındığında 
Çin ve Hindistan’ın ne denli petrolde 
dışa bağımlı olduğu görülecektir.

ABD’nin dünya petrol tüketimi içe-
risindeki payı %20’dir. ABD’nin dünya 
petrol üretimindeki payının yalnızca 
yüzde 18 olduğu dikkate alındığında, 
ABD’nin petrole bağımlılığının oranı 
ortaya çıkmaktadır. Bu durum dünya 
ispatlanmış petrol rezervlerinin yaklaşık 
%60’ına sahip Ortadoğu ve Kuzey Afri-
ka’nın sömürgeci devletler ve bu devlet-
lerle güç mücadelesi içindeki devletler 
için ne denli önemli olduğunu gözler 
önüne sermektedir. 

SÖMÜRÜLEN İSLÂM TOPRAKLARI

Sömürgeci devletlerin 
Ortadoğu bölgesine 

yönelik üç temel siyasetleri 
vardır. Birincisi; bölgede 

bulunan enerji kaynaklarını 
kontrol ederek güvenli bir 

şekilde dünya piyasalarına 
arzının sağlanması, ikincisi; 
gayri meşru Yahudi varlığı 

“İsrail”in güvenliğinin 
sağlanması, üçüncüsü 

ve en önemlisi ise Râşidî 
Hilâfet’in İslâm topraklarına 

geri dönüşünün 
engellenmesidir.
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Bu durum Avrupa ve ABD’nin hat-
ta Rusya ve Çin’in Ortadoğu’ya yönelik 
siyasi, askerî ve ekonomik siyasetlerinin 
gerçek arka planını da yansıtmaktadır.

Kuzey Afrika’yı da içine alan Orta-
doğu bölgesi petrol ve doğalgaz enerji 
kaynakları yönünden dünyanın en zen-
gin bölgelerinin başını çekmektedir. Yer 
aldığı coğrafyadan ve sahip olduğu ener-
ji kaynaklarından, petrol ve doğalgaz 
boru hatlarından, petrolün taşındığı tan-
kerlerin kullandığı deniz yolları ve boğaz 
geçişlerinden ötürü çok önemli jeopo-
litik bir konuma sahiptir. Aynı zamanda 
dünya hakimiyeti için mücadele eden 
sömürgeci devletlerin askerî hareketli-
liği açısından da vazgeçilemez önemde 
jeostratejik bir konuma sahiptir. Günü-
müzde sömürgeci kâfir Amerika, İngilte-
re, Fransa, Rusya gibi devletlerin askerî 
varlık ve askerî üsler bulundurduğu, çok 
sayıda savaşların yaşandığı bir bölgedir. 

Sömürgeci devletlerin Ortadoğu 
bölgesine yönelik üç temel siyasetleri 
vardır. Birincisi bölgede bulunan ener-
ji kaynaklarını kontrol ederek güvenli 
bir şekilde dünya piyasalarına arzının 
sağlanması, ikincisi gayri meşru Yahudi 
varlığı “İsrail”in güvenliğinin sağlanması, 
üçüncüsü ve en önemlisi ise Râşidî Hilâ-
fet’in İslâm topraklarına geri dönüşünün 
engellenmesidir.

İşte bu nedenler bize bölgenin sö-
mürgeci devletler açısından ne kadar 
önemli bir jeopolitik ve jeostratejik ko-
numa sahip olduğunu göstermektedir.

18. yüzyılda İngiltere’de başlayan ve 
daha sonra Avrupa’da ve Amerika’da 
gerçekleşen Sanayi Devrimi ile birlikte 
enerji ihtiyacı artmıştır. Artan bu enerji 
ihtiyacını kendi topraklarından karşıla-
yamayan Batılı devletler, Sanayi Devrimi 
sayesinde elde ettikleri gelişmişlik ve 
güç ile dünyanın geri kalanına, özellikle 
de zengin enerji kaynaklarına sahip olan 
Ortadoğu ve Afrika’ya (Kuzey Afrika) 
yönelmişlerdir. Bu yönelmenin sonuç-
larından biri olarak asırlardır Ortado-
ğu ve Kuzey Afrika’da egemenlik sahibi 
olan Osmanlı Hilâfeti, Batılı devletler 

Kuzey Afrika’yı da 
içine alan Ortadoğu 

bölgesi petrol ve 
doğalgaz enerji 

kaynakları 
yönünden 
dünyanın 
en zengin 
bölgeleri-
nin başını 
çekmek-

tedir. 
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tarafından parçalanmış, yerine buralar-
da kendilerine bağlı çok sayıda devlet ve 
yönetim oluşturulmuştur.

Batılı devletler, kendi halklarına, 
inançlarına ve ülkelerine ihanet içinde-
ki bu yeni devlet ve yönetimler eliyle 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika Müslüman 
halklarına ait İslâm topraklarının enerji 
kaynaklarını çeşitli yöntemlerle sömür-
meye başlamışlardır. Bu acımasız sömü-
rü düzeni ve sömürgecilik günümüzde 
de devam etmektedir.

II. Dünya Savaşı’na kadar İslâm top-
raklarında kurulu, enerji kaynakları yö-
nünden zengin Müslüman ülkeler bilfiil 
sömürgeci kâfirler (çoğunlukla İngilizler) 
tarafından yönetiliyordu. Kendilerine ait 
BP, Shell, Mobil gibi petrol şirketleri ta-
rafından çıkarılan petrol dünya piyasala-
rına satılıyordu.

Hatta petrol üzerindeki hakimiyet-
leri o kadar ileri idi ki İran’da 1951 yı-
lında seçimle yönetime gelen Başbakan 
Muhammed Musaddık BP tarafından 
çıkarılıp satılan İran petrolünü millileş-
tirmek istediği için 1953 yılında İngilizler 
tarafından yapılan bir darbe ile yönetim-
den uzaklaştırılıp sürgüne gönderilmiştir. 
İngilizler Musaddık’ın yerine İran petrol-
leri üzerindeki İngiliz şirketi BP’nin ha-
kimiyetini devam ettirecek olan Şah’ı 
yönetime getirmişlerdir. Günümüz-
de Nijerya petrolleri üzerinde BP’nin, 
Gabon ve Angola petrolleri üzerinde 
Fransız petrol şirketleri Elf ve Total’in 
hakimiyetleri devam etmektedir. Bugün 
petrol şirketlerinin petrol üzerindeki 
hakimiyetlerinin azalmasına ve onların 
yerini bizzat sömürgeci devletlerin almış 
olmasına rağmen bu devasa çok uluslu 
petrol şirketleri hâlen en değerli şirket-
ler olarak ekonomiler üzerindeki etkile-
rini sürdürmektedir.

II. Dünya Savaşı’nda Avrupa’nın güç 
kaybetmesi, Amerika’nın dünya sah-
nesine çıkmasıyla Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika’daki Müslüman ülkelere sözde 
bağımsızlıkları verildi. Amerika’nın da 
teşvikiyle Müslüman ülkeler enerji kay-
naklarını millileştirme yoluna gittiler. 

1960 yılında petrol ihraç eden ülkeler 
topluluğu OPEC’i kurdular. Ancak pet-
role hakim olamadılar. Bugün Ortado-
ğu petrollerinin ne kadar üretilip, fiya-
tının ne kadar olacağı dahi sömürgeci 
kâfir Amerika’nın etkisindedir. Yakın 
zamanda yaşanan örnekte olduğu gibi, 
Amerika Rusya’yı ekonomik açıdan sı-
kıştırmak ve kendi halkına ucuz petrol 
temin etmek için Suudi Arabistan’dan 
üretimi artırmasını istemiş ve Suudi 
Arabistan kendi aleyhine olmasına rağ-
men üretimi arttırarak petrol fiyatla-
rının düşmesine yol açmış ve böylece 
Rusya’nın petrol gelirlerinin azalması 
ve Amerika ekonomisinin de petrol 
harcamasının azalması sağlanmıştır.  

Bölgede 1948’de Yahudi varlığı “İs-
rail”in kurulması, 1956’da Süveyş krizi 
ve Süveyş Kanalı’nın millileştirilmesi, 
1967 ve1973 Arap-İsrail savaşları, 1991 
I. Körfez Savaşı, 2003 II. Körfez Savaşı, 
ABD’nin Irak’ı işgali, 2010’da başlayan 
Libya, Yemen ve Suriye’de iç savaşla 
sonuçlanan Arap Baharı gibi önemli 
olaylar yaşanmıştır. 

Bunlar gibi daha fazla örneklerin de 
olduğunu bilerek, sömürgeci devletlerin 
esas olarak yüksek teknoloji ve gelişmiş 
silahlarla donatılmış orduları üzerinden 
askerî tehdit ya da fiilî kullanım gibi yön-
temleriyle bölgedeki devletler üzerinde 
nüfuz sağladıklarını, enerji kaynaklarını 
kontrol etiklerini ve diğer sömürgeci 
devletlerle güç mücadelesi içinde olduk-
larını görüyoruz.  

Sonuçta İslâm topraklarında bulunan 
enerji kaynaklarının Amerika ve Avrupa 
gibi sömürgeci kâfirler tarafından sö-
mürülmesinin nedeni, kendi ülkelerinin 
enerji ihtiyacını karşılamak, Müslüman 
ülke ve halkları geri bırakıp kalkınmaları-
nı engellemek, fakirleştirip güçsüz bırak-
mak, sömürgeci güçlerin ürettiği mallar 
için bir pazar olarak kalmalarını devam 
ettirmek, güç mücadelesi içinde olduk-
ları diğer devletlere buradaki enerji kay-
naklarını kontrol ederek üstünlük sağla-
mak ve belki de en önemlisi İslâmi Hilâ-
fet’in yeniden tesisi için gerekli imkânları 

ortadan kaldırarak İslâmi Hilâfet’e geri 
dönüşü engelleyerek geciktirmek olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Bu sömürgeciler açısındandır. Sömü-
rülen halkı Müslüman ülkeler açısından 
bu sömürünün nedeni ise hem sömür-
geci kâfirlere karşı hem de sömürgeci 
kâfirlerle işbirliği içindeki hain yönetici-
lere karşı çıkıp kendilerine ait olanı ko-
rumak için mücadele etme noktasında 
içinde bulundukları şaşılacak derecede-
ki derin suskunluktur.  

Bu sömürü, sömürgecilere güç, zen-
ginlik, refah ve gelişmişlik olarak yan-
sırken, sömürülenlere ise ne üzücüdür 
ki açlık, sefalet, geri kalmışlık, darbeler, 
işgaller, iç savaşlar, terör saldırıları, is-
tikrarsızlık, kan ve gözyaşı olarak yansı-
maktadır. 

Bu acımasız sömürüyü sonlandıracak 
tek çözüm ise bölgede yaşayan Müslü-
man halkların inançları olan İslâm’dan 
doğan Râşidî Hilâfet’in yeniden tesis 
edilerek İslâm topraklarına geri dö-
nüşünün sağlanmasıdır. Bu olduğunda 
sömürgeci kâfirler bütün varlıklarıyla 
İslâm topraklarından kovulacak, onların 
bu topraklardaki işbirlikçisi hain iktidar 
ve yönetimlere son verilecektir. İslâm 
ümmeti İslâm topraklarında, Râşidî 
Hilâfet’in gölgesinde yeniden kalkınarak 
güvenliğe, refaha ve en hayırlı ümmet 
konumuna ulaşacaktır.

SÖMÜRÜLEN İSLÂM TOPRAKLARI
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VEHİM İLE GERÇEKLİK ARASINDA

DOĞU AKDENİZ
KRİZ ANALİZİ

Yusuf Yavuzkan
ysf79@msn.com

Bugün Tunus ile Sicilya Adası’nın 
doğusundaki bölgeyi ifade 
eden Doğu Akdeniz, Do-

ğu-Batı ticaretinin en önemli kavşakla-
rından biridir. Zira dünyanın en stratejik 
geçiş noktaları arasında sayılan Boğaz-
lar, Süveyş Kanalı ve Cebelitarık Boğazı 
bu bölgeden geçmektedir. Uluslararası 
taşımacılık, ticaret ve enerji akışı açısın-
dan da son derece kritik konumdadır. 
Bölgede son dönemde hidrokarbon 
rezervlerinin tespit edilmesiyle birlikte 
Doğu Akdeniz, giderek artan stratejik 

bir öneme kavuşmuştur. Bölgede var 
olan geniş hacimli enerji yataklarının 
ekonomik-politik etkisi sadece Akdeniz 
ile sınırlı değildir. Aynı zamanda Orta-
doğu coğrafyasının politik ve ekonomik 
dinamiklerini de etkileyecek potansi-
yele sahiptir. Nitekim Doğu Akdeniz 
bölgesinin önemi, sadece gazın keş-
finden dolayı değildir. Bunun yanında, 
dünyadaki petrol rezervlerinin yakla-
şık %47’si ve gaz rezervlerinin %41’ini 
içeren Ortadoğu bölgesinin jeopolitik 
öneminden kaynaklanmaktadır.

Kıbrıs, Lübnan, Suriye ve Filistin/
Gasıp Yahudi varlığı “İsrail” arasında 
kalan bölgenin genel adı Levant Havza-
sı olarak isimlendirilmektedir. Bu bölge 
Afrodit, Tamar ve Leviathan olarak üçe 
bölünmüştür. Kıbrıs, Lübnan, Suriye ve 
gasıp Yahudi varlığı arasındaki bölgede 
ciddi petrol ve doğalgaz kaynağı bulun-
maktadır. Delta havzasında 7 trilyon 
metreküp doğalgaz ve 1 milyar 800 
milyon varil petrol olduğu tahmin edil-
mektedir. Kıbrıs, gasıp Yahudi varlığı “İs-
rail” ve Mısır arasında kalan alanda ise 
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10 trilyon metreküp doğalgaz, 8 milyar 
varil petrol mevcuttur. Doğuya uzanan 
bölgede ise 3 trilyon metreküp doğalgaz 
vardır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 
verdiği arama izinleri ile bölgede çalış-
malar yapan Noble Energy adlı şirket 
yaklaşık 33 trilyon metreküp gaz tes-
pit etmiştir. ABD-“İsrail” ortaklığı olan 
Noble Energy’nin Leviathan’da (Levant 
bölgesi) %40, Afrodit bölgesin-
de ise %30 payı bulunmaktadır. 
Akdeniz’de toplam değeri 3 
trilyon dolar olan 60 milyar va-
ril petrole eşdeğer hidrokarbon 
rezervi olduğu belirtilmektedir. 
Bu da Türkiye’nin 572 yıllık, Av-
rupa’nın ise 30 yıllık doğalgaz 
ihtiyacını karşılayacak devasa 
bir rezervdir. Gasıp Yahudi var-
lığı “İsrail”in Leviathan ve Tamar 
sahalarında ispatlanmış doğal-
gaz miktarı yaklaşık 700 milyar 
metreküptür. Bunun 1,8 trilyon 
metreküpe kadar çıkabileceği 
tahmin edilmektedir. Sadece 
Leviathan sahasındaki ispatlan-
mış 453 milyar metreküplük 
doğalgaz miktarı 512 milyon 
nüfusa sahip 25 Avrupa ülkesi-
ne altı yıl yetecek büyüklüktedir 
ve bu oran sadece gasıp Yahudi 
varlığı “İsrail”in Filistin’den gasp 
ettiği Münhasır Ekonomik Böl-
gesi (MEB) içinde kalan doğal-
gaz miktarı için geçerlidir.

Gerek küreselleşen ve sana-
yileşen dünyanın muazzam üre-
tim ve ulaşımı açısından, gerek-
se devletler arasındaki bağımlı-
lık ilişkisi açısından enerjinin son 
derece kritik bir rol oynadığı 
açıktır. Bölgede böylesine ciddi 
bir potansiyelin ortaya çıkması, 
hâliyle bölge ülkelerinin ve sömürgeci 
güçlerin ilgisini çekmekte, aralarındaki 
rekabeti kızıştırmaktadır.

Kıbrıs Türk Kesimi, Ada’nın servet-
lerinin Ada’nın tümüne ait olduğunu sa-
vunmaktadır. Ancak Güney Kıbrıs Rum 
Kesimi, 2004 yılında “Kıbrıs Cumhuri-
yeti” adı altında tüm adayı temsilen AB 

üyesi hâline geldiği ve Kıbrıs sorununda-
ki çözümsüzlüğün sürdüğü dikkate alın-
dığında KKTC’nin etkisiz bir konumda 
ve Türkiye’nin desteğine muhtaç olduğu 
açıktır. Kıbrıs Rum tarafı sahip olduğu 
bu avantajı kullanarak kendine ait MEB 
sınırlarını çizerek, 2010 yılında tek taraflı 
olarak gaz servetini kullanma girişimin-
de bulunmuştur.

Türkiye, Yunanistan ile Ege Denizi’n-
de yaşanan anlaşmazlık nedeniyle kıta 
sahanlığını belirleyen Birleşmiş Milletler 
Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin aleyhine 
olduğu gerekçesiyle bir üyesi değildir. 
Türkiye, Kıbrıs Yunan kesimince belir-
lenen Münhasır Ekonomik Bölge’nin, 
Türk kıta sahanlığı ile henüz resmen 
açıklanmamış olsa da Türkiye’nin Mün-

hasır Ekonomik Bölgesi ile iç içe geçmiş 
olduğunu iddia etmektedir. Münhasır 
Ekonomik Bölge, Birleşmiş Milletler 
Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca bir 
devletin deniz kaynaklarının araştırılma-
sı ve kullanılmasında su ve güneş ener-
jisi de dâhil olmak üzere özel haklara 
sahip olduğu deniz bölgeleridir. Bu hak 
iddiasına istinaden Türkiye, Kıbrıs Rum 

Kesimi’nin Münhasır Ekonomik 
Bölge belirlemek için Mısır, Ya-
hudi varlığı ve Lübnan ile yap-
mış olduğu anlaşmaları tanıma-
makta, haklarını ihlal ettiği ge-
rekçesiyle bu bölgede yabancı 
şirketlere verilen gaz arama ve 
sondaj ihalelerini yasadışı ola-
rak görmektedir. Türkiye ya-
kın zamanda edindiği arama ve 
sondaj gemilerini NAVTEX ilan 
ederek bölgede dolaştırmak-
la birlikte, gaz tespit etmek ve 
çıkarmaktan ziyade bölgede var 
olduğunu, denklemden dışlana-
mayacağını göstermek istemek-
tedir. Nitekim geçen yıl yapılan 
ve Cumhuriyet tarihinin en bü-
yük tatbikatı olarak nitelenen 
Mavi Vatan tatbikatı ile gövde 
gösterisi yapmıştır. Mavi Vatan, 
Türkiye’nin denizler üzerinde-
ki haklarını ifade etmek üzere 
Türk Deniz Kuvvetleri tarafın-
dan geliştirilmiş bir doktrindir 
zaten. Buradaki temel sorun, 

“Mavi Vatan” denilen bölgenin 
uluslararası hukuk açısından 
taşıdığı niteliktir. BM Deniz Hu-
kuku Sözleşmesi esas alındığın-
da, AB tarafından hazırlatılan 
ve birçok AB ülkesi tarafından 
zımnen tanınan Seville Haritası 
gündeme gelmekte, buna göre 

adaların da kıta sahanlığı olduğundan ha-
reketle Türkiye’nin burnunun ucundaki 
Yunan adaları nedeniyle Türkiye’nin Ege 
ve Akdeniz’de neredeyse hiçbir hak-
kı olmadığı iddia edilmektedir. Mevcut 
hâliyle sorunun çözümsüz olduğu ve 
taraflar arasında uzlaşma sağlanmadığı 
sürece hiçbir neticeye varılamayacağı 
açıktır. Türkiye, bölgedeki faaliyetlerinin 
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Gerek küreselleşen ve 
sanayileşen dünyanın 
muazzam üretim ve 

ulaşımı açısından, gerekse 
devletler arasındaki 

bağımlılık ilişkisi açısından 
enerjinin son derece kritik 

bir rol oynadığı açıktır. 
Bölgede böylesine ciddi 
bir potansiyelin ortaya 
çıkması, hâliyle bölge 

ülkelerinin ve sömürgeci 
güçlerin ilgisini çekmekte, 

aralarındaki rekabeti 
kızıştırmaktadır.
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yanı sıra Libya ile yaptığı mutabakat an-
laşmasıyla, hem elini güçlendirmiş, hem 
de denklemde dışlanamaz bir paramet-
re olduğunu teyit etmiştir.

Tam da bu noktada Türkiye’nin hak-
larını yok sayan, dış politika, ekonomi ve 
mülteciler meselesi yüzünden Türkiye 
ile gergin ilişkiler yaşayan ve Rusya’nın 
doğalgazına bağımlılıktan kurtulmak is-
teyen Avrupa Birliği’ne gelince; doğalgaz 
ve petrol yönünden fakir olan Avrupa 
Birliği için enerji ölüm-kalım meselesidir. 
Akdeniz’deki enerji savaşında Fransa ve 
İtalya öne çıkmaktadır. ABD’nin baskısı 
ile sık sık Rusya ile ilişkileri kötüleşen AB, 
tedarik kaynaklarını çeşitlendirmek iste-
mektedir. Doğu Akdeniz gazı ile özellik-
le Doğu ve Güney Avrupa ülkelerinin 
Rus gazına olan bağımlılıklarının azaltıl-
masına katkıda bulunacağı planlanmak-
tadır. Avrupa Birliği, Kıbrıs Rum Kesimi 
ve Yunanistan gibi AB üyesi bazı ülkeler 
arasında petrol ve gaz sondaj şirketle-
ri yoluyla bir çıkar ilişkisi vardır. Fransa, 
kendisi ve AB’nin çıkarları hususunda 
öne çıkan lokomotif devlet konumunda 

iken Almanya da bu çekişmede Fransa 
ve Yunanistan’ın yanında yer almaktadır. 

Öte yandan keşfedilen rezervler, 
Yahudi varlığının enerjide Mısır’a olan 
bağımlılıktan kurtulmasına yardımcı 
olacaktır. Akdeniz’deki büyük pastanın 
üzerine Filistin’i işgal ederek konmuştur. 
Gazze ve işgal ettiği toprakların sahille-
rinde ciddi büyüklükte rezervler bulun-
muştur. Ayrıca bu rezervleri çıkartmak 
Akdeniz’deki diğer bölgelere göre daha 
kolaydır. Zira derin bir sondaj gerekme-
mektedir. Mevcut Filistin’in hakkı olan 
karasularında (Gazze sahilleri) Yaser 
Arafat ve İngiltere arasında petrol ve do-
ğalgaz arama ve çıkarma çalışmaları için 
1999’da 25 yıllık bir anlaşma imzalan-
mıştır. Bu anlaşma, bölgede süren savaş 
ve katliamlar, ayrıca gasıp Yahudi varlığı 

“İsrail”in girişimleriyle sonuçsuz kalmıştır. 
Arafat’ın imzaladığı anlaşmada cüzi bir 
pay Filistin’e verilecekti. British Gas gasıp 
Yahudi varlığı ile yaptığı müzakerelerden 
2007’de çekilmiş, ertesi yıl da gasıp Ya-
hudi varlığı “İsrail”deki ofisini kapatmıştır.

Doğalgaz, Mısır rejimi için sadece 
ekonomik değerinin ötesinde, iktidarı-
nı perçinlemenin, darbeci Sisi rejiminin 
ekonomik teşvikler yoluyla bölgesel ve 
uluslararası meşruiyeti elde etmesinin 
bir aracıdır.

Lübnan’a gelince; Yahudi varlığı ile 
diplomatik ilişkileri olmadığından denk-
leme dâhil olamayan Lübnan, ülkenin 
içinden geçtiği korkunç ekonomik kri-
zin baskısı, bilhassa Beyrut’taki liman 
patlaması sonrasında Yahudi varlığı ile 

“normalleşmenin” ilk adımı niteliğinde, 
sınır anlaşmazlıklarının çözümü için mü-
zakere masasına oturmuş, gerekçe ola-
rak enerji gelirlerinin ülkenin ekonomik 
buhrandan çıkışının tek çaresi olduğu 
argümanını öne sürmüştür. 

Akdeniz’e kıyısı olan ve denklemde 
yer alması beklenen Suriye ise onuncu 
yılına yaklaşan halk devrimini müttefik-
leri ile birlikte elbirlik yok etmenin ve 
önümüzdeki yıl beklenen çözüm süreci-
nin arifesinde, ülkenin yeniden imarı için 
duyulan muazzam maliyeti karşılamak 
için taraflarla masaya oturmak duru-
munda olacaktır.

İşte bu çerçevede geçtiğimiz Ocak 
ayında toplanan ve nihai imzaları Eylül 
ayında atılan Doğu Akdeniz Doğalgaz 
Forumu, Yahudi varlığı, Kıbrıs Rum Ke-
simi, Yunanistan, İtalya, Ürdün ve Filis-
tin arasında kurulmuştur. Doğu Akdeniz 
havzasına kıyısı olmasına rağmen Türki-
ye, Lübnan, Suriye ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Kesimi kuruluşu anında forum üyeliğine 
dâhil edilmedi. Belirttiğimiz gibi Lübnan 
Yahudi varlığı ile normalleştiği zaman, Su-
riye de ülkede istikrar sağlandığı ve belki 
de Yahudi varlığı ile normalleştiği zaman 
denkleme dâhil olacaktır. Ancak Türki-
ye ve KKTC, yaşanan hukuki sorunlar 
nedeniyle süreçten dışlanmaktadır ve 
Türkiye’nin son dönemde attığı adımla-
rın tamamı; Libya mutabakatı, arama ve 
sondaj gemilerinin gönderilmesi, düzen-
lenen tatbikatlar, KKTC’nin haklarının 
öne sürülmesi ve son olarak Maraş’ın 
açılması gibi adımlar, Türkiye’nin bu 
denkleme dâhil olabilmesine matuftur.
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Fakat mesele sadece bölgede rezerv-
lerin bulunmasıyla sona erecek değildir. 
Zira rezervin aranması, tespit edilme-
si, çıkarılması ve uluslararası pazarlara, 
bilhassa Avrupa Birliği’ne ulaştırılması 
dikkate alındığında ortada kompleks bir 
denklemin bulunduğu açıktır. Arama, 
tespit, sondaj ve çıkarma süreçleri bu 
alanda uzmanlaşmış Amerikan, İngiliz, 
Fransız şirketleri gibi uluslararası aktörler 
tarafından yürütülmektedir. Rezervlerin 
çıkarılıp işlenmesi ve pazara ulaştırılması 
hususunda gerekli teknolojileri olmayan 
Akdeniz’e kıyısı olan devletler Batılı şir-
ketlerle bu konuda ortaklık yapmakta 
ve cüzi bir miktara razı olup nihayetinde 

“ticaret” adı alında şirket sahipleri tarafın-
dan sömürülmektedir. Dolayısıyla sade-
ce bölge ülkeleri değil, bu güçler de işin 
içinde aktif  olarak yer almaktadır.

ABD, uydu ve tâbilerinin sadakati sa-
yesinde bölgeye en hâkim egemen dev-
lettir. Ortadoğu’daki öncelik ve çıkarları 
ABD’yi Akdeniz’de hâkim olmaya itmek-
tedir. Enerji akışı ve Yahudi varlığının gü-
venliği öncelikleri arasındadır. ABD, şir-
ketleri ile de bölgede çıkarılacak kaynak-
ları sömürmek için hazır beklemektedir. 
Avrupa’ya sıvılaştırılmış doğalgaz ihraca-
tının yanı sıra bölgedeki gazdan aslan pa-
yını almak ve kontrol altında tutmak için 
de siyaset gütmektedir. 

Rusya’ya gelince; Doğu Akdeniz gazı, 
Rusya’nın devasa gaz boru hatlarının 
şimdilik alternatifi konumunda değildir. 
Moskova, Akdeniz’deki doğalgaz pro-
jelerinde yer almak ve enerji ihracatın-
daki liderliğini kontrol altında tutmak 
için çalışmaktadır. Rusya, enerji sava-
şında küçük de olsa bir pay kapabilmek 
için Lübnan, Suriye, Kıbrıs Rum Kesimi 
ve Yunanistan’la sondaj, askerî üs ve fi-
nansman anlaşmaları yapmıştır. Rusya 
konumunu, sözünde durmayan ve imza-
ladığı anlaşmalardan çekilmekle maruf 
ABD’nin siyasi çıkarlarına ve bölgedeki 
dengeye balans ayarı olmak sayesinde 
elde etmiştir. Ancak önümüzdeki süreç-
te, özellikle yeni ABD Başkanı Biden’ın 
Rusya’yı kuşatma planını yeniden devre-
ye sokma olasılığı dikkate alınırsa Rus-
ya’nın bölgede etkin olması beklenemez.
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Meselenin can alıcı noktası, tespit 
edilip çıkarılan rezervlerin nasıl ve ne-
reye taşınacağı konusudur. Dünyanın 
en büyük enerji ithalatçısı Avrupa, Ak-
deniz’deki enerjiyi boru hattıyla Kıtaya 
naklederek bir nebze de olsa Rus tekeli-
ni kırma arzusundadır. Enerji yönünden 
fakir olan Avrupa, her ne kadar alter-
natif enerji için büyük bir yol kat etmiş-
se de doğalgaz ve petrol hâlâ onlar için 
bir ölüm-kalım meselesidir. Bu konuda 
dışa bağımlılığı olmayan ABD, kuzeyde 
Rus gazı ve petrolünün, güneyde ise Ak-
deniz’in gaz ve petrolünün Avrupa’ya 
akışını bir siyasi enstrüman olarak kul-
lanıp her iki tarafı da şantajla baskı altın-
da tutmaktadır. Rusya’ya Ortadoğu’da 
özellikle Suriye ve Libya’da kirli işlerini 
yaptıran ABD, boru hatlarını ve Rusya 
ile Avrupa arasında yer alan devletçik-
lerin kontrolü ve egemenliği için süren 
siyasi çekişmeyi tehdit malzemesi olarak 
kullanmaktadır. ABD, bir yandan Avru-
pa’nın Rusya’ya bağımlı kalmasını, ancak 
bu bağımlılığın sınırlı olmasını isterken, 
aynı zamanda Doğu Akdeniz rezervle-
rini Avrupa’ya taşıyarak enerjide kaynak 
çeşitliliği sağlamasını da engellemek is-
temektedir. Öte yandan sahip olduğu 
kaya gazını Avrupa’ya yeni bir alternatif 
olarak sunmaya çalışmaktadır. Dolayı-
sıyla Avrupa’nın Rusya, ABD ve Doğu 
Akdeniz arasında sıkıştığı açıktır; ne 
Rusya’ya veya ABD’ye bağımlı kalmak 
istemekte, ne de Doğu Akdeniz’den 
rahatça istifade edebilmektedir. İşte 
bu noktada Türkiye kritik bir rol oyna-
maktadır. Türkiye’nin deniz hukuku ko-
nusunda yaşadığı hukuki ve diplomatik 
sorunlar, çözümsüzlüğü süren Kıbrıs so-
runu ve Doğu Akdeniz ülkelerinin çoğu 
ile sorunlu ilişkilere sahip olması ve Av-
rupa Birliği ile ilişkilerinin gergin olması 
gibi faktörler, Türkiye’yi ABD açısından 
önemli bir avantaja dönüştürmektedir. 
Türkiye bu denklemde yer almak ve ken-
di kontrolünde bir boru hattı kurulması-
nı istemekte, aksi takdirde Mavi Vatan 
doktrini, Libya ile deniz yetki anlaşması 
ve KKTC ile ilişkiler çerçevesinde Doğu 
Akdeniz rezervlerinin Avrupa’ya taşın-
masına engel olacaktır. İşte bu nedenle 

Avrupa Birliği zirvelerinde son dönem-
de Türkiye’ye yaptırım konusu günde-
me gelmektedir. Ancak bunun pek et-
kili olacağı beklenemez. Doğu Akdeniz 
Doğalgaz Forumu’ndan dışlanan Türki-
ye açısından, önümüzdeki süreçte katil 
Suriye rejimi ve darbeci Mısır rejimi ile 
ilişkilerini normalleştirebileceği, Kıbrıs 
meselesi çözümsüz kalsa bile KKTC’nin 
payı bahane edilerek Kıbrıs Rum Kesimi 
ve hamisi Yunanistan ile bir tür mutaba-
kata varmaya çalışacağı öngörülebilir. El-
bette bütün bunlar, bölge devletlerinin 
kendi istek ve iradelerinden ziyade, yeni 
Amerikan yönetiminin izleyeceği bölge 
politikasına bağımlı olacaktır.

Yazıktır ki kâfirler bu paha biçilmez 
kaynakları sömürürken, üzerinde ya-
şayan Müslümanlar ise açlık ve sefalet 
içinde yaşıyorlar. Bu haydutluk devam 
ederken, işbirlikçi yöneticiler ise salta-
natlarının bekası ve bu devasa zenginlik-
ten kalan azıcık bir pay için küçülüyorlar. 
Doğudan batıya zengin kaynaklara, kor-
kusuz evlatlarından kurulu ordulara ve 
ambargo uygulanması mümkün olmayan 
geniş bir pazara sahip İslâm coğrafyası, 
bu kudreti elinde toplayıp haydutlara, 
sömürgecilere had bildirecek makamın 
Râşidî Hilâfet olduğunu idrak ettiğinde, 
önünde duracak beşerî bir güç kalmaya-
caktır. Râşidî Hilâfet yeraltı kaynaklarını 
ve madenleri gerçek sahiplerine, Müslü-
manlara geri döndürecektir. Zira İslâm 
nizamının mütekâmil uygulandığı top-
raklar, koltuğunda oturmak pahasına 
tüm zenginlikleri, Batı’ya peşkeş çeken 
yöneticilerin yaşam ortamı olmayacak-
tır. Orada izzet, şeref ve refah vardır. 
Râşidî Hilâfet ümmetin kalkanı, ırz, can 
ve malının bekçisidir. 
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ENERJİNİN SAHİBİYİZ 
AMA HAMALLIK YAPIYORUZ!

Haluk Özdoğan
haluk.ozdogan@hotmail.com 

Günümüzde enerji, devletle-
rin güç faktörlerinden biri ve 
diğer ülkelere bir baskı aracı 

olarak kullanılabilecek stratejik öneme 
sahip bir konuma ulaşmıştır. Bu konumu 
dolayısıyladır ki son zamanlarda yaşa-
nan Doğu Akdeniz Havza’sındaki ülkeler 
arası gerilim, bunun en hissedilir örnek-
lerinden biridir. İnsanlık olarak enerji 
hammaddelerine muhtaç olduğumuz 
gibi, devletler de ekonomik varlıklarını 
istikrarlı bir şekilde sürdürebilmek için, 
enerji hammaddelerine erişime ve bu 
erişimin güvenliğine bağlı hâle gelmiştir. 

İşte enerjiye olan bu bağımlılık, enerji 
hammaddelerini elinde bulunduran ya 
da bu hammaddeleri kontrol eden ül-
keleri başka ülkeler üzerinde söz sahibi 
yapmaktadır. Bu bağımlılık faktörü, sö-
mürgeci kapitalist devletler nezdinde, 
uğruna insanlığı kan ve gözyaşına boğma 
pahasına savaşlar planlayacak, kapitalist 
tamahı azgınlaştırmaktadır. 

Hiçbir ideolojiye sahip olmayıp, başta 
ABD olmak üzere Batı’nın yörüngesinde 
olmayı, gönüllü hizmetkarlığını üstlenme-
yi, “ülke menfaati” adı altında pazarlayan 

köle ruhlu, uşak yöneticiler yüzünden 
Müslüman halklar, gün yüzü görmüyor. 
Efendilerinin maslahatlarını kendi mas-
lahatları bilmiş bu yöneticiler, efendileri 
adına vekalet savaşı yürütürken figüran 
oldukları hâlde, Müslümanları aldatmak 
için kendilerini “bölgesel aktör” ya da 
yerine göre “küresel aktör” olarak su-
nabilmektedir. Bu yazımızda Türkiye 
özelinde meseleye yaklaşacak ve “Enerji 
bağlamında ne durumdayız? Gücümüz ne-
dir? Ne derece dışa bağımlıyız? Jeostratejik 
konumumuzdan hak ettiğimiz payı alıyor 
muyuz?” gibi sorulara cevap arayacağız.
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Türkiye uzun yıllar İngilizler’in çizdiği 
misyonla “Doğu ile Batı’yı birbirine bağ-
layan köprü ülke” olarak tanımlanırken, 
Amerikalılarca çizilen misyona göre ise 

“merkez ülke” olarak kabul edilir. Her iki 
sömürgeci devletin yerli siyasi uzantıları 
tarafından bu tanımlamalar dillendirilir 
ancak, ister “köprü ya da transit” ister 

“merkez” densin, enerji politikalarında 
bağımsız olamadığımız gibi, ülkemizden 
geçen, kilometrelerce petrol ve doğal-
gaz boru hatlarına rağmen, enerjide 
dışa bağımlılığımızın petrol ve doğalgaz-
da hâlen %99 veya toplam enerjide %76 
oranında ithalata muhtaç olduğumuz 
gerçeği ile yüz yüzeyiz. Son 25 yılda Tür-
kiye’nin yıllık birincil enerji (fosil yakıtlar) 
bakımından tüketimi 55 milyon ton pet-
rolden 155 milyon tona yükselmiştir. 
Birincil enerji kaynaklarında dışa bağım-
lılığın yüksek olması nedeniyle Türkiye, 
yüksek miktarda dış ticaret açığı ve cari 
işlemler açığı vermektedir.

