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Fahri KASIRGA (Adalet Bakanlığı Müsteşarı):

Sayın Türkiye Barolar Birliği Başkanı,

Arap Barolar Birliği Başkanı,

Değerli Katılımcılar,

Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu'nun düzenle-
yerek ev sahipli ği yaptığı son derece anlaml ı bu sempozyum
nedeniyle sizlerle birlikte olmaktan duydu ğum memnuniyeti
ifade ederek hepinizi sevgi ve sayg ılarımla selamlıyorum.

Yurt dışmda bulunmas ı nedeniyle sempozyuma kat ılama-
yan Adalet Bakanı Say ın Cemil Çiçek'in iyi dileklerini selam
ve saygilar ını iletmeyi bir borç telakki ediyorum.

Türk hukuk hayatında son derece seçkin ve saygın bir yere
sahip Türkiye Barolar Birli ği'ni ve Ankara Barosu'nu, insanl ık
tarihinin en a ğır insan hakları ihlalinin yaşandığı Lübnan ve
Filistin meselesini hukuk platformunda ele al ınıp değerlendi-
rileceği böyle bir sempozyum düzenledikleri ve ev sahipli ği
yaptıkları için kutluyorum.

FAHR İ

VSR İ GA'NIN

KONU Ş SI



FAHRI	 Arap Barolar Birliği ve Arap Ülkeleri Baro Ba şkan ve
KASRIGA'HIN Temsilcilerine katılımlar ından dolay ı teşekkür ediyor, bu nevi
K0NU5SI organizasyonlar ın bölgede yaşanan insanlık dramının sona

ereceğine dair ümitlerimizin rnizlemT ıesine vesile oldu ğunu
ifade etmek istiyorum.

Konuyla ilgili şahsi görü şlerimi ifade edebildiğim için
kendimi şansl ı addediyorum.

Filistin insanl ık tarihinin başlangıcmdan bu güne birçok
medeniyetlere ev sahipliği yapmış önemli bir yerleşim alanı-
dır.

1516 y ı lından 1917 y ılına kadar 400 y ıl süreyle Osmanlı
imparatorlu ğu yönetiminde kalan bölge, birinci dünya
şırıdan sonra daima sorunlu bir bölge olmu ş tur. Özellikle 1948
yılında Filistin topraklarında İsrail devletinin kurulmas ı, Mısır
ve Lübnan' ın diğer topraklarının ele geçirilmesi sorunkrı had
safhaya ulaştırmiş ve bir "insanl ık dram ı " sürecinin başlamasına
neden olmuştur.

Önce işgal altındaki Filistin topraklarına İsrailli siviller
yerleştirilerek bölgenin demografil< yap ısı bozulmuş, Cenevre
Sözleşme'si ihlal edilmiştir. Uluslararas ı Ceza Mahkeme'si
Roma Statüsü bu durumu savaş suçu saymaktadır.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1980 tarih ve 465
no'lu kararında İsrail'in 1965 yılından beri işgal ettiği Kudüs
dahil, Filistin ve diğer Arap topraklarının fiziksel karakterini,
demografik birle şimi ve kurumsal yap ısını yada statüsünü
değiştirmek için yaptıklar ının hiçbir yasal geçerlili ği olma-
dığına ve İsrail'in kendi nüfusunu bu topraklara yerle ş tirme
politikas ını uygulamasını Cenevre Sözleşmesi'nin aç ık ihlali
olduğuna karar vermi ştir.

Birleşmiş Milletler 1998 tarihinde ise, "İşgal altındaki top-
raklardaki İsrail yerle şin ıleri sadece uluslararası geleneksel hukuk
uyannca yasadışı değil, ayni zamanda barış ve ulusal ya da etnik
köken aynnn yap ılmaks ızı n bölgedeki tüm nüfusun insan haklar ı n-



dün faıjdalannuıs ın ı n önünde bir engel teşkil etmektedir." şeklinde FAHRI

karar almıştır.	 KASRIGA'N İ N

KONU ŞMASI

Birçok uluslararası kuruluşlarca eleştirilen İsrail uygulama-
ları uluslararası hukuku ihlal etmesi yanı s ıra, işgal altındaki
topraklarda yerleşim politikas ı uygulaması, ayrımcılık yasağın	 -
da içeren temel insan haklar ı kurallarını ve Israil'in de taraf
olduğu uluslararas ı sözleşmeleri de ihlal etmektedir.

Bu ihlal, uluslararası toplumun önüne çok dramatik bir
insanlık sorunu olan "Filistinli Mülteciler" sorununu getirmiştir.
Orta doğuda sürekli ve kalıcı bir barışın sağlanmas ı için çözü-
mü şart olan mülteciler sorunu, bölgenin diğer sorunlannırı her
birinin çözümü ile de yak ından ilgilidir. Mültecilerin haklar ı,
uluslararas ı hukuk ve Birleşmiş Milletlerin uygulamaları ile
garanti altına alındığı için, Filistinlilerin geri dönüş hakkını
kullanmasmdan yaliuzca İsrail değil, aynı zamanda uluslara-
rası toplumda insani, yasal ve siyasi anlamda sorumludur. Bu
gün, Filistinli mülteciler, "mülteci" statüsü alamad ıklarmdan
dolayı uluslararası hukukun koruyucu şemsiyesinden yeteri
kadar yararlanamamaktad ırlar. Uluslararas ı alanda temsil
problemiyle kar şı karşıyad ırlar. Sahip olmalan gereken haklan
talep edebilecekleri bir uluslararas ı forum bulurımanıalctadır.
Uluslararas ı alanda alabildikleri en ileri statü "gözlemci" sta-
tüsüdür.

Değerli Katıl!mcılar.

Uluslararas ı toplumun kaygıyla izlediği bir diğer sorun
da, İsrail'in güvenlik kaygısıyla tampon bölge olarak ay ırdığı
alan etrafında oluşturduğu "güvenlik duyan" meselesidir. Pek
doğaldır ki, Israil'in vatanda şlarının ve sınırlarının güvenliğini
korumak için makul, gerekli ve oranlı tedbirler alma hakkı her
zaman vardır. Bunlar arasında bombah intihar eylemi ya da
farklı saldırılar yapmay ı amaçlad ıklarmdan makul nedenler-
le şüphelendiği Filistinli ya da digerlerinin İsrail'e girmesini
engellemek için önlemler almak da bulunmaktad ır. Ancak
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FAHRI İsrail'in bu hakkının hukuk dışı İsrail yerleşimleri için kullanı-
KASRI6A'NIN . lan topraklardaki kontrolünü güçlendirmek için Filistinlilerin
KONU ŞMASI hareket özgürlüklerirıi kısıtlama hakkına kadar geni şlemesini

kabul etmek pek makul görülmemektedir.

Birleşmiş Milletler İnsan Haklar ı Komisyonu Özel Rapor-
törünün 2005 Y ılı Mart ayında Filistin topraklar ındaki insan
haklarına ilişkin hazırladığı raporunda; "İsrail duvar in şas ı nzn

geçici bir güvenlik tedbiri olduğunu iflıde etse de bence bu İsrail'in

Filistin toprakların ı sessizce ilhakı n ın bir çe ş ididir. Bu duvarın bir

kısnıı n ı gördüm; eski Berlin Duvarı bunun yan ı nda çok küçük kal ıyor.

Bu defacto ilhaktır." Diyerek, İsrail'in işgal altındaki Filistin top-
raklarında aşırı güç kulland ığını, insan haklarını ihlal ettiğini,
Batı Şeria topraklar ının önemli bir bölümünü kendi tarafına
katarak 210.000 Filistinlinin tarlalar ından, okullarmdan, işle-
rinden, sa ğ lık merkezlerinden kopar ıldığmı belirtilmiştir.

Durumun vahameti Israilli bir askerin duvarın geçiş nok-
tas ırıı keyfi olarak kapatmas ı halinde etrafı çevrilen kasabanın
hapishaneye dönebilmesiyle de görülebilmektedir.

Kıymetli Dinleyiciler.

Uluslararas ı toplumun gözü önünde cereyan eden, bölgede
barışın, güvenliğin ve istikrar ın tehdit edilmesine neden olan
diğer bir husus da, İsrail'in kendisini savunma gerekçesiyle
asker-sivil ayrirru yapmaks ızın a şırı güç kullan ımı, kasıtl ı
öldürmeler ve yaralamalar, gelişigüzel kitlesel tutuklamalar
ve gözaltına almalar ile işkence gibi çok say ıda ihlal gerçek-
leştirmesidir. Bu tür uygulamalar esnas ında mülteci sorunu,
işgal edilen topraklara yerleşme ve yeşil hatta duvar çekmenin
ötesinde, uluslararas ı bas ının tespit edebildiklerini aktarmas ıy-
la dünya kamuoyunun gözleri önünde getirilen gayri insani
uygulamalar olup, olayın vahametini çok daha bariz bir şe-
kilde ortaya koymaktad ır. Ancak, bu denli geni ş çapli ihlaller
nedeniyle uluslararas ı toplumun ortak bir sorunu olmas ı ge-
reken Filistin sorunu, bugün sadece Orta Doğu sorunu ya da



Filistin hami ile İsrail arasındaki bir sorun olarak gündemde FAHRI
tutulmaktadır. İsrail, 1949 tarihli 4. Cenevre Sözleşmesi'ne taraf KASRIGA'NIN
olmasına rağmen, bu sözleşmedeki pek çok maddeyi yukar ıda KONU ŞMASI

bahsedilen uygulamalar ı nedeniyle defalarca ihlal etmi ştir. Bu
sözleşme insan haklar ı ihlallerine müdahaleyi öngörmesine
rağmen bu güne kadar uluslararası toplum, ihlalleri engellemek
için İsrail'i kınama dışında hiçbir caydırıcı önlem almamıştır.

Değerli katılımcılar, İsrail'in bölgede kendi güvenliğini
sağlama düşüncesi ile uluslararas ı toplumun herhangi bir
meşru biriminin onay ı olmadan tek taraflı uygulamalar ı ,
uzunca bir şekilde bahsettiğim Filistin meselesiyle kalmamış,
Lübnan'da konu şlandığı belirtilen guruplara yönelik operas-
yon adı altında, Lübnan topraklarına yönelik olarak da bu y ılın
yaz aylarında ordu gücüyle sald ırılar gerçekle ş tirilmiştir. Bir
aydan fazla süren Lübnan krizi büyük can kaybma yol açmış ,
Lübnan' ın nüfusunun dörtte birini olu şturan yaklaşık 1.000.000
kişi yerlerinden edilmiş ve sivil altyap ı büyük ölçüde tahrip
olmuştur.

21. yüzyıhn temel felsefesi ve yakla şınılan ile taban taba-
na zıt uygulamalar yaşanmış, emzikteki bebeler annelerinin
kucaklar ından şarapnellerle paramparça edilmiş, anneler
yavruları ile savaş artığı enkazlar altında can vermiş, babaların
çaresizliği yürekleri s ızlatmış tır. En temel ve olmazsa diğer
haklarında bir anlam ifade etmeyece ği "yaşamak hakkı" hiçe
say ılmış yerle bir edilmiştir.

Bombali intihar saldırıları sonucu masum sivil İsrail hal-
kının katledilmesi de aynı şekilde ağır insan hakları ihlalini
oluşturmaktadır.

Bölgede yaşanan insan hakları ihlalleri tahammül edile-
mez, kabul edilemez boyutlara ulaşmıştır.

Türkiye bütün bu trajedinin sona ermesi bölgede Filistin
ve İsrail halk ının huzur ve güvenlik içerisinde bar ış ortamında
yaşayabilmesi için istikrarl ı politikalar izlemeyi sürdürmek-
tedir.



FAHR İ 	 Türkiye, Orta Doğu ile köklü tarih kültürel ve geleneksel
KASR İGKNIN bağlara sahiptir ve bölgenin bütün haiklan ve ülkeleriyle dostça
KONU ŞMASI ilişkiler geliştirmeyi arzulamaktad ır. Etkileri ülkemizde güçlü

bir şekilde hissedildiğinden Orta Doğu gelişmeleri, Lübnan
ve Filistin'de cereyan eden geli şmeler ülkemiz tarafından
yakından izlenmektedir. Türkiye bu bölgede her zaman adil
kalic ı ve kapsamli bir barışın kök saimas ını arz ı etmiş ve bu
amaca ulaşmak için diyalogun tek geçerli araç öldu ğunu sa-
vunmuştur.

Orta Doğu bölgesinde kalic ı ve kapsamlı bir barışın ku-
rulması uluslararas ı toplumun üyesinin ortak arzusu ve amac ı
olmal ıdır. Bölgede barışın tesisi yalnızca Orta Doğu'nun değil
tüm dünyanın istikrarı ve ref abi aç ısından önem arz etmekte-
dir. Zira bölgede sadece Filistin ve Lübnan halklar ın ın değil
hepimizin insan haklar ı ihlal edilmektedir.

Değerli Konuklar,

İnsan haklar ı sorunu sadece ulusal bir sorun de ğildir, İnsan
haklar ı uluslararası bir konudur. Ve biz hukukçular ın temel
vasfı nerede bir insan hakkı ihlali varsa karşı durmak, tepki
göstermektir. Bu nedenledir ki bu sempozyumu önemsiyo-
rum. Banş sürecine katk ı sağlayacağına inanıyorum. Filistinli,
Lübnanlı ve İsrailli çocukların birlikte yaşayacakları yuvaların
İsrailli bar ışseverler tarafından kurulmas ı gibi cesaret verici bir
olay olarak değerlendiriyorum.

Tüm Orta Doğu halkının batış, huzur ve insan haklarına
saygıli güzel günlerde birlikte ya şayabilmeleri temennisiyle,
sempozyumun ba şar ılı geçmesini diliyor, hepinizi sayg ıyla
selamlıyorum.



Fahri KASIRGA

(The Under Secretary of the Miriister of the Justice)

Dear Fresident of Turkish Bars, 	 FAHRI
ISRIGA' K İ N

Dear President of Arab Lawyers Union, 	 XONU Ş MASI

Dear Guests,

1 would like to say welcome to ali for the very meaningful
symposium wbich was heid by the Union of the Turkish Bars
and Ankara Bar Association and this gave nie a chance to be
with you here.

And 1 also would ilke to regard the Minister of the Justice
'Mr.Cenıil Çiçek's respects and best wishes as weil, due to being
abroad and could not attend the meeting for this reason.

And 1 woulcf ilke to con ğratulate both The Union of
the Turkish Bars and Ankara Bar association that they took
an important place in our country's Legal ilfe and as being
hosted such a conference that one of the most important Hu-
man Rights violations wili be discussed on a platform like this
conference.



FAHRi	 1 Would like to thank also to the Arab Bar Associations
KASRIGANIN and the Presidents and to the representatives
KONU ŞAS t

for attending the symposium and this kind of organiza-
tions are giving hope for us that peace may sprout and such
tragic events happen in this region rnight come to end in fuh ıre.
And 1 find myself lucky to express my personal feelings.

This region was ruled by the Ottoman Empire from 1517 to
1917 for 400 years however after the 1 11 World War it became a
problematic region. Specialiy af ter Israel was established on the
same lands with Palestine in 1948 and Egypt and Lebanon also
started to lose the same lands as weil, a great human tragedy
had started to occur in the region. First the civil Israelites were
located on the Palestirıian Lands which was invaded by thern
and then the Geneva Treaty had been violated. İnternational
Criminal Convention of Rome considers the situation as a War
Crirne.

The United Nations Security Council Resohıtion 465 (1980)
on the situation iri the territories deterniines that ali measures
taken by Israel to change the physical character, deographic
composition, institutional structure or status of the Palestin-
ian and other' Arab territories occupied since 1967, including
Jerusalem, or any part thereof, have no legal validity and that
Israel's policy and practices of settiing parts of its population
and new imnıigrants in those territories constitute a flagrant
violafion of the Fourth Geneva Convention relative to the Pro-
tec±ion of civilian Persons in Time of War and also constitute
a serious obstruction to achieving a comprehensive, just and
lasting peace in the Middle East;

And it was decided by the United Nations as in the con-
text of its previous relevant resolutions, the SecEurity Council
considered the decision by the Government of Israel on 21 June
1998 to take steps to broaden the jurisdiction and planning
boundaries of Jerusalem a serious and damaging development.
The Comıdil, therefore, calls upon the Government of Israel not
to proceed with that decision and also not to take any other
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steps which would prejudice the outcome of the Permanent FAHRI
Status Negotiations. 	 KASR İ GA'N İ N

KONU ŞMAS İ
And the İsraeites were seriously inveighed by the interna-

tional organizations a lot because of their violations against the
İnternational Law, besides it was putting in force, settlement
policies and violating both the discrimination of the human
rights principles and the treaties which also Israel itself was
a party to it.

And this vjolation brings in" the Falestinian Refugees prob-
lem" which is today considered a serious humanitarian drama.
And the refugee's problem is relevant intimateiy to the other
regional problems which its solution is a must now for obtain-
ing the permanent peace for the Middle Bast. Refugees rights
are taken under the guarantee not only by the lnternationab Law
but also by United Nations consolidation policies and İsrael is
not oniy responsible for Palestinian 's rights for goirtg back to
homeland but also has responsibilities in international society
iri a humanitarian, legal and politic way.

Today the Palestinian Refugees could not obtain the refu-
gee statue therefore they are not protected under the umbrella
of the law. They are facing with an assimilation problem on
the international arena.

There is no international forum that they can demand the
rights they have to have. The only statute, they can get inter-
nationaily is an observer statute.

Dear Participants,

The other important problem is being watched out by
the international cornmunities is the "Security Wall" which is
formed by İsrael for its securityreasons and reserve the area
as a buffer zone for itseif.

Naturaily Israel has always got a right to take reason-
able, necessary and balanced precautions to protect the security
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FAHRI of its borders and of its people. And among those we can find
KASRIGA'NIN being a living bomb suspect or to hold a barrier for the Palestin-
KONU ŞMASI ians whom are considered as a suspect to attempt to enter Israel

ilegaliy. On the other hand, Palestinian leaders had stressed
equally strongly the urgent need to ease the daily suffering of
their people and expressed frustration over Israel's refusal to
cease ciosures significantly or to release large numbers of pris-
oners, particulariy those who carried weight and significance
among Palestinians. Without such confidence-building steps,
they would be unable to consolidate popular support for the
peace process.

The Report prepared for Palestinians who are living on
these lands by UN Human Rights Reporter in 2005 March said
that;" even though Israel states t/tat the barrier wail isa temporariiy
securiiy precaution t/üs iş an open annexation of Israel on Palestine
lands"." I've seen some part of the wail

ilie old Berlin Wail is noting considering to t/üs and this is a
facto annexation". And added that, Israel is tısing force on the
lands of Palestine under invasion and violating human rights
and transferred an important part of land to its side from West
Bank and by doing that 210.000 Palestinians were broken off
their homeland fields from their business and health centers
as weil.

And the seriousness of the situation mightbe seen that one
of the Israeli soldiers ciose the entrance of the barrier permis-
sively and the town turned into a prison by the occasion.

Dear Guests,

• Another important point occurs ail around the world
and can be considered a threat for the nation is Israel's unfair
policy just to act as if defending itself and the violations such
as; bringing power into play by disregarding civil and military
differences, wiliful murders and injuries and desultory arrests
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and tortures. Beyond being settled on the lands which are under FAHR İ
occupation or making barriers on the green lines the refugee KASR İ GA'N İ N

problem is being up a matter with the consolidator implementa- K0NUS1

tions and while international press is putting up the problem
on the worlds screen that a kind of fierce and savage actions
is being introduced in that region.

However because of these spectacular violations this prob-
lem supposed to be an international one but stili it occurs as
a Middle East or a problem between oniy Israel and Palestine
Nations. Although Israel had become a party to 4th Geneva
Treaty 1949, it violated the agreement several times because
of the above applications. This agreement is however foresees
being

Against the Human Rights viölations no more measures
has been taken except censure resolutions for Israel yet. Dear
Participants, Israel's unilateral prachces just to protect its lands
without an>' permis şion of the universal legitimate organiza-
lions can not be accepted and tl-üs not inchıdes oniy the Pal-
estinian problem, it had started a military operation against
Lebanon by the end of this summer as if it seemed to have those
operations against some unknown groups. And this operations
lasted for more than one month and caused a great loss in hu-
mans life and 1000.000 citizens have moved from their lands
and the civilian infrastructure is been severeiy damaged.

Antipodal and completely divergent philosophies of the
21 81 Century brought on to the stage such as babies had to die
in the arms of their mother or they had to die under war debris
and fathers desperation was sniveling the hearts. The basic
right of the human being "Right to Exist" went for nothing
and destroyed totally.

Also the living bomb attacks of the Israeli's also can not
be easily stand and this can be considered a severe human
rights violation as weli. The Human Rights violations became
irresistible and un acceptable in the region.
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FAHRI	 And Turkey has fallowed a stabilized policy to end this
KASR İGA'NIN tragedy and wishes the Palestinian and Israel'sto live in peace

	

KONU594SI	 together.

Turkey has flrm historical and cultural ties with the other
regional countries and wishes also to encounter good friend-
ships with the othr countries as weli. And ali the development
in the region specially in Lebanon and Palestine are faflowed
by our country closely as it effects us at ciose quarters.

And Turkey always defended that "Dialog" is the oniy
stable solution for the region to establish a loyal peace.

And a permanent peace should become the common de-
sire and aim of every single international individual who lives
in that region .To establish a peace in the region is not necessary
for oniy the sake of the Middle East but also for the sake of
the world as weli. Because not only the rights of Palestine ot
Lebanon are been violated but the hall nations are too.

Dear Guests,

Human rights vioiations are not the oniynational problem;
this subject can be considered international. And having a
legal statue we as lawyers should object any kind of violation
wherever it resists. There fore this symposium is important
for me and 1 beiieve that it wii contribute more to the peace
process.

1 found this event so encouraging that why not, one day
Palestirıian, Lebanese and Israeli children would live in peace
together and the nursing homes for these chidren had been
established by Israeli pacifists.

1 wish for the whole iegion a throughout peaceful ,hope-
ful and respectful lives, to live in peace together and wish fuli
respect to the human rights as weil for long terms.

My deepest regards,
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AV. Özdemir ÖZOK
(Türkiye Barolar Birliği Bakam)

Sayın Konuklar,

Arap Barolar Birliği ve Arap ülkeleri baro başkan ve tem-
silcilerinin katil ırm ve Türkiye Barolar Birliği-Ankara Barosu
birlilcteliğiyle gerçekleş tirilen "Lübnan'a Yap ılan Sald ı rılar-Filis- KONU Ş SI
Ün Sorununun Uluslararas ı Hukuk ve İnsan Haklar ı na Olan Etkileri
ile Dünya Bari şrna Olan Etkisi Yönünden Hukukçulann Konuya
Bakış AçIlan" konulu sempozyuma ho ş geldiniz.

UlA (Uluslararas ı Avukatlar Birliği) Orta Doğu Bölge
temsilcisi Sayın Sami Akl ve Ankara Barosu Ba şkam Sayın
Ahsen Coşar'dan bulunduğumuz coğrafyada yaşananlar ın
bölge ülkeleri hukukçular ı tarafından bir sempozyumda
tartışılmas ı önerisi geldiğinde, farkl ı hukuk sistemlerinin
uygulandığı, farklı kültürlerin yaşandığı ülke hukukçular ının
tartıştır ılmas ı, doğrusu bana önce pek s ıcak gelmedi. Ancak
bir an dü şündükten sonra uzun y ıllardan bu yana, huzura,
istikrara, barış ve güvenliğe özlem çeken bölge hukukçularının,
sempozyumun ortak değeri olan "hukuk" bağlamında çok şey-
ler söyleyebilece ğine olan inancimla, konuyu Türkiye Barolar
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ÖZDEM İ R Birliği kurullar ında tartışarak sempozyumu Ankara Barosu ile
O?OK'UN gerçekleştirmeye karar verdik. Hemen şunu da vurgulamak

KONU Ş MAS İ istiyorum. Etkinliği düzenleyen Türkiye Barolar Birli ği ve An-
kara Barosu olarak politika d ışı, objektif bir yakla şımla, İsrail
dahil tüm bölge ülkeleri hukukçulanru ça ğırmak istediğiniizde
büyük bir dirençle kar şılaştık.

Bu nedenle sadece Arap ülkeleri hukukçular ını ça ğırmak
durumunda kaldık. Halbuki biz hukukçular, yerel politik bas-
kılardan uzaklaş tığmuz sürece ulusal üstü, evrensel hukuku
yakalayabiliriz.

Saym konuklar,

6 Ocak 1941 günü ABD Devlet Ba şkanı Franklin Roosevelt
Kongre'de yaptığı tarihi konuşmasında dört özgürlü ğe vurgu
yaptı. " ... Tehlikelerden korunmaya çaba Iuırcadığı m ı z önümüzdeki
günler için dört temel insan özgürlüğü üzerine kurulu bir dünya
bulacağı nıızı umut ediyoruz..." dedikten sonra, devamla
birincisi dünyan ı n her yerinde konu şn ıa ve ıflıde özgürlüğü, ikincisi
dünyan ı n her yerinde, her kişinin tanrı s ına kendi istediği biçimde
tap ınma özgürlüğü, üçüncüsü dünyan ı n her yerinde yoksulluktan
kurtulma özgürlüğü, dördüncüsü dünyan ı n herhangi bir yerinde
korkudan kurtulma özgürlüğüdür... dedi.

Özellikle bu sonuncu özgürlük, hiçbir ulusun herhangi
bir komşusuna ya da ba şka ulusa karşı fiziksel saldırı eylemi
gerçekleş tirmek durumunda olamayacağı bir noktaya ve dav-
ramş aşamasına gelene dek sürecek, dünya çapında etkin bir
sllahs ızlarımanm sağlanmas ını amaçl ıyordu.

Bugün dahi büyük önem ta şıyan bu konu şmanın etkisiyle.
26 Haziran 1945 günü Birleşmiş Milletler Antlaşmas ı ile ulus-
lararas ı bir örgüt kurulmuştur. Sözleşmenin giriş bölümünde
bu örgütün hedefleri şu sözlerle ifade edilmektedir.
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.. B İZ BIRLE ŞMİŞ MILLETLER HALKLARI,	 ÖZDEM İ R
ÖİOK'UN

- Bir insan yaşam ı nda iki kez insan lığa eşi görülmedik acılar KONUWS İ

yaşatan savaş felaketinden gelecek kuşakları korumaya ve

- Temel insan haklanna, insan ki şiliğinin onur ve değerine,

erkeklerle kad ı nların ve büyük uluslarla küçük ulusların hak eşitliğine

olan inanc ı m ızı yinelemeye,

—Adaletin korunmas ı ve anla şmalardan ve uluslararas ı huku-

kun öteki kaynaklar ından doğan yükümlülüklere sayg ı gösterilmesi

için gerekli koşulları olu ş turmaya,

- Daha geniş bir özgürlük içinde toplumsal ilerlemeyi ve daha

iyi bir yaşam düzeyi sağlamaya,

VE BU AMAÇLARLA;

-Hoşgörülü olmaya ve iyi kom şuluk ilişkileri içinde birbirimizle

barış içinde birlikte ya şan ıa ya ve

- Uluslararas ı barış ve güvenliği korumak için gücümüzü

birleştirmeye,

- Ortak çıkarlar dışı nda, silahl ı güç kullan ı lnıaması n ı sağlaya-

cak ilkeler benimsemeye ve yöntemler geli ş tirmeye,

- Tüm halkların ekonomik ve toplumsal gelişmesini h ızland ı r-
mak üzere uluslararas ı yollara başvurmaya,

- KARARLI OLARAK,

BU AMAÇLARI GERÇEKLE ŞTİRMEK ÜZERE ÇABALA-

RIMIZI BİRLEŞTİRMEK SONUCUNA VARDIK..."

Bu duygu ve düşüncelerle Birleşmiş Milletler Antlaşması'na
imza koyan o saygm insanlar, dünyada ve bölgemizde ya şanan
olumsuzluklar ı görebilselerdi, yaptıklar ı güzel ve iyi niyetli
girişimler adına utanç duyar, k ıy ıma uğrayan aç ve sefil in-
sanlardan özür dilerlerdi.

