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Önsöz
Birleşmiş Milletler Teşkilâtına üye 193 Devlet’in 60’ına, 7,145 milyarlık Dünya
Nüfusunun 1,6 Milyarına, 150 milyon Km2 olan dünya karalarının 19 milyon Km2’sine sahip
olan 60 İslâm Ülkesinin sahip olduğu İslâm Coğrafyası, kendi aralarındaki sınırlar yok
sayıldığında oluşturdukları blok ile:


Dünya adası olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarının merkezinde bulunan,



Dünyanın en büyük iç denizi konumundaki Akdeniz, Kızıl Deniz ve Karadeniz’in giriş
kapıları sayılan Cebeli Tarık, Bab-El Mendeb, Çanakkale ve İstanbul boğazları ve
Süveyş Kanalını kontrol eden,



Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu, Akdeniz, Karadeniz, Kızıldeniz ve Hazar Denizine
kıyıları olan,



Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarına, Avrupa Birliği, Rusya, Hindistan, Çin gibi süper güç
sayılan Dünyanın büyük devletlerine kara ve denizden, Amerika Birleşik Devletleri’ne
denizden sınır komşusu olan,



Dünya kara, hava ve deniz ulaşım yollarının alternatifsiz merkezi olma imkânına sahip
bulunan,



Dünya petrol rezervlerinin %55,5’ine, üretiminin %45,6’sına, doğalgaz rezervlerinin
%64,1’ine, üretiminin %33’üne, sahip olan,



Jeopolitik konumu, ortak medeniyet değerleri ve tarihi birikimi ile imkân, gayret ve
hedeflerini birleştirerek geleceğin süper gücü olmaya namzet potansiyel bir güce sahip
bulunmaktadır.
Sahip olduğu avantajlara rağmen İslam ülkeleri; emperyalist küresel güçlerin

müdahaleleri ile büyük bir kargaşa içine düşmüş, egemen olmaları gerektiği Coğrafyada üniter
devlet yapılarının içindeki etnik ve mezhepsel farklılığa sahip unsurlarının birbirleri ile
savaştırıldığı, ilan edilmemiş, gizli, sinsi, kirli ve asimetrik Üçüncü Dünya Savaşının alanı
haline getirilmiştir.
ASSAM (Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi) Derneği: Müslüman
milletlerin refahı, kurdukları devletlerin bekası, dünyada barışın tesisi ve adaletin
hâkimiyetinin, İslam ülkelerinin bir süper güç olarak dünya siyaset sahnesine çıkması ile
mümkün olabileceği düşüncesinden hareketle 2013 yılında kurulmuştur.
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ASSAM’ın amacı; Müslüman devletlerin ortak bir irade altında toplanması için
ihtiyaç duyulan müesseseler ve bu müesseselerin teşkilatlanma esas ve prensiplerinin oluşup
gelişmesini sağlayacak fikri çalışmalar yapmaktır.
ASSAM Bu amacı tahakkuk ettirmek maksadıyla; yurt içi ve dışında bazı üniversite
ve STK çatı kuruluşlarıyla birlikte seminerler, paneller, sempozyum ve uluslararası kongreler
düzenlemektedir. 2023 yılına kadar tamamlamayı planladığı yedi adet kongreden; Birincisini
“İslam Birliği için Yönetim Şekil ve Organları Mevzuatının Tespiti” başlığı altında 2017
yılında; İkincisini “İslam Ekonomisi ve Ortak Ekonomik Sistemler” Başlığı altında 2018
yılında; Üçüncüsünü

“Savunma Sanayi İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti, “ASRİKA

Ortak Savunma Sanayi Üretimi” başlığı ile 2019 yılında başarıyla gerçekleştirmiştir.
İcra edilen ilk üç kongre sonunda;


Müslüman Milletlerin refahı, kurdukları devletlerin güvenlik ve bekası, dünyada
barışın tesisi ve idamesi, adaletin hâkimiyeti ve İslâm Dünyasının süper güç olarak
tarih sahnesine yeniden çıkabilmesi için ASYA-AFRİKA “ASRİKA” Coğrafyasını
mihver kabul eden İSLÂM ÜLKELERİNİN bir irade altında toplanmasının
gerektiğini ve bunun için de acilen daimi faaliyet gösterecek “İSLÂM ÜLKELERİ
PARLAMENTOSU”nun kurulması ve “Her İslâm Ülkesinin Bakanlar kurulunda
İslâm Birliği Bakanlığı” ihdas edilmesinin önemi;



İslâm Ülkelerinin dünya standartlarının üzerinde refah düzeyine ulaşabilmeleri ve
ekonomik bağımsızlıklarını kazanabilmeleri için; Çağın teknolojisini kullanan,
Üretimi teşvik eden, mal ve hizmet mübadelesine dayalı, faizsiz, emeği-sermayeyitüketiciyi

koruyan,

adil

gelir

dağılımı

sağlayan,

küresel

güçlerin

hileli

yönlendirmelerinden etkilenmeyen, özerk para dolaşım sistemine sahip olan, İslâm
Birliği yolunda ikinci adım olarak, İSLÂM İKTİSADINA DAYALI İSLÂM
ÜLKELERİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ SİSTEMİNİN hayata geçirilmesi gerektiği;


ASRİKA mihverindeki 60 İslam Devletinin milli sınırları ve yapısı değişmeden,
etnik ve coğrafi yakınlıklarına göre DOKUZ BÖLGESEL FEDERASYON ve bu
bölgesel İslâm Federasyonlarının oluşturduğu KONFEDERAL bir yapı ile bir irade
altında toplanarak İSLÂM BİRLİĞİNİN oluşturulmasının mümkün görüldüğü;



ASRİKA İslâm Devletleri Konfederasyonu bünyesindeki SAVUNMA SANAYİ
BAKANLIĞI’na bağlı olarak, Dokuz Bölgesel İslâm Ülkeleri Federasyonlarında
“SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIKLARI”, bu başkanlıklara bağlı olarak da
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her “Bölgesel İslâm Devletleri Federasyonuna” bağlı Milli Devletlerin bünyesinde
de “SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIKLARI” Kurulması hususu;
Yayınlanan Bildirgelerde vurgulanmıştır.
Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongreleri serisinin 2020 yılında uygulanacak
olan 4’üncü Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi; Tele-Konferans yöntemi ile
Üsküdar Üniversitesi (ÜÜ), Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (KDÜ), Adaleti Savunanlar
Derneği (ASDER) ve İDSB İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği iştirakiyle 12-13
Aralık 2020 tarihinde İSLÂM BİRLİĞİ İÇİN ORTAK SAVUNMA SİSTEMİ USUL VE
ESASLARININ TESPİTİ, “ASRİKA KONFEDERASYONU SAVUNMA SİSTEMİ”
ana teması altında yapılacaktır.
KONGREDE:


ASRİKA İslam Ülkelerinin Jeopolitik Durumunun Değerlendirilmesi;



Küresel Güçlerin Savunma Organizasyonları ve İslam Ülkelerindeki Faaliyetlerinin
tespit edilmesi;



İslam Ülkeleri; Savunma Organizasyonları ile Askeri Güçleri ve Envanterlerindeki
Harp, Silah ve Araçlarının menşeinin tespit edilmesi;



Osmanlı Dönemi Savunma Organizasyonu ve günümüzde Dünya Üzerindeki
Savunma İttifaklarının İncelenmesi;



ASRİKA İslam Ülkeleri Konfederasyonu için Tasavvur edilen Savunma Bakanlığı
organizasyonu ile tasavvur edilen Bölgesel İslam Ülkeleri ve Mili İslâm Devletlerinin
İdeal Savunma Organizasyon Modelinin (Bir Hal Tarzı olarak) tespit edilmesi;

Alt Konularının belirlenmesi hedeflenmiştir.
Kongreye bildiri sunan değerli akademisyen ve bilim insanlarımıza şükranlarımı
sunar, Kongrenin İslâm Dünyası ve Dünyamız için hayırlı sonuçlara vesile olmasını dilerim.
Adnan Tanrıverdi
Em. Tuğgeneral
ASSAM Ynt. Krl. Bşk.
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ASRİKA İslam Devletleri Birliği Savunma
Organizasyonu (Mutasavver Model)
Adnan Tanrıverdi
Emekli Tuğgeneral - ASSAM Ynt. Krl Bşk.
atanriverdi@sadat.com.tr

Mutasavver ASRİKA İslâm Devletleri savunma Organizasyonu, yapılmış olan üç
adet ASSAM İslâm Birliği Kongresi sonucunda yayınlanan Bildirgeler
İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Anayasası (Model)

4

1 2 3

ve ASRİKA

taslağında yer alan hükümler esas

alınacaktır.
İslâm Dünyasını oluşturan devletler gerçek potansiyeline rağmen: Bugün
topraklarına en çok müdahale edilen, Birleşmiş Milletleri en fazla meşgul eden, Terör ve
anarşinin topraklarında eksik olmadığı, Kaynakları yabancı güçler tarafından yönetilen, İnsan
hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği, Gelir dağılımının bozuk olduğu, Siyasi, sosyal ve
ekonomik istikrarsızlıkların hâkim olduğu, İç meselelerini çözmek için dış güç merkezlerinin
yardım ve desteğini talep eden ve muhtaç olan ülkeler konumunda bulunmaktadır.
İslâm Dünyası Egemen olması gerektiği Coğrafyasında, her bir İslam Ülkesinin üniter
yapılarının içindeki etnik ve mezhepsel farklılığa sahip unsurlarının birbirleri ile
savaştırıldığı, ilan edilmemiş, gizli, sinsi, kirli ve asimetrik Üçüncü Dünya Savaşının
alanı haline getirilmiştir.
60 İslâm Ülkesinin içinde bulunduğu kargaşadan kurtulup hak ettiği güce ulaşarak
sahip oldukları toprakları ve dünyayı barış ve huzur beldesi haline getirmeleri, kendilerinin
bir irade altında toplanması ile mümkün olacaktır.
İslam Ülkelerinin bir irade altında toplanabilmesi için;
Öncelikle;
Yetkisi, imkânları, gücü, yapısı anayasa, yasa ve tüzüklerle belirtilmiş, 60 İslâm Ülkesinin
Ortak iradesinin temsil edildiği “İslâm Ülkeleri Parlamentosu”nun daimi olarak teşekkül
ettirilerek “İslâm Ülkeleri Konfederasyonu” oluşturulmalıdır.
Arkasından;

[1] https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2017/kongre-17-deklarasyonu.html
[2]https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2018/kongre-18-deklarasyonu.html
[3]https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2019/kongre-19-deklarasyonu.html
[4]https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2017/konfederasyon-anayasasi.html
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İslâm Ülkeleri Konfederasyonunun, devletlerin asli görev alanları olan, adalet, İçişleri, dış
politika ve Savunma usul, esas ve prensiplerini belirleme çalışmaları sürdürülürken,
Etnik ve coğrafi bakımdan yakın İslam Devletlerinin ortak iradelerinin temsil edildiği
“Bölgesel İslâm Ülkeleri Parlamentoları” teşkil edilmelidir. (İslâm Ülkeleri dokuz ayrı
coğrafyada gruplandırılabilir. Orta Doğu/12 Devlet, Orta Asya/8 Devlet, Yakın Doğu/4
Devlet, Güney Doğu Asya/3 Devlet, Kuzey Afrika/6 Devlet, Doğu Afrika/6 Devlet, Kuzey
Batı Afrika/10 Devlet, Güney Batı Afrika/8 Devlet, Avrupa/4 Devlet, Müslüman
Devletleri)5(EK-A), (EK-B)
Müteakiben;
“Bölgesel

İslâm

Konfederasyonları”nın

merkezî

yönetimleri

güçlendirilerek

Federasyonlara dönüşmesi ve her birinin “İslâm Ülkeleri Birliğine” Konfedere Birlik
olarak bağlanması sağlanmalıdır.
Nihai olarak da;
Merkezî müşterek iradenin “İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Parlamentosu”nda, bölgesel
oluşumların

müşterek

iradelerinin

de

“Bölgesel

İslâm

Ülkeleri

Federasyon

Parlamentoları”nda temsil edilmesi;
Parlamentolara bağlı “icra organlarının” oluşturulması;
Merkezi ve bölgesel icra organlarının kontrolünde “Adalet Divanları” ve Adalet
Divanlarının kararlarının uygulanmasını sağlayacak, “Ani Müdahale Kuvvetleri”nin
kurulması;
“Asayiş ve iç güvenliğin” temini için teşkilâtlanma;
Dış güvenliğin sağlanması için “savunma sanayi üretimi işbirliğinin” oluşturulması ve
“SAVUNMA İTTİFAKININ” organizasyonu;
“Ortak dış politikaların” belirlenmesi ve uygulanması için teşkilâtlanma;
“Ekonomik işbirliği” oluşturma;
İslâm Ülkeleri Konfederasyonu için ve Bölgesel İslâm Ülkeleri Federasyonları için “İnsan
Hakları” ve “Ceza Mahkemeleri”nden oluşan bağımsız “yargı sisteminin” oluşturulması;
Sağlanarak,

“ASRİKA

İslâm

Devletler

Birliği,

Konfederal

Cumhuriyeti”[ 6]

gerçekleştirilmiş olacaktır.
Sonuçta ASSAM;

[5]file:///C:/Users/Adnan%20Tanr%C4%B1verdi/Downloads/ASSAM_Konfederasyon_Anayasa_Taslagi%20(7).p
df , Syf.1, Başlangıç
[6]Konfederasyon Anayasa Taslağı(KAT), Syf.2, Mad.1
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ASRİKA mihverindeki 60 İslâm Ülkesinin milli sınırları ve yapısı değişmeden, etnik ve
coğrafi yakınlıklarına göre DOKUZ BÖLGESEL FEDERASYON ve bu bölgesel İslâm
Federasyonlarının oluşturduğu KONFEDERAL bir yapı ile bir irade altında toplanarak
İSLÂM BİRLİĞİNİN oluşturulmasını mümkün görmektedir.
Bu tasavvura göre ASRİKA İslâm Devletler Birliğinin Organizasyon Şeması EK-C
olarak sunulmuştur.
ASRİKA İslâm Devletler Birliği Savunma Organizasyonu;
İslâm Dünyası askeri güç olarak, 4.707.550 asker, 28.760 tank, 84.063 zırhlı araç, 26.184
top ve 2.577 savaş gemisi sayıları ile Dünyada birinci sırada yer alırken, 10.986 savaş
uçağı ve 3.937 helikopter sayısı ile de ABD’den sonra dünyada ikinci sırada, 191 milyar
dolar savunma harcamakları ile de ABD ve Çin’in arkasından üçüncü sırada
bulunmaktadır.
SAVUNMA, Konfederasyon tarafından merkezden yürütülecek beş faaliyet alanından
birini oluşturmaktadır.
Taslak Anayasanın 117. Maddesine göre; Konfederal Cumhuriyet Başkanı Başkanlığında;
Konfederal Cumhuriyet Başkan yardımcıları, Bölgesel Federal Cumhuriyet Başkanları,
Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz, Hava
ve Müşterek Kuvvet Komutanlarının katıldığı, “Konfederal Cumhuriyet Güvenlik
Konseyi”nin kurulması öngörülmektedir.” [7]
SAVUNMA BAKANLIĞI (Mutasavver bir Model); (EK-D)
Bakana bağlı;
Konfederasyon Merkezinde bulunan Genel Kurmay Başkanı, Kara, Deniz, Hava, Hava
Savunma ve Füze, Siber ve Elektronik Güvenlik Komutanlıkları ile EK-B’de belirtilen
Dokuz Bölgesel Federasyonun her birinin merkezinde konuşlanmış, Ordu Seviyesinde
Müşterek Harekât Komutanlıklarından oluşması tasavvur edilmektedir.
Müşterek Harekât Komutalıklarının Harekât Kontrolüne Verilmiş ve Milli Devletlerin
Merkezlerinde Konuşlandırılmış olarak;
1. Federal Bölgede (Orta Doğu İslâm Devletleri Federasyonu);
a. Kara Kuvvetleri K.lığına Bağlı;
5) Hava Üs ve Meydan Komutanlıkları
1) Bir adet Kolordu Komutanlığı,
6) Hava Eğitim Komutanlığı
2) Kara Eğitim Komutanlığı
d. Hava Savunma ve Füze Savunma
3) Lojistik Destek Komutanlığı
Kuvvetleri K.lığına Bağlı;
4) Tümen ve Tugay Seviyesinde Taktik
1) Radar Üs Komutanlıkları
Birlik Komutanlıkları
2) Hv. ve Füze Savunma Komutanlıkları
[7] KAT, Shf. 32
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b. Deniz Kuvvetleri K.lığına Bağlı;
1) Deniz Üs ve Liman Komutanlıkları
2) Deniz Lojistik Destek Komutanlığı
c. Hava Kuvvetleri K.lığına Bağlı;
1) Stratejik Hava Kuvvet Komutanlığı
2) Füze Komutanlığı
3) Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı
4) Hava Lojistik Destek Komutanlığı

3) Lojistik Destek Komutanlığı
4) Eğitim Komutanlığı
e. Siber ve Elektronik Güvenlik Kuvvetleri
Komutanlığına Bağlı
1) Siber Güvenlik Komutanlığı
2) Elektronik Harp Komutanlığı
3) Lojistik Destek komutanlığı
4) Eğitim komutanlığı

2. Federal Bölgede (Orta Asya İslam Devletleri Federasyonu);
a. Kara Kuvvetleri K.lığına Bağlı;
3) Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı
1) 8 adet Kolordu Komutanlığı,
4) Hava Lojistik Destek Komutanlığı
2) Kara Eğitim Komutanlığı
5) Hava Üs ve Meydan Komutanlıkları
3) Lojistik Destek Komutanlığı
6) Hava Eğitim Komutanlığı
4) Tümen ve Tugay Seviyesinde Taktik
d. Hava Savunma ve Füze Savunma
Birlik Komutanlıkları
Kuvvetleri K.lığına Bağlı;
b. Deniz Kuvvetleri K.lığına Bağlı;
5) Radar Üs Komutanlıkları
1) Donanma Komutanlığı
1) Hava ve Füze Savunma
2) Akdeniz Filo Komutanlığı
Komutanlıkları
3) Hazar Filo Komutanlığı
2) Lojistik Destek Komutanlığı
4) Deniz Üs ve Liman Komutanlıkları
3) Eğitim Komutanlığı
5) Boğazlar Komutanlığı
e. Siber ve Elektronik Güvenlik Kuvvetleri
3) Lojistik Destek Komutanlığı
Komutanlığına Bağlı
4) Deniz Eğitim komutanlığı
1) Siber Güvenlik Komutanlığı
c. Hava Kuvvetleri K.lığına Bağlı;
2) Elektronik Harp Komutanlığı
1) Stratejik Hava Kuvvet Komutanlığı
3) Lojistik Destek komutanlığı
2) Füze Komutanlığı
4) Eğitim komutanlığı
3. Federal Bölgede (Yakın Doğu İslâm Devletleri Federasyonu);
a. Kara Kuvvetleri K.lığına Bağlı;
4) Hava Lojistik Destek Komutanlığı
1) Dört adet Kolordu Komutanlığı,
5) Hava Üs ve Meydan Komutanlıkları
2) Kara Eğitim Komutanlığı
6) Hava Eğitim Komutanlığı
3) Lojistik Destek Komutanlığı
d. Hava Savunma ve Füze Savunma
4) Tümen ve Tugay Seviyesinde Taktik
Kuvvetleri K.lığına Bağlı;
Birlik Komutanlıkları
1) Radar Üs Komutanlıkları
b. Deniz Kuvvetleri K.lığına Bağlı;
2) Hv. ve Füze Savunma Komutanlıkları
5) Donanma Komutanlığı
3) Füze Savunma Komutanlıkları
1) Deniz Üs ve Liman Komutanlıkları
4) Lojistik Destek Komutanlığı
2) Lojistik Destek Komutanlığı
5) Eğitim Komutanlığı
3) Deniz Eğitim komutanlığı
e. Siber ve Elektronik Güvenlik Kuvvetleri
4) ASYA Filo Komutanlığı
Komutanlığına Bağlı;
c. Hava Kuvvetleri K.lığına Bağlı;
1) Siber Güvenlik Komutanlığı
1) Stratejik Hava Kuvveti Komutanlığı
2) Elektronik Harp Komutanlığı
2) Füze Komutanlığı
3) Lojistik Destek komutanlığı
3) Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı
4) Eğitim komutanlığı
4. Federal Bölgede(Güney Doğu Asya İslâm Devletleri Federasyonu);
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a. Kara Kuvvetleri K.lığına Bağlı;
5) Dört adet Kolordu Komutanlığı,
6) Kara Eğitim Komutanlığı
7) Lojistik Destek Komutanlığı
8) Tümen ve Tugay Seviyesinde Taktik
Birlik Komutanlıkları
b. Deniz Kuvvetleri K.lığına Bağlı;
1) Donanma Komutanlığı
2) Pasifik Filo Komutanlığı
3) Deniz Üs Liman Komutanlıkları
4) Lojistik Destek Komutanlığı
5) Eğitim Komutanlığı
c. Hava Kuvvetleri K.lığına Bağlı;
7) Stratejik Hava Kuvveti Komutanlığı
1) Füze Komutanlığı
2) Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı

3) Hava Lojistik Destek Komutanlığı
4) Hava Üs ve Meydan Komutanlıkları
5) Hava Eğitim Komutanlığı
d. Hava Savunma ve Füze Savunma
Kuvvetleri K.lığına Bağlı;
1) Radar Üs Komutanlıkları
2) Hava ve Füze Savunma
Komutanlıkları
3) Lojistik Destek Komutanlığı
4) Eğitim Komutanlığı
e. Siber ve Elektronik Güvenlik Kuvvetleri
Komutanlığına Bağlı
5) Siber Güvenlik Komutanlığı
1) Elektronik Harp Komutanlığı
2) Lojistik Destek komutanlığı
3) Eğitim komutanlığı

5. Federal Bölgede (Kuzey Afrika İslâm Devletleri Federasyonu);
a. Kara Kuvvetleri K.lığına Bağlı;
5) Hava Üs ve Meydan Komutanlıkları
1) Üç adet Kolordu Komutanlığı,
6) Hava Eğitim Komutanlığı
2) Kara Eğitim Komutanlığı
d. Hava Savunma ve Füze Savunma
3) Lojistik Destek Komutanlığı
Kuvvetleri K.lığına Bağlı;
4) Tümen ve Tugay Seviyesinde Taktik
5) Radar Üs Komutanlıkları
Birlik Komutanlıkları
1) Hv. ve Füze Savunma Komutanlıkları
b. Deniz Kuvvetleri K.lığına Bağlı;
2) Lojistik Destek Komutanlığı
1) Deniz Üs Liman Komutanlıkları
3) Eğitim Komutanlığı
2) Lojistik Destek Komutanlığı
e. Siber ve Elektronik Güvenlik Kuvvetleri
c. Hava Kuvvetleri K.lığına Bağlı;
Komutanlığına Bağlı
1) Stratejik Hava Kuvveti Komutanlığı
1) Siber Güvenlik Komutanlığı
2) Füze Komutanlığı
2) Elektronik Harp Komutanlığı
3) Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı
3) Lojistik Destek komutanlığı
4) Hava Lojistik Destek Komutanlığı
4) Eğitim komutanlığı
6. Federal Bölgede (Doğu Afrika -Kızıl Deniz Havzası- İslâm Devletleri Federasyonu);
a. Kara Kuvvetleri K.lığına Bağlı;
5) Hava Üs ve Meydan Komutanlıkları
1) Dört adet Kolordu Komutanlığı,
6) Hava Eğitim Komutanlığı
2) Kara Eğitim Komutanlığı
d. Hava Savunma ve Füze Savunma
3) Lojistik Destek Komutanlığı
Kuvvetleri K.lığına Bağlı;
4) Tümen ve Tugay Seviyesinde Taktik
1) Radar Üs Komutanlıkları
Birlik Komutanlıkları
2) Hv. ve Füze Savunma Komutanlıkları
b. Deniz Kuvvetleri K.lığına Bağlı;
3) Lojistik Destek Komutanlığı
1) Deniz Üs Liman Komutanlıkları
4) Eğitim Komutanlığı
2) Lojistik Destek Komutanlığı
e. Siber ve Elektronik Güvenlik Kuvvetleri
c. Hava Kuvvetleri K.lığına Bağlı;
Komutanlığına Bağlı;
1) Stratejik Hava Kuvveti Komutanlığı
1) Siber Güvenlik Komutanlığı
2) Füze Komutanlığı
2) Elektronik Harp Komutanlığı
3) Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı
3) Lojistik Destekkomutanlığı
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4) Hava Lojistik Destek Komutanlığı

4) Eğitim komutanlığı

7. Federal Bölgede (Kuzey Batı Afrika-Güney Amerika İslâm Devletleri Federasyonu) ;

a. Kara Kuvvetleri K.lığına Bağlı;
1) Beş adet Kolordu Komutanlığı,
2) Kara Eğitim Komutanlığı
3) Lojistik Destek Komutanlığı
4) Tümen ve Tugay Seviyesinde Taktik
Birlik Komutanlıkları
b. Deniz Kuvvetleri K.lığına Bağlı;
1) Donanma Komutanlığı
2) Deniz Üs Liman Komutanlıkları
3) Lojistik Destek Komutanlığı
4) Deniz Eğitim komutanlığı
5) Atlas Filo Komutanlığı
6) Boğaz Komutanlığı
c. Hava Kuvvetleri K.lığına Bağlı;
1) Stratejik Hava Kuvveti Komutanlığı
2) Füze Komutanlığı
3) Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı

4) Hava Lojistik Destek Komutanlığı
5) Hava Üs ve Meydan Komutanlıkları
6) Hava Eğitim Komutanlığı
d. Hava. ve Füze Savunma Kuvvetleri
K.lığına Bağlı;
1) Radar Üs Komutanlıkları
2) Hava ve Füze Savunma
Komutanlıkları
3) Füze Savunma Komutanlıkları
4) Lojistik Destek Komutanlığı
5) Eğitim Komutanlığı
e. Siber ve Elektronik Güvenlik Kuvvetleri
Komutanlığına Bağlı
1) Siber Güvenlik Komutanlığı
2) Elektronik Harp Komutanlığı
3) Lojistik Destek komutanlığı
4) Eğitim komutanlığı

8. Federal Bölgede (Güney Batı Afrika İslam Devletleri Federasyonu) ;
a. Kara Kuvvetleri K.lığına Bağlı;
5) Hava Üs ve Meydan Komutanlıkları
5) Üç adet Kolordu Komutanlığı,
6) Hava Eğitim Komutanlığı
1) Kara Eğitim Komutanlığı
d. Hava Savunma ve Füze Savunma
2) Lojistik Destek Komutanlığı
Kuvvetleri K.lığına Bağlı;
3) Tümen ve Tugay Seviyesinde Taktik
1) Radar Üs Komutanlıkları
Birlik Komutanlıkları
2) Hv. ve Füze Savunma Komutanlıkları
b. Deniz Kuvvetleri K.lığına Bağlı;
3) Lojistik Destek Komutanlığı
1) Deniz Üs Liman Komutanlıkları
4) Eğitim Komutanlığı
2) Lojistik Destek Komutanlığı
e. Siber ve Elektronik Güvenlik Kuvvetleri
c. Hava Kuvvetleri K.lığına Bağlı;
Komutanlığına Bağlı;
1) Stratejik Hava Kuvveti Komutanlığı
1) Siber Güvenlik Komutanlığı
2) Füze Komutanlığı
2) Elektronik Harp Komutanlığı
3) Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı
3) Lojistik Destek komutanlığı
4) Hava Lojistik Destek Komutanlığı
4) Eğitim komutanlığı
9. Federal Bölgede (Avrupa İslam Devletleri Federasyonu);
a. Kara Kuvvetleri K.lığına Bağlı;
5) Hv. Üs ve Meydan Komutanlıkları
1) Dört adet Kolordu Komutanlığı,
6) Hava Eğitim Komutanlığı
2) Kara Eğitim Komutanlığı
d. Hava Savunma ve Füze Savunma
3) Lojistik Destek Komutanlığı
Kuvvetleri K.lığına Bağlı;
4) Tümen ve Tugay Seviyesinde Taktik
1) Radar Üs Komutanlıkları
Birlik Komutanlıkları
2) Hv. ve Füze Savunma Komutanlıkları
b. Deniz Kuvvetleri K.lığına Bağlı;
3) Lojistik Destek Komutanlığı
1) Deniz Üs ve Liman Komutanlıkları
4) Eğitim Komutanlığı
2) Lojistik Destek Komutanlığı
e. Siber ve Elektronik Güvenlik Kuvvetleri
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c. Hava Kuvvetleri K.lığına Bağlı;
Komutanlığına Bağlı;
1) Stratejik Hava Kuvveti Komutanlığı
1) Siber Güvenlik Komutanlığı
2) Füze Komutanlığı
2) Elektronik Harp Komutanlığı
3) Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı
3) Lojistik Destek komutanlığı
4) Hava Lojistik Destek Komutanlığı
4) Eğitim komutanlığı
Kara, Deniz ve Hava ana muharebe vasıtalarının cins ve miktarı, Federasyon
bölgelerine yönelik tehdidi karşılayacak şekilde tespit edilecektir.
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EK-A

ASRİKA İSLAM ÜLKELERİ KONFEDERASYONU COĞRAFİ HARİTASI
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EK-B

ASRİKA İSLAM ÜLKELERİ KONFEDERASYONUNA BAĞLI BÖLGESEL FEDERAL DEVLETLER
HARİTASI
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EK-C

ASRİKA İSLAM BİRLİĞİ KONFEDERASYONU TEŞKİLAT ŞEMASI
Ceza ve İnsan
Hakları
Mahkemeleri

ASRİKA İSLAM
ÜLKELERİ
KONFEDERASYON
BAŞKANI

Konfederasyon
Parlementosu

KONFEDERASYON
BAKANLARI
* ADALET BAKANI
* İÇİŞLERİ BAKANI
* DIŞİŞLERİ BAKANI
*SAVUNMA BAKANI
* SAVUNMA SANAYİ BAKANI

Avrupa İslam Devletleri
Federasyonu

Güney Batı Afrika
(Okyanus Havzası) İslam
Devletleri Federasyonu

Federasyon Parlementosu

Federatif Bakanlıklar
- Gümrük ve Ticaret
- Ulaştırma ve Denizcilik
- Ekonomi
- Bilim, Sanayi ve Teknoloji
- Kalkınma
- Kültür ve Turizm

Bağlı Milli
Devletler

Milli Bakanlıklar
- Eğitim
- Maliye
- Enerji Ve Tabii Kaynaklar
- Sağlık
- Tarım Ve Hayvancılık
- Gençlik Ve Spor
- Orman Ve Su İşleri
- Çalıma Ve Sosyal Güvenlik
- Sosyal Politikalar
- Çevre Şehirçilik

Kuzey Batı Afrika-Güney
Amerika İslâm Devletleri
Federasyonu

Federasyon Parlementosu

Federatif Bakanlıklar
- Gümrük ve Ticaret
- Ulaştırma ve Denizcilik
- Ekonomi
- Bilim, Sanayi ve Teknoloji
- Kalkınma
- Kültür ve Turizm

Bağlı Milli
Devletler

Milli Bakanlıklar
- Eğitim
- Maliye
- Enerji Ve Tabii Kaynaklar
- Sağlık
- Tarım Ve Hayvancılık
- Gençlik Ve Spor
- Orman Ve Su İşleri
- Çalıma Ve Sosyal Güvenlik
- Sosyal Politikalar
- Çevre Şehirçilik

Doğu Afrika (Kızıl Deniz
Havzası) İslâm
Devletleri Federasyonu

Federasyon Parlementosu

Federatif Bakanlıklar
- Gümrük ve Ticaret
- Ulaştırma ve Denizcilik
- Ekonomi
- Bilim, Sanayi ve Teknoloji
- Kalkınma
- Kültür ve Turizm

Bağlı Milli
Devletler

Milli Bakanlıklar
- Eğitim
- Maliye
- Enerji Ve Tabii Kaynaklar
- Sağlık
- Tarım Ve Hayvancılık
- Gençlik Ve Spor
- Orman Ve Su İşleri
- Çalıma Ve Sosyal Güvenlik
- Sosyal Politikalar
- Çevre Şehirçilik

Kuzey Afrika İslâm
Devletleri Federasyonu

Federasyon Parlementosu

Federatif Bakanlıklar
- Gümrük ve Ticaret
- Ulaştırma ve Denizcilik
- Ekonomi
- Bilim, Sanayi ve Teknoloji
- Kalkınma
- Kültür ve Turizm

Bağlı Milli
Devletler

Milli Bakanlıklar
- Eğitim
- Maliye
- Enerji Ve Tabii Kaynaklar
- Sağlık
- Tarım Ve Hayvancılık
- Gençlik Ve Spor
- Orman Ve Su İşleri
- Çalıma Ve Sosyal Güvenlik
- Sosyal Politikalar
- Çevre Şehirçilik

Güney Doğu Asya İslâm
Devletleri Federasyonu

Federasyon Parlementosu

Federatif Bakanlıklar
- Gümrük ve Ticaret
- Ulaştırma ve Denizcilik
- Ekonomi
- Bilim, Sanayi ve Teknoloji
- Kalkınma
- Kültür ve Turizm

Bağlı Milli
Devletler

Milli Bakanlıklar
- Eğitim
- Maliye
- Enerji Ve Tabii Kaynaklar
- Sağlık
- Tarım Ve Hayvancılık
- Gençlik Ve Spor
- Orman Ve Su İşleri
- Çalıma Ve Sosyal Güvenlik
- Sosyal Politikalar
- Çevre Şehirçilik
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Yakın Doğu İslâm
Devletleri Federasyonu

Federasyon Parlementosu

Federatif Bakanlıklar
-Gümrük ve Ticaret
- Ulaştırma ve Denizcilik
- Ekonomi
- Bilim, Sanayi ve Teknoloji
- Kalkınma
- Kültür ve Turizm

Bağlı Milli
Devletler

Milli Bakanlıklar
- Eğitim
- Maliye
- Enerji Ve Tabii Kaynaklar
- Sağlık
- Tarım Ve Hayvancılık
- Gençlik Ve Spor
- Orman Ve Su İşleri
- Çalıma Ve Sosyal Güvenlik
- Sosyal Politikalar
- Çevre Şehirçilik

Orta Asya İslam Devletleri
Federasyonu

Federasyon Parlementosu

Federatif Bakanlıklar
- Gümrük ve Ticaret
- Ulaştırma ve Denizcilik
- Ekonomi
- Bilim, Sanayi ve Teknoloji
- Kalkınma
- Kültür ve Turizm

Bağlı Milli
Devletler

Milli Bakanlıklar
- Eğitim
- Maliye
- Enerji Ve Tabii Kaynaklar
- Sağlık
- Tarım Ve Hayvancılık
- Gençlik Ve Spor
- Orman Ve Su İşleri
- Çalıma Ve Sosyal Güvenlik
- Sosyal Politikalar
- Çevre Şehirçilik

Orta Doğu İslâm
Devletleri Federasyonu

Federasyon Parlementosu

Federatif Bakanlıklar
- Gümrük ve Ticaret
- Ulaştırma ve Denizcilik
- Ekonomi
- Bilim, Sanayi ve Teknoloji
- Kalkınma
- Kültür ve Turizm

Bağlı Milli
Devletler

Milli Bakanlıklar
- Eğitim
- Maliye
- Enerji Ve Tabii Kaynaklar
- Sağlık
- Tarım Ve Hayvancılık
- Gençlik Ve Spor
- Orman Ve Su İşleri
- Çalıma Ve Sosyal Güvenlik
- Sosyal Politikalar
- Çevre Şehirçilik

Federasyon Parlementosu

Federatif Bakanlıklar
- Gümrük ve Ticaret
- Ulaştırma ve Denizcilik
- Ekonomi
- Bilim, Sanayi ve Teknoloji
- Kalkınma
- Kültür ve Turizm

Bağlı Milli
Devletler

Milli Bakanlıklar
- Eğitim
- Maliye
- Enerji Ve Tabii Kaynaklar
- Sağlık
- Tarım Ve Hayvancılık
- Gençlik Ve Spor
- Orman Ve Su İşleri
- Çalıma Ve Sosyal Güvenlik
- Sosyal Politikalar
- Çevre Şehirçilik

ASRİKA İSLÂM BİRLİĞİ KONFEDERASYONU SAVUNMA ORGANİZASYON ŞEMASI
ASRİKA İSLAM
ÜLKELERİ
KONFEDERASYON
BAŞKANI

KONFEDERASYON
GÜVENLİK
KONSEYİ

KONFEDERASYON
SAVUNMA BAKANI

KONFEDERASYON
GENELKURMAY
BAŞKANI

ORTA DOĞU İSLÂM
DEVLETLERİ FEDERASYONU
MÜŞTEREK HAREKAT
KOMUTANLIĞI

KARA KUVVETLERİ
K.LIĞI BAĞLISI
-BİR KOR. K.LIĞI
-EĞİTİM K.LIĞI
LOJ. DST. K.LIĞI
TAK. BRL. K.LIĞI
DENİZ KUVVETLERİ
K.LIĞI BAĞLISI
-ÜS VE LİMAN K.LIĞI
LOJ. DST. K.LIĞI
HAVA. K.UVVETLERİ
K.LIĞI BAĞLISI
-STRJ. HV. KV. K.LIĞI
-FÜZE K.LIĞI
-TAK. HV. KV. K.LIĞI
-LOJ. DST. K.LIĞI
ÜS VE MEYD. K.LIĞI
-EĞİTİM K.LIĞI
- HV. SVN. VE FÜZE
K.LIĞI BAĞLISI
-RAD. ÜS K.LIĞI
-HV. VE FÜZE SVN
K.LIĞI
-EĞİTİM K.LIĞI
-LOJ. DST. K.LIĞI
SİBER VE-ELTR.
GVN. K.LIĞI BAĞLISI
-SİBER GVN. K.LIĞI
-ELKT. HRP. K.LIĞI
-LOJ. DST. K.LIĞI
-EĞİTİM K.LIĞI

ORTA ASYA İSLAM
DEVLETLERİ
FEDERASYONU
MÜŞTEREK HAREKAT.
KOMUTANLIĞI

YAKIN DOĞU İSLÂM
DEVLETLERİ
FEDERASYONU
MÜŞTEREK HAREKÂT
KOMUTANLIĞI

KARA KUVVETLERİ
K.LIĞI BAĞLISI
- 8 AD. KOR. K.LIĞI
- EĞİTİM K.LIĞI
- LOJ. DST. K.LIĞI
- TAK. BRL. K.LIĞI

KARA KUVVETLERİ
K.LIĞI BAĞLISI
- 4 AD. KOR. K.LIĞI
- EĞİTİM K.LIĞI
- LOJ. DST. K.LIĞI
- TAK. BLK. K.LIĞI

DENİZ KUVVETLERİ
K.LIĞI BAĞLISI
- DONANMA K.LIĞI
- FİLO
KOMUTANLIĞI
-BOĞ. K.LIĞI
- LOJ. DST. K.LIĞI
-EĞİTİM K.LIĞI

DENİZ KUVVETLERİ
K.LIĞI BAĞLISI
- DONANMA K.LIĞI
- ÜS VE LİM. K.LIĞI
-LOJ. DST. K.LIĞI
- EİĞİTİM K.LIĞI
- HİNT OK. FİLO K.LIĞI

HAVA KUVVET
K.LIĞI BAĞLISI
- STR. HV. KV. K.LIĞI
- FÜZE K.LIĞI
- TAK. HV. KV. K.LIĞI
- LOJ. DST. K.LIĞI
-ÜS VE MEY K.LIĞI
- EĞİTİM K.LIĞI
HV.VE FZ. SVN. KV.
K.LIĞI BAĞLISI
- RD. ÜS. K.LIĞI
- HV. VE FZ. SVN.
K.LIĞI
- LOJ. DST. K.LIĞI
- EĞT. K.LIĞI
SİBER VE ELKT GV.
K.LIĞI BAĞLISI
- SİBER GV. K.LIĞI
- ELKTR. HRP. K.LIĞI
- LOJ. DST. K.LIĞI
- EĞİTİM K.LIĞI

HAVA KUVVET
KOMUTANLIĞI
- STR. HV. KV. K.LIĞI
- FZ. K.LIĞI
- TAK. HV. KV. K.LIĞI
- LOJ. DST. K.LIĞI
-ÜS VE MEY. K.LIĞI
- EĞİTİM K.LIĞI

HV. VE FÜZE SVN.
KOMUTANLIĞI
- RAD. ÜS. K.LIĞI
-HV.VE FZ. SVN.
K.LIĞI
- LOJ. DST. K.LIĞI
- EĞİTİM K.LIĞI

SİBER VE ELKT. GV.
K.LIĞI
- SİBER GV. K.LIĞI
- ELKTR. HRP. K.LIĞI
- LOJ. DST. K.LIĞI
- EĞİTİM K.LIĞI

KONFEDERASYON
KARA KUVVETLERİ
KOMUTANI

KONFEDERASYON
DENİZ KUVVETLERİ
KOMUTANI

GÜNEY DOĞU ASYA
İSLÂM DEVLETLERİ
FEDERASYONU
MÜŞTEREK HAREKÂT
KOMUTANLIĞI

KARA KUVVETLERİ
KOMUTANLIĞI
- DÖRT AD. KOR.
K.LIĞI
-EĞİTİM K.LIĞI
- LOJ. DST. K.LIĞI
- TAK. BRL.
K.LIKLARI

DENİZ KUVVETLERİ
KOMUTANLIĞI
- ÜS VE LİMAN
K.LIĞI
- LOJ. DSY. K.LIĞI

HAVA KUVVETLERİ
KOMUTANLIĞI
- STR. HV. KV. K.LIĞI
- FÜZE K.LIĞI
- TAK. HV. KV. K.LIĞI
- LOJ. DST. K.LIĞI
- ÜS VE MEYD. K.LIĞI
- EĞİTİM K.LIĞI

