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Editöre Mektup
FİLİSTİN SORUNUNUN ADALETİ
ZAMANLA DEĞİŞMEYECEK
FİLİSTİN HALKI NE PAHASINA OLURSA
OLSUN ULUSAL HAKLARINDAN
VAZGEÇMEYECEK
Dr. Faid Mustafa
Filistin Devleti’nin T.C. Büyükelçisi
30 Ekim 1991 tarihinde İspanya’nın başkenti Madrid’de, o dönemdeki
ABD ve Sovyetler Birliği’nin himayesinde, geniş bir uluslararası katılıma
sahip, uluslararası bir konferans olarak düzenlenen ve amacı Orta Doğu’ya
barışı getirmek ve Filistin Sorununu tüm yönleriyle çözmek olan Madrid
Barış Konferansı’nın otuzuncu yıldönümü, ekim ayında gerçekleştirilecek.
Konferansın geniş uluslararası katılımlarla düzenlenmesi sonucu Filistin halkımızın yükselen emelleri ve umutları, ne yazık ki hayal kırıklığına
uğrayarak sonraki yıllarda işgal devleti İsrail tarafından işgalleri derinleştirmek ve daha fazla Filistin toprağı üzerinde kontrol sağlamak için sözde
“barış süreci” denilen bu siyasi süreçle birlikte korkunç bir şekilde istismar
edildi.
Bu makaleye atıf için: Mustafa, Faid. (2021). Filistin Sorununun Adaleti Zamanla Değişmeyecek Filistin Halkı Ne Pahasına Olursa Olsun Ulusal Haklarından Vazgeçmeyecek, SDE Akademi Dergisi, 1(3),
230-234.
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13 Eylül 1993’te Filistin ve İsrail arasında, Madrid Barış Konferansını
tamamlamak amacıyla, Filistin Ulusal Yönetimi’nin kurulacağı beş yıllık
bir süre için barış anlaşmasından ziyade geçici bir anlaşma olan “Oslo Barış Anlaşması” imzalandı. Buna göre, Filistin topraklarında Filistin Ulusal
Yönetimi’nin kurulacağı beş yıllık bir süre ve bu beş yıl boyunca nihai
çözümün tüm detayları ve konuları üzerinde anlaşmak için maraton müzakereleri gerçekleştirilecek- Kudüs, sınırlar, mülteciler, yerleşimler, su- ve
başkentleri Kudüs olan Filistin halkının bağımsız bir Filistin Devleti kurulması hakkını öngören uluslararası meşruiyet kararları ve onaylanmış referansları uygulanacaktı.
Filistinliler, bunun geçici bir anlaşma olduğu ve ileride yapılacak olan
eksikliklerin nihai anlaşmalarda ele alınabileceği düşüncesiyle bu anlaşmayı güçlükle kabul etti; ancak İsrail, bu geçici anlaşmayı nihai bir anlaşmaya
dönüştürmeyi ve ömrünü süresiz olarak uzatmayı başından beri planlıyordu, ki bu, İsrail’in önceki tüm hükümetleri ve şimdiki hükümeti tarafından da halen uygulanmakta.
İşgal devleti İsrail, 1993’teki Oslo Anlaşmasından bugüne kadar kaçmaya devam etti ve bununla da yetinmeyen tüm İsrail ardışık hükümetleri,
birçok bahaneyle iki devletli çözümü reddettiklerini ifade ettiler. Bu hükümetler, barışı baltalamak ve Filistin halkını yok etmek için işgal altındaki topraklarımızda ilhak ve yerleşim operasyonlarını sürdürdüler, Doğu
Kudüs şehrinin kimliğini ve karakterini zorla değiştirdiler, devletimizin
başkentinde ırkçı yasalar çıkardılar ve kuşatmalarla Gazze Şeridi’ni anavatandan ve dünyadan izole etmekteler. Bununla da yetinmeyip ekonomimizi durdurup, mallarımızı çalıp kaynaklarımızı yağmaladılar, böylece tüm
siyasi, ekonomik ve güvenlik anlaşmalarını ihlal ettiler.
