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Dünya 2020 yılına yine 
şiddetle girdi. ABD, İran’ın 
önemli askeri kimliğe sahip 
komutanı Kasım Süleymani’yi 
SİHA ile öldürdü. ABD’nin 
bu tür eylemleri geçmişte de 
hep oldu. Çoğunlukla da bu 
saldırıları Ortadoğu’da yaptı. 
Dolayısıyla bu atak pek sürpriz 
sayılmaz. Ancak şunu da baştan 
söylemek durumundayız: 
ABD’nin ve diğer emperyal 
ülkelerin Ortadoğu’da bu kadar 
at koşturması bölgenin sürekli 
bir çatışma alanı olmasından 
kaynaklanmaktadır.

Nitekim dünya çatışma 
haritasına baktığımızda hemen 
hemen tüm İslam ülkelerinde 
çatışma bulunmaktadır.1 Bu 
çatışma alanlarının önemli 
bir kısmında da iç savaş 
sürmektedir. Yaşanmakta olan 
çatışmalar kimi zaman mezhep 

kaynaklı olurken, kimi zaman 
da iktidar mücadelesinden 
kaynaklanmaktadır.  Üstelik 
bu çatışmalar yeni de 
değildir. Örneğin Lübnan’da 
iç savaş yıllarca sürmüştür. 
ABD’nin 1990’da başlayan 
Irak müdahalesi 30 yılını 
doldururken, Irak’ta ABD’liler 
Iraklılarla savaşırken, ülke 
bir taraftan da kendi güç 
odaklarının birbiriyle 
çatışmasına sahne olmaktadır. 
2011 yılında Arap Baharı 
(kimileri Yasemin Baharı diyor) 
adıyla başlayan ABD ve AB 
destekli post-modern ufuklu 
müdahale İslam ülkelerindeki 
bölünmüşlüğü daha da 
artırmıştır. Mısır’da darbeler 
birbirini izlemiştir. Libya, 
Somali, Sudan, Suriye, Irak, 
Afganistan ve Yemen’de iç savaş 
devam etmektedir. Arap Baharı 
sonrası göreli olarak istikrar 
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kazanan tek ülke Tunus’tur.  

Türkiye bu çatışma alanlarından 
Suriye’ye müdahil olmuştur. 
Şimdi de Libya’ya müdahil 
olmanın hazırlıklarını 
yapmaktadır. Bu ülkelere 
yapılan/yapılacak olan 
müdahaleler tartışılırken, 
sorulması gereken asıl sorular 
sorulmuyor/sorgulanamıyor. Bu 
yapılabilse hem sorunlar daha 
iyi algılanacak, hem de çözümler 
üretilebilecektir.  Çalışmamızda 
kısmen bu sorgulama yapılmaya 
gayret edilecektir.

Türkiye yeni bir göç kapısı 
açabilir

Türkiye nüfusunun önemli bir 
kısmı Müslüman; ülkemiz 18 
yıldır İslami kuralları referans 
alan bir parti tarafından idare 
edilmektedir. Bu iki olgu 
geçtiğimiz son yirmi yılda 
Türkiye’nin dış politikasının 
çizgisini de belirlemiştir. Bu 
süreçte Türkiye için Filistin, 
Somali, Afganistan, Irak ve de 
Suriye hep önemli olmuştur. 
Türkiye özellikle Suriye’ye 
yönelik öyle bir politika 
izlemiştir ki, ülkemiz nüfusunun 
neredeyse %8-10’una denk gelen 
bir sığınmacı-mülteci Türkiye’yi 
mekân tutmuştur. Şimdi de 
hükümet Libya’ya müdahale 
etme arayışındadır. Dolayısıyla 
gelişmelere göre Türkiye yeni bir 
göç kapısı daha açmak zorunda 
kalabilir. 

Hâlbuki Türkiye son verilere 
göre dünyada en fazla 
sığınmacı kabul eden ülke 

konumundadır. Rakamlar 
çelişkili olmakla birlikte 
ülkemizdeki sığınmacı sayısının 
5-8 milyon kişi arasında olduğu 
ifade edilmektedir. Geçtiğimiz 
günlerde İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, Türkiye›de 450 
binin üzerinde Suriyeli çocuğun 
doğduğunu açıklamıştır. Yani 
artık ülkemize sığınan olmasa 
bile her yıl ortalama 50 bin 
sığınmacı çocuk Türkiye’de 
doğacaktır.  

Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği (UNHCR, 
The UN Refugee Agency) 
verilerine göre dünya üzerindeki 
sığınmacı ve mültecilerin üçte 
ikisi beş ülkeden gelmektedir. 
Sığınmacıların 6,7 milyonu 
Suriye,  2,7 milyonu Afganistan, 
2,3 milyonu Güney Sudan, 
1,1 milyonu Myanmar ve 900 
bini Somali kökenlidir.  Yine 
bu verilere göre 2018 yılı 
itibariyle Türkiye 3,7 milyon 
kayıtlı sığınmacıya ev sahipliği 
yapmaktadır. Türkiye’nin 
ardından en fazla sığınmacı 
kabul eden ülkeler ise Pakistan 
(1,4 milyon), Uganda (1,2 
milyon), Sudan (1,1 milyon) ve 
Almanya (1,1 milyon)’dır.2 

İnsanlar neden başka ülkelere 
sığınır? Sığınmacıların ve 
mültecilerin önemli kısmı neden 
İslam ülkelerinden, özellikle de 
Arap ülkelerinden gelmektedir? 
Sıralayalım:

• Ülkelerinde silahlı çatışma 
içinde olması,

• Ekonomik koşulların kötü 

olması,

• Sığınmacıların geldikleri 
ülkelerin anti-demokratik 
yönetimlere sahip 
olmaları ve halkın bundan 
kaynaklanan baskıya maruz 
kalmalarıdır.

Sıraladığımız bu nedenlerin 
aslında tümü demokrasi 
ile ilintilidir. İslam ülkeleri 
adeta demokrasiye yabancı 
durumdadır. 2018 yılı verilerine 
göre Dünya Demokrasi 
Endeksi’nde ilk 50 içinde hiçbir 
İslam ülkesi bulunmamaktadır. 
Endekste 63. sıradaki Tunus, 
en demokratik İslam ülkesi 
konumundadır. Türkiye 
endekste son yıllarda (özellikle 
başkanlık sistemine geçtikten 
sonra) hızla geriledi ve 110. 
sırada kendine yer bulabildi.  
En anti-demokratik ilk 10 ülke 
sıralamasında altı ülke İslam 
ülkesidir.3 

İslam Ülkeleri 
Demokrasiden Kaçıyor

İslam ülkeleri için mevcut tablo 
karşısında adeta demokrasiden 
kaçıyor diyebiliriz. Bu ülkelerin 
bu hale gelmesinde İslam’ın 
kendisinin rolü var mıdır? 
Bu tartışma sosyolojik açıdan 
yapılabilir. Bunun için yeterli 
bir zemin de vardır. Bu 
zemine, bugün demokratik 
ülkeler sıralamasında önde 
olan ülkelerin benimsediği 
Hıristiyanlığın yaklaşık 1500-
1700 yıl süren karanlık çağı 
örnek verilebilir. Unutmayalım; 
bugünün laik ve demokratik 
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ülkesi İtalya’da Giordano 
Bruno 1600 yılında Roma’da 
yakılmıştır.

İslam ülkelerinin Türkiye ve 
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri 
dışında kalanlarının tümünün 
ortak özelliği laik olmamalarıdır. 
Tunus bu konuda bir deneyim 
yaşadı; ancak gelişim gel-
gitler yaşamıştır. Tunus’ta 
Arap Baharı sonrası iktidara 
gelen mevcut iktidar partisi 
son dönemde laikliğin neden 
önemli olduğunun farkına 
varmış ve laik düzene karşı tavır 
geliştirmekten vazgeçmiştir. 
Bunun sonucunda da Tunus, 
2014 yılında Arap ülkelerine 
göre en demokratik anayasayı 
yapmış, 2019 yılında da 
bir anayasa profesörünü 
Cumhurbaşkanı seçmiştir.

Yaşanan deneyimler sonrasında 
İslam ülkelerinin demokratik 
ülke konumuna geçmesinin 
yolunun laiklikten geçtiği net bir 
şekilde ortaya çıkmıştır. Laik bir 
hukuk devleti modeline geçmek 
elbette kolay değildir. İlk olarak, 
bu ülkelerin yönetimlerinin 
uluslararası sermayeyle 
kurdukları işbirliği neticesinde 
elde ettikleri gücü aşmak çok 
zor gözükmektedir. Mevcut 
otoriter rejimler uluslararası 
şirketlerle adeta evlidirler. 
İslam coğrafyasının petrol ve 
doğalgaz zengini olan ülkeleri 
bu evliliği kurarak rejimlerini 
ayakta tutabilmektedirler. İkinci 
önemli nedense ülkede iktidarda 
bulunan egemen güçlerin 
popülist bir söylemle dini araç 

 n Seçilmiş İslam Ülkelerinde İslamcılara Bakış, Yüzde
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Dindar Değilim 
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2012-
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2012-
2014         
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2019

2012-
2014         

2018-
2019

Cezayir 45                                 19 50                                   45 68                                70 15                              18

Mısır 21                                 19  48                                  47 85                                72 5                                10

Tunus 38                                 18 38                                   35 55                                35 18                               35

Ürdün 38                                 18 VY VY VY

Irak 42                                 18 62                                   41 62                                 38 12                               12

Libya 18                                 10 38                                   20 70                                  57 15                               25

Kaynak: The Economist, Aralık 7, 2019, Sayfa:44. VY: Veri yok.

olarak kullanarak olası karşı 
direnişin gücünü kırmalarıdır. 