Franklin Roosevelt'in 6 Ocak1941 günlü tarihi söylevinden
yıllar sonra 13 Mart 1996 günü M ısır Şarm El Şeyh'de başta

17



O İ OEM İR Arap dünyas ı olmak üzere İsrail ve Avrupa'dan 29 hükümet
OIOK'UN ve devlet ba şkanının bulundu ğu "Barış Galip Gelecek" konulu

KONU ŞMASI zirve toplantısında söz alan Ba şkan Bill Clinton uzun ve anlamlı
konuşmasmda " ... Filistin halk ı n ı n çok zor başardığı, çok zor elde
ettiği değerler doğrudan tehdit altında bulunmaktadı r. Terör tacirleri
onlann geleceklerini satıııaya, un ı utlann ı yok etmeye uğraş n ıaktadı r.
Çocuklar için daha iyi bir ya şan ı isteyen, arayan Arap ana ve babalar
ban ş düş maniann ı n onlar ı da hedef aldığın ı anlanıış tı r...demiş ve
devam etmiştir.

". ..Birlikte hareket etme kararl ı lığı nıı z ı üç alana yönlendir ıne-
liyiz:

- öncelikle teröre başvuranları lanetlerken aç ık ve net olnuı lıyız.
Çünkü Orta Doğu için aradığı n ıız gelecekte şiddetin yeri yoktur.

- Yap ıc ı bir barış için ara yışı m ı z ı artı rn ıalıyız. Barış çemberi
tanı.amlana kadar zorlamal ıyız. Burada yaşayan insanların günlük
hayatları na barışın yararların ı getirmek için gayret etmeliyiz, zira
insanlar umutlar ı n ı ve barışı yitirirlerse teröristler ba şan elde etmiş
olur. Bu ise zaferlerin en zalin ı idir ve biz buna asla olanak vern ıe-
ıneliyiz..."

" ... Ayrı topraklardan ve aıjrı geleneklerden gelsek de bu gün
barış dilini konu şuyoruz. Orta Doğu bölgesinde arzu ettiğinı iz ve
aradığı m ız gelecekte şiddetin yeri yoktur. Hepimiz biliyoruz ki yüzde
yüz başarıyı garanti edemeyiz, ancak hepimiz diğerinden yüzde yüz
gayret göstermesini talep etmeliyiz. Barış için giriş tiğinıiz savaşı
kazanacağız..."

Değerli konuklar,

Peki, ne oldu da, yaşadığımız coğrafyada akıl ve barış
söylemleri dışlandı ve kan gövdeyi göturur oldu?

Bu sorunun yanıtı, 11 Eylül 2001 günü ABD'nin prestiji
olan ikiz kulelere yap ılan sald ırı ve bu sald ırı sonunda yaşa-
nanlar karşısında dillendirilen "hiçbir şey eskisi gibi oln ıayacak"
sözlerinde ifadesini bulan şok, nefret, korku ve kin duygulann-
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da yatmaktad ır. Aslinda bu sorunun başka bir yanıtını, Berlin Ü/DEM İ R

duvarmın yıkıldığı 1989 y ılına kadar götürmek ve iki kutuplu. O/OK'UN
soğuk sava ş dönemini sonland ıran Sovyetlerin dağılmas ıyla KONUŞMASI

oluşan tek kutuplu dünya düzenine ve onun getirdi ği sonuçlara
bağlamak da mümkündür.

ABD, topsuz, tüfeksiz, bombas ız kazandığı hakimiyet so-
nucunda dünyanın tek süper gücü olduğuna güvenerek müthiş
bir büyüklük duygusuna ve yenilmezlik gururuna saplannu ş-
tır. Bunun sonucu "tarih bitti, tarihi biz bitirdik, askeri gücü olan
dilediği gibi tarihi bitirir ve ba ş latır" söylemleriyle, yenidünya
düzeni ve gioballeşmenin liderliğine soyunan ABD, yar ı tan-
r ısal, yarı emperyal bir karaktere bürünmekte gecikmedi. İş te
tüm olanlar bu anlay ış ve yaklaşım sonunda oldu ve kovboy
asıllı eski Teksas Valisi George W. Bush yönetimindeki ABD
uygarliklar beş iği Mezopotamya'yı cehenneme döndürdü.

Oysa yukarda k ısaca atıfta bulunduğum, 6 Ocak 1941
yılında Franklin Roosevelt'in söyleminden y ıllar sonra, Bill
Clinton'un 13 Mart 1996 günü dillendirdi ği barış söylenıleri
bölgemiz yanı s ı ra tüm dünyada barış, huzur ve güvenlik için
umut olmu ştu.

Tüm bunların sonucu şu değerlendirmeyi yapmak müm-
kündür.

Geçmişten günümüze uluslararas ı hukuk çerçevesinde
yerel ve evrensel çatışma ve sava şlara karışan ABD, insan
haklar ı ve hukuku öne ç ıkardığı sürece kabul görmüş, ama son
y ıllarda Orta Doğu'da uygulad ığı ve insan haklar ı ile uluslar
üstü hukuku dışladığı sürece çok ciddi yanl ışlar yapmiş, dünya
kamu oyunda prestij yitirmi ş tir. Bu günkü manzara kabaca,
"dünyan ı n en büyük gücünü elinde bulunduran ABD'siz olmuyor"
şeklindedir. Ama hukuka ve insan haklar ına saygılı olmayan
bir ABD yönetimi hem iç, hem de uluslararas ı politika ve ilişki-
lerde inanırlığını kaybetmektedir. Nitekim geçtiğimiz günlerde
Kongre ara seçimlerinde muhalefetteki demokratlar, İrak ve
Orta Do ğu politikalar ının mimari olan Bush ve onun temsil
ettiği cumhuriyetçilerin 12 y ıllık lükimiyetini y ıkmışlard ır.
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Kendi ülkesi yanında tüm dünyanın huzur ve bar ışı için
duyarlılık gösteren ABD halkını kutlamak gerek.

Yine ABD Barolar Birli ği, Orta Doğu ve İrak politika-
larmdan sorumlu olan kimi ABD üst yöneticileri hakkmda
suç duyurusunda bulunmuştur. Tüm bu gelişmeleri yans ız
bir biçimde gözlemledi ğimizde kar şımıza sözde değil, özde
başka bir anlatımda, sadece söylemlerde ve yaz ıl ı metinlerde
tekrarlamak değil, tüm ulusların büyük bedellerle yarattığı
"insan haklan ve uluslararas ı hukuku" koşulsuz ve ön yargısız
tanımak gerekmektedir.

Önde gelen dinlerin ve ina ı-uşlarm doğmas ı nedeniyle
kutsal topraklar ile ça ğımız enerji ve sanayi sektörünün temel
taşın oluş turan petrol yataklarını sınırlar ı içinde bulunduran
Orta Doğu, geçmişten, günümüze her dönemde uluslararas ı
siyasetin ve ekonominin ilgi oda ğı olmuştur. Bunun sonucu
bölge ülkeleri çoğu kez dış kaynakl ı müdahalelerle karşı
karşıya kalmaktad ır. Özellikle İsrail devletinin kurulmas ıyla
birlikte bu müdahaleler daha da artmıştır. Çünkü uzun yıllar,
dünyanın dört bir yanına yay ılmış Yahudi topluluğu, bu ırkın
girişimci özelliği gereği, bulunduklar ı ülkelerde önemli lobiler
oluş turmuşlardır. Bunun doğal sonucu olarak uluslararas ı
kuruluşlarda ve ilişkilerde çok etkin bir konuma gelmi şlerdir.
Zaman zaman bu güç ve etkinliklerini haks ız ve yanlış kül-
lanmaktad ırlar. Oysa dünyanın en çok horlanan, dışlanarı ,
soykırıma uğrayan halkuıın, bu gün geldiği noktada, insan
haklarma daha çok sayg ılı olmas ı, bölge barışın korumas ı,
hukuk dışı davranışlardan özenle kaçmması gerekirdi.

Bölge topraklarına ismini veren kadim Arap uluslar ının
hemen hemen çoğunda dini kuralların egemen olduğu, şer'i
hukuk düzeni geçerlidir. Tanrı buyruğuna dayanan bu hu-
kuk düzeni ile insan akl ı ürünü olan laik hukuk aras ında çok
ciddi farkl ılıklar bulunmaktad ır. Bu fark ve çelişki ulusal ve
uluslararas ı ilişkilerde çeşitli sorunların ya şanmasına neden
olmaktadır. Bu hukuk farklılığı yanında, radikal İslam yanhla-
rmın cihat adına sergilediği terör olaylan dünya kamuoyunun
bölgeye duyarlılığını artırmaktadır.
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Dile ğimiz hepimizin birlikté ya şamak durumunda ve
zorunda olduğumuz bu coğrafyada akl ın rehber, hukukun
egemen olmas ıdır.

Say ın Konuklar;

Bölgede uzun y ıllar güç, söz ve toprak sahibi olan Türkiye
ile ilgili birkaç saptama yapmak istiyorum.

Ülkemizde 1839 yılında başlayan ve büyük önder Atatürk
ile doruk noktasma varan ça ğdaşlaşma yolculuğunda, hukuk
devleti, demokrasi, insan haklan ve hukukun üstünlü ğü ilkele-
rine dayanan anayasal ve siyasal aşamalar, kimi sorunlar ıniiza
karşın, önemli bir birikimi ve deneyimi beraberinde getirmi ş
bunun sonucu olarak ülkemiz bölgenin ban ş ve istikrar ı yaka-
layan devletlerinden biri olmu ştur.

Sözlerini büyük Atatürk'ün "Yurtta Bari ş,Dünyada Ban ş "

özdeyişine uygun bir Orta Doğu' da buluşmak umudu ve top-
lantının bölge barışma katkı sunmas ı dileğiyle bitiriyorum.

Saygılar sunuyorum.
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ÖZDEM İ R
Ö?OK'UN

KONO Ş S İ

Law. Özdemir ÖZOK

(Kind Regards Fresident of the Union of the

Turkish Bars)

Dear Guests,

1 would like to say welcome to the conference "Attack on
Lebanon"; "Palestinian Problem", "Impact on Hu ınan Rights
and international Law and Role of the Lawıjers in the perspec-
tive ofpeace" which was heid with the participation of the Arab
Lawyer's Union, President of the Arab Bar Associations and
the Representatives and the Union of the Turkish Bars and the
Ankara Bar Association.

When 1 received a proposal of composing the conference
fro ıü Ankara Bar President, about what lived in within the same
geographical region by the same region's Jurists ,actually in
the beginrıing 1 did not keep the prospect warm as the Judiciary
System also the Jurist's culture would have been different from
each other .However af ter thinking for a while about their
longing for the peace, stability and security and in this context
,the belief that the same region's jurist would share a lot in a
Judicial Arena and specially if the topic is related with Law,
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SO 1 convinced my board and accepted the offer to hold a con- ÖZDEM İ R

ference with the Ankara Bar association. 1 would like to state 070K'UN
that both Ankara Bar and we were very much objected when KONU

ŞMASI

we wanted to invite Israel for tbis politic Arena objectively but
not involving in to the politics in the beginning unfortunateiy
there was a big resistivity. Therefore we had to invite oniy the
Arab Bar Associations.

Dear Guests.

The Four Freedoms are goals famously articulated by
United States Fresident Franklin D. Roosevelt in the State of
the Union Address he delivered on January 6, 1941. Roosevelt
enurnerated four points as fündainental freedoms hu ınans

"everywhere in the world" ought to enjoy we are trying to
searchfora world based onfourfiındarnentalfreedorns, I' one
is fundamental freedorns humans "everywhere in the world"

oughttoenjoy:

1. Freedom of speech and expression.

2. Freedom of every person to worship God in his own

way.

3. Freedomfrorn want.

4. Freedoın from fear.

Specially, the fourth is freedom from fear, which, franslated
into world terrns, means a world-wide reduction of arrnaments
to such a point and in such a thorough fashion that no nation
wili be in a position to conımit an act of physical aggression
against any neighbor - anywhere in the world.

The effects of the speech is even today carried out and an
İnternational Orgariization was established with the UN Treaty
on the 26th June 1945.And the Treaty begins and emphasizes
its targets with those statements;
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ÖZDEM İ R	 WE THE PEOPLES OF THE UNEFED NAT İONS
ÖZOK'UN	 DETERMIMED;

KONU ŞMASI
to save succeeding generatior ıs from the scourge of

war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow
to mankind, and

• to reaffirm faith in fundamental human rights, in the
dignity and worth of the human person, in the equal rights of
men and women and of nations large and small, and

to establish conditions under which justice and respect
for the obligations arising from treaties and other sources of
international law can be maintairted, and

• to promote social progress and better standards of Mc in
larger freedom,

AND FOR THESE ENDS

• to practice tolerance and live together in peace with one
another as good neighbors, and

• to unite our strength to maintain international peace and
security, and

• to ensure, by the acceptance of principles and the institu-
tion of methods, that armed force shail not be used, save in the
common interest,

HAVERESOLVED TO COMBINE OLIR EFFORTS TOAC
COMPLISH THESE AIMS....

These respectable people who put a signature under the
UN Treaty with these sense and thoughts if they had seen these
awful realities lived in our region today; they would have feit
ashamed from what they had done for peace and apologolize
from the nation who has been hungry and genocide today.

And thirty years after Roosevelt's statement, in 1996 on
13th March President Bill Clinton made a long anda meaning-
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ful speech during the summit "Peace wili win" in Egypt Sharm ÖZDEM İ R

El-Sheikh among the attendees there were Arab world, Israel OZOK'UN

and presidents from 29 different country. He stated;" Tü suppart KONU Ş S!

the Israel-Palestinian agree ınent, the can tinuation of the negotiating
process, and to politically and economically reinforce it, ta enhnnce
the security situation for both, with special attention ta the current
and presing econaniic needs of the Palestinians".

"Ille summit had threejündrnnental objectives: ta enhance the
peace process"

Ta work together ta praniote securityandstability in the re-
gion by develaping effective and practical ıneans of caaperatian and
Jü rther assistance".

"Ta pronıote coordinatian af efforts tü stap acts of terrar on
bilateral, regional and international levels; ensuring instigntors af
such acts are brought ta justice; supporting effarts by aU parties ta
prevent their territariesfran ı being used for terrarist purposes; and
preventing terrarist organizatians froni engaging in recruit ınent,

supplying arrns, orfund raising".

"Affirm their determination ta praniate securityand stabilihj and
tü prevent the enennes afpeacefron ı achieving their ultinıate objective
afdestroying the real oppartunity for peace in the Ivliddle East",

Dear Guests,

Then, today what happened in this region that it has be-
come a pooi of blood and there is no more peace and wisdom
talks?

The answer lays on the emotions of the fear, terror and
hatred after the attack to the World Trade Center on llth
September 2001 which was the prestige of the States and the
effect was giyen tongue as "Nothing wilI rernain as it was"
However this question has got another answer; we can convey
this fact up to the collapse of the Berlin Wail in 1989 ,we can
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Ü/DEM İ R come to a conclusion out of the bipolar cold war to the Russian
ÇZOK'UN Federation's diffusion and became a unipolar world formation

KONU ŞMASI	 and its results.

USA, was mired in a sense of undefeated vanity and it
believes in being the super power and megalomania after
governed the sovereignty without any guns and shots and
bombs.

Asa result of this, they began to state;" the history isfinished,
wefinished the history and iheone who has ü inilitary power wiil
finish or starts the histonj" with these statements, USA didn'tfall
behind the schedule of being haif celestial and hali imperial-
ist and give a start to being the leadership of the new world
and giobalization. And ali these happened as a result of this
understanding and approach and the cowboy originated Texas
Governor George W. Bush's Government turned the Mesopo-
tamia the cradle of the civilizations in to a heil.

However years after the speech, 1 referred briefly that made
by Roosevelt on 61 of January, Bill Clinton made a likeiy one
which delivered hope, peace and safety to the region and the
world on 131h March 1996.

And it is possible to make these eva1uations after aU.

From past to today, USA that involved in the external and
internal conflicts and wars within the international Law frame
had been accepted as it forwarded the Law on the table how-
ever it made extremely serious mistakes with the Middle East
policies with excluding the Human Rights and İnternational
Law and lost its prestige And today's picture is "it's not being
without you, USA"

But USA is losing its authentic information with its disre-
spectful internal and external policy to the Human RigIüs and
international Politics. Furthermore the Democrats built down
the 12 years sovereignty of the Republicans, represented by
Bush who is considered the architect of the İraqi and the Middle
Eastern policies by the mid-term of the Congress.
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Besides its Country we have to congratulate the American ÖIDEMIR

Nation because of their precision for the worlds peace and OZOK'UN
comfort. And USA Bar Associations made a crimirıal complaint KONUŞ SI

about the executive's management of the States who are respon-
sible for the Iraqi and Middle Eastern Policies. And after the
observation of these impartial processions we are facing with
not oniy nominal but in fact, we ought to recognize the "Humtrn
Rights and the international Law" without any conditions.

The Middle East; became a premler holy land as the reli-
gions and the beliefs first occurred in its region and besides it
exists a foundation stone for the petroleum reservoirs for this
era' s energy and the industry sector and became a cynosure
of the International Politics and the Economy. As a result of
this situation the countries takes piace in this region aremostiy
facing with external interventions. And af ter the establishment
of the Israel these interventions increased more. Because of
the Jewish Nation spread ali around the world for years, they
formed important Lobbies with their enterprising personali-
ties.

And they took an important part in international organiza-
tions and relations as a result of this situation. And time to time
they use this power and doings in the wrong way and unjust
fully. However being treated the worlds most contemptu-
ously Nation and against the Holocaust ,the Region's public
body reached a point that they should be more respectful to
the Human Rights ,should protect the region's peace more
and they should avoid the behaviors against Law. And today,
Islamic Law is valid for these countries which takes place on
these ancient lands .And there is great differences between this
Islamic Law based on the commands of the god and the Secular
Law which is based on man's wise.

And this conflict and the difference may cause serious
problems in internal and external relations. Therefore those
Law differences are increasing the sensitiviiy of the public
opiniop for this region because of the terror caused by the
radical Islamists for their Jihad.



Ö!DEM İ R	 Our wish is to live behind the wise which is a guide for
O1OK'UN üs and behind the law which is holding the whip hand in this

KONU ŞMASI geography ali together.

Dear Guests,

1 would like to state few wotds aboüt Türkiye, wlıich ruled
the region for some decades.

Our country became one of the states of the region who
caught the peace and stability with the modernism voyage
which started in 1839 and reachedthe sumnıit with Atatürk's
revolutio ııs and even though the coııstitutional and politic
stages based on the principles of the state of Law, Democracy
and the human rights brought some problems, experience and
knowledge together.

1 would like to complete my words by Great Leader
Atatürk's Statement Peace at Horne, Peace in World" and hope
to rneet in a peaceful Middle East and wish that this meeting
would bring peace for the Region.
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Av. Vedat Ahsen COŞAR
(Ankara Barosu Başkanı)

Değerli Başkanlar,
Değerli Konuklar,
Değerli Meslekta şlarım.

öncelikle herkese hoş geldiniz diyor, konferansa yapt ıkları
katkılarından dolay ı tüm katıl ımc ılara, Barom adma, kendi
adıma teşekkür ediyor, en iyi dileklerini sunuyorum.

Konuşmamı sunmazdan önce, bizleri bir araya getiren ve
burada toplanmamızda büyük katkıs ı olan değerli meslektaşım
Sayın Sami Akl'e teşekkür ediyorum. Bu konferans ınyapıl-
masında herkesten daha fazla katk ısı olmas ı nedeniyle en çok
teşekkür etmememiz gereken ki şi kendileridir. Teşekkürler
Sayın Sami AkI.

Sadece Say ın Sami Akl'e değil, katk ılar ından dolay ı Arap
Avukatlar Birliği ile Arap barolar ına da borçluyuz. Kendilerinin
bugün burada bizlerle birlikte olmalar ından dolayı gerçekten
mutluyuz ve onur duyuyoruz. Katk ılar ından ve bugün bura-
da bizlerle birlikte olmalarından dolay ı kendilerine Yönetim

VEDAT

AHSEN

COŞAR' İ N

KONU ŞASI
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VEDAT

AHSEN

CO ŞAR'IN

KONU ŞMASI

Kurulum adına, kendi ad ıma teşekkür ediyorum.

Bu vesile ile ifade etmek isterim ki, Ankara Barosu, sadece
üyesi olan avukatların ortak gereksinimlerini karşilamak, genel
menfaatlere uygun olarak avukatl ık mesle ğinin gelişmesini
sağlamak, meslek mensuplar ının birbirleriyle ve halkla olan
ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni egemen k ılmak üzere meslek
disiplinini ve ahlakmı korumak amac ıyla yasayla kurulmuş bir
kamu kuruluşu değildir.

Ankara Barosu, aynı zamanda, toplumun avukatı, demok-
rasinin ve barışın içten savunucusu, hukukun herkesi e şit ola-
rak korumasmın, insan haklar ının, hukukun üstünlüğünün de
koruyucusudur. 'Yurtta banş, dünyada barış ' ilkesine inanmak,
bu amaçla başkalarının hak ve özgürlüklerine mutlak sayg ı üze-
rine kurulu barış dolu bir yaşamı, karşılıklı sevgiyi ve dostluğu
talep ve arzu etmek Ankara Barosu'nun temel ilkesidir.

İnsan hakları ihlallerine, hem yurdumuzda ve hem de
dünyada meydana gelen haks ız ve gayri adil her türlü sald ırıya
tanıklık etmek bizim görevimizdir. 0 nedenle, bu toplant ının
yararl ı sonuçları olacağına, hem ülkelerimiz arasındaki dost-
luğa ve hem de dünya bar ışına katk ı yapacağına inanıyor ve
bunu umut ediyoruz.

Barışa katkilarmm sağlanabilmesi için, bu konferansın İs-
rail Barosunun da katıl ımı ile yap ılması kuşkusuz daha uygun
olurdu. Ne yaz ık ki, henüz ya şanan acıların taze, hissedilen
öfkenin s ıcak oluşu buna izin vermedi. Bununla birlikte, gele-
cekte bunu da ba ş aracağımızı umut ediyorum.

'Insanlar s ı n ı rlardan daha öneinlidiV diyor Vaclev Havel. Doğ-
rudur. İnsanların hakları, gerçekten her şeyden daha önemli
ve değerlidir. Hukuk ve yargı, insanların hakların güvence
altına almak için inşa edilmiştir.

Hukuk anlayışınuzm büyük bir kısmı liberal kuramdan
türemiştir. Bu kuram, büyük ölçüde toplum sözle şmesi kura-
mından yararlanmak suretiyle hukuku, medeni ve düzenli bir
var oluşun temel güvencesi olarak kabul eder. Devletin ve hu-
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kuk sisteminin var olmad ığı 'tabiat halinde', her bir birey, diğer VEDAT
bir bireye zarar vermekte ya da onu tehdit etmekte serbesttir. AHSEN
0 nedenle, hukukun i şlevi, toplumdaki her bireyi, toplumda- W ŞARU

ki diğer bireylerden korumak ve böylelikle bireylerin hak ve
özgürlüklerine tecavüz edilmesiıün önüne geçmeldir.

Bu koruma, toplumu ve toplumun her bir üyesini kapsad ı-
ğı için, hukukun tarafsız bir ıliteliğe sahip olmas ı konusunda

liberal görüş ısrarl ıdır. 0 nedenle, hukuk siyasetin üzerindedir
ve devletin bireye, zenginlerin fakirlere, erkeklerin kad ınlara,
beyazlarm siyahlara üstün tutulmas ını önlemek için hukukla

siyaset aras ında katı bir ayrılığın varlığı zorunludur.

Özgürlük, hukuk, adalet, bar ış ve demokrasi kuşkusuz
herkes için son derece önemlidir, ancak avukatlar için çok
daha önemlidir. Onun için biz avukatlar, demokrasiye, bar ışa,
hukuk devletine, hukukun üstünlü ğüne, insan haklar ına saygı
duyulmasına çok daha sıkı biçimde bağliyız.

Bir araya gelmemizin nedeni budur. Bugün burada olma-
mız ın nedeni budur.

Bize göre, günümüzün en büyük zorlu ğu, hukuku ve de-
mokrasiyi egemen ve üstün k ılmak, hem bölgeniizde ve hem
de tüm dünya ölçeğinde barışı ve güvenliği sağlamaktır. Bu
zorluğu aşabilme konusunda, biz avukatların üzerine düşen
sorumluluk ve görevler, di ğer mesleklere göre çok daha faz-
ladır.

İlkesel olarak, insan haklar ına ilişkin sorununun çok
önemli olu şu, zaman ımızın temel iki sorunu olan demokrasi
ve banşla olan yakın bağlantısından kaynaklanmaktad ır. insan

haklarının tanınmas ı ve korunmas ı, demokratik anayasalar ın
inşa edilmesinin temeli olduğu kadar, her bir devlette ve
uluslararası sistem içinde, insan haklar ının etkili bir biçimde
korunmas ının önkoşulu da barıştır.

Yakın geçmi şte yeniden tecrübe ettiğimiz üzere, eski bir
özdeyiş olan 'silahlar konu ş tuğunda, yasalar susar' sözü, bugün

hala doğruluğunu koruyor. Sürekli barış ülküsünün, sadece
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VEDAT uluslararas ı sistemin giderek demokratikle şmesiyle izlenebi-
AHSEN leceğine, bugün her zamankinden daha çok ikna olmu ş du-

0%A rumdayız. Yine, demokratikle şme yönündeki bu geli şmenin,
insan haklar ının devlet düzeyinde korunmas ından daha çok,
ulusal üstü düzeyde çok daha etkili biçimde korunmas ına katkı
yapaca ğına da inanıyoruz.

Bu tarihsel hareket için gerekji olan üç unsur; insan haklar ı,
demokrasi ve barıştır. İnsan haklarını tanımadan ve bu hak-
ları etkili bir şekilde korumadan demokrasi olamayaca ğı gibi,
demokrasi olmadan, devlet diye isimlendirdiğimiz geleneksel
olarak birbirleri üzerinde çok daha fazla etkili ve otokratilc bü-
yük toplulukların veya bireylerin ya da gruplar ın birbirleriyle
olan çatışmalar ının barışçıl yoldan çözülebilmesinin asgari
koşullarının var olmayaca ğı da aç ıktır.

Diğer bir deyişle, demokrasi bir yurttaşlar toplumudur
ve tebaa, temel insan haklarına sahip kılındığı zaman yurtta ş
statüsünü kazan ır. Kalicı bir barış, alternatifi sava ş olmayan
bir barış, ancak insanların, şu ya da bu devletin yurtta şı değil,
dünya yurttaşı oldukları zaman olacaktır.

Bu genel değerlendirme ve aç ıklamalardan sonra, Irak,
Filistin ve Lübnan üzerine de bir şeyler söylemeye değer diye
düşünüyorum.

Saddam Hüseyin ve işbirlikçileri 35 y ıl ı aşkın bir süre, tüm
ülke düzeyinde, yaygın biçimde işkence, yasadışı idamlar,
keyfi tutuklamalar, gözalt ılar ve kayıplar üzerine kurulu, itaati
ve suskunluğu zorunlu kılan karmaşık ve patronaj yap ıda bir
devlet inşa etmişlerdir. Amerikan Hükümeti, Saddam'ın bu
patronaj yönetinıire son vermek için Irak' ı işgal etmiş olup,
2003 yılından bu yana, demokratik bir devlet olu şturmak için
çalışmakta, Irak sivil toplumuna ve karar organlar ına geniş ola-
naklar sağlamakta ve siyasal tavsiyelerde bulunmaktad ır. Ne
var ki, Amerikal ılar, demokrasinin, ancak toplum taraf ından
ihtiyaç duyulduğunda veya talep edildi ğinde yerleşebileceğini,
ithal ya da ihraç edilemeyece ğini bilmedikleri için bu konuda
başarıh olamamaktad ırlar.
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Irak'm işgali, hukuka aykır ı ve adil olmayan bir eylemdir. VEDAt
Bu askeri operasyonun sonucu gerçekten trajiktir. Bugün İrak, AHSEN
Saddam'ın zamanırıdan çok daha kötü bir durumdadır. Bu bağ-
lamda, ölenlerin, yaralananların, mağdur olanlar ın, kayıpların,
işkencelerin ve insan haklar ı ihlallerinin say ıs ını tam olarak
bilmiyoruz. Yeri gelmiş iken, Amerikan Hükümeti'ne kendi
Bağımsızlık Bildirisi'nin baz ı yerlerini arumsatm'ak isteriz;

' İnsani olayları n akışı içinde, bir halk, kendisini bir ba şka halka

bağlayan siyasi bağları koparmak ve doğa yasaları n ın ve Tanrı 'n ın,
ona yeryüzü iktidarları içinde bağışladığı eşit ve bağı ms ız yeri almak
gereksinimini duyduğu zaman, o halk, insanlığı n görü ş lerine olan

sayg ı s ı gereği kendisini ayrı lmaya zorlayan nedenleri aç ıklanıak
zorundadır.

