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D-8 İSLAM BİRLİĞİ İDEALİ 
 
D-8 Nedir? 
15 Haziran 1997 tarihinde Çırağan Sarayında İstanbul Deklarasyonu ile resmi olarak kuruluşu ilan edilen D-8 
(Gelişmekte olan 8 ülke), 54. Türkiye Hükümeti Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın öncülüğünde 
Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Nijerya, Malezya, Endonezya ve Mısır dahil edilerek kurulmuş hem 
bölgesel hem de küresel nitelik taşıyan uluslararası bir örgüttür.  
 
D–8 teşkilatlanması resmi olarak 22 Ekim 1996 tarihinde Çırağan Sarayında yapılan “Kalkınmada İş birliği 
Konferansı” ile başlamıştır. Bu toplantıya katılan sekiz ülkenin hemfikir olması neticesinde bir teşekkülün 
oluşturulmasının uygun olabileceğinde karar kılınarak, İzmir ve Antalya’da yapılan toplantıların ardından 
İstanbul zirvesi ile kuruluşunu tamamlamıştır.2 
 
15 Haziran 1997 tarihinde ise D-8 Örgütünün resmi kuruluşu Çırağan Sarayından tüm dünyaya ilan edilmiştir. 
Bu toplantı dünyada büyük yankılara sebep olmuştur. 1 milyara yakın bir nüfusla kurulan, tamamı Müslüman 

 
1 İÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
2 Bülent Alan, D-8 Yeni Bir Dünya, s.178, 2001. 
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ülkelerden oluşan D-8 Örgütü kurulmuş ve bu küresel örgüt başta Müslümanlar olmak üzere tüm dünyaya 
umut vadeden bir kuruluş olarak vücut bulmuştur. Kurulduğu yılda nüfusu yaklaşık bir milyar olan D-8 
Örgütünün toplam nüfusu 2021 yılı itibarıyla iki milyara yaklaşmıştır. 
 
D-8 Örgütünün kurulmasını müteakip bazı basın yayın organlarınca D-8’in G-8’e karşı kurulduğu iddia 
edilmiştir. Fakat D-8’in temel prensipleri incelendiğinde bu iddianın gerçeklikten uzak olduğu alenen ortaya 
çıkmaktadır. Aksine D-8’in temel hedeflerinden biri, içerisinde G-8 örgütünün de bulunduğu uluslararası 
örgütlerin bir araya gelerek birlik ve beraberlik içerisinde yeni dünya düzeninin temellerini atmaktır. 
Necmettin Erbakan bu hedefini ‘’2. Yalta Konferansı’’ olarak açıklamaktadır. 2. Yalta konferansı G-8’ler ile D-
160’ların bir araya gelerek yeni dünya düzenini birlikte kurmalarını sağlayacak büyük bir hedeftir. D-8 hiçbir 
kuruluşa karşı kurulmamıştır bilakis savaş değil barış şiarıyla dünyaya barış getirmeyi hedeflemektedir. 
 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan “Geçen asırda dünya huzura kavuşamamış, ikinci cihan harbi ile milyonlarca 
insan hayatını yitirmiş, milyonlarcası sakat kalmışsa, bu bir şeylerin doğru olmadığının işaretidir. Teknoloji 
gelişmiş fakat bu gelişme insanların huzura kavuşmasına yetmemiştir. Temel sebep yanlış hak anlayışından 
kaynaklanmaktadır. Kuvveti ve menfaati hak sebebi gören Batı zihniyetinden bu dünyaya huzur getirmesi 
beklenemez. Savaşın, çatışmanın, sömürünün, çifte standardın, tekebbürün dünyaya huzur getirmesi 
mümkün değildir. Barışı, diyaloğu, adil bölüşümü, adaleti, eşitliği, insan hakları ve demokrasiyi esas alan 
yeni bir anlayışa ihtiyaç vardır. İşte D-8 ülkeleri 1997 Haziran ayının 15. gününde bir araya gelerek bu 
prensipleri hedef alıp, dünya barışına katkı sağlamaya karar vermişlerdir.”3 Diyerek D-8 Örgütünün 
kuruluşunun öneminden bahsetmiştir. D-8 Örgütünün kuruluşuyla dünya ülkelerinin bilhassa sömürge 
durumunda olan ülkelerin haklarını savunacak yaklaşık bir milyar nüfuslu bir örgüt kurulmuştur. Gücü hak 
sebebi sayanlara karşı, haktan başka haklılık sebebi tanımayan bir örgüt var olmuştur. D-8 Teşkilatı adeta 
yeni dünya düzeninin mihenk taşı olarak tasarlanmıştır. Binaenaleyh D-8 Örgütü sadece ekonomik nitelik 
taşıyan bir örgüt değildir, öncelikli olarak D-8 Örgütüne üye olan ülkelerin ekonomi, eğitim, sağlık, kültür, 
bilim, teknoloji alanlarında iş birliğinin sağlanmasını daha sonra ise bu ilişkilerin yine Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan’ın bir projesi olan D-60’a yani tüm Müslüman ülkelerin bir araya gelerek kuracağı uluslararası 
örgüte evrilmesi daha sonra ise D-60’a ek olarak tüm dünyadaki İslam ülkelerinin etrafında toplanmış 100 
ezilmiş ülke daha eklenerek D-160’ın kurulması hedeflenmektedir. 
 