Enerjide dışa bağımlılığın ülkenin siya-
si manevra alanını kısıtlama tehlikesi sık-
ça dillendirilse de, çözüm olarak kaynak 
çeşitlendirme öne çıkıyor. Örneğin Ener-
ji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) ve-
rilerine göre Türkiye’nin 2019 doğal gaz 
ithalatında Rusya’nın payı %33,61 iken, 
2020 yılı itibarıyla bu oranda %72 daral-
ma gerçekleştiği ABD menşeli LNG (Sı-
vılaştırılmış Doğalgaz) ithalatının Rus do-
ğalgazına alternatif  olarak yükselişe geç-
tiği ifade ediliyor. Her ne kadar “enerjide 
yerlileşme” ve “yenilenebilir enerji” ala-
nında yatırımlar yapılsa da, dışa bağımlı-
lığın azaltılması bakımından sembolik bir 
değer taşımaktadır.

Yukarıda da belirttiğim gibi Türkiye, 
kilometrelerce Ham Petrol ve Doğalgaz 
Boru Hatları ve projelerinin odağında 
yer alıyor. Bu hatlar ihtiyaca yetmedi-
ği gibi başka ülkelerden de yine ithalat 
yapmak durumunda kalıyoruz. 2019 yı-
lında 31 milyon ton ham petrol ithalatı 
gerçekleştirilmiş, bunun yanı sıra 13,7 
milyon ton da petrol ürünü ithal edil-
miştir. Şimdi mevcut ve proje durumun-
daki boru hatlarına kısaca bir göz atalım; 

Ham Petrol Boru Hatları

Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı 

27 Ağustos 1973 tarihinde Türkiye ve Irak arasında yapılan anlaşmayla, Irak’ın 
Kerkük ve diğer üretim sahalarında üretilen ham petrolün Ceyhan Deniz Termina-
li’ne ulaştırılması amacıyla inşa edilmiştir. İlk hat 1976 yılında işletmeye alınmış ve ilk 
tanker yüklemesi 25 Mayıs 1977 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Birinci boru hattına 
paralel olan ve inşaat çalışmaları 1985 yılında başlayan ikinci boru hattı 1987 yılında 
tamamlandı.[Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verileri] Bu ikinci hat ile birlikte yıllık taşıma kapasitesi 
70,9 milyon tona yükselmiştir.

Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı

18 Kasım 1999 tarihinde Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasında Hükümetle-
rarası Anlaşma imzalanmış, bu anlaşmanın eki olan Evsahibi hükümet anlaşması da, 19 
Ekim 2000’de Türkiye ile Ana İhraç Boru Hattı İştirakçileri arasında imzalanmıştı. BTC 
boru hattının 1076 km’lik Türkiye bölümü BOTAŞ tarafından yapılmıştır. Boru hattının 
Türkiye kısmının işletimi de BOTAŞ International Limited (BIL) tarafından yapılmakta-
dır. 17 Temmuz 2006 resmi açılışı yapılan BTC Ham Petrol Boru Hattı ile Azeri petrolü-
nün yanı sıra üretime bağlı olarak Türkmen ve Kazak petrolleri de taşınmaktadır. 2019 
yılında boru hattından 233 milyon 175 bin varil ham petrol sevk edildi. Buna karşılık, 
aşağıda verilen BTC’nin ortaklık yapısına bakıldığında bile; TPAO (Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı)’nın %6,5 hisse ile işin hamallığının üstlenildiği gün gibi aşikârdır.

Öte yandan yiyeceğimiz başta olmak üzere tüm asli ihtiyaçlarımıza yansıyan 
akaryakıt fiyatlarında ne durumda olduğumuza bir bakalım. Bloomberg’in, “depo-
yu doldurmanın gerçek bedeli” üzerine yaptığı bir araştırmaya göre, 2020’nin 2. çey-
reğinde Türkiye’de günlük ortalama gelirin 20,57 $ olduğu ve bu durumda bir 
litre benzin alabilmek için günlük gelirin %4,41’ine ihtiyaç duyulduğunu belirtili-
yor. Çalışmaya konu olan 61 ülke arasında satın alma gücü açısından bakıldığın-
da Türkiye 53’üncü sırada yer alıyor. Yani 1 litre benzin için en fazla para ödemek 
zorunda olan 9. ülke konumundayız.[dogrulukpayi.com] Tabii ki bir de benzin ya da akar-
yakıta %65’in üzerinde çeşitli isimler altında vergi ödediğimizi de unutmayalım. 

BTC Co.
 

ORTAKLAR
 

HİSSE
YÜZDE(%)

 

 

BP 30,1 

AzBTC 25 

MOL 8,9 

Equinor  8,71 

TPAO 6,53 

ENI 5,0 

TOTAL 5,0 

ITOCHU 3,4 

INPEX 2,5 

EXXON MOBIL  2,5 

ONGC  2,36 

Kaynak: BP

Bakü - Tiflis
Ceyhan

Milyon Varil

Toplam Ham Petrol Taşıma Miktarları

Irak
Türkiye

Ceyhan
Kırıkkale

Batman
Dörtyol

235

194

35

22
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Doğalgaz Boru Hatları

Rusya – Türkiye Doğal Gaz Boru 
Hattı (Batı Hattı)

18 Eylül 1984 tarihinde, Türkiye ve 
Eski Sovyetler Birliği yönetimi arasında 
doğal gaz sevkiyatı konusunda Hükü-
metlerarası Anlaşma imzalanmış, BO-
TAŞ tarafından çalışmalara başlanılmış, 
14 Şubat 1986 tarihinde de, Ankara’da, 
BOTAŞ ile SoyuzGazExport arasında 
25 yıl süreli Doğal Gaz Alım-Satım An-
laşması imzalanmıştır. Anlaşma kapsa-
mında; 1987 yılından itibaren, tedricen 
artan miktarlarda doğal gaz alımına 
başlanmış, 1993 yılında maksimum mik-
tar olan 6 milyar m³/yıla ulaşılmıştır. 
Rusya-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı 
845 km uzunluğundadır. Süreç içerisinde 
yıllık kapasite, 14 milyar m³/yıla ulaştı.

Mavi Akım Gaz Boru Hattı

15 Aralık 1997 tarihinde 25 yıllık 
Doğal Gaz Alım- Satım Anlaşması kap-
samında, doğal gaz Rusya Federasyo-
nu’ndan Karadeniz geçişli bir hat ile Tür-
kiye’ye ulaşmaktadır. Anlaşmaya göre, 
yıllık 16 milyar m³ doğal gaz Türkiye’ye 
ulaşmaktadır.

Mavi Akım Projesi’nin Türkiye top-
raklarındaki kısmı Samsun’dan başlaya-
rak Amasya, Çorum, Kırıkkale üzerin-
den Ankara’ya ulaşmakta ve Ana Hat 
ile irtibatlandırılmaktadır. Hat, 20 Şubat 
2003 tarihinde işletmeye alınıp, 17 Kasım 
2005 tarihinde ise resmi açılışı yapıldı. 

İşte tam da bu noktada “al ya da 
öde” rezaletinden bahsetmek istiyorum. 
Sözleşmelere göre Rusya’dan yıllık gaz 
ithalatı için verilmiş taahhütlerin altında 

alım gerçekleştiğinde, bir fatura daya-
tılıyor. İran’dan alınan doğalgazın da “al 
ya da öde” kapsamındaki anlaşmalardan 
olduğunu unutmayalım. 2019 yılında 8,5 
milyar metreküplük gaz “al ya da öde” 
(asgari alım taahhüdü) kapsamında kal-
dı. Bunun yaklaşık 6,4 milyar metreküpü 
özel sektör boru gazı ithalatçılarına, 2 
milyar metreküpü BOTAŞ’a aitti. Bunun 
maddi karşılığı ise 2,6 milyar dolar do-
layındaydı. Bu yıl bu faturanın daha fazla 
olması bekleniyor. Bir yandan Rus gazına 
alternatif  olarak ABD menşeli LNG itha-
latı devreye sokulsa da bu fatura halkın 
cebinden ödenmeye devam ediyor. 

Meselenin bir başka yönü ise Rus-
ya’dan en pahalı doğalgazı Türkiye’nin alı-
yor olması. Rusya Avrupa ve Türkiye’ye 
boru hatları üzerinden doğalgaz satışı 
yapıyor. Rusya’dan doğalgaz ithal eden 
ülkeler arasında en pahalı doğalgazı ise 
Türkiye alıyor. Avrupa piyasalarında bin 
metreküp doğalgazın fiyatı ortalama 120 
Dolar seviyesindeyken, Türkiye bin met-
reküp doğalgazı yaklaşık 280 Dolar se-
viyesinden alıyor. Türkiye daha yakın ol-
masına rağmen aynı boru hattı üzerinden 
bile doğalgazı, Avrupa’nın aldığı fiyatın iki 
katından fazla paraya alıyor.

Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İle-
tim Hattı (İran – Türkiye)

Yıllık 10 milyar m3 İran doğal gazının 
boru hattı ile Türkiye’ye arzı amacıyla 8 
Ağustos 1996 tarihinde İran ile Türkiye 
arasında Tahran’da Doğal Gaz Alım-Sa-
tım Anlaşması imzalanmış, bu kapsamda 
inşa edilen, yaklaşık 1491 km uzunlu-
ğunda, Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana 
İletim Hattı ile Seydişehir’e ulaşan bir 
branşmandan oluşan hat sistemi ile 10 
Aralık 2001 tarihinde İran’dan gaz alımı 
başlamıştır. 

Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz 
Boru Hattı (BTE) 

12 Mart 2001’de Azerbaycan’ın Gü-
ney Hazar Denizi kesiminde yer alan 
Şah Deniz sahasında üretilecek doğal 
gazın Türkiye’ye arzını amaçlayan Ba-
kü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hat-
tı’ndan yılda 6,6 milyar m³ Azerbaycan 

Petroldeki bağımlılığımızı da görmek adına aşağıdaki grafik her şeyi açıklayıcı nite-
liktedir:
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Türkiye’nin Ham Petrol ve
Petrol Ürünü İthalatı yaptığı Ürünler

ve Pazar Payları
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doğal gazının Türkiye’ye sevkine ilişkin 
15 yıl süreli Doğal Gaz Alım Satım An-
laşması imzalanmıştır.

Azerbaycan ve Gürcistan toprakla-
rında Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol 
Boru Hattı (BTC) ile aynı koridoru kulla-
nan, yaklaşık 980 km uzunluğundaki BTE 
hattının inşasına 16 Ekim 2004 tarihinde 
başlanmış ve 4 Temmuz 2007 tarihi iti-
barıyla da, boru hattı üzerinden gaz akışı 
başlamıştır. BTE’nin Azerbaycan ve Gür-
cistan topraklarındaki kısmının (Güney 
Kafkasya Doğal Gaz Boru Hattı) Şah 
Deniz sahasının ikinci aşama üretimine 
paralel olarak kapasitesinin artırılması 
projesi kapsamında çalışmalara 2015 
yılı içerisinde başlanmış olup, Haziran 
2018’de TANAP sistemine ilk gaz akışı 
sağlanmıştır. Söz konusu projenin 2022 
yılı içerisinde tam kapasiteyle devreye 
alınması planlanmaktadır. 

Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru 
Hattı (Tanap) Projesi

25 Ekim 2011 tarihinde 2018 yılından 
başlamak üzere, yıllık 6 milyar m³ Azeri 
gazının ülkemize arzını öngören ve yıllık 
10 milyar m³ Azeri gazının inşa edilecek 
yeni bir boru hattı ile ülkemiz üzerin-
den Avrupa’ya transit taşınması için de 
26 Haziran 2012 tarihinde Trans Ana-
dolu Doğal Gaz Boru Hattı diğer adıyla 
TANAP Projesine ilişkin Azerbaycan ve 
proje şirketi ile bir anlaşma imzalanmıştır. 
TANAP Projesi ile yıllık 16 milyar m³ baş-
langıç kapasitesine ve maksimum yıllık 32 
milyar m³ kapasiteye sahip, Gürcistan 
sınırından Yunanistan sınırına uzanacak 
yaklaşık 1.850 km uzunluğunda bir boru 
hattının inşası planlanmaktadır. Türki-
ye’ye ilk gaz akışı 2018 yılının Haziran ayı 
sonu itibarıyla başlamıştır. Avrupa’ya gaz 
tedarikinin ise 2020 yılı içerisinde ger-
çekleşmesi öngörülmektedir. Peki kendi 
ihtiyacımız tam anlamıyla karşılandı mı 
da Avrupa’ya gaz tedariki hesap ediliyor?

Türkakım Gaz Boru Hattı Projesi

 TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi-
ne yönelik teknik, ekonomik ve hukuki 
çerçeveyi belirlemek amacıyla 10 Ekim 
2016 tarihinde İstanbul’da Erdoğan ve 

Putin arasında bir anlaşma imzalanmıştır. 
Bu anlaşmanın imzalanmasının, ABD’nin 
çizmiş olduğu plan doğrultusunda Türki-
ye’nin Suriye’de Rusya ile birlikte hareke-
tini pekiştirmek üzere bir rüşvet olduğu-
nu da göz ardı etmemek gerekir.  

TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi; 
Rusya’dan başlayarak, Karadeniz üze-
rinden Türkiye’nin Karadeniz kıyısındaki 
alım terminaline ve devamında Türki-
ye’nin komşu devletleriyle olan sınırları-
na kadar uzanan her biri yıllık 15,75 mil-
yar m3 kapasiteye sahip iki hattan oluşan 
yeni bir gaz boru hattı sistemidir.

 Proje, Rusya’dan ülkemize doğal 
gaz arzının yanı sıra, Rus gazının ülkemiz 
toprakları üzerinden Avrupa’ya arzını 
sağlamak amacıyla inşa edilecek, deniz 
bölümü ve kara bölümünden teşkil bir 
boru hattı sistemidir. Deniz bölümünde 
yer alan iki hattın inşası ve işletimi Rusya 
tarafından yapılacaktır. Kara bölümünde-
ki diğer hat ise Avrupa’ya gaz arz edecek 
olup, inşası ve işletimi %50 oranında or-
taklık payı ile iki ülkenin ilgili şirketlerince 
kurulan TürkAkım Gaz Taşıma Anonim 
Şirketi tarafından yapılması öngörülüyor.

 TürkAkım kapsamında sadece ülke-
mize doğal gaz arz etmesi amacıyla inşa 
edilecek boru hattının devreye alınması 
ile birlikte Batı Hattı’ndan alınan yıllık 
toplam 14 milyar m3 gazın, mevcut söz-
leşmelerin şart ve koşulları değişmeksi-
zin (pahalı olması da dahil) TürkAkım 
üzerinden ülkemize teslim edilmesi 
planlanmaktadır. Proje kapsamında Tür-
kiye’ye doğal gaz arzı sağlayacak ilk hat-
tın 2019 yılı sonunda işletmeye alınması 
planlanmıştır. Ancak Enerji Bakanlığı 
sayfasında bunun gerçekleştiğine ilişkin 
bir bilgiye rastlayamadım.

Evet Tüm bu doğalgaz ve ham petrol 
boru hatları ülkemizden geçiyor olsa da 
vanaları bizde olmadığı sürece hem eko-
nomik anlamda hem de siyasi anlamda 
bağımlılıktan kurtulamayız. Her yapılan 
anlaşma, bağımlılığımızı daha da artır-
makla kalmıyor, ekonomimizde yeni cari 
açık rekorlarının kırılmasına kapı aralıyor. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fatih sondaj 

gemisinin Karadeniz’deki Sakarya Gaz 
Sahası’nda 320 milyar m3’lük doğal gaz 
keşfini açıklaması ise çok anlam ifade 
etmedi. Çünkü 2019 yılında toplam 45 
milyar 211 milyon m3 ithal ettiğimiz dü-
şünülürse Türkiye’nin ancak 7(yedi) yıllık 
ithalatını karşılamaktadır. 

Denilebilir ki “Hiçbir şeyi beğenmi-
yorsunuz siz ne istiyorsunuz?” Ülke-
mizden akıp giden birincil enerji kay-
naklarının asıl sahibine dönmesini yani 
İslâm ümmetine ait olmasını, sömürgeci 
devletler hesabına hamal olmamayı, sö-
mürgecileri güçlendireceği yerde İslâm 
ümmetinin güçlenmesini istiyoruz. Bunu 
da bağımsız olmayan, siyasi iradeden 
yoksun liderler yapamazlar.

Nasıl ki geçmişte deniz ve su yolla-
rına hakim olan Osmanlı Hilâfet’i saye-
sinde yüzyıllarca sömürgeci devletlerin 
tamahına dur denildiyse bugün de sö-
mürgecileri topraklarımızdan ve deniz-
lerimizden söküp atarak, bu enerjide de 
söz sahibi olacak ve onu insanlığın hay-
rına kullanacak olan yine peygamberlik 
metodu üzere kurulacak İkinci Râşidî 
Hilâfet Devleti olacaktır.

ENERJİNİN SAHİBİYİZ AMA HAMALLIK YAPIYORUZ!
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MÜJDEYLE GELEN 
KARADENİZ REZERVİ İLE 
“GAZ” ALINIYOR

Emrah Akay
emrahakay34@gmail.com

21 Ağustos Cuma Günü 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 
Türkiye halkına uzun za-

mandır arama faaliyeti yürüttüğü Kara-
deniz açıklarında, doğalgaz bulunduğu 
müjdesini verdi. Tuna-1 olarak bilinen 
Sakarya Gaz Sahası’nda keşfedilen do-
ğalgaz rezervinin 320 milyar metreküp 
olduğunu duyurarak yeni gaz rezerv-
lerinin keşfedilmesi ile ilgili umut verici 
açıklamalar yaptı. Bunun bir müjde ola-
rak lanse edilmesinin en önemli sebebi 
ülkemizde doğalgaz fiyatlarının oldukça 
yüksek olması. Zira doğalgaz konusun-
da büyük oranda dışa bağımlıyız. Hatta 
%98’lik bir bağımlılıktan bahsedebiliriz. 
Bu da doğalgaz ithal ettiğimiz ülkelerin 

insafına terkedildiğimiz anlamına geli-
yor. Buna karşın doğalgazı ülke olarak 
ısıtma, elektrik, çevrim santralleri ve 
ulaşım olmak üzere birçok alanda tü-
ketiyoruz. Tablo-1'de doğalgazın Tür-
kiye’de neden pahalı bir enerji kaynağı 
olduğunun çok açık resmidir.

Tablo-1'den hareketle The Econo-
mist dergisi, Karadeniz’de keşfedilen 
gazın Türkiye ithalatını olumlu yönde 
etkilemesinin mümkün olmadığını in-
ternet sayfasında yer alan 2 Eylül ta-
rihli makalesinde şu ifadelerle açıkladı: 

“Erdoğan, keşfi Türkiye’nin nihai olarak 
bir net enerji ihracatçısı olacağı, ‘yeni bir 
çağ’ olarak tanımladı. (Türkiye gazının 

%98’ini ithal ediyor.) Bu boş bir hayal. 
Analistlerin, bağımsız olarak teyit edile-
meyen, sahanın büyüklüğü, Türkiye’nin 
üç yıl kadar kısa bir süre içinde gaz çı-
karabilmesi, projenin genel olarak ticari 
kapasitesiyle ilgili ciddi şüpheleri var.” 

Tabii ki uluslararası baronların ka-
lemşorluğunu yapan bir derginin bu 
ifadeleri neden kullandığını biliyoruz. 
Onlar sadece Türkiye değil dünyanın 
sair yerlerinde özellikle de İslâm coğ-
rafyasında çıkan doğal kaynakları, Al-
lah vergisi zenginlikleri çalmanın bin 
bir türlü hesabını yapmaktadırlar. O 
mümbit toprakların çorak olması için 
sahibi oldukları medya gücü ile acıma-
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sızca algı oyunu oynamaktadırlar. Bu 
yönüyle “bereket var ama bilen yok, 
zenginlik var ama zengin yok” sonucu-
nu doğuruyor. O yüzden bütün İslâm 
coğrafyası varlık içinde yokluk çekiyor.

The Economist dergisine geri döne-
cek olursak şüphesiz ki, fasık veya kâfir-
den doğru bir habercilik beklemiyoruz. 
Lakin bir gerçek var ki doğalgaz keşfinin 
Türkiye ekonomisine ne kısa ne de orta 
vadede hiçbir katkısı olmadı/olmayacak. 
Normal şartlarda bu haberin piyasaya 
olumlu yansıması beklenir, yatırımcılar 
rahat nefes almaya başlar ve borsalar-
da yumuşama beklenirdi. Lakin durum 
tam tersine gelişti; döviz tırmandı, bor-
sa küçük yatırımcıya kaybettirdi. Do-
ğalgaz keşfi bir müjde olarak sunulduğu 
21 Ağustos günü Dolar 7,34 Euro 8,63 
TL idi. Bu satırları yazdığım 4 Kasım’da 
ise Dolar 8,5 Euro 10 TL olmuştu. Bel-
ki de siz bu yazıyı okuduğunuzda Dolar 
9, Euro ise 11 TL bandını geçmiş olacak. 
Yani gerçek veriler üzerinden konuşacak 
olursak iki buçuk aylık zaman diliminde 
döviz karşısında Türk parası %13 daha 
değer kaybetmişti. 

Yine de keşif önemli bir gelişme, zira 
Türkiye hâlihazırda, yılın ilk yarısında 
gazının %21’ini tedarik ettiği Rusya’ya 
bağımlılığını azalttı. Bu oran 2017’de 
%52’ydi. Onun yerine Azerbaycan’a ve 
sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatına döndü. 
Düşünce kuruluşu Atlantic Council’de 
enerji uzmanı olan Brenda Shaffer “Ka-

radeniz’deki gaz bu eğilimleri güçlendire-
cek” diyerek en azından rekabetin farklı 
boyutlar kazanacağını ifade etmişti. 
Özellikle de Türkiye için tabiri caizse 
enerjinin zerresine ulaşmak bile olduk-
ça önemli. Enerjide dışa bağımlılık konu-
sunda dünya ülkeleri arasında neredey-
se başı çekiyoruz. Eurostat verilerine 
göre Avrupa ölçekli en pahalı elektrik 
kullanımında Türkiye, Portekiz ve Al-
manya’dan sonra 3. sırada yer alıyor1. 
Aynı kurumun doğalgaz verilerinde de 
Türkiye en pahalı doğalgaz faturası öde-
yen ülke olarak kayda geçiyor. Dünyanın 
en pahalı benzini olarak yine en üst sıra-
larda yer alıyoruz. Yakın zamanda akar-
yakıta yapılan ekstra vergi zamları ile 
birlikte birinciliği Norveç’ten devralmış 
olduk. Aşağıdaki tablo da enerji konu-

sundaki dışa bağımlılığımızı göstermesi 
bakımından oldukça önemlidir.

Bu çok iyi olmayan tablo, Türki-
ye’de halkı enerji konusunda maalesef 
ki sendromlu hâle getirmiştir. Ne za-
man bir yerden petrol çıkar da akar-
yakıt ucuzlar, ne zaman gaz buluruz da 
daha ucuz ısınırız veya ne zaman bir 
nükleer santral kurulur da elektrik fa-
turaları belimizi bükmez diye heyecanlı 
bekleyişler hiç bitmemiştir. Bu bekleyiş 
karşısında halkın kafasındaki sorulara 
cevap gayesiyle olacak ki Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı 
açıklamada “Keşif ile birlikte ithalatımızda 
ciddi azalma bekliyoruz. Doğal gazı vatan-
daşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla 
kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyo-
ruz.”2 dedi. Fakat bu açıklama maalesef 
umut tacirliğinden başka bir şey olmasa 
gerek. Zira Türkiye tarihinde hiçbir ya-
tırım fiyatlama konusunda halkın lehi-
ne olmamıştır. Üretimde kaynak artsa 
fiyatı dengelemek için vergi diliminde 
de artışa giderler. Yapım maliyeti ken-
dini amorti ettiğinde bu sefer de işlet-
me maliyetlerini dengelemek için zam 
seçeneğini kullanırlar. Ekonomik buna-
lım, doğal afet veya pandemi gibi ivedi 
durumlarda halka hizmet ulaştırmak 
adına alınan geçici ek vergiler, sıkıntı 
ortadan kalktığında da alınmaya devam 
eder. Çünkü kapitalist ekonominin te-
melinde krizlerden çıkışın köklü bir çö-
zümü yoktur ve bu sürecin ana kahra-
manı her yerde olduğu gibi vatandaştır. 
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Bu açıklamadan sonra yine esas ko-
numuza geri dönecek olursak Karade-
niz’de 80 yıla yakındır İngiliz ve Amerika 
menşeli enerji kurumlarının sondaj, ara-
ma ve keşif  faaliyetleri yapılıyordu. Hatta 
Türkiye gerekli ekipman ve araç-gereci 
olmadığı gerekçesiyle bu yabancı kurum-
larla birlikte bu faaliyetlerde onlara katı-
lıyor ama bir türlü sonuç alınamıyordu. 
En ciddi keşfi Petrobas ve ExxonMobile 
bulmuş olmasına rağmen yüksek maliyet 
ve üretim belirsizliği yüzünden enerjiyi 
çıkarma faaliyetlerini ertelemişti. Yanda-
ki tabloda Türkiye’nin faaliyet yürüttüğü 
kıta sahanlığı ve keşfi gerçekleştiren Fatih 
sondaj gemisinin konumu gösterilmek-
tedir. Doğalgaz kaynağının Türkiye kara 
sularının sonlarına doğru bulunduğu 
düşünüldüğünde işlenmesi, transferinin 
uzun mesafeler kat etmesi gibi sebepler 
bu rezervin üretim ve işletme maliyetle-
rini oldukça arttıracaktır. Dolayısıyla bu 
süreç beraberinde yeni vergi dilimleri 
veya zamlar gerektirebilir. Sonrasında 
ise üretimin tüketime olan katkısı kadar 
fayda beklenir. Lakin Türkiye doğalgaz 
konusunda her geçen yıl daha fazla tüke-
time ihtiyaç hisseden bir nüfus yoğunlu-
ğuna sahiptir. Dolayısıyla artan üretimin, 
beraberinde artan nüfus ve şehirlerdeki 
gelişme hızına bağlı olarak yetersiz kala-
cağı gerçeğiyle karşı karşıyayız. 

Tüm bu verilere bakarak diyebiliriz 
ki enerjinin azı çoğu olmaz ve ne kadar 
çıkarsa o kadar kârdır, katma değerdir. 
Fakat her nedense halkın yararına yapı-
lan ya da yapılacak her şey bir şekilde za-
manın hükümetleri tarafından suiistima-
le uğruyor. Ya seçim malzemesi yapılıyor 
ya da başarısızlıkları örtbas etmek için 
kullanılıyor. Hâl böyle olunca toplumun 
büyük bir kesimi ya tam sevinemiyor ya 
da sevinci kursağında kalıyor. CB Erdo-
ğan’ın Karadeniz’de keşfedilecek gazın 
2023’te üretime geçeğini ve halkın ce-
bine olumlu yansımasının olacağını ifade 
etmesi tam da bu konuya örneklik teşkil 
ediyor. Havalimanları seçimlerden önce 
açılıyor, hastaneler seçimlere yetiştirili-
yor, metro-tramvay gibi ulaşım araçları 
seçimlere yakın tarihte açılıyor vs…

Zaten devletin üretmekle, işletmek-
le memur olduğu yükümlülüklerin sanki 
lütufmuş, hediyeymiş, müjdeymiş gibi 
lanse edilmesi sinekten yağ çıkarma 
olsa gerek. Hâlbuki İslâm Devleti’nin 
son dönemlerine kadar enerji politika-
sına bakıldığında açıkça görülür ki Allah 
tarafından gönderilmiş doğal kaynaklar 
ümmetindir ve bütün menfaati ümmete 
verilmelidir.

اِر] [اْلُمْسِلُموَن ُشرََكاُء ِفي ثََلٍث ِفي اْلَماِء وَاْلَكَلِ وَالّنَ

“Müslümanlar üç şeyde ortaktır-
lar: Su, mera ve ateş.”3

Kamu mülkiyetinden olan hususlar 
İslâm fıkhında açık bir şekilde belirtilmiş-
tir. “Merafiku’l cemaa” yani kamuya 
ait mal ve hizmetlerin yeterli miktarda 
bulunmaması durumunda insanlar bun-
ları elde edebilmek amacıyla dağılırlar. 
Bunlar, enerji ve su gibi tükenmeyecek 
kadar çok miktardaki tüm madenleri 
kapsadığı gibi tabiatı itibarıyla bireylerin 
sahip olmaları yasaklanmış olan tüm eş-
yaları da kapsar. Bu türden madenlerin 
tuz gibi herhangi bir güç harcanmadan 
kolayca faydalanılabilecek bir maden ol-
masıyla, altın, gümüş, demir ve bakır gibi 
açıkta bulunmayan madenlerden olması, 
billur katı bir hâlde veya petrol gibi akıcı 
nitelikte bir maden olması arasında fark 
yoktur. Bütün bu kaynakları devlet halkı-
na sunmakla mükellef olduğu gibi onun 
şahıslar tarafından istimlak edilmesi veya 
satın alınması önünde sert bir şekilde 

durur. Çünkü satıcı sahip olduğu mal ve 
kaynağı satar. Tabiatı itibarıyla fertlerin 
mülk edinmeleri men edilmiş olan eşya-
lara gelince bunlar: Yollar, nehirler, de-
nizler, göller, körfezler, boğazlar, okullar, 
mescitler ve hastanelerdir.

Fakat günümüzde kapitalist ekono-
minin bir gereği olarak kamu malı kav-
ramı revize edilmiş, devlet inisiyatifine 
terk edilmiştir. Yollar, köprüler, elektrik 
santralleri, su kaynakları, madenler ve 
benzeri birçok kurum yap-işlet-devret 
ya da satın al-işlet adı altında zengin 
şahıslara veya holdinglere teslim edili-
yor. Ümmetin ortak serveti olan birçok 
kaynak veya kaynağın çıkarıldığı tesis bir 
gecede ümmetin elinden gasp edilerek 
yine ümmetin evlatlarına para ile satı-
lan kaynaklar hâline geliyor. Bu durum 
maalesef ekonomisi krizler üreten kapi-
talizme öykünen Türkiye için de geçerli. 
Hâl böyle olunca Karadeniz’de müjdesi 
verilen gaz ile ilgili bazı sorulara cevap 
vermek elzem hâle geliyor.

1 - 2023’te çıkarılmaya başlana-
cak gazın uzun vadede ekonomi-
ye ne gibi getirisi olacak?

Türkiye AK Parti hükümetinin ikti-
dara geldiği 2002 yılından bu yana özel-
likle 3 konuda büyük bir hayal kırıklığı 
yaşattı. Aile kurumunu yıkan Avrupa 
menşeli kararlara imza atarak z kuşağı-
nın ahlaken ve ruhen çökmesini sağladı. 
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1  https://tr.euronews.com/2019/06/12/avru-
pa-nin-en-pahali-elektrigi-portekiz-de-turki-
ye-kacinci-sirada

2  https://www.ensonhaber.com/ekonomi/ener-
ji-bakani-fatih-donmez-karadenizdeki-dogal-
gaz-kesfini-degerlendirdi

3  Süneni Ebu Davûd

İkinci olarak eğitim-öğretim sistemini 
yamalı bohçaya çevirip içinden çıkılmaz 
bir mecraya soktu. Bu iki konudaki ba-
şarısızlıklarını da belli zamanlarda itiraf 
ettiler. Son olarak ülke ekonomisi-
ni hem yüksek dış borç hem de döviz 
karşısındaki değer kayıpları ile iç ettiler. 
Sanayi üretimi, tarım ve hayvancılık baş-
ta olmak üzere bütün kalemlerde açık 
vermeye başladı ve yakın zamanda da 
toparlanacak gibi durmuyor. Fakat her 
nedense bu kötü gidişi itiraf etmiyorlar, 
üstüne yaldızlı tablolar ile kamuoyunu 
sakinleştirmeye çalışıyorlar. Bugünün 
verileri gelecek için umut vadetmiyor. 
Zira başta da dediğimiz gibi çıkacak gaz 
kendiliğinden kullanılabilir hâle gelme-
diği için işlenmesi, transfer edilmesi ve 
işletilmesi gibi yepyeni gider kalemlerini 
de beraberinde getiriyor. Zira 50 milyar 
metreküp harcaması olan Türkiye için 
çıkarılacak 320 milyar metreküp doğal-
gaz tam kapasite üretim, yüzde yüz ve-
rim ve sıfır maliyetle işletilse dahi 6 sene 
ancak yetebiliyor.

2 - Doğalgaz yatağı bir ayda bu-
lunabilir mi? Üç yılda üretime baş-
lanabilir mi?

CB Erdoğan, Fatih gemisinin 29 Ma-
yıs’ta yola çıkıp 20 Temmuz’da sondaja 
başladığını ve Ağustos’ta doğalgaz ya-
tağını bulduğunu söyledi. Enerji Bakanı 
Fatih Dönmez de gaz yatağının 2100 
metre derinlikte sularda, deniz tabanını 
da 1,4 kilometre delmek suretiyle 3500 
metrede bulunduğu ayrıntısını verdi. Fa-
kat dünya literatüründe bu hızda bir ya-
tağın bulunduğuna dair örnek yok. Eğer 
sıfırdan başlanmış olsa bu bir dünya re-
koru olurdu. Bu bilginin şöyle bir önemi 
var, muhtemelen doğalgaz kaynağı ile 
alakalı olarak Karadeniz’de arama-tara-
ma yapan başka bir devlet ile bu konuda 
fikir alışverişi yapıldı. Çünkü kaynak Tür-
kiye’nin karasuları sınırı içinde, dolayısıy-
la bu işin sonunda birtakım anlaşmalar 
yapılabilir. Akkuyu nükleer santralinde 
Rusya ile, Sinop nükleer santralinde 
Japonya ile anlaşıldığı gibi… Üç yılda 
bitme durumu ise biraz da bu şekilde 

yap-işlet firmalarının taahhüdüne bağlı. 
Fakat daha da önemlisi 2023 yılında ya-
pılacak hükümet için hayati öneme sahip 
seçimlere bağlı.

3 - Doğalgaz yatağının keşfi ile 
bir eksen kayması yaşanabilir mi?

Doğalgaz ithalatında en büyük part-
nerimiz Rusya ile her şart altında sıcak 
ilişkiler kuruyoruz. Her ne kadar dev-
letlerarası denge durumunda Türkiye 
Cumhuriyeti hükümeti Amerika ile sıkı 
bir müttefik olsa da Rusya’nın da kalbini 
kırmıyor onu da gözetiyor. Zira sade-
ce enerji değil tarım ve sanayi alanında 
güçlü bir alışveriş partneri. Bu durumda 
çıkması muhtemel doğalgazın hâlihazır-
daki siyasi dengeleri değiştirmeye gücü 
yetmez. Ayrıca bu kaynak, eksen kay-
ması için yeterli bir gerekçe oluşturmaz. 
Ama bundan daha da önemlisi neden 
hep bir eksene kaydığımız sorusu ki, ne 
kadar enerji kaynağı bulursak bulalım, 
ne kadar ekonomik veri elde edersek 
edelim ideolojik bir devlet olamadığımız 
sürece hangi eksende olduğumuzun pek 
bir önemi kalmıyor.

4 - Çıkarılacak doğalgaz ile hal-
kın cebi biraz daha rahatlayacak mı?

Toplumun sorduğu tek ve en önemli 
soru bu aslında. Çünkü asgari ücret ile 
geçinen aileler için kış çok zor geçiyor. 
Bütün enerji kalemlerinde yaşanan fiyat 
pahalılığı ay sonu birçok ailenin belini 
büküyor. Elektrik ve doğalgaz birbirine 
bağlı iki kaynak, biri diğerini üretiyor. Kış 
gelince iki fatura birden şişiyor ve cep-
leri yakıyor. En iyi ihtimalle 3 yılda, tam 
kapasite ve yüzde yüz verimle üretildi-
ğini düşünürsek -ki mümkün değil- aynı 
zamanda yeni doğalgaz abonelerinin 
olmayacağı durumda 50m3/320m3 
gibi yüzeysel bir hesapla faturaların 1/6 
oranda ucuzlamasından bahsedebiliriz. 
Bugün 66 şehirde ısıtma için doğalgaz-
dan yararlanılıyor. Buna 15 şehir ve bir-
çok köy, kasaba dahil edildiğinde oran 
daha da düşecektir. Tabii ki bu oranlar 
doğalgazın devlet eliyle çıkarılmasıyla 
mümkündür. Yap-işlet-devret konusuna 
girmek dahi istemiyorum.

