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Bültenimize Bismillah derken ..
Yedi Hilal Uluslararası Đlişkiler Bültenimizin ilk sayısında
sizlerle beraberiz. Yedi Hilal hareketi olarak sizler ve tüm
gençlerle; iman, ahlak, ilim, irfan, hikmet, istişare, hareket
prensipleri doğrultusunda çalışmalar yaparak hep beraber
yeniden medeniyetimizi inşa etmek için yola çıkmış
bulunmaktayız. Bu bağlamda aylık olarak bir nebze de olsa
dünyanın kültür, sanat, sosyal ve siyasal gündemlerini ilkelerimiz
çerçevesinde toplu olarak paylaşma hedefindeyiz. Afrika’dan
Amerika’ya, Asya’ dan, Kutuplar’a kadar nerede olursa olsun
tüm Müslümanlar’ın dertleriyle hemhâl olmaktır niyetimiz.

Allah’a hamd ve
peygamber efendimiz
Hz.Muhammed efendimize
salât-u selam olsun

Rabb’im bu çalışmalarımızı hem bize hem de hazırladığımız
bültenimizi okuyan herkese hayırlar getirmesi için vesile kılsın
duası ile vira bismillah diyoruz…
Arafat Salih AYDINER I UIB Başkanı

Çin’
Çin’de Türklerin
Türklerin Kültür Çıkarması
Çin’de Poly Theatre’da yapılan Türk kültür galasına
Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ve Çin Kültür Bakanı Cai
Wu ile birlikte çok sayıda Türk, Çinli ve yabancı davetli katıldı.
Devlet opera ve balesi sanatçılarının sunduğu galada Türk ve
Çin kültürlerine ait birbirinden farklı sunumlar yapıldı.
Aşık Veysel’den Mevlana’ya, Köroğlu'ndan Yunus Emre’ye
kadar Türk kültürünü yansıtan değişik müzikli ve danslı sunumlar
oldukça başarılı bulundu. Türkçe ve Çince atasözleri ve
özdeyişler ekrandan yansıtıldı. Özellikle bir semazenin Çinli
taijichuan (gölge boksu) ustasıyla birlikte yaptığı gösteri büyük
alkış aldı. Ayrıca tiyatro binasının dışındaki dev ekrandan da
Türkiye’nin tanıtım filmi gösterildi.
Furkan KAYA I UIB Uzakdoğu Asya Sorumlusu

Obama’dan Kudüs’te Dokunaklı Konuşma
Konu ma (!)
Geçtiğimiz hafta yapılan Đsrail ziyaretinde ABD
Başkanı Barack Obama, Kudüs’te Đsrailliler’e hitap etti.
Kudüs Kongre Merkezi’nde çoğunluğunu öğrencilerin
oluşturduğu topluluğa konuşan Obama konuya ĐsrailFilistin meselesi ile girdi. Beklentilerin aksine Obama
Đsrailliler’e direkt şu mesajı verdi: “Filistinliler’in de devlet
kurma hakkı var. Kendinizi onların yerine koyun.”
Konuşmasına Filistinli bir grup genç ile görüştüğünü
belirterek devam eden Obama, “Onlarla konuştukça
kızlarımdan farklı olmadıklarını gördüm. Sizin kızlarınızdan,
oğullarınızdan da farklı değiller.” dedi. Obama
konuşmasının bu bölümünü “Kendinizi onların yerine
koyun ve düşman kuvvetleri tarafından idare edilmenin
nasıl bir şey olduğunu düşünün. Đki ayrı halk için iki ayrı
devlet kurulmalı.” diyerek bitirdi.
Burada aklımıza gelen üç soru oluyor: 1- ABD
Başkanı’nın, devletinin dünyada en çok malî yardım
yaptığı ordunun işgaline karşı çıkmasının nedeni nedir?
2- Ve aylar öncesinde BM’de Filistin’in gözlemci devlet
statüsü kazanması ile ilgili oylamada kabul oyu
vermeyen ABD’nin Başkanı şimdi neden “Filistin devlet
olmalı” diyor? 3-ABD madem Filistin’in devlet olmasını
istiyordu, neden BM’de Filistin lehine oy kullanmadı? Bu
sorulara verilecek cevaplar önemlidir ancak görünen o
ki ABD, Ortadoğu’daki en önemli müttefiki Đsrail’in
bölgede yalnızlaşmasını istemiyor ve bunun için
ekonomik, sosyolojik ve politik olarak elinden geleni
ardına koymuyor. Obama’nın bu ziyareti sırasında
bildiğiniz üzere Đsrail, Mavi Marmara baskını ile ilgili
olaydan 3 yıl sonra Türkiye’den özür diledi ve Türkiye’nin
isteklerini yerine getirmeye hazır olduğunu bildirdi. Bu
özrün arkasında da Obama’nın başrolü oynadığı ve
bölgedeki iki müttefiki Türkiye ve Đsrail’in aralarındaki
sorunun çözülmesini istediği ortadadır. Arap Baharı
sonrası Ortadoğu’da değişmeye başlayan düzende
Đsrail’in yalnızlaşmasını ciddi bir tehdit olarak gören ABD
olaya el koyarken, Đsrail’in Müslümanlar’ın gözündeki
imajını da düzeltmek için bu tip demeçlere
başvurduğunu söyleyebiliriz.
Son olarak, ne zaman ki bağımsız Filistin devleti kurulur,
BM dâhil bütün uluslararası organlar bu devleti tanır ve
ABD, Filistin devletinin kurulması için somut bir çaba sarf
ederse, o zaman Barack Obama’nın bu sözlerinin
samimiyetine inanabiliriz; aksi takdirde bu sözler, şimdi
olduğu gibi bizim için tabiri caizse göz boyamadan
öteye geçemeyecektir.
Osman YURTTADUR I UIB Kuzey Amerika Sorumlusu

