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Basın Açıklaması 

Ey Türkiye Yöneticileri! 

Daha Kaç Üssümüzü Amerika’nın Garnizonu Yapacaksınız? 
Amerika’nın Suriye ve Irak topraklarında Müslüman kanı dökmek için oluşturduğu haçlı koalisyon güçlerini 

koordine edecek Obama’nın özel temsilcisi John Allen ve yardımcısı Brett McGurk, IŞĐD bahanesi ile Suriye ve Irak’a 
yönelik yürütülecek askeri operasyonlar hakkında temaslarda bulunmak için 09.10.2014 tarihinde Ankara’ya ziyaret 
gerçekleştirdi. ABD ve Türkiyeli yetkililer arasında yapılan görüşmeler sonrasında sağlanan mutabakat hakkında ABD 
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf şu açıklamayı yaptı: “Türkiye ılımlı Suriye muhalefetini eğitip donatma çabalarını 
desteklemeyi kabul etti.” Ayrıca ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice, ABD ile Türkiye arasında yapılan bu 
görüşmeler çerçevesinde 11 Ekim’de NBC kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türk yetkililer ılımlı muhalefet 
güçlerini eğitmek için ABD ve diğer ortaklarımızın Türk üslerini ve toprağını kullanmasına izin vereceklerini son birkaç gün içinde 
taahhüt etti. Ayrıca Türkiye içindeki imkân ve tesislerin Irak ve Suriye içinde faaliyetlerde bulunacak olan koalisyon güçleri ve 
Amerikalılar tarafından kullanılabileceğini söylediler.” Son olarak ise ABD Dışişleri Bakanlığı bir diğer sözcüsü Jen Psaki, 
IŞĐD’e karşı ortak mücadeleyi görüşmek üzere bu hafta Ankara’ya bir askeri heyetin yollanacağını açıkladı. Psaki 
Türkiye’nin rolü hakkında şöyle dedi: “Elbette Türkiye’nin oynayabileceği bir rolü var ama onlarla niyetlerini, kapasitelerini ve 
ne yapmayı istediklerini konuşmak istiyoruz.” 

ABD tarafından yapılan tüm bu açıklamalara karşılık Türkiye’den hükümet sözcüsü Bülent Arınç şu açıklamayı yaptı: 
"Đncirlik ile ilgili yeni bir durum yoktur. Bu aşamada sadece eğit-donat kapsamında Türkiye tarafından önerilen bazı 
tesisler söz konusudur.” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise New York'tan yaptığı açıklamada "Đncirlik veya başka bir 
konuyla ilgili şu anda verilmiş bir karar yok" ifadelerini kullanarak sürecin devam ettiğini belirtti. 

Tüm bu kapalı gibi gözüken açıklamalardan anlaşılan şudur: ABD’nin haçlı çetesi olan koalisyon güçlerinin Irak ve 
Suriye’ye yönelik yürüteceği siyasi ve askeri operasyonların merkezinin Türkiye olması planlanıyor. Suriye içinde Đslam 
Devleti isteyen halk ve direniş gruplarına karşı kullanılması planlanan demokrasi isteyen ılımlı gruplar, Türkiye 
topraklarında eğitilecekler. Bu plan ile istenilen şey, ABD-Türkiye ortaklığında 2012’de başarılı olmayan Operasyonel 
Mekanizma işbirliğinin tüm koalisyon güçleri işbirliğinde uygulamaya konulmasıdır. Şu an için ABD ve Türkiye 
tarafından çok net bir açıklama yapılmasa da koalisyon güçlerinin askeri hava operasyonları yapması için sadece Đncirlik 
üssü değil,  Batman, Diyarbakır ve Malatya Erhaç hava üslerinin de bu amaçla kullanılması planlanıyor. 

Ey Yöneticiler! Hizb-ut Tahrir Türkiye Vilayeti olarak Türkiye’nin yöneticilerine sesleniyoruz. Müslümanların 
yaşadığı Irak ve Şam toprakları üzerinde ABD’nin sömürge planlarına daha ne kadar hizmet etmeye devam edeceksiniz? 
ABD’nin eli kanlı yönetici ve askerlerinin, askeri üslerimizi kendi garnizonları gibi görmelerine ve bu üslerimiz hakkında 
askeri planlar yapmalarına daha ne kadar müsaade edeceksiniz? Hem haçlı ordusu içerisinde yer alıp hem de Devlet-i Ali 
Osmaniye gibi konuşarak Müslümanların algısını daha ne kadar yönetebilirsiniz? Bugün sizin yalanlarınız doğru, bizim 
doğrularımız yalanlansa da, hain olanlar güvenilir, güvenilir olanlar hain ilan edilse de, Hizb-ut Tahrir olarak biz hakkı 
söylemeye devam edeceğiz. نط� فیها	خو فیها األمین، و	ؤتمن فیها الخائن و	نس�أتي على الناس سنوات خدعات، �صدق فیها الكاذب و��ذب فیها الصادق، و َّ ُ ُ ُ َُّ َ ّ

الرجل التافه یتكلم في أمر العامة: قال.. الرو	/ضة، قیل وما الرو	/ضة �ا رسول هللا ؟   “Đnsanlara öyle aldatıcı yıllar gelip çatacak ki o vakit 
yalancı doğrulanacak, doğru sözlü yalanlanacaktır, haine güvenilecek, güvenilir kişi hain addedilecektir. Đşte o gün 
Ruveybida konuşacaktır. Ruveybida nedir diye sorulunca, Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: Kamu 
işlerini yöneten aşağılık adamdır .” [Đbn Mace] 

Ey Yöneticiler! Sizin Türkiye çıkarlarından kastınızın Amerika’nın çıkarları olduğunu biliyoruz. Suriye ve Irak’ta 
akıtılacak Müslüman kanına ortak olmamanız için Đslam adına sizi uyarıyoruz. Amerika’nın Đslam ile olan bu savaşına 
Türkiye topraklarını üs yaparsanız, ne ümmete ne de arzın ve semavatın sahibi Allah Subhanehu Ve Teâlâ’ya hesap 
veremezsiniz. Bilmeniz gerekir ki, Türkiye kâfirlerin üssü olacak bir NATO toprağı değildir. Türkiye, Đslam Hilafetine 
yüzyıllarca beşiklik yapmış bir Đslam toprağıdır. 


