
 
Ulusal Koalisyon ve Ulusal Koordinasyon Kurulu Cenevre 3 Konferansı İçin Amerikan 

Çözüm Trenine Binerek Allah ve Rasûlü’ne Düşmanlık Etmektedir 
 22-24 Temmuz 2015 tarihlerinde, Ulusal Koalisyon ve Ulusal Koordinasyon Kurulu Brüksel’de 

bir dizi görüşme yaptılar. Görüşmelerin sonunda düzenlenen basın açıklamasında, Suriye’yi 
kurtarmak için tarafların bir yol haritası üzerinde anlaştıkları bildirildi. Suriye’de siyasi çözümün 
siyasi süreç yoluyla olması gerektiği yinelendi. “Geçici yönetim kurulu” oluşturarak ve ABD 
Güvenlik Konseyi’nin 2170 kararı ile ilintili kararları baz alınarak, Amerikan Cenevre bildirgesinin 
tüm bentleri temelinde, Amerikan BM himayesinde bizzat Suriyeliler tarafından bu siyasi süreç 
yürütülmelidir açıklamasında bulunuldu.   

Bu bildirgede Ulusal Koalisyon ve Ulusal Koordinasyon Kurulu’nun Amerikan ajanlıklarını 
yinelemeleri ve diğer uşaklar gibi Amerikan yol haritasında yürümelerini vurgulamak dışında 
yeni olan hiçbir şey yoktur. Ulusal Koalisyonun lafta koalisyon olduğu herkesçe malumdur. 
Görüşmelerde öne çıkan bir diğer husus, üyeler arasındaki şiddetle husumettir. Kasap Beşşar’ın en 
sadık uşağı Ulusal Koordinasyon Kurulu ile nasıl hem fikir olunur? Bu görüşmeler, Cenevre 3 
Konferansına zemin hazırlamak için Amerikan komutu ile yapıldığında hiç şüphe yoktur. 
Amerika, bu aşamada terörün tüm şekil ve türleri ile mücadele bahanesi altında savaşın pusulasını 
kasap Beşşar’ın mücrim rejimi ile savaşmaktan, guruplar arası haram ve iğrenç savaşa kaydırmak 
istiyor. Terörist yabancı savaşçıların akışının durdurulmasını ve onların adalet önüne çıkarılmasını 
öngören Güvenlik Konseyi’nin 2170 sayılı kararı da zaten bu kesimler ile mücadeleyi öngörüyor. 
Böylece Beşşar’ın arkadaşı, tarafların da yol arkadaşı olmuş oldu. Bildirgede de belirtildiği gibi 
taraflar, siyasi çözümün bizzat Suriyeliler tarafından yürütülmesi gerektiğini vurguladılar. Bu ise 
tüm Suriye’yi yangın alanına çevirmek ve halkını da paramparça etmek isteyen küstah 
Amerika’nın planına göre hareket edileceği anlamına geliyor. Amerika’nın bölgede uygulamaya 
çalıştığı plan şöyledir: Ülkeyi ve halkı parçalamak. 

Ulusal Koalisyon ve Ulusal Koordinasyon, İslam dinini dışlayarak ve karalayarak hem 
Müslümanlar hem de İslam düşmanı Amerika’nın iradesine boyun etmekle yetinmediler. Aksine 
bunun simsarlığını ve pazarlamasını da yaptıklarını görüyoruz. Bildirgede “Suriye Muhalefeti ve 
Devrim Güçleri, Suriye’de siyasi çözüme ulaşma konusunda görüş birliğine varmak için çalışacak ve 
Suriye’yi kurtarmanın yol haritasını tanıtmak amacıyla da her türlü çaba göstermeye devam edeceğini bir 
kez daha teyit etmektedir.” Denildi. 

Ey Suriye Şam’daki sabırlı Müslümanlar! Biz, sizin onlara inanmadığınızı biliyoruz. Ama yine 
de sakın onların bu görüşmelerini hafife almayın. Amerika, böyle insanlarla halkları 
kandırmaktadır. Amerika, ilk başta insanlar tarafından kabul görmeyen kararlara bu tür ajanlar ve 
uşaklar aracılığıyla ulaşmaktadır. Amerika, bu kararları kabul eder etmez, kararları uygulamaya 
koymak için uygun ortam oluşturmaya çalıştı. Bin bir gerekçelerle bu kararları insanlara kabul 
ettirmek için baskı uygulamaktadır. Cenevre Konferansı’nın kabul edilmesi bunun en güzel 
örneğidir. Cenevre Konferansı başlangıçta insanlar tarafından kabul görmedi. Şimdi ise ajanlar, 
Cenevre Konferansı’nı Suriye’nin geleceği için ortaya konulan tüm çözümlerin harekete noktası 
olarak görüyorlar. Amerika, bu rejimden daha kötü bir rejim getirmek için artık aleni bir şekilde 
çalışmaktadır. Mübarek rejiminin yerine baskıcı Sisi rejiminin gelmesi için de aynen böyle 
çalışmıştı.   