Siyasal İslam’ın bu yapılanması 
rejimi ayakta tutmanın yanı 
sıra ülkeleri yoksullaştırmakta, 
gelir dağılımını bozmakta ve 
bazılarında da ekonomilerinin 
sadece enerjiye dayalı kalmasına 
kaynaklık etmektedir. Bu 
yapılanma aynı zamanda 
emperyalist ülkelerin “İslam 
ülkelerinin rejimlerini kontrol 
ederek, ülkeyi de kontrol 
edebiliriz” yönlü politikalarını 
da güçlendirmektedir. 

Ancak bu tablonun artık 
zayıfladığı yönünde işaretler 
de artmaktadır.  Bundan 
dolayı da İslam ülkelerinde 
iç savaşlar, politik çatışmalar 
şiddetlenmektedir.   Nitekim bu 
ülkelerde halkın yöneticilerine, 
din adamlarına güveni 
hızla azalmaktadır. 7 Aralık 
2019 tarihli The Economist 
Dergisi’nde, Arabic Barometer’in 
bu konuya ilişkin verileri 
yayımlandı. Sonuçları tablo 
haline getirdiğimizde veriler 

bize şunu söylemektedir; 
son 7 yılda İslamcı partiler, 
rejimler, din adamları halka 
öyle dayatmalarda bulundular 
ki halk, bırakın bu partilere 
güvenmeyi artık dinden bile 
kaçmaya başlamıştır.

Nitekim Irak’ta halen devam 
eden gösterilerde göstericiler 
“dine hayır” diye bağırırken, 
Lübnan’daki gösterilerde 
“ne İslam, ne Hıristiyanlık” 
sloganları atmışlardır.

İslam Ülkeleri Fakir

Halkın bu noktaya gelmesinde 
elbette gelir dağılımının 
bozukluğu ve yoksulluk 
belirleyicidir. Nitekim İslam 
İşbirliği Teşkilatı’nın ekonomik 
ve sosyal araştırmalar 
merkezinin (SESRIC)  her yıl 
yayımladığı ekonomik görünüm 
raporuna baktığımızda bu 
savımızı destekleyen verilere 
ulaşmaktayız. 2018 tarihli son 
rapora göre İslam ülkelerinin 
dünya GSYH’sı içindeki 
payı 15,3% iken, bu ülkeler 
dünya nüfusunun %23’ünü 
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baktığımızda İslam ülkeleri 
arasında imalat sanayinde enerji 
dışında üretim yapabilen iki ülke 
bulunmaktadır. Bunlar Malezya 
ve Türkiye’dir.

İslam ülkeleri kendini 
hesaba çekmeli

İslam ülkelerinin yöneticileri 
genellikle yaşadıkları sorunların 
nedeni olarak hep dış güçleri 
gösterirler. Halk da buna 
inanır. Ancak “Bu dış güçlerin 
işbirlikçileri kim/kimler?”  
sorusu çoğu zaman sorulmaz. 
Aslında yanıt basit: Kendi 
yöneticileri (kralları, sultanları, 
devlet başkanları). 

Bundan dolayı da geçen ay 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şu 
saptaması önemli. Erdoğan dedi 
ki: “İslam ülkeleri, sorunları 
için başkalarını suçlamayı 
bırakıp kendini hesaba 
çekmeli”.

Biz de saptamaya küçük 
bir ekleme yapalım: “Aynı 
sorgulamayı Türkiye de 
yapmalı”. 

Son Notlar

* Bu makalenin kısa hali Dünya 
Gazetesinde 20 Aralı 2019'da 
yayımlanmıştır.

1. https://www.acleddata.
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update-ten-conflicts-to-worry-
about-in-2019/

2. https://www.dw.com/
tr/d%C3%BCnyada-708-
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democracy-index

 n Seçilmiş İslam Ülkeleri, AB ve İsrail Kişi Başına Düşen GSYH,  
Bin Dolar, 2018

Kaynak: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD

oluşturmaktadır. İslam ülkeleri 
için bu iki veriye bile bakarak 
fakir ülkeler denebilir. Ancak 
bu çok doğru bir saptama 
olmaz. Çünkü bu ülkeler içinde 
kişi başına düşen GSYH’da 
dünyanın en zengin ülkeleri 
yer alırken (Katar gibi), diğer 
tarafta da en yoksul ülkeler 
içinde yer alan İslam ülkeleri 

de (Yemen, Çad, Somali, Sudan 
gibi) bulunmaktadır.  Kişi 
başına GSYH açısından İslam 
ülkelerine baktığımızda ilginç 
bir sonuçla karşılaşmaktayız. 
Petrol ve doğal gaz zengini İslam 
ülkeleri Ortadoğu coğrafyasına 
hâkim olmalarına rağmen, 
İsrail, bu ülkelerin önünde yer 
almaktadır. Yine aynı rapora 