5 - Karadeniz’den çıkan gaz 
“halkın gazını almak” olabilir mi?

Hükümet her tıkanıklıkta nefes ala-
cak argümanlar buluyor. Fakat toplum-
sal tıkanıklardan bahsetmiyorum. Zira 
toplumsal sorunların köklü çözümü 
böylesi argümanlar değil, olamaz. Fa-
kat günü kurtarmak, tabanı rahatlat-
mak, örgütsel yapıyı muhafaza etmek, 
seçimlerde kullanmak üzere söylemler 
geliştirmek için böyle argümanlar biçil-
miş kaftan. Ayasofya’nın bir yıl önce-
ki söyleminin tersini yaparak camiye 
çevrilmesi, belli periyotlarla terörle 
mücadele kapsamında operasyonların 
yapılması, milliyetçi, vatancı duygula-
rın tetiklenmesi çoğunlukla aynı amaca 
hizmet eder. Bu, maalesef demokratik 
siyasetin bir geleneği olmuş. Kimin veya 
hangi partinin iktidar olduğu önemli 
değil, projesi veya vizyonu olmayan bü-
tün yapılar aynı üslubu kullanır.

Hülasa, yukarıda bahsi geçen doğal-
gaz keşfi ile ilgili bütün veriler gösteriyor 
ki bu keşif  gerçek bir müjde değil. Zira 
çıkarılacak gazın her metreküpü ümme-
tin ortak malı ve anasının hak sütü kadar 
helaldir. Bu yönüyle Karadeniz’den çıkan 
gaz “halkın gazı”dır. Fakat bunu sahip-
lenerek halka bin bir minnetle, lütuf  ve 
müjdeyle sunmak olsa olsa şark kurnazlı-
ğıdır. Bu vesileyle ortada henüz hiç-
bir şey yokken 2023 hedefiyle in-
sanları uzun vadeli hedeflere gebe 
bırakmak, umut pazarlamak, oy 
devşirmek, tepkileri sönümlendir-
mek en basit ifadeyle “halkın gazı” 
ile halkın gazını almaktır.

MÜJDEYLE GELEN KARADENİZ REZERVİ İLE “GAZ” ALINIYOR
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PETROL VE DOĞALGAZA ALTERNATİF

ENERJİ KAYNAKLARI 
NELER?

Mehmet Çetinbudak
cetinbudak@hotmail.com

Alternatif olarak kullanılabilen 
enerji kaynakları nelerdir? 
Bu kaynaklar fosil kaynakla-

rın yerini tutabilir mi? Alternatif enerji 
kaynaklarına, dünyada ve Türkiye’deki 
bakış nasıldır? Petrol ve doğalgazın öne-
minin azaldığı görüşü gerçek mi, yoksa 
bir aldatma mı? İşte bu makalemizde bu 
surulara cevap veriyor olacağız.

Enerji iş yapabilme kabiliyeti olarak 
tanımlanır. Endüstriyel manada insanlı-
ğın huzuru ve refahı için hizmet veren 
her enerji türü mühendislik ilgi alanına 
girer. Günümüzde, endüstrinin en te-
mel enerji tüketimi elektrik enerjisi olup, 

onu ısınma, ısıtma ve yakıt amaçlı fosil 
yakıtlar (petrol, kömür, doğal gaz...) ta-
kip etmektedir. Geçmişten günümüze 
elektrik ekseriyetle hidrolik santraller 
vasıtasıyla üretilmektedir. Arazi yapı-
sı ve nehir potansiyeli uygun olmayan 
ülkeler ise termik santraller vasıtasıyla 
elektrik ihtiyacını karşılamışlardır. Tüm 
ülkeler yine ısınma ihtiyacını kömür 
veya petrol ile karşılamaktadırlar. Di-
ğer taraftan enerji ve yakıt talebi sürekli 
olarak artmaktadır. Dolayısıyla hidrolik 
santraller veya termik santraller vasıta-
sıyla ve kömür veya petrol vasıtasıyla ya-
kıt talebi karşılanamaz hâle gelmesi olası 
bir durumdur. [bakınız Tablo-1]

Özellikle kömür ve petrol rezervle-
rinin sınırlı olması ve tükenebilir olması 
gelecek enerji talebini planlayan enerji 
projeksiyonlarında çok dikkatle değer-
lendirilmektedir. 

Ülke politikalarında hemen hemen 
enerji başrolü oynamaktadır. Bir nok-
tada bir ülkenin bağımsızlığı artık kendi 
enerjisini karşılayabilme potansiyeli ile 
belirlenmektedir. Enerji olmadan en-
düstri, endüstri olmadan refah ve mut-
lu toplum veya bağımsızlığını koruyabil-
me yeteneği olamayacağı iddiasından 
yola çıkarak enerjisiz bir ülke siyaseti 
düşünülemeyeceği söylenebilir. 
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Petrol fiyatlarındaki artış, petrol 
bağımlısı ülkelerde ekonomik krizlere, 
ekonomik krizler de halk ayaklanmasına, 
böylece de dış ülkelerin müdahalesine 
ortam hazırlamıştır. Bu ülkeler hayat-
larını idame ettirmek için IMF politika-
larına mahkûm olarak bağımsızlıkların-
dan belirli ölçüde fedakârlık etmişlerdir. 
Bununla birlikte, 1974 petrol krizinde 
sanayileşmiş ülkeler, teknolojileri ve sa-
nayi ürünleri ihracatları vasıtasıyla, geniş 
ölçüde petrol kaynaklarına sahip değil-
ken, hafif bir sıkıntı ile bağımsızlıkların-
dan ödün vermeden krizi atlatmışlardır. 
Hatta benzer bir duruma tekrar düşme-
mek için enerjide bağımsız hâle gelme-
nin yöntemlerini aramışlardır.

Diğer taraftan, fosil yakıtlar açısın-
dan çok zengin olmalarına rağmen bunu 
halkının yararına kullanamayan ülkelerin 
mevcudiyeti (Irak/Venezuela) durumu 
hazindir. Enerji politikasının mutlaka 

siyasi basiret ve doğru yaklaşımlar ile 
yönetilmesi gerek yoksa topraklarının 
altında olan kaynaklar açıktan ya da giz-
liden sömürgecilere peşkeş çekilebilir.

Petrol, kömür ve hidrolik potansiye-
le dayanmayanlar, bilimsel terminolo-
jide Alternatif Enerji Kaynakları olarak 
isimlendirilen, yeni enerji kaynakları ge-
liştirmişlerdir. Bu kaynakların her ülke-
de olabilecek olmasına özellikle dikkat 
çekilmektedir. Hiç şüphesiz en temel 
alternatif enerji, tasarruf veya izolasyon 
ile kazanılan enerjidir. Sonuç olarak, kla-
sik enerji kaynakları olan hidrolik enerji 
ve fosil yakıtlara alternatif olabilecek 
enerjiler aşağıdaki tabloda görüldüğü 
gibi sınıflandırılabilir.

Aşağıdaki tabloda verilen ve kaynak 
itibarıyla insanlık hayatı açısından “son-
suz” sayılabilecek kadar çok olan ener-
jiler “Yenilenebilir Enerji” olarak isim-
lendirilmektedir. Fosil yakıtların için-

deki karbon, havadaki oksijen ile bir-
leşerek CO

2
 (tam yanma hâlinde) veya 

CO (yarım yanma hâlinde veya yanma 
havasının az olması durumunda) gazları 
ortaya çıkmaktadır. Yine yakıt içerisin-
de eser miktarda bulunan kurşun, kü-
kürt gibi elementler yanma sıcaklığında 
oksijen ile birleşerek insan sağlığı açı-
sından önemli tehdit oluşturan bileşik-
ler (SO

x
,PbO, NO

x
...) oluşturmaktadır. 

Bu yanma ürünleri atmosfere bırakıl-
makta ve atmosfer içerisinde birikmek-
tedir. Fotosentez, çürüme gibi tabii dö-
nüşümler bu birikime engel olabilse de 
aşırı yakıt tüketimi kısa süreli bir biri-
kime neden olmaktadır. Atmosfer için-
de biriken yanma gazları güneş ve yer 
arasında tabii olmayan katman mey-
dana getirmekte, insan ve bitki hayatı 
üzerinde negatif etkiye neden olmak-
tadır. “Sera Etkisi” olarak da bilinen 
bu etki ve insan sağlığı bugün önemle 
üzerinde durulan olgulardır. Böylece 
tabiatın ve tabii değerlerin korunması 
amaçlı “Çevreci Düşünceler” toplum-
larda taban bulur ve bazı siyasi partile-
rin politikasına temel teşkil etmektedir. 

Dolayısıyla endüstrinin veya toplu-
mun enerji talebi düşünülürken, seçile-
cek enerji türünün çevre ve insana olan 
etkisi de düşünülmek durumundadır. 
İlave olarak, fosil yakıtların ana mad-
desi olan karbon endüstrinin en temel 
malzemesi olan çeliğin de önemli bir 
elementidir. Gelecek nesillerin sanayi-
sinde üretilecek plastik-sentetik kumaş, 
solventler, yağlar, karbon lifli ürünler 
için de mevcut fosil yakıt kaynaklarının 
muhafazası gerekir. Kömür rezervleri-
nin yaklaşık 200 yıl, petrol rezervlerinin 
yaklaşık 30 yıl dayanacak olması iddiaları 
alternatif enerji kaynaklarına olan ihtiya-
cı daha belirgin hâle getirmektedir.

Genel manada bunlar söylenebilir. 
Ancak, Türkiye açısından enerji pro-
filinin ve bu alternatif enerji kaynakları 
açısından potansiyellerin tartışılması ge-
rekmektedir. Daha önce ifade ettiğimiz 
gibi ülke bağımsızlığının büyük oranda 
enerjiye bağlı olması görüşü bu önemi 
daha da artırmaktadır. Başka bir ifade 

PETROL VE DOĞALGAZA ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI NELER?

Kömür %29

Türk�ye b�r�nc�l enerj� tüket�m�n�n dağılımı (UPA 2017)

Doğalgaz %32

Yen�leneb�l�r %3

B�yokütle %4

H�drol�k %4

Petrol %28

 Alternatif Enerji Türü Kaynak veya yakıtı 

1  Nükleer Enerji Uranyum gibi ağır elementler 

2  Güneş Enerjisi Güneş 

3  Rüzgâr Enerjisi Atmosferin hareketi 

4  Dalga Enerjisi Okyanus ve denizler 

5  Jeo-termal Enerji Yer altı suları 

6  Hidrolik Potansiyel Nehirler 

7  Hidrojen Su ve hidroksitler 

8 Bio-mass, Bio-dizel ve Bio-gaz Biyolojik artıklar, yağlar 

Tablo-1
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ile cevaplanması gereken soru yukarı-
daki tabloda sıralanan enerji türlerine 
göre “Türkiye enerji projeksiyonunu nasıl 
belirlemelidir?” sorusudur.

Türkiye bugün yeterli miktarda linyit 
ve kömür rezervine sahiptir. Linyit kali-
tesi (alt ısıl değeri) iyi olmasa da koklaş-
tırma gibi yöntemlerle ıslahı mümkün-
dür. Bununla birlikte petrol ihtiyacının 
büyük kısmını (≈%85) ithalat yoluyla 
karşılamaktadır. Özellikle son zamanlar-
da çevresel etki nedeniyle tercih edilen 
doğalgaza bir yönlenme vardır. Büyük-
şehirlerde hava kirliliğinin çok artması 
bu yönlenmeyi ve kaliteli kömür itha-
latını artırmıştır. Güneş enerjisi sadece 
ısınma, kurutma ve sıcak su eldesinde 
kullanılmaktadır. Kütle geniş bir kullanı-

ma sahip değildir. Rüzgâr enerjisinin lo-
kal olarak bazı uygulamaları vardır. Dal-
ga enerjisi hiç ele alınmamışken, henüz 
ekonomik olmayan hidrojen de geniş 
olarak kullanılmamaktadır. Endüstrinin 
temel ihtiyacı olan elektrik tamamen 
hidrolik santraller ve linyitli veya doğal-
gazlı termik santraller vasıtasıyla karşı-
lanmaktadır. Dünya elektrik enerji üre-
timinin yaklaşık %20’sinin karşılandığı 
nükleer enerji ve teknolojisi Türkiye’de 
aktif olarak kullanılmamaktadır.

Bugün dünyada 450 kadar elekt-
rik enerjisi üretmek için, 450 kadar da 
araştırma reaktörü veya askerî amaçlı 
kurulmuş, toplam 900 nükleer reaktör 
mevcut iken Türkiye sadece 3 araştırma 
reaktörüne sahiptir. Çok küçük olan bu 

reaktörlerde bazı akademik çalışmalar 
yapılmakta, kısmen de tıbbi amaçlı kulla-
nılmaktadır. Dünyada bunlara ilave ola-
rak denizaltı ve gemilerin tahrik meka-
nizması olarak kullanılan 400’den fazla 
reaktör mevcuttur. Jeotermal enerjinin 
yine birkaç lokal uygulaması mevcuttur.

Türkiye, enerjide dışa bağımlılığın 
azaltılması, yerel kaynakların kullanı-
mının azami seviyeye yükseltilmesi ve 
iklim değişikliğiyle mücadele hedefle-
rinden yola çıkarak, ulusal enerji bile-
şiminde yenilenebilir enerji kaynakları-
nın payını yükseltme ve enerji sepetine 
nükleer enerjiyi de ekleme yolunda ça-
lışmalarını sürdürme iddiasında olan bir 
devlet konumundadır.
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Türkiye bu motivasyon ile yenilene-
bilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi-
ne verdiği önemin bir ifadesi olarak, 26 
Ocak 2009 tarihinde Bonn’da düzen-
lenen konferans sonunda imzalanan 
anlaşmayla, Uluslararası Yenilenebilir 
Enerji Ajansı’nın (IRENA) kurucu üyele-
ri arasında yer almıştır.

Fosil yakıtlara (petrol, kömür, doğal-
gaz) alternatif olarak düşünülen yenile-
nebilir enerji kaynaklarının gerçekten 
tam bir alternatif olabilme durumu tar-
tışmaya açıktır. Yenilenebilir enerji kay-
naklarının önemi yadsınamaz. Ancak bu 
petrol ve doğalgazın önemini azaltmaz. 
Uzun vadede, muhakkak tüm dünya al-
ternatif enerji kaynaklarını kullanmaya 
doğru evirilecektir. Ama kullanım mik-
tarı azalsa da petrol, doğalgaz, kömür 
gibi fosil yakıtlar önemini sürdürmeye 
devam edecek, belki de azalması duru-
munda, önemi daha da artacaktır.

Bu noktada, bazı saptırmalar, muga-
latalar söz konusudur.

Örneğin, otomobillerde elektrik 
kullanımı konusu. Elektrikli otomobil 
adından da anlaşılacağı gibi elektrik 
ile çalışıyor. Yapılan pazarlama hep “0” 
emisyon üzerine. Peki sormak lazım? 
Araç belki emisyon yaratmıyor tamam. 
Peki aracın kullandığı elektrik nasıl üre-
tiliyor? Yine doğalgazdan değil mi? Asıl 
konu bu noktadaki hedef saptırma. 
Elektrikli otomobilin kullandığı elektrik 
alternatif enerji kaynaklarından üretile-
bilir ise o zaman “0” emisyondan bah-
setmek doğru olabilir. 

Diğer taraftan elektrikli araçlar ben-
zinli ya da dizel araçlardan pahalı. Benzin 
ve dizel yakıt sistemlerine sahip araçlar 
yıllardır firmaların rekabet içinde olması 
sebebiyle yapılan AR-GE, ÜR-GE faa-
liyetleri ile halk kullanımına uygun fiyat 
düzeyine indirilmişken yapılan lobi faali-
yetleri ile elektrikli araçlar pazarlanma-
ya çalışılıyor. Eğer çevresel duyarlılıktan 
dem vuruluyorsa, dikkat çekmek gere-
kir ki bataryaların kullanım ömrü sona 
erince nasıl bertaraf edileceği hâlâ tartı-
şılan en basit konu.

Biliyorsunuz dizel emisyon krizi pat-
ladı. Alman araç üreticilerinin araçlarda-
ki emisyon değerlerinin gerçek değerle-
re nazaran az gösterilmesi konusundan 
bahsediyoruz. Araç test edilirken az 
emisyon değeri gösterilirken, yolda as-
lında yüksek emisyon gerçekleştiriyor. 
Bu Amerika’da tespit edildi. Biliyorsu-
nuz, ABD’de 6-8 silindir araçlar revaç-
tadır. Özellikle erkek araç kullanıcıları, 
motorun çıkardığı sesi duymak isterler. 
Ancak, Ford, GM, Chrysler, Chevrolet, 
Jeep gibi araçları üreten ABD otomobil 
firmaları VW, BMW, Mercedes, Audi, 
Skoda, Seat, Opel gibi Alman otomobil 
üreticileri tarafından baskılanıyordu, pa-
zarda eziliyordu. Yani bu dizel emisyon 
krizi, Alman otomotiv sektörüne karşı, 
Amerika’nın vurmuş olduğu bir darbe 
oldu. Yoksa küresel ısınma ve iklim de-
ğişikliği konusunda mücadeleyi sağlama-
ya yönelik uluslararası tek çerçeve olan 
Kyoto protokolünde imzası olmayan en 
bariz ülkelerden biri olan ABD’nin emis-
yon değerleri ile pek de sorunu olduğu-
nu söyleyemeyiz.

Özet geçmek gerekirse, alternatif 
enerji kaynakları devletlerin enerji po-
litikalarında önemli bir yer tutar hâle 
gelmiştir. Muhakkak kullanım alanları 
yaygınlaşacaktır, yaygınlaştırılmalıdır da. 
Ancak burada, devletlerin destek politi-
kaları ve teşvikleri önem arz etmektedir. 
Diğer taraftan petrol, kömür, doğalgaz 
gibi fosil yakıtlar önemini sürdürmeye 
devam etmektedir. Değindiğimiz gibi 
azalması durumuna karşı daha fazla rağ-
bet görmeye ve uğruna verilen savaşlar 
hararetlenmeye devam edecektir. 

PETROL VE DOĞALGAZA ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI NELER?

Fosil yakıtlara alternatif olarak 
düşünülen yenilenebilir enerji 

kaynaklarının gerçekten tam bir 
alternatif olabilme durumu 

tartışmaya açıktır. Yenilenebilir 
enerji kaynaklarının önemi 

yadsınamaz ancak bu, 
petrol ve doğalgazın 

önemini azaltmaz. 
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HİLÂFET DEVLETİ’NİN 
ENERJİ POLİTİKASI
NASIL OLACAK?

Mahmut Kar
karmahmut@hotmail.com

Devletlerin enerji politikaları 
3 temel esas üzerine kurulu 
olur. Bunları; enerjinin üreti-

mi yani keşif ve geliştirilmesi, enerjinin 
dağıtımı ve üçüncü olarak da enerjinin 
kullanımı olarak sıralayabiliriz. Dünyada 
enerjiyi stratejik ve ekonomik bir güç 
olarak kullanan devletler bu esasi ko-
nularda kararlar alırlar. Bugün ideolojik 
ve siyasi olarak dünyaya egemen olan 
devletler stratejik ve ekonomik bir güç 
olarak enerjiyi ellerinde ve kontrolle-
rinde tutuyorlar. Bu stratejik güce sahip 
olmak veya kontrol altında tutabilmek 
için bazen siyasi nüfuzlarını kullanmaları 
yeterli oluyor ama bazen de sömürgeci 
üsluplara sarılıyorlar ve askerî güçlerini 

bunun için gerektiğinde seferber edi-
yorlar. 19. Yüzyılın başlarından itibaren 
bu gücü Avrupa kullandı; ağırlıklı olarak 
İngiliz, Fransız ve İtalyanlar toprakları 
işgal ettiler ve enerjiyi sömürdüler. İkin-
ci Dünya Savaşı’ndan sonra ise ağırlıklı 
olarak ABD bu gücü kontrol etmeye 
başladı. Her ne kadar enerji kaynakları 
Amerikan topraklarında yoğunlaşmasa 
da ideolojik sömürgeci olarak ABD, bu 
stratejik güçten etkilenen değil etkile-
yen olarak varlığını sürdürüyor. 

Allah’ın izniyle Râşidî Hilâfet Devleti 
yeniden kurulduğunda bu stratejik güç 
el değiştirip Müslümanların eline geçe-
cektir. Batılı devletler Sanayi Devrimi 
sırasında sanayide ve diğer alanlarda 

enerji ihtiyacını karşılamak maksadıyla 
yeterli enerji kaynakları temin etmede 
nasıl sıkıntılar yaşadılarsa Hilâfet Devle-
ti de ilk başta bu tür bir sıkıntı ile karşı 
karşıya kalacaktır ancak çok kısa sürede 
İslâm coğrafyasındaki enerji kaynakla-
rını ekonomik bir değer olarak kendi 
halkının maslahatı için seferber edecek, 
diğer Batılı ülkeler üzerinde ise enerjiyi 
stratejik bir güç olarak değerlendire-
cektir. Bu nedenle Hilâfet Devleti’nin 
belirleyeceği sağlam bir enerji politika-
sı tüm enerji kaynaklarının, altyapısının 
ve varlıklarının aynı doğrultuda yani 
aynı esas üzerinde değerlendirilmesini 
sağlayacaktır. Bu da İslâm dünyasının şu 
anki enerji realitelerine dayalı olacaktır.
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İslâm Coğrafyası ve Enerji

İslâm coğrafyası 100 yılı aşkın bir sü-
redir sömürgeci ülkelerin çıkar çatışma-
sının merkezi durumundadır. Çünkü bu 
topraklar sanayileşme ve teknolojik ge-
lişme için olmazsa olmaz olan enerji kay-
nakları açısından çok zengin yataklara sa-
hiptir. Durum böyle iken yani İslâm coğ-
rafyası enerji açısından çok zengin 
durumdayken geri kalmış ülkeler 
sınıfında değerlendirilmesi onun 
makûs talihi değildir elbette. Baş-
ka bir makale konusu olduğu için 
bu zenginlikleri tek tek saymak-
tansa bu makalede genel bilgiler 
vermeyi faydalı görüyorum. İslâm 
beldelerinin diğer büyük devletle-
rin sahip olduğu imkânlardan çok 
daha fazla imkâna sahip olduğu 
bilinen bir husustur. 

İslâm toprakları servet türleri, 
petrol, doğalgaz ve diğer ener-
ji kaynakları bakımından zengin 
topraklardır. Araştırmalar bu 
ülkelerin dünya petrol rezervinin 
yaklaşık %73’üne sahip olduğunu, 
dünya petrol üretiminin %38’ini 
karşıladığını ve dünya doğalgaz 
rezervlerinin de %54’üne sahip 
olduğunu göstermektedir. Bun-
ların yanında sanayi için gerekli 
olan değişik türde hammadde 
rezervlerinin en fazlasına sahip-
tir. Dünya petrol rezervlerinin 
%73’ü İslâm beldelerinde ancak 
en pahalı akaryakıtı Müslümanlar 
kullanmak zorunda kalıyor, sana-
yide kullanılan petrol türevi ürün-
lerin çoğunu ithal etmek zorun-
da kalıyor. Yine İslâm coğrafyası 
dünya doğalgaz rezervlerinin %54’üne 
sahip ama bu zenginlikler stratejik ve 
ekonomik bir güç olarak değerlendiril-
mek yerine Avrupa’ya peşkeş çekiliyor. 
İslâm beldeleri aynı zamanda zengin 
su kaynaklarına sahip, ancak hâlâ daha 
birçok Müslüman beldede elektriğin 
ulaşmadığı yerleşim yerlerinde, derme 
çatma meskenlerde yaşayan milyonlar-
ca Müslüman var. Bunun ötesinde bazı 
ülkeler en basit tarımsal faaliyetleri dahi 

yapmayıp ithalata yönelen politikalar 
izliyorlar. Örneğin Türkiye gibi zengin 
su yataklarına sahip bir ülke yüksek ma-
liyetle aldığı doğalgazı depolayarak ek 
maliyet oluşturup bundan elektrik üre-
tiyor, yine geniş ve verimli tarım alan-
larına sahip olmasına rağmen en basit 
samanı dahi ithal ediyor maalesef… 

Sonuçta İslâm beldeleri enerjide 
özellikle de petrolde dünyanın en zengi-
ni iken aslan payı Batılı kâfirlerin oluyor. 
Çünkü ham petrolü rafine etmekten aciz 
olunduğu için petrolün çoğu Uzakdoğu 
ve Avrupa’ya rafine edilmek üzere taşı-
nıyor, sonra elde edilen petrol ürünleri 
İslâm dünyasına yeniden yüksek fiyatlarla 
geri satılıyor. Bu durumda üreticisi oldu-
ğunuz ürünü ithal eden ülke durumuna 
düşmüş oluyorsunuz. Bunun olmaması 

için sadece enerji kaynaklarına sahip ol-
mak yetmiyor bu kaynakları/rezervleri 
geliştirecek, dağıtacak ve kullanacak bir 
politikaya da sahip olmak gerekiyor.

Hilâfet Devleti’nin Enerji Poli-
tikası

Hilâfet Devleti enerji politikası, eko-
nomisi, endüstrisi ve enerji kay-
naklarıyla açık ve net siyaseti, şer’î 
deliller ekseninde şekillenecektir. 
Yani Hilâfet Devleti’nin enerji 
politikası başka ülkelerin çıkar ve 
menfaatleri gözetilerek ya da ser-
maye sahibi tekelci şirketlerin çı-
karları dikkate alınarak değil, şer’î 
naslar dikkate alınarak belirlene-
cektir. Bu çerçevede Kur’an ve 
Sünnet’ten delillere göz atalım… 

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem şöyle buyurmuştur: 

ِتِه] َرعّيَ َعْن  َمْسُؤٌل  ُكّلُُكْم  َو  َراٍع   [ُكّلُُكْم 

“Hepiniz çobansınız ve güttük-
lerinizden sorumlusunuz.”1

Allah Subhanehu ve Teâlâ şöyle 
buyurmuştur: 

ٍة َوِمْن ِربَاِط  وا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقّوَ [َواَِعّدُ
ُكْم]  ِ َوَعُدّوَ اْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن ِب۪ه َعُدّوَ الّلٰ

“Onlara karşı gücünüz 
yettiğince kuvvetten ve sa-
vaş atlarından hazırlayın ki 
hem Allah’ın düşmanlarını 
hem de kendi düşmanlarını-
zı korkutasınız.”2

İslâm yöneticiye çoban olarak 
bakmaktadır, çoban nasıl ki sürü-
sünden mesul ise yönetici de güt-
tüğü ve işlerinin sorumluluğunu 

üstlendiği halkından öyle mesuldür. İslâm 
halifeye ümmetin işlerinin sorumluluğu-
nu üstlenmesini emretmiş ve bu hususta 
onun hesaba çekileceğini bildirmiştir. Yö-
netici devlet ve otorite gücü ile bu so-
rumluluğunu yerine getirmekle görevli 
ve yetkilidir. İşte bu güç ve kuvvet imajı 
ile İslâm’a davet küresel olarak gerçek-
leştirilir. İslâm Devleti ve Müslümanlar 
üzerinde kirli plan ve hedefleri olan ülke-
ler, İslâm Devleti’nin bu gücü karşısında 

İslâm toprakları servet 
türleri, petrol, doğalgaz 

ve diğer enerji kaynakları 
bakımından zengin 

topraklardır. Araştırmalar 
bu ülkelerin dünya 

petrol rezervinin yaklaşık 
%73’üne sahip olduğunu, 
dünya petrol üretiminin 

%38’ini karşıladığını 
ve dünya doğalgaz 

rezervlerinin de %54’üne 
sahip olduğunu 
göstermektedir.

HİLÂFET DEVLETİ’NİN ENERJİ POLİTİKASI NASIL OLACAK?
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kararsız kalırlar ve bu güç onları planla-
rından caydırır. Dolayısıyla enerji bir güç-
tür ve bu gücü devlet halkın maslahatına 
sunar, onun kullanımına adar ve düşman-
ları bu güç ile terbiye eder.

İslâm, mülkiyet türlerini üçe ayırmış-
tır: Devlet mülkiyeti, kamu mülkiyeti ve 
özel mülkiyet. İşte enerji bu mülkiyet 
çeşitlerinden kamu mülkiyeti kısmına 
girmektedir. Yani enerjiyi ne şahsi kişiler 
ne tekelci kurumlar ne de devlet kendi 
mülkü hâline getiremez. İslâm kamu mal-
larını insanların tek başına kullanımına ya-
saklamış ve toplumun ortak kullanımına 
sunmuştur. Kamu malları toplumun ge-
nel gereksinimlerini oluşturan mallardır. 
Bu yönü ile İslâm, kamu mallarına in-
sanların mahrum kalmaları hâlinde elde 
edebilmek için dağılma, başka yerlere 
gitme ihtiyacı hissettikleri mallar olarak 
bakar. Yine kamu malları tükenmez olan 
madenlerdir ve doğası gereği ferdin mül-
kiyetine girmesine engel olan mallardır. 
İşte böylesi bir kaynak kamunun malı 
olur, devlet tarafından yönetilir ve ortaya 
çıkan gelir tüm halkın maslahatı yönünde 
değerlendirilir. 

Bu hükmün dayandığı delil Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in şu hadisidir:

َوالّنَاِر] َواْلَكل  اْلَماِء  ثَلٍث  ِفي  ُشَرَكاُء   [اْلُمْسِلُموَن 
“Müslümanlar şu üç şeyde ortaktır-
lar: Su, mera ve ateş.”3

Hadis-i şerifte bu üç şeyden bahsedil-
miş olsa da kıyas yoluyla bu birçok kay-
nağı içine almaktadır. Mesela su kaynak-
ları, ormanlar, meralar ve benzerlerinin 
tamamı, petrol sahaları, elektrik santral-
leri, karayolları, nehirler, denizler, göller, 
kanallar, körfezler, boğazlar vb. bunların 
tamamı kamu mülkiyetidir. İslâm bunla-
rın yalnızca toplum için vazgeçilmez ol-
madıkları durumda mülk edinilmelerine 
izin vermiştir. Bu hadis-i şerifte geçen 

“ateş”, enerji kavramını ifade etmektedir. 
Bu ister yakıt olarak kullanılan ağaçlar 
olsun, isterse kömür veya elektrik olsun 
fark etmez. Bütün bunlar kamunun ser-
vetleri olarak değerlendirilir ve ne devlet 
ne şahıslar ne de şirketlerin bu kaynak-
ları mülk edinmelerine izin verilmez. Bu 

kaynaklar, devlet tarafından yönetilen ve 
maliyet masrafları çıkarıldıktan sonra ge-
riye kalan gelirleri vatandaşlarının masla-
hatına tahsis edilen kamu mülkleridir.

Enerji Politikasının Temel Esasları

Hilâfet Devleti enerji politikasını aşa-
ğıdaki realiteleri göz önünde bulundura-
rak benimseyecektir:

1.) Enerji, sanayileşme için olmazsa 
olmazdır. Bir devlet sanayi devrimi ger-
çekleştirmek istiyorsa enerjiye sahip 
olacak politika belirlemesi lazım. Hilâfet 
Devleti’nin enerji politikasına bakışı bu 
nazarla olacaktır. Dolayısıyla enerjinin 
kesintisiz, güvenli, hızlı ve en az mali-
yetle üretilmesi meselesi hayati öneme 
sahiptir. İster kömür, uranyum, toryum 
gibi kaynakların birinci elden enerjide 
kullanılması olsun, isterse petrol, doğal-
gaz gibi kaynakların ihtiyaca göre ikinci 
derecede enerji elde edilmesinde kulla-
nılması olsun, isterse de alternatif enerji 
kaynaklarının kullanımını olsun oluştu-
rulacak ağır sanayi bölgelerine enerji te-
min etmek adına bunların tümünden en 
yüksek değerden istifade etmek temel 
politika olacaktır.

2.) Enerji, Hilâfet Devleti tebaasının 
pek çok ihtiyacı için vazgeçilmez oldu-
ğundan Hilâfet Devleti’nin mevcut enerji 
altyapısını inşa etmesi gerekecektir. Isıt-
ma, soğutma, aydınlatma, ulaşım gibi 
sistemlerde enerjinin yeterli olabilmesi, 
sağlıklı bir şekilde ve zamanında ihti-
yaca cevap verebilmesi mutlak surette 
bir enerji alt yapısının inşasıyla müm-
kün olacaktır. Bunun için öncelik olarak 
enerji ihtiyacı olan bölgelerin, su, kömür, 
rüzgâr gibi kaynaklardan yararlanması 
amacıyla baraj, santral, panel, kolektör 
gibi enerji üretim istasyonlarının yapılıp 
buralardan üretilen enerjinin dağıtımı-
nın verimli olması için her türlü araç-ge-
reç, mühendislik, teknik donanımın ha-
zırlanması sağlanmalıdır.

3.) Enerjinin ana en temel kaynakla-
rından olan petrol ve doğalgaz; sadece 
hammadde, plastik ürünler, tarım, pet-
rokimya gibi başka üretim alternatifleri 
olmayan zorunlu kullanım alanları için 

tahsis edilecektir. Kurulacak Hilâfet Dev-
leti’nin enerji kaynakları çeşitli olacağı 
için bunlar gerek fosil yakıtlar olsun, ge-
rekse de yenilenebilir kaynaklar bakımın-
dan olsun enerji temininde oldukça fazla 
alternatif  sunacaktır. Enerji elde etme 
noktasında diğer alternatifler varken 
petrolden enerji elde etme yoluna gidil-
mesi sağlıklı ve isabetli bir siyaset değildir. 
Petrol ve doğalgaz, taşımacılık ve enerji 
üretimi için de kullanılacak elbet ancak 
alternatifleri araştırılacaktır. Bu yaklaşım, 
Hilâfet’in bu kaynaklardan daha sürdürü-
lebilir bir istifade ile yararlanmasına, pet-
rol satış fiyatlarında esnekliğin oluşturul-
ması ile İslâm’a sempatiyle bakan diğer 
halkları yanına almasına imkân ve olanak 
sağlayacaktır. Bugün petrolün enerji elde 
etme dışında özellikle ulaşımda da yoğun 
bir şekilde kullanılması petrol tüketimini 
daha da hızlandırmaktadır. Hilâfet Dev-
leti özellikle ulaşım noktasında araçlarda 
yakıt olarak petrol ve doğalgaza alterna-
tif  olan elektrik enerjisinin ve deniz araç-
larında kullanılan nükleer yakıtın kullanı-
mını sağlamak için çalışmalar yapacaktır.  
Dolayısıyla bu şekilde petrol ve doğalga-
zın yerinde kullanılması bu kaynakların el-
bette İslâm ümmetine fazlasıyla yetecek 
duruma gelmesini sağlayacaktır. Dünya 
devletleri için stratejik öneme sahip bu 
kaynaklar Hilâfet Devleti tarafından siya-
si ve iktisadi bir güç olarak kullanılacaktır. 

4.) Hilâfet Devleti, merkezî olmayan 
bir enerji altyapısı inşa edecektir. Çünkü 
merkezî olmayan altyapıda, çok sayıda 
küçük çaplı santral yoluyla yerel enerji 
üretimi öncelenir. Merkezî altyapıda ise 
bunun aksine tüm ülke az sayıda ancak 
büyük çaplı santrallere bağımlıdır. Mer-
kezî enerji altyapısına nispetle, merkezî 
olmayan enerji altyapısının Hilâfet Dev-
leti’ne kazandıracağı pek çok avantaj 
vardır. Bunları maddeler hâlinde şöyle 
sıralayabiliriz: 

- Hilâfet Devleti topraklar açısından 
genişleyen bir devlet olacaktır. Bu geniş-
lemeyle birlikte merkezi altyapı üzerine 
kurulu büyük santrallerden enerjinin 
tüm her yere ulaşımı hem daha zor, hem 
daha pahalı hem de verimsiz olacaktır.
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- Hilâfet Devleti’nin düşman devletler 
tarafından bir saldırıya maruz kalması 
muhtemeldir, bu durumda merkezî ol-
mayan şebeke sayesinde yerel enerji üre-
timi bölgesel çapta yeniden başlatılabile-
cek, herhangi bir bölgede enerji kesintisi 
yaşansa da diğer bölgelerde enerjinin 
sürekliliği sağlanabilecektir.

- İslâmî toprakların çoğunda, nüfu-
sun büyük bir oranı kentlerden ziyade 
kırsalda yaşamaktadır, dolayısıyla mer-
kezî olmayan enerji altyapısı, günümüz 
dünyasında görülen yoğun nüfuslu mega 
şehirlerin, metropollerin veya şehirlerin 
birleştiği genişlemelerin ortaya çıkmasını 
önleyecektir.

- Yerel şebekeler, enerjiden mahrum 
bölgelere elektrik sağlamasında anahtar 
faktördür.

- Uzun mesafelere enerjinin gönderil-
memesi sayesinde daha büyük elektrik 
santrallerine, ağır sanayi kompleksleri ve 
hassas tesislere güvenli bir tedarik imkâ-
nı kazandıracaktır.