D–8 Örgütünün Kuruluş Amacı 
D–8 örgütünün kurulmasındaki amaç, genç ve kalabalık nüfusa sahip, bünyesinde büyük ekonomik 
potansiyel barındıran ve doğal kaynak bakımından zengin olan dünyanın çeşitli bölgelerinde dağılım 
göstermiş büyük İslam ülkelerini çeşitli ortaklıklar için bir çatı altında toplamak ve her türlü münasebetleri 
azami düzeye çıkarmaktır. Bu büyük birliktelik sayesinde D-8 ülkelerinin uluslararası alanda etkinliklerini 
artırmaları amaçlanmaktadır. D-8 Örgütü ekonomik temelli bir örgüttür. Öncelikli olarak D-8 üye 
devletlerinin ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi ve ardından üye ülkeler arasında bilim, teknoloji, sanayi, 

 
3 Mustafa uzun, Erbakan Risaleleri:8 Erbakan’ın İslam Birliği mücadelesi, s,110. 
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sağlık gibi temel alanlar başta olmak üzere her türlü münasebetlerin artırılmasını hedeflenmektedir. D-8 
Örgütünün; üye devletlerinin hayat standartlarını yükseltmek, yaşam kalitelerini artırmak ve teknolojik 
faaliyetlerini desteklemek gibi mühim amaçları da bulunmaktadır.  
 
Necmettin Erbakan İslam ülkelerinin mutlaka kurması gereken beş temel kuruluşu da D-8 Örgütünün 
amaçları arasına eklemiştir ve bu oluşumların bir an önce kurulmasının büyük önem arz ettiğini belirtmiştir. 
 
Bu kuruluşlar:  

 İslam Ülkeleri Birleşmiş Milletler Teşkilatı 
 İslam Ülkeleri Ortak Pazarı 
 İslam Ülkeleri Ortak Savunma Paktı 
 İslam Ülkeleri Kültür İş birliği ve 
 İslam Ülkeleri Ortak Para Birimi’dir.4 

 
Necmettin Erbakan, İslam aleminde BM, NATO, AT, UNICEF ve IMF gibi batının her sahada gerçekleştirdiği 
temel organizasyonların yerine ikame edebilecek ve üstelik sadece İslam alemine ait olacak nitelikte söz 
konusu organizasyonların kuruluşunun önemini dile getirmiştir. Necmettin Erbakan’ın kurulmasını istediği 
bu organizasyonlar İslam alemi için bir kurtuluş reçetesi sayılabilecek kadar büyük önem arz etmektedir. Bu 
organizasyonların can bulması başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkeleri için adil düzen vadeden 
projelerdir. 
 