Uluslararası hukuk, uluslararası sistemin mihenk taşıdır; tekrarı ve
çarpıtmayı hoş görmez. İsrail’i kanunların üzerinde bir devlet olarak ele
almak, İsrail’i kanunsuz bir devlet olarak hareket etmeye devam etmeye
teşvik ediyor. İsrail’in topraklarımıza, varlığımıza ve geleceğimize yönelik
bu saldırganlığına son vermek için uluslararası toplumun sorumluluklarını üstlenmesinin, Filistin halkını koruyan ve 1967’den bu yana başkenti
Doğu Kudüs olan topraklarında kendi kaderini tayin etmesinin, özgürlük
ve bağımsızlık haklarını kullanmalarını sağlayacak pratik önlemler alma231
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nın, iki devletli çözüme inanan ve İsrail Devletini tanıyan dünya ülkelerinin 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini tanımalarının zamanı gelmiştir.
Filistin halkının da diğer milletler gibi bağımsız ve egemen bir devlete
sahip olmak, 1948’de yurtlarından sürülen mültecilerin ve evlatlarının acılarına son vermek hakkı değil mi? Çağımızın en uzun askeri işgaline son
vermenin zamanı hala gelmedi mi?
Biden başkanlığındaki mevcut ABD yönetimi, Trump başkanlığındaki bir önceki ABD yönetiminin Filistin meselesine ilişkin politikalarının
bıraktığı ölümcül ve feci hataları düzeltme fırsatına sahip; fakat geçtiğimiz
yıllarda, Trump başkanlığındaki bir önceki ABD yönetimi uluslararası hukuku ihlal etmeyi sürdürdü. İşgal altındaki Batı Şeria›daki İsrail yerleşimlerine ilişkin tutumları da dahil olmak üzere dürüst bir arabulucu olmaya
uygun olmadığını teyit etti. Doğu Kudüs de dahil olmak üzere, dünyadaki
Filistinli mültecilerle ilgilenen UNRWA’nın çalışmalarını sona erdirme
girişimlerine ek olarak, uluslararası hukuku ve Kudüs’ü İsrail’in başkenti
olarak görme ve büyükelçiliklerini oraya taşıma kararını ihlal etmediğini
dikkate alarak, Filistin halkı ve liderliğini büyük Amerikan baskılarına maruz bırakan, Filistin liderliği ve Başkan Mahmud Abbas başta olmak üzere
tüm yelpazedeki Filistinliler tarafından reddedilen yüzyılın yıkıcı anlaşmasını Filistin davası için dayatma girişimlerinin yanı sıra, bizi bu anlaşmayı
kabul etmeye zorlamak amacıyla kapsamlı Amerikan yaptırımları. Ancak
Filistin liderliğinin tutumu, Kudüs’ün satılık olmadığı ve Filistin halkının
ulusal haklarının pazarlığa açık olmadığı yönündeydi, hala da öyle.
1967 sınırlarında uluslararası meşruiyet ve iki devletli çözüme dayalı adil bir barışa ulaşmak için elimizi halen uzatmaktayız. Hiçbir zaman
müzakerelere gitmeyi reddetmedik, barış girişimimizi Şubat 2018’de, uluslararası bir konferansın toplanmasını ve her iki tarafa da yardımcı olacak
uluslararası birçok mekanizmanın oluşturulmasını talep ettiğimiz uluslararası meşruiyet referanslarına uygun olarak adil ve kapsamlı bir barışın sağlanması için tüm daimi statü sorunlarının çözülmesi ve üzerinde mutabık
kalınanların belirli bir süre içinde uygulanmasının garanti edilmesi için
müzakerelerde Güvenlik Konseyi›ne gerekli belgeleri sunduk.
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Onlarca yıllık hayal kırıklığına rağmen, uluslararası hukuka saygı duyan ve onun uygulanmasını sağlayan uluslararası bir sisteme yönelik inancımız devam etmekte ve Filistin Devleti, kurumlarımızı güçlendirmek,
barış kültürünü yaymak ve başta kadınlar ve gençler olmak üzere halkımızı
güçlendirmek için uluslararası hukukun üstünlüğünü güçlendirmeye yönelik tüm çabalara katılmaya devam edecektir.
Öte yandan, milli kurumlarımızı ve devletimizin temel direklerini
inşa etmeye devam edeceğiz ve yakın gelecekte düzenlemeye çalıştığımız
seçimlerle topraklarımızı ve halkımızı birleştirmeye yönelik çabalarımızı
seçimler bitene kadar sürdüreceğiz. Tek otorite, tek kanun, tek meşru silah
olacak ve sadece İsrail’in ve Filistin halkının düşmanlarının menfaatine
olan bu bölünme sona erecektir.