HV. SVN. VE FÜZE
SVN. K.LIĞI
- RADAR ÜS K.LIĞI
- HV. VE FZ SVN.
K.LIĞI
- LOJ. DSK. K.LIĞI
- EĞİTİM K.LIĞI

SİBER VE ELKTR.
GVN. KUVVET K.LIĞI
- SBER GVN. K.LIĞI
- ELKTR. HRP. K.LIĞI
- EĞİTİM K.LIĞI

KONFEDERASYON
HAVA KUVVETLERİ
KOMUTANI

KUZEY AFRİKA İSLÂM
DEVLETLERİ
FEDERASYONU
MÜŞTEREK HAREKÂT
KOMUTANLIĞI
KARA KUVVETLERİ
K.LIĞI BAĞLISI
- ÜÇ AD. KOR. K.LIĞI
-EĞİTİM K.LIĞI
- LOJ. DST. K.LIĞI
- TAK. BRL. K.LIĞI

DENİZ KUVVETLERİ
K,NLIĞI BAĞLISI
- ÜS VE LİMN.
K.LIKLARI
-LOJ. DST. K.LIĞI

HAVA KUVVETLERİ
K.LIĞI BAĞLISI
-STR. HV. KV. K.LIĞI
- FÜZE K.LIĞI
- TAK. HV. KV. K.LIĞ
- LOJ. DST. K.LIĞI
- ÜS VE MEYD.K.LIĞI
- EĞİTİM K.LIĞI

HV. VE FÜZE. SVN. KV.
K.LIĞI BAĞLISI
- RADAR ÜS K.LIĞI
- HV VE FÜZE SVN.
K.LIĞI
- LOJ. DST. K.LIĞI
- EĞİTİM K.LIĞI

SİBER VE ELKTR.
GVN. KV. K.LIĞI
BAĞLISI
- SİBER GVN. K.LIĞI
- ELKTR. HRP.
K.ILIĞI
-LOJ. DST. K.LIĞI
- EĞİTİM K.LIĞI
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KONFEDERASYON
HV. SVN. VE FÜZE
KOMUTANI

DOĞU AFRİKA (İSLÂM
DEVLETLERİ
FEDERASYONU
MÜŞTEREK HAREKÂT
KOMUTANLIĞI
KARA KUVVETLERİ
K.LIĞI BAĞLISI
- DÖRT AD. KOR.
KLIĞI
- EĞİTİM K.LIĞI
-LOJ. DST. K.LIĞI
- TAK. BRL.
K.LIKLARI

DENİZ KUVVETLERİ
K.LIĞI BAĞLISI
- ÜS VE LİMAN
K.LIĞI
- LOJ. DST. K.LIĞI

HAVA KUVVETLERİ
K.LIĞI BAĞLISI
- STRJ. HV. KV.
K.LIĞI
- FÜZE K.LIĞI
- TAK. HV. KV. K.LIĞI
- LOJ. DST. K.LIĞI
- ÜS VE MYD. K.LIĞI
- EĞİTİM K.LIĞI

HAVA VE FÜZE SVN.
KV.. K.LIĞI BAĞLISI
- RAD. ÜS K.LIKLARI
-HV VE FZ. SVN.
K.LIKLARI
- LOJ. DST. K.LIĞI
- EĞİTİM K.LIĞI

SİBER VE ELKTR.
GVN. KV. K.LIĞI
BAĞLISI
- SİBER GVN. K.LIĞI
- ELKTR. HARP
K.LIĞI
- LOJ. DST. K.LIĞI
- EĞİTİM K.LIĞI

KONFEDERASYON
SİBER VE ELKTR.
GVN.
KOMUTANI

KUZEY BATI AFRİKAGÜNEY AMERİKA
İSLÂM DEVLETLERİ
FEDERASYONU
MÜŞTEREK HAREKÂT
KOMUTANKIĞI
KARA KUVVETLERİ
K.LIĞI BAĞLISI
- BEŞ ADET KOR.
K.LIĞI
- EĞİTİM K.LIĞI
LOJ. DST. K.LIĞI
- TAK. BRL.
K.LIKLARI

DENİZ KUVVETLERİ
K.LIĞI BAĞLISI
- DONANMA K.LIĞI
- ÜS VE LİMN. K.LIĞI
- LOJ. DST. K.LIĞI
- EĞİTİM K.LIĞI
- ATLAS OKY. FİLO
K.LIĞI
- BOĞAZ K.LIĞI
HAVA KUVVETLERİ
K.'LIĞI BAĞLISI
- STRJ.. HV. KV.
K.LIĞ
- FÜZE K.LIĞII
- TAK. HV. KV. K.LIĞI
- LOJ. DST. K.LIĞI
- ÜS VE MEYD. K.LIĞI
- EĞİTİM K.LIĞI
HAVA VE FÜZE SVN.
KV. K.LIĞI BAĞLISI
- RADAR ÜS K.LIĞI
- HV. VE FÜZE SVN.
K.LIĞI
- LOJ. DST. K.LIĞI
- EĞİTİM K.LIĞI
SİBER VE ELKTR.
GVN. KV. K.LIĞI
BAĞLISI
- SİBER GVN. K.LIĞI
- ELKTR. HARP
K.LIĞI
- LOJ. DST. K.LIĞI
- EĞİTİM K.LIĞI

GÜNEY BATI AFRİKA
İSLAM DEVLETLERİ
FEDERASYONU
MÜŞTEREK HAREKÂT
KOMUTANLIĞI
KARA KUVVETLERİ
K.LIĞI BAĞLISI
- ÜÇ AD. KOR. K.LIĞI
- EĞİTİM K.LIĞI
- LOJ. DST. K.LIĞI
- TAK BRL. K.LIKLARI

DENİZ KUVVETLERİ
K.LIĞI BAĞLISI
- ÜS VE LMN.
K.LIKLARI
- LOJ. DST. K.LIĞI

HAVA KUVVETLERİ
K.LIĞI BAĞLISI
- STRJ. HV. KV. K.LIĞI
- FÜZE. K.LIĞI
- TAKTİK HV. KV. K.LIĞI
- LOJ. DST. K.LIĞI
- ÜS VE MYD. K.LIKLARI
- EĞİTİM KOMUTANLIĞI

HV. VE FÜZE SVN.
KUVVETLERİ K.LIĞI
BAĞLISI
- RADAR ÜS K.LIĞI
- HV. VE FZ. SVN. K.LIĞI
- LOJ. DST. K.LIĞI
- EĞİTİM K.LIĞI

SİBER VE ELKTR. GVN.
KUVVETLERİ K.LIĞI
BAĞLISI
- SİBER GVN. K.LIĞI
- ELKTR. HARP K.LIĞI
- LOJ. DST. K.LIĞI
- EĞİTİM K.LIĞI

AVRUPA İSLAM
DEVLETLERİ
FEDERASYONU
MÜŞTEREK HAREKÂT
KOMUTANLIĞI

KARA KUVVETLERİ
K.LIĞI BAĞLISI
- DÖRT AD. KOR. K.LIĞI
- EĞİTİM K.LIĞI
- LOJ. DST. K.LIĞI
-TAKTİK. BRL.
K.LIUKLARI

DENİZ KUVVETLERİ
K.LIĞI BAĞLISI
ÜS VE LMN. K.LIKLARI
- LOJ. DST. K.LIĞI

HAVA KUVVETLERİ
K.LIĞI BAĞLISI
- STRJ. HV. KV. K.LIĞI
- FÜZE K.LIĞI
- TAKTİK HV. KV. K.LIĞI
- LOJ. DST. K.LIĞI
- ÜS VE MYDN. KÇLIKLARI
- EĞİTİM K.LIĞI

HV. VE FÜZE
SVN.KUVVETLERİ K.LIĞI
BAĞLISI
- RADAR ÜS K.LIKLARI
- HV. VE FÜZE SVN.
K.LIKLARI
- LOJ. DST. K.LIĞI
- EĞİTİM K.LIĞI

SİBER VE ELKTR. GVN. KV.
K.LIKLARI BAĞLISI
- SİBER GVN. K.LIĞI
- ELKTR. HARP K.LIĞI
- LOJ. DST. K.LIĞI
- EĞİTİM KOMUTANLIĞI

EK-D

Afrika Birliği’nin Kolektif Savunma Bağlamında
İslam Birliği İçin Önemi
Asım Öztürk
İstanbul Medeniyet Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Uluslararası İlişkiler-Doktora
asimozturk93@gmail.com

“Kolektif savunma” veya “kolektif meşru müdafaa” kavramları ortak tehdit karşısında
yapılan devletler arası bir uzlaşıdır. Kolektif savunma Birleşmiş Milletler Antlaşması altında
uluslararası hukuk tarafından güvence altına alınmış, teşvik edilmiş bir unsurdur. Günümüzde
dünya genelinde Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO), Avrupa Birliği Ortak Güvenlik
ve Savunma Politikası (EU/CSDP), Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (SCO/CSTO),
Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi (AU/PSC), Güney Amerika Ulusları Birliği Güney
Amerika Savunma Konseyi (UNASUR/CSAD) uzlaşıları mevcuttur.
Bu uzlaşılar arasında kuruluşu Afrika Birliği Örgütü’ne dayanan ve çeşitli bölgesel
görevleri üstlenen Afrika Birliği gelişmekte olan kolektif savunma uzlaşılarından biridir.
Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi de Afrika Birliği’nin uyuşmazlıkları önleme,
yürütme ve çözme organı olarak görev yapmaktadır. Afrika Birliği’nin Türkiye ile ilişkileri de
gelişmekte olup, ilk dönemler misafir ülke olarak katılım sağlamış Türkiye’ye öncelikle
gözlemci ülke, sonra ise stratejik ortak statüleri verilmiştir. Türkiye de bu süreçte “Afrika’ya
Açılım Politikası” stratejisini nihayete erdirmiş ve “Afrika Ortaklık Politikası” stratejisine
geçiş sağlamıştır. Şüphesiz Türkiye ile Afrika Birliği’nin kadim ilişkisi, İslam Birliği ile
Afrika Birliği arasında ilişkilerin tesisinde ve işbirliğinin geliştirilmesinde önemli bir rol
oynayacaktır.
İslam ülkeleri arasında kurulacak bir birliğin kolektif savunma bağlamında da bir
kapasite oluşturması ve diğer kolektif savunma kompleksleri ile ilişki içinde olması
kaçınılmaz bir sonuçtur. Bu noktada gerek Afrika kıtasının nüfusu gerekse coğrafi-politik
konumu, İslam Birliği için Afrika Birliği ile ilişkilerin birinci derecede geliştirilmesini gerekli
kılmaktadır. Afrika Birliği’nin askeri kapasitesi de göz önünde bulundurulduğunda, Afrika
Birliği’nin İslam Birliği ile kolektif savunma anlamında ilişkilerinin geliştirilmesinin bölgede
barış, güvenlik ve adaletin tesisinde ve muhafaza edilmesinde önemli rol oynayacağı
ortadadır. Bu çalışmada öncelikle kolektif savunmanın kuramsal alt yapısına yer verilecektir.
Sonrasında Afrika Birliği kolektif savunma bağlamında ele alınacak ve bu bağlamda Afrika
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Birliği’nin İslam Birliği için önemine dikkat çekilecektir. Afrika Birliği’nin nüfus, coğrafipolitik ve askeri kapasite gibi değerlerine vurgu yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Afrika, Afrika Birliği, İslam Birliği, Kolektif Savunma, Türkiye
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Arap Siber Güvenliği: Dijital Dönüşüm
Döneminde Ulusal Stratejilerin Analitik Olarak
İncelenmesi
Elmehdi Elşibani Dığman
Libya İnsan Güvenliği Merkezi Başkan Yardımcısı
info@lchs.org.ly

Teknolojinin artan küreselleşmesiyle birlikte, ülkeler ve hükümetler işlerini birden
fazla alanda yönetmek için teknoloji ve iletişimi giderek daha fazla kullanıyor: Ekonomi,
eğitim, bilgi, sağlık ... vb. İnsanlar aynı zamanda işlerini ve hizmetlerini yapmalarında ve
günlük iletişim için aile ve arkadaşlarla etkileşime girmelerde ona akredite olmalarından
dolayı teknoloji hayatlarının bir parçası olmuştur.
Sonuç olarak, siber tehditler ve siber suçlar, genellikle sınır ötesi suçlular tarafından
gerçekleştirilen, kişisel veya finansal verileri çalmak, ticari sırlar elde etmek veya web
sitelerini ve veri tabanlarını yok etmek için arttı.
Esnek ve güvenli bir dijital ortam sağlamak için, uluslararası paydaşlar küresel olarak
ülkelerin siber tehditle başa çıkmalarına yardımcı olacak çerçeveler geliştirmek için büyük
adımlar atmışlardır.
Bazı Arap ülkeleri ve hükümetler bu siber tehditlere yanıt verdiler ve ağlarını ve
altyapılarını güvenceye almak ve siber alan ve buna güven duyulmasını korumak için ulusal
stratejiler geliştirmek için çalıştılar.
Küresel gösterge GCI'sine göre, bazı Arap ülkeleri küresel siber güvenlik programına
bağlılıklarıyla küresel düzeyde ileri pozisyonlar elde ettiler.
Sorun:
Siber güvenlik için ulusal Arap stratejileri var mı? Nasıl tasarlandı? Bu tasarıma
katılan paydaşlar kimler? Üzerine inşa edildiği ana sütunlar nelerdir? Bu stratejiler ne ölçüde
etkili ve mümkün? İlerleme ve etkililik nasıl izlenebilir ve değerlendirilebilir?
Çalışmanın amacı:


Arap ulusal stratejilerinin doğası ve içeriği ile bunların gelişim kaynakları hakkında bilgi
edinmek.



Bu stratejilerde paydaşlara ve ilgililere zayıf ve güçlü yanlarını bilgilendirmek.
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Gelişen siber zorlukların ve tehditlerin sürekli olarak ele alınmasını sağlamak için bu
stratejilerin sürekli geliştirilmesi gereğini belirtmek.

Araştırmanın metodu:
Sorunda ortaya atılan soruları cevaplamak için aşağıdaki metotları kullanmaya karar
verdik:
1. Analitik metodu: Strateji yaşam döngüsünü kullanarak her bir stratejinin öğelerini
analiz etmek.
2. Karşılaştırma metodu: Benzerlikleri ve farklılıkları tanımlamak için belirli
değişkenleri tanımlayarak aralarındaki Arap stratejileri arasında karşılaştırma yapmak.
3. Değerlendirme metodu: Etkinliği değerlendirmek için küresel GCI göstergesinden
yararlanarak yalnızca politika düzeyinde kullanılacaktır.
Yukarıdaki yöntemlerle veri toplandıktan sonra, bu yöntemlerle toplanacak olan
verileri üçe böleceğiz (Triangulation Data).
Araştırma tekniği:
Bilimsel doğrulukla bilgi elde etmek için, araştırmaya yönelik bir teknik kullanılmıştır
(research Oriented), çünkü bu teknoloji sadece Arap stratejilerini doğrudan etkileyen gerekli
verilerin toplanmasına odaklanmaya izin vermektedir.
Örnekler:
Yayınlanan Arap stratejilerinin 2018-2019.2020 yılları arasında seçilmesi
önerilmektedir.
Araştırma aşamaları:
Araştırma üç aşamaya bölünecektir:
1. Stratejileri analiz etme aşaması.
2. Stratejileri değerlendirme aşaması.
3. Sonuçları sunma aşaması.
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İslam Ülkelerinde Askeri Üsler (Çad Örneği)
Dr.Ahmed Ojley Abdülvahid
Nun Araştırma ve Geliştirme Araştırmaları Merkezi
abouamar1976@gmail.com

Bir ülkede askeri üs kurulması iki ülke arasında askeri iş birliğini geliştirmeyi, ülkenin
çıkarlarını güvence altına almayı ve vatandaşlarını korumayı amaçlar. Aynı zamanda dost
ülkelerde bilgi toplamayı ve neler olup bittiğini bilmeyi de amaçlar. Ayrıca bu güçler bazı
insani yardım faaliyetlerinde de bulunabilirler.
Çıkarlar ancak sözde korku dengesi olarak askeri güç tarafından korunduğu takdirde
sürdürülebilir. İslam ülkeleri askeri üsler ile ilgili deneyimleri, yüz yıl önce bu ülkelerin batı
tarafından istila edilmesinden bu yana edindiler. İslam ülkeleri bu deneyime dünya
savaşlarında, bağımsızlıkta, sonra ulusal hükümetler ve soğuk savaş esnasında çok geniş bir
şekilde sahip oldular. Daha sonra, batı ülkeleri insan haklarının korunması, özgürlüklerin
desteklenmesi ve terörle mücadele adına, İslam dünyasını sömüren Avrupa üsleri gibi ve
Amerika'nın yeni büyük güç tarafından yeni askeri üsler oluşturulmaya başlamıştır. Çin,
Japonya, Hindistan ve Türkiye yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi
askeri üsler kurmaya başlayan yeni güçler de meydana çıkmıştır.
İslam devletleri sisteminde yer alan Afrika'da, yaklaşık yüzyıl boyunca sömürge
devletlerinin kontrolü altına kalmış ve çoğu Afrika ülkesi geçen yüzyılın ortalarında
bağımsızlıklarını kazanmıştır. Afrika'nın birçok maddi ve manevi kaynağı sömürge
döneminde ve Soğuk Savaş esnasında tüketilmiştir. Sömürge ülkeleri 20 yıl önce, uluslararası
denizciliği korumak, korsanlığı önlemek ve terörle mücadele etmek adına tekrar geri dönmeye
başlamışlardır.
Bu uluslararası çatışmalar, genel olarak İslam dünyasını ve özellikle Afrika'yı, kendi
devletlerinde halk destekli ulusal hükümetlerin yokluğunda uluslararası güçlerin çıkarlarının
kesiştiği bir yer haline getirmekte, bunun neticesinde diktatör hükümetler halklarının
kaynaklarını kontrol altına almakta. Bu da diktatör hükümetlerin koltuklarını korumak için
yabancı güçlerden yardım talep etme olasılığını arttırmıştır ve güçleşmiştir.
İslam dünyasının ve özellikle Afrika'nın doğal kaynakları uluslararası güçlerin
hedefinde olduğundan İslam dünyasının savaş sahnesi haline getirmekte ve bu kaynakların
tükenmesine yol açabilecek askeri çatışmalara yol açabilmekte, tüm bunların neticesinde
ekonomi, su, gıda ve ham madde gibi kaynaklar savaşların gelecekteki göstergeleri
taşıyabilmektedir. Avrupa’nın, yaşlanan toplumlarının demografik değişim tehdidi altında
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olduğu hissi, bu toplumları yenilemeyi gerektirmektedir. Ayrıca, kendi kaynaklarının zayıflığı
Avrupa’yı teknoloji ve silah ihracatına bağımlı hale getirmiştir. Bu ülkelerin istikrara
kavuşması, siyasi ve askeri bağımsızlıkları önemli değildir. Buna göre, bu ülkeler gelişecek ve
bu da dünyada silahlı çatışmalara yol açacaktır. Ayrıca güçleri yeniden dengeleyen başka
küresel savaşlar ortaya çıkma olasılığı artacaktır. Buda uzun yıllar az gelişmiş devletlerin
kaynaklarıyla yaşamış yabancı devletlerin istemediği bir durum değildir. Bunun neticesinde
az gelişmiş ülkeler eski sömürge ülkeleriyle ilişkilerini yeniden hesaplamaya neden olmuştur.
Son zamanlarda yeni kurtuluş hareketleri yeniden bağımsızlık için çağrıda bulunmaya
başlamış ve bu ülkelerin büyüme yolunda ilerlemeye, bir kez daha sömürgeciliğe karşı
direnişe ve tüm ulusal toprakların özgürlüğüne çağrı yapmaya yol açmıştır.
Dolayısıyla, yaklaşan savaş kaynaklar, etki ve genişlemek için bir savaş olacak. İslam
dünyası ülkeleri, daha fazla tükenmeyi önlemek için birleşmeyi ve iş birliğini zorlayan
mevcut bir sorunla karşı karşıyadır.
İzzete ve onura ulaşmak isteyen İslam dünyasının emellerine ulaşmada katkıda
bulunabileceği tarihi ve kültürel mirası ve onurlu bugününden dolayı bu büyük çalışmaya
liderlik edecek aday ülkeler arasında Türkiye var, bu Türkiye’ye muazzam çaba mal edecek,
ama arzulanan sonuçlar çok büyük olacaktır.
Çad, eski bir Fransız sömürgesi, Orta Afrika Devletleri Birliği, Frankofon Örgütü ve
Afrika Birliği üyesi olan ülkelerden biri olduğundan Afrika’nın ıstırap çeken ülkelerden
biridir. Fransa ile karşılıklı savunma anlaşmaları mevcuttur. Çad, Afrika ülkelerinin ortasında
bulunması, sahil ile çölü birbirine bağlaması, kıtanın kuzey, güney, doğu ve batı arasında bir
koridor olarak görünmesi onu uluslararası güçlerin ilgi odağı haline getirmektedir. Ayrıca,
henüz sömürülmemiş büyük öz kaynaklara sahip olması ve nüfusunun büyüyor olması onu
sınırları dışında üretilen ürünler için bir pazar haline getirmektedir. Siyasi sisteminin zayıf
olması, ülkelerin ister ekonomi ister askeri ister teknoloji alanlarında iki taraf arasında uzun
vadeli stratejik bir perspektifle ortaklık anlaşmalarını hızlandırmalarına da neden olmuştur.
Araştırma, modern İslam ülkelerini; tarih, coğrafya, sömürge dönemindeki yabancı
kuvvetler, bağımsızlık dönemindeki yabancı kuvvetler, Afrika'nın dünya savaşlarında
katılımı, Afrika ülkelerindeki askeri üsler, mevcut savaşlarda askeri üslerin rolü, Çad'daki
askeri üsler, sonuç, tavsiyeler ve öneriler açısından ele almaktadır.
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Savunma Harcamaları, Ekonomik Büyüme ve
İstikrarlı Bir İslam Dünyası
A.F.M. Ataur Rahman- North South Üniversitesi/ İktisat Bölümü
Ataur.rahman@northsouth.edu
Wisam A. Samarah- Kudüs Açık Üniversitesi/ İktisat Bölümü
wsamarah@qou.edu