- Merkezî olmayan şebeke sayesinde 
yerel enerji üretimi, yenilenebilir kaynak-
ların kullanımı yoluyla da sağlanabilecektir.

5.) Hilâfet Devleti’nin enerji politi-
kasını belirlerken gözeteceği ve önce-
leyeceği en önemli faktör, stratejik coğ-
rafi yapısı ile coğrafyadaki zenginliklerini 
birbiri ile eşgüdümlü olarak kullanması 
olacaktır. Bugün Doğu Akdeniz enerji 
havzasında bulunan doğalgaz rezerv-
leri o gün Hilâfet Devleti’nin olacaktır. 
Hatta Hilâfet Devleti’nin tüm İslâmi 
beldeleri kendisine katması ile oluşacak 
yeni durumda Batılı devletler enerji ih-
tiyaçlarını karşılama durumunda Hilâfet 
Devleti’ne muhtaç ve bağımlı olacak-
lardır. Bu sadece İslâm topraklarındaki 
enerjiye olan ihtiyaçları ile kalmayacak, 
Rusya’dan satın aldıkları enerjinin nakli 
konusunda bile belirleyici olan Hilâfet 
Devleti olacaktır. Bu durum devletlera-
rası alanda Hilâfet Devleti’ne çok yönlü 
stratejik güç kazanımı sunacaktır.  

Sonuç olarak İslâm beldeleri, tüm 
İslâm ümmetinin enerji ihtiyaçlarını kar-
şılayabilecek potansiyele sahiptir. Allah 
Subhanehû ve Teâlâ İslâm beldelerine, 
Hilâfet Devleti’nin kendi sanayi devri-
mini başlatmasına yetecek ve artacak 
miktarda enerji kaynağını bağışlamıştır. 
Aslında Hilâfet Devleti, kendi kalkınma 
hamlesinin arifesinde bile sanayileşmiş 

devletlerin çoğundan bazı açılardan çok 
daha iyi bir konumda olacaktır. Allah Su-
bhanehu ve Teâlâ Şöyle buyurmuştur:

ِفي] َوَما  ٰمَواِت  الّسَ ِفي  َما  لَُكْم  َر  َسّخَ  َ الّلٰ اَّنَ  تََرْوا   اَلَْم 
 ,Allah’ın“ [اْلَْرِض َواَْسَبَغ َعلَْيُكْم نَِعَمُه َظاِهَرًة َوبَاِطَنًةۜ
göklerde ve yerdeki (nice varlık 
ve imkânları) sizin hizmetinize 
verdiğini, nimetlerini açık ve giz-
li olarak size bolca ihsan ettiğini 
görmediniz mi?”4

HİLÂFET DEVLETİ’NİN ENERJİ POLİTİKASI NASIL OLACAK?
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Günümüzde Kur’an tefsiri yapan ulemada bir usûl sorunu yaşandığı 
gözlenmektedir. O hâlde bugün öncelikle bir tefsir metodu ortaya koymak 
kaçınılmaz bir hâl almıştır. “Çünkü tefsir metodu, Kur'an-ı Kerim’in işaret ettiği 
şer’î delillerden ve nassların vakıasından anlaşılan içtihat metodu gibi bir 
metottur. Bu nedenle tefsirin de bir metodu olması gerekir. Tefsir metodu, şer’î 
hüküm olmasından dolayı değil, kendisine bağlanılmasından dolayı bir metottur.” 

Bir tefsir çalışması olmaktan daha ziyade, sahih esaslar üzere bina edilmiş bir 
tefsir usûlü/metodu olan bu çalışmada yer alan Bakara Suresi Tefsiri de kitaba 
usûlü takip edecekler için örnek olarak eklenmiştir.

Köklü Değişim Yayıncılık olarak, alanında önemli bir boşluğu dolduracak olan bu 
eseri, siz değerli okurlarımızla buluşturmaktan gurur duyuyoruz.
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Türkiye-Rusya İlişkileri 

•Siyasi İlişkiler

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet-
ler Birliği arasındaki ilk temasla-
rın Mustafa Kemal’in 26 Nisan 

1920 tarihinde Lenin’e yazdığı mektupla 
başladığı söylenebilir. 

Soğuk Savaş’tan önce, İkinci Dünya 
Savaşı ile uluslararası ilişkilerin yapısı de-
ğişmiş ve savaş sonunda Birleşik Ameri-
ka ve Sovyet Rusya dünya siyasetine hâ-
kim güç ve iki ayrı kutup olarak ortaya 
çıkmışlardır. Soğuk Savaş ve sonrasında 
Sovyetler Birliği dağılana kadar bu ideo-
lojik mücadele devam etmiştir. 

Sovyet Rusya’nın dağılmasından son-
ra uluslararası arenada ABD tek kalmış, 
bugün de bu gücünü devam ettirmektedir. 

Türkiye’nin Batılılarla ilişkileri geliş-
tikçe Sovyetler, Türkiye’nin Batı cephe-
sinde kesin olarak yer almasından veya 
Batılıların Türkiye’yi kendi saflarına çek-
mesinden endişe duyuyordu. 1930’lu 
yıllarda Lozan Antlaşması’yla belirlen-
miş Boğazların statüsü, ikili ilişkiler bağ-
lamında yeniden tartışılmaya başlansa 
da Montreux (Montrö) Boğazlar Söz-
leşmesi’nin imzalanması aşamasında iki 
ülke arasında farklı görüşler dile getiri-
liyordu. Türkiye, İngiltere’nin elindeki 
kartları kendisinden yana kullanması ile 
ilişkilerde belirli avantajlar elde ediyordu. 

Boğazlar konusunda Türkiye ve Rus-
ya, Karadeniz’e kıyısı olmayan ülkelerin 
savaş gemilerinin Boğazlardan serbest 
geçişlerinin sınırlandırılması konusunda 
hemfikir oldular. Ancak İkinci Dünya Sa-
vaşı’nın başlaması, Stalin’in Türkiye’den 
toprak talebi ve Boğazlar meselesinde 
yeni talepler, Soğuk Savaş’ın da etkisiyle 
iki ülke arasındaki ilişkileri farklı boyut-
lara taşıdı. Sovyetler Birliği ile Türkiye 
arasında başbakanlar düzeyinde ilk zi-
yaret 1960’larda Menderes döneminde 
gündeme gelmiş ancak ziyaret gerçek-
leşemeden 27 Mayıs Askerî Darbesiyle 
Demokrat Parti dönemi sona ermiştir. 

ABD ile Rusya arasında geçen ‘So-
ğuk Savaş’ süresince Rusya Türkiye’yi, 
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Batı’nın ayrılmaz bir müttefiki olarak 
görürken Türkiye ise Rusya’yı, önemli 
bir dış tehdit olarak algılamıştır. O dö-
nemde Türkiye’nin dış siyasetindeki asli 
prensipler, anti-komünizm ve Sovyet 
karşıtlığı olarak görülmektedir. Soğuk 
Savaş döneminin iki kutuplu yapısı, Tür-
kiye ve Rusya’da tehdit algılarını şekil-
lendirmekte etkili olmuştur. Bu süreç 
içerisinde durağan bir seyir izleyen Tür-
kiye-Rusya ilişkileri, Sovyetlerin dağıl-
masından hemen sonra cumhur-
başkanı ve başbakan düzeyinde 
Türkiye’den Moskova’ya birçok 
kez ziyaret ile canlanmıştır. 

Yürütülen yoğun diploma-
tik çabalar sonucunda, bu ikili 
arasında bilim ve teknik, eğitim, 
kültür, ekonomik işbirliği konu-
larını kapsayan on beş anlaşma 
imzalanmıştır. Bu dönemde Rus-
ya, Türkiye’nin en önemli ticari 
ortaklarından biri ve ana enerji 
tedarikçisi hâline gelmiştir. Putin, 
Aralık 2004’te yaptığı ziyaret ile 
Türkiye’yi ziyaret eden ilk Rus 
Devlet Başkanı sıfatını almıştır. 
Dönemin Başbakanı Erdoğan’ın 
2005’te Moskova ziyaretiyle iki 
ülke arasındaki ilişkiler yeni bir 
aşamaya geçerek ekonomiye da-
yalı ortak işbirliği alanları, güven-
lik, kültür ve eğitim alanlarına da 
taşınmıştır. Türkiye’de AK Parti, 
Rusya’da ise Devlet Başkanı Pu-
tin’in iktidarda olduğu son 18 
yıldaki ilişkiler, -zaman zaman ya-
şanan siyasi gerilimlere rağmen- 
en yoğun olduğu dönem olarak 
kayıtlara geçti. 2015 yılında ya-
şanan uçak krizine kadar gelişme 
eğiliminde olan ikili ilişkiler, belli 
bir süre gerilse de son dönemde 
tekrar başlayan karşılıklı ziyaret-
lerle yeniden bir ivme kazanmıştır. 

•Ekonomik İlişkiler

Türkiye ile Rusya arasında ekonomik 
ilişkiler, Çarlık dönemine kadar gitmek-
tedir. Özellikle Türkiye’nin boğazları ko-
nusu, Çarlık rejiminden beri Rus dış po-
litikasını yönlendiren ana başlıklardan bi-

risidir. Avrupa ile Asya arasında sıkışmış, 
Batı Avrupa ile olan ilişkilerinde coğrafi 
engelleri olan ve bir dünya devleti olma 
arayışındaki Rusya’nın uluslararası taşı-
ma yollarıyla bağlantılarını geliştirmek 
açısından tarih içerisinde boğazlara olan 
ilgisi zamanla kemikleşen bir soruna dö-
nüşmüştür. Rusya, deniz yoluyla yaptığı 
dış ticaretin % 65’ini Türkiye’nin Boğaz-
ları kanalıyla gerçekleştirmektedir. Bu 
rakam hiç kuşkusuz Boğazların Rusya 

için jeostratejik ve jeoekonomik önemi-
ni anlatmak için çok yeterli bir nedendir.

Türkiye, Rusya ile en önemli ticari 
anlaşmasını 1960 yılı Mart ayında imza-
lamıştır. Anlaşmaya göre Türkiye, yün, 
pamuk, deri, meyve ve üzüm satacak, 
karşılığında Rusya’dan makine, maden, 
kimyevi maddeler, kâğıt hamuru ve cam 

ithal edecekti. Yine Türkiye, 1967 yılında 
imzaları atılan bir başka anlaşmada da; 
İskenderun Demir Çelik tesisleri, İzmir 
Aliağa Rafinerisi, Seydişehir Alüminyum 
Tesisleri, Paşabahçe Cam Sanayii gibi 
tesisler Ruslar tarafından inşa edilecek, 
bunlara karşılık Türkiye, geri ödemenin 
büyük bir bölümünü tarım ürünleri olan 
yaş sebze ve meyve ile yapacaktı.

Türkiye ve Rusya arasındaki eko-
nomik ilişkiler, Soğuk Savaş dönemin-

de askıya alınmış, bu dönemin 
sona ermesi ile ilişkiler de yeni 
bir ivme kazanmıştır. 80’li yılların 
başından itibaren ikili ilişkilerde 
gözlenen hareketlilik, 1984 yılın-
da imzalanan doğalgaz anlaşma-
sı ile yeni bir boyuta taşınmıştır. 
Bu anlaşmanın dikkat çeken yanı 
ise, doğalgaz bedellerinin, Türki-
ye’den Sovyetler Birliği’ne mal ve 
hizmet ihracı ile ödenmesinin ka-
rarlaştırılmış olmasıdır. Yine bu 
dönemde, Türk müteahhitlerin 
Rusya’da inşaat projelerine katı-
lımına ilişkin anlaşmanın yanı sıra 
Türkiye’nin Rus pazarına yönelik 
sanayi girişimlerini destekleyecek 
Rus doğalgazının 1987’den itiba-
ren Türkiye’ye nakli konusunda 
ortak bildiriler imzalanmıştır. Bu 
olumlu hava, SSCB’nin dağılması-
na kadar devam etmiştir.

Ekonomik ilişkiler, 2000 yılı-
nın başlarına kadar ikili ilişkilerin 
önemli bir boyutunu oluşturur-
ken, “bavul ticareti” ile Türkiye, 
Ruslar açısından önemli bir pazar 
olmuştur. Oluşturulan Üst Düzey 
İşbirliği Konseyi, Ortak Stratejik 
Planlama Grubu, Toplumsal Fo-
rum gibi yeni kurumsal ve diyalog 
artırıcı mekanizmaların desteği 

ile ikili ilişkiler bir üst düzeye taşınmış-
tır. Doğalgaz konusu, hem Türkiye hem 
Rusya için önemli bir ticaret aracı olur-
ken, ekonomik açıdan da işbirliği olanak-
larının temelini oluşturmaktadır. 1994 
rakamlarına göre, Rus doğalgazı tek ba-
şına Türkiye’nin enerji ürünlerinin top-
lam dışalımlarının %12’sini oluştururken, 

Türkiye ve Rusya 
arasındaki ekonomik 
ilişkiler, Soğuk Savaş 

döneminde askıya 
alınmış, bu dönemin 

sona ermesi ile ilişkiler 
de yeni bir ivme 

kazanmıştır. 80’li yılların 
başından itibaren ikili 
ilişkilerde gözlenen 

hareketlilik, 1984 yılında 
imzalanan doğalgaz 
anlaşması ile yeni bir 

boyuta taşınmıştır. 
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günümüzde bu sayı yaklaşık %53 seviye-
sine yükselmiştir. Sanayide gün geçtikçe 
artan doğalgaz talebi, Türkiye’yi kaynak 
bulma arayışında maalesef Rusya’ya ba-
ğımlı bir hâle getirmiştir. Rusya’nın, Tür-
kiye’nin bir numaralı enerji tedarikçisi 
pozisyonunu uzun vadede koruyacağı 
söylenebilir. Türkiye, Rus enerji politi-
kaları bağlamında “Mavi Akım” ve “Türk 
Akım” projelerinin bu ülke toprakları 
üzerinde hayata geçirilmesine stratejik 
manada önem atfetmektedir. 

Türkiye kamuoyunda Türk Akımı 
projesine yönelik olarak, Rusya’dan 
daha ucuza gaz alınacağı, Türkiye’nin 
Avrupa’ya doğalgaz transferinde mer-
kez ülke olacağı konusunda olumlu bir 
hava oluşturulmuştur. Ancak iki ülke 
arasında yapılan anlaşmanın tüm mad-
deleri etraflıca incelendiğinde, kamu-
oyunda oluşan olumlu havanın aksine, 
anlaşmanın Türkiye’nin menfaatleriyle 
ters düşebilecek düzenlemeler de içer-
diği görülmektedir. 

Rusya, ekonomik ilişkileri geliştirmek 
maksadıyla 2014’te dokuz farklı konuda 
Türkiye ile yeni bir anlaşma imzaladı. 
Anlaşma çerçevesinde Türkiye, yıllık tü-
kettiği doğalgazın %60’ını Rusya’dan sa-
tın alırken, karşılığında Rusya’ya sanayi 

ve tarım ürünleri (yaş sebze ve meyve) 
satışı yapılması kararı alındı. Ayrıca yine 
bu anlaşmaya göre; Akkuyu’da, 2023’te 
faaliyete geçmesi planlanan Türkiye’nin 
ilk nükleer güç santralini de Rusya’nın 
inşa etmesi kararlaştırılmıştı. 

2015 yılında krize yol açan konu ise, 
Rusya’ya ait bir Su-24 savaş uçağının 
Türkiye tarafından düşürülme vaka-
sıydı. Bu olayın ardından ikili ilişkilerde 
yaşanan gerilim nedeniyle Rusya, Türki-
ye’den bazı gıda maddelerinin ithalatını 
yasakladı, bir takım enerji projelerini 
askıya aldı ve turizm firmalarına Türkiye 
turlarını iptal etmeleri çağrısı yaptı. Pu-
tin konuyla alakalı açıklamasında, “Onla-
ra yaptıkları şeyi defalarca hatırlatacağız 
ve yaptıklarından dolayı defalarca pişman 
olacaklar” demişti. 

Türkiye’nin NATO İlişkileri

Rusya için güvenlik konusunda en 
önemli tehditlerden biri de, Türkiye’nin 
de üyesi olduğu NATO askerî yapılan-
masıdır. Bu rahatsızlığın nedeni “NA-
TO’nun genişleyerek askerî altyapısını 
Rusya sınırlarına doğru kaydırmasıdır.” 
Bölgesel dengeler göz önüne alındığında, 
bölgedeki füze yığını konusunda Rus-
ya’nın NATO ve Türkiye ile birçok kez 
paylaştığı endişeleri devam etmektedir. 

ABD Başkanı Truman, 1947 yılında 
Harvard Üniversitesi’nde yaptığı tarihî 
konuşmada, ABD sınırlarının doğuda 
Kars ve Ardahan’dan başladığını belirt-
ti ve ‘Truman Doktrini’ni ilan ederek ilk 
defa Sovyetler Birliği’ne karşı meydan 
okudu. Bu dönemde İngiltere’nin yerini 
alan ABD’nin yanında yer alan Türkiye, 
bu bağlamda Truman Doktrini’nin açı-
lımlarından yararlanmayı amaçlıyordu. 
Türkiye, NATO’nun kuruluş aşamasında 
bu ittifaka katılmak üzere girişimlerde 
bulunmuş, fakat bir sonuç alamamıştır. 
Türkiye’nin 1949’da Avrupa Konseyi 
üyeliğine alınması, NATO’ya girme ko-
nusundaki çabalarını arttırmıştı. Bu bağ-
lamda NATO’ya girmek adına kendisi 
ile hiçbir ilişkisi olmayan Kore Savaşı’na 
4500 kişilik bir kuvvet gönderdi. Kore 
Savaşı sonrasında Türkiye’nin NATO’ya 
alınması ABD tarafından desteklenmiş-
tir. Bunda tabii ki, Türkiye’nin jeopolitik 
konumunun yanı sıra, NATO kuvvetle-
ri Başkomutanı General Eisenhower’ın 
sağ kanadında güçlü bir destek olarak 
gördüğü Türkiye’nin, Atlantik Paktı’na 
alınması konusunda son derece istekli 
olmasının etkisi büyük olmuştur. Niha-
yetinde NATO Bakanlar Kurulu Konseyi, 
Türkiye ve Yunanistan’ın NATO’ya alın-
malarına karar vermiş ve 1952’de Türki-
ye resmen üye olmuştur. 
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Türkiye, NATO’ya katıldıktan sonra 
bütün uluslararası gelişmeleri, bu teş-
kilatın bakış açısıyla değerlendirmiştir. 
O yıllarda, Türk Dış Politikası üç temel 
prensibe dayanıyordu: Komünist Sovyet 
yayılmacılığına karşı durulması, Batı ile 
askerî ve ekonomik işbirliğinin sağlan-
ması ve Kıbrıs sorunu. 

Türkiye, Rusya ve NATO arasındaki 
mücadele alanlarından biri de Karadeniz 
havzasıdır. Karadeniz, bulunduğu coğra-
fi konum ve yakınlığı itibariyle, Rusya, 
Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu ve Orta 
Asya’da çok önemli stratejik, jeopolitik 
ve jeostratejik öneme sahiptir. Öncelik-
le bu coğrafya Rusya, Kafkasya ve Orta 
Asya’ya yakınlığı nedeniyle enerji, nakil 
ve ulaşım yolları üzerinde bulunmakta-
dır. Tarihe baktığımızda Roma, Bizans 
ve Osmanlı dönemlerinde Karadeniz’e 
hâkim olan egemen güçlerin bu denizi 
dış dünyaya kapatmak için mücadele 
verdikleri görülmektedir. Sovyetler Bir-
liği’nin dağılması sonrası bölgede yeni 
devletlerin ortaya çıkması ile birlikte je-
opolitik ve jeostratejik dengeler de de-
ğişmiş, Ukrayna ve Gürcistan gibi yeni 
kıyıdaş ülkeler ortaya çıkmıştır. Rus-
ya’nın Karadeniz’e olan kıyıları küçülmüş, 
limanları azalmıştır. Bu gelişmeler son-
rası Karadeniz, sadece kıyıdaş ülkelerini 
ilgilendiren bir deniz olmaktan çıkıp Tür-
kiye, Rusya, ABD, NATO, AB gibi güçle-
rin etkileşimine açık bir alan hâline geldi. 

Özellikle ABD’nin, Karadeniz’e yö-
nelik jeopolitik planları olduğu bilin-
mektedir. Kuzey Kafkasya’nın Mosko-
va’ya karşı tahrik edilmesi, Rusya karşıt-
lığının daha kolay desteklenmesi, enerji 
nakil hatlarının geçtiği ve yeni hatların 
planlandığı bölgeye Amerikan askerî 
üslerinin konuşlanması ve ABD’nin Ak-
deniz’de terörizm ve suçla mücadele 
kapsamında faaliyet gösteren NATO 
Aktif Çaba Operasyonu’nun görev 
alanının Karadeniz’e kaydırılması isteği 
bunlardan birkaçıdır.

Aslında Cumhuriyet’in kurulmasın-
dan sonra geçen yaklaşık yüz yıllık süreç, 
bu topraklarda ABD ve İngiliz tarafları 
arasında siyasal çatışmalarla doludur. 

Böylece ekonomik krizler ve siyasi cep-
heleşmeler darbelere ortam hazırlamak 
için kullanılıyordu. 

Türkiye, NATO’ya üye olduğu 
1952’den bu yana imkân ve kabiliyetleri 
ile ittifakın komuta ve kuvvet yapısına 
en kapsamlı katkı sunan müttefiklerden 
biri konumundadır. 

Mesela, Afganistan’daki Kararlı Des-
tek Misyonu kapsamında doğu ve gü-
neyde ABD, kuzeyde Almanya, batıda 
İtalya ile dört “Çerçeve Ülke”den biri 
Türkiye’dir. Türkiye’nin, Kosova’da gü-
venliği sağlamakla görevli NATO önder-
liğindeki çok uluslu barış gücü “KFOR” 
kapsamında bu ülkede birliği var. NATO 
şemsiye altındaki faaliyetlere Irak’ta da 
destek veren Türkiye, Irak’ta kurulan 
NATO misyonuna en fazla katkı sağla-
yan üyelerden biri. Yine NATO yüküm-
lülükleri kapsamında NATO Daimi De-
niz Görev Gücü (SNMG) gruplarının Ka-
radeniz’deki faaliyetlerini de destekliyor. 

Suriye sahasında uluslararası koalisyon 
kapsamında NATO erken uyarı ve gözlem 
uçaklarının (AWACS) uçuşlarına havadan 
yakıt ikmalini sağlayan Türkiye, Konya 
Hava Üssü’nü NATO AWACS uçakları-
nın kullanımına sundu. Ayrıca milli AWA-
CS uçaklarıyla da NATO’da yer almaktadır. 

Türkiye, NATO’nun füze kalkanı 
projesi kapsamında Romanya, Polonya 
ve İspanya ile anahtar ülkelerden biri 
konumunda. NATO’nun caydırıcılık ve 
savunma yapılanmasının sacayakların-
dan birini teşkil eden balistik füze savun-
ması mimarisine Türkiye, Malatya Küre-
cik’teki AN/TPY-2 radarına ev sahipliği 
yaparak katkı sağlıyor.

NATO’nun komuta ve kuvvet yapısı-
na en kapsamlı katkıyı sunan Türkiye, it-
tifakın komuta yapısında yer alan NATO 
Kara Komutanlığına (LANDCOM) da 
İzmir’de ev sahipliği yapıyor. NATO 
kuvvet yapısındaki yüksek hazırlık sevi-
yeli dokuz kara kuvveti karargâhından 
biri olan NATO Hızlı Konuşlandırılabilir 
Kolordu Karargâhı da 3. Kolordu Komu-
tanlığı’nda İstanbul’da bulunuyor. Ayrıca 
Türkiye, NATO’nun “stratejik ortaklık” 
çerçevesinde, çeşitli ülke ve uluslararası 
örgütlerle kurulan ortaklık mekanizma-
larına da destek veriyor, birçok proje 
ve girişimde rol üstleniyor. Bu kapsam-
da Türkiye, hâlihazırda devam eden 20 
NATO emanet fonu projesinden 17’sine 
mali ve uzman desteği, kurs organizas-
yonu suretiyle katkıda bulunmaktadır.1
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S-400 Füze Sistemlerinin Ko-
nuşlandırılması

Türkiye, askerî ve teknik alanda iş-
birliğini, esasında ABD ve diğer NATO 
üyesi ülkeler ile yapmaktadır. Ancak 
son yıllarda Rusya, Türkiye’ye en yeni 
askerî teknoloji ve silahları önermek-
tedir ve önerilen bu silahlar NATO’da-
kilerinden çok daha gelişmiş teknolojik 
özelliklere sahiptir. 

Türkiye ile Rusya arasında düzenli 
askerî temaslara 1998’de başlandı. O 
dönemde Moskova’da iki ülkenin ge-
nelkurmay başkanları düzeyinde görüş-
meler yapıldı ve bölgede Türkiye-Rus-
ya askerî ilişkilerinin genişletilmesi ve 
güven düzeyinin yükseltilmesi kararı 
alındı. 2000 yılında ise iki ülke başba-
kan yardımcıları düzeyinde savunma 
sanayii alanındaki işbirliğinin başlıca pa-
rametreleri belirlendi. 

Türkiye, yüksek teknolojiye sahip 
füze savunma sistemi kurma isteği ile 
2008 yılında Rusya’dan Kornet-80 tipi 
80 adet anti-tank füze sistemi satın aldı. 
Türkiye, NATO üyesi olduğu halde Rus-
ya ile askerî-teknik işbirliği yapan ilk ülke 
idi ve bu durum Rus silah şirketlerinin iş-

tahını kabartı. Türkiye 2013’te ABD’den 
patriot füze savunma sistemi alımını gö-
rüşmüş ancak ABD’nin patriotların tek-
nik özelliklerini Türkiye ile paylaşmayı 
reddetmesi ve sistemin yüksek maliyeti 
nedeniyle Rusya’ya yönelmişti. Ancak, 
Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sis-
temleri satın alma mevzusunun temelini 
Suriye’de ABD liderliğinde Rusya ile gi-
rişilen işbirliği oluşturmaktadır. 

Şöyle ki: Suriye’de 2011 yılında baş-
layan devrim ayaklanması sonrası Esed 
rejiminin düşmesine ramak kala ABD 
ile varılan anlaşma uyarınca Rusya, Ey-
lül 2015’te Esed’e destek amacıyla Suri-
ye’ye müdahale etti. Rusya’nın Suriye’ye 
girmesinden hemen önce 2015 Eylül 
ayında Obama ile Putin arasında Suriye 
krizinin konuşulduğu bir toplantı ger-
çekleştirildi. Bu görüşmenin ardından 
ise Rus hava kuvvetleri, Suriye’de muha-
liflere yönelik vahşi saldırılarına başladı. 

Bunun ardından ABD, hem Suri-
ye topraklarının büyük bir bölümüne 
hâkim olan muhalifleri kontrol etmesi, 
hem de Rusya’nın temposunu Ameri-
kan planlarına göre ayarlaması, belir-
lenmiş sınırları aşmaması için Türki-
ye’nin Rusya ile işbirliği içinde Suriye’ye 

girmesini istedi. ABD’ye sadık bir uydu 
devleti olan Türkiye, görünürde muha-
liflerle, Rusya ise rejimle birlikte hare-
ket ediyordu yani esasında her iki ülke 
de devrime karşı hasmane bir tutum 
içindeydi. Bu süreçte Türkiye’nin eko-
nomik kriz yaşayan Rusya ile güçlü bir 
şekilde yakınlaşabilmesi için 2,5 milyar 
dolarlık S-400 anlaşması imzalandı. 
Amerika, anlaşma karşısında sessiz bir 
tutum takındı. Oysa Türkiye, bir NATO 
üyesiydi. Batı’ya ait sistem arasında Rus 
silahlarının, özellikle de NATO sistemi-
ne sızabilecek S-400’lerin olması uygun 
değildi. Ancak ABD ve NATO, şu iki 
nedenden ötürü S-400 anlaşması için 
yumuşak bir tutum sergilediler: 

Birincisi, Suriye krizine ilişkin ni-
hai Amerikan çözümü tamamlanmadan 
önce Rusya’nın İdlib’e saldırmasını en-
gellemek için Türkiye ile Rusya arasında 
irtibatın devam etmesi zorunluluğu. 

İkincisi, Türkiye NATO üyesi oldu-
ğu sürece ABD’nin bu anlaşmanın uygu-
lanmasının uzak olduğunu düşünmesi. 

Türkiye-Rusya arasında varılan 
S-400 anlaşması sonrası Türkiye ile 
ABD ve NATO arasında karşılıklı sert 
açıklamalar yapıldı. Çünkü ABD’nin 
2017’de, S-400 anlaşması imzalanırken 
Türkiye-Rusya işbirliğine olan ihtiyacı, 
2019’da ortadan kalkmıştı. Dolayısıyla 
anlaşma yürürlüğü girdiğinde NATO 
sistemi içinde bir Rus sistemi yer alaca-
ğından Türkiye’ye yönelik tehditkâr ve 
sert bir tutum takınmaya başladı. ABD 
ve NATO yetkilileri, “S-400 füzelerini 
alması halinde F-35 programına katılımını 
gözden geçireceğimiz ve gelecekte muhte-
mel diğer silah satışlarını da riske atacağı 
konusunda Türkiye’yi açıkça uyardık.” diye 
açıklamalar yaptılar.2 

Bunu üzerine Türkiye, ABD yapımı 
Patriot füze savunma sistemi alabile-
ceğini açıkladı, ancak bu açıklama bile 
tepkileri ortadan kaldırmaya yetmedi. 
Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “NATO dâhil her platformda ABD ile 
beraber çalışmaya devam edeceğiz” açık-
lamasını yaptı. Yine eski Milli Savunma 
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1  https://www.aa.com.tr/tr/dunya/turkiye-nato-
ya-en-kapsamli-katki-sunan-muttefiklerden-bi-
ri/1390029

2  https://www.hizb-turkiye.com/index.php?p=-
soruCevap&s=turkiye-rusya-s-400-anlasma-
si-ve-yankilari&id=99

3  https://www.hizb-turkiye.com/index.php?p=-
soruCevap&s=turkiye-rusya-s-400-anlasma-
si-ve-yankilari&id=99

4  Munafikun 8

Bakanı Fikri Işık, Türkiye’nin NATO’ya 
katılma nedeninin Rusya olduğunu ha-
tırlatarak, “70 yıl boyunca çok güçlü bir 
üye olduklarını vurguladı ve Rusya’yı çok iyi 
tanıyoruz, özellikle ekonomik alanda yakın 
ilişkilere sahip olmak, bu ilişkilerin stratejik 
ilişkiler olduğu anlamına gelmez”, “Türkiye 
NATO’nun sadık bir üyesi ve öyle olmaya 
da devam edecek” dedi.

Netice itibariyle Rusya’dan alınan 
S-400 füzeleri belirlenen tarihten nice 
sonra Türkiye’ye getirilse de “nereye” 
ve “ne zaman” konuşturulacağı husu-
sunda aradan geçen uzun zamana rağ-
men hâlâ belirlenmiş bir takvim yoktur.

S-400’lerin akıbetine yönelik olası-
lıklar arasında şunları sayabiliriz: Ame-
rikalılar, “Yunan çözümünü” önerebilir-
ler. Yani Rus füzelerini depoda tutarak 
çürümeye terk edilmesi ve karşılığında 
3,5 milyar dolar değerinde ABD’den 
Patriot bataryalarının satın alınma-
sı. (Zira daha önce de Rusya, Kıbrıs’a 
S-300 satmış, ancak Türkiye’nin tepkisi 
sonrası Yunanistan, Türkiye ile krizden 
kaçınmak için füzeleri Kıbrıs’a vermek 
yerine depoda çürümeye terk etmişti.) 
Ya da bu sistemin, Hindistan veya üçün-
cü bir ülkeye gönderimi yapılabilir ki bu, 
Amerika’nın hem bölgesel hem de Çin’i 
kuşatma stratejisiyle de örtüşmektedir.3 
Bunun yanı sıra füzelerin dört batarya 
ile Ankara, İzmir, Antalya, Diyarbakır 
veya İstanbul gibi değişik koordinatla-
ra yerleştirilmesi de Türkiye açısından 
S-400 krizine bir çözüm yolu olarak ko-
nuşulan seçenekler arasındadır.

Sonuç Olarak:

NATO, ABD’nin küresel düzeyde 
stratejilerini gerçekleştirdiği en önemli 
askerî yapısıdır. Gerek Rusya’ya gerek 
Çin’e karşı farklı şekillerde kullandığı ve 
gerekse Avrupa ülkeleri içerisinde siya-
si, askerî, iktisadi gelişmelere müdahil 
olabilen en önemli örgütlü yapıdır. ABD 
elindeki bu araçla, çıkarlarına ters hare-
ket eden ülkelerde gladyo, terör, istik-
rarsızlık, darbe yapmak suretiyle ülke ve 
yönetimleri hizaya sokmaktadır. 

Görüldüğü üzere Türkiye, NATO 
şemsiyesi altında bu topraklar üzerinde 
onlarca üs, karargâh, harekât merkezi 
ve limanı hizmetine sunması ile ülke-
yi adeta bu şebekenin “ileri karakolu” 
hâline getirmiştir. Zaman içinde bu üs 
ve karargâhlar daha da faal kullanıla-
rak ülke, NATO’nun yarı işgal sahasına 
dönmüştür. Dünyanın en büyük “te-
rör devleti” olan ABD’nin kurduğu ve 
kendi plan ve stratejilerini gerçekleş-
tirmekten başka bir hedefi olmayan bu 
yapının Türkiye’yi ileri karakol olarak 
kullanması bir utanç vesikasıdır. 

Srebrenitsa’da NATO gözetiminde 
binlerce masum Müslüman katledildi. 
Afganistan, Irak, Libya’ya yapılan askerî 
operasyonlar ve buralarda katledilen 
milyonlarca Müslüman, heba edilen 
kaynaklar, her yıl bu örgüte “aidat” adı 
altında verilen milyarlarca dolar haraç, 

“savunma” adı altında yapılan milyar do-
larlık anlaşmalar İslâm coğrafyasındaki 
yöneticiler adına birer zillettir.

Bu örgüte açılan üsler, liman ve ka-
rargâhlar, temelde İslâm’ın hayata hâkim 
olmasını engellemek amacıyla oluşturul-
muş merkezlerdir. Terör bahanesiyle 
İslâm topraklarında askerî güçlerimizi 
kullanarak stratejik, jeopolitik hedefle-
rinin gerçekleşmesi için enerjimiz heder 
edilmektedir. Türkiye, ABD ve NATO 
tarafından kuşatılmış bir ülke olarak, 
Rusya’dan alınan S-400’ler nedeniyle 
ilişkiler gerilmiş olsa da, ipler tamamen 
koparılamaz. Zira Türkiye, ABD’nin 
uydu devletidir ve ondan bağımsız poli-
tika yürütemez.

Dolayısıyla ABD gibi, NATO, AB ve 
BM’de şer ittifaklardır. Bu yapılar tüm 
askerî, siyasi, ekonomik boyutuyla sö-
mürü düzeninin temsilcileridir. İslâm 
ümmetini bu vahşi düzenden kurtara-
cak yegâne güç ise Râşidî Hilâfet Devleti 
olacaktır, biiznillah. 

اْلُمَناِفِقيَن] َولَِكّنَ  َولِْلُمْؤِمِنيَن  َولَِرُسولِِه  ُة  اْلِعّزَ  ِ َ  َولِلّ
يَْعلَُموَن  Yoksa izzeti onların…“ [َل 
yanında mı arıyorsunuz? İyi bilin 
ki! İzzet Allah’ın Rasulü’nün ve 
müminlerindir lakin münafıklar 
anlamazlar.”4

TÜRKİYE’NİN S-400 İLE İMTİHANI NEREYE KADAR SÜRECEK?



48 Köklü Değişim

Enerji Kan Kokuyor!

KARABAĞ
İSLÂM TOPRAĞIDIR;
ASLINA İLHAK EDİLMELİDİR!

Musa Bayoğlu
musabayoglu@hotmail.com

Azerbaycan, Kafkasya bölge-
sinde yer alan, yüzölçümü 
86,600 km2 olan İslâmi bir 

beldedir. Kafkasya, Hazar Denizi ile 
Karadeniz arasında iki bölgeden oluşur. 
Kuzey Kafkasya’da Çeçenistan, Dağıs-
tan, Kuzey Osetya, Inguşetya, Çerkezya 
bulunuyor ve Rusya bu bölgelerin kendi-
sine bağlı olduğunu iddia ediyor. Güney 
Kafkasya’da Azerbaycan, Ermenistan, 
Gürcistan bulunuyor ve bu ülkeler Sov-
yetler Birliği’nin 1991’de dağılmasından 
sonra Rusya’dan ayrılarak bağımsızlık-
larını ilan ediyor. Azerbaycan, kuzeyde 
Rusya ve Gürcistan, güneyde İran, ba-
tıda Ermenistan ile komşudur. Dili Aze-
ri Türkçesi ve başkenti Bakü’dür. Ülke 
ekonomisinin temelini petrol, doğalgaz 

ve demir gibi madenler, giyim ve yiyecek 
sektörü oluşturur. 10 milyon nüfusun 
%95’i Müslüman’dır. Halkın %90’ı Azeri 
Türkü diğerleri Lezgid, Talış, Rus ve Kürt 
milletlerinden oluşur.  