Şu gerçeklerin bizim için aşikar olduğunu biliyoruz: tüm insanlar
eşit yaratılmışlardır, Yaradanları tarafIndan bağış lan ınış vazgeçilmez
haklara sahiptirler, Ya şanı, özgürlük ve Mutluluğu Arama hakları
hun ların aras ı ndadı r. Bu haklan güvence altı na almak amac ıyla,
insanlar kendi yönetimlerini kendileri kurarlar, bu yönetimler, ikti-
darlann ı n hakl ı lığın ı yönetilenlerin r ızas ı ndan al ı rlar: Herlıangi bir
yönetim biçimi, bu hedefleri gerçekle ştirınede y ıkıci olmaya başladığın-
da, bu yönetimi değiş tirmek veya ortadan kald ırmak güvenliklerini
ve mutlukları n ı sağlayacağı na en çok inand ıkları ilkeler ve yetkiler
üzerine inşa edilmiş yeni bir yönetin ı kurmak halk ın hakkıd ır.'

Herkes, ama özellikle Amerikal ı politikac ılar şunu iyi
biimelidirler ki; 'ya şam, özgürlük ve mutluluk aray ışı' sadee
Amerikalılarm değil, İrak, Filistin ve Lübnan yurtta şlarmın
da hakkıdır.

Akla hemen Yahudi halkmm Kutsal Kitab ı'ndaki On Enıir
gelmektedir; Bu emirlerden bir tanesi'öldünyeceksin' der.
Dün öldürdüler. Hala öldürüyorlar. İsrail Devletinin, insanla-
rın yaşam hakkına karşı ac ımas ız saldırıları ve hukuka aykırı
tecavüzleri hala devam ediyor. Bu bağlamda, İsrail'in Lübnan
ve Filistin'e yönelik haks ız saldır ıs ına ve orantısız kar şılık
verişine, masum insanları ve çocuklar ı da hedef alişına hep
birlikte tanıklık ettik.
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VEDAT	 İsrail'in bu ve benzeri korkunç sald ırılarını protesto ediyor
AHSEN ve bu konudaki üzüntümü ifade etmek istiyorum. Yalnzca

COŞAR İN İsrail'i değil, El Kaide terörünü ve dünyadaki di ğer her türlü te-
rörü protesto etmek gerekir. Sadece bunu de ğil, aynı zamanda
her çeşit bask ıy ı, ayr ımcılığı ve şiddeti de protesto ediyoruz.

Son olarak, İnsan Haklar ı Evrensel Bildirgesi'nin 'insan-
l ık ailesinin bütün üyelerinin doğu ş tan sahip oldukları insanl ı k
onurunu ve eşit ve vazgeçilmez hakları n ı tan ı mak, yeryüzündeki
özgürlük, adalet ve ban şı n ten ıelidir" diye başlayan bölümünü
hatırlamaya değer diye dü şünüyorum. Bu sözler, Birle ş miş
Milletler statüsüne doğrudan yollamada bulunmakta, temel
insan haklarına olan inanca yeniden vurgu yaparak devam
etmekte ve 'gelecek kuşaklan sava şın felaketinden korumak' gerek-
tiğini bildirmektedir.

Son bir söz; Filistin, Lübnan ve İrak halklarının kendi da-
valarmda haklı olduklar ına inanıyoruz. Bu bağlamda, İsrail ve
Amerika'nın sald ırıları, hem uluslararas ı hukuka ve hem de
ahlaki değerlere aykırıd ır. Bununla birlikte, bizler avukat ız,
politikacı değiliz. Bu platform bir hukuk platformudur. Dola-
y ısıyla, bizler tüm sorunlar ı hukuki bir çerçeve içinde tart ış-
mak zorunday ız. Tüm konuşmacıların, hukuki bir zeminde
duracaklarına inanıyor ve bunu diliyorum.

Ilginiz için teşekkür ederim.
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Lww. Vedat Ahsen CO ŞAR
(Ankara Bar Associati on)

Dear Fresidents,
Dear Guests,
Dear Colleagues,

At first, 1 want to say everybody "welcon ıe", and then 1 VEDAT
woııld like to express both my Bar Association's and my own AHSEN
good wishes to ali participants. 	 COŞAR' İ N

KONU ŞMASI
Before starting my speech, 1 want to thank my dear col-

ieague, Mr. Sami Akl for his contribution, and gathering us
here. He is the person that we have to thank Mm more than
everybody due to his contributions to this meeting and 1 think
that we are indebted him a lot. Thank you Mr.Sami Ak ı .

Not oniy Mr. Sami AkI, we are aiso indebted to the Presi-
dent and board members of Arab Lawyers Union and of Arab
Bar Associations. We are very much honored and happy; that
it is a real pleasure to be here with you today. 1 want to pre-
sent my personal and my board of directors' thanks for your
contributions.
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VEDAT	 1 would like to take this opportunity to say that, Ankara
AHSEN Bar Association is not oniy a public corporate body established

KO by law, with the objectives of meeting the conmion needs of
its members, to ensure the development of the profession in
keeping with conımon interests, to safeguard professional
discipline and ethics in order to ensure integrity and trust in
relations among its members and with the public.

At the same time, Ankara Bar Association is a commur ıity
lawyer, a sincere defender of both democracy and peace, gu-
ardian of human rights, guardian for the equal protection of
law, supremacy of law. To demand a peaceful life based on
absolute respect for one another's rights and freedonıs, mutı.ıal
love and fellowship and the desire for and belief in 'Peace at
home, peace iri the world' is the main principle of Ankara Bar
Association. -

To witness to alI human rights violations, to witness to aH
unjust and unlawful attacks, both at home, and in the world is
our dut>'. So, we believe and hope that this meeting will have
a useful outcome and it wili also contribute to the friendship
of our cciuntries and to the world peace.

Of course, in order to provide their contribution to the pea-
ce, it would be more better to heid this meeting by the presence
of the İsrael Bar Association. But the conditions, especialiy the
heat of the anger and the close grievous matters did not give
permission to their participation. 1 hope, we may manage to
do it in the future.

Vachıv Havel, once put it that, "humans ıue more inıportant
than the borders". It is true. It is true that the rights of the hu-
mans are more important and valuable than everything. In
order to secure those rights, law and judicia ıy are inslituted
by humans.

Much of our understandiııg of İ aw derives from the liberal
theory. This portrays law as the essential guarantee of ci yili-
zed and orderly existence, drawing heavily on social-confract
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theory. In the absence of the state and a system of law, that VEDA!

is, in the 'state of nature', each individual is at liberty to abuse AHSEN

or threaten every other individual. The role of İaw, then, is to
protect each member of society from his ot her fellow members,
thereby preventing their rights and liberties being encroached
upon.

As this protection extends throughout the society and to
every one of its members, law has, liberaliy insisting, a neutral
character. Law is therefore above politics, anda strict separation
between law and politics must be maintained to prevent the Iaw
favoring the state over the individual, the rich over the poor,
men over women, whites over blacks, and so on.

Freedom, law, justice, peace and democracy are highly
significant for everybody, but especially for the advocates. So,
the advocates are firmiy comınitted to democracy, to peace, to
rule of law, supremacy of law, and respect for human rights.

This is the reason of our gathering. This 15 the reason of
why we are here today.

In our view, a major challenge now is to make law and
democracy sovereign and superior, to spread peace and secu-
rity both in our region and in all over the world. To meet this
chal!enge, we, the advocates have much more responsibilities
and duties than the other professions.

In principle, the enormous importance of the human
rights question derives from the fact that it is closely İinked
to the two fundamental problems of our times: democracy and
peace. The recogrütion and protection of human rights are
the foundations on which democratic constitutions are bufit,
and at the same time peace is the precondition for the effective
protection of human rights within individual states and the
international system.

The old adage 'whenever weapons clash, the lamsfall si!ent'
is stili true and we have recently experienced it again. Today
we are more convinced than ever that the ideal of perpetual
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VEDAT peace can oniy be pursued through a progressive democratiza-
ARSEN tion of the international system and this democrat-ization can-

not be separated from the gradual and increasingly effective
protectiön of human rights at a higher/supranational level
than the individual state.

Human rights, democracy and peace are the three elements
necessary for this historic movement. There is no democracy
without the recognition and effective protection of bu-
man rights; without democracy the minimal conditions
don't exist for the peaceful resolut-ion of conflicts between
the individuals, between the groups and between the large
coilectivities called states which traditionaliy have been so
intractable and autoaatic.

In other words, democracy is a society of citizens, and
subjects become citi.zens when they are recognized as having
certain fundamental rights. There wiil be a stable peace, a
peace which does not have war as its alternative, only
where there are citizens not of tbis or that particular state, but
of the world.

After these general remarks and explanations, it is worth
to say something on the Iraq, Falestine and Lebanon.

For more than 35 years Saddam Hussein and his associates
built a complex, patronage-driven, and exceptionally violent
state that made widespread use of torture, extrajudicial ex-
ecutions, arbitrary detentions, and enforced disappearances
to compel obedience and silence dissent across the country.
American government was occupied Iraq in order to stopped
patronage-driven of Saddam. Since 2003, they have worked
to establish and to develop an effective democratic state. They
have engaged in advocacy and provided extensive materials
and policy advice to Iraq decision-makers and civil society.
However, they could not success, because they don't know tbat
democracy can not be either imported, nor exported. Democ-
racy can oniy be established when it is needed and demanded
by the society.
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Occupation of Iraq was an unlawful, and unjust act. The VEDAT
conclusion of this military operation is actually tragic. Today, ARSEN
Iraq is worst than the time of Saddam. In the sense, we don't CO ŞAR İ N

know the number of the deaths, victims, injured persons, disap-
pearances, tortures, hüman rights violations. So, it is necessary
to remind to the American Government some parts of their
Dec İaration of İndependence:

'T'%7ıen in the Course of human events, it becon ıes necessary
for one people tü dissolve the political bands which have connected
thern with anot her, and ta assume among the Pozpers of the earth,
the separate and equal station tü which the Laws of Nature and
of Nature's God entitle thern, a decent respect ta the opinions of
rnankind requires that they shouid deciare the canses which in ıpel

thern tü the separation.

1/Ve hold these truths ta be self-evident, t/tat all men are created
equa!, t/tat theyare endowed iş their Creator with certain una!ienable
Rights, the arnang these are Life, Libert ıj and the pursuit of Happi-
ness. That tü secure these rights, Governrnentsare institutedamong
Men, deriving their just porners fron; the consent of the governed;
That wheneveran ıjform of Governn ıent becornes destructive of t/tc-
se ends, it is the Right of t/tc Peaple ta alter er to abo!ish it, and ta
institute new government laying its foundation an such principles
and organizing its powers in suchform, as tü thern simil seern most
likeiy ta effect their Safehj and Happiness.'

Everybody, but especially the American politicians shouid
know that 'life, iiberty and pursuit of happiness' are not oniy
the rights of Arnericans, they are also the rights of the citizens
of Iraq, and of Palestine, and of Lebanon.

The holy book of the Jewish people. the Ten Command-
ments immediate İy come to mind. It says that 'You shall not
kiili'. But they kiiled. They are stili killing. Terrihle attacks and
uniawfui aggressions of İsrael against to the right to ilie are stili
contirtuing. In the sense, we ali witnessed the unlawful aggres-
sion and clisproportionate response of İsraei to Lebanon and
Palestine. The terrible attacks of Israei was targeted innocent
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VEDAT

AH SEN

CO ŞAR'IN

KONU ŞMASI

peopie,as weil as children.

1 am protesting such kind of terrible attacks of Israel and
expressing my deep grief. Not oniy to protest Israei, it is ne-
cessary to protest both the terror of Al-Qaeda and every kind
of terror in the world. We are also protesting ali kinds of opp-
ression, and discrimination, and violence.

At the end it is worth remembering that the Universal Dec-
laration of Human Rights starts by stating that 'the recognition
of the innate dignity of aU menibers of the hunian fanzüy and
their equal and inalienable rights constitu tes the foundation for
freedom, justice and peace in the world.' These words directly
refer to the UN statute which follows a restatement of faith
iri the fundamental human rights with the deciaration that it
is necessary 'to saveJiı ture generationsfro ın the scourge of war'.

A last word; we believe that Palestine, Lebanon and Iraq
people are rightful in their cases. in the sense, the attacks of
Israel and USA are against to both international law and moral
principles. However, we are advocates, not politicians. This
platform is a legal platforM. So, we are obliged to debate al]
the isues in legal ground. 1 hope and sure that aH the lecturers
wiil stand in legal ground.

Thanlc you very much for your attention.
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Law. Sami AKL	 SMM
AK İ N

(UlA Orta Doğu Bölge Temsilcisi)	 KONU ŞMASI
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Law. Sami AKL
(UlA Orta Doğu Bölge Temsilcisi)

Mr. Fahri KASYRGA,
Mr. Ozdemir OZEK,
Mr. Sameh ASHOUR,
Mr Vedat Ahsen COSAR,
Your Excellencies;
Dear Pre'sidents and colleagues.

SM	 1 would like to thank Fresidents Ozdemir OZEK and Vedat

AKL'IN Ahsen COSAR for their kind initiative and invitation to the
KONU ŞMASI Arab Lawyers' Leaders to hold this Symposium in Ankara to

discuss the "Attack on Lebanon, the Palestinian Problem, and
their Iınpact on Hurnan Rights and international Laws, and
the Role of the Lawyers in the perspective of peace".

President COSAR, 1 am deeply touched by your great ini-
tiative and your great heart towards the 1-luman Right issues
in our region.

This meeting is an important approach with the Bar lead-
ers of the Arab World and their Turkish colleagues for a bet-

42



ter comprehension and understanding of the problems of the S İ
area, and a step towards a lasting peace for the peoples in the AK1'IN
region, a peace for which we, iawyers, must give aLI our efforts KONUŞAtASL

for its achievement.

1 have said on many occasions, here in Ankara, in Istanbul,
and during the ıneetings of the BCBA (Biack Sea Countries
Ban Association) that Turkey can piay a major role for the
peace in the Middle East because of its historic and important
relationship with ali the countries in the area. We ail remember
the joint peace mission of both Ministers of Foreign Affairs of
Turkey and Greece to Israel and the Palestinian Authority in
that regard.

Also, 1 must mention the İnternational Conference orga-
nized by the Ankara Bar in Antalya the 1611 of July (Temmuz)
2002 during the presidency of Mr. Sadik ERDOGAN with the
topic "Implications of Peace in the Eastern Mediterranean"
during which his Excellency Prof. Dr. Hikmat Sami TÜRK,
Minister of Justice, declared in his speech:

Quote:

"... Now for exan ıple nu ınbers of assassinations are carried
mit in "Israel every day. They don't want ta accept the independent
presence "of Palestinians whereas the rights of all people should be
recognized "in ismel as ıvell as in otlıer sen sitive parts of the region.
The "independent presence of the Palestinian people rnust be recog-
nized. "Jewish people ıvere subject ta unjust treatn ıent in the past,
now Israel "nuıst not carry mit sirnilar unjust treatment on otl ıer
cornmunities......Realization of peace in Israel, in Lebanon as weli
as in other "countries in the region is our "con ı rnon wish..."

Unquote:

1 reported at that time the content of this important speech
and this İnternational Conference to the Arab Lawyers Union
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StW İ and wished they could have attended.
AKLIN

KONU ŞMASI Unfortunateiy, fighting and war on Lebanon didn't come
to an end. İsrael recentiy attacked and invaded Lebanon again
on July 12,2006 for niore than a month, and has killed innocent
people, destroyed mafy vilages, a part of Beirut, and most of
the infrastructure of the country, and dispiaced more than a
milhion people from their homes in the south, with an attempt
to block land access by bombing and destroying bridges, üs-
ing forbidden arrns against civilians, and putting a sea and air
biockade. This massive attack was against Human Rights and
İnternational law and had no acceptable motivation for the
degree of destruction and civilian suffering and death.

In the last these days before the end of military operations,
even though the Israelis knew this was to happen, 1.200.000
Cluster bombs were dropped or Ieft in South Lebanon. To this
date, there are daily deaths of civilians from these ordonances.
Military experts stated that it wili take 10 years for these to be
removed.

And in the last sixty years, we have witnessed six terrible
wars: it seerns for sorne people that there is in Israel an arrny
having a nation, not a nation having an arrny. For others, the
wail that İsrael is building, which wiH fail sooner or la ter,
wiİl put the Israeli people in a real ghetto. Nobody in the area
wishes such destiny to thern, especiaily the arab lawyers. This
cornplex situation allows no hope for the immediate future.
Therefore, we are meeting here today not oniy to focus on the
"attacks" of İsrael and their irnpact on Lebanon, Palestine, and
the whole area, butto work together as messengers for a final,
just and durable Peace.

Thank you for your attention.
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SM İ

AKL'IN

KONU ŞMASI

Sami AKL

(UlA Orta Doğu Bölge Temsilcisi)

Sayın Fahri Kas ırga,
Sayın Özdemir Özok,
Sayın Sameh Ashour,
Saym Vedat Ahsen Coşar,
Değerli misafirler ve meslektaşlarun,

Say ın Özdemir. Özok ve Vedat Ahsen Co şar'a bu güzel
girişimleri nedeniyle ve Arap Avukatlar Birli ğini, "Lübnan'a

Saldı rı, Filistin Sorunu ve hun lar ı n İnsan Hakları ve Uluslararas ı
Hukuk Üzerindeki Etkisi ile Avukatların Barış Perspektıfinden Rolü"
konulu sempozyuma davet ettikleri için te şekkür etmek isti-
yorum. Sayın Coşar, bölgemizdeki insan hakları konularında
aldığınız inisiyatif ve gösterdiğiniz yüreklilikle beni derinden
etkiliyorsunuz.

Arap dünyasının baro başkanlan ve Türk meslekta şları-
mızla yapılan bu toplantı, bu topraklardaki problemleri daha
iyi kavramamız için bölge haiklarma kal ıcı bir barışa yönelik bir
adım, avukatlar olarak bizlerin ba şarıh olması için elimizden
gelen tüm gayreti gösterece ğimiz bir adamd ır.
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SMAi	 Ankara'da, İstanbul' da, BCBA toplant ılarında birçok vesile
AKL'IN ile Türkiye'nin, bölgedeki tüm ülkelerle aras ındaki önemli

KONU ŞMASI tarihsel ilişkisi nedeniyle Orta Doğu barışmda önde gelen
bir rol oynayabilece ğini belirtmiştim. Türkiye ve Yunanistan
Dışişleri Bakanları'nın İsrail ve Filistin Yönetimindeki ortak
barış misyonunu bu bak ımdan değerlendiriyoruz.

Ayrıca 16 Temmuz 2002 tarihinde Sayın Sadık Erdoğan' ın
Başkanlığı döneminde Ankara Barosu tarafından Antalya'da
düzenlenen "Doğu Akdeniz'de Barışın Anlam ı " konulu toplantıda
Adalet Bakanı Sayın Prof. Dr. Hikmet Sami Türk konu şmas ında
şunları söylemişti:

"Ş imdi İsrail'de her gün insanlar öldürülüyor. Filistinlilerin
bağı ms ız varlıkların ı kabul etmek istemiyorlar, oysa ki İsraildeki ve
bölgenin hassas k ı s ı nı lanndaki tün ı Jıalklann hakları tan ınmal ıdır.
Filistin halkı n ı n bağı n ı sız varlığı tan ı nmalıd ır. Geçmiş te Yahudiler
adaletsiz muan ıelelere nıahiz kalnıışlardı, şimdi de İsrail diğer top-
luluklara karşı benzer n ıuamelede bulunmamal ıdı r. Ortak arzumuz
İsrail, Lübnan ve bölgedeki diğer ülkelerde barışın gerçekleş tirilme-
sidir...

Ne yazık ki Lübnan'da kavga ve sava ş sona ermedi. İs-
rail yakın zamanlarda, yani bir ay önce 12 Temmuz 2006'da
Lübnan'a saldırmış ve köprüleri bombalamak yoluyla kara
ulaşımını engelleyerek, sivillere karşı yasak silahlar kullanarak
ve denizden ve havadan abluka altına alarak masum insanları
öldürmüş, bir çok köyü harap etmiş ve güneyde bir milyondan
fazla kişiyi evinden etmi ştir. Bu büyük saldırı insan Haklarına
ve Uluslararas ı Hukuka aykır ıdır ve meydana gelen tahribatm
ölçüsü, sivillerin çekti ği ac ı ve ölümler için hiçbir kabuledile-
bilir gerekçe yoktur.

Askeri operasyonların bitiminden önceki günlerde İsrail-
ler operasyonun biteceğini bildikleii halde Güney Lübnan'a
1.200.000 adet misket bombas ı atılmış tır. Bu zamana kadar bu
mühimmattan dolayı her gün ölümler meydana gelmektedir
ve askeri uzmanlara göre tamamen temizlenmeleri için 10 y ıl
geçmesi gerekmektedir.
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Son altmış y ılda akı kötü savaş gördük: bazı insanlar için SS
görünen o ki İsrail'de sözkonusu olan ordusu olan bir ulus AKL'IN

değil ulusu olan bir ordudur. Diğerleri için ise İsrail'in ördüğü KONU Ş MAS İ

duvar, ki eninde sonunda y ıkılacaktır, İsrail halkını gerçek bir
gettoya koymaktad ır. Bölgedeki hiç kimse, özellikle de Arap
avukatlar, böyle bir yazg ı istemez. Bu karma şık durum yakın
gelecek için herhangi bir ümit b ırakmamaktad ır. Dolayısıyla
bugün burada yalnızca İsrail'in "saldı rı lan" ve bun saldırıla-
rm Lübnan, Filistin ve tüm bölge üzerindeki etkisi üzerinde
odaklarımak için değil nihai, adil ve de kal ıcı bir Barışın elçileri
olarak birlikte çalışmak için toplanmış bulunuyoruz.

Beni dineldiğiniz için teşekkür ederim.
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Mohamed Walid Al- TE ŞH
(Suriye Barosu Ba şkanı )

Saym Özdemir Özok,
Saym Vedat Ahsen Koşar,
Say ın birlik ve barolarm ba şkanları ve temsilcileri,
Say ın meslekta şlarım,
Değerli konuklar.

MOKMiED	 Öncelikle sizlere ve bu önemli toplantıııın düzenlenme-
WA İJO sinde katk ısı olan herkese en içten te şekkürlerimi sunmaktan

ALTESWIN kıvanç duyarmt
KONU Ş kSI

İsrail Amerikan yönetiminin destek ve teşvikiyle Lübnan
ve Filistin'e zalimce ve hunharca saldırmıştır. 13 Temmuz 2006
tarihinde Lübnan'a kar şı düzenlediği sald ırıda İsrail, kad ın
çocuk demeden sivilleri katletmi ş, emniyet içinde ya şayan
nüfusu şehirlerinden ve köylerinden sürmüştür. Köprüleri,
Yolları, 1-lavaalanlannı ve Yerleşim Yerlerini tamamıyla yıkmış,
BM merkezlerini ve Uluslararas ı Kızılhaç' ın amblemini ta şıyan
yardım kafilelerini bombalan-ııştır. İsrail, bu saldırılarda misket
bombaları kullanmış tır. Dolay ıs ıyla İsrail, BM Anlaşmas ını,
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Nurmberg Antla şmasını, 1977 tarihli Lahey Protokolünü, MOHMED
uluslararas ı hukuku, uluslararas ı insan hakları esaslar ını, 4 W4110

Cenevre Antlaşmas ını ve savaş kanunlarını çiğnenıiş ve ihlal
etmiş tir.

Nitekim İsrail 30 Temmuz 2006'da Lübnan' ın Kana
Kasabas ı'na sald ırmış, burada katliam yaparak savaş suçu
işlemiştir. Bu saldırıda İsrail, Amerikan Yönetimi tarafından
kendisine hibe edilen ak ıllı bombalarla hepimizin ve bütün
dünyanın gözleri önünde bir katliam gerçekle ş tirerek savun-
masız çocuk ve kad ınlarm barındığı çok katlı bir binay ı yerle
bir etmiş, çok sayıda kadın ve çocuğu katletmiştir. Çocuklar ın
cans ız bedenleri enkaz altından çıkarılırken ortaya ç ıkan man-
zara hepimizi derinden yaralamış, dehşete düşürmüştür. İsrail
bundan başka 35 katliam daha gerçekle ştirmiş tir. Dolay ısıyla
İsrail, yerleşik nüfusa kar şı soyk ırım suçlar ı işlemektedir.

En adi suçlardan olan bu insan haklar ı ihlalleri uluslararası
toplum için ciddi bir tehdittir ve bu suça giri şenlere Lahey
Uluslararas ı Ceza Mahkemesi' ana yasas ına göre işlem yap ılır.
İnsarıliğa karşı girişilen sald ır ı, soykırım ve savaş suçlarının
en hassas tanımı, Lahey Mahkemesi Anayasas ı 'nın 6. , 7. ve
8.maddelerinde yap ılmıştır. Buna göre; söz konusu suçlar
bir çeşit devlet terörüdür. Dolay ıs ıyla, bu suçlara ve devlet
terörüne irtikap eden İsrail'in siyasi ve askeri yöneticilerinin
Lahey Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalar ı gereklidir. Lübnan
devletine ve zarar gören Lübna ııhlara; bu saldırılar ve işle-
nen suçlar neticesinde İsrail'in doğrudan veya dolaylı olarak,
Lübnan Ülkesine ve halkına açtığı bütün yaşamsal, maddi ve
manevi kay ıpların İsrail tarafından tazmin edilmesini talep
etme hakk ı tanınmalıd ır.

İsrail Gazze'de ve Batı Şeria'da Filistin halkına karşı saldırı-
lar ını sürdürmektedir. Filistin kan dökülmekte, terörle müca-
dele ve İsrail'in nefsini müdafaa hakk ı gerekçesiyle Amerikan
Yönetimi ve İsrail askeri tarafından Filistin' deki çocuklar ve
kadınlar katledilmektedir. İsrail'in Filistin'e yönelik insanlık
d ışı saldırılar ındaki ısrar ı Amerikan yönetiminin desteğiyle
sürmekte, bu hadise görülmedik bir uluslararas ı kayıtsızhğın
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MOHMiED gölgesinde ve bütün dünyan ın gözleri önünde gerçekleşmek-
WAL İ D tedir. İsrail, uzun bir süredir Filistin direniş ini ve Filistin hal-

kim yok etmek için sistemli bir operasyon düzenlemektedir.
Nitekim İsrail, köprüleri, elektrik ve su santrallerini, altyap ıyı
yıkmakta, her gün ve mütemadiyen katliamlar yapmaktad ır.
Filistinli Bakanlar ve Milletvekilleri kaç ır ılmakta, çok say ıda
Filistinli tutuklanarak hapse atılmaktadır. Filistin haikma ve
demokratik usulle seçilen Filistin Hükümetine ula ştır ılmak
üzere gönderilen yard ımlar yine İsrail tarafından alıkonmak-
tad ır. İsrail, çirkin uygulamalar ını sürdürmekte ve tarihte
benzeri görülmemiş suçları işlemeye devam etmektedir. İsrail
batılın hak addedildi ği, hakkın da batıl olarak kabul edildiği
bir zamanda hakikatin kalbi olmuştur.

İşgal altında bulunan Filistin ya şanan baskmlar, ambargo,
geçitlerin kapatı]ması, yönetimin tehdit edilmesi, tutuklanmas ı,
aç bırakılması ve hareket kabiliyetlerinin engellenmesi; evler,
okullar, hastaneler ve umumi hizmet müesseselerinin yerle bir
edilmesi; ailelerin, evlerinde topluca katledilmesi; çocuk, kad ın
ve yaşlıların tutuklanmas ı; korkunun yayılmas ı; kan akıtılmas ı;
soyk ırım suçları-ki en son katliam Beyt 1-lanun katliam ıd ır,
bu katliamda 60 tan fazla kadın ve çocuğun yaşamım yitirmiş
yüzlerce insan yaralanmış tır, bu da Siyonist Israil'in devlet
terörü uyguladığının ve adeta kana susadığmın kafi delilidir;
İsrail'in Filistin'i i şgale devam etmesi ve Siyonizm projesini
uygulamas ı içindir. İşgal edilen Filistin'de ya şananlar, Irak,
Somali, Sudan'da ya şananlarla ve yine Suriye ve Lübnan'da
yapılmak istenenlerle bağlantil ıdır.