Müslüman dünyasında birçok askeri çatışma patlak vermiştir. Bazı Müslüman
ülkelerde savunma harcamaları artmaktadır. Bu makalenin amacı, savunma harcamalarının
ekonomik büyüme üzerindeki etkisini incelemektir. Aynı zamanda makale, Müslüman
ülkelerin İstikrar-Emniyet-Basitlik-Netlik (SCSC) ortamına kavuşmasını sağlayacaktır.
Makale, sınırlarını yabancı istilalardan korumak amacıyla birleşik bir savunma cephesi
oluşturmak için savunma harcamalarını artırmanın tüm Müslüman ülkelerin yararına
olduğunu vurgulayacaktır. Bu birlik aynı zamanda Müslüman dünyasındaki yerel askeri
çatışmaları çözmek için de çalışacaktır. Savunma harcamalarının ekonomik büyüme
üzerindeki neden-sonuç ilişkisini belirlemek için bir regresyon analizi kullanılacaktır. Makale
son olarak, birliğin kurulmasında savunma harcamalarını artırmanın ve farklılıkları bir kenara
bırakmanın, özellikle de İran-Suriye, Suudi Arabistan-Birleşik Arap Emirlikleri vb.
örneğindeki koalisyonların gösterdiği gibi, tüm Müslüman ülkelerin yararına olduğu sonucuna
varmayı ummaktadır. Müslüman ülkelerin bir araya gelememesi, sınırların içinde ve ötesinde
askeri çatışmaların patlak vermeye devam etmesine neden olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Savunma Harcamaları, Ekonomik Büyüme, Müslüman Ülkeler, İstikrarEmniyet-Basitlik-Netlik (SCSC)
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İslam Dünyasının Jeopolitik Teorisine Doğru
Hossam Rashid Hadi Al-Rubaie
Al-Mustansiriya Üniversitesi / Siyasal Bilimler Fakültesi. Uluslararası İlişkiler Bölümü
idraq.politic.org@gmail.com

Bilgi coğrafyayı, coğrafya da siyaseti yönetir, siyaset de tarihi yazar.
Bu üç aktör arasındaki birbirine bağlılık, her zaman küresel güç dengesini değiştiren
belirleyici ve özellikle devletlerin statüsünde ve nüfuzunda değişikliklere tanık olan büyük
küresel tarihsel dönüşlerin aşamalarında, ulusların ve devletlerin yeniden konumlandırılmasını
etkileyen faktör olmuştur. Özellikle önde gelen güçlere meydan okuyan yükselen güçlerin
menfaatlerini ve ulusal güvenliklerini elde etme iradesine boyun eğen yeni oyun yasalarını
yeniden üretmeye çalıştığını görüyoruz. İslam dünyası bu dönüşümlerden müstesna olmadığı
için, İslam dünyası yükselen bir güç olarak önceliklerini belirlemesi ve hayati alanlarını
belirlemesini8 sağlayacak jeopolitik bir yaklaşım geliştirmeliyiz. İslam dünyası aynı anda bir
kara gücü ve deniz gücü olarak 9 ortaya çıkabileceğinden, Orta Asya'dan Atlantik'teki
Moritanya kıyılarına kadar uzanan coğrafi yelpazede eşi benzeri olmayan sahip olduğu üç
olan üstü zahirenin yanı sıra, deniz ana sevkiyat yolları ve büyük enerji stoklarının kontrolü
ve yoğun olarak bu coğrafyada aktif olan büyük siyasi İslam akımları. İslami bir
konfederasyonun kurulması, ekonomik ve askeri güçlerin yeniden konumlandırılması ve
hâkim olan batı küreselleşmesi karşısında İslam küreselleşmenin üretilmesi de dahil olmak
üzere pek çok husus için zorlu bir yol olması mantıklıdır. Askeri ideolojinin ve sosyal ve
kültürel yapı ile yakın ilişkisinin yanı sıra, toprakları dışında aktif olan kaosu ve bu
coğrafyanın Avrasya10 dünyasının kalbine alternatif dünyanın kalbi haline gelme olasılığı ve
yüzyılın en önemli etkenlerinden biri olarak yerel bilgi üretme olasılığına yansımasını
gidermeye çalışan bu coğrafyayı korumak için bir tür ruh alabilmeyi sağlamaktır. Bu 21.
yüzyılda İslami bir jeopolitik teorinin özelliklerini, ittifaklar, savaşlar ve etki ve koruma
alanları gibi kozmik etkisi olan kararlar verirken, iktidar adamlarına veya daha derinlemesine
bir rehber şeklinde sunmaya çalışacağız.
Anahtar kelimeler: İslami jeopolitik. İslami konfederasyon. Uluslararası yükselen güçler.
İslami biyosfer. Karşı küreselleşme.
Biyosfer, bir organizmanın büyümeye devam etmesi için ihtiyaç duyduğu ve yaşaması gereken alandır ve bu
terimi ilk kullanan Alexander Dugin (2004) Teorisi aracılığıyla tarihin organik yorumunu sunan Alman Friedrich
Ratzel. Jeopolitika, Rusya'nın jeopolitik geleceğini oluşturdu. Beyrut. Lübnan. Birleşik yeni kitap Evi.
9
Halford McInderın Dünyanın Kalbi teorisine göz atın.
10
Alexander Dugin'in çağdaş Avrasya teorisini gözden geçirin.
8
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Küresel Güçlerin Savunma Örgütleri ve İslam
Ülkelerindeki Faaliyetleri
Mansour Elh Amani
Adalet Ve Kalkınma İçin Yurtsever Cephe
laouali09@gmail.com

Araştırmalarım, 25 Eylül 1969'dan bu yana İslam İşbirliği Örgütü'nün (İKT) kurucu
devletlerinden ve aktif üyelerinden biri olan Nijer Cumhuriyeti ile ilgilidir. Süper güç olan
ülkeler, öteden beri zayıf ülkeler üzerinde iktidara sahip olmuşlardır. Bunun yanında Batılılar
da bir asırdan fazla bir süredir Müslüman imparatorluklarda sömürge eylemlerini
gerçekleştirmişlerdir. 1900'te Fransa, Nijer'i (daha sonra imparatorluk oldu) Damagaram,
Zinder saltanatından yönetilen bir askeri bölge haline getirmiş ve 1922'de Nijer'in özerk
kolonisi olan bir Fransız kolonisi (Fransız ülkesinin bir parçası) haline getirmiştir. 18 Ağustos
1958'de Nijer Cumhuriyet olmuş ve 3 Ağustos 1960'da bağımsızlığını kazanmıştır. Global
Fire Research'e göre, 2020'te Nijer, askeri güç açısından 138 ülkeden 103'üncü sırada yer
almıştır. Bu da ülkenin askeri alanlardaki zayıflığını göstermektedir. Bugün Nijer, kuzeyde
Malian sınırında AQMI ve doğuda Çad ve Nijerya sınırlarında Boko Haram gibi güvenlik
sorunlarıyla karşı karşıyadır. Libya’da Kaddafi rejiminin 2011'teki düşüşünden sonra
gerçekleşmeye başlayan süreçten önce ülke, 1990-1996 ve 2007-2009 yılları arasında Tuareg
isyanlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Bunun ekonomisi ve gelişimi üzerinde birçok etkisi
olmuştur. Bu bağlamda Nijer, Sahel'deki güvensizlik ve terörizmle mücadele kapsamında
ABD, Fransa, İtalya, Almanya ve Belçika gibi birçok ülke ile anlaşmalar ve askeri işbirliği
imzalamıştır. Bu yazıda Nijer'deki tüm bu askeri üslerle ne yaptıklarını, ülkelerin
istikrarındaki rollerini ve yeni üsler inşa etmek için projeleri olanların da ülke ve geleceği için
iyi mi yoksa kötü mü olacağını inceleyeceğiz.
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Küresel Barış Ve Çatışma Çözümü: Keşmir
Sorunu
Dr. Ghulam Nabi Fai
Dünya Keşmir Farkındalık Forumu-Genel Sekreter
gnfai2003@yahoo.com

“Keşmirli kardeşlerimiz on yıllardır sıkıntılardan muzdaripti ve bu acılar son
zamanlarda atılan tek taraflı adımlar nedeniyle daha da kötüleşti. Keşmir sorunu çatışma
veya baskı ile değil, adalet ve eşitlik temelinde çözülebilir. Türkiye, Keşmir meselesinin BM
kararlarına dayalı diyalog yoluyla, Keşmirli kardeşlerimizin beklentilerini dikkate alarak
çözülmesini savunuyor. Böyle bir çözüm (adalet ve adalet temelinde) ilgili tüm tarafların
çıkarlarına hizmet edecektir. Türkiye, Keşmir sorununun çözümünde adalet, barış ve diyaloğa
destek olmaya ve baskıya karşı sesini yükseltmeye devam edecektir.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şubat 14, 2020.
Çatışmaların önlenmesi, barışçıl ve müreffeh bir dünyaya ulaşılması hedefi
doğrultusunda görüş alışverişinde bulunma fırsatından dolayı ASSAM'A minnettarım.
Entelektüel meydan okuma olarak harika, ancak bahisler de eşit derecede ciddidir. Erkekler
ve kadınlar çağlar boyunca barış ve refahın özlemini çekmişlerdir.
Çatışmanın nedenleri ve küresel barış stratejileri hakkındaki görüşlerimi paylaşma fırsatı için
minnettarım.
Çatışma, uygarlığın başlangıcından bu yana insanlık için sorun olmuştur. Örneğin,
Kabil ve Habil'i düşünün. Çatışma motivasyonları kalabalık ve kroniktir: güç, zenginlik,
prestij, intikam, sevgi, nefret, bölgesel büyütme, din, kabilecilik, sadizm, fanatizm, hakimiyet
arzusu, vb. Bana öyle geliyor ki, insan doğası her zaman bir miktar çatışmaya yol açacaktır.
Bir devlet adamı, milletvekili, lider veya politika danışmanının görevi, çatışma oranını ahlakla
tutarlı bir şekilde mümkün olan en yüksek seviyeye indirmektir.
Çatışma veya şiddet her zaman kötülük değildir. Slobodan Miloseviç, Radovan
Karadziç, Ratko Mladić, Hitler, Stalin, Mussolini ve diğerleriyle savaşanların kötülük
yapmamışlardı. Bugün, Kuzey Kore'nin Kim Jong-Un'una karşı savaşmanın kötülük olacağı
ahlaki bir inançla söylenebilir mi? Kendini ya da bir çocuğu ölümcül bir saldırıya karşı
savunurken öldürmek kötülük değildir. Ne yazık ki, bazı durumlarda çatışma ve şiddetin
dinginlik veya uysallıktan daha üstün olduğu doğrudur. Bu, Afrika Ulusal Kongresi ve Nelson
Mandela'nın isyanları şiddetsizlikle kısıtlarken Apartheid rejimin hala hüküm sürmeye devam
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edeceği Güney Afrika'da anlaşılmıştır. Bu nedenle, çatışmayı ele alırken, zarar vermekten
ziyade fayda sağlayan çatışma ile fayda sağlamaktan ziyade zarar veren çatışma arasında
keskin bir ayrım yapılmalıdır.
Uluslararası çatışma çözümü konuları sadece bir üçüncü taraf olan arabulucu veya
kolaylaştırıcının katılımı anlamına gelebilir. John ve Ahmad, Humpty Dumpty'yi parçaların
nereye koyulacağı konusunda anlaşamadıklarından dolayı bir araya getiremedikleri için,
ayrışmaların çözülmesi amacıyla yumurta kabuğu rekonstrüksiyonu uzmanı Mehmet
çağrılmalıdır. En önemlisi, üçüncü bir tarafın çözüm arayışında tarafsızlık gayreti olmadan,
iletişim hatlarındaki arızalar veya ortaya çıkabilecek diğer anlaşmazlıklar kaçınılmaz olarak
çözüm için engeller yaratacak ve süreç başarısız olacaktır. Anlaşmazlıkta inisiyatifler sunan
taraf, her zaman her iki taraf da kılıçlarını salladığında zayıf olarak görülecektir; bu nedenle
hiçbir ilerleme kaydedilemez.
BM'nin bunu yapacak en uygun taraf olacağı görülse de, BM'nin katılımının hem
Pakistan hem de Hindistan'dan kabul edilmesi gerektiği açıktır. Hindistan, BM'nin iki tarafı
ayıran kontrol hattını izlemesinin kabul edilemez olduğunu açıkça belirtmiştir. BM’nin diğer
büyük güç olan arabulucuları dahil etme çabaları sonuç vermemiş ve çoğu, iki ülkeden
herhangi biriyle süreci bozacak ittifaklar kurmuştur. BM'ye göre dünya güçleri hala Hindistan
ve Pakistan'ı geri dönmeye ikna edebilir. Alternatif olarak, her iki komşu ülkeye de, bir
ihtimal profesyonel olarak çatışma çözümüne katılan başka bir tarafsız tarafın iki ülke
arasında iş yapabileceğini ve anlaşmazlıkların gerçekten çözülebilmesi için aralarında
kesintisiz bir iletişim hattı oluşturabileceğini kabul etmelerini önerebilirler.
Bu arabulucu veya kolaylaştırıcı, bilinen herhangi bir ulusal veya uluslararası siyasi
gündemle bağlantılı olmayan, finansmanını bu çıkarlardan bağımsız olarak elde eden ve bu
çatışmanın nesnel olarak çözümünü sağlayabilecek bir taraf olmalıdır.
Çatışmayı önlemenin en umut verici yolu, nedenlerini ortadan kaldırmaktır. Sonradan
gelenler iyi bilinmektedir. İnsanoğlu'nun insanın ve dinsel, ırksal, etnik, kültürel, siyasal ya da
başka sebeplerle sevilmeyen şeylerin yıkımına, hakimiyet, servet, toprak, şöhret ve intikama
duyduğu isteğinden dolayı şiddet ve kargaşa doğmaktadır. Buna göre, Birleşmiş Milletler,
küresel bir kitleye erdemli ve şiddet içermeyen olmayı öğretmek için dünyanın en bilge ve
aziz bireylerine çağrı yapmalıdır. Tıpkı demokratik ulusların demokratik uluslara saldırmadığı
güvenilir bir şekilde söylendiği gibi, erdemli ve şiddetsizlerin erdemli ve şiddetsizlere
saldırmadığı da aynı şekilde söylenebilir.
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Birleşmiş Milletler güçlerinin karşıt uluslar veya halklar arasında önleyici olarak
konuşlandırılması yapıcı bir fikirdir. Etkinlik, Birleşmiş Milletler güçlerinin, taraflardan
birinin varlığına karşı çıkması durumunda kalmaya ve savaşmaya olan güvenilirliğine
bağlıdır. Birleşmiş Milletlerin 1967'de Gazze'den barış önleme güçlerini geri çekmesiyle Altı
Gün Savaşı'nın başladığı hatırlanabilir. Birleşmiş Milletler, barışı koruma çabalarında
etkileyici bir kahramanlık ve cesaret kaydı oluşturmamıştır. Diplomatik kelimeleri savaşçı
eylemlerle destekleme isteği konusunda haklı bir şüphecilik var gibi görünmektedir. Ruanda,
soykırım gözlerinin önünde ortaya çıkıp cevap olarak kuşatılmış Tutsi'lerin savunucusundan
daha fazla seyirci kalınırken Birleşmiş Milletler için en iyi zamanlardan biri olmamıştır.
Uygar ulusların yüce çağrılara, yani tüm insanlık için insan haklarına, uymadığı acı bir
durumdur. Dünyanın her yerinde insan haklarının durumu hakkında üzücü bir yorum
bulunmaktadır. Bana öyle geliyor ki, halklar ve uluslar arasında dünya çapında yaygın olan
insan hakları ihlallerinin tüm mağdurlarına zorla veya diğer sert misillemelerle yardım etmek
için genel olarak kabul edilmiş bir ahlaki görev gelişinceye kadar, insan hakları uygulama
mekanizmaları, mağdurlara verilen zarar veya faillerin kötülükleri ile ilgili olmayan
nedenlerle gelişigüzel ve tuhaf bir şekilde işleyecektir. Tüm insan hakları savunucularının
görevi, bu ahlaki evrimi hızlı bir şekilde başlatmaktır.
Bu zamana kadar hiç ilan edilmediği kadar fazla insan hakkının rutin şekilde ihlal
edildiği söylenebilir. Şu anda izinsiz olarak devam eden insan hakları zulümlerini düşünün.
Sivillerin rutin olarak evlerden ve şehirlerden sürüldüğü Myanmar, sürekli olarak yok
ediliyor. Suriye'de trajik soykırım var. Filistinliler evsiz kalıyor. Keşmirlilere 900.000 Hint
askeri ve paramiliter güçleri tarafından merhametsizce davranıldı. Liste uzayıp gidiyor.
Daha önce hiç bu kadar çok kişi özgürlük ve lüksün ortasında acı çekmedi. Tek bir
bireyin zenginliği birçok ulusun zenginliğini aşıyor. Son derece gelişmiş ülkelerde, son 80
yılda yaşayan insan sayısı artmaktadır. Yoksun ve sarsılmış ülkelerde, ortalama ömür bu yaşın
sadece yarısıdır. Bazı Afrika ve Asya ülkelerinin vatandaşları açlıktan ölürken, zengin ülkeler
obeziteden sıkıntı çekmektedir. Bu tür tutarsızlıklar ahlaki olarak rahatsız edicidir. Birleşmiş
Milletler, bu şok edici eşitsizlikleri sona erdirmek için biçilmiş kaftandır, çünkü dünyanın tüm
uluslarına ev sahipliği yapmakta ve her birine Genel Kurulda aynı oylama gücünü
vermektedir. En fakir ve en zayıf, en zengin ve en güçlülere eşittir.
BM'yi uluslararası çatışmaları çözme çabalarına katılım tarihine dayanarak
yargılarsak, en basit cevap bunun büyük bir başarısızlık olduğu yönündedir. BM, elbette,
çatışmaların çözümünün çalışmalarının sadece küçük bir kısmı olduğu geniş bir faaliyet
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yelpazesini sahip olan çok daha karmaşık bir organizasyondur. Bununla birlikte, yaratılıştaki
temel misyonunun İkinci Dünya Savaşı gibi küresel felaketleri önlemenin bir aracı olduğu
gerçeğini göz önüne alırsak, çatışma çözümü "ilk iş" olarak düşünülmelidir. Ayrıca, "çatışma
çözümü" ifadesindeki "çatışma" kelimesi, iki veya daha fazla egemen ülke arasındaki çatışma
olarak tanımlanmıştır. Bölüm I, Madde 2'de belirtildiği gibi, "İşbu Antlaşma'nın hiçbir
hükmü, Birleşmiş Milletlere herhangi bir devletin kendi iç yetki alanına giren konulara
müdahale yetkisi vermediği gibi üyeleri de bu türden konuları işbu Antlaşma uyarınca bir
çözüme bağlamaya zorlayamaz."
Yine de, merakla, bu kuralı tamamen ihlal ederek, BM'nin ilk önemli eylemlerinden
biri 29 Kasım 1947'de açıkça çatışma içinde olmayan veya başka hiçbir şeyle savaşmayan bir
ülke olan Filistin devletini iki devlete bölmek amacıyla gerçekleşti. Bölüşüm planı ironik bir
şekilde sadece Savaşı engellemekle kalmadı, aynı zamanda yeni kurulan İsrail ile komşuları
arasında bir savaşı kışkırttı ve bu çatışma 73 yıldır görünürde hiç bir çözüm olmadan devam
etti.
1948 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 72. yıldönümünde
alkışlanması gerekiyor. Herkes temel insan haklarının evrensel olduğunu bilir. Bu,
deklarasyonun zımni varsayımıdır. Deklarasyon herhangi bir dini, ulusal veya siyasi sınır
tanımıyor. İnsan hakları söz konusu olduğunda herkes aynı düzlemde duruyor. Temel insan
özgürlüklerini ve imtiyazlarını koruyan tüm yüce hükümleri dünyanın birçok yerinde
lekelenmiş olsa bile, reformlara olanak tanıyacak kabahatli uluslara karşı ahlaki bir suçlama
olmaktadır.
Ayrıca, ilerlemenin sadece hedeflerle değil, aynı zamanda alternatif stratejinin bir
gelişme olup olmayacağı ile de ölçüldüğü bir gerçektir. Bu nedenle, Churchill'in
demokrasiden bahsettiği gibi, demokrasi, tasarlanan veya teşebbüs edilen diğer hepsi hariç, en
kötü hükümet biçimidir. Benzer şekilde, Birleşmiş Milletler, denenmiş veya düşünülmüş tüm
alternatifler olmasa, barışa ulaşma, kendi kaderini tayin ve insan haklarını elde etmek için en
kötü uluslararası örgüttür.
İnsan haklarına diş eklemenin aciliyeti her yerde hissedilir. Bu çerçevede haberler pek
hayırlı değildir. Birleşmiş Milletler, uluslararası hukuk ve insan hakları sözleşmeleri uyarınca,
her hükümet yetkilisinin insan hakları ihlallerinde doğrudan veya dolaylı suç ortaklığı
nedeniyle cezai kovuşturmaya karşı açık olduğunu resmen beyan etmelidir. Bir insan hakları
ihlalinin iddia edilen her kurbanı veya akrabaları, uluslararası mahkemede iddia edilen resmi
suçluları dava etme hakkına sahip olmalıdır. Kararı tüm ülkeler için bağlayıcı olacaktır. İnsan
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hakları ihlalcileri uluslararası mahkeme tarafından mahkemenin faaliyetlerine engel teşkil
eden failler olarak görülmelidir.
Özet olarak, bana öyle geliyor ki, halklar ve uluslar arasında dünya çapında yaygın
olan insan hakları ihlallerinin tüm mağdurlarına zorla veya diğer sert misillemelerle yardım
etmek için genel olarak kabul edilmiş bir ahlaki görev gelişinceye kadar, insan hakları
uygulama mekanizmaları, mağdurlara verilen zarar veya faillerin kötülükleri ile ilgili olmayan
nedenlerle gelişigüzel ve tuhaf bir şekilde işleyecektir. Bu ahlaki evrimi başlamak için
hepimizin ortak sorumluluğudur.
Samimiyet ve tarafsızlık, uluslararası barış, insan hakları ve kendi kaderini tayin
ölçütleri göz önünde bulundurulduğunda Birleşmiş Milletlerin acı verici derecede etkisiz
olduğunu doğrulamaktadır. İlk örnekler Filistin ve Keşmir'di. Hindistan'ın uluslararası
hukuksuzluğu, 73 yıldan fazla bir süredir Birleşmiş Milletlerin ahlaki suçlamalarından bile
kaçınmıştır.
İhtiyaç duyulan şey, Hindistan ve Pakistan'ın Keşmir halkının gerçek liderliğini tüm
müzakerelere dahil etmesi ve bu uzun süredir devam eden anlaşmazlığın çözümü için bir
zemin oluşturmasıdır. Keşmir halkının fikir birliğine varamayan hiçbir Keşmir çözümü başarı
şansına sahip değildir. Buna ek olarak, temel adalet ve ahlak kuralları, Keşmirlilerin kendi
siyasi kaderlerinin haritalarına katılmalarına izin vermeyi gerektirir.
Birleşmiş Milletlerdeki anlaşmazlığın erken evresinde çözümüne yönelik olarak
düşünülen prosedürler, değişen koşullar çerçevesinde çeşitlenebilir, ancak adalet ve
rasyonellik terk edilmediyse, altında yatan temel ilkelere titizlikle uyulmalıdır. BM kararının
arka planda kalması bir şeyken, kapsadıkları ilkenin bir köşeye atılması tamamen başka bir
şeydir.
Mütevazı sözlerim, kötülük karşısında statükoyu veya umutsuzluğu savunmak olarak
yorumlanmamalıdır. İnsanlığı yüceltmek ve acıyı hafifletmek için çabalarımızı yorulmadan
sürdürmeliyiz. Aksi bir durum ahlaki olarak eleştirilebilir. Ancak, bilmediğimiz bir şeyi kabul
edersek, karşı tarihsel yanılmazlığa devam etmekten daha iyi şeyler yapacağımıza
inanıyorum.
Kurtuluşumuz, sahip olduğumuz veya başardığımız şeyden daha fazlası olduğumuzda
gelecektir. Eğer dünyaya barış ve kardeşlik getirmeyi umuyorsak, bilge ve şereflilerin
onarabileceği ahlaki bir standart belirlemeliyiz. Bu, ortak insanlığımız ve kutsal sevgimiz
çıkarına olduğunda uzlaşma anlamına gelmez. Dünyevi amaçlar elde etmek için kalbe bir
itiraz olmayan şiddetten daha uzlaşmacı ne olabilir ki? Shakespeare, Venedik tüccarında
31