Filistin halkı yok olmayacak, baskı ve adaletsizliği kabul etmeyecek ve
halkımız, topraklarımızın ve halkımızın sömürgeci işgaline ve kendi kaderini tayin hakkı da dahil olmak üzere vazgeçilmez haklarımızın inkarına
karşı meşru mücadelesini sürdürecektir. Köklü barış ve hoşgörü kültürünü
terk etmeyecek, bölgemizde ve dünyada terörle mücadele için çalışmaya
devam edeceğiz.
İsrail›in Gazze Şeridi›ne yönelik son zamanlardaki vahşi saldırıları, İsrail’in Kudüs şehrinin çeşitli mahallelerinde gerçekleştirdiği etnik temizlik
politikaları ve mübarek Mescid-i Aksa’nın maruz kaldığı mükerrer mükerrer saldırılar ve sürekli hedef alınması, gerçekleri gözler önüne sermektedir.
Filistin halkının haklı davasının ve açık şikayetlerinin bu saldırganlık
sırasında dünyanın çeşitli ülkelerinde ve şehirlerinde, tüm kıtalara yayılan
bu küresel gösteriler, dünyadaki özgür ve şerefli insanlardan hala son derece güçlü bir destek gördüğünü ispat etmiştir.
Yetmiş üç yılı aşkın bir süreden beri Filistin halkı birçok musibet ve
belalar yaşadı. Tarihlerini, vatanlarını, kutsallıklarını savunmak için kendilerini feda ettiler, acı çektiler, yerlerinden edildiler, sabrettiler, mücadele
ettiler, tutuklandılar, şehit oldular; ancak bu, halkımızı mücadeleden ve
değişmez değerlerinden alıkoyamadı. Sorunumuzu çözmek için uluslararası meşruiyeti ve uluslararası hukuku bir kural olarak kabul ettik ve tüm
nihai statü sorunlarına bir çözüme ulaşmanın bir yolu olarak müzakereleri,
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diyalogu, siyasi eylemi ve barışçıl halk direnişini kabul ederek bir barış anlaşmasına yol açtık; bu durum bağımsızlığa yol açacak, işgali ve çatışmayı
sona erdirecektir.
Uluslararası hukuka ve uluslararası hukuka bağlılıklarını vurgulayan
devletlere Filistin’i destekleyen bu tutumları için en içten teşekkürlerimizi
sunar, tüm uluslararası toplumu yasal sorumlulukları doğrultusunda İsrail’in yarattığı yasadışı durumu tanımamaya çağırırız. Doğu Kudüs de dahil
olmak üzere işgal altındaki Filistin Devleti’ndeki politika ve prosedürleri,
bu durumu sürdürecek destek ve yardımı sağlamamak ve işgalci gücün
toprakları ile işgal altındaki topraklar arasında ayrım yapmak ve hesap verilebilirliği sağlamaktır.
Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olan ve bunu her fırsatta çekinmeden dile getiren, halkın meşru mücadelesine destek verip en karanlık
zamanlarda en şiddetli krizlerle karşı karşıya kalırken kararlılıklarını ve
sebatlarını vurgulayan tüm ülke, hükümet, kuruluş ve halklara en içten
teşekkürlerimizi ve takdirlerimizi sunuyoruz. Özellikle dost Türkiye Cumhuriyeti’ne, Filistin halkına ve halkın özgürlük ve bağımsızlık haklarına
yönelik kararlı duruşlarından dolayı bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan›a, Türkiye Dışişleri Bakanlığı›na ve Büyük Millet Meclisi’ne, ardından tüm siyasi partilere ve sivil toplum kuruluşlarına, halkımızın haklı
davasına gösterdikleri anlayış ve destek için çok teşekkür ediyoruz. Büyük,
özgür ve kardeş Türk halkı Filistin halkına yabancı değildir. Aynı hayalleri
ve özlemleri paylaştığımız, adaletsizliğin ve sömürgenin reddedildiği; adalete dayalı, bir arada yaşama özgürlüğümüzün olduğu bir dünyada, Filistin
ve Türk halkı olarak 400 yılı aşkın bir süre Osmanlı’nın çatısı altında birlikte yaşadık ve iki ülke arasındaki işbirliği ve kardeşliğe dayalı bir gelecek
için de hayata birlikte devam edeceğiz.
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