Afrika ‘da Çinli Liderin Turu
Rusya ile enerji anlaşmaları imzalayan Çin
devlet başkanı, Afrika'da da ticaret bağlarını
güçlendirme peşinde. Kritik Rusya ziyaretinin
ardından iki günlük ziyaret için Tanzanya’ya giden
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ticarî ve kültürel
değişim anlaşmaları imzaladı. Xi’nin eşi Peng
Liyuan’ın da eşlik ettiği gezi Cumhurbaşkanı’nın
gerçekleştirdiği ikinci yurtdışı seyahati.
Tanzanya Cumhurbaşkanı Jakaya Kikwete Xi’nin
cumhurbaşkanlığı görevini kutladı ve Çin rüyasına
ulaşmada başarı dileklerini iletti. Çin ile Tanzanya
arasındaki diplomatik ilişkiler 1964 yılında başladı.
Bağımsızlık sürecinde yapılan yardımlar ve güçlü
ticarî bağlar da iki ülke arasında önemli bir bağ
oluşturuyor. Xi’nin ziyareti küresel kriz nedeniyle
azalan ticaret hacmini tekrar güçlendirmeyi
amaçlıyor.

Zafer ÖZSATICI I UIB Afrika Sorumlusu

Latin Amerika’da Đslam
slam
Latin Amerika'daki Đslamî var oluş on beşinci yüzyılda
Đspanyollar'ın kıtayı tecavüzüne kadar dayanıyor. "Beyaz
adam" Kuzey ve Batı Afrika'da yaşayan insanları
köleleştirmek üzere onları gemilere tıkıştırıp Atlantik
Okyanusu üzerinden Yeni Dünya'ya getirdi. Mucizevî bir
hâlde yolculukta hayatta kalmayı başaran bu kölelerin
çoğunluğu Müslümanlar'dan oluşuyordu. Dinî inançlarını
terk etmedikleri takdirde ölümle karşı karşıya kaldılar.
Zaman içerisinde Đslam bu kıtada neredeyse tamamen
yok oldu.
17 ve 18.yüzyıllara gelindiğinde Hindistan, Pakistan, Suriye
ve Lübnan'dan gelen Arap Müslümanlar sayesinde kıtada
Đslam yeniden su yüzüne çıktı. Sömürge ve emperyalizm
mağdurları olmalarının da etkisiyle Latin Amerikalılar'ın fikri
yapıları Đslam ahlakı ve öğretileriyle uyuştuğu için ilgi ve
alakaları artıyor ve Đslam anlayışı kendilerine daha çekici
hâle geliyor. Bugün nüfusları 4 milyondan fazla olan
Müslümanlar'ın neredeyse yarısını yeni Müslüman olan
kardeşlerimiz oluşturuyor. Latin Amerika'da en yoğun
Müslüman nüfusuna sahip ülke Brezilya'da 1.500.000 onu
takip eden Arjantin'de 700.000 Müslüman yaşıyor. Nüfus
yüzdesi göz önüne alındığında birinci sırada yer alan ülke
%20'lik Müslüman nüfusuna sahip olan Surinam. Her
geçtiğimiz gün sayıca çoğaldığımız bu bakir ve bereketli
topraklarda ihtilaftan ve kirli siyasetten uzak kardeşlik
rüzgarlarının esmesini, nitelikli Müslümanlar'ın yetişmesini
Hadî olan Rabb'imden niyaz ediyorum.
Bilal ÖZ I UIB Güney Amerika Sorumlusu

Rusya ve Güney Kıbrıs

Güney Kıbrıs Maliye Bakanı, parlamentonun AB
kurtarma paketini reddetmesinin ardından adanın
ekonomisinin tehlikeye girmesiyle Rusya' dan yardım istedi.
Rusya, Yunanistan bankalarına yaptığı geri dönmeyen
yüklü yatırımlar nedeniyle malî krize giren Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi'ne olumsuz yanıt verdi. Ruslar’ın bu hareketi Kıbrıslı
Rumlar’da hayal kırıklığı yarattı. Đki ülke uzun zamandır pek
çok alanda iş birliği içindelerdi. Güney Kıbrıs ve Rusya
arasında
görünmeyen
konuların
görüşülmesi
söz
konusuydu.
Đflas bayrağını çekmek üzere olan Rumlar, Rusya’yla temas
kurup AB’ye gözdağı vererek büyük güçler arasındaki gizli
çekişmeden yararlanmak istiyorlardı. Fakat Rusya’nın,
yardım isteklerini reddiyle planları alt üst oldu.
Rusya, AB ile anlaşmaya varması hâlinde Kıbrıslı Rumlar’a
malî yardımda bulunabileceğini açıklayarak açık bir kapı
bıraktı.
Samet KURTULUŞ I UIB Rusya ve Türki Cumhuriyetler