"Diken battığında, kan akmıyor mu? Gıdıklarsan, gülmez miyiz? Zehirlersen ölmez miyiz?"
demiş ve insani özelliklerimizi dokunaklı bir şekilde yakalamıştır.
Özet olarak, bana öyle geliyor ki, halklar ve uluslar arasında dünya çapında yaygın
olan insan hakları ihlallerinin tüm mağdurlarına zorla veya diğer sert misillemelerle yardım
etmek için genel olarak kabul edilmiş bir ahlaki görev gelişinceye kadar, insan hakları
uygulama mekanizmaları, mağdurlara verilen zarar veya faillerin kötülükleri ile ilgili olmayan
nedenlerle gelişigüzel ve tuhaf bir şekilde işleyecektir. Bu ahlaki evrimi başlamak için
hepimizin ortak sorumluluğudur.
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İslam Ülkelerinin Savunma Sanayi Analizi ve
Oluşturulması Gereken Politikalar
Doç. Dr. Mehmet Naci EFE
Beykent Üniversitesi İşletme Fakültesi
naciefe@beykent.edu.tr

Ortaya çıkan yeni tehditler ve değişen güç dengeleri, küresel ölçekli bir güvenlik
kaygısı oluşturmakta ve savunma yatırımları dünya çapında sürekli bir artış göstermektedir.
Resmi raporlar ve istatistikler ışığında İslam ülkelerinin askeri kabiliyetlerini arttırma ve etkin
kılma çabası içerisinde oldukları gözlemlenmektedir. Bu çalışmanın amacı, İslam ülkelerinin
öne çıkan avantajlarını keşfetmek ve bu ülkelerin ferdi avantajlarını kullanarak her bir İslam
ülkesi için nasıl ortak fayda üretebileceğini belirlemektir. Bu çalışma var olan verilerin ve
teorilere dayanarak, şu soruyu sorar: İslam ülkeleri nasıl bir sistem içerisinde toplu
avantajlarını kullanarak en etkin şekilde savunma ihtiyaçlarını karşılayabilir? Bu bağlamda
ülkelerin ferdi avantajları diğer İslam ülkelerinin ihtiyaç duyduğu yetenek, ürün veya
kaynaklara sahip olmak, savunma ihtiyaçları ise savunma harcamaları ve talepleri olarak
tanımlanmıştır.
Resmi raporları, istatistik verileri ve ticaret teorilerini içeren detaylı bir literatür
taramasına dayanarak, belirli İslam ülkelerinin ferdi avantajlarını ve ihtiyaçlarını ortaya
koymak maksadıyla savunma ve ticaret kabiliyeti üzerine SWOT analizleri yapılmış, elde
edilen içerik karşılaştırmalı ve tematik bir analizden geçirilmiştir. Analizin sonucu, İslam
ülkelerinin ayrı ayrı sahip oldukları yetenek, ürün ve kaynakları takas usulü ile birbirileri
üzerinden karşılayarak, dışarıdan bağımsız, kendi kendine yetebilen ve sürdürülebilir bir
ticaret sistemi oluşturabileceklerini göstermiştir. Böylesine bir tedarik sistemi içerisinde
herbir İslam ülkesinin diğer İslam ülkeleriyle sahip oldukları doğal kaynakları, savunma
ürünleri ve askeri kabiliyetleri, öz savunma ihtiyaçları mukabilinde takas etmesiyle fakir
İslam ülkelerinin de askeri gücünü arttırması için zenginliğe olan ihtiyacın ortadan
kalkmasıyla birlikte her ülke kendi tehditleriyle başa çıkabilecek kadar güce sahip
olabilecektir. Araştırma sonuçları bize, takasa dayanan parasız bir ticaret sistemiyle oluşan
dostluk, işbirliği ve karşılıklı kazançların getirisiyle, İslam ülkelerinin birbirine hem siyasi
hem ekonomik olarak kenetleyeceğini ve ortak bir güdüm kazanacağını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Savunma Sanayi, Takas, İslam Ülkeleri
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Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün Siyasi Ve
Savunma İttifakı Olarak İncelenmesi
Dr. Shahid A. Hashmat
Emekli Tümgeneral
drshahidhashmat@gmail.com

Nisan 1949'da kurulan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) öncelikle askeri bir
ittifaktır, ancak gerçekte bundan çok daha fazlasıdır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Orta ve
Doğu Avrupa'yı işgal eden Sovyet ordularının askeri tehdidine karşı koymak için kolektif bir
savunma örgütü olarak kurulmuştur.
NATO'nun başlangıçta sadece on iki üyesi vardır. Üyeliği farklı süreçlerde
genişletilmiştir. 1952'de Yunanistan ve Türkiye, daha sonra 1955'te Batı Almanya 1982'de ise
İspanya ittifaka katılmıştır. Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya 1999'da ve 2004'te ise
Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya’dan oluşan yedi
Doğu Avrupa ülkesi daha, katılmıştır.Son olarak 2009'da Arnavutluk ve Hırvatistan, 2017'de
Karadağ ve 2020'de Kuzey Makedonya olmak üzere 2020 yılına kadar dört ülke daha
katılmıştır
NATO'yu idare eden temel ilke, Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5. maddesinde ifade
edilen “toplu savunma”dır. NATO kuvvetleri dünyanın birçok bölgesinde faaliyet
göstermektedir. BM Tüzüğünün 51. maddesinde öngörüldüğü şekilde kendini savunma hakkı,
Eylül 2011'in New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne saldırmasından sonra ilk kez Amerika
Birleşik Devletleri tarafından kullanılmıştır.
NATO şu anda 30 üyeden oluşan bir siyasi ve askeri ittifak olup ayrıntılı bir siyasi ve
askeri yapıya sahiptir. Kuzey Atlantik Konseyi ana karar verme organıdır. Konseye NATO
Genel Sekreteri başkanlık etmekte ve daimi oturumda kalmaktadır. Her üye devlet
büyükelçilik düzeyinde kalıcı olarak temsil edilmektedir. NATO'nun iki planlama komitesi
bulunmaktadır. Bunlar, Savunma Planlama Komitesi ve nükleer Planlama Komitesi’dir.
NATO'nun iki ana hedefi ve hedefi bulunmaktadır; Bunlar batı müttefiklerinin askeri gücünü
birleştirmek, pekiştirmek, güçlendirmek ve demokratik siyasi sistemi güçlendirerek Batı
Avrupa'da siyasi istikrarı sağlamaktır. NATO, Soğuk Savaş sırasında güçlü askeri yapısıyla
Batı Avrupa'yı Varşova Paktı güçleri tarafından gelebilecek olası herhangi bir askeri işgalden
korumuştur.

34

Mart 1991'de Sovyet askeri komutanları Varşova Paktı güçlerinin kontrolünden
vazgeçmiş ve Varşova Paktı kaldırılmıştır. Varşova Paktı'nın dağılması, NATO'nun
kurulmasına neden olan askeri tehdidi ortadan kaldırmıştır. Değişen jeopolitik ortam ve askeri
tehdidin olmaması, NATO ülkelerinin dağılması ve olduğu gibi kalması için yeni ve zorlu bir
ikilem oluşturmuştur. Yeni siyasi ortam, NATO'nun Doğu ve Orta Avrupa ülkelerine
üyeliğini sunarak genişlemesi için de bir fırsat sunmuştur. Uzun süren görüşmelerden sonra,
NATO'yu korumak ve özellikle Avrupa'da uluslararası barış ve güvenliği korumak için yeni
bir görevle çok daha güçlü bir ittifak haline getirmek için karar verilmiştir.
NATO'nun yeni görev tanımının iki amacı bulunmaktadır. Eski Varşova Paktı
ülkeleriyle işbirliğini teşvik etmek, karşılıklı diyalog ve müzakereleri kapsamlı bir şekilde
yürütmek ve Avrupa ve çevresinde çatışma yönetimi ve çatışma çözümüne katılmaktır. Kuzey
Atlantik İşbirliği Konseyi, ortak ve standartlaştırılmış askeri eğitim yoluyla Avrupa'nın
güvenliğine ve istikrarına katkıda bulunmak amacıyla 1991 yılında ve 1994 yılında kurulan
Barış İçin Ortaklık (PfP) programı kurulmuştur. Çatışmaları yönetmek ve çatışmaları çözmek
için eski Yugoslavya'nın iç çatışmasında NATO askeri güçleri kullanılmıştır. Mart 1999'da
NATO, Yugoslav hükümetini anlaşmayı kabul etmeye ve güçlerini Kosova'dan Sırbistan'a
çekmeye zorlamak için Kosova'daki Sırp güçlerine karşı büyük hava saldırıları
gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda, NATO'nun üyeliği genişletilmiş ve birçok eski Sovyet
müttefiki NATO'ya dahil edilerek 2020 yılına kadar toplam üye sayısını otuza çıkarmıştır.
Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra NATO'nun rolü kolektif bir savunma ittifakından
kooperatif bir güvenlik örgütüne dönüştürülmüştür. 11 Eylül 2001'deki saldırılardan sonra,
Amerika Birleşik Devletleri BM Tüzüğü’nün 51.maddesi uyarınca kendini savunma hakkını
kullanmış ve Afganistan'ı işgal etmeye karar vermiştir. Saldırının failini barındırdıkları iddiası
ile onları suçlamıştır. Bu, NATO güçlerinin Avrupa dışında askeri bir operasyona girmesi için
yeni bir fırsatı oluşturmuştur. NATO kuvvetleri, 2003 yılında ABD kuvvetlerini desteklemek
için Afganistan'da konuşlandırılmıştır. Bugüne kadar Afganistan'da yaklaşık 12.000 NATO
askeri konuşlanmış, ancak NATO kuvvetlerinin çoğu 2014'ün sonlarında ve 2015'in
başlarında geri çekilmiştir.
Afganistan'a ek olarak, NATO askeri güçleri ABD'nin Irak, Libya ve Suriye'yi işgaline
katılmıştır. ABD ve NATO askeri operasyonlarını meşrulaştırmak, Müslüman topraklarının
doğal kaynaklarını istila etmek ve ele geçirmek için savaş sebebi olarak kapsamlı bir terörle
mücadele terimi kullanmaktadır. Birçok Avrupa ülkesi bu tür askeri eylemlerle ilgili
endişelerini dile getirmiştir. Bazı farklılıklara rağmen, ABD, NATO liderliğini korumayı
35

başarmış ancak Başkan Trump'ın görev süresi boyunca, ABD'nin liderlik rolü önemli ölçüde
aşınmıştır. Başkan Trump, Avrupa ülkelerinin NATO'nun askeri yeteneklerini korumak için
daha fazla mali yük paylaşmasını açıkça talep etmiştir.
Yirmi birinci yüzyılın şafağı, NATO'nun ABD'yi, özellikle de Avrupa dışında ve
ötesinde desteklemedeki rolünde büyük bir dönüşüme tanık olmuştur. Bu, Avrupa'nın kolektif
savunmasından, ABD'nin de desteğiyle küresel bir bekçiye doğru temel bir kayışı
göstermektedir. NATO'nun rolleri önemli küresel siyasi gelişime cevap verecek şekilde
ayarlanmıştır. Birçok güvenlik uzmanı ve bilim adamı NATO'yu ABD'nin uzun bir kolu
olarak görmektedir ki bu tarihsel kanıtlardan oldukça açıktır. Birçok NATO üyesi ülke,
NATO'nun rolünün sadece Avrupa ile sınırlı olmasını istemektedir. Bununla birlikte, reel
politikanın zorlaması ve küresel jeopolitik güç mücadelesinin talepleri NATO'nun gelecekteki
rolünü şekillendirmeye devam edecektir.
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İslam Ülkelerinin Siyasi Coğrafyası
Sahar Zaki Kabel
Kahire Üniversitesi - Mühendislik Fakültesi/ İletişim ve Elektronik Bölümü
zayedtech@gmail.com

İslam ülkeleri, dünyanın kıtalarını birbirine bağlayan küresel ticaret yollarının giriş ve
çıkışlarını kontrol eden coğrafi konumlarıyla ayırt edilmektedir. Bu ülkelerin sahip olduğu
muazzam zenginliğin yanı sıra, İslam ülkelerinin coğrafyası, Amerika'daki olaylar bundan
etkilendikten sonra tüm dünyayı kapsayacak şekilde siyasi coğrafyasını genişletmelidir. Arka
planda Rus politika yapıcıların olduğu Suriye'de olaylar ve Mısır devrimi hakkında diğer
ülkelerin kararı, Avrupa Birliği ve diğer olayların kararını etkilemektedir.
Sınırlar artık aklımızda ve bizi kapsamlı bir kuşatma altına alan otoriter rejimlerin
zihninde, bu sınırların aşılması açısından gördüklerimize rağmen mevcut değildir.. Libya'da
Rus paralı askerlerini meşru hükümete karşı darbeyi desteklemiş, Doğu Akdeniz'de
Türkiye'ye karşı Yunanistan'a Emirati Mısır destek vermiş, Afrika kıyılarındaki ülkeleri
Fransızlar işgal etmiş ve dünya haritasının gözlerimizin önünde güç dengesine göre hareket
ettiğini doğrulayan diğer olaylar olmuştur.
Küresel sistemin barış ve güvenliği sağlamadaki başarısızlığı ve çoğu İslam
dünyasının kalbinde yer alan savaşlar, kuşatmalar, yer değiştirmeler, kıtlıklar ve darbelerle,
kendimizi koruyabileceğimiz ve başkalarının bize saldırmasını, ülkemizi bölmesini ve şu anda
Irak, Afganistan, Suriye, Yemen, Libya, Sudan ve diğerlerinde olduğu gibi doğrudan işgal
etmesini önleyebileceğimiz yeni bir sistem kurmak bizim için zorunlu hale gelmiştir.
Bu sistemi, bizi çevreleyen tehlikeler ve ülkemize yerleştirilen yabancı askeri üsler,
bizi yöneten otoriter rejimler, bizimle düşmanlarımız arasındaki bilimsel boşluk, ülkelerimiz
arasındaki sınır çatışmaları ve diğer sorunlar arasında nasıl oluşturabiliriz? Bu zorluklarla şu
soruyu cevaplamalıyız: Türkiye, yükselen bir bölgesel güç olarak ve artan jeopolitik
önemiyle, İslam ülkelerinin diğer halklarıyla işbirliği içinde dünyada gerekli dengeyi
sağlayabilir mi?

