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ÖNSÖZ
Devrimci hareketlerin önündeki en büyük zorluk amaçlarını
net bir şekilde ortaya koyamamalarıdır. Bu zorluk Moro İslami
Kurtuluş Cephesi (MILF) için çok daha fazla ön plana çıkmaktadır. 1980’li yıllarda MILF’i kurduğumuzda, 20 yıldan fazla Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MNLF) çatısı altında devam
eden Bangsamoro’nun özerklik mücadelesinin İslami bir hareketle çok da bağlantılı olmadığının farkındaydık.
Bu nedenle elinizde bulunan ve Üstad Selamet Haşimi’nin
kaleme aldığı Mücadele Ahlakı: Kendi Liderinin Kaleminden
Bangsamoro Mücadelesi isimli kitabı yayımladık. Bu eseri yayınlamaktaki gayemiz, topluluğumuzdaki insanların net hedeflere
ve belirli sorumluluklara sahip olmaları için ihtiyaç duydukları rehberi kendilerine sunmaktı. Halkımızın mücadelesini destekleyen gerçek bir İslami hareket olarak bizim için bu kitabın
yayınlanması, Bangsamoro mücahitlerinin bilgi ve becerilerinin
arttırılmasına katkı sağlama adına önemli bir zaruretti.
Bu kitap;
1.

Bangsamoro mücahitlerinin hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için kullandıkları araçları,

2.

Dava ve cihadı iman ve bilgi çerçevesinde birleştiren yaklaşımları,

3.

Özellikle gerek bireysel gerekse örgütsel disiplin
açısından sahip olunması gereken değerler çerçevesinde hareketin üyeleri arasında kardeşlik, birlik, dayanışma ve iş birliği duygularının pekiştirilerek hareketin güçlendirilmesi gibi birçok önemli
konuyu ele almaktadır.
Üstad Haşimi bu eserde ayrıca aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda benimsenecek doğru siyasi çizgiyi ve izlenecek programı da ortaya koymuştur:
1.

Her tür toplumsal hareketin istikameti, onun yapısı ve siyasi çizgisine dair felsefesi ışığında tanımlanmalıdır.

2.

Hareketin lideri kendinden emin ve kararlı olmalıdır.

3.

Mücahit liderin dayanıklılık ve metaneti, cihadın
en önemli gücüdür.
Sosyal eşitsizliklere ve adaletsizliğe son vermek adına birçok
alanda alternatif yaklaşımlar ve öneriler sunmak üzere filizlenen
Bangsamoro hareketi ve MILF ile toplum ve gösterilen çabalar
arasında bağlantı kurabildiğinden, Üstad Selamet Haşimi’nin kitabının tam vaktinde çıkmış bir eser olduğu muhakkaktır. Kitapta
yalnızca gerçek İslami hareketlerin anlaşılmasına yardımcı olacak kuramsal ve manevi yaklaşımlara değil aynı zamanda örgütsel politika geliştirme uygulamalarına, hareketin kurumsallaştırılmasına ve MILF destek kampanyalarının gerçekleştirilmesine
dair perspektiflere de yer verilmektedir.
Kitapta uzun yıllardır toplumumuzun kaderi haline gelmiş
siyasi, iktisadi, sosyal ve dinî pratiklerin uygulanması ile ilgili sıkıntıların çözümünün Yüce Allah’ın izniyle bizim elimizde