Hiç şüphesiz işgalci İsrail Hükümetinin, Filistin toprakla-
nnda devletini kurmasmdan buyana i şlediği bu suç karşısın-
da sessiz kalmak, yine Filistin, Lübnan ve Suriye'deki Arap
topraklar ını toprakları işgale devam etmesine seyirci kalmak
İsrail'e Arap ülkelerine sald ır ılarını sürdürmesi için destek
vermektir. Dolay ısıyla, dünyanın bu bölgesinde, uluslararas ı
barışı ve güvenliği tehdit etmektir.

Kanun adamı olarak bizlere düşen, İsrail'in Filistin'de
irtikap ettiği suçlan ve gerçekleştirdiği katliamları kınamak,
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bu suçları toplu soykırım olarak addetmektir. Buna ilaveten, MOHED
Uluslararas ı toplumdan , Uluslararas ı Örgütlerden, Dünya- WAL İ D

daki bütün İnsan Haklar ı Örgütleri'nden İsrail'in k ınanması,
Filistin'e yönelik sald ırıların durması, Ambargonun kalkmas ı,
işgal hapishanelerinde bulunan esir ve tutuklular ın serbest
bırakılması, savaş suçlar ı, saldır ılar ve katliamlara imza atan
İsrail Yönetiminin takip altına alınması için giri ş imlerde bu-
lunmasmı talep etmeliyiz.

Güvenlik Konseyinin, Lübnan ve Filistin'e yönelik sald ırı-
larından dolayı İsrail'i kınamakta ve işgal altındaki Arap top-
raklarından çekilmeye mecbur b ırakmakta gösterdi ği acziyet-ki
bunun sebebi Amerikan Yönetimi ve diğer Güvenlik Konseyi
üyelerinin İsrail'e olan destekleridir- BM'nin, dünyada bar ış
ve güvenliğin geleceği için son derece riskli bir durumdur.
Dolay ısıyla Güvenlik Konseyinin bu tasarrufu, hedeflerini ger-
çekleş tirmede aciz kaldığının adeta bir resmi olmu ştur. Bundan
dolayı, Uluslararas ı kuruluşlar üzerindeki egemenliği, özellikle
güvenlik konseyi üzerindeki etkisi ve çe şitli gerekçelerle dev-
letlerin iç işlerine kar ışmak yoluyla Uluslararası topluma tek
başına tahakküm ederek Uluslararas ı istikrar ın sars ılmasına
ve dünyada şiddet olaylarının artmas ına yol açan Amerikan
Dış Siyasetinin, kmanmas ı elzemdir. Orta Do ğuda istikrars ız-
ligin gerçek sebebinin İsrail'in Filistin, Lübnan ve Suriye' deki
Arap topraklarını işgale devam etmesi ve Uluslararas ı hukuka
riayetsizliği olduğu toplum nezdinde bir olgu haline gelmi ş-
tir. Dolayısıyla bu işgal devam ettiği sürece ve Amerika'nın
uluslararas ı yasalar ı ve uluslararas ı toplumun kararlarını hiçe
sayan İsrail'e olan askeri ve siyasi desteği sürdükçe 21. yüzy ılda
gerçek ve adil bir bar ış olmayacaktır.

Dünyanın idrak ettiği gibi, Filistin direni şinin devam
etmesi işgal edilen topraklarını bağımsızlığına kavuşturmak
için kararlı bir strateji olarak ülkemizin seçmiş olduğu barış
girişiminin başansız olmas ı ile alakalıdır. Barış gerçekleşmediği
sürece direni şimiz devam edecektir. Bu itibarla bu toplantıda,
1, Madrid Konferans ını tamamlayıcı nitelikte ve barış görüş-
melerinin kaldığı yerden devam etmek üzere Orta Do ğu'da
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MOHAMED gerçek, adilane, kapsaml ı ve sürekli bir barışın tesis edilmesi
WAL İ D için yeni bir bar ış konferans ı düzenlenmesi gerekti ğini vurgu-

ALTESH İN lamak isterim.
KONUWASI

Sizden İsrail'in saldırılar ın derhal durdurmas ı, kman-
mas' Filistin halk ının haklarmm himaye edilmesi, suçluların
sorgulanmas ı ve Orta Doğu'da gerçek ve adilane bir bar ış
ortammın tesisi için bu önerileri ve tavsiyeleri desteklemenizi
istirham ediyorum. Son olarak, Filistin'de, Lübnan'da, Irak'ta
ve Golan'daki direni şi saygıyla selamlıyorum.
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Cengiz ÇANDAR
(Gazeteci, Bugün Gazetesi)

Borders in the Middle East
and the Legitimacy Problem of Israel.

To make a speech here for the Middle East Symposium
made me very happy among the participants aiso to have the ÇANDAR' İ N

Ankara Bar Association Ankara Bar has a spectacular place in KONU ŞMASI

my life as Middle East. My father and mother used to be lawyers
of the Ankara Bar Association. They were both registered as
a couple. And when 1 was a young boy we used to have tbis
album at home and I'd love to watch the photos and check this
album very much. And lpoking through this album 1 used to
learn to read and to write when 1 was five years old yet.

Ankara Bar Association used to have oniy hundred or some
more members those day not hlce today thousands. Besides
my parents 1 used to see a lot of famous faces also politicians
in this Album. Therefore Ankara Bar has a great place and
importance iri my ilie because 1 learnt to read and write within
this Album.
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CENG İ Z	 Law was our favorite subject at home it was spoken every
ÇANÜAR' İ N single moment of my childhood at my left at my right we were

KONU Ş S İ surrounded by Law concepts. My be to act against of this
subject or T was so familiar to this issue or to make something
different then my parents, 1 attended not to the Faculty of Law
butto the Faculty of Science justfive minutes ahead. Stili 1 could
go no further from Law even there. We used to have a lot of
Law Lectures and ail of the lecturers were

the famous and weli known names of Legal Life of Turkey
in that years. And 1 also had met with İnternational Law title
at my section"International Relations" this was a different Law
topic than T used to know but it was an important part of our
lectures.

My university years came along with a very important
and strange phase of period of the 20 11 century. And it is called
"68generations" and 1 was a member of this generation. Aft şr
1 had finihed my university education, 121h March Military
Intervent-ion happened and 1 found myself fali out of the Law
because of the politic reasons, as 1 was in demand. 1 was put
in queries and 1 was convicted.

And therefore 1 jut had hide for sometime as being out of
the Law than nın away for Europe. 1 lef t Turkish borders and
went in Syria. And 1 knew that 1 breached the "Passport Law
no:5682" as 1 left the country from illegal ways, and this was
my another breach.

Af ter staying in Syria for sometime the organization; "PcI-
estine Resistance Organization" these years it was named like that,
had sent me and my friends to Lebanon. With a second border
violation. The center of the Palestine Liberation Organization
was being established in Lebanon at that time and 1 entered in
Lebanon illegaliy as weil. And Lebanon would assign me a dut3'
against Israel as being necessary for the liberation organization.
And the dut>' most probabiy would be getting into Israel and
this duty most probably could be to enter illegaliy into Israel.
And wouldn't this be another breach? However the Palestinian
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were announcing that the lands which belongs to Israel were (ENG İİ
actually the Palestinian lands and Israel was occupying these ÇANDAR İ N

lands. Therefore to be a Palestinian battalion and enter into KONU Ş SI

Israel's land would be accepted as being a salvation piece or
another border violation? This question was bothering me that
time those times 1 started to have a special interest in boundary.
Achieving from that poir ıt my mind started to be busy with
kirid of questions "isme!, ruhe re is Israel and its legiliniate borders".
1 was in the middle east problem mentaliy by this way.

For 7 years, 1 am lecturing at Urıiversity in İstanbul on the
History of The Middle East. "ilie Modem Midd!e Fast His tory".
Existence of the modern Middle East with the placement on
the maps itself today. It occurred by the end of Ist World War.
The lands which belong to the Ottoman Empire were portioned
out by Erance and England as Ottomans were defeated and
therefore some artificial and imposed states occurred on the
same landmarks. Af ter the World II, the map of the world has
been changed again and Israel was established on Palestinian
Lands. And 1 am lecturing on these subject the existence of
the Middle east. 1 am reading and shıdying the Middle East
for many years and 1 have been to ail parts of the Middle East
but from legal ways this time not being an infractor.And ev-
ery day 1 am learning new things about Middle East,and 1 am
transferring these new subjects to my students.For seven years
we have the same subject without changing "VWııj the borders
of the Middle East occurred like it is today?"

Going further into this subject, there comes up a 'legitirnacıj
problem' to deal with. This legitimacy problem in this area
where the most bloody and painful developments, probİems
and indefinable tragedies occurred is not oniy a political and
philosophical problem but also a legal problem. The most sig-
nificant example is Israel.

The problem is not only the existence of Israel and, in the
mean time, the examination or the denial of Israel's legitimacy
by some other countries but also the indefiriite boundaries of
Israel because of being Israel's own choice since it was estab-
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CENGIZ lished. This subject forms another crucial part of the Middle
ÇANDAR' İ N East problem which is not considered as much as it deserves.

KONUASI Although Israel can be'seen as havir ıg an international legal
status as it has been a member of the United Nations since 1948,
it has chosen to have indefinite boundaries and the above-men-
tioned anomalies. This situation has become an international
law problem in itseif.

Since the indefiniteness of Israei boundaries has been
adopted as a principle by its own founders since its establish-
ment period, it settled in the Middle East. The document that
gives legitimacy to the establishment of lsrael State is the U.N.
General Assembly's resolution no. 181 dated 29 November
1947 which was taken upon the deciaration of England about
ending the Mandate government on Palestine's territory in 14
May 1948 - after ali, the Mandate government had a legal status.
as it is based on League of Nations resolution.

U.N. agreed on the establishment of a Jewish and also an
Arab state on Palestine's territory in its resolution no. 181. While
giving the 57% of Palestine's territory to the pianned Jewish
state, it set apart approximately 40% of Palestine's territory for
the Palestine Arabs which formed 2/3 of the population. It also
formed an international neutral zone, including Jerusalem.

Jews accepted this U.N. resolution which has taken place in
history as "Portition of Palestine", but Palestine Arabs rejected.
However, while accepting this resolution, Jews declared by
means of their leaders that they did not take into account those
prescribed boundaries as 'definite boundaries'. Being one of
Israei's important historians, Shiomo Ben-An- ıl who worked in
the Ministry of Foreign Affairs during Ehud Barak government
in 2000 published bis remarkable book "Scars of War, Wounds
of Peace" iri this year (2006). Shlomo Ben-Ami presented crucial
information and comments related to this mentioned period
in his book.

Beside these, it is said that, Israel's leader and founder
David Ben - Gurion accepted the decision of United Nations
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General Assembiy Resolution 181, but it was just a tactic. CENGIZ

After few days later, they put forward their real belief with ÇANDARIN

a philosophical idea: "T/tere are no decisive sol,, tions in I ıistonj KONU Ş MAS İ

and any political demand is not decisive." This philosophical idea
is definiteiy right, if we think about the history; on the other
hand, we tınderstand what the real intention is by saying these
words; According to Partition Decisions, Israel's boundaries
can be changed. Anyway, af teri week, during the Main Corn-
mittee Meeting, it is obviously deciared that, the boundaries
which were determined by United Nations General Assembiy
Resolution 181 wiil not be decisive.

At the same meeting, Yigal Allon, who is the most effec-
tive General during the foundation of Israel Government and
worked for the most important duties for 20 years, said that
"Partition ljecisions are not decisive boundaries for us... We wül
decide about our boundaries after our defense requirements."

Before 1 month ago of İsrael Government was founded,
İsrail Gahui who is the commander of armed forces said that
on 81h of April 1948, "Ourgovernnıent's boundaries wÜl be deJined

as our power..."

At the end of 1948 War, although England mandated Pal-
estinian, Israel took %78 of Palestinian's land. There wasn't any
Peace Agreement after the war. These were "üasefire Boundar-

k?' not 'Recognition of new Boundaries" and Arabians did not
recognize Israel's "Ceasefire Boundaries".

Israel's boundaries are still matter for discussion, therefore
"where the ismel is" and the legitimacy of Israel is also matter
of discussion 611 today.

In the 1967 War, Israel not only occupied the rest (22%) of
Palestine's territory, including West Bank and Gaza Strip and
Jerusaİem's Arab region, but also Egypt's Sinai Peninsu İa and
Syria's Golan Heights. Af ter signing 1979 Camp David Accords
with Egypt under the supervision of U.S.A., Sinai Peninsula
was giyen back and its last territory was giyen back in 1982 to
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CENGIZ Egypt. Nevertheless, Jerusalem's Arab region was annexed in
ÇANDAR'IN 1980 and tl-ten Golan Heights were annexed too.

KONU ŞMASI

Where are the boundaries of Israel? It is stiil not definite.

Neither 1979 Camp David Accords nor 1995 Israel-Jordan
Peace Treaty could define İsrael's boundaries.

Of course, the major problem is with the Falestinians.
1993 Oslo Accords process, which was done with Palestine
Liberation Organization and initiated af ter 1991 Madrid Peace
Conference, aimed to settle definitive peace by adopting the
establishment of an 'independent Palestine state' in such 22%
of Palestine's territory as a principle on the contrary of Israel;
represented a return to the 1947 Partition Plan in accordance
with the U.N. Security Council's 1697 dated resolution no. 242
and 1973 dated resolution no. 338.

In 2006, we come to the point in which the solution of the
Palestine's problem is impossible and far away from peace and
this dispute is highly threatening peace in the Middle East and
the international politics arena. The origin of this dispute came
from that Israel could not define its boundaries, it did not retreat
itseif within the boundaries defind in 1967, it made the condi-
lions impossible for Palestine to establish an independent state
and aiso that there are no definite boundaries for both İsrael
and an imaginary independent Palestine state.

This boundary ambiguity leads to other indefinite bound-
aries in the Middle East. For example, if it is supposed that
Israel gives back the Golan Heights which it occupied in 1967,
the situation of the Sheba Farnts which are in this area is corn-
plicated as their belonging to Syria or Lebanon is ambiguous.
In spite of the demand of the legilin-tate Lebanon governnent
and the international community about disarming Hezbollah
in Lebanon, by pointing out the Sheba Farms, Lebanon defends
the legitimacy of the idea of becoming armed power of salva-
tion as long as its territory was occupied by İsrael. In a para-
doxical form; Syria supports Hezbollah, it sees Lebanon as its
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detached territorial part; it does not make diplomatic relations CENGIZ
with Lebanon; in other words, it does not recognize Lebanon ÇANDARIN
boundaries and Sheba Farms' belonging to Lebanon. 	 K0NIJ5AS İ

Various Iraqi administrations put forward such a similar
claim for Kuwait. Under the leadership Saddam Hussein, Baas
regime caused to the occupation of Kuwait in 1990 and then its
annexation, finaliy the GuLf War in 1991. The legal reasons of
the international coalition which was formed under the leader-
ship of U.S.A. and wbich included some Arabian countries to
deciare a war upon Iraq are the U.N. Security Council's reso-
lutions and the impossibility of the acceptance of removing a
U.N. member state from the map by using force.

The problematic of "the legitiınocy of isme!" and of whether
it is the politics subordinated to law or it is the law subordi-
nated to politics put themselves inevitabiy and naturaily on
the agenda.	 -

As 1am nota jurist, being inspired from my experience as a
lecturer in the uıüversity and from my specialization on Middle
East political history, 1 can ask a legal question to the jurists:
As the boundaries of Israel are not defined, as Israel obtained
these indefinite boundaries by using force and as Israel is a
member of U.N.; can the entrance to Israel's territory without
a passport be assumed as an illegal act and as the violation of
"the passport tuzu"?	 -

1 must remind you that it is not an easy question to be
repiled at once...
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MOSTAPUA	 Mostapha AL-Asir
Al-AS iR' İ N

KONU ŞMASI	 (Tripoli Barosu Başkan Temsilcisi, Temyiz Avukah)
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MOSTAPHA

AL-AS İ R' İ N

KONU Ş SI

Mostapha AL-Asir
(Tripoli Barosu Başkan Temsilcisi, Temyiz Avukat ı)

İsrail'in Lübnan'a Sald ırılarından Dolayı
Hangi Yollarla Yarg ılanabileceği
Üzerinde Hukuki Bir Araştırma

Değerli Misafirler.

Öncelikle, Lübnan halk ının zaferi, İsrail'in Lübnan'a kar şı
düzenlediği son saldırıda işlediği suçlar ın tespit edilmesi ve bu
suçların uluslararas ı hukuka ve İnsan haklarına et:kisi bakımın-
dan hukuki analizir ıin yap ılması için zahmetlere katlanarak bu
toplantıya gelen herkese te şekkür ederim.

Bilinmelidir ki bu ara ş tırmamız, Lübnan Devleti'nin ilgili
makamlara müracaat ederek üstesinden gelebilece ği davala-
rm ayrmtılan ile alakalı değildir, sadece İsrail makamlarının
Lübnan'a yap ılan sald ırıda varit olan savaş suçlar ın üstlen-
meye mecbur olduğunu haykıran bir sestir.

İlk olarak İsrail'in Lübnan devletine, halkına, yeraltındaki
canlara, beşeri ervaha, özellikle Lübnan' ın muhtelif bölgele-
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rinde ya şayan kad ınlara, çocuklara ve kitlelere karşı giriş tiği MOSTAPHA
saldırıların gerçek veçhesi ve hukuki bak ımdan tanımlanarak, ALASIR'IN
bu sald ırının sebeplerinin hukuki aç ıdan tartışılması ve sorum- KONU ŞMASI

lular ın belirlenmesi laz ımdır.

Evvela savaş, İsrail askerini kaçıran Hizbullah' ın İsrail'den
askerlere kar şılık İsrail hapishanelerindeki Lübnanl ı tııtsakla-
rm salıverilmesirıi talep etmesi üzerine ve İsrail'in de bunun
kendisine yönelik askeri bir sald ırı olduğunu iddia ederek nefsi
müdafaa etmesiyle baş göstermiş tir. Rusya'nın Saint Petersburg
şehrinde toplanan G-8 zirvesinde, üye ülkeler de prensip olarak
İsrail'in bu iddiasına destek vermişlerdir.

İsrail'in bu iddias ını ve bunun İsrail hapishanelerinde
bulunan tutuldular konusuna nas ıl yans ıdığını, özellikle Hiz-
bullah ve İsrail hükümeti arasındaki ilişkiye ve bir taraftan,
Hizbullah ve İsrail hükümeti aras ındaki ilişkiye diğer taraftan
da Hizbullah' ın silahlı direniş zaviyesinden Lübnan Devleti ile
olan ilişkisine nas ıl yans ı dığını tartışmaniız lazımd ır.

Bu sorun temelinde İsrail Hükümeti'nin Hizbullah ile olan
ilişkisi İsrail'in Güney Lübnan' ı 2000 tarihinde işgalinden bu
yana artarak devam etmektedir. Bu işgal Hizbullah' ın devamlı
surette ve tabi olarak bu sorunla alakalanmas ında etkili ol-
muş tur. İsrail, kendisinden İsrail hapishanelerindeki Lübnanlı
tutukluların serbest bırakılmasını isteyen Hizbullah' ın iki İsrail
askerini kaç ırmsını kendisine yönelik askeri bir sald ırı olarak
kabul etmiş ve savaş nedeni addetmi ş tir. İsrail'in bu tutumu
o esnada Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde düzenlenmekte
olan•G-8 zirvesinde desteklennii ştir.

İsrail Birleşmiş Milletler'e üye bir devlet olarak şikyetle-
rini Güvenlik Konseyi'ne sunup nefsi müdafaa için barışçıl ve
hukuki yollara ba şvurmak yerine Lübnan devletini, halk ını,
bölgelerini, müesseselerini, yerle şim yerlerini, Lübnan'daki
sivilleri, sivil asker ayr ımı yapmaksızın sistemli bir yıkıma ma-
ruz b ırakarak Lübnan'a karşı kapsamlı bir savaş başlatmıştır.
İsrail sald ırılar ının başlamasından bu yana Lübnan hükümeti
İ srail askerlerinin kaç ırılmas ı eylemi ile ilgili elinde bilgi olma-

73



MOSTAPHA dığını ve sorumluluk kabul etmediğini bildirmiştir. Öte yan-
AL-ASIR'IN dan Lübnan hükümeti Hizbullah'm devletle ştirmek suretiyle

KONU ŞMASI sorunun çözümünde ulusal diyalogun sa ğlanmas ı amac ına
yönelik aktif görü şmeler gerçekleş tirmiş tir. Esasmda, İsrail
27 yıldır Güney Lübnan' ı işgal ederek Hizbullah'a me şruiyet
kazand ırnuş tır. 12 Temmuz 2006 da başlayan İsrail sald ırısı ise
Lübnan hükümetinin soruna diyalog yoluyla çözüm bulma
çabalarını engellemeye yönelik art niyetli bir saldırı olmuş ,
netice olarak meşruiyet dışı askeri güç sorununa barışçıl ve
milli bir çözüm isteyen devlete kar şı savaş açılmıştır. Detaylara
geçmeden önce İsrail'in bu saldırıs ırun as ıl itibariyle makul bir
mesnetten yoksun bir sava ş suçu olduğunu ve İsrail'e herhan-
gi hangi bir tecavüzde bulunmayan Lübnan'a kar şı kanuni
dayanağı olmayan bir savaş ilanı olduğunu belirtmek isterim.
Bu itibarla, mezkur sald ırıdan kaynaklanan maddi ve manevi
zararların medeni ve hukuki sorumluluklarmın sald ıran tarafa
yüklenmesi gerekir.

Dolay ısıyla, söz konusu sorumluklar ın saldıran tarafa
yüklenmesi için kanuni dayanaklar ın araştırılmas ı ve sald ıran
tarafın yargılanmas ı için müracaat edilecek mahkemenin tespit
edilmesi gerekir.

Her hangi bir mahkemede dava açabilmenin tabii yolu ön-
celikle maddi manevi zararların kapsamlı bir şekilde tespitinin
yapılması ve savaş ta yaşananların gerçekte ya şandığı şekilde
tetkik edilmesidir. Dava dosyalar ını haz ırlayacak makamların
yapması gereken budur.

Ancak savaşta yaşananlara ve savaşın direkt ve endirekt
sonuçlarına kapsamlı bir bakış için şu noktalar vurgulanma-
hdır:

-İsrail, kendisine sald ırmayan bir devlete kar şı makul bir
gerekçesi ve dayana ğı olmadan harp ilan ederek sava ş suçuna
irtikap etmiştir. Sald ırıların Başında Birleşmiş Milletler Genel
Sekreteri Say ın Kofi Annan'm da dile getirdiği üzere İsrail,
sald ırısında aşırı güç kullannıış tır. Bu hadise ıiefsi müdafaa
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için sebep kabul edilse bile İsrail'in Hizbullah'a sald ırısında MOSTAPHA
kullandığı güç, nefsi müdafaay ı başlattığı iddia edilen Hizbul- AIASIR'IN
lah sald ırıs ının çapıyla kesinlikle örtüşmemektedir. İsrail'in KONU ŞMASI

nefsi müdafaay ı sebep gösterdiği sald ırı despotça olmu ş tur
ki bu durum Uluslararas ı Ceza Mahkemesi'nin yetki alan ına
girmektedir.

• -Sald ırılar kasıtlı olarak ve sistemli bir şekilde hastaneleri,
Kızılhaç' ın arabalarını, yard ım kafilelerini, su ve elektrik tesisle-
rini, ibadethaneleni, kamuya ait di ğer müesseseleri hedef ald ığı
için İsrail İnsanhğa karşı savaş suçu işlemiş tir. Bu suçlar da
Uluslararas ı Ceza Mahkemesi'nin yetki alanına girmektedir.

-12/1/1951 tarihinde yürürlüğe giren Soyk ırımı suçuna İs-
rail 1948'de irtikap etmiş ve hala etmektedir. 1948' anlaşmasının
soykırım suçunu alakadar eden 2. maddesi bu suçu bir ulusu,
ırkı veya az ınlığı k ısmi veya bütüncül olarak y ıkıma maruz
bırakmak tarif etmiştir. Aynı şekilde yasa bu topluluklara üye
olan kimseleri maddi hayat ko şullarını kısmi veya bütüncül
olarak y ıkıma uğratmak suretiyle öldürmeyi de soykırım kabul
etmektedir.

-Bu savaşta irtikap edilen suçlar, Birleşmiş Milletler ulus-
lararası toplumunun 16 Aralık 1982 tarihindeki Sabra ve Şa-
tilla olaylarında soykır ım suçu işlendiğine karara vermesinde
olduğu gibi anlaşma maddelerinde aranmalıd ır.

-İsrail'in 12.7.2006 den itibaren gerçekle ştirdiği saldırılar
ve bu saldırı öncesinde Güney Lübnan' ı işgalinden bu yana
giriştiği bütün eylemler, savaş suçlan kapsamında mahkeme-
ye müracaatta kullanılabilir. Özellikle bu sald ırı ve eylemleri
belirtmek gerekirse yerlilerin köylerinden zorla ç ıkarılmas ı,
takibe alınmas ı, sığınaklarda gizlenen sivillerin bombalanma-
sı (Kana, Mirvehayn ve Şeyyah'da oldu ğu gibi ), kullanımı
yasaklanmış ve bölgelerdeki tahribatı artıran yasaklı fosforlu
silahlar ın ve misket bombalar ının kullanılmas ı, bu silahlarla
katliam yapılmas ı, İsrail'in işgal ettiği bölgelerde BM "May ı n

Haritası "m genişletmesi sayılabilir.
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MOSTAPHA	 - İsrail'in yerleşim yerlerinde cüzi y ıkım yapmasmın teme-
AL:ASIR' İN linde etnik ve ırk unsurları yatmaktadır. Şöyle ki:

KONU Ş!MSI

1. Irk bak ımdan Sosyolojik olu şumuna bak ıldığında
İsrail'in bir Yahudi devleti olduğu bir vak ıad ır. Bu, Arap İsrail
çahşmas ıru teşkil eden siyorıizmin temelini oluşturmaktad ır,
zira İsrail'de Yahudilerin, Müslümanlar ın ve Hıristiyanların
eşit şekilde yaşamalar ını gerektiren medeni oluşum söz ko-
nusudur.

2. İsrail saldır ıs ının amaçlarma bak ıldığında güneydeki
köylerde yaşayan Şii halk (Ba'lebek el-hermel) ve ço ğunluğu
Berut'un güneyindeki banliyöler de ya şayan Arap Şiiler de
eşit oranda bu saldırıların hedefleri olmaktad ır. Bu durum
İsrail'li yetkili Netenyahu'nun aç ıklamalar ından fazlas ıyla
anlaşılmaktad ır.

3. Israil'in fosforlu füzeler ve misket bombalar ı gibi geniş
çapta kullandığı kitle imha edici etkisi olan ve uluslararas ı dü-
zeyde yasakh bulunan silahlar göz önünde bulunduruldu ğun-
da, güneydeki köylerde ve banliyölerde ya şayan sivillere karşı
yapılan saldırıların soyk ırım olduğu sonucuna varılabilir.

4. İsrail Arap çatışmas ının geçmişine bak ıldığında, Deir
Yasin ve diğer köylerde olduğu gibi Yahudi göçmenlerin köy-
lere yerleştirilmesi için köylerin tamamını içine alan soykırımın
beraberinde getirdiği mecburi göç, Filistinlilere ait mülklerin
ve arazilerin talan edilmesi, köylerin ve a ğaçların yok edilmesi
ve yine köylerin zor kullamlarak köylülerin buradan ç ıkartılıp
bunların Yahudi müstemlekelerine dönü şturulnıesi gibi Filis-
tinli Araplara karşı işlenen cürüm vak ıaları görülür.

5. İsrail'in gerek güneyde ve gerekse de banliyölerdeki
yerleşim birimlerini hedef alarak cüzi yıkıcı etkisi olan sald ı-
rıları Hizbullah' ı yok etmek amacıyla düzenlemesini milli ve
dini bağlamda İsrail Arap çatışmasmdan ayırmak mümkün
değildir.
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Uluslararas ı Ceza Mahkemesi	 MOSTAPHA

AL-AS1R'iN

İsrail tarafından bu savaşta işlenen bütün suçlar, 1998 KONU Ş!MSI

Roma Sözleşmesi uyarınca kurulan ve 11 Nisan 2002 de yasal
faaliyetlerine ba şlan UlusMraras ı Ceza Mahkemesi'nin yetki
alanına girmektedir, ancak bu mahkemeye müracaat ın şu se-
beplerden ötürü mümkün olamayaca ğını düşünmekteyiz:

1. Çünkü bu mahkeme devletleri değil, yukar ıda saydığı-

mız suçlan işleyen bireyleri yargılamaktad ır, dolayısıyla savaşa
karar veren devletin sorumlulu ğu şahıslara yükleyerek delil
sunmak zor olacaktır.