İslâm, Kafkasya bölgesine Ömer Ra-
diyAllahu Anh döneminde girmiştir. Ha-
life Osman RadiyAllahu Anh döneminde 
bölgenin büyük kısmı İslâm beldesi hâ-
line gelmiş ve Ali RadiyAllahu Anh Azer-
baycan’a Eş’as b. Kays el-Kindî’yi vali ola-
rak atamıştır. Azerbaycan, Emevi Hilâfe-
ti döneminde bölgenin fethi için merkez 
olarak kullanılmış ve Kafkasya’nın tama-
mı, Mesleme b. Abdulmelik’in fetihleri 
sayesinde İslâm beldesi olmuştur. Bel-
delerin halkları İslâm’a girerek İslâm 

davetini taşımış, Müslümanların bölgeye 
girmesi ile şehirlerde ticaret gelişmiş-
tir. Abbasi Hilâfeti zamanında Kafkasya, 
Moğol saldırıları ile işgal edilmiş ancak 
Müslümanların örnek yaşayışı ve İslâm’a 
davetleri neticesi ile Moğollar İslâm’a gi-
rip Müslüman olmuşlardır. Tarihte eşine 
az rastlanabilecek bir olay olan işgalci 
ordunun işgal ettiği beldenin insanları-
nın dinine girmesi bu bölgede yaşanmış-
tır. Şüphesiz ki bu, İslâm’ın akla, fıtrata 
ve vicdana uygun akidesi ve mükemmel 
nizamı sayesinde ve Müslümanların da-
vetleri ile olmuştur. Tarihte başka bel-
delerde de İslâm nizamının mükemmel 
örneklerini gören toplumlar fevc fevc 
İslâm’a girmişlerdir.
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Bölge daha sonra bazı hanedanlıklar 
tarafından yönetilmiş sultan Alpaslan 
bütün Azerbaycan’ı Selçuklu Devleti sı-
nırlarına katmıştır. Sonra Azerbaycan Sa-
feviler’in eline geçmiş önce Yavuz Sultan 
Selim ve sonra Kanuni Sultan Süleyman 
zamanında Osmanlı hâkimiyetine girmiş-
tir. Osmanlı’nın Orta Avrupa’daki savaş-
lar ile meşgul olması nedeni ile Kafkasya 
ve Orta Asya 1722’den sonra dönem 
dönem işgal edilmiş ancak Kafkasyalı 
Müslümanlar her zaman Çarlara 
karşı mücadele etmiştir. Birinci 
Dünya Savaşı başlamadan önce 
İngilizler Bakü petrollerinde bü-
yük hisselere sahip olmuşlar; 
Shell şirketinin kurucusu Marcus 
Samuel de ilk petrol yatırımı-
nı 1890’da Azerbaycan’da yap-
mıştır. Osmanlı Hilâfet Devleti 
Birinci Dünya Savaşı’nda yenik 
düşünce Mondros Antlaşma-
sı gereği bölgeyi İngilizlere terk 
etmek zorunda kalmış, 1920’de 
Kızıl Ordu Azerbaycan’ı yeniden 
işgal edene kadar Bakü petrolleri 
İngilizler tarafından kullanılmıştır.

Sovyetler Birliği, 1920 ile 
1991 yılları arasında bölgeyi işgal 
etmiş ve her türlü zulmü uygu-
lamış, 1988’de Ermenileri Azer-
baycan’a saldırtarak Azerbay-
can topraklarının yüzde 20’sinin 
işgal edilmesini sağlamış ve 1 
milyondan fazla Azerbaycanlı 
Müslüman’ı farklı bölgelere göç 
ederek zor şartlar altında yaşa-
mak zorunda bırakmıştır. Bu sal-
dırılar 1994 yılına kadar sürmüş 
neticede Azerbaycan, 5 ilçeden 
(şehir) oluşan Karabağ bölge-
sindeki topraklarının yüzde 20 
ila 24’ünden fazlasını kaybetmiş, 
Ağdam ve Fuzuli ilçelerinin bü-
yük bölümünde de kontrolü yi-
tirmiştir. Bu saldırıların en korkunç olanı 
ise Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992’de 
Hocalı’da yaptığı katliam olmuştur. Dağ-
lık Karabağ’da yer alan Hocalı’da Ermeni 
güçleri vahşi işkence yöntemleri ile yüz-
lerce Azeri Müslüman’ı katletmiştir. Tüm 
bunlar Rusya’nın desteği ile olmuştur. 

Kafkasya bölgesi ve özelde Azerbay-
can, hidrokarbon kaynakları açısından 
son derece zengin ve stratejik önemi 
olan bölgedir. Azerbaycan, 1900’lü yıl-
larda dünya petrol ihtiyacının yarısını 
karşılayan, topraklarının %60’ında pet-
rol olduğu tahmin edilen ve Bağımsız 
Devletler Topluluğu ülkeleri arasında en 
büyük üçüncü petrol üreticisi olan ülke-
dir. Azerbaycan’ın 10 milyon varil petrol, 
170 milyar metreküp doğalgaz rezervi 

olduğu tahmin edilmektedir. Dünya pet-
rol piyasasına günde 1-1,5 milyon varil 
ihraç eden Azerbaycan, dünya petrol 
arz ve fiyatlarını etkileyebilecek kapa-
siteye sahiptir. Şu an var olan ve Bakü 
petrolünü dünyaya taşıyan üç hattan biri 
olan Bakü-Tiflis-Ceyhan, yüklenici kon-

sorsiyumun bileşiminden de anlaşıldığı 
gibi, bir Amerikan-İngiliz projesidir. Di-
ğer iki hat ise, Bakü-Novorossisk [Rus-
ya] ile Bakü-Supsa [Gürcistan] hatlarıdır.

Bu bölgedeki güç mücadelesi hem 
petrol, doğalgaz gibi madenlere sahip 
olmak hem de bu madenlerin dünyaya 
pazarlanmasında söz sahibi olmak içindir. 
Bu bölgede söz sahibi olan aslında ener-
ji vanalarının da sahibi olacaktır.  Azer-
baycan ve Hazar petrol ve doğalgazının 

bu bölgeden geçen Bakü-Tif-
lis-Ceyhan boru hattı ile dünya-
ya ulaştırılması geçmişte olduğu 
gibi bölgenin önemini artırmak-
tadır. Bu yüzden Sovyetler Birli-
ği’nin çökmesinin ardından böl-
gedeki bu madenler ve bölgenin 
stratejik önemi ABD, İngiltere 
gibi kapitalist sömürgeci devlet-
lerin ve şirketlerinin iştahını ka-
bartmıştır. Bölgedeki sömürgeci 
kapitalist devletlerinin menfaat 
mücadelelerinden dolayı hem 
Azerbaycan’da hem de diğer 
Kafkasya’daki ülkelerde krizler, 
darbeler, siyasi, ekonomik, as-
kerî çatışmalar ve yönetim deği-
şiklikleri sürekli yaşanmaktadır.  

Hem Ermenistan hem de 
Azerbaycan bölgede her ne ka-
dar bağımsızlıklarını ilan etmiş 
olsalar da gerçek manada kendi 
başlarına hareket edemeyen, 
sömürgeci ülkeler ile bağımlı 
bir ilişki içinde olan ve onların 
birtakım desteklerine ihtiyaç 
duyan, çıkarları için hareket 
eden ülkelerdir. Bu devletçikler 

-bölgede bulunmalarının dışın-
da- gerçek manada söz ve güç 
sahibi olmayan ve yönlendirilen 
devletçiklerdir. Günümüzde o 

bölgede egemenlik için mücadele eden 
sömürgeci devletler Rusya ve Ameri-
ka’dır. Bu iki sömürgeci devletten biri-
sinin bölgede tek başına hâkimiyeti söz 
konusu değildir; Amerika-Rusya nüfuz 
çatışması bölge devletleri üzerinde hâ-
len devam etmektedir. 

Sovyetler Birliği, 1920 
ile 1991 yılları arasında 

bölgeyi işgal etmiş ve her 
türlü zulmü uygulamış, 

1988’de Ermenileri 
Azerbaycan’a saldırtarak 
Azerbaycan topraklarının 

yüzde 20’sinin işgal 
edilmesini sağlamış 
ve 1 milyondan fazla 

Azerbaycanlı Müslüman’ı 
farklı bölgelere göç 

ederek zor şartlar altında 
yaşamak zorunda 

bırakmıştır. 

KARABAĞ İSLÂM TOPRAĞIDIR; ASLINA İLHAK EDİLMELİDİR!
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Sovyetlerin işgalinden bağımsızlığa 
kavuştuğu günden bugüne Azerbaycan, 
hep Ermenistan ile savaş hâlindedir. Er-
menistan nüfus, güç ve yüzölçümü ba-
kımından Azerbaycan’a oranla küçük 
bir ülke olsa da Rusya’nın finans, silah, 
teçhizat ve her türlü yardımları ile ayak-
ta duran bir devletçiktir. Ermenistan’ın 
etrafı Müslümanlar ile çevrili olduğu için 
Rusya ve Ermeni diasporasının kredi, 
hibe, akaryakıt ve gaz gibi yardımlarına 
muhtaçtır. Ermenistan Rusya için strate-
jik, jeopolitik, siyasi, askerî ve ekonomik 
açılardan önemli bir ülkedir. Rusya’nın 
Ermenistan’da büyük bir askerî üssü ve 
siyasi gücü bulunmaktadır. Son dönem-
lerde hayata geçirilen Bakü-Tiflis-Cey-
han (BTC) gaz boru hattı ve Bakü-Tif-
lis-Kars (BTK) ulaşım projelerinden 
mahrum kalmış, bu da Ermenistan’ın 
ekonomisine ve Batı ile olan entegras-
yonuna önemli ölçüde zarar vermiştir.

ABD, Ermenistan ve Azerbaycan’da 
nüfuzunu güçlendirmeyi, oradaki Rus 
nüfuzunu zayıflatmayı ya da ortadan 
kaldırmayı amaçlamaktadır. Bunun için 
hem bölge ülkelerindeki ajanları ile hem 

de Türkiye ile etkinliğini artırmaya ça-
lışmaktadır. Amerika, Rusya’ya Suriye, 
Libya ve Akdeniz bölgelerinde birlikte 
hareket ettiği için ihtiyaç duyuyor hem 
de Çin ve Avrupa’ya karşı güçlü bir Rus-
ya’nın var olmasını menfaatleri açısından 
istiyor. Amerika son dönemde, Türki-
ye ile Ermenistan arasında çok boyutlu 
anlaşmalar imzalatarak Ermenistan’ı 
Rusya’dan koparmaya çalıştı. Bu amaçla 
Türkiye ile Ermenistan arasında 2009’da 
İsviçre’nin Zürih kentinde kapsamlı bir 
barış protokolü imzalanmasını sağla-
dı ancak Rusya’nın baskısı ile 2018’de 
Ermenistan anlaşmayı iptal etti. Böy-
lece Amerika, Ermenistan’ı Rusya’dan 
koparma fırsatını kaybetti. Rusya, Er-
menistan’daki nüfuzunu güçlendirdi ve 
Ermenistan’ın Gümrü şehrinde bulunan 
askerî üssündeki füze cephaneliğini ar-
tırdı, Mig-29 uçak filosu, binlerce asker, 
zırhlı araçlar, S-300 uzun menzilli hava 
ve füze savunma sistemlerinin yanı sıra 
SE-6 orta menzilli hava savunma sistemi 
konuşlandırdı. Rusya, Ermenistan’ı Bela-
rus, Kazakistan ve Kırgızistan’ın yanı sıra 
1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe giren 
“Avrasya Ekonomik Birliği” pazarına kattı. 

Son dönemde ise ABD ve Türkiye’nin 
açık desteğini alan Azerbaycan, Erme-
nistan’ın saldırılarına karşı topyekûn bir 
savaş ilan etti ve Dağlık Karabağ bölge-
sinde işgal edilen bölgelere askeri ope-
rasyon başlattı. Başlangıçta ateşkes çağ-
rılarını ihanet olarak gören Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bazı bölge-
leri aldıktan sonra önce Rusya’da sonra 
ise Amerika’da tarafların görüşmesine 
izin verdi. Hâlâ devam eden bu çatışma-
lar sömürgeci Batılı devletlerin talimat-
ları ile başladığı gibi yine siyasi bazı kaza-
nımlar elde edildikten sonra tekrar sona 
erecektir. Her açıdan güçlü olduğu ve 
toprakları 30 yıldır işgal altında bulun-
duğu hâlde Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
Aliyev, BM Güvenlik Konseyi ve Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafından 
kurulan Minsk Grubu’nun kararları-
nı önemsemesi ve hatta çözüm olarak 
görmesi ise bu meselenin Müslümanlar 
lehine asla çözülmeyeceğini gösteriyor. 

Çünkü 1992 yılında Avrupa Güvenlik 
ve İşbirliği Teşkilatı tarafından kurulan ve 
eş başkanları Amerika, Rusya ve Fransa 
olan Minsk Grubu Müslüman nüfusun 
tamamen boşaltıldığı, kâfir Ermeni Hıris-
tiyanlarının yerleştirildiği Karabağ bölge-
sindeki beş ilçenin Ermeniler tarafından 
işgalini, Azerbaycan’ın tanımasını istiyor. 
Tanıma karşılığında Ermenistan, diğer 
beş ilçeden ve işgal altındaki Ağdam ve 
Fuzuli bölgelerinden çekilecek, böylece 
sorun tasfiye edilmiş olacak. Güvenlik 
Konseyi kararlarına bakılırsa, sanki ABD, 
Rusya ve Fransa, Karabağ’ı Ermeni böl-
gesi olarak görüyor. Bölgede sanki Erme-
nistan’dan bağımsız özel bir cumhuriyet 
kurulmuş gibi kabul ediliyor. Bu da işgal 
altındaki Müslümanların topraklarının 
kurtarılmasını imkânsız hâle getiriyor. 

Türkiye ise Ermenistan’ın komşusu 
olmakla birlikte Ermenistan’ın bağım-
sızlığını ilk tanıyan ve yardım yapan ül-
kelerden birisidir. Ancak Ermenistan’ın 
Azerbaycan topraklarını işgal etmesin-
den sonra 1933’te sınırlarını kapatmış 
ve ilişkileri askıya almıştır. Ayrıca Tür-
kiye ile Ermenistan arasında, Ermenis-
tan’ın dünyaya kabul ettirmeye çalıştığı 
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“Ermeni Soykırımı” yalanları da ilişkilerin 
düzelmesinin önünde bir engeldi. Ame-
rika’nın bölgedeki çıkarları, güç ve söz 
sahibi olması adına Türkiye -şartlar de-
ğişmediği hâlde- 2009 yılında hiçbir ko-
şul talep etmeksizin Ermenistan ile çok 
yönlü anlaşmalar imzalamış, siyasi, eko-
nomik ilişkiler için adımlar atmıştır. An-
cak Rusya’nın müdahalesi ile bu anlaş-
malar sekteye uğramış, ardından çıkan 
çatışmalar ile aradaki ilişkiler yeniden as-
kıya alınmıştır. Türkiye, Amerikan çıkar-
ları çerçevesinde Azerbaycan sorunu ile 
ilgileniyor. Hâlbuki Türkiye kardeş ülke 
Azerbaycan’ın her şartta yanında yer 
almalı, işgal altındaki Dağlık Karabağ’ın 
kurtarılması için yardım etmelidir. Böl-
gede uygulanmak istenen Rusya ya da 
Amerika’nın planlarına karşı İslâm’ın ve 
Müslümanların faydasına olacak adımlar 
atmalıdır. Birleşmiş Milletler veya AGİT 
(Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) 
gibi sömürgecilerin şer örgütlerinin da-
yattığı sahte çözümlere aldanmamalıdır. 

Sovyetler Birliği’nin işgali altında ol-
duğu 1920 ila 1991 yılları arasında Azer-
baycan’da İslâm’a yönelik düşmanlık had 
safhaya ulaşmış, âlimlerin neredeyse ta-
mamı katledilmiş, 2000 kadar cami, 700 
kadar medrese kapatılmış, İslâmi hemen 
her şey yasaklanmıştı. Müslüman Azeri 
halkının İslâm ile bağını kesmek için her 
türlü şer plan devreye sokulmuştu. Sov-
yetler Birliği’nin dağılmasından sonra 
bağımsızlığı ilan eden Azerbaycan rejimi 
dini devletten ve toplumdan dışlayan 
komünist rejimin uygulamalarına devam 
etmiş, bu hâliyle komünist rejimin deva-
mı niteliğinde bir yönetim benimsemiş-
tir. Azerbaycan halkının büyük çoğun-
luğu Müslüman olmasına rağmen rejimi 
maalesef laik, sekülerdir. 

Laik, seküler bir yönetim benimse-
yen Azerbaycan için din, “aşırıcılık” ola-
rak tanımlanmış ve her zaman bir iç teh-
dit olarak algılanmıştır. İlham Aliyev’in 
babası olan Haydar Aliyev yönetimi 
hem Batı hem de Rusya ile “denge poli-
tikası” bağlamında bütün tarafları tatmin 
eden iyi ilişkiler uygularken, iç politikada 
muhalefeti bastırmış ve ülkede tek söz 

sahibi olmak için zulüm politikaları uy-
gulamıştır. Haydar Aliyev, hem Rusya 
ile hem de ABD ile ekonomik ilişkile-
re ve enerji işbirliğine önem vermiş ve 
sömürgecilerin planlarına alet olmuştur. 
Baba Aliyev’in 2003’te ölümüyle birlikte, 
cumhurbaşkanlığına oğlu İlham Aliyev 
geçmiştir. Hâlbuki Haydar Aliyev, se-
çim öncesi yaptığı konuşma ve verdiği 
vaatlerde İslâm’a bağlı siyaset izleyece-
ğini söylemiş, Nahcivan’da Hz. Fatıma 
Camii’ni inşa ettirmiş, Sovyetler Birliği 
zamanında yıkılıp tahrip edilen camile-
ri ve diğer İslâmi müesseseleri onara-
cağını söylemiştir. Ancak hükümeti ele 
geçirip temellerini sağlamlaştırdıktan 
sonra sözlerinin tam aksine Müslüman-
lara şiddetli baskı uygulamış, kendisine 
göre tehlikeli olan şahıslara ve İslâmi 
gruplara karşı acımasız zulümlere imza 
atmıştır. Ermenistan işgaline karşı müca-
dele eden Revşen Cevadov ve grubunu 
kurşuna dizdirmiş, Sovyetler zamanında 
mücadele veren Azerbaycan İslâm Par-
tisi Başkanı Ali İkram Aliyov’u tutuklatıp 
günlerce işkence ettirmiştir. 

Babasının ölümünden sonra başa ge-
çen İlham Aliyev Müslümanlara karşı acı-
masızca zulümlere hız kesmeden devam 
ettirmiş, Müslümanları farklı bahaneler 
ile cezaevlerine atarken, sokaklarda bile 
başörtüsünü yasaklamıştır. Diğer İslâm 
beldelerindeki yöneticiler gibi İslâm’ı 
halkı ikna etmek için kullanmış ancak fiilî 
yönetimde İslâm’ın tüm değer ve nizam-
larına savaş açmıştır. Her ne kadar bugün 
Ermenistan ile girilen savaşta bir komu-
tan edası ile TV kanallarında poz verip 
tehditler yağdırsa da aslında gücü sadece 
masum Müslümanlara yetmiş, ülkesinin 
işgal edilen topraklarına sahip çıkmak 
için Amerika’nın talimatlarını beklemiştir.    

Evet, Azerbaycan ve Kafkasya’daki 
tüm ülkeler İslâm toprağıdır; Türkiye ve 
diğer İslâm beldelerinden hiçbir farkı bu-
lunmamaktadır. Bu yüzden bu beldele-
rin aslına rücu ettirilmesi, yeniden İslâm 
toprağı olarak İslâmi bir hayatın başlatıl-
ması ve bunun için tüm Müslümanların 
çalışması farzdır. İşgal altındaki Karabağ, 
Filistin, Doğu Türkistan ve diğer belde-

lerimiz için Müslümanlardan müteşekkil 
orduların yardım için harekete geçiril-
mesi bu sorunların köklü çözümüdür. 
Ancak bugün Müslümanların beldele-
rindeki rejimler gayri İslâmi, yönetimler 
ise sömürgeci kâfirlerin dostu ve işbir-
likçileri konumundadır. Bu yöneticiler ve 
yönetimler olduğu sürece işgal edilen 
beldelerimizin kurtarılması, İslâmi bir 
hayatın başlatılması mümkün değildir. 
Bu yüzden İslâmi bir hayatın başlatılması 
için Râşidî Hilâfet Devleti’nin kurulması 
ve bunun için tüm Müslümanların çalış-
ması elzemdir. Rabbim, Müslümanlara 
İslâm davasını taşıyacak bir bilinç nasip 
etsin ve bu dava adamlarının eli ile İslâmi 
hayatı tüm dünyaya hâkim kılsın.

KARABAĞ İSLÂM TOPRAĞIDIR; ASLINA İLHAK EDİLMELİDİR!



52 Köklü Değişim

Enerji Kan Kokuyor!

İKİ DEVLET ÇÖZÜMÜ 
VE YÜZYILIN ANLAŞMASIYLA

FİLİSTİN’E İHANET ÜZERE 
"NORMALLEŞME"

Esad Mansur

Filistin’in İslâm’la ve Müslümanlar-
la alakası şu ayetle başladı:

ِمَن] لَْيًل  ِبَعْبِد۪ه  اَْسٰرى  ي  اّلَـذ۪ٓ  ُسْبَحاَن 
َحْولَُه بَاَرْكَنا  اّلَ۪ذي  اْلَْقَصا  اْلَمْسِجِد  اِلَى  اْلَحَراِم   اْلَمْسِجِد 
۪ميُع اْلَب۪صيُر [لُِنِريَُه ِمْن ٰايَاتَِنۜا اِّنَُه ُهَو الّسَ

“Kendisine bazı ayetlerimizi 
göstermek üzere kulunu Mescid-i 
Haram’dan etrafını mübarek kıldı-
ğımız Mescid-i Aksa’ya geceleyin 
götüren Allah eksikliklerden mü-
nezzehtir. O, gerçekten her şeyi 
işitmekte ve görmektedir.”1

Bu nedenle Filistin meselesi akideye 
bağlanmış oldu. Müslüman Kur’an’ı oku-
dukça bu meseleyi unutmaz. Filistin İsra 
ve Miraç yeridir, Necm Suresinde geçtiği 
gibi oradan Rasulullah SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem göklere çıktı, büyük mucizeler 
gördü ve ümmetine en büyük hediye 
olan beş vakit namazıyla döndü.

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
başta olmak üzere Müslümanlar oraları 
fethetmek üzere hareket ettiler. Filis-
tin sınırında olan Mute Savaşı ve ondan 

sonra Tebuk Savaşı. Her ne kadar bu sa-
vaşlar dünyadaki en büyük imparatorluk 
olan Roma’ya karşı ise de Şam ve Filis-
tin’i fethetmeye yönelik idi. Bu savaşlarla 
İslâm Devleti büyük devlet oldu. Çünkü 
en büyük devletle savaşmaya başladı. 
Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem dış 
siyasette bu çizgiyi çizdi, ümmetine ve 
halifelerine yol haritasını gösterdi. Filis-
tin’in ehemmiyetini de vurguladı. O’nun 
vefatından beş sene sonra, H. 15. sene-
de, ikinci Râşid Halife Ömer RadiyAllahu 
Anh yoluyla da Filistin fethedildi.
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Yaklaşık beş yüz sene sonra, H-490/
M-1096’da kafirler Müslümanların bö-
lünmüşlüklerini değerlendirip Filistin’e 
başta olmak üzere Şam diyarına, Ana-
dolu’ya, Kıbrıs, Tunus ve Kafkas memle-
ketlerine kadar haçlı seferleri başlattılar. 
Milyonlarca Müslümanı katlettiler. Yakla-
şık yüz sene sonra, H.  583/M. 1187’de 
Hıttin Savaşı’nda Selahaddin Eyyubi eliy-
le Küdüs ve Filistin haçlıların pis ellerin-
den kurtuldu. Ondan sonra diğer yerler 
kurtulmaya başladı.

Haçlılar bu yenilginin intikamını almak 
için tekrar İslâm dünyasına egemen ol-
mak ve sömürmek için bir plan çizdiler. 
Bu sefer hedef  Filistin’de Yahudileri yer-
leştirip onlara vatan ve devlet tesis ettir-
mekti. Onları himaye etmek bahanesiyle 
bölgeye müdahale edeceklerdi. Bu şekil-
de orada daimî nüfuz sahibi olacaklardı. 
Bu sinsi planın mimarı İngilizlerdi.

Önce Halife II. Abdulhamid RadiyAlla-
hu Anh ile bunu denemek istediler. Zira o 
Müslümanların halifesidir, eğer bunu ka-

bul ederse büyük zafer gerçekleştirmiş 
olurlardı. Bu şekilde Yahudilerin tem-
silcisi Herzl’i halife ile görüşmek üzere 
yanına gönderdiler. Halife onunla görüş-
meyi reddetti, onun arz ettiği Osmanlı 
Devleti’nin borcunu ve fazlasını ödeme 
teklifini reddetti. Hilâfet oldukça bir karış 
dahi onlara vermeyeceğini bildirdi. Halife 
II. Abdulhamid böyle ideolojik ciddi bir 
tutum edindi. Şimdiki yöneticilerin yap-
tıkları gibi Müslümanların meselelerini 
para karşılığında satmadı. Asrımızdaki 
yöneticilerin ölçüsü ise sadece çıkar ve 
menfaattir, başka bir şey değildir.

II. Abdulhamid devrildikten sonra 
ahmak milliyetçi İttihat ve Terakki ve Jön 
Türk grubu devleti I. Cihan Harbi’ne sok-
tular. 1917 senesinin sonunda Filistin’de 
Osmanlı birlik komutanı Mustafa kemal 
İngilizlerle anlaşarak oradan çekilip Filis-
tin’i İngilizlere teslim etti.

Aynı sene Filistin’de bir vatan tesis 
etmek üzere İngilizler Yahudilere Balfour 
vaadinde bulundular. 

ABD ve İngiltere başta olmak üzere 
BM’lere bağlı Güvenlik Konseyi 1947‘de 
Filistin’i bölmek ve Yahudilere bir dev-
let tanımakla ilgili 181 nolu kararı çıkar-
dı. 1959’da ABD iki devlet çözümünü 
öne sürdü. Bu çözüm Filistin’in %80’i 
üzerinde Yahudi varlığı ve Filistin’in %20
’si üzerinde “Filistin Devleti”ni kurmayı 
içeriyordu. ABD bunu uygulamak için 
60 sene uğraşıp durdu, fakat başarısız 
oldu. ABD’nin ve İngiltere’nin amacı 

“Yahudi Devleti”ni Filistin’de ve bölgede 
yerleştirmek ve korumaktır. Bunu temin 
etmeleri için İslâm dünyasındaki rejim ve 
yöneticileri bununla görevlendirdiler. “Fi-
listin Devleti” kurulursa silahsız ve şeklen 
bir devlet olacak ve aynı zamanda da asıl 
görevi Yahudi varlığını korumak olacaktır. 

Bu devletler İslâm memleketlerinin 
Yahudi varlığını tanımaları ve normal ilişki 
kurmalarını temin etmek üzere çalışma 
başlattılar. Türkiye Cumhuriyeti ilk dev-
let olarak 1949’da bu varlığı tanıyarak 
ihaneti işledi, normal ilişki kurdu, hâlâ bu 
ilişkiyi devam ettirmektedir. 

İKİ DEVLET ÇÖZÜMÜ VE YÜZYILIN ANLAŞMASIYLA FİLİSTİN’E İHANET ÜZERE "NORMALLEŞME"

ABD ve İngiltere başta olmak 
üzere BM’lere bağlı Güvenlik 

Konseyi 1947‘de Filistin’i 
bölmek ve Yahudilere bir devlet 

tanımakla ilgili 181 nolu kararı 
çıkardı. 1959’da ABD iki devlet 

çözümünü öne sürdü.
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1978’da Camp David anlaşması sağ-
lanarak eski ABD Başkanı Carter Mısır 
ile Yahudi varlığı arasında barışı gerçek-
leştirdi. Bu şekilde Mısır Başkanı Sedat 
ihanet işledi. Mısır’ı cepheden de çıkardı. 
O seneden bugüne kadar hâlâ düşmanla 
ilişkiler normal hâlde devam etmektedir. 

1993’de Arafat liderliğinde Filistin Kur-
tuluş Örgütü Oslo anlaşmasını imzalaya-
rak Yahudi varlığını tanıdı. Bu sefer ihanet 
Filistin’i temsil ettiklerini iddia edenler 
tarafından işlendi. Hem de Filistin otori-
tesinin asıl görevi Yahudi varlığını koru-
mak oldu ve bu görevini de yapmaktadır.  

1994’te ABD eski Başkanı Clinton 
denetiminde Ürdün kralı Hüseyin Yahudi 
varlığı ile Vadi Araba adlı barış anlaşma-
sını imzaladı. Bu şekilde Ürdün rejimi bu 
hainliği işledi, hâlâ Yahudi varlığı ile ilişkiyi 
pekiştirmeye çalışıyor.

2017’de ABD yönetimine Trump ge-
çince “Yüzyılın Anlaşması” adlı bir plan 
ortaya çıkardı. Bu plan karışık ve belirsiz-
dir, uygulanması mümkün değildir. Bunun 
için ölü olarak doğdu, ABD’nin iki kat 
başarısızlığını gösterdi, hem kendi pla-
nı olan iki devlet düşüncesinin başarısız 
olduğunu ilan etti, hem de uygulanması 
mümkün olmayan karmakarışık bir plan 
çıkardı. 2018’de Kudüs’ü Yahudi varlığı-
nın başkenti olarak tanıdı ve Golan tepe-
lerinin Yahudi varlığına ait olduğunu tanıdı.

Daha önce toprağa karşı barış sloganı 
kullanıyorlardı, ondan sonra barışa karşı 
barış sloganı kullanmaya başlandı, yani, 
Yahudilerden toprak istemeyin, sırf  ona 
barış verin size barış versin! 

Bu slogan altında Arap Emirlikleri, 
Bahreyn ve Sudan’ın Yahudi varlığını ta-
nımalarını ve ilişkiyi normalleştirme an-
laşmaları sağladı. Bu devletler çıkarlarını 
gerçekleştirmek adına bu ihaneti işledik-
lerini ilan ettiler. Trump yönetimi diğer 
Arap devletlerin Yahudi varlığını tanıma-
larını ve normal ilişki kurmalarına da ça-
lıştı. Devletlerin çoğu gizlice Yahudilerle 

ilişki kuruyor. Her an bir devlet menfaat 
bahanesiyle Yahudi varlığını resmen tanı-
maya kalkışabilir.  

Fakat Trump şimdi iktidardan düştü, 
seçimi kazanan Biden aynı siyaseti takip 
etmeyebilir. Büyük ihtimalle tekrar iki 
devlet çözümünden söz etmeye baş-
lar, bu şekilde başarısız bir planla tekrar 
dünyayı boşuna meşgul edecektir. İslâm 
dünyasındaki hain yöneticiler, halklarını 
kandırmak üzere bu planı uygulamaya 
çağıracaklar. Zira onların Filistin’i ve Ku-
düs’ü kurtarma planları yoktur. Cihad 
düşüncesinden çoktan vazgeçtiler. Or-
duları sırf  kendi sistemlerini korumak ve 
dışarıda ABD yanında ve onun hesabına 
Müslümanlara karşı savaşmaktadır. Bu-
nun adı maslahat, çıkar, menfaattir! Bu-
nun uğrunda her şey caizdir!

Oysa mesele şer’î hükümlere bağ-
lanmaktır. Şer’î hüküm maslahatı belir-
ler. Riba, içki, kumar, zina gibi ne kadar 
menfaat sağlasa da birer büyük haram-
lardır, hiçbir zaman maslahat olamazlar. 
Kâfirlerle işbirliği, aynı ittifakta bulunmak, 
Yahudi varlığını tanımak ve onunla ilişki 
kurmak büyük ihanet ve büyük haramdır. 

Merkezi İstanbul olan “Kudüs ve Fi-
listin’e Destek İçin Uluslararası Koalisyon” 

“Kudüs emanettir normalleşmek ihanettir” 
sloganı altında 7-8/11/2020 tarihinde 
video konferansı düzenledi. Konferansta 

Yitzhak Rabin, Bill Clinton ve Yaser Arafat
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1  İsra Suresi 1

2  Buhari ve Müslim

3  Ebu Davud ve Hakim

Yahudilerle ilişkiyi kesmeye çağırılmadı! 
Filistin’i ve Kudüs’ü kurtarmak üzere ci-
hada da çağırılmadı! Öyleyse bu konfe-
rans niçin yapıldı?!

İki devlet çözümü Yüzyılın Anlaşma-
sı’ndan daha az tehlikeli değildir. Kim bu 
çözüme çağırırsa ihanet işler. Filistin’in 
%80’inin Yahudilerin olduğunu tanımış 
olur. Ayrıca bu çözüm uygulanamaz hâle 
geldi. ABD sadece dünyayı bu boş şeyle 
meşgul edecektir. Zira Filistin'in %20’si 
olan Batı Şeria’daki toprağın önemli kıs-
mını Yahudiler gasp etti. Bunun %30’unu 
gasp etmeleri sadece resmî ilan bekliyor. 
Ayrıca diğer kısımlar kuşatma altındadır, 
her köy ve şehir etrafında birçok yerle-
şim yeri vardır, duvar hepsini kuşattı. Na-
sıl olacak da orada ufak bir yerde bir dev-
let kurulacaktır?! ABD eğer herhangi bir 
plan ortaya çıkarırsa sadece bir aldatma 
olarak onu ortaya atar. İslâm dünyasında-
ki yöneticiler de ihanetlerini örtmek üze-
re halklarını aldatacaklar. Müslümanların 
çoğu iki devlet çözümünün ne kadar bü-
yük bir ihanet olduğunu bilmiyor. Nite-
kim Özellikle Türkiye olmak üzere bu çö-
zümü savunan yöneticilerini alkışladılar! 

Allah ve Rasulü Filistin ve Kudüs’ü 
kurtarmanın tek yolunun cihad olduğu-
nu belirlediler. Bunu ilan edecek devlet 
Hilâfet’tir, laik, demokratik, milliyetçi, 
sosyalist devletler kesinlikle onu kur-
tarmaz, hatta kurtarmayı düşünmez. Bu 
devletlerin hepsinin foyaları açığa çıktı, 
ya direk Yahudi varlığı tanıyor ve normal 
ilişki kuruyor ya da içerik olarak tanıyor 
ve gizlice veya endirekt ilişki kuruyor. 
Oysa iki devlet çözümünü savunan her 
devlet Yahudi varlığını tanıyor, bu varlı-
ğın gasp ettiği Filistin’in %80’inin onlara 
ait olduğunu tanıyor. Bunlar dünyadaki 
cezadan kurtulursa ahirette büyük ce-
zayla karşılaşacaktır.  