olduğunun da altı çizilmektedir. Bizim dışımızdakilerin, diğer
bir deyişle insanlarımızın acılarını ve dertlerini daha önce hiç
hissetmemiş yabancıların, bizim sorunlarımıza ne gerekli ilgiyi göstereceğini ne de çözüm bulma konusunda bizden daha etkin olabileceğini düşünmek gerçekçi olmadığı kadar mantıklı da değildir.
Üstad Haşimi’ye göre en zorlu durumlarda mücadeleye devam etme yönündeki dayanıklılığımız, cesaretimiz, becerimiz
ve kararlılığımız zafer yolunda belirleyici olan temel unsurlardır. Düşmanla olan amansız çatışmaların ardından geçen 10 yılı
aşkın süre sonunda fark ettik ki, bizler güçlü bir karaktere, fiziksel zorluklara dayanabilme yetisine ve zafere ulaşana kadar
mücadeleyi bırakmayan bir ruha sahibiz. Daha güçlü bir çalışma ve fedakârlıkta bulunma isteği, belki daha fazla mücahidin
bu uğurda can vermesi, Allah’a olan daha da kuvvetli bir inanç
ve İslam’a yönelik derin bağlılık, amacımıza ulaşmamız için ihtiyacımız olanın özeti mahiyetindedir.
MILF mücahitleri ve geniş Bangsamoro grupları fiziksel, manevi ve iktisadi kaynaklarını bir araya getirebilir, Kur’an ve sünneti savunabilir ve içinde bulunulan duruma daha sistemli bir
yaklaşım getirilmesi için bu mütevazı göreve dâhil olabilirler.
İnşallah bu şekilde toplumumuzu ve vatanımızı baskı ve sömürgecilik esaretinden kurtaracağız.

Hacı Murat İbrahim
Moro İslami Kurtuluş Cephesi Başkanı

GIRIŞ
Güney Filipinler’de Bangsamoro Müslümanlarının verdiği silahlı
mücadele ne sadece Moro Müslümanlarının toplumdaki meşru
konumlarının mücerret bir savunmasıdır ne de gasp edilmiş topraklarında somut bir arazi sahipliği davası veya meşru bir özerklik meselesidir. Bilakis, Bangsamoro Müslümanlarının kendi vatanlarında İslam adına kendi ayakları üzerinde kuracakları bir
yönetim sisteminin inşası mücadelesidir.
Ayrıca bu hareket -bazı çevrelerin yanlış bir şekilde inandığı gibi- ne Hristiyanlık karşıtıdır ne de geleneksel hassasiyetleri
bünyesinde barındıran Datuizmi1* yıkmaya yöneliktir.
Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF), mücadele odaklı bir yapı
olup tüm siyasi renklerin yelpazesinde Allah’ın kelamını yüceltmeyi ve üstün tutmayı (i’layi kelimetullah) yegâne amaç edinen
bir harekettir. Bu amaç, hareketin kaçınılmazı, olmazsa olmazıdır. İslam’da devlet yönetimi ve şeriat, etle tırnak gibi birbirinden
ayrılmaz bir gerçekliktir. İslam dinini yönetimsel bir müeyyide
olmaksızın tatbik etmek, imanı kırpmak veya budamaktır ki, bu
* Datuizm: Eski Moro toplumunu geleneksel kurallar çerçevesinde yöneten ve datu olarak adlandırılan liderlerin oluşturduğu yönetim sistemidir.

da İslam dışı bir durumdur. İslam’a (Kur’an ve sünnete) göre bina
edilmemiş bir yapı, kesinlikle İslami bir yönetim değildir. Bu mütevazı çalışmanın birincil muhatabı, öncelikle Bangsamoro hareketinin mücahitleridir. Çalışma, onların birbirleriyle olan ilişkilerine rehberlik etmesi amacıyla hazırlanmıştır. Aynı zamanda
bu çalışma, özellikle Güney Filipinler’de yaşayan Müslümanların
yaptığı cihadın usul ve esasını anlamak isteyenler için de yardımcı bir eser mahiyetindedir.
Bu eser, MILF’in çekirdek kadrosuna yönelik verdiğimiz bazı
önemli dersler ve eğitimlerdeki konuşmalarımızın bir araya getirilmesiyle meydana gelmiştir. Dolayısıyla bu çalışma tamamıyla şahsımın fikirlerini yansıtmakta olup etkilerinin sebep olacağı sorumluluk ve taşıdığı anlam da yine şahsıma aittir.
Selamet Haşimi
Moro İslami Kurtuluş Cephesi
Merkez Komite Başkanı
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