2. Mahkemenin yetki alamna, Roma Sözle şmesine taraf
olan ülkeler arasındaki anlaşmazhklar girmektedir. Halbuki ne
İsrail ne de Lübnan Roma Sözle şmesini imzalamamışlard ır.

3. Bu mahkeme üç şekilde davalara bakmaktad ır;

a. Sorun mahkeme protokolüne daha önceden imza atmış
olması kayd ıyla müracaat sahibi ülke tarafından mahkemeye
dava edilecektir. Halbuki Lübnan şu ana kadar mahkeme
protokolünü imzalamamıştır.

b. Sorunun Güvenlik Konseyi taraf ından dava edilmesidir
ki bu, malum siyasi sebeplerden ötürü mümkün de ğildir.

c. Mahkeme protokolünün 12. maddesi anla şmaya taraf
olmayan ülkenin kendi topraklar ında işlenmiş bir suçun so-

rumluluğunu imza ederek kabul etmi şse, mahkemenin karar
verme yetkisini ve bu kararlara uymay ı peşinen kabul edeceğini

bildirmek şartıyla mahkeme savcısmdan sorunu dava etmesi
talebinde bulunmasına olanak tarumaktad ır.

Her ne kadar Lübnan' ın böyle bir olanaktan faydalanmas ı
söz konusu ise de yukar ıda 1. madde aç ıkladığınıız üzere mah-

kemenin yetkisi şahısları yargilamay ı kapsadığmdan dolayı
İsrail devletine sorumluluk yüklenmesini temin edecek makul
sonuçlar aİmamayacaktır. Dolayıs ıyla, savc ı tahkiklerinde
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MOSTAPHA şahsa müni-tas ır bir yol izlemek durumunda kalaca ğından bu
ALASIR'IN tahkiklerin neticesinin istenilen şekilde olmamas ına neden

KONU ŞMASI	 olacaktır.

Uluslararas ı Adalet Divan ı

Geriye soyk ı rım iddias ıyla dava aç ılabilecek tek makam
olarak Uluslararas ı Adalet Divanı kalıyor.

Uluslararas ı Adalet Divanı statüsünün 37. maddesi şöyle
öngörmektedir.

1.Divan'm yetki alan ı tarafların kendisine sunacağı bütün
işlerle Birleşmiş Milletler Antla şmas ı'nda ya da yürürlükteki
antla şma ve sözle şmelerde özel olarak öngörülmü ş bütün
durumlar ı kapsar.

2. İş bu Statü'ye taraf olan devletler, herhangi bir anda,
ayni yükümlülüğü kabul eden herhangi bir ba şka devlete
karşı, konusu hepsine ili şkin olarak Divan'm yargı yetkisini
fiilen ve özel anlaşma olmaks ız ın zorunlu olarak tanıd ıklar ını
bildirirler:

a. bir antlaşmanın yorumlanmas ı;

b. uluslararası hukuka ilişkin her konu;

c.saptandığı takdirde, uluslararas ı bir yükümlülüğe ayk ı-
rıhk oluşturabilecek her olayın gerçekliği;

d. uluslararası bir yükümlülü ğe aykırı bir davranışm ge-
rektirdiği zarar giderimin niteliği ya da kapsamı .

Madde 37- Yürürlükte bulunan bir antlaşma ya da sözleş-
me bir davanın Milletler Cemiyeti taraf ından kurulmuş olmas ı
greken bir mahkemeye ya da Uluslararas ı Sürekli Adalet
Divanı 'na gönderilmesini öngörmekteyse, i şbu Statü'nün
taraflar ı arasında söz konusu davanın bakılacağı yargı organ
Uluslararas ı Adalet Divanı olacaktır.
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Dolayısıyla Uluslararas ı Sürekli Adalet Divanı'nda Lübnan MOSTAPHA
ve İsrail'i bu manada alakadar eden bir açıklama bulunma- A1-ASIR' İ N

maktad ır.	 KONU ŞMASI

Ancak soyk ırıma ilişkin ve 1951 de yürürlü ğe giren 1948
Anlaşmas ı'nın 9. maddesi hem İsrail hem de Lübnan tarafından
imzalanmış olup, mahkeme içtihadmca taraflara ili şkin yeni bir
açıklamaya hacet b ırakmaksizm gererlili ğini sürdürmektedir.
Bu madde Uluslararas ı Adalet Divanı'na bu anlaşmanın tatbiki
ve yorumunda meydana gelebilecek her türlü anla şmazlığa
bakma yetki yetkisi vermektedir. Bu yetkiye soyk ır ım suçuna
irtikap eden her hangi bir devlete bunun sorumlulu ğunu yük-
lemek ve ödenecek tazminatı tayin etmek dahildir.

Uluslararas ı Adalet Divan ı statüsünün 37. maddesine
matuf soykırım suçlar ı çerçevesinde 1948 y ıli anlaşmasına is-
tinaden ve yine bu anlaşmada yap ılan tanımlar ına bak ılarak,
anla şmanın 8. maddesi daha önce zikretti ğimiz ve aç ıkladığı-
muz üzere soyk ır ım suçlar ıııı teşkil etmektedir.

Lübnan devleti ve halkına karşı saldır ılarda bulunan İsrail'e
saldırıdan kaynaklanan maddi ve manevi zararlar ın Lübnan
devleti, Lübnan'daki sivil toplum kurulu şları ve BM'in Lübnan
temsilciikleri tarafından kapsaml ı bir şekilde hazırlanarak bu
niteliklere uygun yaptır ım uygulanmas ı gerekir.

Bekli de halihazırda alternatifi olmayan ve davanın sunu-
labileceği en kolay yer olan Uluslararas ı Adalet Divanı'dır.
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Ahmed Al- Sayyad
(Filistin Barosu Ba şkan)

Filistinli Mültecilerin Dönü ş Hakkı
ve Haklarının Korunmas ı

Giriş :-

Öncelikle bu konu üzerinde daha dikkatli olmak için 1948 AHMED
ve 1967 tarihlerinde cereyan eden İsrail-Arap sava şların ın
Filistin halkı üzerindeki maddi sonuçlarmı hızlı bir şekilde
hatırlayalım.

1948 faciasına kadar Filistin bölgedeki tek demografik ve
siyasi oluşumdu. Bununla birlikte İngiliz mandas ı her ne ka-
dar altın çağmı yaşamıyor olsa da,o y ıllarda Filistin halkı kısa
bir süre için de olsa, İngilizlerin siyasi, idari ve polis kontrolü
altında kald ı. Filistin, İngiliz baskısı ve Yahudi göçüyle birlikte
vücut bulan Siyonizm tehdidi altında arazilerin gaspmdan
Filistin topraklarına Yahudi yerle şimlerinin inşa edilmesine
kadar her türlü haks ızlığı yaşadı .

Ancak İsrail Devleti'nin 1948 de kurulmas ı Filistin birliği-
nin bölünmesine yol açmıştır. Filistinliler, evlerini terk etmek
zorunda kalarak komşu ülkelere veya Araplarm yo ğun olduğu
bölgelerdeki mülteci kamplarına sığındılar. Filistin zamanla
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A İIMED farkl ılaşan siyasi konjonktürle birlikte de ğişen siyasi ve top-
ALSAYYAWIN lumsal sistemlere ve bunun sonuçlar ına tabi olmak durumunda

KONU Ş SI kalmıştır. Diğer k ıs ım ise üç kitle halinde Filistin'deki değişen
ortama boyun e ğmiştir. İsrail işgali ve Yahudilerin kurdu ğu
İsrail devleti Filistin'de bulunan kitleye dayat ılmıştır. Ürdün
Batı Şeria'da M ısır ise Gazze'de kalmış tır.

Bu hadisen 20 yıldan daha az bir süre sonra 1967 sava şı
patlak verdi. Bu sava ş, Filistin topraklarırun işgaline ve çok
sayıda Filistinliyi Ürdün'ün do ğusuna göç etmek zorunda
bıraktı. İsrail İşgali boyunca, üç ayr ı Filistin kitlesi oluştu. Bu
kitleler Filistin, Batı Şeria ve İsrail'de kalan Filistinlilerden
müteşekkildi. Fakat işgal edilen yerler 1967 den günümüze
kadar bu üç kitle aras ındaki durumların çeşitlik arz etmesini de
beraberinde getirdi. Nitekim, bu işgal neticesinde ortaya ç ıkan
hukuki bir durum söz konusu olmuştur. Bu durum, Filistin'e
ait olan Kudüs'ün İsrail Devleti'nin kurulmasmın akabinde
İsrail'in Doğu Kudüs'ü kendi topraklarına katmas ıd ır.

İşgal bugün Filistinliler aleyhine devam etmektedir.
Filistin'in geleceği, Filistin içerisindeki parçalanma ve kitle-
lerin oraya buraya akın etmesi durma ımştır. Bu durumdan
kaynaklan ambargolu ya şam koşulları oldukça zorla şmıştır.
1967 deM Lübnan ve İşgal altındaki toprakların durumu gibi,
baz ı koşullar her geçen gün kötüleşmeye devam etmektedir.
Normal olmayan bütün bu durumların üstesinden gelineme-
mektedir. İşgalci Siyonist devletin kurulmas ına tanıkl ık eden
1947-1948 yıllan arasında, dünya; sürgün ve işgal altında kuru-
lan Yahudi devletinin Filistin hallcmın haklanna olan etkilerini
görmezlikten gelmiş, Filistin'in tabii ve olas ı akıbetine kay ıts ız
kalmıştır. Neticede artık mültecilerin dönüş yolu kaparınuş-
tır veya denildiği gibi ihtilal ve sürgün devam ettiği sürece
Filistin'in konumunun doğal yoldan ve yeniden şekillenmesi
mümkün olmayacaktır. Çünkü, Filistin'in eski tabii konumuna
kavuşması ancak ve ancak Filistin'de mümkündür. Dolay ısıy-
la, Filistinli mültecilere dönüş hakkı veren makbul şartların
oluşması lazımd ır. Bugün Filistin'de ya şayanların yarın Batı
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Şeria'da .veya Gazze'de olmalar ına izin verilmeli, Filistinliler AHMED
Siyasi ba ğıms ızlık ve bar ış içerisinde kendi topraklar ında AL-SAYIAD'IN

yaşayabilmelidirler. 1948 y ı lında İsrail tahakkümü altında KONU ŞMASI

göç edenlere azınlıklara verildiği gibi eşit ve iyi ya şam temin
edilmelidir. Filistin'in asgari ölçülerde sahip olmas ı gereken
tabii konum budur.

Çetin geçen y ıllarda ve hafta 1987 yılı sonunda başlayan
1. İntifada'ya kadar, Filistinliler sürgünde ve iltica etmekteydi.
Direniş Örgütleri ve Filistin Kurtulu ş Örgütü (FKÖ) propa-
ganda araçlar ı bakımdan ve siyasi aç ıdan işgal altından ezilen
diğer kardeşlerinden daha öndeydi. Ancak, Sürgündeki Filis-
tinlilerin Filistin'e bakışlar ı umutsuzdu. Buna ra ğmen, onların
mücadele ve direniş konuları daima Fiistin'di. Öte yandan Orta
Doğu'nun gerçekleri ve Filistinlileri yerlerde sürgün yaşama
gark eden gerçek Filistin ve Arapların karşılaşmasmı sağlarken,
dikkatler Filistin sorunundan İsrail'e karşı Arap ve Filistin
hesapla şmas ı üzerine yönelmi ş tir. Ancak, Filistin Kurtuluş
Örgütü'nün 1982'deki askeri yenilgi, Lübnan'daki devletin
yar ısmı kaybetmesine yol açtı . Filistin ve Araplar aras ında
FKÖ'ye destek verilmesi, Filistin için azanıi mücadelenin tekrar
ortaya konmas ı ve İş gal edilen topraklarda devam eden dire-
nişler konularında iç krizler ve dalgalanmalar baş gösterdi.

Nisan 1987' de Milli Birlik Meclisi'nin kurulmas ından 5 ay
sonra 1987 Aralık aymda başlayan Filistin İntifadas ı, Batı Şeria
ve Gazze'de ya şayan Filistinlilerin İ srail işgaline boyun eğdiğ i
ve Filistin'den kaçhklar ı şeklindeki iddialar ı yalanlamış oldu.
1982 de büyük ölçüde kaybedilen askeri gücün ardından ve
bütün umutların tükendiği bir anda gelen 1987 intifadas ı, d ı -
şar ıdaki Filistinlilerin dikkatlerini ve güçlerini i şgal edilen top-
raklar üzerinde yo ğunlaştırmalaruhı sağlamış tır. İşgal altındaki
Filistinliler, ve dışar ıdaki Filistinliler tek bir yönetim altında
toplanarak yek vücut olmu ş, ve birbirlerini ortak bir programı
başarmak için desteklemeye başlanıışlard ır. Bu program Baş-
kenti Kudüs olan bağıms ız bir Filistin Devleti'nin kurulmas ı
ve mültecilere dönü ş hakkı verilmesidir. Nitekim, bir amac ı
gerçekleştirmek için ortaya konulan bu kar şılıklı dayanışma
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AHMED operasyonunun bir ödülü olarak 1988 Kas ım ayında Filistin
ALS4fl4D'tN devletinin kuruldu ğu ilan edilmiş tir.

KONU ŞMASI

Israil'in beklemediği kadar erken gelen bu geli şme onun
işgal stratejisi önünde bir set olmu ştur. Zira İsrail'in bu strate-
jisinin kesin başar ıya ulaşmas ı için her şey olduğu gibi

kalmaliyd ı . İsrail'in bölgedeki askeri denge politikas ı uzun
vadede şu iki koşula bağlıydı .

1. Filistin'e yoğun şekilde Yahudi göçü olmas ı

2. Filistinlilerin a şamalı olarak göçe zorlanmas ı veya Siyo-
nist oluşumca benimsenen transfer politikas ının uygulanmas ı
kapsamında kitleler halinde Filistin'den ç ıkarılması. Ancak,
İntifadanın ba şlamas ıyla birlikte bu iki koşulun ba şarıyla
gerçekleşmediği işgal yönetimi nezdinde kesinlik kazanmış -
tır. İşgal altındaki Filistinliler, direni şleriııin şiddetini artırıp
İsrail üzerinde daha fazla bask ı kurmaya başlamışlard ır. Öyle
ki, işgalci kendisinin çıkmaza girdiğini fark etmiş ve Filistin
sorunuyla yüzle şmek durumunda kalmıştır. Filistin halk ının
hakları, mültecilere dönüş hakk ı tanınmas ı, bağıms ız bir
devletin kurulmas ı gibi konular bu soruna kalıcı ve adil bir
çözüm arayışındaki uluslararas ı toplumun ilgilendiği temel
konulardan biri haline gelmiş uluslararas ı yasa ve BM kararlar ı
kapsamında Filistin halk ının çektiği sık ıntılara son verilmesi
arayışları gündeme gelmiştir.

İrıtif ada ile birlikte oluşan bu ortam barış görüşmelerinin
başlaması ve 13 Eylül Washington'da prensipleri oluşturulan
bir barış anlaşmas ının yapılması sonucunu getirmiştir. Anlaş-
ma, çok sayıda Filistinliye Batı Şeria ve Gazze'ye dönü ş fırsatı
verirken, Filistin Yönetiminin de bir ilk ad ım olarak Filistin'de
teşkilatlanınasına olanak tanıyordu. Ancak, bu anlaşma pra-
tik olarak Filistinlilerin istediklerine erişmesini ve haklarını
elde etmesini temin etmemi ş, Uluslararas ı Yasa çerçevesinde
asgari ölçüde bile olsa Filistinlilere adil ve insafl ı bir çözüm
sunmamıştır. Aksine , bu anlaşmanın uygulanmas ı adeta İş-
gal yönetimine bir destek olmu ş, Filistin Kurtulu ş örgütün;
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İsrail'in geniş çaptaki yetkilerini, işgal edilen bütün bölgeler- ARMED
deki yönetimini sürekli arazi talanını ve özellikle topraklar ın ALSA4O'IN

kontrol edilmesindeki eylemlerini tan ımas ını sağlamıştır. KONUŞMASI

Mülteciler sorunu, dönü ş hakkı, hudutlar, yerle şim yerleri
ve Kudüs bugün Filistin'in olmazsa olmazlar ı aras ındad ır. 0
bakımdan, bunların bir an evvel halledilmesi gerekmektedir.
Çünkü, bu sorunlar siyasetin yozla şmasma ve Filistin halk ını
derinden yaralayarak psikolojik buhrana neden olmaktadır.
İşgal edilen yerlerde ya şayan bazı Filistinliler kendilerini siyasi
ve askeri bir tak ım ideoloji ve eylemlerin; çevreledi ği bir takım
günlük eylemlerin arasında bulmakta, bu insanların en basit
hayati ve insani ya şam gereksininılerinden ibaret olan haklar ı
hemen hemen her gün gasp edilmektedir. Bu da Filistin'deki
siyasi, toplumsal, ekonomik hayatın dengesini bozmakta, İç
çatışmaların devam etmesi, bakanlıklar, müdürlükler ve ma-
kamlar için rekabet etme gibi sonuçlar do ğurmaktadır.

Son kesim ise, eskiden beri toplama kamplar ında yaşayan

ve kendisini, haklar ını koruyan bir yasa veya bir toplum hima-
yesinden soyutlanmış gören bir kesimdir. Zira, Uluslararası
toplum, anlaşma imza edildiğinden bu yana mültecilerin hak-
ları ellerinden alındığında davrandığı gibi bu kesimin haklarını
koruma konusunda da sorumluklarmı yerine getirmemekte-
dir. Uluslararas ı yasayla yerine getirmek durumunda oldu ğu
sorumluluklarmdan kaçmaktad ır. Bütün bunlar ın nedeni,

Orta Doğu'da nevi şahsına münhas ırmenfaatler elde etmek,
Siyonizm'in ve ABD siyasetini bölgeye dayatmakt ır.

Dönüş Hakkı ve Uluslararas ı Yasa

Filistin mültecileri sorunu ba ş gösterdikten sonra (1948),
BM Genel Kurulu'ndan 194 say ılı karar çıkmış tır. Söz konusu
kararda:

"Mümkün olan en kısa zamanda Ülkelerine dönmek isteyen

mültecilere komşuları ile birlikte ban ş içinde ülkelerine dönmelerine

nıüsaade edilecek, ülkelerine dönmek istemeyenleri sahip olduklar ı
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AHMED zayi olan ya da zarar gören mallar ı n taz ııı i ııatı ödenecek, izni veri-
AL-SAYYAD'IN lecek, uluslararas ı yasan ı n prensiplerine uyulacak, n ıesul hükümet

KONU ŞASI veya yönetim tarafindan bu zararlar kar şı lanacakt ır"

1949'da BM Genel Kurulu'ndan 194. maddenin uygulan-
mas ı için özel bir müessese kurulmasına dair 302 say ılı karar
ç ıktı. (UNRO) BM'ye ba ğli tevsik ve ekonomi düzenleme heye-
tinıin tavsiyesi üzerine kurulan UNRO için 1949 y ıli Arap-Israil
çatışmasmdan etkilenen ülkelerin ekonomik durumlar ı araş-
tınldı . Heyet, kurumdan, Filistinli Mültecilerin civar ülkelere
konmas ı ve ekonoıi-ıik koşullar ının iyileş tirilmesi amac ıyla
barışı ve bölgede istikrar ı temin edecek şekilde içinde ekonomik
tavsiyelerin oldu ğu bir program haz ırlamas ını talep etti. Bu
müessesenin kuruluşunda aş a ğıdaki kararlar alınmış tır:

1. Doğrudan yard ım ve istihdam programlar ı konusunda
Ekonomi Düzenleme Heyetinin tavsiyelerine göre ilgili hükü-
metlerle işbirliği yapılacak.

2.Yakın Doğu'daki önemli hükümetler ile alınmas ı gereken
tedbirler konusunda görüşmeler gerçekleştirilecek.

Haziran 1967'de, Filistin topraklar ındaki (Batı Şeria ve
Gazze) İsrail sald ırısının hemen arkaşmdan ard ından, Golan
ve Sina da buna dahildir, Güvenlik Konseyi, 22 Kas ım 1967' de
242 sayıh karar ı ç ıkardı . Bu karar ın 8. maddesinde şöyle den-
mektedir:

- Mültecilerin sorunu için adil bir düzenleme yap ılması,

- Silahtan ar ınd ırılmış bölgeler tesis etmek suretiyle
bölgedeki her devletin siyasi ba ğırnsizlığma ve topraklarına
dokunulmazl ık garantisi verilmesi.

Güvenlik Konseyi bu kararla, bölgede kalıcı ve adil bir
barışın tesis edilmesi için mültecilerin sorununa adil bir düzen-
leme getirilmesinin gereklili ğini ortaya koymuştur. Bu çözüm
ilgili taraflar aras ındaki görü şmelere dayalıd ır. Dolayısıyla
görüşmeleri gerçekleştiren her bir taraf Güvenlik Konseyi'nin
taleplerini ve şartlarını gücü nispetinde gerçekleştirecektir.
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Dolayısıyla, mülteciler sorununun nas ıl çözüleceği Filistinliler AHMED
açısrndan belirgin de ğildir.	 AL-SAYYAD'IN

KONU ŞMAS!
BM Güvenlik Konseyi 22 Kas ım 1973'te 242 sayılı kararı

destekleyici nitelikteki 338 sayil ı kararı ç ıkarmıştır. 338 sayılı
kararın 2. fıkrası şöyle buyurmaktad ır.

2. F ıkra- Bütün taraflar ate şkesin ardından BM Güvenlik
konseyinin 1967/242 sayılı kararın bütün cüzleriyle birlikte
uygulayacaklard ır.

Anlaşıldığı üzere uluslararas ı toplum Filistirıli mültecilere
diğer mültecilere yapılan muamelelerden farklı bir muamele-
de bulunmuştur. Halbuki, mültecilere ilişkin durumlar 1951
ve 1967 anlaşmalarıyla kesinlik kazaniıuştı . 1951 protokolü

mültecileri şöyle tarif etmektedir:

"1 Ocak 1951 den önce ı rkı, tehaiyeti, dini, mensup olduğu

topluluk, siyasi görü ş leri nedeniyle maruz kald ığı baskı ve içine

dü ştüğü korku yüzünden ülkesi dışı nda yaşayan her şah ıs, veya bu

korku yüzünden ülkesinin himayesinde kalmak istemeyen her şahıı s,

veya herhangi bir uyruğu bulunnıayan ve yurt dışında bulunan

bu ve benzeri nedenlerden ötürü veya bu korku nedeniyle ülkesine
dönme yen veya döne ıneyen her şqh ıs"

Bu tariften mültecinin korku nedeniyle kendi ülkesini
terk ederek ülkesinin himayesinden mahrum olan ve ülkesi
clişında ikamet eden kimse olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla
mültecinin uluslararas ı himayesi gerekmektedir. Ancak bu
himaye, mülteci s ıf atı ile söz konusu olup; 1951 anlaşmas ına
göre mülteci tebaiyet kazandığında bu himaye sakıt olur. Kaza-
nılan yeni tebaiyetin himayesinden yararlanamaya ba şlar. Aynı
şekilde bu anla şmaya göre mülteci kendi seçene ğiyle dönerse
mültecilik konumu kalkar, iste ğe bağh olarak misafir ülkenin -
tebaiyetini alır. Mülteci olduğu halde ikamet etti ği ülkede teba-
iyette kısıtlama olduğundan dolay ı tebaiyeti yoksa bu ülkenin
himayesinde olsa bile o zaman mültecilik sak ıt olmaz.

BM'nin İsrail Temsilciliği dışında BM'ye bağlı kurumlar-
dan 1951 anla şmas ının sağladığı himaye -desteğini alan bazı
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AL-SAYYAD' İ N

KONU Ş S İ

mülteci gruplar ı istisnad ır.

Filistin mülteciler BM'ye tabii diğer kurumlardan himaye
desteği aldığı için Filistinli mülteciye 1951 anlaşması uygulan-
mamaktad ır. (Filistin Mültecileri UNRO kurum ile himaye
edilmektedir.)

Ancak, UNRO Filistin mültecileririin sorununu çözmekte
başarılı olamazsa, bu neredeyse kesinlik kazanmıştır, UNRO
iktisadi alandaki bütün mücadelesine ra ğmen Filistinli Mülteci-
lerin sorununa iktisadi bir çözüm bulamam ıştır, buna ilaveten
hizmetlerini daraltmas ı nedeniyle Filistinli mültecilerin konuk-
sever ülkelere a şamalı olarak yerleştirilmesinde de muvaffak
olamanııştır. Bütün bu olumsuzluklar, UNRO'nun faaliyetlerini
sonlandırmas ına yol açacaktır. Şayet böyle bir şey gerçekleşirse,
Filistinli mülteci sorunun çözülmemesi nedeniyle ve uluslara-
rası yasaya göre BM Mülteci İşleri İsrail temsilciliğinin himayesi
altına girmek durumunda kalacaktır.

Konuyu özetleyelim, uluslararas ı toplum, Filistinli mülteci-
lere her ne kadar dünyadaki diğer mültecilere uygulanan yasa-
lardan farklı bir muamelede bulunsa da BM Genel Kurulu'nun
194 sayılı kararı isteyen Filistinli mültecilerin münıkün olan
en kısa süre içerisinde Filistin'e dönmesine veya dönmek iste-
meyenlere tazminat ödenmesine olanak tanımaktad ır. Ancak,
tazminat olanağından dünyanın diğer mültecilerinin yaralan-
dığına dair misal yoktur. BM mültecilerin istihdam edilmesi ve
gözetilmesi için özel bir müesses kurmu ş tur. Ancak dünyan ın
diğer ülkelerindeki mülteciler 1951 Anla şmas ı'na göre İsrail
temsilciliğinin himayesinden yararlanabilmektedirler. 194
sayılı kararın muhteva ı net olmasına ve yasanın çıkmasından
sonra uzun yıllar geçmesine rağmen Filistinli mültecilerin dö-
nüşüne müsaade edilmemi ş ve Filistinli mültecilere herhangi
bir tazminat ödenmemi ştir. Bunun en temel nedeni, 194 sayılı
kararın hem askeri ve hem de siyasi noktaların belirtilmesi
bakımdan hukuki eksikliklerinin olmas ıdır.

Çözümsüzlüğün temelinde, BM bünyesindeki tartışmalar
ve toplantılarda, ABD'nin 194 say ılı karara muhalefet etmekteki
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gayreti ve barış görüşmelerinin Filistinli mülteciler sorununun
'tek çözüm yolu olduğu' bahanesiyle ABD'nin adeta uluslararas ı
topluma 194 sayıh kararı görmezlikten gelmelerini telkin etmesi
yatmaktad ır. Karar uygulanmad ığı sürece, Filistinli mülteciler
sorununa uluslararas ı yasayla uyumlu bir yöntemle acil, adil
ve insafl ı bir çözüm bulunmas ımn insani, hukuki, ve ahlaki
bütün sorumlulu ğu Birleşmiş Milletler ve uluslararas ı topluma
düşmektedir.
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Omar Zeki
(Arap Avukatlar Birliği
	

Sekreter Yardımcısı)

İsrail'in Lübnan Sldırısmın Neticeleri

OMAR
1EN' İ N

KONU ŞMASI

İsrail, Amerika Birle şik
sald ırniaş, sivillere ve mal
silah ve araçlar ı kullanmış
dini, kültürel ve tarihi mc
ambulanslar, kurtarma ekij
hafta ağaçlar, sebze ve me
dahi zarar görmüştür.

Bu saldırı sonucunda, ş
köy ve şehirlerinden zorla g
1500 kişi şehit oldu, bunlar ın
ve yaşhlardan oluşan sivillej

Bu gerçekle ilgili ortaya

1- Uluslararas ı
vahşi saldırı nas ıl n

vletleri'nin desteğiyle Lübnan'a
lıklarına karşı bütün yok edici
Bu saldırıdan, evler, köprüler,
dar, kütüphaneler, hastaneler,
L, gazeteciler, elektrik santraileri
bahçeleri, denizler ve ırmaklar

et bir milyondan fazla insanm
ettirildiğini hesaba katmazsak,
?9'u özellikle çocuklar, kadınlar

sorular şunlard ır:

İsrail'in Lübnan'a yaptığı bu
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2- Uluslararas ı insani yasalar ve insan hakları yasalarda OMAR

İsrail'in sivillere ve onların malvarhklarma yönelik vahşi ey- ZE İ N'IN

lemleri nasıl nitelendirilmektedir? 	
KONU Ş SI

3- İsrail'in bu vahşi eylemlerinin Uluslararas ı Ceza Yasa-

sındaki yorumu nedir, bu suçlar nas ıl tanımlanmaktadır?

