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Suriye Totaliter Rejimi ve Bölgesel Güç Türkiye 

 

 

Arap ülkelerinde mevcut rejimlerin tamamına yakını siparişle kurulmuş halk iradesi ve 

tasarrufu dışında vuku bulmuş, rejimlerdir, Osmanlı mirası üzerine kurulmuş bu rejimler halk 

iradesi yerine birey veya aşirete endeksli feodal yapılanma üzerine tamamen anti demokratik 

sistemlerle inşa edilmiş, Batı toplumlarının taşeron rejimleridir.  

 

 Baas veya benzeri rejimler Rusya geriye kalanlar Fransa Amerika veya İngiltere himayesi ve 

himmetiyle kurulmuş kurucularına sadık ve organik bağlarla mahkûm edilen bu rejim ve 

sistemler İslam coğrafyasında olmalarına rağmen İslam‘ın hoşgörüsü bireye ve topluma verdiği 

özgürlükler haklar ve yönetim şeklinden uzak rejimler ve sistemler olarak idame edilmişlerdir.  

 Hiç kuşkusuz bu ülkeler ve rejimler içerisinde en acımasız ve kanlısı Suriye’de kurulan anti 

demokratik evrensel hak hukuk tanımayan rejim ve baba oğul Esatlar yönetimidir. Üniversite 

yöneticileri ve akademisyenlerle yaptığımız görüşme ve istişareler de Suriye’de ki dram dünya 

kamuoyuna yansıyan vahşet ve katliamlar buz dağının sadece görünen yüzüdür.  

 

 Bu makaleyi kaleme alırken Türkiye ye yönetilen ağır suçlamaları anlamaya kavramaya çaba 

sarf ettim ama nafile anlayıp kavrayamıyorum.  

 

 Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ağır ithamlarla suçlanırken aslında dünya kamuoyunda 

suçlu ilan edilenin Türkiye ve Türk milleti olduğunu neden düşünmeyiz. Türkiye Arap 

ülkelerinde özgürlük hareketlenmeleri başladığından itibaren hükümet nezdinde mevcut 

rejimlere engin ve köklü devlet tecrübesini yapıcı bir rol üstlenerek dış müdahale ye mahal 

vermeden kardeş kavgası olmadan çözüme uğraşmıştır.  

 

 Mısır ve Libya örneklerinde olduğu gibi lakin Suriye de Esat yönetimine barış ve sulh için 

katkı sağlamak imkansız olanak dışı olduğundan katkı sağlama çabaları boşa çıkmış iç savaş 

öncesi Türkiye başbakanı batı toplumlarına karşı Suriye ve Suriye halkına adeta kalkan olmuş 

himaye etmiştir.  

 

 Gelinen noktada Esad rejimi taahhüt ettiği hiçbir demokratik adımı atmamış ve halkı üzerinde 

yaptığı katliamlarla başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünyanın öfke ve nefretine nail olmuş 
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rejim değişikliği ve halk iradesinin hâkim olacağı bir idare şekli kaçınılmaz hale gelmiş iken 

bile Türkiye dış müdahale olmaması için gayret göstermeye devam etti. Neden tüm dünyanın 

saygı gösterdiği ve desteklediği Türk hükümeti ve milletlinin bu sağduyulu yaklaşımını bizler 

eleştiri konusu yaparak devlet ve milletimizi sıkıntılara gark ediyor Esad ve rejiminin 

propagandasını tüm dünyaya biz yapıyoruz. 

 

 Türkiye köklü ve engin devlet tecrübesi olan coğrafyası başta olmak üzere tüm dünya da saygın 

ve yaptırım gücüne sahip bir devlettir. Bugün Suriye konusunda büyük devlet olma gerekliliğini 

yapmaktadır. Türkiye’de sorulan ve sorgulanan neden ailevi dostluklar düzeyinde samimi 

olduğu Esad’a Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün düşmanca davranıyor. Geçmiş te değer 

verdiğim bir yakınım bana çok acılar çektirmişti. O zaman ona bilemezdim ki şiirimi kaleme 

alarak reaksiyon göstermiştim. Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a da yapılan bu 

eleştirilere bilemezdim ki şiirimde vurguladığım iyilik insanlık merhamet bizim 

tasarufumuzdadır, yaptığımız bu insani ve vicdani katkı ve samimi yardımlarımıza karşılık 

kötülük veya ihanet görüyorsak söyleyebileceğimiz tek söz ben bana yakışanı yaptım 

karşımdaki insanın nasıl davranacağını BİLEMEZDİM Kİ.  

 

BİLEMEZDİM Kİ… 

 

Ben seni yüce dağın bağrından çıkan 

 

 Bembeyaz oluk oluk coşkuyla akan ırmak sanırdım 

 

 Bilemezdim ki yüce dağ senin insanlığa karşı kinin 

 

 Irmak zulmettiğin insan şahsiyetinin senden utanan gözyaşları olduğunu 

 

 Ben seni dağlardan deryaya akan ırmağın 

 

 Hayata can veren canlıların umudu sular sanırdım 

 

 Bilemezdim ki ırmak senin dağlardan ovalara saldığın 

 

 Umudu sevgiyi sadakati yok eden ruhundaki sen olduğunu  
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 Ben seni dağların yücelerinden baharda eriyen 

 

 Doğaya su olup hayat veren bembeyaz kar sanırdım 

 

 Bilemezdim ki senin sel olup merhamet vicdan tatmayan 

 

İçinde sevgi olan her şeyi yok etme amacının olduğunu 

 

 Ben seni özgür dağların baharla canlanan 

 

 Yemyeşil yamaçlarında rengarenk çiçekler sanırdım 

 

 Bilemezdim ki insan ve tabiata huzur ve mutluluk veren 

 

 Çiçeklerin gölgesine saklanan insanlık düşmanı akrep olduğunu 