Nasıl Halife Ömer Filistin’i fethetti, 
Abbasi Hilâfet’i döneminde Selahaddin 
Eyyubi haçlılardan onu kurtardı ve Halife 
Abdulhamid onu korudu ise yine asrımız-
da da onlar gibi temiz samimi halifeler yo-
luyla ancak Filistin kurtulur ve elbet kurtu-
lacaktır. Zira vahiy ile konuşan Rasullullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: 

اَعُة َحّتَى يَُقاتَِل اْلُمْسِلُموَن اْلَيُهوَد َفَيْقُتُلُهُم]  َل تَُقوُم الّسَ
َجِر َوالّشَ اْلَحَجِر  َوَراِء  ِمْن  اْلَيُهوِدّيُ  يَْخَتِبَئ  َحّتَى   اْلُمْسِلُموَن 
يَُهوِدّيٌ َهَذا   ِ الّلَ َعْبَد  يَا  ُمْسِلُم  يَا  َجُر  الّشَ أَِو  اْلَحَجُر   َفَيُقوُل 
[َخْلِفي َفَتَعاَل َفاْقُتْلُه  إِّلَ اْلَغْرَقَد َفإِّنَُه ِمْن َشَجِر اْلَيُهوِد

“Müslümanlar Yahudilerle savaşın-
caya kadar kıyamet kopmaz. Müs-
lümanlar onları öldürecekler hatta 
Yahudi taş ve ağaç arkasında sakla-
nacaktır. Taş veya ağaç şöyle sesle-
necektir: Ey Müslüman! Ey Allah’ın 
kulu! Arkamda Yahudi var, gel onu 
öldür. Ancak ğarkad ağacı müstesna-
dır. O Yahudilerin ağacıdır.”2

Yine Filistin’in, yani Kudüs’ün Hilâ-
fet’in başkenti olacağına dair bir işaret 
gösterip Allah’tan bu müjdeyi duyurdu. 
Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem İbni 
Havale adlı Sahaben’nin başına elini ko-
yarak şöyle buyurdu:

أَْرَض] نََزلَْت  َقْد  اْلِخَلَفَة  َرأَْيَت  إَِذا  َحَوالََة  اْبَن   يَا 
اْلِعَظاُم، َواألُُموُر  َواْلَبَلِبُل  َلِزُل  الَزّ َدنَِت  َفَقْد  َسِة   اْلُمَقَدّ
اِس ِمْن يَِدي َهِذِه ِمْن َرْأِسَك اَعُة يَْوَمِئٍذ أَْقَرُب ِمَن الَنّ [َوالَسّ

“Ey İbni Havale! Kutsal toprağa 
(Filistin) Hilâfet’in indiğini gördü-
ğün zaman, zelzele, bela ve büyük 
olayların meydana gelmesi yaklaş-
mış oldu. O gün benim elim senin 
başına ne kadar yakınsa kıyamet 
daha yakın olur.”3

Bunun manası, Hilâfet önce bir yerde 
kurulacak, Filistin ve Kudüs’ü kurtaracak, 
ondan sonra başkent Kudüs’e taşına-
caktır. O dönemde büyük bela ve olay-
lar olacak, bütün kâfirler Müslümanlara 
saldırmaya çalışacaklar, yeni haçlı seferi 
başlatacaklar. Zira bu kutsal toprağı kay-
bederlerse kendilerini büyük yenilgiye 
uğramış kabul edecekler. Müslümanlar 
eskiden nasıl Filistin’i haçlılardan kurtar-
dıklarında canlandılarsa Rasulullah Sal-
lAllahu Aleyhi ve Sellem’in müjdesi olan 
İstanbul fethini gerçekleştirmeye tekrar 
hazırlandılar. Bugün de Filistin’i kurtar-
dıktan sonra Rasulullah SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem’in ikinci müjdesi olan Roma’yı 
fethetmeye hazırlanacaklar. İşte Batıyı, 
Haçlıları korkutan budur.
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İki devlet çözümü Yüzyılın Anlaşması’ndan 
daha az tehlikeli değildir. Kim bu çözüme 

çağırırsa ihanet işler. Filistin’in %80’inin 
Yahudilerin olduğunu tanımış olur. Ayrıca 
bu çözüm uygulanamaz hâle geldi. ABD 

sadece dünyayı bu boş şeyle meşgul 
edecektir. Zira Filistin'in %20’si olan 

Batı Şeria’daki toprağın önemli kısmını 
Yahudiler gasp etti. Bunun %30’unu gasp 

etmeleri sadece resmî ilan bekliyor.
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LİBYA VE SURİYE’DE 
SON DURUM NEREYE 

GİDİYOR?

Muhammed Emin Yıldırım
m.eminyildirim80@gmail.com

2010 yılında başlayan ve 
“Arap Baharı” diye ad-

landırılan Müslüman halk hareketlerinin 
oluşturduğu yeni siyasi denklem hâlâ etki-
sini sürdürüyor. Kuzey Afrika ve Ortadoğu 

başta olmak üzere İslâm coğrafyasında Batı 
kuklası diktatör rejimlere karşı başlayan 
ayaklanmalar sömürgeci devletlerin kart-
ları yeniden karmasına neden oldu. Arap 
baharı, İslâm ümmetinin sömürgeci kâfirler 

ve onların işbirlikçi ajanlarının baskı ve zu-
lümleri nedeniyle bir türlü ortaya koyama-
dığı gücünün farkına varması ve geleceğini 
tayin etme konusunda söz sahibi olduğu-
nu göstermesi açısından çok önemlidir. 
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Bu öneme binaen sömürgeci dev-
letler kendi nüfuzlarını korumak ve 
ayaklanmaların İslâmi bir fikir ve siyasi 
uyanıklığa sahip bir liderliğin etrafında 
birleşmesinin önüne geçmek için çe-
şitli üsluplar icra ederek durumu kont-
rol altına almaya çalıştılar. Ne yazık ki 
Müslümanlara öncülük eden 
kimi basiretiz, kimi hain kişi ve 
grupların saptırması sayesinde 
de başarılı oldular. Bazen Tu-
nus’ta olduğu gibi hızlı bir şek-
lide kuklaların değiştirilmesi ile 
devrim ateşi söndürüldü, bazen 
de Mısır’da olduğu gibi uzun 
soluklu planlarla önce diktatö-
rün indirilmesi, sonra da Müs-
lümanları demokratik iktidar 
tuzağına çekerek darbe yap-
mak suretiyle rejimler korundu. 
Sömürgeci kâfirlerin bu gay-
retleri domino etkisi şeklinde 
seyreden ayaklanmaların güçlü 
olduğu bazı beldelerde dosya-
ların (şimdilik) kapatılmasıyla 
neticelendi. Ancak Libya ve Su-
riye’de kriz hâlâ devam ediyor. 

Biz bu makalemizde Lib-
ya ve Suriye’de son durumun 
nereye gittiğini ele alacağız.  

LİBYA

Arap baharının Libya’ya 
sıçramasından sonra muhalif-
lerden oluşan Geçici Ulusal 
Konsey NATO’nun yardımıy-
la Kaddafi’yi öldürüp Kadda-
fi taraftarlarına galip geldi ve 
Libya’nın tamamında kontrolü 
ele alıp yönetimi Genel Ulusal 
Kongre’ye devretti. İşte bun-
dan sonra Libya’da siyasi bir 
belirsizlik ortamı oluştu. Ülke-
nin sahip olduğu zengin yeraltı 
kaynakları Kaddafi sonrası olu-
şan boşluğu doldurmak için sömürgeci 
kâfirleri harekete geçirdi. Libya, Avrupa 
ve Amerika’nın çatışma sahası hâline 
geldi. Kaddafi’nin İngilizlerin adamı ol-
ması sebebiyle Libya’daki mevcut siya-
si ortamın İngilizlerin kontrolü altında 
olduğunu bilen Amerika, ortaya konan 

siyasi çözümleri baltalamak için birçok 
plan tertip etti. Zira ülkede hâlihazırda 
oluşturulacak siyasi istikrar İngilizlerin 
ülkede yeniden kontrolü ele alması anla-
mına gelmekteydi. Bu sebeple Amerika, 
2011 yılına kadar hiçbir nüfuzu olmadığı 
Libya’da krizi fırsat bilerek Halife Haf-

ter’i sahaya sürdü. Hafter’in biyografisi 
incelendiğinde onun Amerikan yanlısı 
bir subay olduğu kolayca görülür. Haf-
ter, 1987 yılında Libya-Çad savaşında 
esir düşmüşken Amerika onu kurtarıp 
siyasi sığınma hakkı verdi. 20 yılını Vir-

ginia’da Amerika’nın gözetiminde geçi-
ren Hafter 17 Şubat 2011 devriminden 
sonra Libya’ya geri döndü. Devrimde 
özellikle Bingazi şehrinde önemli rol oy-
nadı. 2011 yılı sonunda Libya’daki yeni 
askerî komutanlar, Hafter’in eski rejim 
ordusunun halefi olarak kurulan Ulusal 

Ordu’nun yeni genelkurmay 
başkanı olarak seçilmesini ka-
bul ettiler. 14 Şubat 2014’de ha-
rekete geçen Hafter, kendisine 
bağlı güçlerin Libya’daki askerî 
ve stratejik yerleri ele geçirdiği-
ni, Ulusal Kongre (parlamento) 
çalışmalarını askıya aldığını açık-
ladı. Böylece Libya’da Avrupa 
tarafından desteklenen Trablus 
merkezli Ulusal Mutabakat Hü-
kümeti ile Amerika tarafından 
desteklenen Tobruk merkezli 
Temsilciler Meclisi’nin olduğu iki 
hükümetli bir yapı ortaya çıktı. 
Bu arada DEAŞ örgütüne bağlı 
gruplar, Libya’da yönetim boş-
luğundan faydalanarak güç ka-
zanmaya başladı. DEAŞ’a bağlı 
milisler, liman kenti Derna ve 
Kaddafi’nin memleketi Sirte’yi 
ele geçirdi. Bu durum, “terörle 
mücadele ettiği” gerekçesiyle 
Amerika’nın Hafter’in askerî 
operasyonlarını desteklemesi 
için bir bahane oldu. İngilte-
re ve Avrupa’nın girişimleriyle 
BM öncülüğünde 2015 yılında 
Fas’ın Suheyrat kentinde iki ta-
rafın temsil edildiği bir anlaşma 
imzalansa da yeni hükümette 
görev alacak kimseler konu-
sundaki anlaşmazlık nedeniyle 
Hafter anlaşmaya uymadı. Zira 
anlaşmaya göre silahlı güçlerin 
tümüyle İngiliz destekli Başkan-
lık Konseyi’nin emrine girmesi 
gerekiyordu. 

Amerika’nın Libya’daki Hedefleri

Kuşkusuz bu konuda birinci unsur Li-
bya’nın zengin petrol ve yeraltı kaynak-
larıdır. Libya, Afrika’nın en büyük petrol 
rezervine sahip olan ve gelirinin %90’ını 
petrolden elde eden bir ülkedir. Ayrıca 
Libya petrolü dünyanın en kaliteli ve 

Amerika, 2011 yılına kadar 
hiçbir nüfuzu olmadığı 

Libya’da krizi fırsat 
bilerek Halife Hafter’i 

sahaya sürdü. Hafter’in 
biyografisi incelendiğinde 

onun Amerikan yanlısı 
bir subay olduğu 

kolayca görülür. Hafter, 
1987 yılında Libya-Çad 

savaşında esir düşmüşken 
Amerika onu kurtarıp 
siyasi sığınma hakkı 

verdi. 20 yılını Virginia’da 
Amerika’nın gözetiminde 
geçiren Hafter 17 Şubat 
2011 devriminden sonra 

Libya’ya geri döndü.
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kolay işlenen petrolleri arasındadır. Bu 
durumun sömürgeci Amerika’nın iştahı-
nı daha da kabarttığını söylemek yanlış 
olmaz. Diğer bir hedef ise çoğunlukla 
Fransa ve İngiltere’nin sömürüsü altın-
da bulunan Afrika kıtasına nüfuz etme 
isteğidir. Amerika eğer Libya’da söz sa-
hibi olabilirse Tunus ve Cezayir gibi İn-
giltere güdümündeki, Çad ve Nijer gibi 
Fransa güdümündeki ülkeleri rahatsız 
edecektir. Nitekim Hafter’in Trablus’a 
saldırı girişimlerinin Cezayir’in iç karı-
şıklıklarla boğuştuğu bir döneme denk 
gelmesi dikkat çekicidir. Zira Amerika 
ve Hafter, Cezayir’in Libya’ya askerî 
müdahalede bulunmasından kaygı duy-
duğunu birçok kez dile getirdi. Ayrıca 
Hafter, Libya’nın güneyine yaptığı ope-

rasyonlarla tıpkı ülkenin doğusundaki 
petrol hilali bölgesini ele geçirdiği gibi 
oradaki petrol sahalarını da kontrol 
altına aldı. Hafter bu operasyonlar ile 
güneydeki paramiliter grupları Çad’a 
doğru süpürerek Fransa’nın Çad’daki 
nüfuzunu rahatsız etmeye ve Afrika’dan 
gelen göçü engellemek için Libya’nın 
güneyine üs kurmak isteyen Avrupa’ya 
baş ağrısı olmaya devam ediyor. Dola-
yısıyla Amerika, 2011 yılına kadar hiçbir 
nüfuzu olmadığı Libya’da askerî saldı-
rılar ile Avrupa’yı kovmayı veyahut en 
azından Libya’yı sömürme konusunda 
Avrupa’ya ortak olmak istiyor. Mısır’da-
ki darbeci Sisi rejimi Hafter’e yaptığı 
askerî yardımlar ile Amerika’nın bölge-
deki en büyük destekçisi konumundadır. 

Türkiye ve Rusya’nın Libya’ya 
Sokulması

Arap Baharı Libya’ya ulaştığında o 
zaman başbakan olan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan “NATO’nun Libya’da ne işi var?” 
demişti. Ancak yaklaşık bir ay sonra iş-
galci NATO’nun Libya krizi için faaliyet 
gösteren Akdeniz’deki deniz misyonu-
na beş gemi ve bir denizaltı gönderdi. 
Sadece bu çelişki bile Türkiye’nin ilkeli 
bir duruşa sahip olmadığını, sömürgeci 
kâfirlerin planları doğrultusunda hare-
ket ettiğini gösterir.

27 Kasım 2019’da ise Türkiye ile 
Libya Hükümeti arasında Güvenlik ve 
Askerî İşbirliği ile iki ülkenin uluslararası 
hukuktan kaynaklanan haklarının muha-
fazasını hedefleyen Deniz Yetki Alanları-
nın Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat 
Muhtırası imzalandı. Gazetecilere açık-
lamalarda bulunan Erdoğan, “Aynı şekil-
de Libya’da Mısır’ın ne işi var? Libya’da Abu 
Dabi yönetiminin ne işi var?” dedi. Rus-
ya’nın rolü ile ilgili olarak Erdoğan, “Lib-
ya’da, Wagner denilen kuruluş vasıtasıyla 
bunlar adeta Hafter’in paralı askerleri ola-
rak onun yanında görev yapıyorlar. Parasını 
kimler veriyor malum. Böyle bir durum söz 
konusu ve bütün bunlar karşısında tabii 
ki bizim seyirci kalmamız doğru değil. Biz 
de elimizden geleni şu ana kadar yaptık 
ve yapmaya da devam edeceğiz.”1 ifade-
lerini kullandı. Bu anlaşma daha sonra 
BM tarafından tescil edildi. Türkiye bu 
anlaşmayı Libya’da barışın tesis edilmesi 
ve Doğu Akdeniz’deki petrol arama fa-

Amerika eğer Libya’da söz sahibi 
olabilirse Tunus ve Cezayir gibi İngiltere 
güdümündeki, Çad ve Nijer gibi Fransa 
güdümündeki ülkeleri rahatsız edecektir. 
Nitekim Hafter’in Trablus’a saldırı 
girişimlerinin Cezayir’in iç karışıklıklarla 
boğuştuğu bir döneme denk gelmesi dikkat 
çekicidir. Zira Amerika ve Hafter, Cezayir’in 
Libya’ya askerî müdahalede bulunmasından 
kaygı duyduğunu birçok kez dile getirdi.
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aliyetlerinin bir gerekçesi olarak yansıttı. 

Oysa dikkat ve basiret ile incelendi-
ğinde görülecektir ki, bu anlaşma Ame-
rika’nın telkinleriyle olmuştur. Zira o sı-
ralarda Avrupa, çatışmaları durdurmak 
ve “siyasi çözüm” adı altında Libya’daki 
nüfuzunu korumak için Berlin Konfe-
ransı’nı gerçekleştirmeye çalışıyordu. 
Amerika, Berlin sürecini baltalamak 
için tıpkı Suriye’de yaptığı gibi Rusya ve 
Türkiye’yi Libya sahasına soktu. Böylece 
Avrupa’nın çabalarını felce uğratacak şe-
kilde Libya ile ilgili bölgesel ve uluslara-
rası kartlar yeniden karıldı. Dolayısıyla 
Rusya ve Türkiye’nin Libya sahasına giri-
şi, daha düzenlenmemiş olan konferansı 
etkiledi. Nihayetinde konferans olumlu 
bir netice vermeden sona erdi. Amerika, 
Rusya ve Türkiye’nin askerî müdahalesi 
ile Libya sahasını Rusya ile Türkiye ara-
sında gelgit alanına dönüştürmeyi istedi. 
Erdoğan, açıklamalarında Rusya’nın Lib-
ya’daki askerî varlığını hedef aldı. Rusya 
ise Türkiye’nin askerî müdahalesinden 
duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Ardın-
dan bu açıklamaları başka açıklamalar iz-
ledi. Türkiye ve Rusya, Libya konusunda 

yaptıkları anlaşmalar hakkında karşılıklı 
açıklamalar yaptılar. Bu olay Suriye’de 
sözde karşıt bir tavır takınıp perde ar-
kasında hatta bazen açık açık işbirliği 
yapan Türkiye-Rusya entrikalarına çok 
benziyor. Ayrıca Türkiye’nin para ve 
askerî yardım ile aldatıp kontrolü altına 
aldığı Suriyeli muhalifleri Libya’ya götür-
mesi Serrac hükümetine olan desteğin 

gerçekçi değil aldatmak ve zayıflatmak 
için olduğunun kanıtıdır. Tıpkı Suriyeli 
muhalifleri aldatarak Amerikan uşağı 
Esed rejimini tahkim etmesi gibi. Do-
layısıyla Türkiye ve Rusya’nın Libya’da 
Amerikan nüfuzuna hizmet etmek dışın-
da bir rolleri yoktur. Belki savaş sonrası 
Libya’nın yeniden inşa edilmesinde ticari 
birtakım kazanımlar elde edebilirler.
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Avrupa, çatışmaları durdurmak ve “siyasi 
çözüm” adı altında Libya’daki nüfuzunu 

korumak için Berlin Konferansı’nı gerçekleş-
tirmeye çalışıyordu. Amerika, Berlin sürecini 

baltalamak için tıpkı Suriye’de yaptığı gibi 
Rusya ve Türkiye’yi Libya sahasına soktu. 

Böylece Avrupa’nın çabalarını felce uğratacak 
şekilde Libya ile ilgili bölgesel ve uluslararası 

kartlar yeniden karıldı. Dolayısıyla Rusya 
ve Türkiye’nin Libya sahasına girişi, daha 
düzenlenmemiş olan konferansı etkiledi.
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Avrupa’nın Tutumu ve Son Du-
rum

Avrupa özellikle de İngiltere, Lib-
ya’da ayaklanmanın başlamasından iti-
baren işleri sıkı tutmaya özen gösterdi. 
Amerika’nın Hafter üzerinden yaptığı 
saldırılara karşı savunma pozisyonunda 
kalarak siyasi çözümü önceledi. Çünkü 
Libya’daki siyasi ortam geçmişten gelen 
güçlü bağlar ile Avrupa yanlısı olduğun-
dan siyasi çözüm tesis edildiğinde Av-
rupa Libya’da hâkim güç olmaya devam 
edecek, Amerika’nın emelleri ise boşa 
gidecektir. Bu sebeple Avrupa, 17 Aralık 
2015’te Libya Siyasi Anlaşması, 25 Tem-
muz 2017 Paris Banliyö Toplantısı, 29 
Mayıs 2018 Paris Konferansı, 12-13 Ka-
sım Palermo Konferansı, 27 Şubat 2019 
Abu Dabi Toplantısı, 14 Nisan 2019 Ga-
damis Konferansı, 13 Ocak 2020 Mos-
kova Toplantısı, 19 Ocak 2020 Berlin 
Konferansı, Şubat 2020 Cenevre 5+5 
Askerî Komite Toplantıları olmak üzere 
9 adet siyasi çözüm girişiminde bulundu. 
Fakat bu girişimler Amerika’nın çıkarına 
olmadığı için Hafter tarafından redde-

dilip akamete uğratıldı. Avrupa ayrıca 
Türkiye’nin Serrac’a yönelik aldatıcı des-
teğini kabul ederek Amerika’nın Hafter 
saldırıları aracılığıyla Avrupa üzerinde 
kurduğu baskıyı hafifletmeyi düşündü. 
Diğer yandan Fransa’nın Hafter’in ya-
nında yer alan pozisyonuyla Amerika’ya 
yönelik öfkesini gösterdi. Zira Türki-
ye’nin küresel bir aktörmüş gibi Afrika 
bölgesinde Avrupa’ya zarar vermek için 
Amerika tarafından sahaya sürülmesi, 
Avrupa tarafından aşağılanma olarak 
kabul edildi. Kâfir Fransa’nın Türkiye’ye 
karşı sert tutumunun nedeni bu öfke ol-
makla birlikte Osmanlı’dan kalan kuyruk 
acısının yeniden hissedilmesidir de. İşte 
Amerika ile Avrupa’nın ve onlara des-
tek veren yerel ve bölgesel aktörlerin 
Libya sahasındaki pozisyonları uzun sü-
redir “bir çatışma, bir müzakere” şeklin-
de seyredip gitmektedir. 

Son durumun nereye gittiğine ge-
lince; 23 Ekim 2020’de Libyalı taraflar 
Cenevre’de kalıcı bir ateşkes anlaşması 
imzaladılar. Aynı saatlerde Trablus’taki 
(batıda) Mitiga Uluslararası Havalima-

nı’ndan Bingazi’deki (doğuda) Benine 
Uluslararası Havalimanı’na ilk ticari uçuş 
gerçekleşti. Anlaşmaya göre UMH hü-
kümetine bağlı askerî güçlerle Hafter 
kuvvetlerinin kışlalarına geri dönmesi ve 
tüm paralı askerlerin üç ay içinde ülkeyi 
terk etmesi kararlaştırıldı. Anlaşma ile 
ilgili Avrupa Birliği memnuniyet açıkla-
ması yaparken Amerika tarafından net 
bir açıklama yapılmadı. Ancak Amerika 
yörüngesinde hareket eden Mısır ve 
Suudi Arabistan gibi ülkeler anlaşmaya 
destek açıklaması yaptılar. Hafter’e bağlı 
Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanlığı 
heyeti başkanı Tümgeneral Muhammed 
el-Amimi ise yaptığı açıklamada “Ba-
şardıklarımızdan memnunuz ve bu görüş-
melerle tüm Libyalıların arzuladıkları şeyi, 
barış ruhunu yayarak başardık. Üzerinde 
uzlaşı sağlanan koşulların uygulanmasına 
da destek olacağız.”2 dedi.

Bu da gösteriyor ki, Amerika gelinen 
noktayı başarı olarak gördüğü için mü-
zakereleri kabul etti. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ise “Ateşkes anlaşması, en üst 
düzeyde bir ateşkes değil. Bunun kalıcılığı 
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ne kadar olur, zaman gösterecek”3 diye-
rek çatışma ihtimaline açık kapı bıraktı. 
Dolayısıyla Amerika, Hafter eliyle bu 
zamana kadar elde ettiği askerî başarı-
ları kendi siyasi elitlerini oluşturmak için 
kullanacaktır. Ortam aleyhine işlediğin-
de ise Erdoğan’ın ima ettiği gibi tekrar 
askerî saldırılara başvurması muhtemel-
dir. İngiltere ve Avrupa ise siyasi ortam-
daki kalıntılarına güvenmenin yanında 
Serrac hükümetinin uluslararası meşru-
iyetinden kaynaklanan gücünü de kulla-
narak nüfuzunu korumaya çalışacaktır. 
Bununla birlikte her iki tarafında birbir-
leri içinde adamları olduğunu, menfaat 
karşılığında kuşatılmaya müsait olduk-
larını unutmamak gerekir. Bu bağlamda 
Fayiz es Serrac’ın Türkiye’de olduğu bir 
sırada İçişleri Bakanı Fethi Başağa’yı gö-
revden alması, yine kendisinin önce istifa 
ettiğini söyleyip daha sonra Almanya’nın 
ısrarı ile göreve dönmesi ve Avrupa Bir-
liği Komisyonu’nun Tobruk Hükümeti 
Başkanı Akile Salih’in üzerindeki yaptı-
rımları bir “iyi niyet(!)” göstergesi olarak 
kaldırması Libya’daki durumun ne kadar 
kırılgan olduğunun alametleridir. Müs-
lümanlar birbirleriyle savaşmayı bırakıp 
hep birlikte Allah’ın ipine sarılmadıkça 
Libya sömürgeci kâfirlerin çatışma alanı 
olmaktan kurtulamayacaktır.

SURİYE

İkinci Dünya Savaşı sonrası Orta-
doğu’da İngilizlerle nüfuz mücadelesine 
giren Amerika’nın desteği ile kurulan 
Esed rejimi, 40 yıl boyunca Müslüman-
lara zindan hayatı yaşattı. Ta ki 15 Mart 
2011’de Arap Baharı/İslâmi Uyanış De-
ralı çocukların eliyle Suriye’ye ulaşıncaya 
kadar. Kısa sürede Dera’dan Suriye’nin 
diğer şehirlerine yayılan halk gösterile-
rine rejim, katliam yaparak cevap verdi. 
Durumun ciddiyetini fark eden Ameri-
ka Esed rejimini ayakta tutmak için tüm 
ajanlarını harekete geçirdi. Küresel ve 
bölgesel tüm aktörleri ikna ederek ken-
di politikasına entegre etti. Zira Suriye, 

-zorba Esed’in deyimiyle- Ortadoğu’nun 
fay hattıydı ve kırıldığı takdirde Fas’tan 
Endonezya’ya uzanan yeni İslâmi bir je-
opolitik ortaya çıkacaktı. Amerika önce 
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İran ve ona bağlı Şii milisleri, devrimi 
bitirmek için sahaya sürdü. Diğer yan-
dan Türkiye’ye Esed rejimine reform 
çağrıları yaptırarak rejime ayaklanmaları 
bastırması için zaman kazandırdı. Dev-
rimin kızışıp ülkenin her yerinde güç 
kazanmasından sonra muhalifleri Tür-
kiye liderliğinde organize ederek Esed 
rejiminin alternatifini hazırlamaya çalıştı. 
Aynı zamanda Kürt kartını da kullanarak, 
PKK’nın Suriye kolu PYD’yi Suriye’nin 
kuzeyine yerleştirip askerî ve siyasi ola-
rak destekledi. Böylece Kürtlerin İslâmi 
devrim safına katılmasına engel oldu. 
Ancak tüm bunlar devrimin bitirilmesi 
için yeterli olmayınca Amerika, Irak ve 
İran işbirliğinde tekfircilerin Irak’taki 
Ebu Gureyb cezaevinden çıkartılarak 
Suriye’ye girmesi sağlandı.4 

2013 yılında Esed rejimi düşmek üze-
reyken DAEŞ örgütü Suriyeli muhalifle-
rin ellerindeki bölgelere saldırarak sa-
vaşın seyrinin değişmesine neden oldu. 
Muhalifler Esed rejimiyle savaşırken 
Bağdadi örgütüne karşı da kendilerini 
korumak zorunda kaldılar. Böylece Esed 
rejimi rahatladı. 2014 yılında ise DAEŞ 
örgütü Musul’u ele geçirdi. Ve ardından 

-sözde- “Hilâfet” ilan etti. Bu sırada Irak 
ordusu hiçbir direniş göstermeden bir 
orduya yetecek kadar silah ve cepha-
nelerini de geride bırakarak Musul’dan 
çekildi. DAEŞ bu sayede Suriye’deki 
ihtiyaçlarını Amerikan güdümlü Irak or-
dusunun bıraktığı silahlardan ve Musul 
merkez bankasındaki altınlardan karşıla-
maya başladı. Ayrıca DAEŞ, adam kaçır-
ma, infaz ve insanlar üzerinde uyguladığı 
vahşi cürümleri medyaya servis ederek 

dünya halklarını Hilâfet’ten nefret et-
tirmeye vesile oldu. Zira Suriye halkı 
devrimin ilk yıllarından itibaren kâfirle-
rin uykularını kaçıracak şekilde Hilâfet 
talep eden çağrılar yapıyordu. 

Bu süreçte Amerika, Esed rejiminin 
kurucusu ve kollayıcısı olduğu için baş-
ka küresel bir devletin Suriye’ye nüfuz 
etmesine izin vermedi. Amerika bu öz-
güven ve kontrol ile Suriye’nin tek hâki-
mi olarak politikaların belirleyicisi oldu. 
İstediği ülkeyi meseleye dâhil ederken 
istediği ülkeyi dışarıda tuttu. Örneğin 
krizi fırsat bilerek yeni Suriye’den pay 
kapma hesabı yapan Avrupa’yı mesele-
nin dışında tuttu. Onu sadece DAEŞ ile 
mücadele eden küresel koalisyona dâhil 
ederek kendi nüfuzunu korumak için 
Avrupa’dan askerî, siyasi ve ekonomik 
olarak faydalandı. Avrupa Amerika’nın 
siyasetine parazit çıkarmaya çalıştığında 
ise mülteci kartını kullanarak onları kor-
kuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avru-
pa’ya yönelik “kapıları açarım!” tehdidi 
Amerika’nın bu siyasetiyle ilgilidir. Yine 
Amerika’nın muhaliflere askerî yardım-
da bulunarak onları kazanmaya çalışan 
İngiliz uşağı Katar rejimine uyguladığı 
abluka da bu minvaldedir. Aynı şekilde 
Amerika rejimin tekrardan düşmeye 
yüz tuttuğu 2015 yılında Rusya ile görü-
şerek onu Suriye devrimine karşı savaş-
maya teşvik etti. Rusya bu teklifi kabul 
etti veya kabul etmek zorunda kaldı. 
Çünkü Arap Baharı Suriye’de bitirilmez 
ise diğer zorba rejimlerin hâkim olduğu 
Orta Asya’ya sıçrama ihtimali kaçınıl-
mazdı. Devrimin Orta Asya’ya sıçrama-
sı ise Rusya’nın bahçesinin yanması an-
lamına gelecek ve 20 milyon Müslüman 
nüfusa sahip Rusya’nın bekasını tehli-
keye sokacaktı. Nitekim Rus yetkililer 
defaatle Rusya’nın Suriye’ye girmemesi 
durumunda rejimin bir hafta içinde dü-
şeceğini ve İslâmi devrimin Rusya top-
raklarına dayanacağını söylediler. Bu 
bağlamda Rusya, İran ve DAEŞ Ameri-
ka’nın ön savunma hattı olarak Suriyeli 
Müslümanlarla savaşırken, PYD de daha 
sonra Esed rejimine teslim etmek ama-
cıyla Suriye’nin kuzeyini kontrol altında 
tutuyordu. Türkiye ise Amerika’nın arka 

2013 yılında Esed rejimi düşmek üzereyken 
DAEŞ örgütü Suriyeli muhaliflerin 
ellerindeki bölgelere saldırarak savaşın 
seyrinin değişmesine neden oldu. Muhalifler 
Esed rejimiyle savaşırken Bağdadi örgütüne 
karşı da kendilerini korumak zorunda 
kaldılar. Böylece Esed rejimi rahatladı. 2014 
yılında ise DAEŞ örgütü Musul’u ele geçirdi. 
Ve ardından -sözde- “Hilâfet” ilan etti.
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LİBYA VE SURİYE’DE SON DURUM NEREYE GİDİYOR?

1  https://www.bbc.com/turkce/haberler-dun-
ya-54660621

2  https://turkish.aawsat.com/home/artic-
le/2583661/libyalı-taraflar-cenevre’de-kalıcı-a-
teşkes-anlaşması-imzaladılar

3  https://www.bbc.com/turkce/haberler-dun-
ya-54660621

4  https://www.youtube.com/watch?v=ojXanU-
dc_zw

5  https://www.milliyet.com.tr/siyaset/abd-i-
le-birlkte-planladik-2300632

savunma hattı olarak muhaliflere maddi, 
insani ve askerî yardım yaparak onları 

“demokratik Suriye” fikrine hazırlıyordu. 
Böylece muhaliflerin kalplerindeki İslâ-
mi devrim fikri körelecek ve “barış” adı 
altında Amerika’nın siyasi çözümüne sü-
rüklenerek yeniden rejimin boyunduru-
ğu altına girilecekti. Nitekim Türkiye mu-
halifleri aldatmasının ilk meyvesini sözde 
DAEŞ’e karşı Suriye’nin kuzeyine düzen-
lediği Fırat Kalkanı Harekâtı ile aldı. Dı-
şişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu harekâtı 
ABD ile birlikte planladıklarını itiraf etti.5

Bu harekât neticesinde, uzun süredir 
muhaliflerin elinde olan Suriye’nin ikinci 
büyük şehri Halep, savaşçıların mevzile-
rini terk edip Fırat Kalkanı operasyonu-
na katılmaları sebebiyle Esed rejiminin 
eline geçti. Sonra bu harekâtları, “Zey-
tin Dalı” ve “Barış Pınarı” gibi başka ha-
rekâtlar izledi. Böylece tıpkı Halep gibi 
muhaliflerin kontrolünde olan şehirler 
birer birer Esed’e teslim edildi. Nihaye-
tinde Türkiye’nin siyasi etkisi altına giren 
muhalifler önce isimlerini, sonra bay-
raklarını, sonra da hedeflerini değişti-
rerek İblib’e sıkışıp kalmaya razı oldular. 
Bu basiretsizlik nedeniyle Suriye devri-
mi artık sadece “İdlib meselesi” olarak 
anılmaya başladı. Türkiye’nin bu operas-
yonları, her ne kadar DAEŞ ve PKK’ya 
karşı yapılıyor gibi görünse de asıl sebep 
Esed rejiminin korunmasıdır. Terör ör-
gütleri ise kamuoyunu ikna etmek için 
var edilen bahanelerdir.

Buraya kadar yazılanlar Suriye mese-
lesindeki ana hatlar ve sahadaki aktörle-
rin askerî pozisyonları ile ilgili gelişmeler-
dir. Diplomasi ve siyasi çözüm açısından 
yaşananlara gelince; Amerika sahada ol-
duğu gibi masada da oyun kurma ve rol 
dağıtma görevine kimseyi ortak etmedi. 
30 Haziran 2012’de Cenevre’de bir top-
lantı organize etti. Toplantıya BM Gü-
venlik Konseyi daimi üyelerinin yanı sıra 
Katar, Irak, Kuveyt ve Türkiye de katıldı. 
Rejimin dâhil olmayacağı bir geçiş hükü-
metinin kurulması talebine Rusya ve Çin 

“hayır” deyince gerçekleşmedi. (Kaldı ki 
Rusya ve Çin vetosu zaten rejimi doku-
nulmaz kılmak için kurgulanan bir Ame-

rikan planıydı.) Ortak bildiride “tam 
yetkili geçiş hükümeti kurulması, ateş-
kes sağlanması, ölümlerin durdurulması, 
ülkenin toprak bütünlüğüne saygı göste-
rilmesi” gibi başlıklara yer verildi. İki yıl 
sonra 30 ülkenin katılımıyla Cenevre II 
konferansı yapıldı ve zeminini Cenevre 
I’de kabul edilen kararların oluşturduğu 
bir bildiri oluşturdu. Ardından beş kez 
daha Cenevre görüşmeleri yapıldı. 

Ancak bu görüşmelere rağmen Esed 
rejimi kimyasal silah kullandığında bile 
Amerika’nın himayesinde dokunulmaz 
olarak kalmaya devam etti. Daha sonra 
Türkiye, Rusya ve İran’ın katılımıyla yedi 
Astana ve üç Soçi ve iki Tahran görüş-
meleri yapıldı. Burada alınan kararlar 
gereği Türkiye ve Rusya muhaliflerin 
elindeki İdlib bölgesinde gözlem nokta-
ları oluşturup ortak devriyeler düzenle-
di. Rus uçağının düşürülmesi, Rus büyü-
kelçiye düzenlenen suikast, Türkiye’nin 
33 askerinin katledilmesi dahi Türkiye 
ve Rusya arasındaki işbirliğini etkileme-
di. Zira Amerika her iki ülkeyi de kendi 
izni olmadan Suriye sahasından kurtu-
lamayacağı bir çıkmazın içine soktu. Bu 
çıkmazın sebebi Sovyet rüyası gören 
Rusya’nın siyasi ahmaklığından, Türki-
ye’nin ise Amerika’ya olan bağlılığından 
kaynaklanıyordu. Tüm ülkelerin ortak 
motivasyonu ise Hilâfet devriminin bi-
tirilmesi ve Suriye’de laikliğin korun-
masıdır. Şimdi Suriye’de laik çözüm için 
Türkiye, Rusya ve İran üçlü görüşmeleri 
belirli periyodlarla devam ediyor. Ayrıca 
rejim ve sözde muhalefet temsilcilerinin 
Cenevre’de 3. tur Anayasa komitesi gö-
rüşmeleri yapılıyor. Aslında iki taraf da 
esasta aynı görüşü temsil ettiğinden mü-
zakerelerin çok bir önemi olduğu söy-
lenemez. Nihayetinde Amerikan liderli-
ğinde Cenevre’de başlayan siyasi çözüm 
planının yine Cenevre’de noktalanması 
için müzakereler yapılıyor. Bundan son-
raki süreç; tamamen dışa bağımlı hâlde 
olan ve rejimi devirme hedefini kaybe-
den İdlib’teki savaşçıların asimile veya 
tasfiye olacağı, Rusya, İran ve Türki-
ye’nin kullanılıp atıldıktan sonra geri dö-
nüş ganimetiyle veyahut bir takım ticari 
kırıntılarla yetinmek zorunda kalacağı, 

PYD’nin rolünün sona erip Kuzey Suri-
ye’yi rejime teslim edeceği, -daha somut 
bir ifade ile- “evlinin evine, köylünün kö-
yüne” döneceği bir merhaleye evrilecek 
gibi görünüyor. Velhasıl küresel zulüm, 
ihanet, kumpas ve basiretsizlik arasında 
sıkışan Suriye devriminin artık Allah’tan 
başka kimsesi kalmadı. Zaten küfür dü-
zenlerine karşı Rasulullah SallAllahu Aley-
hi ve Sellem’in müjdesi olan Râşidî Hilâ-
fet’i kurmak için kıyam edildiği ve uğru-
na milyonlarca canın feda edilip dağ gibi 
acılara göğüs gerildiği Suriye devriminin 
temel sloganı “Ey Allah’ım senden başka 
kimsemiz yok!” sözü idi. 