4- Lübnan'daki sivil halka kar şı giriş ilen saldırılar ve suç-

lar ın sorumlularını neler beklemektedir?

Birinci Bölüm:
İsrail'in Uluslararas ı Genel Yasay ı ihlal etmesi

İsrail'in Lübnan sald ırısı, bütün uluslararas ı yasalar ve etik
kaidelerin ihlali olarak kabul edilmektedir ve özellikle, BM
Antlaşması giriş bölümünün 2. maddesinin 4. f ıkrasına aykırı-
dır. Bütün yasalarda güç kullanmak veya tehdit etmek mene-
dilmiş tir. Dolay ıs ıyla İsrail BM anlaşmasının 51; maddesinde

de öngördüğü gibi, Lübnan'a düzenledi ği saldırıya nefsini

müdafaa hüccetini şu sebeplerden ötürü gerekçe gösteremez.

1- Anlaşmanın 51. maddesi hücum savunmas ını kapsa-

mamaktad ır.

2- Direniş eylemlerine cevap vermek intikam almakt ı,
bunun nefsi müdafaa saymak caiz de ğildir.

3- 51. maddeye maksimum zaruret has ıl olduğunda mü-

racaat edilir.

4-Devlet nefsini müdafaa eylemine girişmeden önce içine

düştüğü eylemleri Güvenlik Konseyine ta şımalıdır.

5- Çünkü müdafaa-i nefis kendini savunan devlete laz ım-

dır, karşılık vermede tenasübiyet ilkesi dikkate al ınır.
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OMAR	 İkinci Bölüm:

	

?EIN'IN	 Uluslararas ı Insan Hakları Yasaları

	

KONU ŞhSI	 ve Uluslararas ı İnsani Yasanın ihlali

İsrail İnsan hayatına saldırarak, sivilleri hedef alarak bütün
insan haklarını çiğnemiş

Özellikle silahli çatışmalar esnasında bile dokunulmaya-
cak olan yaşam hakkını ihlal etmiştir. İnsan hakları Evrensel
Bildirisine (2. madde) tecavüz etmi ş tir. Ayni şekilde, 1996
Uluslararas ı Siyasi ve Medeni Haklar Vesikas ı'm (6. madde)
ihlal etmiştir.

Keza İsrail'in çocuklan ve kad ınlar ı hedef almas ı çocuk
ve kadın hakları anlaşmalarma yönelik utanç verici nitelikte
bir ihlaldir.

Silahl ı çatışmalarda uygulanan uluslararas ı insani yasa,
savaş metotları ve araçlarını kullanma konusunda muharip
taraflara kurallar koymak üzere ikame edilmiştir.

Askeri hedefler ile sivillerin malvarl ıkları arSmda, keza
askerler ve siviller arasında ayrım yapılmaması bu kanunda
temel prensip olarak yasaklanmış en önemli sava ş yöntemle-
rinden 1899 ve 1908 tarihli Lahey Anla şmaları, 1949 Cenevre
Sözleşmesi ve1977'de yapılan sözleşme ekleri, bütün bu anlaş-
malar söz konusu temel prensip üzerinde yo ğunlaşmaktad ır.
Cenevre 1. protokolünün 48 maddesinde bu prensip uygulama
kapsamına alırın-uş, yine aynı protokolün 51. maddesinde be-
lirgin bir askeri hedefe yönelik olmayan gelişigüzel sald ırılar
yasakl anmış tır.

İsrail'in sivilleri- bombalayarak masum kadınlar, çocuklar
ve yaşlılan katletmesi de Uluslararas ı İnsani Yasaya özellikle 4
Cenevre Anlaşmasma, 1977 Cenevre Sözle şmesi eki 1. protoko-
lüne karşı bir tecavüzdür. Söz konusu anlaşmalar ve 1. protokol
bugün Uluslararas ı resmi uygulamalardaki yerini alm ış tır.
Dolay ısıyla, İsrail'in bu anla şmalara ve 1. protokole katılmama
yönünde mazeret beyan etmesi mümkün de ğildir.
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İsrail'in kutsal ve kültürel mekanlara, simgelere; ibadet- OMAR
hanelere ve kütüphanelere sald ırısı 1. protokolü, aynı şekilde ZEIN'IN
silahli çatışmalar esnas ında kültürel varhlclar ın korunmasına K0NU5S İ

dair 1954 tarihli Lahey Anla şmas ı'nı ihlal etmektedir. Keza,
saldırı neticesinde çevrede oluşan zararlar, özellikle Lübnan
sahili boyunca verilen hasar ve fiziki zararlar 1. protokolü ve
Silahlı Mücadele Esnasında Çevrenin Korunmasına ilişkin BM
sözleşmesini çiğnemektedir.

İsrail, asker sivil demeden zenginle ştirilmiş uranyum içe-
rikli silahlar kullanmış, otomatik ye klasik silahları kullanmayı
yasaklayan 1. Protokole ve 1980 Tarihli Cenevre Sözle şmesi'ne
tecavüz etmiştir.

Üçüncü Bölüm:
İsrail Taraf ından Lübnan'a
ve Sivillere Giri şilen Suçların Nitelikleri

1. Saldırı Suçları

2.Terör Suçları : İsrail sivil halka kar şı saldırıda bulunmuş,
bombardımanlarda, sald ırısını siviller üzerinde odaklamıştır.
Siyasi nedenlerden ötürü halk ı yaşad ı klar ı yerlerden zorla
çıkartarak devlet terörü işlemiştir.

3.Savaş Suçları : İsrail'in giriş tiği eylemler savaş suçu teşkil
etmektedir. 4. Cenevre sözle şmesinin 50-51. ve 130-147. mad-
delerine göre bu eylemler Cenevre Sava ş Suçları Anlaşmalarını
ve Uluslararası Ceza Mahkemesi yasasının 8. maddesini ihlal
etmektedir.

4. İnsanliğa Karşı Suçlar: İsrail'in sald ır ı metodu aşağıdaki
hükümlerde de öngörüldüğü üzere insaıılığa karşı suç teşkil
etmektedir:

- Nurmberg Askeri Mahkemesi Yasas ı'nın 6 maddesinin
C bendi
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OMAR	 - Uluslararas ı Ceza Yasas ı'nın 7 maddesi
ZEiN' İ N

	KONUŞMASI	 - Uluslararas ı toplumun karalar ı: 1996 tarihli 166. madde-
nin 5 bendi, 1997 tarihli 147. maddenin 5 bendi

5. Soykırım Suçları: soykır ım suçları ve cezalarma dair
1948 tarihli sözleşmenin 20. maddesi, aşağıda belirtilen fiillerin
az ınlıklara ve dini topluluklara kar şı cüzi veya külli irtikbm ı
soykırım olarak tanmı1amı tır. Söz konusu filler:

- Katletme

- Topluluk üyelerine yönelik fiziksel ve psikolojik i şken-
cede bulunmak

- Topluluğun yaşam koşullarında kas ıtlı kısmi veya toptan
maddi hasar meydana getirmek

Uluslararas ı Ceza Mahkemesi'nin 6. maddesi 1948 tarihli
sözleşmenin harfiyen yerine getirilmesini öngörmektedir.
Burada, İsrail'in saldırısmı Lübnan halkmı yok etmek kastıyla
düzenlediği İsrailli yöneticilerin buna yönelik aler ıi açıklama-
lar ından anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, yap ılanlar tamamıyla
soykırım suçu teşkil etmektedir.

Dördüncü Bölüm:
Suçların Sorumluluğu ve Yetkili Yarg ı Makamları

Yetkili makamlar: Uluslararas ı Adalet Divanı, Uluslararas ı
Ceza Mahkemesi, Özel Mahkeme, Ulusal Mahkemeler, BM
Kurumları

A. Uluslararas ı Adalet Divanı

Lübnan' ın sorunu İsrail'e karşı Uluslararas ı adalet
Divanı'nda dava etmesi, her iki tarafa da anlaşmazlığın yu-
kuu esnas ında mahkemeye taşmmasm ı kabul etmeyi veya
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anlaşmazlıklarda ön kabulü şart koşan 39. madde nedeniyle OMAR
mümkün değildir. Zira İsrail 1985'te Mahkeme'deki ön kabulü LEIN'IN
geri çekmiştir. Ancak 37. madde tarafların ön kabulü olmak- KONUŞMASI

sızın, mahkemeye salahiyet veren bir anlaşma söz konusu ise
şayet, 1948 anla şması gibi, mahkemenin davaya bakmas ına
olanak tanımaktad ır. Anlaşmaya muhalif olunmas ı halinde
ise uyuşmazlık taraflarmın, anlaşmaya mutlak taraf olmalar ı
şartı getirilmektedir. Nitekim 1948 tarihli anlaşmada bahusus
soyk ırım suçuna ilişkin 9. maddenin yasal tanımı, tatbiki ve
yürütülmesi üzerinde taraflar arasında ihtilaf meydana gelmiş-
Ur. Dolay ısıyla, Lübnan İsrail'i Uluslararas ı Adalet Divanında
dava etmek istiyorsa şu tespiti yapmal ıd ır.

- Eğer yasanın tanımı, tatbiki ve yürütülmesine kar şı bir
muhalefet söz konusu ise Lübnan devletinin bu muhalefeti
derhal adalet divaruna ta şıyarak İsrail'i dava etmesi gerekir.
Bilindiği üzere adalet divanına müracaat hakkı ancak protokole
taraf olan ülkeler için geçerlidir.

B. Uluslararas ı Ceza Mahkemesi

Savaş Suçu, insanli kar şı Suçlar ve Soykırım suçlarına Ulus-
lararas ı Ceza Mahkemesi bakmaktad ır. Ancak, mahkemenin
başvuruyu de ğerlendirmeye almas ı, mezkfır cürüme irtikap
eden veya cürümden muzdarip olan devletin mahkeme orga-
runa üye olmas ı şartıyla gerçekleşmektedir. Diğer bir ifadeyle,
Devletlerden birisinin Ceza Mahkemesi protokolüne taraf
olmas ı gerekmektedir. (12. maddenin 1. ve 2 f ıkralar ı)

Bununla birlikte baz ı hukukçular Lübnan ve İsrail Roma
Anlaşmas ına taraf olmamasına rağmen 12. maddenin 3 f ıkra-
s ına dayanarak ceza mahkemesine müracaatta bulunmanın
mümkün olduğu görüşünü beyan etmektedirler. Biz de bunun
isabetli olaca ğı kanısınday ız.
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OR	 C. Özel Mahkeme
ZE İ N' İ N

KONU ŞMASI BM Anlaşmasının 29. maddesi, Güvenlik konseyine hedef-
lerini gerçekleştirmede istihdam edilmek üzere alt mahkeme
kurmas ı hakkııu tanımaktadır. Nitekim Güvenlik Konseyi bu
maddeye dayanarak uluslararas ı mahkemeler kurmu ş tur.

Lübnan Hükümeti'nin yapmas ı gereken, BM Güvenlik
Konseyi'nden savaş suçu işleyen İsraillilerin yargılanmaları
için özel bir mahkeme kurulmas ını talep etmektir. Güven-
Ilk konseyinin bu talebi herhangi bir gerekçeyle reddetmesi
halinde, Lübnan Hükümeti uluslararas ı toplumdan derhal
toplanmas ı talebinde bulunarak konsey üyelerinin yarısının
onayını aldıktan sonra, bu mahkemenin kurulmas ını güvenlik
konseyinden talep etmelidir. Zira anla şmanın 22. Maddesi kon-
sey üyelerinin yar ısının onay ı alind ıktan sonra özel mahkeme
kurma salahiyetini vermektedir. Güvenlik Konseyinin görev-
lerinde aksama olmas ı halinde, konsey üyeleri 377 maddenin
s bendine (Barış için Birlik) dayanarak hareket ederlerse yine
bu salahiyeti kullanabilmektedirler.

D. ULUSAL MAHKEMELER

Dünyanın çeşitli ülkelerinde, özellikle Avrupa'da bu tür
davalara bakan mahkemeler bulunmaktad ır. Evrensel Otorite
adıyla adlandırılan bu mahkemeler (İspanya...), suçlu, kurban,
suçun işlendiği yer veya suçlunun bulunduğu yerden uzakta
kurulmaktad ır. Hakları gasp edilenler ve onlar ın yak ınları
Suçlu İsraillilerin yargılanmaları için bu mahkemelere müra-
caatedebilirler.

E. VİCDAN MAhKEMES İ

F. BM'ye BAĞLI İNSAN HAKLARI KOM İTELERİ

Lübnan hükümeti, BM' ye ba ğ lı bütün insan haklan komi-
telerine Israil Suçlarına ilişkin raporlarını sunmah ve İsrail'in
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kınanmas ını talep etmelidir. Aşağıda belirtilen kurumlara Ot4R
Lübnan davasma destek veren raporlar sunmas ı için bütün 1E1N'JN

Ulusal ve Uluslararas ı gayri resmi örgütlere destek verilmeli KONU Ş!MSI

ve yardım edilmelidir.

- İnsan Haklar ı Konseyi

- Alt Komite

- Çocuk Haklar ı Komitesi

- Kadın hakları Komitesi

- UNESCO

SONUÇ

Günümüzde bütün resmi ve özel kurumlar somut deliller
toplayarak kanuni kovuşturmalara yard ım eden dosyalar ha-
zırlamaktadır. Gerek insanlar ın başma gelen zararların maddi
sorumlulukları gerekse de suçlar bakımdan, ferdi soruş turma
dosyalar ı büyük önem arz etmektedir. 0 bak ımdan barolardan
ve avukatlardan bu konuda doya takibi yapmak suretiyle ma ğ-
dur olan insanların haklar ını müdafaa ederek zarar görenlerin
tazmin edilmesinde yardımcı olmalarını bekliyoruz.

Sivil toplum kurulu şlarının doğrudan katkıda bulunması,
özellilde dünyanın her yerinde hükümetler üzerinde daha fazla
bakı kurabilecek hukuki müesseselerir ı gerekenlerin yap ılması
için katkıda bulunmasını umuyoruz. Zira, Güvenlik Konseyi ve
BM Genel Kurulu uluslararası toplumu koruyarak bu benzersiz
suçu engellemelidir.
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A1-Basheer Ragab A1-Twir
(Libya Barosu Ba şkan)

Sayın Adalet Bakanı,
Sayın Türkiye Barolar Birli ği Başkan,
Sayın Arap Avukatlar Birli ği Genel Sekreteri,
Sayın Arap Avukatlar Birliği Başkan,
Sayın Ankara Barosu Ba şkanı,
Değerli konuklar,

Öncelikle bu uluslararas ı toplantıya davet edilmekten ve
bu güzide topluluğun huzurunda bulunmaktan duydu ğum

AL-BASUEER mutluluğu ve kıvancı ifade etmek isterim. Şahsım adına, Libya
RAGAB Arap Cemahiriyesi'ndeki bütün avukatlar ve devlet büyük-

AL1WIR' İ N lerimiz adına, Türkiye'deki Baroların değerli Başkanların ı ,
KONU Ş S İ özellikle bu toplant ıyı organize eden ve bizi ağırlayan Değerli

Ankara Barosu Ba şkanın ve biz Arapların davalarına destek
veren, hak, adalet ve insan haklar ı konularında desteğini
bizden esirgemeyen, Filistin Halkının toprağına ve istiklaline
kavuşmak için yaptığı mücadelede onun yanmda olan Türk
Milletlini saygıyla selamlıyorum.

Değerli misafirler.

insanlığın yüzy ılın son çeyre ğinde gerçekleştirdiği en
büyük başarı, İnsan haklar ına, hürriyetlerine ve onuruna ve-
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rilen önemdir. Nitekim Uluslararas ı toplum, insan haklar ını A1-BASHEER

alakadar eden konularda bildiriler, antla şmalar ve sözleşme- RAGAB•

ler vasıtas ıyla kanuni temeller üzerine insan haklar ı kaide ve A-TW İ R İ N

prensiplerini ikame etmeyi ba şarmıştır.

İnsan haklarına olan saygının yayılması ve insanın temel

özgürlüklerinin garanti altına alınması günümüzde devletlerin
ne kadar ilerlediğinin ve ulaştıkları uygarl ık düzeylerinin ne

seviyede oldu ğunun en bariz göstergesi kabul edilmektedir.
İnsan haklar ına saygı, adaletin yanında olmak ve kanunlara

saygı ulusların ilerleme düzeylerinin tespitinde temel kıstas

olmuştur. Geçmi şte, günümüzde ve gelecekte de insanların te-

mel mücadelesi özgürlüğe kavuşmak ve insan haldar ını himaye

etmek olacaktır. Zira, bütün dünyevi yasalar bağımsızlığına ve

haklarına gasp edilen uluslara direni ş ve nefsini müdafaa etme

hakk ını vermektedir. Direniş, işgal devam ettikçe me şrudur.

Bütün antla şmalar, sözle şmeler ve uluslararas ı bildiriler bu

meşruiyeti vurgulamaktad ır.

Değerli konuklar.

Bugün Siyonist işgalin ve işgalci oluşumun Filistin'e yöne-
lik eylemlerinin gölgesinde Filistin halk ının yaşamakta olduğu

hazin gerçek, bu ayr ıl ıkçı unsurun uluslararas ı yasal ve ahlaki

çizgiden ç ıktığını göstermektedir. Bu gerçekle birlikte, insanlık

karanlık çağlara sürüklenmektedir. Şöyle ki; muhasara, kat-
liam, zorbalik, etnik ayr ımcılık, tehcir politikas ı, arazilerin ele
geçirilmesi ve talan edilmesi, yerlilerin topraklar ından çıkarı-
larak işgal altındaki yerlere yabanc ıların ve dünyanın çeşitli
yerlerinden getirilen lejyonerlerin yerle ş tirilmesi, işgalcinin

kanunları uygularken, uluslararas ı yaslara, insanlık vicdanına

ve en belirgin uluslararas ı kaidelere ve devletleraras ı etik ku-

rallara muhalefet etmesi, İsrail tarafından yapılmaktad ır.

işgalci yönetim Filistinlilere karşı belirgin hak tanımaz

tutunılar sergilemiş, Lübnan halk ını saldırılar, ölüm ve soykı-

rmıla karşı karşıya b ırakmıştır. Siyonist düşman Lübnan'daki
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AL-BASHEER altyap ıyı yok etmiş, uluslararas ı yasalan hiçe sayarak Lübnan
RAGAB halicma kar şı yasaklı silahlar kullann-uştır. Uluslararası örgütler

ise İsrail'in bütün bu uygulamalar ını, bahusus Filistin ve Lüb-
nan Haikmın değerlerine, mal varlıklarma ve uygarhklar ına
saldırmasım insani amaçla yaptığını terennüm etmiştir. Şüp-
he yoktur ki ayr ımc ılık yapan bu örgütler gerçeği çarp ıtarak
İsrail'i demokratik bir ülke addetnıiş Filistin ve Lübnan' ı anti
demokratik kabul tmişlerdir.

Bu yapay politikalardan müte şekkil Siyonist olu şum, BM
Anlaşmasma, Cenevre Sözle şmesine ve İnsan Hakları Evrensel
Bildirisine aldırmadan varlığıru sürdürmekte, BM kararlar ını,
Uluslararas ı toplumun resmi ve gayri resmi çağrılarım, kma-
malarını dikkate almamaktadır. Siyonist oluşumun topraklar ı
gasp ederek müsadere etmeye devam etmesinde; katilamlardan
suikastlara, evlerin yerle bir edilmesinden masum çocuklar ın
katledilmesine kadar Filistin halk ına yönlik en adi suçları sür-
dürmesindeki ısrarı ve kural tanımazhğırıın sebebi, toplumun
ve müesseslerin İsrail'i durdurmaktaki acziyeti ve ona maddi
ve siyasi destek ve gerekçeler sunan kurumlar ın varlığıdır.
Nitekim BM organları ve Güvenlik Konseyi sald ırılarına yasal
dayanak bulmas ı için İsrail'e hizmet etmektedir.

Mültecilerin yurtlarına dönme hakkı bulunduğunu vur-
gulayan uluslararas ı anlaşmalara rağmen milyonlarca Filis-
tinlinin ülkelerine geri dönmelerinin yasaklanmas ı şüphesiz
ayrılıkçı bir tutumdur. Çünkü bir halk, haklara muhalefetin
yasaklandığı bütün kanun ve yasaların haklarmdan mahrum
bırakıhtuştır.

Bu gün Filistin'de yaşanan, Lübnan'da yaşanmış olan
insan hakları ihlalleri uluslararas ı anlaşmaları ve sözleşnieleri
değersiz kılmaktadır. Bütün devletler, kurumlar ve örgütler
bu ihlalleri gerçekle ştiren ayr ılıkçı Siyonist Oluşumu, söz
konusu anlaşmalara ve sözleşmelere uymak ve sayg ı göster-
meye mecbur b ırakmak için çabalamad ıkça bu durum devam
edecektir.
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Direniş hakkı işgal devam èttigi sürece bütün dünyevi ya- AL-BASHFER

salarda meşru bir hak olmasına rağmen, içinde bulundu ğumuz RAGAB

asırda kavramlar değişmiş, öyle ki sistemli katliamlar, tehcir Al-IWIR İ N

politikası, torakların müsaderesi ve soykırım; işgalcilerin ve
onlara destek olanların anlayışma göre meşru kabul edilirken,
direniş terör eylemi olarak addedilmiştir.

Günümüzde güçlü devletlerin çe şitli bahanelerle (demok-
rasinin tesisi, terörle mücadele, kitle imha silahlarırun yok edil-
mesi) zayıf devletlere yönelik işgal ve dayatmalar ı artık meşru
olmuştur. İşgal, soykırım ve siyasi tahakküm asnmıza damgasını
vunnuştur. Belki de bunun en güzel kanıtı Irak'ta yaşananlardır.
Şöyle ki; dünya güçlülerin zay ıflan ezdiği vahşi bir ormana dön-
müştiir. Güçlüler hakları ve kuralları belirlerken, beşer arasında
eşit yaşam ve eşit haklara sahip olmak bakımından insanlığın
kültürü, mdeniyeti ve hedeflerine yer yoktur.

Dünyanın her tarafında avukatlara, insan hak ve hürri-
yetleri savunucularma, bar ış ve özgürlük severlere ve insan-
lar arasında eşitliği savunanlara; barış, güvenlik ve eşitlik
sağlanmasında büyük görevler düşmektedir. Öyle ki; bar ış
kavramı insan haklarına eşit şekilde ve ayr ım yapmadan saygı
göstermeye dayali olmal ıd ır. Barışa , sevgiye, özdür ya şama,
eşit haklara çağıran bütün semavi dinlerde güçlünün güçsüze
tahakkümüne yer yoktur. İnsanlar tek bir yaratıc ı önünde eşit-
tir. İnsanlar arasında imtiyaz söz konusu değildir. . Üstünlük
iyilikte, yardımlaşmada iş birliği yapmada, adaleti tesi>ste ve
insan haklarma saygı göstermededir. Avukatlar, barolar, sivil
toplum kurulu şları bölgesel ve uluslararas ı teşkilatlar şiddet
ve katliam yerine bar ışı tesis etmek için ça ğrıda bulunmal ıdır.
Bölgesel ve uluslararas ı örgütler arasında dünyada ban ş ve
insan haklarına saygının ikame edilmesi için kar şılıklı diyalog
kurulmali ve Sürekli fikir al ışverişi yap ılmal ıdır.

Avukatların bu amaçlara ulaşmada faal bir rol üslenme-
lerini mümkün k ılan ve devletleraras ı kararlarda etkin olan
uluslararas ı ve bölgesel kurumlar arac ılığıyla yapmaları ge-
rekenler şunlardır;
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4-B4SHEER	 1. Şiddete son verilmesi, insan haklar ı kavramlarının yay-
RAGAB gınlaştırılması, barış kültürünün ve hoşgörü kültürünün gayri

AL-rW ı R İN resmi uluslararas ı örgütler tarafından ve medya tarafından
insan haklarını alakadar eden konularda özel ve dizi yay ınlar ı
yapmak suretiyle desteklenmesi, kitlesel iletişim araçlarından
ve uydu kanallar ından azami derecede faydalarulmas ı .

2. Insan haklar ı kavramlar ın ın yaygınlaştırılması için
uluslararası insan haklar ı örgütleriyle birlikte devaml ı surette
hukuk sempozyıınılarırun düzenlenmesi,

3. Barış, kardeşlik ve eşitliğin tesis etmeyi amaçlayan diya-
loglarm artırılması, bu amaca ulaşmak için protestolar, gösteri-
ler ve bar ış mitingleri gibi baskı araçlar ının kullanılmas ı .

4. Bu alanda faaliyet gösteren uluslararas ı, yerel ve resmi
örgütler arasında ziyaretle şmelerin yapılması ve sürekli bir
iletişim kurulmas ı .

5. İnsanlık mirasına sahip çıkan, İslamiyet ve Hıristiyanh-
ğın mukaddesatını koruyan ve uygarlığı temsil eden eserleri
himaye eden cemiyetler kurulması ve bu cemiyetlerin bar ış
kültürünü ve barış içinde yaşamay ı özendirmede istihdam
edilmesi.

Değerli konuklar.

Güven içinde yaşamak isteyen İnsanın banşa olan tutku-
su, her yerde sava ş rüzgarlarını dağıtarak masum insanlar ın
kanlar ının dökülmesine mani olur.

Dünyada güç ve despotizmi hareket noktas ı ittihaz edenler,
batıl ideolojiler ve asıls ız iftiralarla insan hakları ad ına hareket
eden ancak haktan uzak olan mütekebbir yöneticilerdir. Çünkü
insan hakları adına hareket edip, onu hiçe sayan ve haiklara
demokrasi çağrısında bunma saik ıyla haklarını gasp ederek
insan haklarına en önce saldıran yine bu yöneticilerdir. Sanki
demokrasi bu yönetim helal di ğerlerine haramdır. Kendileri-
ni yeryüzünün ilahlan addeden bu despot yöneticiler hayali
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dosyalar oluşturmak suretiyle asıls ız bilgiler düzenleyerek AL-BASH[ER

masum insanları katletmişler ve bütün insan hakların ayak- RAGAB

lar altına alnuşlard ır. Bütün bunları kendi elleriyle yaptıklar ı
terörle savaşmak ve kitle imha silahlar ını yok etmek ad ına icra
etmektedirler.

Dünya, farklı ırklar arasında gelişen beşeri toplulukların
medeni haklarını, bir halkı vatanmdan sürerek, toprağını işgal
ederek, vatandaşlık haklar ını elinden alarak, öldürerek, bütün
şiddet yoliarma başvurarak ve onun mücadelesini terör kabul
ederek mi verecek! İşte dünyay ı ilgilendiren ve gelecekte de
ilgilendirmeye devam edecek Filistin sorunu Orta Do ğudaki
çatışmaların ana ekseni olmu ş, bu çatışmaların yans ımaları ve
olumsuz etkileri bütün dünyay ı sarnuştır.

Bütün milletler gaflet uykusundan uya ıımal ı sorumluluk-
ların yerine getirerek uygun şekilde davranmal ıdır.

Haks ız uygulamalar icra eden güçlü devletlerin müte-
kebbir yöneticileri, idrak etmeliler ki onlara o gücü veren,
onlardan daha güçlüdür ve güçlerini ellerinden almaya daha
muktedirdir, tarihi hadiseleri ibret nazar ıyla bakıp değerlen-
dirmelidirler.

Değerli misafirler

Barış hedefimiz özgürlük ve insan haklar ına saygı yolu-
muz olsun, yaşasin özgürlük için savaşanlar, yaps ın Filistin
direnişi...

