Birlesmis Milletler ve
Uluslararası
Kurulusların
Müslümanlara Karsı
Duyarsızlıgı…

Son yıllarda dünyanın çeşitli ülkelerinde
özellikle Müslüman toplumlara karşı gerçekleştirilen
zulüm her geçen gün artmaktadır. Dini, dili, ırkı ne
olursa olsun en nihayetinde bir insan olduğundan
dolayı dünya üzerinde yaşayanların bu kıyımlara
tepki göstermesi gerekirken, Batının sessiz kalması
akıllara soru işaretleri getiriyor. Dünya’nın çeşitli
yerlerinde (Arakan, Myanmar, Afganistan, Suriye,
İsrail, Mısır, Tunus, Somali v b) Müslüman toplumlara
yönelik saldırılara karşı Uluslararası kuruluşlar hem
sessiz kalmakta, hem de
küresel güçlerin
talimatları doğrultusunda yanlı beyanatlarda
bulunmaktadır. Böyle bir durum karşısında bu
ülkelerde akan kanın önlenmesi düşünülebilir mi?
Dünya arenasında uluslararası güce sahip olanlar
böyle istiyor, olaylar da o istekler yönünde dev am
ediyor. Bugün gelinen noktaya baktığımızda
Birleşmiş Milletlerin de artık küresel güçlerin
dümeninde hareket ettiğini görmekteyiz. Birleşmiş
Milletler, Müslümanlara karşı yapılan katliamları
görüşmek için toplanıyor
fakat maalesef
yapılanlara "katliam" dahi diyemiyor.
İslam Dünyası'nın kan v e göz yaşı içerisinde
büyük zulümler v e katliamlarla karşı karşıya kalması
aşikârdır. Doğu Türkistan'daki Uygurlu kardeşlerimiz
Çin zulmüne maruz kalıyorlar. Kerkük'te, Musul'daki
Türkmen kardeşlerimiz her gün onlarca kişi
kaybediyor. Suriye de Müslümanlar birbirlerini
öldürmeye dev am ediyor ama tüm dünya üç
maymunu oynar misali katliamlara göz yumuyor,
tepkisini göstermiyor.
Dünya üzerinde emperyalist güçlerin kirli
amellerini gerçekleştirmek için işleme koyduğu
planlardan biri olan Mısır’daki darbeyi v e İslam
coğrafyasında yaşanan olayları yıllar öncesinden
görebilen önemli bir fikir adamının sözleri her şeyi
özetler nitelikte.
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« Em peryalist güçlerin düzenlerinin devamı için,
savaş şartı vardır. Ya iki az gelişmiş ülke arasında savaş
olacak ya da bir iç harp olacaktır. Yani her iki durum da da
yeryüzü savaşsız olam az. Bu em peryalizmin kaçınılm az
kanunudur. Savaş ihtiyacı, hem em peryalist güçlerin stok
sanayi m addelerinin satılm ası için pazara ihtiyaçları
oluşundan, hem savaşla yıpranan devletlerin avuç açm ası
gerektiğinden, hem de savaş sonucunda bağım sız
ülkelerin zayıflayarak em peryalizm için "iyi birer av" halinde
bölünm eleri içindir. İç harp sonucunda zayı f düşen veya
bölünen ülkelere uçurulan "Barış güvercinleri" bu ülkeleri
em peryalizm için iyi bir yem haline getirmektedir. »
Sonuç olarak yaşanan bu gelişmelerin iyi
okunabilmesi v e de İslam ülkeleri arasındaki ilişkilerin daha
da pekişerek birbirlerine destek çıkıp, emperyalist ülkelerin
kirli amellerine karşı ortak bir tavır sergilemeleri, dünya
düzeninin yeniden şekillenebilmesi açısından önem arz
etmektedir.
Bu sorunlar ele alındığında durumu tersten
okumak v e şu soruyu sormak istiyorum. Eğer bu yaşananlar
gayr-i müslimlere karşı yapılsaydı, dünyanın tepkisi gene
aynı mı olurdu?

Altay Yetkin ALTAYLI
UIB Kurum sal İletisim Sorumlusu

Uluslararası hukuka
göre Filistin'deki
Yahudi yerleşim
yerleri..

Filistin-İsrail sorunu 19. yy sonlarında Theodor Herzl
tarafından kurulan Siyonizm hareketiyle birlikte başlamış
kabul edilmektedir. Bu hareketin çalışmaları sonucunda
1948 yılında Filistin topraklarında İsrail dev leti kurulmuş v e
Batılı
devletler
tarafından
hızla
tanınmıştır.
Suriye,Ürdün,Mısır,Irak kuruluştan sonra İsrail’e sav aş açmış
olsa da İsrail bu sav aştan karlı çıkarak o günden bugüne
kadar izlediği işgal siyasetiyle Filistin’e ait toprakları ele
geçirmeye başlamıştır.

Yerleşim yeri sorunu ise “Altı Gün Sav aşları - 1967” ile ciddi boyutlara ulaşmıştır.İsrail galip çıktığı bu sav aştan
sonra Mısır’a ait Sina yarımadasını,Batı Şeria v e Gazze’yi işgal ederek buralara Yahudi yerleşim yerleri kurmuştur.İsrail
bu toprakları işgal ederken bürokrasi aracılığıyla olaya yasal bir boyut kazandırmaya çalışmıştır.Kendi mülklerine
Yahudi yerleşimciler tarafından el konulmasına karşı çıkan Filistinliler çoğu zaman baskı ve zulme maruz
kalmaktadır.İsrail mahkemelerinin baktığı uyuşmazlıklarda tahmin edileceği gibi Filistinliler aleyhine
sonuçlanmaktadır.

Uluslararası hukuka göre İsrail Batı Şeria’da işgalci
statüsündedir. BM silah kullanarak, şiddete başv urarak
toprak elde etmeyi kuvvet kullanma olarak değerlendirmiş
ve yasaklamıştır.İsrail’in uluslararası sözleşmelere v e
teşkilatların bu minv alde aldığı kararlara rağmen işgalci
statüsünde bulunduğu topraklardan çıkmaması ve kendi
v atandaşlarını yerleştirmeye dev am etmesi uluslararası
hukuk bakımından suç teşkil etmektedir.
BM Güv enlik Konseyi kural olarak dev letler için
bağlayıcı nitelikte kararlar alabilmektedir. 1947 yılında
aldığı kararla Filistin topraklarının yarısı üzerinde Yahudi
devleti kurulmasına izin veren BM bugüne kadar birçok
farklı konuda İsrail hakkında onlarca karar vermiş olmasına
rağmen İsrail bunlara uymamıştır (İşgal politikası ile ilgili bkz.
446,607,641,904,1402,1435
sayılı
Güv enlik
Kurulu
kararları).İsrail’in bu yerleşim yeri politikası yıllardır süre
gelen bu sorunun çözümü önündeki en büyük engellerden
biridir.
Abdullah Yasin ERDEM
UIB Genel Sekreteri