Anahtar kelimeler: Jeopolitik - Sınır Çatışmaları - Türkiye - Askeri Üsler
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İslam Ülkelerinin Yerli Silah Üretiminde
İşbirliğine Gitmelerinin Gerekliliği Üzerine Bir
Analiz
Dr. İbrahim Karataş
Türk Hava Yolları
ibratas@gmail.com

İslam ülkeleri arasındaki çoğunlukla siyasetçilerden kaynaklı çekişmeler işbirliğinin
yeterli düzeye gelmesine engel olmuştur. Oysaki Müslüman ülkeler kendi kendilerine yetecek
insan gücüne ve ekonomik güce sahiptirler. Bu makalenin konusu olan ‘askeri silah
üretiminde işbirliği’ bağlamında birçok ülke, ordularının ekipman ihtiyacını ABD, AB
üyeleri, Rusya ve Çin gibi aktörlerden temin ederek, genel olarak yerli silah sanayisinin
gelişmesine ve Müslüman ülkeler arasında ortak silah üretimi projelerine bilerek veya
bilmeyerek engel olmuşlardır. Oysaki İslam ülkelerinin en azından bir kısmı bir araya gelerek
maliyetleri düşürmek suretiyle milli silahlara sahip olabilir ve dışa bağımlılıktan kurtulabilir.
Kaldı ki maruz kalınan açıktan ve gizli silah ambargoları muhtemel bir savaş esnasında ithal
edilen silahların ve yedek parçaların tedarikine engel olacağı için büyük sıkıntılara sebep
olabilecektir. Bu bağlamda bu çalışma Türkiye, Pakistan, Malezya, Endonezya, Kuveyt ve
Katar gibi ülkelerin çekirdek bir milli savunma birliği oluşturup kendi silahlarını kendilerinin
üretmesinin son derece elzem ve verimli olabileceğini öne sürmektedir. Böyle bir birliktelik
maliyetleri düşürmesinin yanı sıra ambargo sorununu da ortadan kaldırıp ambargocu ülkelerin
işbirliği yapan Müslüman ülkelere yedek parça ve teknoloji transferinde ambargo uygulamada
daha çekingen davranmalarına ve hatta hiç ambargo uygulamamalarına sebep olabilir.
Bilhassa etnik ve dini milliyetçiliğin arttığı, kutuplaşmaların oluştuğu ve savaşın daha çok
zikredildiği mevcut dönemde silah üretiminde ortak hareket etmek bir tercih meselesinden
çok konjonktürlerin muktezası haline gelmiştir. Makalemizde bazı ülkelerin askeri güçleri,
nasıl tedarik edildiği, maliyetleri ve muhtemel işbirliğinin kazanımları detaylı olarak analiz
edilmiştir. Makalemiz İslam ülkeleri arasındaki askeri işbirliğinin önemini ampirik verilerle
izah ederek literatüre katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Metot olarak literatür taramasının
yanısıra konunun uzmanlarıyla röportajlar yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler; İslam Ülkeleri, Savunma Sanayi, Güvenlik, Türkiye, Askeriye

38

Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Türkiye’nin Ege
Denizi ve Doğu Akdeniz’de Karasuları ve Kıta
Sahanlığı Hakları
Dr. Öğ. Üyesi Fehmi Ağca
Üniversitesi Post Kolonyal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
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Türkiye
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sınırları

Lozan
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ile

belirlenmiştir. Bu antlaşmayla, Boğaz önü Adaları olarak bilinen Gökçeada ve Bozcaada
hariç, Ege denizindeki tüm adalar Yunanistan’a verilmiş, On iki ada ise İtalya’ya
bırakılmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında yapılan Paris Konferansında ise, On iki Ada
İtalya’dan Yunanistan’a devredilmiş ve Ege Denizi adeta bir Yunan gölü haline getirilmiştir.
Uluslararası Hukukta karasularını düzenleyen temel antlaşma 1982 yılında imzalanan BM
Deniz Hukuku Antlaşması’dır. Bu antlaşmanın 3. maddesine göre, denize kıyısı olan devletler
karasularını 12 deniz miline kadar ilan edebilirler. Ancak, bu prensip, karşı kıyı devletinin
onunu kapatmama ve hakkaniyet ilkeleri ile sınırlanmakta ve kıyıdaş ülkelere karasuları ile
ilgili sorunlarını karşılıklı anlaşarak çözmelerini tavsiye etmektedir. Ege Denizinde Türkiye
ve Yunanistan’ın karasuları halen 6 mildir. Yunanistan’ın Ege Denizinde karasularını 12 mile
çıkarması, Türkiye’nin uluslararası sulara ve kıta sahanlığı alanlarına ulaşmasını ve Ege
Denizinde Yunanistan’dan izin almadan herhangi bir denizcilik faaliyetinde bulunmasını
tamamen engellemektedir. Bu yüzden Türkiye, Yunanistan’ın Ege Denizinde karasularını 12
mile çıkarmasını savaş sebebi olarak ilan etmiştir.
Kıta sahanlığı ile ilgili olarak ise Türkiye adaların kıta sahanlığı olmadığını ve sadece
karasularının olduğunu savunurken, Yunanistan adaların kıta sahanlığı olduğunu iddia ederek
ve Meis Adasını öne sürerek Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile birlikte, Doğu Akdeniz’in
tamamını kontrol ederek Türkiye’yi Antalya ve İskenderun Körfezine hapsetmek
istemektedir. Türkiye uluslararası hukuk acısından tamamen haklı olup Uluslararası Adalet
Divanı’nın birçok kararı Türkiye’nin tezini desteklemektedir.
AB üyesi ülkelerin verdiği siyasi destek nedeniyle, uluslararası hukukla bağdaşmayan
maceracı ve saldırgan bir tutum sergileyen Yunanistan’ın barış ve anlaşma yanlısı olmadığı
görülmektedir. Maalesef, bir askeri darbe sonucu Mısır’da iktidarı ele geçiren diktatör Sisi,
ABD’nin adeta kuklası gibi davranmaktadır. Mısır, uluslararası hukuka aykırı olarak
Yunanistan ile Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması antlaşması
39

imzalamıştır. Bu antlaşma, Türkiye’nin Libya ile imzalamış olduğu uluslararası antlaşma ile
çakışmakta ve uluslararası hukuk acısından hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır.
Türkiye, Ege Denizinde ve Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan doğan haklarını korumaya
kararlıdır ve gerekirse savaşmaktan çekinmeyeceğini ifade etmektedir.
Bu çalışmada, Türkiye’nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’deki karasuları ve kıta
sahanlığı ile ilgili egemenlik hakları, uluslararası hukuk ve Uluslararası Adalet Mahkemesi
kararları çerçevesinde analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Karasuları, kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge, Doğu Akdeniz,
Ege Denizi
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Kolektif Savunma Bağlamında İslam Birliği:
Bölgeler-Üstü Kolektif Savunma Mimarisi
Asım Öztürk
İstanbul Medeniyet Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Uluslararası İlişkiler-Doktora
asimozturk93@gmail.com

“Kolektif savunma” veya “kolektif meşru müdafaa” kavramları devletlerin ortak bir
tehdit karşısında gerçekleştirdikleri uzlaşıyı ifade etmektedir. Kolektif savunma uluslararası
hukuk açısından Birleşmiş Milletler Antlaşması altında yasal ve teşvik edilen bir husustur.
Günümüzde Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO), Avrupa Birliği Ortak Güvenlik ve
Savunma Politikası (EU/CSDP), Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (SCO/CSTO), Afrika
Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi (AU/PSC), Güney Amerika Ulusları Birliği Güney
Amerika Savunma Konseyi (UNASUR/CSAD) isimli uzlaşılar bulunmaktadır. İslam ülkeleri
arasında kurulacak bir birlik de uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk açısından “kolektif
savunma” veya “kolektif meşru müdafaa” kapsamına girmektedir.
Günümüz kolektif savunma birlikleri genel olarak coğrafi bütünlüğün ve
bütünleşmenin sağlandığı bir yapıya sahiptir. İslam Birliği üzere ileri sürülen haritalarsa
coğrafya açısından herhangi bir kolektif savunma uzlaşısının bulunmadığı bir konumu da
kapsamaktadır. Bununla birlikte bu bölge günümüzde gerek siyasi gerekse coğrafi olarak
parçalanmış bulunmaktadır. Bu parçalanmışlıkta Müslüman toplumların bulunduğu bölgeleri
ifade eden birlik haritaları gerçekçi görünmemektedir. Elbette daha kapsamlı bir birlik
anlayışının

hedeflenmesi

gerekmektedir.

Bununla

birlikte

kapsamlı

bir

birlik

oluşturulamıyorsa, birliğe engel teşkil eden devletlerin beklenmesi de gerekmemektedir. Bu
açıdan bir değerlendirme yapılacak olursa, bölgeleri aşacak bir anlayışa ihtiyaç duyulduğu
ortadadır. Coğrafyadan kaynaklanan engellerin üzerine çıkarak sınırları aşan bir bakış açısını
ifade eden “Bölgeler-Üstü Kolektif Savunma” kavramı bu ihtiyaca karşılık verecek bir
yaklaşım olarak ileri sürülmektedir. Bu yaklaşım coğrafyanın üzerine çıkarak hali hazırda bir
birlik için hazır olan devletlerin bir araya gelmesi ve coğrafi olarak birbirine bağlanamasa da
siyasi, ekonomik, askeri alanlarda bir uzlaşıya varılması ile müşterek bir çatının ve bir
savunma mimarisinin oluşturulmasını hedeflemektedir. Bu noktada üç boyutlu bir ağ
modellemesi üzerinden kurulacak bir yapı öne sürülmektedir. Bu vesile ile bölgesel kuvvet
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merkezleri oluşacak ve yeni üye devletlerin eklemlenmesi için bir nevi bir iskelet
oluşturulmuş olacaktır. Bu da yeni bir kolektif savunma birliğinin bölgeler üstü olarak
gecikme yaşanmadan kurulmasına ve güç merkezlerinin oluşmasına yardımcı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: İslam Birliği, Bölgeler-Üstü, Güvenlik Mimarisi, Kolektif Savunma,
Savunma Ağı
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İslam Birliği İçin İslam Devletleri Arasında Özel
Kuvvetler Standardı ve İş Birliği
Mehmet Emin KOÇAK
Emekli SAT Komandosu-SADAT Eğitim Müdürü
memin@sadat.com.tr

Özel kuvvetler; Kısaca iç ve dış tehditlerin bertaraf edilmesi için her tür arazi ve iklim
şartlarında görev yapabilecek, üstün askeri yeteneklere sahip seçkin askerlerden oluşan
birliklere şeklinde tanımlanabilir.
Özel kuvvet kavramı, askeri literatürde hayli önemli bir yer tutmakla ve köklü bir
tarihi olmakla beraber, günümüz dünyasının yeni tehdit algılamaları, mevcut dünya sisteminin
hızla çok kutuplu ortama evirilmesi ve vekalet savaşlarının özellikle İslam devletleri
coğrafyasında oldukça artması nedeniyle, özel kuvvetlerin önemi gittikçe artmış ve görev
alanları genişlemiştir.
Özel kuvvetler ile ilgili önemli hususlardan birisi çok hızlı mobilize olabilmeleri ve
uzak mesafe operasyonlarını çok çabuk ve başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmeleridir.
Genellikle küçük birlikler halinde (10-15 Kişilik) her tür ulaşım ve iletişim araçlarını
kullanarak, operasyon gerçekleştirebilmeleri yönü ile düzenli orduların yapısından ve
faaliyetlerinden ayrılmaktadırlar.
İslam devletlerinin içinde bulundukları karamsar tablodan hızlı bir şekilde
kurtulabilmeleri için bu birliklerinden oluşan ortak bir kuvvet oluşturması gerekmektedir.
Böylece ortak tatbikatlar icra ederek, farklı coğrafyalara organize olabilecek ve bölgesel bir
standart yakalayarak etkin olabileceklerdir.
Yapısı ve teşkilatı itibariyle küçük birliklerden oluşan Özel Kuvvetler; İslam
ülkelerinin savunma birlikteliğine ciddi maliyetler getirmeyeceğinden İslam birliğine giden
adımların ilki olabilecektir. Merkezi Türkiye’de bulunan SADAT Uluslararası savunma
danışmanlık şirketi işte tam bu noktada özel kuvvetleri teşkilatlanmasını tam oluşturamamış
olan devletlerinin bu imkana kavuşmalarında her tür desteği vermektedir. SADAT bu
birimlerin organizasyonu, teşkilatlandırılması, donatılması ve eğitilmesi konularında fiilen
veya danışmanlık hizmetleri için yeterli altyapısı, insan kaynağı ile buna katkı sağlamaktadır.
Böylelikle İslam devletleri arasında yapılacak ortak eğitimler ve tatbikatlar sayesinde
standardizasyon sağlanacak, standart operasyon teknikleri ve taktiktekileri geliştirilebilecektir.
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Oluşturulan bu birlikler birliğe üye olan devletlerden herhangi bir talep gelmesi durumunda
en hızlı şekilde müdahale edebilecek ve ciddi başarılara imza atacaklardır.
Allahuteala İslam birliğinde önemli bir basamak olduğunu değerlendirdiğim Özel
kuvvetlerin birlikteliğini en kısa zamanda nasip eder inşallah.
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Bilişim Çağında Askeri Organizasyonlarda
Örgütsel Yapılar: Yönetim-Organizasyon
Perspektifinden Öneriler
Cengiz TOROMAN- İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
cengiztoroman@gmail.com
Prof.Dr. Mehmet ZELKA- Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakultesi- Sağlık Yönetimi
mehmet.zelka@uskudar.edu.tr
Prof.Dr. Hüseyin ALTAY- İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
huseyin.altay@inonu.edu.tr

Bilişim teknolojilerinde meydana gelen hızlı değişim ve gelişim, bilgi-bilişim savaşları
gibi kavramların daha çok tartışılır hale gelmesine neden olmuştur. Bilişim teknolojilerinde
yaşanan bu gelişmelerin kötü amaçlı kullanımlarının, doğal olarak, savaş ve mücadele
tekniklerinde de kritik değişimlere neden olacağı kuşkusuzdur. Bu durum, askeri
organizasyonların mücadele araç ve yöntemlerini temelden etkilediği gibi örgütsel yapılarında
da önemli değişikliklere neden olacaktır. Literatürde, bu konudaki çalışmalara baktığımızda
da temelde aynı tespitlerle karşılaşmaktayız. Silahlı kuvvetlerin gerek savaş doktrinleri
gerekse kullandıkları silahlar kadar örgütsel yapılarında da büyük değişimler yaşandığı ifade
edilmektedir.
Organizasyonel yapı, verilerin organizasyona akış şeklini temelden etkilediği ve aynı
zamanda da yansıttığından, bilişim teknolojisine dayalı askeri gelişme ve ilerlemelerin askeri
organizasyonel yapılar üzerinde stratejik etkileri olacağı öngörülmektedir.
Bu bağlamda öncelikle bilişimde yaşanan değişim ve gelişmeler gibi öncül
değişimlerde organizasyonel yapının önemi vurgulandıktan sonra “bilişim devrimi”nin
şirketlerin organizasyonel yapılarını nasıl etkilediği ortaya konarak, ABD Silahlı Kuvvetleri
üzerinden organizasyonel yapı önerisi geliştirilmeye çalışılacaktır.
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Dünya Üzerindeki Savunma İttifaklarının
İncelenmesi Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü
“NATO”
Ersan Ergür
Emekli Albay, ASSAM Başkan Yardımcısı
ersanergur@gmail.com

İslam Ülkelerinin birleşik savunma ittifakının kurulması yönünde Dünya üzerinde var
olan mevcut savunma ittifaklarının teşkilat yapılarının incelenmesi ve işleyişlerinin ortaya
konularak örnek bir model oluşturulması noktasında faydalanılabilmesi için ele aldığımız
NATO’nun kuruluş gayesini ve günümüze kadar işlerliğini ortaya koymaya çalışacağız. İkinci
Dünya Savaşı Sonrasında güç kazanan Sovyet Rusya’sı karşısında güç ve kan kaybeden
Avrupa Ülkeleri savaşın bir diğer galibi Amerika Birleşik Devletleri ile bir savunma
antlaşması kurma ihtiyacı hissetmişlerdir. Başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri ile 11
Avrupa Ülkesinin bir araya gelişi ile kurulan NATO sonrasında Türkiye ve Yunanistan’ın
katılımıyla farklı bir genişlemeye tabi olmuştur. 1955 yılında Sovyetler Birliğinin etrafında
kurulan Varşova Paktı karşısında doğu blokunun tehdidinden çekinen 16 ülkenin daha
katılımı ile 30 üye ülkeden oluşan NATO şu anda dünyanın en güçlü askeri ittifakı
konumundadır.
Özellikle 11 Eylül saldırıları sonrası topyekûn İslam Ülkelerine savaş açan bu örgütün
karşısında İslam Ülkelerinin bir araya gelerek savunma kalkanı oluşturabilecekleri bir ittifakın
oluşumu tartışmasız bir ihtiyaç olmuştur.
Anahtar Kelimeler: NATO, Savunma, İttifak, İslam Birliği, İslam Savunma İttifakı
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Asrika İslam Ülkelerinin Jeopolitik Durmu’nun
Değerlendirilmesi
Dr.Muhtar El-Aşri
İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
mokashry@gmail.com

Bu bildiri, ASRİKA İslam ülkelerinin genel jeopolitik durumunun incelenmesi ve
değerlendirilmesi üzerinde durmaktadır. Bildiri birçok unsuru ele almıştır; “ASRİKA İslam
ülkeleri kimlere denir?”, “Coğrafyası nasıldır ve doğal kaynakları nelerdir?”, “ASRİKA İslam
ülkelerinin bölgesel ve küresel etkisi nedir?”, “İç ve dış poltikada jeopolitik konumlarıyla
birlikte nasıl konumlanırlar ve sert-yumuşak güç unsurları nelerdir?”. Ek olarak, bildirinin
sonunda, sorunlara çözüm bulmaya yönelik sunulan önerilerle ilgili bölümde göç faktörüne ve
büyük göç akımlarına bakmanın önemi ve bunun, özellikle yasadışı göç dalgaları ile başa
çıkma bağlamında, ülkelerin kara ve denizleri kontrol etme kabiliyetleri üzerindeki etkisine
dikkat çekmektedir. Böylece devletlerin yakın ve uzak gelecekte jeopolitik faaliyetteki rolüne
etki etmekteyi amaçlamaktadır.
Başlangıçta, makale, incelenen bölgenin jeopolitik gerçekliğinin (İslami Afrika) doğru
ve kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için kavramları özgürleştirmeye yardımcı olan
jeopolitik terimini ayırmaktadır.
Jeopolitik, coğrafyanın siyaset üzerindeki etkisi, ekonomi, toplum ve kültür gibi
diğer faktörlerle karıştırılarak tanımlanmaktadır. Jeopolitik, esas olarak durağan ve
değişmeyen unsurlarla ilgilendiği için statik bir şekilde işlemektedir. Genellikle jeopolitik ile
ilgili çalışmalar; incelenen unsurları, alanın tanımı, nüfusu, kaynakların büyüklüğü vb. gibi
kavramları tanımlayıcı bir şekilde ele almaktadır. Sonuçta tüm bu bileşenler, ülkelerin dış
politikalarını ve birbirleriyle etkileşim biçimlerini şekillendirirken, devletlerin bölgesel ve
uluslararası hareketlerini etkilemektedir. ( أزهر محمد، السماك2011).
Öte yandan, Uluslararası İlişkiler teorisyenleri jeopolitiğin, siyasetin coğrafya
üzerindeki etkisinin bilimi olduğunu ve ikisinin daha geniş ve kalıcı olarak değişen bir
çerçevede (dinamik) etkileşime girdiğini savunmaktadır. Jeopolitik, kendi çerçevesi içinde
hareket ettiğinden dolayı jeopolitik rolü inkâr etmeyip daha geniş bir şekilde ele aldığı ve
stratejik yönler, güç ilişkileri, roller ve etki mücadelesi ve dış gündemlerin bölgesel ve
uluslararası tasviriyle ilgilendiği için çeşitli çağrışımlara atıfta bulunmaktadır. (Aharon
Klieman, 2015, p. 264).
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On dokuzuncu ve yirminci yüzyıllar boyunca jeopolitik literatüre bakıldığında, doğası
gereği çeşitli ve dinamik olan "başlangıç noktaları" vardır. Büyük güçlerin başlangıç noktaları
farklılaşmış ve Afrika ve Asya kıtalarını, özellikle İslam ülkelerini, sınırları ve coğrafi
konumu denizlerle kesişenleri etkilemiştir: Akdeniz, kızıl ve kara deniz, okyanuslar, nehirler
ve boğazlar (Hürmüz ve Bab el-Mandab) gibi, büyük miktarda doğal kaynağa ek olarak,
özellikle petrol ve doğal gaz.
Bazıları, dini, ideolojik ve iç siyasi, kültürel ve sosyal sistemlere bakılmaksızın, tüm
ülkeleri eşit bir şekilde ilgilendiren ve devletin çıkarlarını, ulusal güvenliğini ve gerçekçi
uluslararası grupların çıkarlarını koruma gibi ulusal güdülerle yola çıkmıştır. Bu
interaktif çerçevede Çin ile İran arasındaki ilişki gözlemlenebilmektedir. Diğerleri, İslam
coğrafyasındaki Suudi Arabistan, İran ve Türkiye gibi bazı ülkelerin hareketlerinden,
ASRİKA bölgesindeki ABD liberal etkisinin genişlemesinden, bu liberal sistemin Çin’in
yükselen nüfuzuna karşı mücadelesinden ve Rus rolünün kısıtlanması yada etkisiz hale
getirilmesinden dolayı görülebilen ideolojik güdülerle hareket etmiştir. Benzer şekilde, önceki
iki yüzyıl, özellikle de on dokuzuncu yüzyıl gerilim dönemi, nüfuzunu genişleten ölçülü
jeopolitik hareketlere dayanan emperyalist, sömürge, politik ve ekonomik güçlerin keskin bir
yükselişine tanık olmuş ve Fransız-İngiliz sömürgeciliği Afrika'daki nüfuz mücadelesinde
belirginleşmiştir. Bugün de kuzeyde ve batı Afrika ülkelerinde çatışma taraflarının Afrika’da
ve uluslararası alandaki isteklerinin değişimiyle birlikte karşımızda bulunmaktadır.
Pek çok büyük ülkenin stratejik ve jeopolitik hareketlerini açıklayan en önemli teorik
çerçeveler yolunda, Alman bilim adamı Friedrich Ratzel'in Politik Coğrafya adlı kitabında
aktardığı "biyosfer" teorisi, devletlerin politik, ekonomik ve demografik ihtiyaçlarını
karşılamak için tüm araçları kullanarak devletlerin ihtiyaçları olan nesneler ve birimler
olduklarını, bu nedenle coğrafi olarak genişlemeleri gerektiğini belirtmektedir. Bu teori, on
dokuzuncu yüzyılda, yeni pazarları, ucuz işgücünü ve hammaddeleri genişletmek ve aramak
için yeni bir birinci sınıf sömürge hırsı getiren sanayi devrimi sonrası dönemde aktifleşmiş ve
daha sonra ikinci dünya savaşıyla, özellikle de Nazi Almanya’sı modeliyle daha da ortaya
çıkmıştır. Bu teoriye dayanarak, devletler her zaman uluslararası hukuk, meşru araçlar,
müzakere ve diyalog yöntemleriyle çatışarak varlıklarını dışarıdan meşrulaştırmaya
çalışmıştır. Ana motivasyon ise gücün hayati alanda; siyasi, insani, ekonomik ve askerî açıdan
hayatta kalmak için kilit bir role sahip olduğu gerçeğinde yatmaktadır. Bu nedenle,
ASRİKA'nın pek çok Müslüman ülkesi; deniz kanallarını, deniz yollarını, balıkçılığı,
hammaddelerini, enerji kaynaklarını (Arap Körfezi), coğrafi alanlarda askeri üsler ve yerleşim
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yerleri (Siyonist varlık) inşa etmeye ve siyasi ve ekonomik kolonilerini kontrol etmeye
yönelik dış müdahaleden muzdariptir. ( شريف اسراء، الكعود2014،  الصفحات1-12) .
Bilim adamı Halford John Mackinder'in 1904 yılında "Tarihin Coğrafi Kalbi"
kitabında kullanılan ve aynı yüzyılın ortalarında geliştirilen "Dünyanın Kalbi" teorisine göre,
dünyanın kalbini (dünya adası - Avrasya) kontrol eden Tüm dünyayı ve ardından askeri
tahkimatları kontrol edebilmekte ve barış ve savaş zamanlarında dengeleri değiştiren ittifaklar
kurabilmektedir. Bu teori, izolasyondan uzak Akdeniz'in kalbinde (ve deniz üslerinde)
dünyanın adasının merkezinde bulunan ve birçok taraf arasında en büyük kazanımları elde
etme hırsı amacıyla süregelen çatışmayı açıklamaktadır. Mackinder'ın teorisi, Avrupa
jeopolitik politikalarını, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki İngiliz-Rus çatışmasını ve ayrıca
Amerika Birleşik Devletleri'nin yirminci yüzyılın ortalarından beri Soğuk Savaş kıvılcımının
amacını açıklamaktadır. Bu durum da Mackinder'ın teorisine göre dünya güçleri arasındaki
kara-deniz çatışmalarını ve onların stratejik ve güvenlik kontrol hareketlerini yansıtmaktadır "
Dünyayı ele geçirmek için dünyaya kalbine hükmetmek gerekmektedir. " (Mackinder, 1942,
pp. 8-10)
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Türkiye İle İslam Ülkeleri Arasında Mavi
Diplomasi
Yrd. Doç. Dr Emete Gözügüzelli
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Akdeniz Üniversitesi)
emete78@yahoo.com