D-8 her detayı büyük hassasiyetlerle ve stratejilerle hazırlanmış hedeflerle doludur. Bu hedeflere ulaşmayı 
kolaylaştırmak için her bir D-8 ülkesinin potansiyeline uygun hedefler belirlenmiştir. Temelde her ülkeye 
farklı sektörlerde görevler verilerek üye ülkelerin münasebetlerinin artması ve dış ilişkilerinin geliştirilmesi 
amaçlanmıştır. Belirlenen özel çalışmaları aşağıdaki gibidir; 
 

 Türkiye sanayi, sağlık ve çevre 
 Bangladeş kırsal kalkınma ve mikro- kredi 
 Endonezya yoksullukla mücadele ve insan kaynakları 
 İran bilim ve teknoloji 
 Malezya finans, bankacılık ve özelleştirme 
 Mısır ticaret 
 Nijerya enerji 
 Pakistan tarım ve balıkçılık ’tır.5 

 
 

 
4 M. Mustafa Uzun- Erbakan’ın İslam Birliği mücadelesi- Erbakan risaleleleri 8, s.18, 2017. 
5 Tarım ve orman bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü, D-8 iş birliği alanları.  
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D–8 Örgütünün İlkeleri ve Özellikleri 
D-8 Örgütünün temel ilkeleri Necmettin Erbakan tarafından 6 başlık altında toplanmıştır. Bu altı temel ilke 
D-8 Örgütünün bayrağında her ilkeye bir yıldız düşecek şekilde 6 yıldız olarak temsil edilmektedir. Bu altı 
ilke teşkilatın hangi mantıkla kurulduğunu, dünya üzerinde gerçekleştirmeyi istediği emellerini ve 
dünyadaki diğer uluslararası örgütlerden farklarını ortaya koymaktadır. 
 

 Savaş değil, barış, 
 Çatışma değil, diyalog, 
 Çifte standart değil, adalet, 
 Üstünlük değil, eşitlik 
 Sömürü değil, âdil düzen, 
 Baskı ve tahakküm değil, insan hakları, hürriyet ve demokrasi. 

 
D–8 Teşkilatının ilk ilkesi Savaş değil, barış ilkesidir, bu ilke dünya üzerindeki gerek sıcak savaşları gerek 
soğuk savaşları önlemek, doğal kaynaklar ve her türlü zenginlik sebebiyle dünyada gerçekleşen savaşları 
önlemek, bu mevzuların barışçıl yollarla çözülebileceğini tüm dünyaya duyurmak ve kaynakların adaletli 
dağılımını sağlayarak sorunların çözüme kavuşturulabileceğini iddia etmektedir. 
 
D-8 Teşkilatının ikinci ilkesi Çatışma değil, diyalog ilkesidir, Çatışma değil, diyalog ilkesi Necmettin Erbakan 
tarafından gerek dünya ülkelerinin birbiriyle olan münasebetlerini iyileştirebilmek gerek D-8 ülke üye 
devletleri arasındaki diyalogları menfi olarak artırmak için altı temel ilkeden biri olarak belirlenmiştir. 
 
Üçüncü ilkesi ise Çifte standart değil, adalet ilkesidir, bu ilke temelde adaletsiz gelir dağılımından menfi 
etkilenen ülkelerin haklarını savunmak ve muhafaza edebilmek için belirlenmiştir. Adalet dünyamızın en 
çok ihtiyaç duyduğu âli bir mefhumdur. Güce dayalı değil adalete dayalı karar verilmesi, haktan başka 
haklılık sebebi olmaması hedefiyle çifte standart değil, adalet ilkesi D-8 Örgütünün altı temel ilkesinin 
arasında kendine yer bulmuştur. Bu ilke özellikle zulüm gören, güçsüzlüğünden dolayı haksız çıkarılan birey, 
toplum ve ülkeler için kurtarıcı bir ilke niteliği taşımaktadır.  
 
Dördüncü ilke olarak Üstünlük değil, eşitlik ilkesi benimsenmiştir. Üstünlük yerine eşitlik hâkim olduğunda 
dünyamız daha yaşanabilir bir hal alacaktır. Gücün hak sebebi sayıldığı dünyamızda üstünlük yerine eşitlik 
ilkesi adeta bir adalet reçetesi görevi görecektir. Üstünlük değil eşitlik ilkesi uluslararası ilişkilerde de 
dikkate alınması gereken önemli ilkelerdendir.  
 