Bu slogan tekrar bayraklaştırılıp ih-
las ve feraset ile mücadele edildiğinde 
Libya, Suriye ve diğer İslâmi beldeler 
sömürgeci kâfirlerin tasallutundan kur-
tulup yeniden aslına iade edilecek, Al-
lah’ın müminlere vaat ettiği hükümran-
lık mutlaka tahakkuk edecektir. Zira 
devrim bir fikirdir ve fikirler hak olduğu 
sürece asla ölmezler.
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Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuri-
yeti’nde 11 Ekim 2020 tarihin-
de ilk turu yapılan ve ardından 

18 Ekim’de ikinci turda Türkiye’nin des-
teklediği Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 
adayı Ersin Tatar’ın oyların 51.74’ünü 
almasıyla sonuçlanan seçimler hem Tür-
kiye hem de dünya gündeminde önemli 
bir yer işgal etti. Özellikle Erdoğan’ın 

açıkça desteklediği Ersin Tatar’ın cum-
hurbaşkanı olması, Türkiye medyasında 
büyük bir sevinç ve övgülerle karşılandı. 
Dünya medyası ise Ersin Tatar’ın seçil-
mesini, “Ankara’nın zaferi” olarak ve 

“Erdoğan’ın adamı Milliyetçi-Muhafazakâr 
aday kazandı” diyerek duyurdu. 

Peki, gerçekten Ersin Tatar’ın zaferi 

Kıbrıs için bir zafer midir? Solcu bir aday 
olan eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akın-
cı’nın seçimi kaybetmesi ve muhafazakâr 
bir aday olan Tatar’ın kazanması Kıbrıs 
için bir çözüm müdür? İşte bu makale-
mizde bu konuyu masaya yatırıp tarihî 
süreç içerisinde Kıbrıs meselesini ele 
alacak ve asıl sorunu ortaya koyarak ye-
gâne çözümü göstermeye çalışacağız.
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Bilindiği gibi Kıbrıs, Raşid Halife 
Osman RadıyAllahu Anh zamanında 
Miladi 649 yılında fethedilmiş ve İslâm 
orada hızlıca yayılmıştır. Miladi 964 yı-
lında Bizanslılar Kıbrıs’a saldırarak bu-
rayı ele geçirmişler ve ardından 1191 
yılında da 3. Haçlı Seferleri sırasında 
İngiltere’nin eline geçmişti. İlk Osmanlı 
Halifesi Yavuz Sultan Selim Han, Rida-
niye Seferi ile Mısır’dan Hilâfet’i dev-
raldıktan sonra Kıbrıs ile ilgilenmeye 
başladı. Fakat kısa süren ömrü nede-
niyle buna muvaffak olamadı. Yerine 
geçen oğlu II. Selim nihayet altı asırlık 
küfür yönetimine, 2 Temmuz 1571 günü 
son vererek Kıbrıs’ı aslı olan İslâm top-
raklarına dâhil etmeye muvaffak oldu. 

Dolayısıyla Kıbrıs İslâmî bir belde 
ve İslâmî bir adadır. Rumlar ve diğerleri 
gibi orada kalan kâfirlerin hükmü, ora-
da hiçbir otoriteleri olmayan zımmîler 
olmalarıdır. Müslümanların diğer bel-
delerinde olduğu gibi, onların da bu 
beldedeki konumları ancak budur!

Bundan sonra 1914 yılında Birinci 
Dünya Savaşı patlak verdiği sırada İngil-
tere, Osmanlı Devleti’nin bu savaşta Al-

manya ile ittifak yapmasını bahane ede-
rek, Kıbrıs üzerinde Osmanlı ile yaptığı 
önceki bir anlaşmayı bozduğunu ilan 
edip Kıbrıs’ı ilhak etti. Kıbrıs’ın resmen 
ilhakı 05 Kasım 1914’te duyuruldu.

Ardından 1925 yılının Mart ayın-
da Kıbrıs’a bir İngiliz yönetici atandı ve 
Kıbrıs’ın İngiliz Sömürge Tâcı’na 
(Crown Colony) bağlı bir sömürge ol-
duğu ilan edildi. Kıbrıs’ın İngiliz Sömürge 
Tâcı’na ilhak durumu resmî olarak 1959 
yılına kadar devam etti. 1959 yılında ise 

Kıbrıs resmen “Bağımsız Cumhuriyet” 
olarak ilan edildi.

Ancak İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra Kıbrıs’ta durum istikrarlı olarak 
İngiltere’ye dönmedi. Çünkü İngiliz-
ler, yol açtığı tahribat nedeniyle savaş-
tan içe dönük bir zafiyetle çıktı. Sonra 
İngiltere’nin devletlerarası sahnedeki 
ağırlığı azaldı. Devletlerarası sahnede 
birinci devlet olarak Amerika barizleşti 
ve Batılı devletlerin özellikle de İngilte-
re ve Fransa’nın sömürgeleri üzerinde 

KIBRIS İÇİN YEGÂNE ÇÖZÜM

1914 yılında Birinci Dünya Savaşı patlak 
verdiği sırada İngiltere, Osmanlı Devleti’nin 

bu savaşta Almanya ile ittifak yapmasını 
bahane ederek, Kıbrıs üzerinde Osmanlı 

ile yaptığı önceki bir anlaşmayı bozduğunu 
ilan edip Kıbrıs’ı ilhak etti. Kıbrıs’ın resmen 

ilhakı 05 Kasım 1914’te duyuruldu.

1925 yılının Mart 
ayında Kıbrıs’a bir 
İngiliz yönetici atandı 
ve Kıbrıs’ın İngiliz 
Sömürge Tâcı’na 
(Crown Colony) bağlı 
bir sömürge olduğu 
ilan edildi. Kıbrıs’ın 
İngiliz Sömürge Tâcı’na 
ilhak durumu resmî 
olarak 1959 yılına kadar 
devam etti. 
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nüfuzunu ortaya yerleştirmek için çeşitli 
hamlelerde bulundu. İki taraf arasında 
çatışma şiddetini artırınca İngiltere, Ada 
üzerinde (Güney Kıbrıs’ın Akrotiri ve 
Dikelya bölgesinde) yaklaşık 256 km2’lik 
bir alanı kaplayan iki büyük askerî üs 
inşa etmeye girişti. Bu iki üsten, tümüyle 
İngiliz egemenliği altında istifade etti.

Amerika’nın, Ada’yı Yunanistan’a il-
hak etme çalışmalarına karşı İngiltere, 
samimi ajanı Başpiskopos Makarios’u, 
Yunanistan’a ilhak değil de bağımsızlık 
talebiyle liderlik etmeye yöneltti. Diğer 
taraftan İngiltere, Ada’nın Yunanistan’a 
ilhakına karşı çıkmak üzere (Taksim 
fikriyle) Türkleri de harekete geçirdi. 
Böylece İngiltere, Amerika’nın plânını 
baltalayarak Kıbrıs’taki varlığını koruya-
bildi. 5-11 Kasım 1959 tarihleri arasında 
devam eden Zürih Görüşmeleri ve 
hemen ardından imzalanan ve Kıbrıs’ta 
Ada’nın geleceğine ilişkin önemli konu-
larda hem Türklere hem de Yunanlılara 
veto hakkı tanıyan 27 maddelik Bağım-
sızlık Anlaşması (Zürih Anlaşması) 
ile Cumhuriyete dönüştürerek Kıbrıs 
Adası’na bağımsızlığını vermek suretiyle 
de oyununu tamamladı. 

İngiltere, 20 Ocak 1960 tarihinde 
Kıbrıs’ı İngiliz Milletler Topluluğu’na üye 
yaparak egemenliğini daha da pekiştirdi.

Amerika’nın, Ada’yı Yunanistan’a ilhak 
etme çalışmalarına karşı İngiltere, 
samimi ajanı Başpiskopos Makarios’u, 
Yunanistan’a ilhak değil de bağımsızlık 
talebiyle liderlik etmeye yöneltti. Diğer 
taraftan İngiltere, Ada’nın Yunanistan’a 
ilhakına karşı çıkmak üzere (Taksim 
fikriyle) Türkleri de harekete geçirdi. 

hegemonya kurmaya göz dikti. Kıbrıs 
ise tam gözünün önünde idi. Amerika, 
Kıbrıs’ın Ön Asya, Avrupa ve Ortado-
ğu siyaseti açısından önemini değerlen-
dirip Batılı devletleri, bilhassa İngiltere 
ve Fransa’yı sömürgelerinden çıkarmak 
üzere Amerika’nın tahrikiyle baş göste-
ren sömürgeleri tasfiye operasyo-
nu adı altında oradaki İngiliz nüfuzunu 
bitirmeye azmetti. Amerika’nın Kıbrıs’a 
yönelik adımları işte böylece başladı.

Amerika, o dönemde kendisine 
dostluğu bulunan Yunanistan üzerinden 
dolaylı veya doğrudan bir şekilde Kıb-
rıs’a müdahalelerde bulundu. Adayı Yu-
nanistan’a ilhak etmek suretiyle, İngiliz 
nüfuzunu oradan çıkarmak ve Amerikan 

Amerika, Kıbrıs’ın Ön Asya, Avrupa ve 
Ortadoğu siyaseti açısından önemini 

değerlendirip Batılı devletleri, bilhassa 
İngiltere ve Fransa’yı sömürgelerinden 

çıkarmak üzere Amerika’nın tahrikiyle baş 
gösteren sömürgeleri tasfiye operasyonu 

adı altında oradaki İngiliz nüfuzunu 
bitirmeye azmetti. Amerika’nın Kıbrıs’a 

yönelik adımları işte böylece başladı.

1959 Zürih Görüşmeleri
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Ada üzerinde İngiltere ve Amerika 
arasındaki çatışma iki cepheden tüm 
hızıyla devam etti. Bir cephe, İngiliz 
nüfuzunun kovulması ve İngiliz askerî 
üslerinin kaldırılması, diğer cephe ise 
İngiltere’nin nüfuzunu ve üslerini koru-
ma girişimleri idi.

1974 yılına gelindiğinde ise Amerika, 
Kıbrıs’ta başarılı bir askerî darbe yapa-
rak Kıbrıs yönetiminde bulunan Makari-
os’u kovdu. Bu darbenin amacı, gergin-
likleri sona erdirmek ve istikrar sağlan-
dıktan sonra İngiliz üslerini kaldırmanın 
başlangıcı olacak şekilde Ada’nın tümü 
üzerinde mevcut yönetim için tam bir 
egemenlik dayatmaktı. Lâkin İngiltere 
bu darbeye, Ada’ya Türk askerî çıkart-
ması yaptırarak karşılık verdi. 

Zira terör eylemlerinin artması ve 
Kıbrıs’taki Türklerin ciddi bir tehdit 
altında olmasını bahane eden Tür-
kiye, İngiltere’nin teşvik, tasdik ve 
tahrikiyle müdahaleye hazırlanmaya 
başladı. Müdahaleden hemen önce 
İngiltere’ye giden Türkiye Başbakanı 
Bülent Ecevit, İngilizlerle müdahaleyi 
görüştü. Bu arada ortağı Necmettin 
Erbakan, Ecevit İngiltere’den dönün-
ceye kadar gerekli hazırlıkları tamam-
ladı. Amerikan darbesinden 15 gün 
sonra, takvimler 20 Temmuz 1974’ü 
gösterdiğinde ise müdahale gerçekleşti.

Amerika, o zamanki Amerikan 
Yönetimi’nin Nixon döneminde Wa-
ter-Gate Skandalı ile meşgul olma-
sından dolayı bu darbeyi engelleyemedi. 
Türkiye’nin bu askerî müdahalesiyle İn-
gilizler, ipleri yeniden ele almayı başardı. 

Ekim 1981’de ise, Yunanistan’da ya-
pılan seçimlerden sonra iktidara Ame-
rikan uşağı Andreas Papandreu gelmişti. 
Papandreu hemen Kıbrıs’a gitti ve ko-
nuşmasında, İngiltere’ye çattı, garantör 
devlet olarak Yunanistan’ın harekete 
geçeceğini, Türkiye ve Kıbrıs’taki Türk-
lere karşı Kıbrıs’ta bir “Haçlı seferi” baş-
lattıklarını, meselenin devletlerarası bir 
mesele olduğu için Birleşmiş Milletler’e 
götürülmesi gerektiğini söyledi. Bir baş-
ka ifadeyle Amerikan politikasını ses-

lendirdi. Ardından BM, Rum tarafının 
başvurusu üzerine, “işgalci” dediği Türk 
ordusunun derhâl Kıbrıs’tan çekilmesi-
ne, mülteciler için “isteğe bağlı olarak” 
geri dönmesine dair bir tavsiye kararı 
aldı. Buna mukabil İngiltere, 15 Kasım 
1983’te KKTC’nin [Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin] kurulmasıyla “Kıbrıs 
Meselesi”ne o an için son noktayı koy-
muş ve İngiltere, Kıbrıs’taki nüfuzunu 
korumayı başarmıştır. 

Tabii ki o günden sonra da Kıbrıs 
üzerindeki ABD-İngiltere (Avrupa) ça-
tışması çeşitli vesilelerle devam etti. Her 
iki kesim de Ada üzerindeki hâkimiyet 
için hem Kıbrıs’taki ajanları hem de Tür-
kiye ve Yunanistan üzerinden manipüle 
etmeye, çeşitli hamleler yapmaya bugü-
ne kadar devam etmektedir. 

Dolayısıyla son seçimde Erdoğan’ın 
desteklediği Ersin Tatar’ın seçilmesi sa-
dece ABD’nin sevk ve hareket kabiliyeti-
ni artıracak bir gelişmeden başka bir şey 
değildir. Bu durum ne Kıbrıs halkı için ne 
de Kıbrıs’ın geleceği için bir çözümdür. 

Kıbrıs, sahih bir çözüm ile çözüm-
lenmediği sürece, askıda kalan dikenli 
bir mesele olarak duracaktır. Bu sahih 
çözüm ise aslî kökeni olan Osmanlı 
Hilâfet Devleti’ne veya bugünkü ha-
liyle Türkiye’ye bir bütün olarak iade 
edilmesinden başkası değildir. Büyük 
devletlere hizmet eden etnik temelli 
çözümler ise hiç şüphesiz sömürgeci 
çözümlerdir. Gerçek çözüm, ancak ve 
sadece Ada’nın İslâmî aslına bir bütün 
olarak döndürülmesidir ki bundan baş-
ka hiçbir çözüm yoktur.

Ancak ne gariptir ki İslâm âlemin-
deki mevcut ajan devletler, sürekli ola-
rak Müslüman Türk tarafının karşısın-
da ve kâfir Yunan tarafının yanında yer 
almaya devam etmektedirler. Kuzey 
Kıbrıs ilan edildiği zaman, Müslüman 
beldelerdeki devletlerden hiçbir dev-
let orada ve Ada’da Müslümanların 
egemenliğinden yana değildi. Oysa 
bu devletler, Ada’nın tamamı üzerin-
deki Rum egemenliğini tanıyorlardı.

Muhakkak ki Müslümanların ba-
şındaki yöneticilerin, Müslümanların 
önemli meselelerine karşı alçakça tavır-
lar takınmaları bu yöneticilerin, kimlik-
lerinde isimlerinin başına yazdırdıkları 
İslâm’a göre hareket etmedikleri gibi, 
halklarının maslahatlarına göre de hare-
ket etmediklerini göstermektedir. Bila-
kis onlar, sadece büyük sömürgeci kâfir 
devletlerden olan efendilerinin çıkarları-
na göre hareket etmektedirler.

Bizler farkındayız ki Müslümanların 
beldelerindeki bu ajan yöneticiler, Müs-
lümanların meselelerinden herhangi bir 
meseleyi dahi benimsemeye cesaret 
edemezler. Onların iğrenç durumu, sa-
dece Kıbrıs’ta değil, Ümmetin her me-
selesinde meşhurdur. Şüphesiz onların 
tek derdi, sadece efendilerini hoşnut 
etmektir. Müslümanların beldeleri var-
mış yokmuş, kalmış yıkılmış, hiç mi hiç 
umurlarında değildir. 

Lâkin bizler yine farkındayız ki Al-
lah’ın izniyle bu ümmeti hayırlı bir gele-
cek beklemektedir. Bu yöneticiler enin-
de sonunda yok olup gidecektir. Allah’ın 
izniyle Râşidî Hilâfet mutlaka kurula-
caktır. Sonra gidip Kıbrıs’ı Dâr-ul İslâm’a 
ilhak edecek ve onu Doğu Akdeniz’in 
parlayan yıldızı haline getirecektir ki ön-
ceden olduğu gibi fâtihlerin ilk hareket 
noktası olan bir merkez hâline gelsin.

KIBRIS İÇİN YEGÂNE ÇÖZÜM
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Her ne kadar bu yazının dergi-
ye teslim edilmesi istenen ta-
rih itibariyle Amerika’daki se-

çim sonuçları henüz kesinleşmemiş olsa 
da yazıyı birkaç gün geciktirdiğimiz için1 
seçim sonuçları da kesinleşmiş ve Biden 
seçimleri kazanmıştı. Seçim süreci içeri-
sinde Türkiye hakkında yapmış olduğu 
birtakım açıklamaları nedeniyle Biden’ın 
Türkiye düşmanı olduğu, başkan olarak 
seçilmesi hâlinde Türkiye-Amerika iliş-

kilerinde sıkıntıların yaşanacağı yönün-
de medyada yazılar yazıldı ve yorumlar 
yapıldı. Ancak ne ilginçtir ki Amerika’da 
yapılan anketlerde dahi Trump’tan daha 
yüksek oy aldığı görülen Biden’ın bu du-
rumuna rağmen Türkiye medyası ve yo-
rumcular değerlendirmelerinde ağırlıklı 
olarak Trump’ı öne çıkarmak suretiyle 
Biden aleyhinde yorumlar yaptılar. Hat-
ta seçimlerin ilk gününde dahi birçok 
eyalette Trump’a verilen oyların yüksek 

olması dikkate alınarak Amerika’da an-
ketlerin yanıldığı yönünde değerlendir-
meler de yapılmadı değil.

Ancak ne gariptir ki seçimlerin üze-
rinden birkaç gün geçtikten sonra Bi-
den’ın kazanacağını gösteren veriler 
gelmeye başlayınca televizyon ekran-
larındaki yorumcular ağız değiştirmeye 
başladılar. Daha önce Biden aleyhinde 
yapılan değerlendirmeler daha ılımlı bir 
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hâl aldı. Biden’ın başkanlığı dönemin-
de Türkiye-Amerika ilişkilerinin Trump 
döneminden farklı olmayacağını ifade 
etmeye başladılar.

Netice itibariyle biz burada Ameri-
kan seçimleri üzerine birtakım 
yazarların ve yorumcuların açık-
lamaları üzerinde değerlendir-
me yapmanın derdinde değiliz. 
Biz, yazımızın başlığında da yer 
aldığı üzere Amerikan başkanlık 
seçimleri sonrasında Türkiye-A-
merika ilişkileri ve Türk Lirasının 
geleceği üzerinde değerlendir-
meler yapmak istiyoruz.

Gerek Amerika-Türkiye 
ilişkileri ile ilgili olsun gerekse 
genel anlamda Amerika’nın dış 
siyaseti hakkında bilinmesi ge-
reken bazı hususlar vardır. Ge-
nel olarak bunların şu şekilde 
özetlenmesi mümkündür.

1- Amerika başta olmak 
üzere sömürgeci ülke-
lerin tümünün iç ve dış 
siyasetleri özellikle de 
dış siyasetleri -genel 
ilke olarak- tümüyle 
çıkarlar esası üzerine 
kuruludur. Bu nedenle 
dış siyaset başkanların 
değişmesi ile değişmez. 
Sadece ve sadece dış si-
yasette güdülen masla-
hatın değişmesine ya da 
çıkarlar arasında dikka-
te alınan önceliklere 
göre değişiklik gösterir.

2- Amerika’da siyaset, sa-
dece başkan ya da Beyaz Saray 
tarafından belirlenmez. Ame-
rikan siyasetini belirleyen bir-
takım kurumlar bulunmaktadır. 
Pentagon, Beyaz Saray, Senato 
ve düşünce kuruluşları Ameri-
kan siyasetinin belirlenmesinde 
etkili olan kurumlardır.

Genel anlamda bu ilkeler dikkate 
alındığı zaman Cumhuriyetin kuruluşun-
dan bu yana Türkiye-Amerika ilişkileri-

nin seyri tek başına başkanlar tarafından, 
-bir başka ifade ile- başkanın kişisel de-
ğerlendirmelerine göre belirlenmemiş-
tir; tümüyle Amerika’nın çıkarlarına göre 
değerlendirilmiştir. Bu nedenledir ki 
Amerika’nın Türkiye’ye yönelik dış poli-

tikası Obama’nın görev süresinin bitme-
sinin ardından gelen Trump döneminde 
değişmediği gibi, Trump’ın gitmesinin 
ardından gelen Biden döneminde de de-
ğişmeyecektir. Değişen tek şey yalnızca 
Amerika’nın çıkarları olacaktır. Ameri-
ka’daki karar alıcı kurumların dış poli-
tikadaki öncelikleri belirleyici olacaktır.

Elbette ki Amerika’da başkanların 
değişmesinin ardından bazı siyasetlerde 
değişiklikler söz konusu olabilir. Ancak 

özellikle seçim süreci içerisinde Biden’ın 
Türkiye ile özelde ise Erdoğan ile ilgili 
olarak sarf etmiş olduğu sözler dış siya-
setten ziyade iç siyasete yönelik açıkla-
malardır. Zira Amerika açısından Trump 
döneminde Erdoğan’ın durumu ne ise 

Biden döneminde de aynıdır. 
Amerikan başkanları Türkiye 
gibi ülkelerde yönetimde bulu-
nan kişilerin isimlerine değil çı-
karlarını gerçekleştirip gerçek-
leştirmediklerine bakarlar. 

Yine başkanlık koltuğuna 
oturanlar gerek iç gerekse dış 
siyasetteki öncelikleri ile ilgili 
olarak birtakım planlar yapar-
lar. Örneğin Biden, seçim so-
nuçlarına göre 270’in üzerinde 
delege sayısına ulaştığı zaman 
beraber çalışacağı kişileri topla-
dı. Gündemine alacağı başlıklar-
la ilgili olarak “Pazartesi günü 
ilk işim Covid geçiş ekibi için 
bilim insanları atamak ola-
cak. İşimiz Covid-19’u kont-
rol altına alarak başlıyor. Bu 
salgını ters yöne çevirmek 
için bütün çabamı ve sözümü 
yerine getireceğim.”2 dedi.

Amerika’nın yeni başkanı 
Biden’ın geçmişine baktığımız 
zaman Trump’ın aksine hayatı-
nın önemli bir kısmıyla siyase-
tin içinde yer aldığı görülmek-
tedir. Aday olduğu 2008 yılında 
başkan seçilmemekle birlikte 
dış politikadaki tecrübesi ne-
deniyle Obama’nın yardımcısı 
oldu. Siyasi hayatı itibariyle, 

“Joe Biden, tam altı kez Senato’ya 
seçildi. 1973’ten 2009’a kadar 

36 yıl Demokrat Parti’nin Delaware Sena-
törü olarak görev yaptı. Yaklaşık 30 yıl Dış 
İlişkiler Komitesi’nde yer aldı, başkanlık 
yaptı.”3 Amerikan siyasetinde uzun yıl-
lar yer almış olması özellikle de Dış İliş-
kiler Komitesi’nde çalışıp aynı zamanda 
da başkanlık yapmış olması nedeniyle 
siyasette ve dış politikada tecrübeli bir 
isimdir. Dolayısıyla başkanlık koltuğuna 
oturmasından itibaren siyasi tecrübe-
sini ve Amerikan çıkarlarını gözeterek 
uygulama yapacaktır.

Elbette ki Amerika’da 
başkanların değişmesinin 
ardından bazı siyasetlerde 

değişiklikler söz konusu 
olabilir. Ancak özellikle 
seçim süreci içerisinde 

Biden’ın Türkiye ile özelde 
ise Erdoğan ile ilgili 

olarak sarf etmiş olduğu 
sözler dış siyasetten 

ziyade iç siyasete yönelik 
açıklamalardır. Zira 

Amerika açısından Trump 
döneminde Erdoğan’ın 
durumu ne ise Biden 

döneminde de aynıdır. 

ABD SEÇİMLERİ SONRASI AMERİKA TÜRKİYE İLİŞKİLERİ VE TL’NİN GELECEĞİ
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Peki, buna göre Biden döneminde 
Türkiye-Amerika ilişkileri nasıl olur? Bi-
den Türkiye’ye karşı nasıl bir politika ta-
kip eder? Seçim sürecinde yaptığı açıkla-
malarda olduğu gibi özellikle Erdoğan ve 
hükümetinin düşürülmesi için çalışır mı?

Biden dönemi Türkiye-Amerika 
ilişkileri ile ilgili olarak daha önce de-
ğindiğimiz üzere Amerika siyasetinde 
çıkarların esas olduğunda şüphe yoktur. 
Dolayısıyla burada meseleyi bir başka 
açıdan, Türkiye açısından değerlendir-
mekte fayda vardır. Çünkü Amerika’da 
başkanlar ne kadar değişirse değişsin 
dış politika yaklaşımlarında ciddi an-
lamda bir değişiklik olmayacağına göre 
Türkiye yöneticilerinin tavırlarını ince-
lemek bizim açımızdan daha öncelik arz 
eden bir durumdur.

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın son Amerika ziyareti öncesin-
de, 29 Ekim 2019 tarihinde Amerikan 
Temsilciler Meclisi’nde Türkiye’ye yap-
tırım yapılmasını öngören yasa tasarısı 
16’ya karşı 403 oyla kabul edilmişti. “16 
maddelik tasarıda, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın mal varlığının da 
araştırılması isteniyor. Metinde, yasanın 
yürürlüğe girmesinden sonra en geç 120 

gün içinde ABD Dışişleri Bakanının, Mali-
ye Bakanı ve Ulusal İstihbarat Direktörü 
ile istişarede bulunarak, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ve ailesinin mal varlığı,  yatırımla-
rı, iş ilişkileri ve ilgili diğer gelir kaynakları-
na ilişkin bir rapor hazırlanmasına dair bir 
madde yer alıyor.”4 Ancak yaptırım ka-
rarları bu kadarla da kalmadı “11 Aralık 
2019 tarihinde de ABD Temsilciler Mec-
lisi’nden sonra Senato’daki komisyon da 
Türkiye’ye yaptırım tasarısı onaylandı.”5

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Kasım 
2019 tarihinde Amerika’ya ziyareti ön-
cesinde 16 Ekim 2019 günü yaptığı açık-
lamada; “Amerika seyahati, buraya gele-
cek olan heyetlerle yapılan görüşmelerden 
sonra değerlendirilecek bir durum. Çünkü 
kongredeki bu yapılan tartışmalar, müza-
kereler, konuşmalar; şahsım, ailem, bakan 
arkadaşımla ilgili olan bütün bu özellikle 
değerlendirmeler Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’ne karşı çok büyük bir saygısızlık-
tır, haddini bilmemektir. Dolayısıyla böyle 
bir durum karşısında bunun değerlendiril-
mesinden daha doğru bir şey olamaz. De-
ğerlendirip ondan sonra kararımızı veririz” 
demişti. 12 Kasım 2020 tarihinde gittiği 
Amerika ziyareti belki de tarihin en uzun 
oturumları yaşanmış ve heyetler arası 

ziyaretlere sahne olmuştu. Görünen o 
ki bu ziyarette önemli konular konuşul-
muş, sıkıntılı bir süreç yaşanmıştı. Zira 
ziyaret öncesi Temsilciler Meclisi’nde 
alınan yaptırım kararları yeterli olmamış, 
ziyaret sonrasında 11 Aralık 2019 tari-
hinde Senato’dan çıkan yaptırım karar-
larıyla bu durum perçinleştirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ameri-
ka’ya yapmış olduğu bu ziyaret belki de 
bugüne kadar yapılan tüm ziyaretler içe-
risinde önemli bir milat oluşturmaktadır. 
Bu ziyaretlerde Türkiye-Amerika ilişki-
lerinde birçok konuda önemli konular 
konuşulup karara bağlanmış gibi gözü-
küyor. Nitekim bu ziyaretin ardından Er-
doğan-Trump ikilisinden sürekli olarak 
sıcak açıklamalar gelmiş Trump birçok 
defa Erdoğan’a övgüler dizmekten geri 
durmamıştır. Türkiye medyasında da 
Amerika ve Trump hakkında daha ılım-
lı açıklamalar ve yorumlar yer almıştır.

Bütün bunlar, Trump döneminde 
olduğu gibi Biden döneminde de Er-
doğan’ın Amerikan siyasetleriyle tü-
müyle uyumlu bir çizgi içerisinde ola-
cağını, Türkiye’nin çıkarlarından daha 
ziyade Amerikan çıkarlarına öncelik 
verileceğini göstermektedir. Zira Ame-
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rika, Erdoğan döneminde Amerikan 
askerleriyle operasyon yapmak yeri-
ne vekâletler savaşına ağırlık verilmiş, 
Suriye ve Libya sahnelerinde Türkiye 
üzerinden operasyonlarını yürütmüş-
tür. Bu nedenledir ki Biden döneminde 
Erdoğan ve partisi Trump ile olan 
ilişkilerinde olduğu gibi Biden yö-
netiminde de aynı siyaseti takip 
etmek suretiyle kendisi başta ol-
mak üzere en yakınındaki kişile-
rin hayatları ve çıkarları açısından 
Amerika’nın isteklerini eksiksiz 
olarak yerine getirme hususun-
da tüm gücünü ortaya koyacaktır.

Ancak Biden dönemi Türkiye-Ame-
rika ilişkilerinde özellikle S-400 ve F-35 
meselesi önemli bir yer işgal edecektir. 
Özellikle S-400 meselesinde Amerika 
kendi çıkarları dışında herhangi bir şeye 
izin vermeyecek, kendi çıkarlarına uy-
gun bir karar alınması ve uygulama yap-
ması için Erdoğan üzerindeki baskısını 
artıracaktır. Bunun için de gerekli araç-
ları kullanmaktan çekinmeyecektir.

Suriye ve Libya konularında Türki-
ye-Amerika ilişkileri bugüne kadar oldu-
ğu gibi yine Amerikan siyaseti çizgisinde 
devam edecektir. Azerbaycan-Erme-
nistan savaşında, Ukrayna meselesinde, 
Kıbrıs sorununda ve dünyanın diğer me-
selelerinde Amerika ile eşgüdüm içeri-
sinde yürüyecektir. Özetle medyada yer 
aldığı gibi Türkiye ile Amerika, -daha 
net bir ifade ile- Erdoğan yönetimi ile 
Amerikan yönetimi arasında ciddiye alı-
nacak herhangi bir çatışma söz konusu 
değildir. Zira iktidara geldiği günden bu 
yana Erdoğan ve partisi sürekli olarak 
Amerika ile uyumlu bir çizgi takip etmiş-
tir. Özellikle içerisinde yaşadığımız gün-
lerde olduğu gibi Türkiye’nin son derece 
ciddi ve sıkıntılı ekonomik kriz içerisinde 
bulunduğu bir ortamda Amerikan çı-
karlarının aksine bir siyaset takip etmesi 
zordur. Amerikan Temsilciler Meclisi ve 
Senato tarafından Erdoğan’ın mal var-
lığı ve diğer konularda alınmış kararla-
rın bulunduğu bir ortamda Erdoğan’ın 
Amerika’ya kafa tutmasının söz konusu 
olması bir yana bu, düşünülemez dahi.

Biden dönemi Türk Lirasının 
akıbeti meselesine gelince;

Gerçekte Türk Lirasında görülen 
değer kaybının Amerikan seçimleriyle 
doğrudan bir bağlantısı yoktur. TL’de 
görülen değer kaybı Türkiye tarafından 
takip edilen siyasetlerin bir sonucudur. 
Tüm dünyada uygulanmakta olan kapi-
talist sistem çarkları içerisinde yer alma-
sından kaynaklanmaktadır. Türk Lirasın-
da görülen değer kaybının birçok nede-
ninin bulunmasının yanında şu an için 
bunu birkaç başlık altında özetleyebiliriz:

a- Amerikan dolarına endeksli kâ-
ğıt para sisteminin uygulanması

b- Sömürgecilerin istekleriyle 
uyumlu siyasetler takip eden 
yöneticiler ve bunların açgözlü-
lüklerinden kaynaklı hususlar.

c- Bütçe açıklarını finanse edebil-
mek için sürekli olarak tahvil 
ihraç edilmesi.

d- Gelir-gider dengesini dikkate al-
madan -yap-işlet-devret modeli 
ile olsa dahi- fiilî döviz rezervle-
rinin üzerinde dış borçlanmaya 
gidilmesi.

Özellikle Türkiye’nin dış borç stoku 
ve bütçe açıklarını finanse edebilmek için 
faizli tahvil ihraç etmek zorunda kalın-
ması Türk Lirasındaki değer kayıplarının 
en önemli nedenlerinden birisidir. Türk 
Lirasındaki değer kaybını önleyebilmek 
için altın standardına geçilmesi, borsa 
ve faizli banka sisteminin terk edilmesi 
temel ilkeler olmakla birlikte en azından 
bugünkü şartlarda ağır borç yükünden 
kurtulmayı esas alan uygulamalar yapıl-
malıdır. Zira 450 milyar doları aşan dış 
borca karşılık kasasında neredeyse yok 
denecek kadar az döviz stokuna sahip 
olması Türk Lirasının sürekli olarak de-
ğer kaybına neden olmaktadır. Türki-
ye’nin içerisinde bulunduğu ekonomik 
koşullara bütün detaylarıyla sahip olan 
tüm sömürgeciler bunu fırsata dönüş-
türmek için vahşi hayvanların avlarına 
saldırmaları gibi saldırıya geçmektedir-
ler. Türkiye üzerinde Amerika-İngiltere/

Avrupa çatışmasının etkilerinin de işin 
içerisine girmesi nedeniyle sadece eko-
nomik sebeplere bağlı olarak değil aynı 
zamanda siyasi maksatlarla da Türk Lira-
sı üzerinde operasyonlar yapılmaktadır.

Netice itibariyle yukarıda özetle sı-
ralamaya çalıştığımız nedenlerden dola-
yı Biden döneminde de Türk Lirasındaki 
değer kaybı devam edecektir.

ABD SEÇİMLERİ SONRASI AMERİKA TÜRKİYE İLİŞKİLERİ VE TL’NİN GELECEĞİ
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Bir kişinin sergilediği hâl ve hare-
ketin hayatta karşılığı yoksa halk 
arasında ona “Adam resmen oy-

nuyor!” derler. Bir faaliyet, bir işleyiş, bir 
uğraşın gerçekte bir etkisi yoksa insan-
lar onun için “Tam bir tiyatro!” ifadesini 
kullanırlar. Bir kişi algı oluşturmak peşin-
de ise ona “Tribünlere oynuyor!” 
nitelemesinde bulunurlar.

Günümüz dünyasında he-
men hemen her alanda yuka-
rıda zikredilen nitelemeleri 
hak edecek onlarca sergilenen 
eylemlere rastlamak mümkün-
dür. Ancak bu konuda en usta 
olanların siyasiler olduğu mu-
hakkaktır.  

İnsanların eyleme dökmek-
ten fersah fersah uzak oldukları 
koca koca lafları söylemelerinin 
psikolojik ve sosyolojik neden-
leri vardır elbette!.. En büyük 
lafların gerçekte en küçük in-
sanlardan çıkmış olması da nevi 
beşere münhasır bir özellik olsa 
gerek. Kaldı ki doğrular öyle 
değerlidir ki onların seslendi-
rilmesi ikiyüzlü yalancı insanla-
ra hiç mi hiç yakışmaz!  Dünya 
kamuoyunda “çadır devleti” 
nitelemesine maruz kalan bir 
devletin dünya siyasetine etkisi 
hiç hükmünde olan ikiyüzlü bir 
liderinin aşağıya aldığımız söz-
lerini okuduğunuzda elbette ki 
şaşıracaksınız. 

Evet Kaddafi’den bahse-
diyorum.  2009 yılında ilk kez 
konuşma yaptığı BM Genel Ku-
rulunda doğruları dile getiren 
bir konuşma yapmıştır. Ancak 
bu sözler ile onun uşaklık ya-
pan karakteri uyuşmadığından 
insan bu konuşmaya “Tam bir tiyatro!” 
nitelemesinde bulunmadan edemiyor. 