 Ey kendini Allah’a ve dine adamış Müslümanlar! Bu tür ajanların üstesinden gelinerek, 
Amerika’nın üstesinden gelinebilir. Diğer bir deyişle ilk önce sizden istenen bu tür kimselerden 
açıkça uzak durmaktır. Onların Amerika’ya olan ajanlıklarını, Müslümanlara ve açıkça onların 
dinine olan ihanetlerini kınamaktır. Onlar sizin değil düşmanlarınızın temsilcisidirler. Onlar 
Beşşar kadar tehlikelidir. Onların her biri, Beşşar’ın yerine geçmek ve onun başka bir alternatifi 
olmak için can atıyor. Bilin ki bu ajan “Koalisyon” ve “Koordinasyon” üyelerinin, Müslümanların 
diğer yöneticilerinden pek farkları yoktur.  

 Ey mübarek topraklardaki Müslümanlar! Bu gerçeğin bilincinde olmak dindendir. 
Müslümanları sarmalayan bu zorlu koşullar, sadece Suriyeli Müslümanlar ile sınırlı değil. Aksine 
bütün Müslüman topraklara egemen olmaya çalışıyor. En büyük hedef de Müslümanların dinidir. 



Özellikle de Hilafeti kurma projesidir. İslam’a ve İslam’ın bu projesine Amerikan koalisyonu 
önderliğinde yürütülen bu saldırıya ancak Hilafet projesi ile karşı konulabilir ve üstesinden 
gelinebilir. Çünkü Hilafet, farklı ülkelerdeki bütün Müslümanları tek bir platformda toplayabilen 
yegâne mekanizmadır. Sahip olduğu potansiyel, bütün düşman ülkelerin sahip olduğu tüm 
potansiyellerden daha güçlüdür. Gerek Batı, gerek Amerika gerekse uluslararası sahnede etken 
olan tüm ülkeler, bunu çok iyi biliyorlar. Bu yüzden Hilafet projesi ile acımasızca mücadele 
ediyorlar. Kimi zaman dışlayarak, kimi zaman karalayarak, kimi zaman da içini boşaltarak Hilafet 
projesine karşı savaşıyorlar. Ama Allah’ın yardımıyla onların tuzakları yok olmaya mahkûmdur. 
Zira Müslümanların derinliklerinde Raşidi Hilafetin mertebesi Nübüvvetten sonra gelmektedir. 
Hilafet deyince, Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali RadiyAllahu Anhum’un Hilafetini anlıyorlar. 
Dolayısıyla çözüm, budur. Kuşkusuz çözüm, Allah’tan ve Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
metodu üzeredir. Hilafet isteği ayyuka çıkmıştır. Geriye sadece Nübüvvet metodu üzere Raşidi 
Hilafeti kurmak için Allah’ın dininin yardımcıları olarak davetçilere katılacak güç ve kuvvet ehli 
kalmıştır. Hilafet yönelik halk tabanı olduğunda, Allah Subhânehu ve Teâlâ bizlere zafer nasip 
edebilir. Allah Subhânehu ve Teâlâ bizim elimizle birkaç müjdeyi gerçekleştirerek bizleri 
onurlandırabilir. O müjdelerden bazıları şunlardır: Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle 
buyurdu: 

  ”.İslam’ın payitahtı, Şam olacaktır“ عقر دار اإلسالم بالشام

 Sonra Nübüvvet metodu üzere Hilafet olacaktır.” Ki bu, bugün“ ثم تكون خالفة على منهاج النبوة

yaşadığımız bu ceberut yönetimden sonra olacaktır.  

 Siz Yahudiler ile savaşacaksınız, onları öldüreceksiniz.” İslam dünyaya hâkim“ تقاتلكم يهود فتقتلونهم

olacaktır. Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:  

 Allah benim için yeryüzünü dürüp göstermiştir. Bu“ إن هللا زوى لي األرض مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها

bana gösterilen yerlere kadar ümmetimin mülkü ulaşacaktır.” 
Ey Müslümanlar! Bu onura layık olun ve hem eylem hem de söylem olarak Allah Subhânehu ve 

Teâlâ şu sözünü doğrulayın:  

 “Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Hâlbuki kâfirler istemeseler de 

Allah nurunu tamamlayacaktır. O, kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da, dinini bütün 
dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir. Ey iman edenler! 
Ben sizi elim bir azaptan kurtaracak bir alışverişi size göstereyim mi? Allah’a ve peygamberine 
inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihat edersiniz. Eğer bilirseniz, bu sizin için 
çok hayırlıdır. Allah, günahlarınızı bağışlasın, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve Adn 
cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır. Seveceğiniz başka bir 
kazanç daha var: Allah’tan bir yardım ve yakın bir fetih. Müminleri müjdele! Ey iman edenler! 
Allah’ın yardımcıları olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa da havarilere, “Allah’a giden yolda benim 
yardımcılarım kimdir?” demişti. Havariler de, “Biz Allah’ın yardımcılarıyız” demişlerdi. 
Bunun üzerine İsrail Oğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de inkâr etmişti. Nihayet biz 
inananları, düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler.” [Saff 8- 14]  
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