Akdeniz ve Afrika'daki İslam ülkelerinin Türkiye ile tarihi bağları vardır. Türkiye'nin
adil bir sonuçla sonuçlandırılması gereken saygın komşuluk politikalarıyla uluslararası
işbirliğine dayanan deniz yargı stratejileri, bölgede istikrar, iyi niyet, barış ve güvenlik için
olmazsa olmazdır. Mavi diplomasi, uluslararası toplum tarafından deniz ilişkilerini yeniden
inşa etmek için bir kavram olarak ileri sürülmüştür. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'nin Mavi
Diplomasisi'nin mavi ekonomisinin İslam ülkeleri ile entegrasyonunu nasıl sağladığını
açıklamaktır
Anahtar Kelimeler: Afrika, Mavi Ekonomi, Mavi Diplomasi, Akdeniz, Türkiye.
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Afrika Birliği Örgütünün Savunma Politikası ve
AB İle Olan İşbirliği
Prof. Dr. Yakup BULUT-Gaziantep Üniversitesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi Bölümü-yakupbulut@hotmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Soner AKIN- Mustafa Kemal Üniversitesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü-sakin77@gmail.com

Afrika Birliği kısa adıyla AU olarak bilinen 55 Afrika kıtası ülkesini bünyesinde
bulunduran örgütün finansal saha, stratejik saha ve ekonomik alanda olmak üzere
işbirliğine gittiği bilinmektedir. 2002 yılında faaliyete geçen ve 1 milyar 321 milyar bireyi
temsil eden birliğin bünyesinde savunma politikası; Savunma ve Güvenlik Bölümü (DSD)
tarafından icra edilmektedir. Bu birim, Afrika Birliği Komisyonu bünyesindeki Barış ve
Güvenlik Departmanının bir parçasıdır. Tamamen işbirliği tabanlı bu politikanın özünde
güvenlik sorunlarını çözme ihtiyacı yer aldığından bölgeye en yakın stratejik ve hükümet
tabanlı oluşlarla işbirliği gidildiği gözlemlenmektedir. Bu işbirliği ortaklarından biri de
Avrupa Birliği’dir. AU uzun vadeli kesişen güvenlik sorunlarını ele almaktan ve Ortak
Afrika Savunma ve Güvenlik Politikası (CADSP) ve Çatışma Sonrası Yeniden Yapılanma
ve Kalkınma Politikası (PCRD) için stratejiler geliştirmekten sorumlu yapılanmalara
gitmiştir. Bu hususta; hafif ve hafif silahlar, kitle imha silahları, silahların yayılmasını
önleme, terörle mücadele, kara mayınları ve mayın hareketi, güvenlik sektörü reformu,
silahsızlanma hareketsizliği ve yeniden entegrasyon başlıklarında stratejiler üretilmekte bu
başlıklardan özellikle kitle imha silahları ile mücadele, silahların yayılmasını önleme,
terörle mücadele ve de güvenlik sektörü reformu konularında AB ile yoğun işbirliğine
gidilmektedir. EUSEC, EUPOL RD, EUNAVFOR ve EUTM Somali misyon örgütleri;
atılan somut adımların bir yansıması olmuş AU ortak güvenlik stratejisine günümüzde
halen yardımcı olmaktadır. Bu çalışma ile işbirliği hususunun temelleri araştırılmakta
AB’nin bu işbirliğinden olan dış güvenlik siyaseti ve göçle mücadele konulu beklentisi ile
AU’ nun model alması gereken hususlar birarada karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır.
AB 2007 Lizbon zirvesi olarak resmen ilan ettiği Afrika bölgesi ile olan işbirliği
çerçevesinde 8 başlıktan birinin altında barış ve istikrar konusunda işbirliğine ağırlık
vereceğini ilan etmiş, 2010 Trablus Zirvesi sonrası mali yardımlarla Avrupa Barış ve
Güvenlik Mimarisi (APSA) için somut adımlar atmıştır.
Anahtar Kelimeler: AU, Afrika Savunma Stratejisi, AB-AU ilişkisi
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İklim Değişikliğinin Uluslararası Güvenlik
Politikalarına Etkileri ve İslam Dünyası
Oğuzhan Akyener
TESPAM Başkanı
oakyener@tespam.org.tr

İklim değişikliği uluslararası güvenlik politikaları kapsamına dâhil edilen ve adım
adım bütün dünyayı daha fazla etkisi altına alan bir realitedir. Fakat büyüyen bu tehdit ile
mücadele kapsamında, küresel bazda etkin ve başarılı bir ortak politika ortaya
koyulamamıştır. Mevcut girişimler ise yeteri kadar farkındalık oluşturamadığı gibi, yerine
göre gerçek anlamda uygulanabilir ve/veya adil de değildir.
Öncelikle küresel ısınmanın asıl müsebbibi zaten kendisini “gelişmiş” olarak
tanımlayan ülkelerdir. Bu ülkeler fütursuzca giriştikleri sömürü yarışında, kanla kopardıkları
kaynakları bencilce kendi sanayi, teknoloji ve altyapılarını güçlendirmekte kullanmışlar ve
küresel ısınmayı tetiklemişlerdir. Şimdi de, bu süreçten kendileri de zarar görecek diye, sahip
oldukları teknolojik ve finansal avantajlar doğrultusunda bütün dünyaya CO2 salınım
politikaları telkinlerinde bulunmaktadırlar. Fakat bu telkinler ne yazık ki doğru hedefler olsa
da, adil ve uygulanabilir olmadığı için makul değillerdir.
Ortaya koyulan CO2 hedefleri adil değildir, çünkü her ülke ve toplum aynı şartlara ve
fırsatlara sahip değildir. Ayrıca sözde “gelişmişler” tarafından, “gelişmemiş”lere yönelik
yapılan göstermelik birkaç proje ve yatırım da adaleti tesis etmek ve yeterli algı oluşturmak
için kâfi değildir. Öte yandan makul da değildir, çünkü fakir toplumlardaki refah seviyesi ve
nüfus artışı karşısında oluşan enerji açlığını bastırmak için yeterli kaynak, finans ve teknik
altyapı mevcut değildir.
Küresel nüfus artış oranları incelendiğinde, gelecekteki nüfus artışındaki en büyük
paya sahip olan sosyal yapı fakir ve orta seviyedeki toplumlardır. Öte yandan mezhepsel bir
yaklaşımda bulunulduğunda ise, yüksek nüfus artışı ve sahip olduğu genç oranı ile İslam
dünyası bu denklemdeki en etkin değişken olacaktır. Bu perspektiften bakıldığında, İslam
dünyası ekonomiden, kalkınmaya, enerji tüketiminden, CO2 salınımına kadar her alanda
küresel dengeler üzerinde gittikçe artan bir etki oranına sahip olacaktır. Bu sebeple, İslam
dünyası merkezli bir iklim değişikliği politikası, hem İslam dünyasındaki güvenlik risklerinin
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bertaraf edilmesi, hem de küresel bazdaki politikaların daha etkin ve adil uygulanması için
önemlidir.
Öte yandan, İslam dünyası için de küresel ısınma uzun vadeli gibi görülse de, çok
önemli bir tehdittir ve bu minvalde ancak ortak mücadele ile başarı sağlanabilecektir.
Bu durumun idraki ile bu çalışmada, öncelikle iklim değişikliğinin uluslararası güvenlik
politikalarını nasıl etkilediğinden bahsedilerek, mevcut politikaların etkisi ele alınmıştır.
Ardından, enerjinin küresel ısınmadaki rolüne değinilmiş ve iklim değişikliği süreçleri İslam
dünyası perspektifinden incelendikten sonra, uygulanabilir bazı stratejik hedeflerden
bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İlkim Değişikliği, Güvenlik, Küresel Tehditler, İslam Dünyası
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Dünya Çapında Savunma İttifakları’nın
Araştırılması: NATO; Bağımsız Devletler
Topluluğu; AB Savunma Örgütü ve Afrika Birliği
Savunma Örgütü
Dr. Sheila Ainon Yussof
SHAY Uluslararası Danışmanlık
shayconsultingmy@gmail.com

Bugün dünya birçok stratejik ittifak bulunmaktadır. Bu ittifakların varlık sebebi, askeri
ve politik başarıya ulaşmak için endüstriyel ve finansal ve askeri olabilecek yeteneklerini
birleştirmek ve bu sayede üyelerinin kolektif çıkarlarını ilerletmektir. Aslında, teorik olarak
savunma anlaşmaları yoluyla kolektif bir savaşı garanti edecek olan, çoğunlukla ABD
merkezli, uzun süredir varlığını sürdüren bir dizi uluslararası güvenlik anlaşması ve işbirliği
vardır. Savunma anlaşmaları, imzalayanların birbirlerini askeri olarak desteklemeye ve
birbirlerini savunmaya söz verdikleri bir tür antlaşma veya askeri ittifaktır. Askeri ittifaklara
katılan devletlerin açıkça görülen motivasyonu, kendilerini diğer ülkelerden gelen tehditlere
karşı korumaktır. Bununla birlikte, devletler belirli bir ulusla ilişkileri geliştirmek veya belirli
bir ulusla çatışmayı yönetmek için ittifakları kullanmaktadır. Tehditler söz konusu olduğunda,
girilen kolektif savunma türü, yalnızca ortak bir düşmana karşı birlikte olmak için öne çıkan
bazı devletleri içeren sınırlı bir düzenlemedir. Genel olarak, taraflar antlaşmadaki tehditlere
dikkat çekip ve somut olarak birlikte reaksiyon göstermeye hazırlanmaktadır. İttifak, herhangi
bir üyeye yapılan saldırının tüm müttefiklere yapılan bir saldırı olacağını öngörmektedir. Bu
yazıda özellikle NATO, BDT, AB Savunma Örgütü ve Afrika Birliği Savunma Örgütü'nün
savunma mekanizmalarına ve bunların karşılaştığı zorluklara odaklanılacaktır. En önemlisi,
30 üyesi olan NATO'dur. Türkiye bir NATO üyesidir ve bu makalede, Türkiye'nin savunma
yeteneklerini geliştirmek için Rus teknolojisiyle ilgilenirken NATO ile ilişkilerini nasıl
yönlendirmesi gerektiği gösterilecektir.

Mevcut

savunma

ittifaklarındaki

boşlukları

vurgulamak için bir SWOT analizi yapılacaktır. Yeni bir İslam İttifakı'nın/Birliği'nin başarılı
olması için diğer İttifakların hatalarından ders alınması gerekmektedir. Bu boşlukların
ASRİKA tarafından doldurulabileceği umulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Stratejik Ittifaklar, Toplu Savaş, Savunma Anlaşmaları, Askeri İttifak,
İslam Birliği, ASRİKA
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ASRİKA Konfederasyonu İçin İdeal Bir Savunma
Örgütü Modeli " ASRİKA Ani Müdahale
Kuvvetleri”
Doç. Dr Admir Mulaosmanović
mulaosman@gmail.com

Sunumumda, tartışılacak olan sorun, İslam ülkeleri arasında var olmayan bir güvenlik
ağı ile ilgilidir ve bunun neden acilen kurulması gerektiği vurgulanmaktadır. Suriye, Libya ve
Afganistan, Yemen ve Sudan'daki askeri çatışmalara dayanarak, amacım, sadece İslam
ülkelerinin ihtiyaçları dolayısıyla değil, küresel istikrar için de tek bir vizyon ve misyon
altında, tek bir Karargâh tarafından donatılmış, eğitilmiş ve komuta edilen Ani Müdahale
Güçleri'nin/RIF varlığının gerekli olduğunu belirtmektir.
21.yüzyıldaki çatışmaların ve askeri seferlerin çoğunun Müslüman ülkelerin
topraklarında ve bölgelerinde gerçekleştiğine tanık olmaktayız. Vekalet savaşlarını en yoğun
yürüten ana aktörler, kendi gündemlerini ve çıkarlarını takip eden güçlerdir. Tarih bize, bu tür
çatışmalardan sonra, siyasi, sosyal ve hatta dini koşulların kötüleştiğini ve ekonomik olarak
tüm ülkelerin harap olduğunu öğretmektedir. Bu gelişmelerden kaçınmak için Ani Müdahale
Güçleri, çatışmaların tırmanmasını önlemek ve müzakereler için barışçıl bir ortam oluşturmak
için bir göreve sahip olacaktır. Bu durumda, diğer küresel askeri örgütler, özellikle özel askeri
şirketler, siyasi süreçlere katılmayacaklardır.
Ayrıca, Müslüman coğrafyasında siyasi süreçlerin daha iyi gelişmesini sağlayacak ve
Müslüman ulusların ortak çıkarlarına odaklanacaktır. Ani müdahale güçleri çatışmaları
önleme ve barışçıl bir ortam sağlama potansiyeline sahip değildir, ancak Müslümanların
küreselleşmiş dünyadaki önemini anlamada bir dönüm noktası olabilecektir. Bereketli Hilal
halkları arasında bütünleştirici faktörler çoktur. Yüksek dikkat gerektiren ihtiyaçlardan biri
güvenlik ile ilgilidir.
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Osmanlı Devletinde Savunma Teşkilatı Ve
Yönetimi
Dr. Öğ. Üyesi Fehmi Ağca
Üniversitesi Post Kolonyal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
fehmi.agca@uskudar.edu.tr

Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren ordusunun sevk ve idare sistemini ülkenin
siyasi ve ekonomik sistemi ile birlikte düşünmüş ve uygulamıştır. Osmanlı ordusu,
başlangıçta atlı aşiret kuvvetlerinden oluşuyor ve savaşlar düşman ülkelere yapılan akınlar
şeklinde oluyordu. Müteakiben, ele geçirilen esirlerden asker ihtiyacı karşılanmıştır. Daha
sonraki yıllarda ise Yeniçeri Ocağı daimi bir ordu olarak kurularak, devşirme sistemi
sayesinde seçme askerlerden oluşan güçlü bir ordu tesis edilmiştir. Osmanlı ordusunun asıl
büyük gücünü teşkil eden Tımarlı Sipahileri ise, tımar sistemi suretiyle temin ediliyordu. Bu
sisteme göre, her vilayette arazi tımar, zeamet ve has olarak bölümlere ayrılmıştı. Her
bölgenin yöneticisi, gelirine göre belirli sayıda tam teçhizatlı askeri seferber etmekle
mükellefti. Bu etkin seferberlik sistemi sayesinde, büyük sayıda kuvvetlerin istenilen yer ve
zamanda bulundurulması sağlanıyordu. Osmanlı ordusunun taarruzda kullandığı en önemli
taktiklerden birisi Bozkır ya da Turan taktiği denilen yöntemdir. Bu yöntem, düşmana önce
zayıf kuvvetlerle cepheden saldırarak aldatılmasını ve mağlup edilebileceği bölgeye çekilerek,
kanatlardan kuşatılması ve imhasını öngörüyordu.
Osmanlı Devleti, uzun yıllar boyunca ülke güvenliğini, Avrupalı güçlere karşı TunaSava-Adriyatik mihverini, Ruslara karşı ise Ardahan-Kars- Ağrı platosunu elde bulundurmak
suretiyle ileriden savunma stratejisine dayandırmıştır. Balkanlarda Tuna-Adriyatik mihverinin
kaybedilmesi, en büyük güvenlik riskini doğurmuştur.
Osmanlı devleti 19. yüzyılda bilimsel ve teknolojik gelişmelere karşı ayak
uyduramamış ve Avrupa’ya göre eski gücünü muhafaza edememiştir. Özellikle gerileme
devrinde, her tarafta emniyetli olmak düşüncesi ile kuvvetlerini fazla dağıtmış ve sıklet
merkezi tesis edememiştir. Bu da kuvvetlerinin parça parça mağlup edilmesine yol açmıştır.
Bu çalışmada, Osmanlı ordusunun stratejik ve operatif seviyede teşkilatı, sevk ve idaresi,
Osmanlı ordusunun savunma esasları ile alınacak dersler üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Ordusu, Seferberlik, Savunma, Strateji, Ordu Teşkilatı
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İslam Dünyasına Yönelik Koronavirüs Ve Biyolojik
Silahlar Tehdidi
Prof.Dr. Levent KENAR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıbbi KBRN Anabilim Dalı Başkanı ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve
Nükleer Savunma Politikaları Geliştirme Derneği Başkanı
lkenarmd@gmail.com