Kaddafi; BM’nin, kurulduğu 1945 
yılından bu yana dünya genelindeki 65 
kadar savaşı önlemekte başarısız oldu-
ğunu söylediği konuşması öncesinde 
Barack Obama ve ABD Dışişleri Ba-
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kanı Hillary Clinton salonu terk etmiş-
tir. Kaddafi BM’yi yerden yere vurduğu 
konuşmasında BM sözleşmesini kürsüye 
fırlatmıştır. BM Güvenlik Konseyi’nin 5 
daimî üyesinin hâkimiyetinde olduğu-
nu, ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fran-

sa’yı bunu kendi çıkarları doğrultusunda 
kullanmakla suçlamıştır. “Veto, BM Şart-
namesine aykırıdır, daimî üyelerin varlığı 
BM Şartnamesine aykırıdır!” diyen Kad-
dafi, salondaki Avrupalı liderlere de “…
Yahudi soykırımından ve Avrupa’daki ölü 
yakma fırınlarından biz değil, sizler sorum-
lusunuz!” cümlesini sarf etmiştir.1

Evet, “Sadece bir konuşma!” nitele-
mesinde bulunmayı hak eden eşine az 
rastlanır bir örnek. “Adam resmen oynu-
yor!” diyebileceğimiz bir durum. “Tam 
bir tiyatro!” ifadesini yüzde yüz hak eden 
bir vaziyet. Zira Kaddafi’nin BMGK da-
imî üyeleriyle alıp veremediği bir şey 

yok. Adam ülkesinin kaynakla-
rını yabancı şirketlere peşkeş 
çekmekle yetinmemiş, topladığı 
tonlarca nakit paraları, altınları 
bile efendilerine servis etmek-
ten geri durmamıştır. 

Salonu terk edenlerin ko-
nuşmanın içeriğinden değil ko-
nuşan adamın gereksizliğinden 
dolayı bunu yaptıklarını düşün-
meden edemiyorum. Sözü ile 
davranışları birbirine uymayan 
kişi gereksiz değil de nedir Al-
lah aşkına! 

“Dünya beşten büyüktür!” kli-
şe hâline gelen lafıyla aynı ti-
yatronun Erdoğan tarafından 
oynandığına şahit olmaktayız. 
Hem de Kaddafi’yi unutturacak 
bir ısrarla! Bir kişinin gereğini 
yapmadığı bir sözü kendi adına 
tescil edecek kadar ileri gitme-
sinin ahir zaman alameti oldu-
ğunda şüphe yoktur. Evet, Er-
doğan’ın vekili Arzu Akalın Türk 
Patent ve Marka Kurumu’na 
Haziran 2018’de başvurarak, 

“Dünya Beşten Büyüktür!” sözü-
nün tescil edilmesini istemiş ve 
bu doğrultuda tescil edilmiştir.2

Aynı cümlede hem BM’i 
göreve çağırmak ve hem de 

“Dünya beşten büyüktür!” sözünü 
sarf etmek gerçekten çok iyi bir 
tiyatro oyuncusu olmayı gerek-
tirir. Nitekim Erdoğan “Daha 

fazla mazlum insan hayatını kaybetmeden, 
BM sorunlara ağırlığını koymalıdır. Altını çi-
zerek ifade etmeliyim, dünya 5’ten büyük-
tür!” diyerek bu becerisini ispatlamıştır.3

24 Eylül 2014 tarihinde BM 69. Ge-
nel Kurulunda, 26 Eylül 2019 BM 74. 
Genel Kurulu Genel Görüşmeleri Açı-

Bir kişinin sergilediği 
hâl ve hareketin hayatta 

karşılığı yoksa halk 
arasında ona “Adam 

resmen oynuyor!” derler. 
Bir faaliyet, bir işleyiş, bir 

uğraşın gerçekte bir etkisi 
yoksa insanlar onun için 

“Tam bir tiyatro!” ifadesini 
kullanırlar. Bir kişi algı 

oluşturmak peşinde ise 
ona “Tribünlere oynuyor!” 
nitelemesinde bulunurlar.

Günümüz dünyasında 
... bu konuda en usta 

olanların siyasiler olduğu 
muhakkaktır. 
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lışı’nda ve sair siyasi faaliyet etkinlikle-
rinde bu sözü defalarca dile getirerek 
BM’den çok çekmiş halkları derin bek-
lentilere sürüklemiştir. Bununla birlikte 
24 Ekim BM Günü’nü de kutlamayı ih-
mal etmemiştir.4

Söz ve davranışları çelişkilerle dolu 
bir siyasi figür olan Erdoğan bu tavrı-
nı NATO konusunda da sürdürmüştür. 
Nitekim, 28 Şubat 2011’de “NATO Li-
bya’ya müdahale etmeli midir? Böyle bir 
saçmalık olur mu yahu? NATO’nun ne işi 
var Libya’da? Türkiye olarak biz bunun 
karşısındayız!” derken, Erdoğan, 21 
Mart’ta “NATO, Libya’nın Libyalılara ait 
olduğunu tespit ve tescil için oraya girme-
lidir!” demiştir.5

Kaldı ki Erdoğan da çok güzel söz-
ler sarf etmiştir. BM’in gerçek yüzünü 
deşifre etmek adına çok güzel tespit-
lerde bulunmuştur. Mesela “BM Güven-
lik Konseyi, veto hakkına sahip 5 üyenin 
çıkarlarına hizmet eden, zulümlere seyirci 
kalan bir yapıya bürünmüştür.” “Özellik-
le Güvenlik Konseyi sadece veto hakkına 
sahip 5 ülkenin çıkarlarına hizmet eden, 
dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan zu-
lümlere seyirci kalan bir örgüte dönüşmüş-
tür.” “Geçmişte Bosna’da, Ruanda’da, 
Somali’de yakın tarihte Myanmar’da, hâ-
len Filistin’de yapılan katliamlar hep BM-
GK’nun gözü önünde gerçekleşmiştir.”6 

Ancak böyle devasa bir örgütü için-
de yer alarak onu hizaya getirme çabası 
sahici görünmemektedir. Olsa olsa tri-
bünlere oynama kategorisinde bir ey-
leme karşılık gelmektedir. Zira içinde 
yer alarak yapılacak her tenkitin BM’in 
bünyesini pekiştireceği sır değildir. Bu 
küresel emperyalist örgütün temel 
felsefesine, dünya görüşüne, hayata 
bakış açısına yönelik söyleyecek sözü 
olmayanların tenkitleri örgütün meş-
ruluğunu arttıracaktır. Sadece örgütün 
işleyişine ve hantallığına karşı yapaca-
ğınız eleştirilerin mazlum milletlere bir 
yararı olmayacaktır. Aksine onları bir 
beklenti içine sokarak BM dışında baş-
ka daha hakkaniyetli bir evrensel örgüt 
arayışına girmelerine mani olacaktır. 

Söz ve davranışları çelişkilerle 
dolu bir siyasi figür olan Erdoğan 
bu tavrını NATO konusunda da 
sürdürmüştür. 



75Suskunluğun Kırılma Noktası

1  CNN Türk; 23.09.2009

2  Milliyet Gazetesi;25.03.2019

3  El-Cezire Türk; 24 Eyl 2014

4  Ege Postası; 24.10.2020

5  Gündem Haber Sitesi; 04-12-2019
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24 Ekim 1945’te kurulan BM kendi-
ni, dünya barışını, güvenliğini korumak 
ve uluslararasında ekonomik, toplum-
sal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak, 
adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma 
ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ül-
kelere sağlamayı amaç edinmiş küresel 
bir kuruluş olarak tanımlasa da gerçek-
te bir tiyatro sahnesinin ötesine geçme-
mektedir. Çünkü egemen küresel güçler 
tarafından yazılan senaryolar orada sah-
nelenerek bir oyun oynanmaktadır. Zira 
bu örgütü dizayn eden ve kuran güçler 
dünya üzerindeki egemenliklerini son-
suza dek garanti altına almayı amaçla-
mışlardır. Söz konusu örgüt Fransa, Çin, 
İngiltere, ABD ve SSCB’nin temsilcili-
ğiyle kurulmuştur. Nitekim bu devletler 
veto hakkı vb. ayrıcalıklı yetkilere sahip 
beş daimî üyeyi temsil etmektedir.

Dikkat edilirse BM, Hilâfet’in ilga-
sının üzerinden henüz 21 yıl yedi ay 
geçmesinin ardından kurulmuştur. Yani 
Osmanlı Hilâfet Devleti ortadan kal-
dırıldıktan sonra BM ihdas edilmiştir. 
Zaten böylesi bir zalimane örgüt an-
cak İslâm Devleti yokken kurulabilirdi. 

Zira İslâm Devleti olsaydı fitne kaynağı 
ABD maşası böyle bir evrensel örgütün 
oluşmasına imkân tanımazdı.

Gerçek şu ki; bu seküler yapı küresel 
kapitalist sömürgeci güçlerin insanlık dışı 
icraatlarını meşrulaştırdıkları bir noter 
görevi görmektedir. Devletlerarası iliş-
kilerde adaleti ve güvenliği tesis etmek-
ten uzak olduğunu ispatlamıştır. Islah 
edilmesi gayri kabil bir örgüttür. Zülüm 
ve fesat kuruluş felsefesinde mevcuttur. 
Nitekim BM Genel Kurulu’nun 10 Ara-
lık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı kararıyla 
ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Beyan-
namesi bu yapının temel felsefesini teşkil 
etmektedir. Bu anlayışın insanlığı getirdi-
ği nokta ortadadır. Dünyanın, devletle-
rarası ilişkilerde orman kanunlarının bu 
denli egemen olduğu bir zaman dilimine 
şahit olduğu kanısında değilim. Özellikle 
İslâm coğrafyası sahipsizliğin bütün acı-
larını bir bir yaşamaktadır. Sömürgeci 
devletler vekalet savaşlarıyla İslâm coğ-
rafyasını kan ve gözyaşına boğarken BM 
yazılan senaryoları sahnelemeye devam 
etmektedir. Küresel güçler daha öce za-
aflarını örtbas edebilmekteydi. Ancak 

korona virüs bu imkânı küresel güçlerin 
elinden almıştır. AB ülkeleri ve Ameri-
ka’nın halklarının güvenlik, sağlık ve ge-
çim sorunlarını çözmekten aciz kaldık-
larını ayan beyan bize göstermiştir. Laik 
demokratik kapitalist sistemin foyasını 
ortaya çıkarmıştır.

Diğer taraftan İslâm âleminin nasi-
hatle olmasa bile musibetle de olsa kay-
bettiği sahil-i selamet yolu olan İslâm’ın 
izini bulduğuna şahit olmaktayız. Bütün 
bu faktörler yeni bir dünya düzeninin 
kapıda olduğunu müjdelemektedir. Bu 
yeni dünya düzeni II. Râşidî Hilâfet’ten 
başkası olmayacaktır. Kurulacak II. Râ-
şidî Hilâfet Devleti’nin BM’i işlevsiz kıla-
cağı inkâr edilemez. Laisizm ve demok-
rasinin dünya üzerindeki hegemonyası-
na son verildiği gün BM ilga edilecektir. 
Yerine İslâm’ın gölgesinde hak, hukuk 
ve adalet ilkeleri üzerine devletlerarası 
ilişkileri düzenleyen yepyeni bir evren-
sel yapı kurulacaktır. Öyle ki ne sömürü 
düzenlerine ne etnik çatışmalara ve ne 
de vekâlet savaşlarına meydan verilme-
yecektir. İşte o gün Rabbimizin şu mü-
barek sözleri bütün ihtişamıyla hayata 
yansıyacaktır:

[َوُقْل َجٓاَء اْلَحّقُ َوَزَهَق اْلَباِطُلۜ اِّنَ اْلَباِطَل َكاَن َزُهوًقا]
“De ki: Hak geldi; bâtıl yıkı-

lıp gitti. Zaten bâtıl yıkılmaya 
mahkûmdur.”7
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RASULULLAH’A HAKARET 
A F F E D İ L E M E Z ! 
KÜSTAH MACRON’UN YAPTIĞI 

KABUL
EDİLEMEZ!
Abdullah İmamoğlu
abdullahimamoglu06@gmail.com

Hemen aşağıda, ciğerimden ka-
lemime kan çekerek yazdığım 
cümleleri okuyacaksınız. 

Kan ağlıyor yüreklerimiz… Çünkü en 
sevgiliye, Muhammed SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’e hakaret ediliyor…

Kalplerimiz hüzünleniyor… Ötesi, 
Allah için öfkeyle doluyor çünkü Fransa 
Cumhurbaşkanı kâfir Macron fütursuzca 
İslâm’a saldırıyor. 

Gözlerimiz yaşarıyor çünkü sömür-
geci Batı her fırsatta değerlerimize haka-
ret ediyor…

Ne zaman İslâm’a, değerlerine ve 
peygamberimize saygısızlık/hadsizlik ya-
pılırsa İslâm ümmeti olarak hüzne gark 
oluyoruz. Çünkü;

Allah’ın Rasulü, İslâm ümmetinin en 
kıymetli değeri ve en çok sevdiği varlığıdır. 

O’na meftun… 

İslâm ümmeti, “Ben ve ehlim selamet-
teyken Rasulullah’ın ayağına bir dikenin bat-
masından razı gelmem” diyen Hubeyb’in 
sevdiği kadar seviyor peygamberini…

Evet, Rasulullah Efendimiz İslâm üm-

metinin onurudur, izzetidir. Ve bizler 
onurumuza hakaret edilmesine, izzeti-
mizin çiğnenmesine canımız pahasına da 
olsa izin vermeyiz! Yer ve gök Rasulul-
lah’a hakaret edildiği zaman İslâm üm-
metinin meydanlarda [يا نفديك  بالدم   بالروح 
 ”Ey Rasul canım kanım sana fedadır“ [رسول
diyerek haykırdığına şahittir. 

Peygamberimiz İslâm ümmeti için 
sıradan bir figür değildir elbette… O, 
uğruna anamızı, babamızı, tüm sevdikle-
rimizi feda ettiğimiz/edeceğimiz kıymet-
limizdir. Dahası yolunda her şeyimizi feda 
edeceğimiz canımızdır. 
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Fransa’nın İslâm Düşmanlığı

Fransa’nın İslâm düşmanlığını aslında 
hak ile batıl arasındaki mücadelenin bir 
parçası olarak değerlendirmek yerinde 
olacaktır. Konu birilerinin iddia ettiği gibi 
sadece Fransa’nın Türkiye düşmanlığın-
dan ibaret değildir. Özellikle Doğu Ak-
deniz meselesinde Fransa’nın siyasi çıkar 
ve hamlelerden ötürü Türkiye’ye 
saldırganlığı ise işin sadece bir yö-
nünü ihtiva etmektedir. Ancak asıl 
olan sömürgeci kâfir Fransa’nın 
İslâm’a tahammülsüzlüğü ve öfke-
sidir. Peki, sadece Fransa mı? Tabii 
ki de hayır! Fransa bu defa haka-
retin yeni adresidir. Bazen adresin 
adı; Kur’an’a hakaret eden Hol-
landa bazen hakaret içeren kari-
katürüyle Danimarka bazen de 
İsveç olmuştur. Adres değişiklik 
arz etse de küfrün İslâm’a karşı 
tek millet olduğu gerçeği asla de-
ğişmeyecektir. 

Bilindiği üzere bundan bir-
kaç ay önce “Charlie Hebdo” 
adındaki paçavra Peygamberi-
mize yönelik hakaretler içeren 
karikatürleri beş yıl aradan son-
ra yeniden yayınladı. İslâm’a ve 
sevgili Peygamberimize hakaret 
etmede hızını alamayan Fransa 
önce Rasulullah’a hakaret içeren 
paçavrayı okullarda öğrencile-
re sergiledi ardından da Fransa 
Cumhurbaşkanı Macron İslâm’ı “krizler 
üreten bir din” olmakla itham etti. Hızını 
alamayan ve içindeki öfkesini daha faz-
la tutamayan Fransa en son olarak ise 
Efendimize hakaret içeren o karikatür-
leri resmi kurum binalarına yansıtarak 
hadsizliğine devam etti. 

Yukarıda da ifade ettiğim gibi sö-
mürgeci kâfirlerin İslâm’a ve değerle-
rimize yönelik ilk saldırısı değildi bu ve 
Müslümanların değerlerine sahip çıka-
cak koruyucu siyasi gücü/devleti var 
olmadığı müddetçe de bu saldırılar ma-
alesef devam edecektir. 

Sömürgeci kâfirlerin özelde de Fran-
sa’nın son dönemlerde İslâm’a yönelik 

gerçekleştirdiği fütursuzca saldırıları bir 
nevî “malumun ilamı” kabilindendir. Biz 
onların İslâm’a, değerlerimize ve Pey-
gamber Efendimize olan kinlerinin ta 
eskiye dayandığını pekâlâ biliyoruz. Sö-
mürgeci kâfirler; İslâm düşmanlığını de-
deleri Ebu Cehil’den miras almışlardır. 
Şairin de dediği gibi;

“Biz bu dünyadan nereye 

Göçelim, ya Muhammed?

Yeryüzünde, riya, inkâr, hiyanet

Altın devrini yaşıyor…

Diller, sayfalar, satırlar

Ebu Leheb öldü diyorlar:

Ebu Leheb ölmedi, ya Muhammed;

Ebu Cehil, kıtalar dolaşıyor!”

Onların iç dünyalarında İslâm’a bes-
ledikleri kinin ağızlarından çıkan galiz 
sözlerden, çizdikleri aşağılık karikatürle-
rinden ve fırsat buldukça İslâm karşıtlığı 
olarak yaptıklarından çok daha büyük 

olduğu gerçeğini Kur’an haber vermiştir 
bizlere… Allah Azze ve Celle böyleleri 
hakkında bakınız nasıl buyuruyor:

َل  ُدونُِكْم  ِمْن  ِبَطانًَة  تَّتَِخُذوا  َل  ٰاَمُنوا  اّلَ۪ذيَن  اَّيَُها  [يا 
اُء ِمْن اَْفَواِهِهْمۚ  ْمۚ َقْد بََدِت اْلَبْغَضٓ يَْألُونَُكْم َخَباًلۜ َوّدُوا َما َعِنّتُ

[ َوَما ُتْخ۪في ُصُدوُرُهْم اَْكَبُرۜ
“Ey iman edenler! Sizden olma-

yan kişileri dost veya sırdaş 
edinmeyin. Onlar sizi yoldan 
çıkarmak ve size kötülük et-
mekten asla geri durmazlar 
ve sizi sıkıntıda görmekten 
hoşlanırlar. Şiddetli öfkeleri 
ağızlarından dökülmektedir. 
Kalplerinde sakladıkları ise 
daha da kötüdür.”1

Kâfirleri Cesaretlendiren 
Yöneticilerin Sessizliğidir 

İslâm’a ve Müslümanlara 
yönelik saldırılar söz konusu 
olduğunda Müslümanların söy-
lemleri, öfkeleri ve istedikleri, 
başımızdaki yöneticilerinkinden 
çok farklıdır. Klişe tabirimle; yö-
neticiler bir vadide, ümmet-i Mu-
hammed bir vadide… 

Rasulullah Efendimize yahut da 
herhangi bir değerimize hakaret 
edildiğinde İslâm ümmeti hiçbir 
zaman bu hakaretlere yöneticile-
rin yaptığı gibi kayıtsız kalmamış-
tır. Gücü nispetinde değerlerine 
sahip çıkmıştır. Peygamber sevgisi 

ve değerlerimize sahip çıkmada rüştünü 
ispat etmiştir. Değerlerimize saygısız-
lık yapıldığında yöneticilerin âdeti üzere 
yaptıkları gibi kulak ardı etmemişlerdir. 
Başka bir ifadeyle; ümmet rüştünü ispat 
etmiştir ancak yöneticiler edememiştir. 

Ümmet-i Muhammed’in değerlerine 
karşı yapılan saldırılara yönelik rüştünü 
ispat ettiğine basit bir misal vermek iste-
rim: Macron’un en son Rasulullah Efen-
dimize hakaret içeren karikatürlerin ya-
yınlanmasını fikir özgürlüğü kapsamında 
değerlendirmesinin ardından Kuveyt’te 
bir restoran sahibi, müşterilerden sos-
yal mesafe kuralı gereği yere yapıştırdı-
ğı ve üzerinde Macro’nun fotoğrafının 

İslâm’a ve Müslümanlara 
yönelik saldırılar söz 
konusu olduğunda 

Müslümanların 
söylemleri, öfkeleri ve 
istedikleri, başımızdaki 
yöneticilerinkinden çok 
farklıdır. Klişe tabirimle; 
yöneticiler bir vadide, 
ümmet-i Muhammed   

bir vadide…

RASULULLAH’A HAKARET AFFEDİLEMEZ! KÜSTAH MACRON’UN YAPTIĞI KABUL EDİLEMEZ!
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Enerji Kan Kokuyor!

olduğu stickerların üzerine basılması 
istemiştir. Evet, üzerine basılmasını iste-
diği görseller, Peygamberimize hakaret 
eden Macron’un resmidir. Bu, Allah için 
öfkenin tezahüründen başkasıyla ifade 
edilemez. Bunun diğer bir anlamı aslında 
şudur: İslâm’a ve peygamberimize saldı-
rılar karşısında ümmet öfkeli ve dertli; 
yöneticiler ise kayıtsız… 

İslâm’a ve Müslümanlara yönelik sal-
dırıları; sadece kınayan, çok kızdırıldık-
larında(!) ise “şiddetli” kınayabilen hatta 
daha çok kızdırıldıklarında, hiçbir tesiri 
olmayan ve birkaç gün sonrasında unu-
tulan boykot çağrısı yapan aciz yöneti-
ciler durdurabilir mi? Bu tür hakaretler 
söz konusu olduğunda bunlara, Müslü-
manların dertlerini BM’ye havale eden 
liderler son verebilir mi? Ya da bugün üst 
perdeden eleştirdikleriyle yarın hiçbir 
şey olmamış gibi bir araya gelip aynı kad-
rajda dostane görüntüler verecek olanlar 
bunu yapabilir mi? 

Yahut da “şu anda Paris Büyükelçimizin 
geri çağrılmasına gerek yok” diyecek ka-
dar acizlik içerisinde olan idareciler had 
bildirebilir mi? Esen, gürleyen ama ne 
hikmetse bir türlü yağmasını bilmeyen/
yağamayan acizler Rasulullah’a hakareti 
sonlandırabilir mi?

Kella! Bu, ancak kâfir Fransa’nın ve 
diğer Allah düşmanlarının cesaretini ar-
tırmaktadır. 

Peki, sormak isterim… Fransa’nın 
her fırsatta İslâm’a saldırması fikir öz-
gürlüğü müdür? Onları hadsizce saldıra-
bilmeleri konusunda cesaretlendiren şey 
fikir özgürlüğü müdür? Ya da bu karika-
türü çizen şahıslar cesaret timsali insanlar 
mıdır? Hayır, hiç birisi değil. Bu bir mey-
dan okumadır maalesef… İki milyarlık 
İslâm ümmetine açık bir meydan okuma 
ve aşağılamadır! Kâfirleri değerlerimize 
saldırmak konusunda cesaretlendiren, 
yöneticilerin sessizliğinden daha doğrusu 
icraatsizliğinden başkası değildir; İslâm’a 
karşı kayıtsız oluşlardır. 

Yöneticilerin sahip oldukları güç ve 
imkân fertlerin sahip oldukları ile asla 
mukayese edilemez. Birisi fert diğeri ise 

koskoca siyasi bir varlık/güç yani devlet-
tir. Güç ve imkânı ellerinde bulunduru-
yor olmalarına rağmen hareket etmiyor 
olmaları şu örneğe ne kadar da benziyor: 

Kötü adam…

Üç arkadaş yolda yürürken “en kötü 
adam kim olacak” yarışı yapmaya karar 
vermişler. İçlerinden birisi hemen işe 
koyulmuş; “en kötü adam” olabilmek 
için kötülük yapmak üzere masumane 
bir şekilde oynayan bir kız çocuğunu 
dövmüş. Tâbi masumane oynayan bir 
çocuğu dövmek büyük bir kötülüktü. 
İkinci arkadaş yerde acı içerisinde kıv-
ranan çocuğa el uzatmak ve yardım 
etmek yerine bir tekme de o vurmuş. 
Yerde acı içerisinde yatan çocuğa vur-
dukça vurmuş… Sonrasında dönmüş 
ilk kötülüğü yapana “ayakta masumane 
oynayan çocuğa vurmak kötülüktür. Ancak 
yerde yardım bekleyene vurmak daha da 
kötülüktür” demiş. Bu iki arkadaş hiçbir 
şey yapamayana dönerek “hele sen artık 
bizim yanımızda kötülük yapabilirim iddia-
sında falan bulunma, bak hiçbir şey yapa-
madın” demişler. Bunun üzerine zahirde 
hiçbir kötülük yapmayan kişi “içinizde en 
çok kötülüğü ben yaptım” demiş. Diğer 
arkadaşları “hiçbir şey yapmadığın hâlde 
nasıl olacakmış bu iş?” diye sorunca; “se-
nin masumane oynarken dövdüğün, senin 
de yerdeyken kaldırmak yerine daha ileri 
giderek vurduğun o kız çocuğu ben öz kar-
deşim. Öz kardeşine göz göre göre sahip 
çıkmamak en kötüsüdür” demiş ve en 
kötü olduğunu böylelikle ispatlamış. 

Müdahale etme imkânı ve gücü ol-
duğu hâlde müdahale etmeyenden daha 
kötüsü var mıdır sizce? 

Tıpkı bu hikâyede olduğu gibi imkânı 
olduğu hâlde Peygamberimize yönelik sal-
dırıları durdurmayandan kötüsü yoktur. 

Sadece yöneticiler mi değerlerimize 
hakaret edildiğinde kayıtsız kalanlar? Ta-
bii ki de hayır! Başta Diyanet İşleri Baş-
kanlığı olmak üzere âlimler ve kanaat 
önderleri de üzerlerine düşeni hakkıyla 
yapmamaktadırlar. Rasulullah’a hakaret 
ediliyorken Efendimizin uyku adabından 
bahsedenler de rüştünü ispat edememiş-

tir. Sadece Rasulullah için öfkelenmeye 
davet eden ancak hakaretlere kayıtsız ka-
lan yöneticileri muhasebe etmeye davet 
etmeyen âlimlerimiz hakkı söyleme ko-
nusunda sınıfta kalmışlardır maalesef…

Ahmed ibn Hanbel’e sormuşlar, “Ne-
den Hıristiyan görünce gözlerini kırparak 
bakıyorsun?” diye. Cevap vermiş: [أقدُر  ل 
 Elimde“ [أن أنظر إلى من افترى على الل وكذب عليه
değil, Allah’a iftira atan ve hakkında yalan 
isnat eden kişiye normal bakamıyorum.” 
Nasıl bir aymazlıktır ki Rasulullah’a sa-
lavat getirilen hutbelerde Rasulullah’a 
sahip çıkmak adına bir kelam dahi konu-
şulmuyor. Ya da en fazla “O’nu sevmek” 
anlatılmakla yetiniliyor. Sohbetler sıra-
sında adı anıldığında, eller kalbin üzeri-
ne konulacak kadar saygı duyuluyor da 
Efendimize sahip çıkmayan yöneticilere 
Allah için öfkelenilmiyor.

Tıpkı Ahmed bin Hanbel gibi Peygam-
ber Efendimize sahip çıkmayan yönetici-
lere karşı Allah için kızgınlığımız olmalı 
değil mi? Allah’ın peygamberine hakaret 
ediliyorken kılını kıpırdatmayan yönetici-
lere diyecek sözümüz olmalı değil mi? 

Peygamber Efendimizin mendup me-
sabesinde olan sünnetlerinden bahsedip 
de Rasulullah’a hakaret edildiğinde köklü 
çözümü haykırmayan ya da yöneticileri 
vazifeye davet etmeyenlerin hâli, Hüse-
yin RadiyAllahu anh’in şehadeti sırasında 
tepkisiz kalıp şehadetinden sonra Hasan 
Basri’ye gömleğin üzerindeki kanın necis 
olup olmadığını sormaya gelenlerin hâli-
ne ne kadar da benziyor. 

Hasan Basri’nin onlara cevabı şöyle 
olmuş: “Hüseyin’in kanına sessiz kaldınız 
da sineğin kanı hakkında mı soruyorsunuz?” 

Ez Cümle

Bize her konuda örnek olan Rasulul-
lah Efendimiz İslâm’a ihanet edenlere, 
tebaasının değerlerine saldıranlara kıyam 
ederek fiilî sünnetiyle de bizlere yapılma-
sı gerekeni göstermiştir aslında. 

Benî Kurayza Yahudilerinin Peygam-
berimizle olan anlaşmalarına gö re, Hen-
dek Savaşı’nda düşman tarafından sarılan 
Medine’yi, Müslü manlarla el ele vererek 
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müdafaa etmeleri gerekiyordu.2  Fakat 
bunu yapmadı lar. Üstelik anlaşma hü-
kümlerini hiçe sayarak, harbin en nazik 
safhasında müşriklerle iş birliğine giriş-
tiler. Peygamber Efendimizin tahkik ve 
sulh için gönderdiği heyete hakarette bu-
lundular ve “Rasulullah da kim oluyormuş? 
Mu hammed’le aramızda ne ahit vardır, ne 
de akd!” dediler. Hatta daha da ileri gide-
rek, Peygamber Efendimiz için küstahça 
ağır sözler bile sarf  ettiler.3 Hendek Sa-
vaşı’nın Müslümanların zaferiyle sonuç-
lanmasının hemen ardından daha Rasu-
lullah ve Sahabe efendilerimiz savaşın 
yükünü üzerlerinden atmamış-
lardı ki Allah Azze ve Celle, Ra-
sulullah’a Cebrail’i gönderdi ve 
şöyle dedi:

َلح ؟ َقاَل  نََعْم َقاَل لَِكّنَا لَْم  [أََوَضْعُتْم الّسِ
نََضع أَْسِلَحتَنا بَْعد اِْنَهْض إِلَى َهُؤَلِء] 

“(Ya Rasulallah!) Siz silahı-
nızı bıraktınız mı? Hâlbuki 
biz (melekler) henüz bırak-
madık. Şimdi hemen Benî 
Kurayza’nın üzerine yürü-
yün!”4 Derhal Hz. Bilâl’i ça-
ğırtarak, bütün Müslümanlara 
şunu nidâ etmesini em retti: 
ُقَرْيَظَة] إَِلّ ِفي بَِني  الَعْصَر  أََحٌد  يَُصِلَّيَنّ   [َل 
“Sizden hiçbiriniz ikindiye 
Benî Kurayza dışında bir 
yerde kılmasın!”5 Nihayetin-
de Rasulullah ordusuyla birlikte 
Benî Kurayza üzerine yürüdü ve 
ihanetlerinin bedelini onlardan 
sordu. İslâm, ihanetlerinin bedeli olarak, 
savaşanlarının boyunlarının vurulma sına, 
mallarının Müslümanlar arasında taksim 
edilmesine, çocuklarla kadınların ise esir 
alınmasına hükmetti.6

Rasulullah Efendimiz başta olmak 
üzere değerlerimize yönelik saldırılara, 
izzeti kâfirlerin yanı başında arayan değil, 
bilakis Allah katında arayan irade sahibi 
yöneticiler “dur!” diyebilir. 

Satvetiyle kâfirleri titreten komutan-
lar ve yöneticiler sonlandırabilir. Tıpkı 
Fransa’da kadınlı erkekli dans akımı baş-
ladığını haber aldığında bu ahlaksızlığın 
Hilâfet topraklarına da sirayet etmesin-

den endişe duyduğu için ivedilikle mektup 
yazan Kanuni Sultan Süleyman gibi. Ne 
diyordu mektubunda: “Ben ki, kırk sekiz 
krallığın hakanı Sultan Süleyman Han’ım. 
Sefirimden aldığım habere göre, memle-
ketinizde ‘dans’ namı altında kadın-erkek 
birbirine sarılmak suretiyle, herkesin gözü 
önünde faydasız işler işlenmekte olduğunu 
işitmişimdir. İş bu rezaletin memleketime 
de sirayeti ihtimali muvacehesinde name-i 
hümayunum elinize ulaşmasından itibaren 
derhal son verilmediği takdirde, bizzat or-
duyu hümayunumla gelip kendi ellerimle 
men etmeye muktedirim.” 

İslâm’ın değerlerine yönelik saldırılara 
karşı bu denli had bildirmeye mukabil Fran-
sa’da kadınlı-erkekli dansa son verilmiş 
ve neredeyse yüz yıl dans yapılmamıştır.

Osmanlı Hilâfet Devleti’nin en zayıf 
olduğu dönemde dahi değerlerimize sal-
dırılmasına müsaade edilmemiş, gereken 
tepki fazlasıyla gösterilmiştir. Yine Fransa 
küstahça Rasulullah Efendimize hakaret 
içeren bir tiyatro oynatmak ister ve bunu 
duyan Abdulhamid Han, Fransız elçiyi 
savaş kıyafetiyle bir elinde kılıç diğerinde 
ise ayakkabıları olmak üzere karşılaya-
rak şöyle der: “Şayet Rasul’üme hakaret 
içeren, oynatmayı düşündüğünüz oyuna 

1  Âl-i İmran 118

2  İbn Hişam

3  İbn Hişam, Tabakât, Muslim

4  Buharî

5  Buharî

6  İbn Hişam, Tabakât, Taberî

derhal son vermezseniz ayakkabımı çiğne-
diğim gibi sizin ülkenizi de çiğnerim.”

Son olarak; bunların hepsi Rasulullah 
Efendimizin buyurduğu gibi [ٌة ُجّنَ َماُم  اْلِ  إِّنََما 
ِبِه َويُّتََقى  َوَرائِِه  ِمْن  -Muhakkak ki Ha“ [يَُقاتَُل 
life/İmam bir kalkandır, onun ardında 
savaşılır ve korunulur.” konusuyla ala-
kalıdır. Rasulullah’ın bu sözü pratik karşılığı 
olduğu gün değerlerimiz sahipsiz kalma-
yacaktır. Kâfirler fütursuzca saldırma ce-
sareti bulmayacaklardır. Hadlerini aşama-
yacaklar ve İslâm’a dil uzatamayacaklardır. 

Evet, bunların hiç birisini yapamaya-
caklar, çünkü o zaman karşıla-
rında aciz bir şekilde kınamakla 
yetinen değil, reel politik hesabı 
yapan değil, ne pahasına olur-
sa olsun had bildirmek üzere 
ordular seferber eden yöne-
ticiler, raşid halifeler olacaktır. 

Rabbimiz o günleri bizler 
için yakınlaştırsın! Bizleri Râ-
şidî Hilâfet Devleti çatısı al-
tında birleştirsin. Rabbimiz 
bizlere İslâm’a hakaret eden 
kâfirlere kendi ağızlarıyla “zil-
lete mahkûm olan biziz, izzet 
ise ancak Allah’a, Rasulü’ne ve 
müminlere aittir” hakikatini söy-
letecek raşid halifeler ikram 
etsin! Fransa’nın tıpkı geçmişte 
olduğu gibi, yalvararak eman 
dilediği o günleri dünya gözüyle 
görmeyi nasip etsin!

RASULULLAH’A HAKARET AFFEDİLEMEZ! KÜSTAH MACRON’UN YAPTIĞI KABUL EDİLEMEZ!
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YENİYENİ

ço
k
 y

a
k
ın

d
a
!

sİPARİŞ İÇİN +90 312 229 77 91

Celil âlim Atâ bin Halil Ebû’r Raştâ uzun yıllar fıkıh usûlü konusunda dersler 
almış ve dersler vermiş, fıkıh usûlü sahasında tüm geçmiş çalışmaları gözden 
geçirmiş sonra da bu muhteşem eseri kaleme almıştır.

Hilâfet Devleti’nin yokluğunda doğmuş, yaşamış; insanların küfrün 
hâkimiyeti altında onun fasit kültüründen ne denli etkilendiğini görmüş ve bu 
minvalde de İslâm hukukunun/fıkhının eksikliğinin etkilerini derinden 
hissetmiş bir âlim olan Şeyh Atâ Ebû Raştâ İslâm Devleti’nin gölgesinde 
büyüyen ilk dönem fıkıh usûlü âlimlerinden farklı olarak ikinci Râşidî Hilâfet 
Devleti’ne giden yolda fıkıh usûlünün ümmet nezdinde kolaylıkla anlaşılması 
ve taklit edicilikten ziyade içtihat edicilik seviyesinde âlimler çıkarılması 
noktasında önemli bir çalışmaya imza atmıştır. 

Köklü Değişim Yayıncılık olarak gururla yayımladığımız; fıkıh usûlü ile 
meşgul olanların ufuklarını açacağına, Batılı necis kültürün tasallutu altında 
tefekkür ve içtihat edebilme yetisini kaybetmiş dimağlara yol gösterici bir 
rehber olacağına inandığımız bu nadide eseri kıvançla sunuyoruz. 
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