Beşinci ilke Sömürü değil, iş birliği ilkesidir. Birinci Dünya Savaşından sonra bölünen imparatorluklardan 
ayrılmak zorunda kalan ve ağırlıklı olarak etnik köken temelli birleşen topluluklar küçük devletler halinde 
ayakta durmaya çalışmışlardır. Bazı topluluklar bunu başarırken bazı toplumlar ise sömürüye, manda 
yönetimine maruz bırakılmıştır. Gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerin sahip oldukları zengin 
kaynakları kullanımları kısıtlanmış ve bu kaynakların yönetimi güçlü devletlerin eline geçmiştir. Bu yüzden 
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başta Afrika ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir tarafında sömürü düzeninin etkileri görülmektedir. 
Sömürü düzeni hasebiyle bazı dünya ülkeleri fakir olmaya mahkûm edilmiş ve adeta fakirlikten kırılacak 
duruma düşürülmüşlerdir. Sömürü değil iş birliği ilkesi en az diğer ilkelerin olduğu kadar manalı ve önemli 
bir ilkedir. Sömürü düzeninin yıkılması, iş birliği ve adaletin hâkim olması dünya için aciliyet arz etmektedir. 
Bundan dolayı sömürü değil, iş birliği ilkesi D-8 ilkleri arasında kendine yer bulmuştur. 
 
Altıncı ilke ise Baskı ve tahakküm değil, insan hakları, hürriyet ve demokrasi ilkesidir. D–8 örgütünün temel 
hedeflerinden biri de baskı ve tahakkümü engellemek, insan hakları, hürriyet ve demokrasiyi hiçbir ayrım 
yapmadan tüm dünya ülkelerine ve dünya üzerinde vücut bulan her varlığa indirgeyebilmektir. D-8 Örgütü 
her ülkenin dünya üzerin de söz sahibi olduğu, adaletin tüm dünyaya hâkim olduğu yeni bir dünya kurmak 
gibi küresel amaçlar edinmiş ve ilkeleri arasında baskı ve tahakküm değil, insan hakları, hürriyet ve 
demokrasi ilkesine de yer vermiştir. 
 
D-8’in Önemi 
Tek ilah inancına dayalı semavi bir din olan İslam, aynı zamanda inananlara da birliği emreden barış dinidir. 
İslam dinine mensup tüm insanlar hiçbir ayrım yapılmaksızın kardeş ilan edilmiştir. Bu kardeşlik zaman, 
mekân ve nesep ayırt etmeksizin tüm Müslümanları kapsar. Bu kardeşlik, bölgesel ve halk kardeşliğinden 
üstündür. ‘Kur’an’ın birçok yerinde kâfirlerden, sapıklardan, gazaba ve lanete uğrayanlardan kısaca 
Müslümanlardan başka bir topluluktan Müslümanlara dost ve sırdaş olamayacağı çok açık ve net bir şekilde, 
ısrarla ve önemle vurgulanıp müminler uyarılmaktadır. Buna rağmen dünyanın hemen her tarafında 
yaşayan Müslümanlar, uzun yıllardır her nasılsa başlarına getirdikleri iktidarlar tarafından, sanki başka hiçbir 
çareleri yokmuş gibi, kendi dışındakilerle dost ve müttefik olma, ittifak etme ve beraber hareket edip 
beraber tavır alma yarışına girmişlerdir.’6 İşte D-8 tüm bunları engellemek ve İslam Birliğinin kurulması için 
atılmış stratejik bir temeldir.  
 
Bazı düşünür kesimlerin Müslüman ülkeler arasında birlik ve bütünlüğün sağlanmasının mümkün 
olmadığını savunmalarının tutarlı bir tarafı yoktur. Yıllardır değerlerimize, çıkarlarımıza uygun mu değil mi 
diye düşünülmeden her istediği yapılan, uğrunda olmadık tavizler verilerek Avrupa Birliği’ne girmek için sarf 
edilen gayret ve çabaların yüzde biri bile İslam Birliği’nin tesisi için harcanmamıştır. Asıl hedefe 
odaklanmadan sadece eleştirilerek, olumsuz yönleri üzerinde tartışılarak hepten yok edilmeye çalışılan 
İslam Birliği fikrinin daha da canlanması, köklenmesi için gerek devletler nezdinde gerek toplumlar 
nezdinde stratejik adımlar atılmalıdır.  
 
 
 
 
 

 
6 Selahattin Çelik, İslam Birliği’ne Açılan Kapı: D-8, 2018 
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