Biyolojik silahları, fizyolojik ve biyolojik etkileri nedeniyle, insan, hayvan ve bitkiler
gibi canlı kitleleri öldürme, ağır yaralama ve kapasitelerini bozma amacıyla kullanılan
mikroorganizmalar ile biyolojik olarak üretilen biyoaktif maddeler ve yapay olarak üretilmiş
biyolojik madde benzeri ajanlar olarak tanımlayabiliriz. Öte yandan, Biyolojik savaş, "insan
ve hayvanlarda ölüme veya yaralanmalara ya da bitkilerde hasara neden olmak amacıyla,
biyolojik maddelerin kullanılması" şeklinde de tanımlanabilir
Bu tanımlar gelişen teknoloji ile değişebilir. Eğer biyolojik toksinler (örneğin
botulismus toksini) kimyasal ve genetik olarak etkilenebilirse; yani ölümcül etkisi sabit
tutulup, genleri mutasyona uğratılarak veya bir molekülle birleştirilerek daha güçlü bir silah
haline getirilebilir. Biyolojik silahların etki alanları içine insanlar, hayvanlar, ticari tarım
ürünleri, su kaynakları, toprak, hava veya bunların herhangi bir kombinasyonu dahil edilebilir.
Her durumda bu tür silahları kullananların hedefi, saldırılan bölgeyi etkisiz hale getirmek,
güçsüz bırakmak, insanları kontrol etmek, düşmanı cezalandırarak kendi isteklerini kabul
etmeye zorlamak olarak da belirtilebilir. Modern silahlar arasında yer alan atom bombası,
denizaltılar, savaş gemileri gibi silahların yapımı ve kullanımı için yüksek derecede bilgiye
sahip bilim adamları ile ileri teknoloji ve büyük miktarlarda para harcamaya ihtiyaç
duyulurken, biyolojik silahlar ise piyasada kolayca bulunabilecek ekipmanlarla ucuz bir
şekilde üretilebilir. Örneğin biyolojik silah olarak kullanılan Antrax yani Şarbon etkeni, küçük
bir bina ve 100.000 $ kadar bir harcama ile 10 sağlık personeli tarafından elde edilebilir.
Yaklaşık 1000 kişiyle verilebilecek bir zayiatın; nükleer silahlar ile 1000 birim, kimyasal
silahlar ile 100 birim, biyolojik silahlar ile ise 10 birim kadarlık bir maliyetle
gerçekleştirilebileceği bilinmektedir.
Bu alandaki gelişmeler doğrultusunda çeşitli önlemler için adımlar atılmaya başlanmış
ve biyolojik silahlar konusunda yasaklama getiren bir sözleşme "Bakteriyolojik (Biyolojik) ve
Toksin Yapısındaki Silahların İmali, Geliştirilmesi ve Depolanmasını Yasaklayan ve İmhasını
Söz Konusu Eden Konvansiyon" 16 Mart 1971 tarihinde Birleşmiş Milletler genel kurulunda
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kabul edilmiştir. 151 ülke tarafından imzalanan biyolojik silahların üretimi, depolanması ve
kullanımının yasaklanmasına ilişkin anlaşmaya rağmen bugün bu silahların üretimi ve
depolanması halen birçok ülkede gizlilik içerisinde sürdürülmektedir. Sözleşme, 1972 yılında
Washington, Londra ve Moskova’da aynı anda imzaya açılmış ve 26 Mart 1975 tarihinde
yürürlüğe girmiştir. Sözleşmeyi bugüne kadar 183 ülke imzalamış olup, Türkiye ise 6 Ağustos
1974 tarihinde imzalamıştır. Ancak bu antlaşmaya rağmen biyolojik silahların gerek üretimi
gerekse kullanımı devam etti.
Biyolojik savaş ajanları, havayı, suyu ve gıdaları kontamine etmek suretiyle geniş
kitleleri etkilerler. Bulaşma oranı, morbitite ve mortalite etkene göre değişiklik
göstermektedir. Biyolojik silahların kullanılma yolları üç ana başlık altında toplanabilir:
 Damlacık yoluyla yayılma: Yüksek toksisiteye sahip olan biyolojik ajanları genellikle
gizlice aerosol yolla dağıtılırlar. Diğer yayılma yolları aerosol yolla karşılaştırıldığında
daha az öneme sahiptir. Aerosol yolla yayılan ajanlar, diğer yollarla yayılanlara
nazaran daha geniş kitleleri etkilerler.
 Gıda yoluyla bulaşma: Biyolojik ajanlar sulara ve bazı gıdalara katılarak, kolaylıkla
geniş kitleleri etkileyebilir. Örneğin 5 gr’lık bir bakteri preparatı bir milyon litre içme
suyunu kirleterek tifo, kolera gibi hastalıklara yetebilecek bir miktardır.
 Aracı yoluyla yayılma: Taşıyıcılar aracılığı ile bazı hastalıklar yayılabilir. Enfekte
edilmiş doğal ve doğal olmayan konakçıklar (Sivrisinekler, karasinekler, keneler gibi)
aracılığıyla biyolojik ajanlar yayılabilirler. Bu canlı taşıyıcılar, bunların enfekte
hayvanlardan, kan birikintilerinden veya suni olarak meydana getirilmiş bulunan
biyolojik ajan kaynaklarından beslenmelerinin sağlanması yoluyla enfekte edilir ve
çoğaltılabilirler
 Biyolojik Silahlara Karşı Savunma: Bu tür silahların üretilmesi / depolanması ve
kullanılması oldukça ucuz, ancak bunlardan korunma / tedavi yöntemleri ise oldukça
pahalı ve zordur. Etkili bir savunma için iyi eğitilmiş ve çok etkili haber alma
birimlerine, çok iyi eğitim görmüş ve disiplini çok yüksek güvenlik güçlerine; çok
çabuk ve etkili bir şekilde organize olan ‘sağlık örgütlerine’, sorgulayan ve araştıran
sağlık personeline ve bilim adamlarına; çok yeterli ve barış zamanından beri tutulmuş
sağlık / hastalık istatistiklerine gerek bulunmaktadır.
Koronavirüs: Kbrn Ve Biyolojik Savaş Açısından Değerlendirme
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2020 yılının başından beri tüm dünyaya yayılmış ve Dünya Sağlık örgütü tarafından
pandemi yani tüm dünyaya yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalık olarak ilan edilmiş yeni
tip koronavirüs hastalığı olan COVİD-19, Mayıs 2020’nin sonları itibariyle tüm dünyada
hastalandırdığı insan sayısı 5 milyonu geçtiği, ölümüne neden olduğu kişi sayısı da 326 bine
yaklaşırken 2 milyona yakın kişinin de iyileştiği bildirilmektedir. Bu sürede ise ülkemizde,
Sağlık Bakanlığı tarafından toplam COVID-19 vaka sayısı 152 bine dayanmış ve 4222
vatandaşımızın hayatını kaybettiği bildirilmiştir. Tüm dünyaya yayılmasına rağmen bu
salgının ortaya çıkış şekli ve kaynaklandığı orijin hala tartışmalıdır. Elimizdeki verilere göre;
31 Aralık 2019’da Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Çin’in Wuhan şehrinde nedeni bilinmeyen
200’e yakın pnömoni – grip vakalarından 3’ünün ölümle sonuçlandığını, etken olarak da
koronavirüs ailesinin yeni bir üyesini belirlediklerini bildirmiş, 12 Ocak 2020’de vakalardan
elde edilen örneklerde yeni tip koronavirüs tespit edildiğinin kesinleştiği ve virüsün genetik
dizilerinin ilk analizinin bu salgının nedeni olduğu belirtilmiştir. Öbür taraftan pek çok otorite
tarafından da bu salgının laboratuvarda bilim adamları tarafından üretilmiş veya başka bir
virüsün genetik yapısı ile modifiye edilmesi sonucu sentezlenmiş bir biyolojik silah ile
oluşturulduğu dile getirilmiştir.
Mikrobiyolojik ajanlar doğal yapıları yönünden silah halinde bulunmazlar. Bu ajanları
silah haline getirmek için özel yöntemler ve taşıyıcılara (vektörlere) ihtiyaç vardır. Bu
ajanların geniş nüfus kitlelerinde zarar oluşturabilmesi için bir taşıyıcı içinde amaçlanan
bölgeye yayılabilmesi gerçekleştirilmelidir.
Burada, salgın kesin bir biyolojik silah nedeniyle olmuştur, yani ajan maksatlı
üretilmiş bir biyosilah patojenidir, değerlendirmesinde bulunulabilmesi için kriter olarak;
• Biyolojik silahın kesin olarak tanısının klinik ve laboratuvar olarak konması,
• Ajanın bir biyolojik silah olarak salındığını gösteren kanıtların bulunması, olarak
belirtilebilir.
Ancak, kesin olmayan ve ajanın bir biyolojik silah olarak kullanımına yönelik bizi
şüphelendiren kriterler de aşağıdaki gibi belirtilmiştir.
• Biyolojik bir riskin ve tehdidin bulunması,
• Söz konusu olan biyolojik ajana özgü özellikler,
• Biyolojik ajanın gösterdiği coğrafik dağılımın özellikleri,
• Ajanın çevresel şartlarda bulunduğu en yüksek konsantrasyon,
• Biyolojik ajanın bulaşma yollarının özellikleri,
• Salgının şiddeti ve dinamiğine yönelik özellikler,
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• Epideminin çıkış zamanına yönelik özellikler,
• Alışılagelmişin dışında salgının hızla yayılımı,
• Salgının belli bir popülasyona sınırlı kalıp kalmaması,
• Klinik belirtilere yönelik özellikler.
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Ortaya Çıkan Yeni Şartların Savaş Doktrin Ve
Konseptlerine Etkisi - Savaş Hukukunun
Yenilenmesi İhtiyacı
Ali COŞAR
ASSAM Strateji ve Güvenlik Uzmanı
alicosar34@hotmail.com

Dünya, son 25-30 yıldan beri, giderek karmaşık bir savaşa tanıklık etmektedir.
Teknolojinin bahşettiği imkanlardan da faydalanılarak, Muharebe sahasına yeni bazı unsurlar
eklenmekte; bunların ortaya çıkardığı etkiler sonucunda savaşın eskiyen doktrin ve bunları
içine alan mevcut konseptleri, orduların ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelmektedir. Bunlar
başlıca :
-

Siber Savaş

-

Biyolojik Savaş

-

İnsansız (Kara – Hava – Deniz Savaş) Araçları

-

Muharebe İstihbaratı başta olmak üzere, her tür İstihbarat vasıtasının gelişmesi ve
imkanlarının artmış olması gibi konulardır.

Bu bildirinin amacı, Yukarıdaki etkenlerin savaş alanlarında kullanımının doğurduğu
yeni savaş konsept ve doktrinleri oluşturması yönündeki etkileri; başta Türk Silahlı
Kuvvetleri – İç İşleri Bakanlığı’na bağlı Güvenlik – Kolluk Kuvvetlerinin ve diğer İslam
Devletlerinin ordularında kullanılan taktik / stratejik yayınların, askeri talimnamelerin –
İnsansız Savaş Araçları (İSA)’larının, bakım ve onarım süreçleriyle ilgili olarak yeni teknik
tarifnameler ile bunlara ilişkin detaylı mevzuatın yeniden ele alınması ve Uluslar arası savaş
hukukunun yeniden oluşturulmasına olan gereklerine işaret etmektir.
Anahtar Kelimeler (TR): Siber Savaş, Biyolojik Savaş, Doktrin, Konsept, İHA – Drone,
Savaş Hukuku, Coronavirüs, İslam Ülkeleri Konfederasyonu
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İslami Birliği İçin Ortak Savunma Sistemi Usul Ve
Esaslarının Belirlenmesi
Prof.Dr.Ebubekir Kambauri
Burkina Faso Ordusu ve Ulusal Silahlı Kuvvetlerinin İslam Dini Ruhani Lideri
Burkina Faso Diyanet İşleri Başkanlık Danışmanı
Burkina Faso'da İnsani Gelişme Vakfı Başkanı
comp_boukary@yahoo.fr

(Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler (saygı gösterilmesi gereken şeyler) kısas
kuralına tabidir. O halde kim size saldırırsa, size saldırdığı gibi siz de ona saldırın, (fakat ileri
gitmeyin). Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki, Allah kendine karşı gelmekten
sakınanlarla beraberdir.) diyen Allahu tealaya hamd olsun ve sonra da güven ve huzur için
gönderilen rahmet peygamberi hazreti Muhammed’e salatu selam olsun
Amma bad:
Müslümanlar arasında savunma sistemi önemli ve yasal bir gerekliliktir ve bu sisteme
ulaşmanın yolu yaşamın gereklerinden biri olan iş birliğinden doğan ve ciddi çalışmalara
dayanan yapıcı esas ve temeller gerektirir. Zira insan fıtratı gereği medeni olması nedeniyle
tek başına yaşayıp ve başkalarıyla iş birliği halinde olmadan maddi ve manevi
gereksinimlerini sağlayamaz, ki o iş birliği genel olarak hem ekonomik hem güvenlik hem de
savunma olmak üzere birey ve topluma birçok fayda sağlamaktadır. Genelde insanı özel
olaraksa Müslümanın çevresindeki zorluklarla başa çıkma, ayrıca başkalarıyla işbirliği
halinde olmadan dünyevi ve dini hedefler gerçekleşmeyecektir
Her türlü zorluklarla başa çıkmak için kullanılan en güçlü silah birlikse eğer, bu birliği
getirenlerin en önemlisi de iş birliğidir, çünkü bireyleri birbirine yakın tutar ve kalplerden kini
çıkarır, ayrıca insanın tek başına yapamayacağı büyük işlerin yapılmasına yardımcı olur, bu
da bireye gücünü gösterir ve yaşadığı topluma yük olmadığını ve aciz olmadığını hissettirir.
İşte bütün bunlar sağlam birlik üzerine kurulu başarıyı sağlayan öncelikli temeller
olarak Müslümanların arasında ortak savunma sisteminin ihtiyaç duyduğu cevherlerdir, buna
ilaveten toplumu ve bireyi ihtiyaç ve gerekli durumlarda arkasını kollar ve arkasında güçlü bir
destek olduğunu hissettirir, hakları savunur. İnsanları tüm çabalarını ve güçlerini kullanmaya
teşvik eder، onları canlandırır, onlara enerji verir ve onları bencillikten ve nefsi sevmekten
kurtarır. Buna ilaveten iş birliği milletlerin her alanda birleşme kaynağıdır, çünkü içinde
başkalarıyla yükü ve yükümlülüğü paylaşmak vardır. İş birliği olduğu kişilerden deneyimler
ve yetenekler kazanmanın fırsatını paylaşmak vardır. Birey iş birliği içinde olduğu zaman
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sevilen biri olur ve Allah’ın sevgisini ve rızasını kazanır. Özellikle mevzu din ve dünyayı ve
birlik ile güvenliği ilgilendirdiğinde, ki Allah’u Teâlâ şöyle buyuruyor: (İyilik ve takva
(Allah'a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere
yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir.)
(Maide suresi, ayet 2).
Elimizde olan bu kısa çalışma tüm dünyaya barışı getiren ortak savunma sisteminde
İslam birliği ile ilgili olumlu ve verimli iş birliğini ele almaktadır, konusu ise: “İslami Birliği
İçin Ortak Savunma Sistemi Usul Ve Esaslarının Belirlenmesi”dir
Dünyanın doğusu ve batısında İslam ümmetinin yaşadığı şu hassas dönemde bu
önemli konuyla ilgili anlatımda ve ümmetin yararına olanı çizgide beni mukaffa eylemesini
Allah'tan diliyorum.
Yüce Allah'a, ülkelerimizi ve halklarımızı bu zaman insanlarının tehlikelerinden
korumak, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar insanlığın düşmanları karşısında bizlere
destek zafer nasip etmesi için dua ediyoruz.
Allahu tealanın şu sözünden (Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları
hazırlayın. Onlarla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin
bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne
harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size zulmedilmez.) (Enfal suresi- ayet 60)
Ve şu sözlerden yola çıkarak: (De ki: "Çalışın, yapın. Yaptıklarınızı Allah da Rasûlü
de mü'minler de göreceklerdir. Sonra gaybı da görülen âlemi de bilen Allah'ın huzuruna
döndürüleceksiniz. O da size bütün yapmakta olduğunuz şeyleri haber verecektir.") Tevbe
suresi - ayet 105)
Ve İmam El-Suyuti, Peygamberimizden salla allahu aleyhi ve sellem rivayet edilen bir
hadisi El Jami` Al-Sagir'de bildirmiştir, demiştir ki: (Oğullarınıza yüzmeyi ve atıcılığı öğretin.
Evinde örgü yapan mümin kadın ne iyidir).
Başka bir hadiste de (Oğullarınıza yüzmeyi ve atıcılığı ve kadınlara da örgüyü
öğretin).
İnsanlığı hidayete erdirmek, cehaletten ve zilletten kurtarmak ve Müslümanın teslim
olmasını reddettirmek için indirilen Allahu tealanın ayetlerinden yola çıkarak, çocuklarımızı
yüzme ve atıcılık öğrenmeye, kadınları da meslek ve zanaat öğrenmeye teşvik eden
peygamber efendimizin hadislerinden de yola çıkarak, bütün bunlar İslam'ın ilerlemesini ve
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hak bayrağının dalgalanmasını arzulayan her Müslüman için güçlü kanıtlardır. Bununla
birlikte Müslüman basiretini ve akıl tekniklerini güçlendirerek Allahu tealanın kanunlarıyla
çakışan Liberal fikirler ve yönler ve insan yapımı yasalardan arınmak ve kuran ve sünnet-i
seniyye’nin vasiyetlerine bağlı kalmak ve bu da Selef-i Salih’in ve onlardan sonra Salih
kulların baz aldığı kuran metinlerinin Stratejilerini anlamaktan geçer. Bununla birlikte bu
metinlerin uygulanmasını kolaylaştıracak yöntemleri araştırmak ve tüm ciddiyetle ve mevcut
zamanda, bilgelik ve iyi tavsiyelerle gerçeğe dönüştürülebilecek olanı dönüştürmek. Bu
bağlamda şunları yapabiliriz:
1- Hocalardan, âlimlerden ve aktif gençlerden manevi akıl hocaları bulmak ve onları
İslam dünyasına tanıtmak, böylece küçük ve büyük tüm toplum grupları bu Hanif dine
hizmet etmeyi kabul edecek (referans)
2- Tek kelimeyle bütün Müslümanların kabul edeceği sıkı bir programla İslam terbiyesini
bütün okullara yaymak.
3- Kuran-i Kerim dilinin yayılması, özellikle gençler olmak üzere bütün İslam birliği
kongresine katılan üyelere bir Müslüman için ne kadar önemli olduğunu anlatılması ve
şu an dünyada kullanılan hitap dilleriyle rekabet halinde olması
4- ASSAM kongresinin gerçekleştirmeye çalıştığı hedeflerin değerlendirilmesi ve
yayılması amacıyla aktörler ve sanatçılar (yıldızlar) oluşturulup hazırlanması
5- ASSAM kongresi programlarına başlamak için önce Müslümanların yüzdesinin%50'nin
üzerinde olduğu ülkelere odaklanmak
6- Sıkı bir şekilde ve önde gelen güçlü şahsiyetlerle siyasi partiler kurarak ve İslam
birliği fikri üzerinden ASSAM kongresini paylaşmak.
7- Dünyanın tüm ülkelerinde İslami birlik amacıyla imam, vaiz ve öğretmen yetiştirmek
için sağlam bir İslami fon oluşturmak ve bu misyon için pekiştirmek
8- Müslümanın günlük yaşamında imanını bozmayan konulardan ve fetvalardan çıkan ve
ihtilafa sebep olan farklılıkları bitirmek ve iki kişini ayrı fikre düşmeyen dini esaslara
yoğunlaşmak.
9- Gerçek bir İslam dünyası birliği kurmak için çabalamak ve İslam ülkeleri, imamları ve
vaizleri bu birliğin kararlarını uygulamak için bağlı kalmak bunun nedeni ise İslam
dininin dünyadaki yerini ve heybetini tekrar geri getirmek,
10- Endüstri ve teknolojiden tüm uygulamalı askeri bilimlerdeki askeri subayları mezun
etmek için bir İslami askeri akademisi oluşturmak.
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11- Tüm dünyada Müslümanları savunmak için gayrimüslimlerin savunma işlerine
müdahalesini kabul etmeyen İslami bir askeri ittifakın oluşturmak.
Bildirinin sonunda sizlere Allahu tealanın şu sözlerini söylüyoruz: (De ki: "Çalışın,
yapın. Yaptıklarınızı Allah da Rasûlü de mü'minler de göreceklerdir. Sonra gaybı da görülen
âlemi de bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. O da size bütün yapmakta olduğunuz
şeyleri haber verecektir.") (Tevbe suresi- ayet 105)
Ve Allahu tealanın şu sözleri: (Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça
iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.) (Al-i İmran suresi- ayet 92)
Velhamdülillahi Rabbil Alemin
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İslam Birliği İçin Savunma İş Birliğinin Temelleri
Ve İlkeleri
Prof.Dr. Ali Muhiddin Al-Karadagi
Dünya İslam Alimleri Birliği Genel Sekreteri
draliq@hotmail.com

Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatü Vesselamü Ala Rasulina Muhammeden ve
Ala Alihi Va Sahbihi Ecmain
Nitekim Yüce Allah, inançlarında, ritüellerinde ve duygularında gerçek inanca,
metodolojiye, birliğe, ahlaka ve tüm milletler ve ırklar için iyiliğe dayanan "insanlar için
çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz" 11diyerek tek bir millet oluşturmak için son Resulünü, Salla
Allahu Aleyhi ve Sellem’i ve mucizevi kitabını (Kur'an-ı Kerim) indirdi.
Bu millet, İslama davet zamanında ortaya çıktı ve Doğu Çin'den Batı Cakarta'ya kadar
yayıldı, bu bir gerçek bir illüzyon değil,

12

çeşitli bilimlerde ve sanatlarda onurlu bir insanlık,

uygarlık ve ilerleme tarihidir.
Dolayısıyla bu milletin medeniyet rolünün restorasyonu, bu seçkin tarih ve sosyal
tabanın öngördüğü gibi mümkündür: Özellikle inanç, bilgi, coğrafi ve çıkar temelli birliğin
tüm bileşenleri sağlandığı için, bir kez olanların bir daha olması olasıdır, bu yüzden sadece
politikacıların özgür iradesine ihtiyaç vardır.
Bu nedenle, ASSAM'ın bu birliği sağlamak için gösterdiği yoğun çabalar büyük bir
teşekkür, takdir ve desteği hak ediyor, zira bu nedenle kongreler düzenledi ve en sonuncusu
İslam birliği için savunma sanayide iş birliği temelleri ve ilkeleri belirlemeye adanmış mevcut
Dördüncü Uluslar arası Kongresi’ni gerçekleştirecektir.
Bizde bu bildiride ön sözü hazırladıktan sonra birliği oluşması adına gerekenler,
hazırlıklar, bu oluşumu engelleyen problemler, bileşenler ve destekleyicilerden bahsedeceğiz.
Allah'tan arzu ettiğimiz şeyde bize başarılar yazmasını ve arzu ettiğimiz amaç ve hedeflere
ulaşmamız için

yardım etmesini istiyoruz ve amellerimizi sadece onun yüzü uğruna

yapmamızı sağlamasını yalvarıyoruz, zira ALLAH bize yeter o ne güzel vekildir.

11Al-imraan suresi/ 110 ayet
12 Şeyh Karadavi İslam Milleti adlı harika bir kitap yazdı bir yanılsama değil, bir gerçektir, Kütüphane ve Wahba / Kahire
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