Allah' ın selamı fahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
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(Suriye Barosu Ba şkan Yardımc ısı)

The Continuing Israeli Aggression Against the Rule
of İnternational Humanitarian Law

1. İntroduction to the international humanitarian
law(İHL):

İnternational humanitarian law, is righteously considered
as one of the branches of law, although it is derived from public
international Iaw, it enjoys certain specificity which aliows us
to allocate to it a special position among other branches of the
law. İnternationaihumanitarian law, covers a group of rules
which ainıs at achieving humanitarian purposes such as res-
tricting the armed conflicts results, to protect the persons not
participating at the armed conflicts and to limit the methods
and military tactics used at war. İnternational humanitarian
law (IHL) is know also as the law of the war or the law of ar-
med conflicts.
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2.Distinction between İnternational Humanitarian Law
and Human Rights Law:

Despite that there isa big difference between the twa laws,
sometimes the two concepts are confused. Whereas, the end
result of both laws is to protect human rights, international
humanitarian law applies ta armed canflicts and not to inter-
nal ones. The rules af international humanitarian law applies
ta ail parties whenever a canflict arises, along with the start
of military operatioııs irrespective of who started the conflict.
Human rights law applies at peace times with the possibility
of suspending some of its pravisions during armed cor ıflicts.

Human rights İaw principal fcnmdations are embadied
into the Humarı rights charter composed af: The Universal
Deciaratian of Human Rights issued on 10 December 1948 in
addition ta the twa international pacts: The İnternational Pact
For Civil and Palitical Rights and the İnternational Pact For
Ecanomic, Sacial and Cultural Rights.

On the ather hand, international humanitarian law is taday
mastiy embodied in the Faur Geneva Conventians of 1949 and
their additional pratacols.

3.The Essence of İnternational Humanitarian Law:

Since ancient times international humanitariar ı law was
gradualiy formed of subsequent civilizations religious and
customary rules regulating the war. Later an, the peaple co-
difled such rules and customs inta written laws as manifested
in international canventians beginning af the 19 1h century and
20 century such as the Hague conventian of 1907. With the
development of the human mind and the woes af the war in
Europe, the international humanitarian law crystallized from
the follawing saurces:

1. The faur Geneva canventions af 1949 which are canside-
red as the most important source of the rules af internaionaİ
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(MRWAN humaııjtarjan law to which most of the states acceded and
YUOSSEF agreed that such conventions iri addition ta their protocols for

the year 1977 are binding on aH states.

Those conventions are:

a. The Geneva Convention For the Ameliorations of the
Condition of the Wounded z Sick in Armed Forces in the Field
of August 12, 1949.

b. The Geneva Convention For the Amelioration of the
Condition of Wounded Sick and Shipwrecked Members of
Armed Forces At Sea of August 12, 1949.

c. The Geneva Convention Relative to The Treatment of
Prisoners of War of August 12, 1949.

d. The Geneva Convention Relative to The Protection of
Civilian Persons in Time of War of August 12, 1949 which is
considered as the most important convention of international
humanitarian Iaw.

There are 2 additional protocols to the Geneva conventions
issued in 1977:

- The Protocol Additional to the Geneva Conventions of
12 August 1949, and relating to the protection of Victims of
international Armed Conflicts. (Protocol 1)

- The Protocol Addjtional to the Geneva Conventions of
12 August

1949, and relating to the protection of Victims of İnterna-
tional Armed Conflicts. (Protocol2)

in addition to other conventions regulating the issues of
the Iaw of the war such as:

2. The 1954 convention related ta the protection of cultural
rights at the time of armed conflicts.
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3. The 1972 Convention related to the ban on biological
weapons.
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KONUŞMASI4. The 1980 Convention related to conventional weapons
and its five additional protocols.

5. The 1993 Convention regarding chemical weapons.

6.The 1997 Ottawa convention related to ban on anti per-
sons mines.

7. The facultative protocol for the year 2000 related to the
rights of the child and protection of children at times of armed
conflicts.

The rules of international humanitarian Iaw are considered
binding even those rules wbich are not yet codified because
they are considered as forming part of customary international
law.

4. Application of İnternational Humanitarian Law:

İnternational humanitarian law applies to armed conflicts
mostly in the foliowing two situations:

A. The protection of individuals not partidpating, or be-
came not participating into the armed actions: İnternational
•Humanitarian Law protects civilian population, medical and
religious staff, the wounded, prisoners of war, hospitais and
religious centers, humanitarian aids convoys especialiy the
Red Cross and Cresent.

B. İnternational Humanitarian Law aims at restricting the
means of war especialiy, the weapons, and methods of waging
military operations such as military plans and tactics. İnterna-
tional Humanitarian Law impose a ban on ali weapons which
cause superfluous injuries to individuals and those which cause
long term damage to the environment in addition to chemical
and biological weapons, the explosive bullets and anti-person
mines.
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ARWAN	 The main question is do states compiy with international
YUOSSEF humanitarian law. The answer is unfortunateiy frustrating be-

SABBAGON it is a negative. War are beco ıning more and more cruel
and numbers of their casualties among civilian populations
are increasing too. Very often the so called "grave breaches"
as denote by Geneva convention are conımitted as a routine
matter by the parties to the armed conflicts.

Grave braches of İnternational Humanitarian Law(IHL.)
are defined in article (50)of first Geneva convention, article(51)
of the second convention and article (131) of the third Geneva
convention iri addition to article (147) of the Fourth Geneva
convention such as: premeditated kilhing, inhumane treatment,
and destruction of properties.

5. lsrael and the fate of İnternational Humanitarian
Law(IHL.):

A. Israel has illegaliy took over the land by force since the
war of 1948 despite that the rules of international law do not
recognize the use of force as a legitimate way to obtain 0w-
nership of land no matter how long the occupation of the land
last. This means no statue of limitations could n ın in order
to grant legitimacy to the occupation accörding to the settled
principle of international law. Israel has also occupied other
Arab land during the wars of 1956, 1967, 1973 and the wars
against Lebanon in 1978, 1982 and 2006,  where Israel used to
wage its armed aggressions against the land and the civilian
population to annex parts of the occupied lands to its artificial
entity. Israeli occupation to Arab land persists despite the re-
solutions of the United Nations and international legitirnacy
ordering İsrael to withdraw from the occupied lands.

B. Israel violates the rules of İnternational Humanitarian
Law(IHL) through forced deportation of the population and
not aliowing the civilian population to return to their homes
despite the end of the military operations in addition to impo-
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sing collective pur ıishments on the civilian population.

C. Facts on the ground indicate that Israel persists in vi-
olating the right of the Pa1esbnian populations through the
practice of apartheid against the Falestinian. Such practices
are mostiy represented by the wail of separation which ait the
Palestinian territories along with the building of settlements
on the occupied land, preventing the Palestinian people from
the use of his right to seli- determination, his right to build his
national independent state with Jerusalem as its capital.

D. Israel is comnıitting grave breaches of international
humanitarian law through:

1. The use of excessive military force without an>' attention
to the physical integrity of the civilian population.

2. Inflicting intended damage to the civil property and
the infrastructure.

3. Not-ailowing medical staff to reach the wounded in
addition to the detention of members of the medical staff.

4. The execution of detained Falestinians.

5. The administrative detention of thousands of Palesti-
nians without any trial and for long periods, the last was the
detention of members of the Palestinian cabinet and elected
members of the Palestinian legislative council.

6. Terrorizing and threatening the civilian population in
Gaza and the West Bank.

7. Continuing the policy of state sponsor terrorism, Israel
is indeed the first terrorist in the world.

8. Destroying the agricultural Palestinian land, uprooting
the trees and plants, polluting the environınent under the
security pretext.

9.Capturing Arab waters, especially in the south of Leba-
non and Golan heights to ensure the Israeli needs for potable
waters an for irrigation.
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10.Desecrating Muslim and Christian holly places.

11.Use of internationaliy forbidden weapons in Israel
nıilitary operations such as the white phosphorus gaz, cluster
bombs and poisonous chemical weapons.

12. Threatening peace, security and stabihty of the Midd-
le East region through Israel persistence ta develop nuclear
weapons. Israel is the sole state in the world, which nuclear
compounds are not subjected ta the inspection of the İnterna-
tional Atomic Energy Agency.

AU above Israeli practices constitute, blatant and grave
breaches of the provisior ıs of international humanitarian law.

6. The Israeli war against Lebanon and the violation of
İnternational Humanitarian Law:

Israel has waged its war against Lebanon during July and
August 2006, violating thus the Lebanese natianal sovereignty
in addition ta all rules of international humanitarian law as
Israel did the following acts:

1. Destroying the Lebanese infrastructure, bridges,
highways, airports, hospitals, energy water and gaz stations
in addition ta polluting the Lebanese cost.

2.The mass killing of civilian population, children, elderly
and women. The massacre of / Kana 2/ is a living example of
the Israeli army brutklity and its non respect of any minimal
humanitarian considerations.

• 3. Throwing more than 1 Million cluster bamb on the Le-
banese territory an the last day of its aggressionjust before the
UN. Security council declared cease of military operations.

4. The Shelling af ambulances, medical, humanitarian
and aid convoys heading to Lebanon such as bombing the red
crescent convoys comir ıg ta Lebanon from the United Arab
Emirates.
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5. Imposing an air and sea biockade on Lebanon in addition MARWAN
to not aliowing the entry of any humanitarian aid to Lebanon YIJOSSEF
unless with the prior permission of the İsraeli occupying forces,
taking into consideration that such siege is unprecedented in
-the world since it is the UN. Security council is the cornpetent
body to issue resolut-ions to impose such siege.

6. Striking the posts of the United Nations and cutting off
international highways.

Such above enumerated İsraeli aggressive practices cons-
titute war crirnes, crimes against hurnanity and the crirne of
aggression which ali the international humanitarian law sancti-
ons and prosecufe the perpetrators of such crirne whether they
are individual or states and impose on thern the appropriate
penalty.	 -

Very often the question of how to enforce the rules of
international humanitarian law against the Israeli inhumane
practices is raised. The issue is how to stop Israel's violation of
the international hurnanitarian law in a new world order which
claims to be the guardian of justice and peace in the world.

It has becorne necessary to subject Israeli practices to in-
ternational control and to bring penal justice to the violators.
This requires the foliowing:

1. To stop Israel from arming itseif notably with nuclear
forbidden lethal weapons and to iınpose an embargo on ship-
ment of arrns to İsrael.

2. To oblige Israel to pay compensations for ali damage it
has inflicted to the civilian population and their belongings in
both Palestine and Lebanon.

3. To incrirninate acts of Israeli officials and to hold thern
accountable for their criminal acts.

4.To oblige Israel to enforce international Iegitirnacy reso-
lutions by withdrawing its troops from the occupied territories
in Palestine, Lebanon, Syria and Jordan.
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YIJOSSEf to the Paleğtinian people and üs right to form its national inde-

	

SABBAGRIN 	 state as per the decisions of international legitimacy.

However, the world is stili as of today silent and turning
a blind eye to the Israeli aggressive practices.

It is feared that such international world silence might be
interpreted as acceptance to such practices which would lead
to catastropMc results, inter alia, the fail of international hu-
manitarian law, the settir ıg up of the policy of aggression and
violence iri the world as a means to solve disputes.

This is why the jurists have an important role to play in
raising the awareness in the rules of international humanitarian
law in cooperation with other Bar Associations, Jurists leagues
and aH those who care to enforce a rule of law in our world in
order to achieve the weifare of the whole world.
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Uluslararası insani Hukukun Üstünlüğüne Karşı
İsrail'in Süregelen Saldırganlığı

1. Uluslararas ı İnsani Hukuka Giriş
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Uluslararası İnsani Hukukun, hukukun bir dah olarak de-
ğerlendirilmesi doğrudur ve uluslararas ı kamu hukukundan
türemiş olmasına rağmen, hukukun diğer dallan arasında özel
bir konuma yerle ştirilmeye izin verecek belirli bir özgünlü ğe
sahiptir. Uluslararas ı insani hukuk, silahlı çatışmaların kısıtlan-
ması, insanların silahlı çatışmalara katılmaktan korunmaları ve
savaşta kullanılan yöntemlerle askeri taktilderirı s ınırlandırıl-
ması gibi insanc ıl amaçlar ı hedefleyen bir grup kurak kapsar.
Uluslararası İnsani Hukuk aynı zamanda savaş hukuku ya da
silahlı çatışma hukuku olarak da bilinmektedir.
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2. Uluslararas ı İnsani Hukuk ile
İnsan Hakları Hukuku Arasındaki Ayrım:

Bu iki hukuk arasmda büyük bir fark olmasma karşın ba-
zen bu iki kavram birbiriyle kar ıştırılmaktadır. Her ne kadar
her iki hukukun da nihai amac ı insan haklar ını korumaksa
da uluslararas ı insani hukukun geçerli oldu ğu alan silahl ı
çatışmalardır, iç meseleler de ğil. Uluslararası insani hukukun
kuralları bir çatışma doğar doğmaz, askeri operasyonlarda
ise çatışmayı kimin baş lattığına bakılmaksızın tüm taraflar
açıs ından uygulanır. İnsan hakları hukuku ise silahlı çatışma
zamanında baz ı hükümlerinin askıya alinabilmesi olasılığıyla
barış zamanlar ında uygulanır.

İnsan Haklar ı hukukunun temel ilkeleri şu İnsan Hakları
belgelerinde somutlaştırılmıştır: 10 Aralık 1948'de ilan edilen
İnsan Haklar ı Evrensel Bildirgesi, Uluslararas ı Medeni ve Siyasi
Haklar Paktı ve Uluslararas ı Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklar Paktı .

Diğer yandan uluslararas ı insani hukuk en çok 1949 tarihli
Dört Cenevre Sözle şmesi ve Ek Protokollerinde somutla ş tırıl-
nuş tır.

3. Uluslararas ı İnsani Hukukun Özü

Eski zamanlardan beri uluslararas ı insani hukuk, farkl ı
medeniyetlerin savaşları düzenleyen dini ve örfi kurallarmdan
aşama aşama meydana gelmiştir. Daha sonra insanlar bu tür
kuralları ve görenekleri, 1907 tarihli La Haye Sözle şmesi gibi
19. ve 20. yüzy ıllardan itibaren uluslararas ı sözleşmelerde de
göstrildiği gibi yazıl ı kanun haline getirmişlerdir. İnsan ak-
Imm gelişmesi ve Avrupa'daki savaşın üzüntüleriyle birlikte
aşağıda belirtilen kaynaklardan uluslararas ı insani hukuk
doğmuştur:

1. Uluslararas ı insani hukuk kurallanmn en önemli kay-
naklarından kabul edilen 1949 tarihli Cenevre sözle şmelerine
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birçok devlet taraf olmuştur ve 1977de bu tür sözle şmelerin MARWAN
ek protokolleri ile birlikte tüm devletler üzerinde ba ğlayıcı YUOSSEF

olduğunu kabul etmişlerdir. Bu Sözleşmeler:

a. Kara sava şındaki yaral ı ve hastaların durumunun

iyileş tirilmesine ilişkin 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Söz-
leşmesi.

b. Deniz savaşmdaki yaralı, hasta ve kazazedelerin duru-
munun iyileştirilmesine ilişkin 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre
Sözleşmesi.

c.Savaş esirlerinin tedavisine ilişkin 12 Ağustos1949 tarihli
Cenevre Sözleşmesi.

d. Uluslararası insani hukuk alanındaki en önemli sözle şme
kabul edilen 12 Ağustos1949 tarihli Sava ş zamanında sivillerin
korunmas ı hakkında Cenevre Sözleşmesi.

1977 de yay ınlanan Cenevre Sözleşmeleri'ne ek 2 Protokol
bulunmaktadır:

- Uluslararası Silahlı Çatışmalarda Mağdurların Korunma-
sına ilişkin 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözle şmesi'ne Ek
Protokol (1 no'lu Protokol).

- Uluslararas ı Silahh Çatışmalarda Mağdurların Korunma-
s ına ilişkin 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi'ne Ek
Protokol (2 no'lu Protokol).

Savaş hukukuna ait meseleleri düzenleyen di ğer sözleş-
meler aşağıdad ır:

2. Silahlı çatışma zamanında kültürel hakların korunma-
s ına ilişkin 1954 tarihli Sözle şme.

3. Biyolojik silahların yasaklanınasına dair 1972 tarihli
Sözleşme.

4. Konvansiyonel silahlar hakkında 1980 tarihli Sö zleşme
ve 5 adet Ek Protokolü.

5. Kimyasal silahlar hakkında 1993 tarihli Sözleşme.

6. insanlara karşı kullanılan may ınların yasaklanmasına
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dair 1997 tarihli Ottowa Sözleşmesi.

7. Silahli çatışma zamanlr ında çocuk haklar ının ve ço-
cuklarm korunmas ı hakkında 2000 yılı için ihtiyari Protokol.
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Uluslararası insani hukuk kuralları yasalaşmamış olsa bile,
örfi uluslararas ı hukukun bir parças ı sayıldığından bağlayıcı
kabul edilir.

4. Uluslararası İnsani Hukukun Geçerliliği

Uluslararas ı insani hukuk silahlı çatışmalarda çoğunlukla
aşağıdaki iki durumda geçerlidir:

A. Silahlı eylemlere katilmayanlann korunmas ı: Ulusla-
raras ı insani hukuk sivil nüfusu, sağlik ve din personelini,
yaralıları, savaş esirlerini, hastane ve ibadet yerlerini ve K ızılay
ya da Kız ılhaç gibi insani yardım konvoylarını korur.

B. Uluslararası insani hukuk, başta silahlar olmak üzere
savaş araçları ile askeri planlar ve taktikler gibi askeri operas-
yon yöntemlerinin kıs ıtlanmas ını amaçlar. Uluslararas ı insani
hukuk, insanlarda kalıcı yaralara, çevrede ise uzun dönemli
hasara neden olan tüm silahlar ın yanı sıra kimyasal ve biyolojik
silahların, patlayıcı maddelerin ve anti-personel may ınların da
yasaklanmasmı zorunlu kılmaktadır.

As ıl soru devletlerin uluslararas ı insani hukuka uyup uy-
madıklar ıdır. Cevap ne yaz ık ki olu ırısuzdur. Sava şlar gitgide
daha zalimleşmekte ve sivil nüfus arasındaki ölü ve yaralı
sayısı da artmaktad ır. Cenevre Sözle şmesi'nde zikredilen "ağır
ihlaller" çoğunlukla silahlı çatışmanın taraflarının rutin bir
eylemi haline gelmiş tir.

Uluslararas ı insani hukukta a ğır ihlaller Birinci Cenevre
Sözleşmesi'nin 50. maddesi, İkinci Cenevre Sözleşmesi'nin
51. maddesi, Üçüncü Cenevre Sözle şmesi'nin 131. maddesi
ile Dördüncü Cenevre Sözle şmesi'nde "kasten adam öldürme,
insanlık dışı muamele ve mülkiyetin tahrip edilmesi" şeklinde
tanımlanmıştır.
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5. İsrail ve Uluslararas ı İnsani Hukukun Kaderi

A. İsrail 1948 Savaşı'ndan bu yana topraklar ı yasadışı bir
şekilde ele geçirnüş tir, oysa uluslararas ı hukuk kurallarına
göre bir toprak üzerindeki i şgal ne kadar sürerse sürsün top-
rağa sahip oltmurken zor kullanılmasını meşru bir yol olarak
tanımamaktad ır. Bu şu anlama gelir: Yerle şik uluslararas ı
hukukuna göre işgale meşruiyet kazand ı rabilecek hiçbir za-
manaşımı hükmü yoktur. İsrail ayni zamanda 1956, 1967 ve
1973 savaşlarında ve Lübnan'da 1978, 1982 ve 2006 y ılında
yaptığı savaşlarda başka Arap topraklarını da işgal ederek
yapay varlığına toprak katmak amacıyla sivil nüfusa karşı sal-
dır ılar düzenlemiştir. İsrail'in Arap topraklar ındaki işgali, BM
kararlarına ve İsrail'in bu topraklardan çekilmesini emreden
uluslararası meşruiyet kurallarma karşın sürmektedir.

B.İsrail halkı zorla yerinden ederek ve askeri operasyonla-
rın sona ermesine rağmen sivil nüfusun evlerine dönmelerine
izin vermeyerek, ayr ıca sivil hakla kolektif cezalar vererek
uluslararas ı insani hukuk kurallarını ihlal etmektedir.

C.Olaylar İsrail'in Filistinlilere ayr ımcılık uygulayarak Fi-
listin halkının haklarını ihlal etmekte ısrar ettiğinin göstermek-
tedir. Buna benzer uygulamalar ın en belirgin örnekleri Filistin
topraklarını kesen duvarın yanı sıra iş gal altındaki topraklarda
yerleşim yerlerinin kurulmas ı, Filistin halkının kendi kaderini
tayin hakkını kullanmasının ve Kudüs başkent olacak şekilde
bağımsız bir ulus devlet kurmas ının engellenmesidir.

D. İsrail aşağıdaki yollarla uluslararas ı insani hukukta ağır
ilılallere sebep olmaktad ır:

1. Sivil nüfusun fiziksel bütünlüğünü dikkate almadan
aşırı askeri güç kullanarak.

2. Sivillere ait mülkiyete ve altyap ıya kasti zarar vererek.

3. Sağlık personelinin yaralılara erişimini engellemenin
yanı sıra sağlık personelini hapis tutarak.

4. Tutuklu Filistinlileri öldürerek.
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RWAN	 5. Binlerce Filistinliyi yarg ılamadan ve uzun sürelerde
YUOSSEF hapis tutarak. Bunlardan sonuncusu Filistin kabine ve yasama

05	
meclisi üyelerinin hapsedilmesi olmu ştur.

6.Gazze ve Batı Şeria'daki sivil nüfusu terörize edip tehdit
ederek.

7. Devlet güdümlü terörizm politikas ını sürdürerek, İsrail
aslinda tarihteki ilk teröristtir.

8.Filistin'deki tarımsal alanlan yok ederek, a ğaç ve bitkileri
kökünden sökerek, güvenlik bahanesiyle çevreyi kirleterek.

9. Başta Lübnan ve Golan tepelerinde, İsrail'e içme ve su-
lama suyu sağlamak amacıyla Arapların sularına el koyarak.

10.Müslüman ve Hıristiyalıların kutsal yerlerine sayg ısız-
ilk ederek. -

11.Askeri operasyonlarda beyaz fosfor gaz ı, misket bom-
bası ve zehirli kimyasal silahlar gibi uluslararas ı yasaklanmış
silahlar kullanarak.

12.Nükleer silah geliştirmede ısrar ederek Orta Doğu'daki
barış, güvenlik ve istikrarı tehdit ederek. İsrail, nükleer bile-
şin-ılerin Uluslararas ı Atom Enerji Kurumu'nun denetimine
tabi olmadığı dünyadaki tek devlettir.

İsrail'in yukar ıda belirtilen tüm uygulamalar ı uluslararası
insani hukuk hükümlerinin aç ık ve ağır ihlalini teşkil etmek-
tedir.

6. İsrail'in Lübnan'a Kar şı Savaşı ve
Uluslararas ı İnsani Hukukun ihlali

İsrail 2006 yılının Temmuz ve Ağustos aylarmda Lübnan'a
savaş açarak hem Lübnan'ın ulusal egemenliğini hem de ulus-
lararası insani hukuktaki tüm hükümleri a şağıdaki yollarla
çiğnemiş tir:

1. Lübnan'daki altyap ıyı, köprüleri, otoyollar ı, havaalan-
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larını, hastaneleri, ene ıi, su ve gaz istasyonlarını tahrip ederek
ve de Lübnan kıyılar ını kirleterek.

2. Sivil nüfusu, çocuklar ı, yaşlıları ve kadınları topluca

öldürerek. 2. Kana katliamı İsrail'in ordusunun vah şetinin ve

asgari insanc ıl kaygılara bile saygı gösterilmediğinin yaşayan

örneğidir.

3. i3M Güvenlik Konseyi askeri operasyonlar ın durdurul-

masını ilan etmeden hemen önce Lübnan'a sald ırısının son gü-
nünde Lübnan topraklanna 1 milyon misket bombası atarak.

4. Lübnan'a giden ambülanslar ile t ıbbi ve insani yardım
konvoylarına patlayıcılarla saldırı düzenleyerek, Birleşik Arap

Emirlikleri'nden Lübnan'a giden Kız ılay konvoyunu bomba-

lamak gibi.

5. Lübnan' ı hava ve denizden abluka altına alarak, bunun

yanı sıra İsrail işgal kuvvetlerinin ön izni olmadan Lübnan'a
insani yard ımın girmesine izin vermeyerek. Burada Sözkonusu
olan BM olduğu için bu ku şatmanın dünya tarihinde benzeri
yoktur. Bu türden bir ku şatma için gereken karan çıkartmakla

yetkili organ Güvenlik Ko ııseyi'dir.

6. BM'in görev yerlerini vurarak ve uluslararası karayol-

larını keserek.

İsrail yukar ıda sayılan sald ırgan faaliyetleri uluslararas ı
insani hukuk tarafından yasaklanan ve failleri gerek bireyler
gerekse devletler olsun cezaland ınlan savaş suçu ve insanhğa

karşı suç teşkil etmektedir.

İsrail'in saldırganlıklarına karşı uluslararası insani hukuk

kurallarmın nasıl uygulanacağı sorusu s ıklıkla sorulmaktadır.
Sorun dünyada adaletin ve bar ışm koruyucusu olduğunu iddia

eden yeni dünya düzeninde İsrail'in uluslararas ı insani hukuku

ihlal etmesinin nasıl durdurulaca ğıdın.

İsrail'in eylemlerini uluslararas ı denetime tabi kilmak ve
ihlal edenlere ceza adaletini uygulamak zorunlu hale gelmiştir.

Bunun için aşağıda sayılanların yapılmalıdır:

153



	

MARWAN	 1. İsrail'in özellikle yasaklann-u ş nükleer silahlarla silah-
YUOSSEF lanirıas ını durdurmak ve İsrail'e silah sevk ıyatına ambargo

	

SABBAGH'IN	 getirmek.
KONU Ş SI

2. İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki sivil halka ve halkın
mal-mülküne verdiği zarar karşılığında tazminat ödemeye
zorlamak.

3. İsrailli görevlilerin eylemlerini suç say ıp, bunları işle-
dilderi cezai fiillerden ötürü sorumlu tutmak.

4. İsrail'in askerlerini Filistin, Lübnan, Suriye ve Ürdün'deki
işgal topraklarmdan çekilmesini sa ğlayarak İsrail'i uluslararas ı
meşruiyet kararlar ım uygulamaya zorlamak.

5. İsrail'i Filistin halk ının kendi kaderlerirıi tayin hakkına ve
uluslararası meşruiyet kararlar ı gereğince bağımsız bir ulusal
devlet olma hakkına saygı göstermek zorunda b ırakmak.

Fakat dünya bugün de sessiz kalmakta ve İsrail'in saldırgan
eylemlerine gözlerini kapatmaktad ır.

Bunun gibi uluslararas ı çapta bir suskunluğun bu eylem-
lerin kabul edilmesi olarak yorumlanabilece ği korkusu vard ır.
Böyle bir durum, uluslararas ı insani hukukun yerle bir edilmesi
ve dünyada uyu şmazliklarm çözüm arac ı olarak sald ırganlık
ve şiddetin tesisi gibi korkunç sonuçlara yol açabilir. İş te bu
nedenle tüm dünyada refahı gerçekleştirmek amacıyla hukuk-
çular ın diğer Barolarla, Hukukçu Birlikleriyle ve dünyanuzda
hukukun üstünlüğü için kaygı duyan herkesle işbirliği içinde
uluslararası insani hukuk kurallar ı könusunda bilincin art ır ıl-
masmda oynayacaklar ı önemli bir rolleri bulunmaktad ır.
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Sami AKL
(UlA Orta Do ğu Bölge Yardımcısı)

Your Excellency President of the Ankara Bar Mı Vedat SAM İ
Ahsen COSAR,	 AKLİ N

KONU ŞMASI
Your Excellency President of the Arab Lawyers Union Mr.

Sameh Achour,

Your excellencies Fresidents of the different Bar Associa-
tions,

Dear colleagues,

AlIow me at the outset to thank the F'resident of the Bar
Mr. COSAR for inviting the Arab Bars' Fresidents and their
Union to this important symposium.

1 was requested at the last minute to prepare this interven-
tion, so 1 answered the call, despite the sensitiveness of the
issue. Hence Fil be brief in my intervention.

1 wiil try in my intervention to answer three questions:

A- Can't the Arab and Israelis solve their problems through
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sS peaceful means, knowing that armed force never solved any
AKL'IN problem in more than hall a century?

KONU ŞMASI

B- Are aH the Arab and İsraeli intellectuals assuming their
responsibilities in this regard?

C- Won't we ever have peace?

1 start with a brief definition of peace.

Peace does not come ex niliilo,	 -

Peace is not a simple or easy word.

Peace occurs in the aftermath of compiicated problems, as
is the case in the ME.

It was reported that a king once asked for an artistic de-
scription of Peace, and chose the following:

"Peace does not mean to be in a place where there is no
noise, trouble or hard work. Peace means to be in the midst of
aU those things and stili be caim in your heart. That is the real
meaning of peace."

Hence, Peace requires great hearts and enlightened
minds!

In our case, governınents alone cannot end a conflict like
the one opposing the Arabs to Israel.

To build a true Peace, we need more than a hand shake,
and more than a mutual political recognition: we need a heart
to heart reconciliation!

Finaliy, the peoples in the region and their governments
have to exanıine their consciences and put an end to this ev-
eriasting conflict.

Professor Paul Charney from the Sorbonne University said:
"the Arabs cannot forget their desire to go back one day to
Palestine...and adds: " .. Arabs shall always believe that Pal-
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estine is an Arab land... and shall one day be Arab again ... the SAM İ
more they proclaim this, the more compiicated the problems AKI'IN

becomes for the Israelis on the long nın... KONII ŞWS İ

Professor Chamey regretted that Europe does not have an
effective role in the ME.

It must be noted however that the above mentioned conces-
sions should corne from aU stakeholders, not ortiy from one of
the belligerents as is the case so far, where Arabs are the oniy
ones making thern.

In return, the Jews should have a place in Palestine, other-
wise Peace shall be rneaningless.

Peace here should be on two tracks: in other words, both
Arabs and Israelis have to believe in it.

According to Amos Shoken, Former İsraeli Premier Ariel
Sharon once said in an article published by Haaretz:

"77w current peace isa peace beiween leaders. Peoples are against

it. in Egypt, wefind tluı t the acadenzics, the commercial entities and

mıde unions are boycotting Is ı-ne!.., the same ho!ds true for Jordrn ı

"Israel must not be a Jewish state that is not deniocratic. 77 ı 1s

"wou!d metin a faulure of Zionism. Is ı-nel must make very ellort to
"ensure that it has a Jewish majority, and at the same time, it must
"also insure that all its citizens enjoy equal rights ..."

On the other hand, Mr. Lieberman, the new minister of
the İsraell government facing havoc after the war on Lebanon,
said that he will use aH his powers as minister of "strategic
threats" to underniine the peace pröcess and to carry tests on
the Palestinians living in İsrael ta see how loyal they are to this
State, otherwise they shall be deprived of their identity. He also
added the West Bank settlements should becorne part of the
State of İsrael. 1-lere are sorne of his quotations:
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SMi	 "77w answer is exchanges of land and populations and making
AKL'IN. a "hornogeneous Jewis/ı country as ınuch as possible. 1 don't know

KONU ŞMASI zvhy "Palestinians deserve a country that 15 clean of Jews ... and
me are becoming "a binational country Tv/tere 20 % are minorities.
Ifwe rnant to keep t/üs a "lewis/t Zionist country, t/tere is no ot/ter
solu tion".

As you've noted, t/tere is a clear contradict-ion behveen the
positions of Sharon and those of Lieberman.

But despite of al] that, the Palestinians alone shall have
the right to decide what they want in any solution pertaining
to their State.

Now, are the Arab and İsraeli intellectuals assuming their
responsibilities in tbis regard?

AIlow me to say that 1am not in a position to describe Arab
or Israelj intellect-uals. But to hold thern accountable, we need
first to have some data, including the final borders of İsrael.

The moon once asked his mother the sun: why don't you
make me a dress that would shield me from ciimate chang-
es?

And the sun answered back: son, 1 need to know what your
final size is to taior the dress accordingly, and so far 1 haven't
succeeded in figuring it out.

In this, İsrael is siniilar to the moon. When İsraell borders
are set definitiveiy according to the international legitimacy
resolutions, taking into account the rights of the Palestinian
people and the other neighboring countries, then and oniy
then wiil we see a perfectly fitting dress, that of true and just
Peace.

To answer the question asked in the beginning of the
paragraph, 1 say:

As representative of the President of the Union internatio-
nale des Avocats, Mr. Paulo Lins é Sylva, in this symposium,
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And as Regional Secretary of this Union for the Near and SMk İ
Middle Bast, knowing that Israel is member of the Union, 	 AKL' İ N

KONU ŞMASI

And from this perspective alone,

1 would like to cali upon the Fresident of the Bar of Israel,
to launch an initiative, first in bis own Bar, and then with his
government, to work with courage and boldness, in order to
build the Peace that Arab lawyers are looking for, a true, just
and comprehensive Peace based on the decisions of the inter-
national legitimacy.

Only then can we work for establishing justice among
people, and can we achieve a sincere reconciliation and en-
lighten minds, for the sake of the noble goals that are the pillars
of the profession.	 -

Then and only then shall we desene the honorable title of
our profession, "The Peace Messengers"

Good luck and thank you for your attention
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Sami AKL
(UlA Orta Doğu Bölge Yardımcıs ı)

Ankara Barosu Başkanı Sayın Vedat Ahsen Co şar,
Arap Barolar Birliği Başkanı Saym Sameh Achour,
Diğer Barolar ın Say ın Başkanları ve,
Sevgili Meslektaşlarım,

SMi	 Başlarken Ankara Barosu Ba şkan Saym Co şar'a, Arap
AKL'IN Barolarırun Başkanlarını bu önemli sempozyuma davet etti ğ i

KONU ŞASI için teşekkür etmeme izin verin.

Benden son anda bu konuşmayı yapmam rica edildi, ben
de konunun hassasiyetine rağmen ricayı kabul ettim. Öncelikle
konuşmamı özetlemek istiyorum.

Aşağıdaki üç sorunun yanıtını bulmaya çahşacağım:

A. Araplar ve İsrailliler sorunlarını barışçıl yollarla çöze-
mezler mi? Zira biliyoruz ki yarım yüzyild ır hiçbir sorun silahl ı
kuvvetler tarafından çözüme kavuşturulaman-uştır.

B. Tüm Arap ve İsrailli aydmlar bu balc ımdan sorumluluk
üstlenmişler midir?
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C. Hiç barışa ulaşamayacak mıyız?

Barışm kısa bir tanımı ile başlamak istiyorum.

Barış hiç yoktan ortaya ç ıkmaz.

Barış basit ya da kolay bir kelime de ğildir.

• Barış, Orta Doğu örneğinde olduğu gibi karmaşık prob-
lemlerin ard ından ortaya çıkar.

Bir zamanlar Krahn biri Barışın (Huzurun) sanatsal bir
tasvirini istemiş ve aşağıdakini seçmiş :

"Barış <huzur) hiçbir gürültü nün, sorunun ya da zorlu i şin

olmadığı bir yerde bulunmak değildir. Barış (huzur) tüm bu şeylerin

aras ı nda yken lıliM yüreğinizin sakin olmasıdı r. Barışı n (huzurun)

gerçek anlam ı budur."

O halde Barış için büyük yürekler ve aydınlannıış beyinler
gerekir.

Bizim içinde bulundu ğumuz durumda Araplar ile İsrail-
lileri karşı karşıya getiren bir çatışmayı hükümetler tek başına
sona erdiremezler.

Gerçek Barış için tokalaşmadan ve karşıhkh politik tanıma-
dan daha .fazlasma ihtiyacımız vardır: kalp kalbe uzla şı .

Nihayetinde bölgedeki halklar ve hükümetleri vicdan mu-
hasebesi yapmal ı ve bu ezeli çatışmaya bir son vermelidirler.

Sorbonne Üniversitesi'nden Prof. Paul Charney, "Araplar

Filistin'e günün birinde geri dönme isteklerini unutmayacaklard ı r.
Araplar daima Filistin'in bir Arap topra ğı olduğuna ve günün
birinde yine Araplann olacağı na inanacaklard ı r... Onlar bunu
iddia ettikçe sorunlar uzun vadede Israilliler için daha kan şık hale

gelmektedir..."

Prof. Chamey, Avrupa'n ın Orta Doğu'da daha etkin bir
role sahip olmamasmdan üzüntü duymaktad ır.

Fakat şu da Icaydedilmelidir ki tüm taraflar bu fedakArlık-
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suM ları yapmak zorundadır, bu zamana kadar olduğu gibi yalnızca
AKL'IN	 Araplar değil.

KONU ŞMASI

Bunun karşılığında Yahudilerin de Filistin'de yeri olmalı-
dır, aksi takdirde barış anlamsız kalır.

Burada barışın iki ayağı olmal ı : başka bir deyişle hem
Araplar hem de İ srailiiler buna inanmal ıdır.

Amos Shoken'e göre ibr zamanlar eski İsrail Başbakanı
Ariel Şaron Haaretz tarafından yay ımlanan bir makalede
şunları söylemiş :

"Şu anki barış liderler aras ı ndaki bir ban ş tı r. İnsanlar buna
karşıdır. Mı s ır'da üniversitelerin, ticari kurulu şlann ve sendikalann
İsrail'i boykot ettiklerini görüyoruz. Ayn ıs ı Ürdün için de geçerli-
dir...

"İsrail, demokratik olmayan bir Yahudi devleti olmamal ıdı r.
Bu Siyoniznıin yenilgisi anlam ına gelir. İsrail Yahudi çoğunluğuna
sahip olmakla birlikte tüm vatanda şlannm eşit haklara sahip olmas ı
için elinde,, gelen bütün çabay ı göstermelidir..."

Diğer yandan Lübnan savaşından sonra keşmekeşle karşı
karşıya kalan İsrail hükümetinin yeni bakanı Lieberman "strate-
jik tehditler" bakanı olarak barış sürecini baltalamak ve İsrail'de
yaşayan Filistinlilerin bu Devlete ne kadar sad ık olduklar ını
test etmek ve şayet böyle değilse onlan kimliklerinden mahrum
etmek üzere tüm yetkilerini kullanaca ğını söylemişti. Ayrıca
Batı Şeria'daki yerleşimlerin İsrail Devleti'nin bir parças ı haline
gelmesi gerektiğini de eklemişti. Lieberman'm sözlerinden baz ı
ahntılar aşağıdad ır:

"Cevap toprak ve nüfus n ı übadelesi ile mümkün olduğunca
homojen bir Yahudi ülkesi yara tn ıakt ı r. Filistinlilerin niçin Yahudi-
lerden temizl.enmiş bir ülkeyi hak ettiklerini bil ıniyorun ı ... ve nüjüsun
%20'sini az ı nl ıklann olu ş turduğu iki uluslu bir ülkeye dönüşüyoruz.
Eğer bu ülkeyi Yahudi Siyonist bir ülke olarak korumak istiyorsak
başka bir çözüm yoktur".
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Sizin de fark etmi ş olduğunuz gibi Şaron ile Lieberman' ın SAMi

tutumlar ı aras ında çok belirgin bir kar şıtlık vardır.	 AKLIN

KONU ŞASI

Fakat tüm bunlara rağmen, Devletleriyle ilgili herhangi
bir çözüm konusunda ne istediklerine Filistinliler tek ba şına
karar vereceklerdir.

Şimdi Arap ve İsrailli ayd ınlar bu bakımdan sorumlukla-
rını yerine getiriyorlar mı?

Lütfen, Arap ve İsrailli aydınları açıldayabilecek bir ko-
numda olmadığımı söylememe izin vrin. Fakat onlar ı sorumlu
tutmak için öncelikle baz ı verilere ihtiyac ımız vardır, buna

İsrail'in nihai s ınırları da dahildir.

Bir gün Ay annesi Güneşe sormuş: Niçin beni iklim deği-

şiklilderinden koruyacak bir giysi yapm ıyorsun?

Güneş de cevap vermi ş : Giysiyi doğru kesebilmem için
tam ölçünün ne olduğunu bilmem gerekir, ama bunu şimdiye
kadar bir türlü anlayamad ım.

Bu bağlamda İsrail Ay'a benzemektedir. Ancak Filistin
hallurun ve diğer komşu ülke haildarının hakları da göz önün-
de bulundurularak İsrail'in s ınırları uluslararas ı meşruiyet

normlar ına göre kesin bir şekilde belirlendiği zaman tam üs-
iline uyan bir giysi göreceğiz, yani gerçek ve adil bir Bar ış'ın
giysisini.

Paragrafm başı.ıidaki soruya şimdi şu şekilde cevap veri-
yorum:

Uluslararası Avukatlar Birliği'nin Başkan Vekili olarak
Sayın Paulo Lins é Sylva, bu sempozyumda,

Ve Birli ğin-izin Yakın ve Orta Doğu Bölge Sekreteri olarak,
İsrail'in de Birli ğin bir üyesi olduğu bilirıciyle,

Yalnızca ve yalnızca bu perspektifle.

İsrail Barosu Başkanı'nı, Arap avukatlar ın özlemini çek-
tikleri uluslararası meşruiyet kararlan temeline dayalı gerçek,
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SAMi adil ve kapsaml ı bir Barışm inşas ı için öncelikle kendi Baro-
AKI'IN larında, ardmdansa Htikümetlerinde bir giri şim başlatmaya

KONU ŞMASI davet ediyorum.

Ancak o zaman insanlar arasmda adaletin tesisi için çalışa-
bilir ve mesleğin-izin temel direkleri olan yüce amaçlar u ğruna
samimi bir uzla şı gerçekleş tirip zihinleri ayd ırılatabiliriz.

Ancak o zaman mesle ğin-izin saygıdeğer ünvanmı hak
edebiliriz: Barış Elçileri.

Başarılar diler, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

Avukat Sami AKL
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Doç. Dr. Mahmut Mutman
(Bilkent Üniversitesi)

"istisnai Ko şul": Filistin Kampları, Modem Devlet
ve Yeni Şarkiyatç ılık

Modern siyaset kendisini demokrasi ve insan hakları te- MAHMUT

rimleriyle tanımlamaktad ır. Ama tüm modem devletlerin en MUTMAN'IN
bilinen özellikleri arasında, normal siyaset alanının dışına düş- KONUŞMASI

tüğü kabul edilen özel yasal önlemler, s ıkıyönetim gibi istisnai

koşullar ve benzeri siyasal, hukuksal, kurumsal ve yönetimsel
pratikler gibi ısrarla geri dönen olgular ı sayabiliriz. Bu tür ol-
gular birbirinden çok farkh devlet biçimleri ve siyasal kültürler
aras ında çarp ıcı süreklilikler ve benzerlikler göstermektedir.
İşte bu genel ba ğlam içinde Nazi ve İsrail devletleri arasındaki
tarihsel bir süreklilikten söz etmek istiyorum. Bunun hayli tar-
tışmah bir nokta olduğunun farkmday ım. Bu nedenle, sözünü

edeceğim sürekliliğin, yasa sorununu ilgilendiren gayet özgül
ama kesin bir nokta üzerine olduğunu vurgulamak isterim.

İtalyan filozof Giorgio Agamben'in kavramsal çözünilemesini
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A4HMUT (1998; 2005) izleyerek, her ikisi de hem hukuksal hem de siya-
MUTMAN'IN sal kavramlar olan iki de ğişik kavram üzerinde duraca ğım:
KONU ŞAS İ 	 "kamp" ve "istisnai durum". Bu iki olgunun içsel bir ilişkisi

olduğunu görmek zor değil. Yasal ve siyasal bir düzenleme
olarak "kamp" ın, yasanın "istisnai durunı" dediği özel koşulla
bir akrabalığı vardır. Argümanın ayrıntılarına irımeden önce
kısa bir tarihsel dolay ımdan geçmek zorunday ım.

Filistin halkının önemli bir çoğtmluğu (kaba bir tahnıinle 4
milyonun üzerinde insan), 1948-49'dan bu yana, resnıi olarak
"mülteci ka ıııpı " ad ı verilen mekanlarda yapmaktad ırlar. Bu
kamplar "West Bank" ve "Gaza Strip" gibi işgal edilmiş toprak-
lar denilen bölgelerde ve kom şu Arap ülkelerdedir. "Mülteci
kampt", mültecileri kabul etmek üzere hükümetler veya sivil
toplum örgütleri ("NGO"lar) taraf ından kurulmuş geçici bir
kamptır. Bu kısa tanımda bile "geçici" sözcüğünün geçme-
sinden anlaşıldığı gibi, kamp istisnai denebilecek bir durum
üzerine oluşturulmuş bir düzeıılemedir. Var olan yasalara
göre kurulmuş veya hükümetlerin ya da uluslararas ı kuru-
luşlar ın güvence ve korumas ı altında olabilir; ama hukukun
bazı insanlar için çahşn-ıadığı veya gayet özel ve s ınırlı koşullar
altında çalıştığı "anormal" bir siyasal ve hukuksal koşula işaret
ettiği kesindir. Böylece kamp kavramı yerinden edilmiş veya
yerinden oynatılmış insanların yeri anlamına gelir.

Elbette "mülteci kamp ı " modem siyaset ve hukukun bu
gayet iyi bilinen kavranmmı tek örneği değildir. Agamben'den
öğrendiğimize göre, kurumsal bir düzenleme olarak kampın
modem toplumda uzun bir tarihi var. Bu tarih, İspanyolların
Küba'da kurduğu "cam pos de concentraciones" ("toplama kan ıp-
ları ") ve İngilizlerin Boer Sava şı sırasında Afrilcaner tutsaklar
için kurduklar ı kamplara kadar uzanmaktad ır (Agamben,
1998, 166-167). Daha ortaya ç ıktığı bu ilk dönemde, kampın iki
ilginç özelliğini saptamak mümkündür. Bir kere, sömürgecilik
koşulları altında ırksal ve ve etnik olarak farkli diye görülen bir
halkın direniş ve isyanını bastırmak üzere kurulmu ştur. İkinci
olarak, olağan bir durumdan değil, kampta "enterne" edilen
insanların suçluluğundan ziyade ulusal güvenlik mülahazasına
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dayanan istisnai bir durumdan do ğmuş tur. Bir başka deyişle, MAHMUT

"emperyal bir koşul" ile "istisnai bir durum"un iç içe geçişine tarnik MUIMAN' İ N

olmaktay ız. Burada "e ınperyal" sözcüğünü kullanırken, bunun KONU Ş MASI

"hakim veya Itükümran olmak" gibi Roma İmparatorluğundaki

Latincedeki anlamlar ını ak ılda tutalım.

ilginç olan kampın şöhretini (veya kötü şöhretinf)sömür-
gecilikten ziyade Nazi kamplarma borçlu olmas ıdır - ortak

hafızamızın olu ş tu ğuna ilişkin olarak ayr ıca tartışılmas ı
gereken bir nokta. Ama Nazi toplama kamp ı sadece eski bir
sömürgeci kurumun devam ı değildi; aynı zamanda, Giorgio

Agamben'in gösterdiği gibi, kamp aslında hiç de Nazi icad ı
olmayan bir hukuksal düzenleme sayesinde mümkün olmu ştu.
Bu hukuksal düzenlemenin ad ı "Schutzhaft" idi (tam kelime

anlamıyla, "korumak anuıciyla hacir alt ı na alma"). Prusya döne-
minin bir kurumsal düzenlemesi olan "Schutzhaft", "herhangi

bir suçun işlenip işlennıemesinden bağı nıs ız olarak, sadece devletin

güvenliğine yönelik teklikeleri bertaraf etmek üzere" hükümetin

şahısları hacir altına almas ına (k ısıtlamas ına) imkan veriyordu
(Agamben, 1998, 167). Nazilerden çok önce, 1923'te, Alman
sosyal demokratlar ı binlerce komünisti bu yasaya dayanarak
"enterne" etmiş, ayrıca Cottbüs-Sielow'da Do ğu Avrupal ı
mültecileri yerleş tirmek üzere Yabanc ılar Toplama Kamp ı'nı
kurmuştu - belki de modern tarihin ilk "mülteci kanıp ı ". Dola-

y ıs ıyla Nazi hükümeti, Alman Anayasası'nm kişi özgürlüğü,
ifade ve toplanma hürriyeti ve özel hayatın dokunulmazhğına

ilişkin maddelerini ask ıya aldığında, aslında daha önceki We-

imar hükümetlerinin zaten yerle ştirmiş olduğu bir bir pratiği

izliyordu. Elbette Nazi toplama kamp ı özel bir hedefe, bir ırkı
ortadan kaldırmaya yönelik olarak kurulmuştu, ve aynı şey

Filistin kampları da dahil olmak üzere pek çok ba şka örnek
için söylenemez. Ama, kamplarm istisnai statüleri dolayıs ıyla,

buralarda yaşayan insanların olağan hukuğun etki alan d ı-
şında kalan biçimlerde muamele edilmeye uygun hale geldi ği

olgusunu da inkar edemeyiz.

Dolay ıs ıyla, amaçların farkliliğına rağmen, Filistinlilerin

yaşadığı mülteci kamplar ıyla Nazilerin kurduğu toplama
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MAHMUT kampları arasmda bir tarihsel süreklilikten sözedilebilir, ve bu
MUTMANIN sürekliuiğin nedenleri modem siyasetin özsel bir veçhesi olarak
KONU ŞMASI "kamp" kavramının kurucu ögelerinde aranmand ır. Bu kurucu

ögeler kampm ortaya çıkışında gözlen-dedi ğimiz iki özellikte
bulunab ılı... emperyal ko şul ve istisnai durum.

İkincisiyle, yani istisnai koşulla başlayalım, ki bu zaten
Giorgio Agamben'in de vurguladığı özelliktir. Kamp, istisnai
koşul kural haline gelince ortayà ç ıkan bir mekan olarak be-
timlenebilir. Peki o zaman istisnai durum nedir?

"Istisnai durum" modern siyaset ve hukuk kuranılaru-ıda
oldukça tartışılmış bir kavramd ır, çünkü huku ğun kendini
askıya alma yetisi gibi bilmecemsi bir varsay ıma dayanır. Bu
yeti, bir hukuki düzenin hem içinde hem chşmda olabilen bir
gücün varhğma işaret eden bir paradoksu ifade eder. Böyle
istisnai bir güç ancak hükünıran bir güç olabilir. Agamben
bu noktada ünlü Alman siyaset kuramc ısı Carl Schmitt'in
yaptığı hükümran tanımını izler: "İıükümran istisnai durumun
ne olduğuna karar verendir" (Agamben, 1998, 11). Agamben bu
yönü vurgulamasa bile, istisnai durumun belli ba ş lı bir örneği
olarak kampm ilk kez "emperya!" koşullarda ortaya çıkmasının
boşuna olmadığım söylemeliyiz, çünkü emperyal ve kolonyal
koşul hükünıranliğın mutlak olduğu bir koşuldur.

istisna iizerine verilen karar, sadece özel bir takım koşullar
üzerine verilmiş bir karar değildir. İstisnaya karar vermekle
hükümran basitçe bir a şırılığı denetliyor da değildir. Aslında
tam da yasanın işlemesi için zorunlu ko şulları ve hukuksal
bir düzenin içinde geçerli olaca ğı alanı yaratmaktadır. Dola-
y ısıyla, Agamben'in görüş açısndan, istisnai hal kavram ı bir
kaosun varlığına değil, tam tersine yasanın işleyişine işaret
eder. istisnai hal basitçe yasanın dışında bir duruma referans
vermez, onun askıya alınmas ı sayesinde yaratılir. Dolayısıyla
istisna, tam da yasanın dışında bırakılmış olmakla yasanın
meali ve hükmü içine girer. Bir ba şka deyişle, kural, istisnaya
uygulanamamalda, ondan çekilmekle, uygulanmış olur. istis-
nai durum altındaki bir kişi, bizzat yasanın geri çekilmesiyle,
yasanın eline verilmiştir. (Bu anlamda istisnanm yap ısı, tıpkı
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yasağın yap ısına benzer: yasak edilen bir şeyin, yasanın içinde MAHMUT

mi dışında mı olduğunu söylemek inıkans ızdır.)	 MUrMAN'IN

KONU ŞMASI

Agamben'e göre, böyle bir ko şul altında, yasanın pozitif
içeriği olmaks ızın biçimiyle baş başa kalır ız. Yasa ortadan kalk-
mış değildir, ama pozitif içeriği ve anlamı boşalmış tır. Bu da,
yasanın, artık yaşamı yönetemediği için ondan ay ırtedilemez
hale gelmesi, yaşama karışmas ı demektir. istisnai ko şullar al-
tında yasa ve yaşam, norm ve olgu ay ırtedilemez hale gelir. Hiç
kuşkusuz, bu durumun mükemmel örneği Nazi kamplarıd ır.
Bu türden bir hükün-ıran karara tabi kalan ya şama, Agamben
"ç ıplak yaşam" adını verir. Çıplak yaşam, ister istemez hep ölü-
me maruz kalan bir yaşamdır, çünkü öldürme hakkına sahip
olan ancak hükümrand ır. Agamben'in nihai argümam, bugün
küresel bir iç sava ş olarak betimlediği koşul altında istisnai
durumun genel varolu ş koşulu haline gelmi ş olduğudur: mo-
dem demokrasinin doğa halinden siyasal bir hayat yaratabilme
konusundaki başar ısızlığı yüzünden, kural ve istisna, hak ve
şiddet, içeri alma ve d ışlama, siyasallaştırılmış bir doğa hali
veya ç ıplak yaşam içinde giderek birbirinden ay ırtedilemez
hale gelmişlerdir. Burada bir noktanm dikkatle altını çizmeliyiz..
Agemben'in çözümlemesinin mantığına göre, "çıplak yaşam",
siyasal düzenden önce gelen bir do ğa hali, karmaşa veya kaos
değildir. Tersine çıplak yaşam, tam da hükümramn istisnanın
ne olduğuna ilişkin olarak verdiği kararın ürettiği bir sonuçtur.
Doğa hali ile siyasal/sivil toplum aras ındaki bilinen ayr ım
açısından balctığınuzda, ç ıplak yaşam, siyasalla ştırılnıış doğa
veya düzenlenniiş düzensizliktir.

Agamben'in argüman ının genel bir koşul olarak kabul edi-
lirliği belki tartışılabilir (ona göre, demokrasi ve totalitaryanizm
giderek birbirlerine yakınlaşmaktadırlar). Ama istisnai duru-
mun neredeyse 50 y ıld ır genel bir varoluş koşulu haline gel-
miş olduğu Filistin mülteci kamplar ının çıplak yaşam denilen
gayri-insani durumun tekil bir örneği olduğu açıktır. Mülteci
ya da devletsiz birey figürü, yurtta şlık haklarından yoksun bı-
rak ıhtuşlığı ifade eder. Yerinden edilmiş ve mülksüzleş tirilmiş
Filistinli, kampın istisnai koşulları altında, topraksız ve evsiz
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MAHMUT "mülteci" olarak yeniden şekillendirilir. Elbette kamplarda
MUTMAN' İN yaşayanlar ın bu koşula tüm güçleriyle direndiklerini ve onu
KONU ŞMASI toplumsal bir ya şam biçimine dönüştürdüklerini inkar edeme-

yiz; ama bu olgu, istisna kural haline gelince olu şan tekirısiz
ve güvensiz bir bölge olarak kampm sorunsal statüsünü de-
ğiştirmez. Sık sık medyada izledi ğimiz gibi, İsrail birliklerinin
kamplara girerek sivil halk üzerinde denetim d ışı bir güç ve
şiddet uygulayabiliyor olmalarının nedeni kampın bu istisnai
statüsüdür. Bu nefret uyand ıran eylemlerin en belli başh meşru
kilinma yolu, ulusal ve uluslararas ı yasalan askıya alan istisnai
hal kavramına dayalı bir ulusal güvenlik anlay ışıdır.

Filistin halk ınm içinde bulundu ğu bu yap ısal istisnai du-
rum bugün küresel düzeyde bir terörizm kavram ı tarafından
desteklenmektedir. Ku şkusuz bunu söylemek uluslararas ı
terörist eylemlerin varl ığın veya önemini yads ısnak anlamına
gelmez. Ne var ki, yeni bir güvenlik söylemi, küresel sorunların
ve çatışmaların siyasal içeriğinin yok edilmesine doğru tehlikeli
biçimde yol almaktad ır. İnsanın aklına, şu yeni ve garip "savaş
tutuklusu" ("battlefield detainee") kategorisi geliyor -ki, 9 Ara-
lik 2001 tarihli, John Walker üzerine bir haberinde CNN bile
sivil ve askeri birbirine karıştıran bu acaip kategori için "biraz
bulan ık bir adlandırn ıa" demişti. Bu yeni kategori, artık "asker,
terörist ve mülteciyi birbirinden ay ı rtedilemez hale getiren bir savaşı n
özelliği"dir; öyle bir sava ş ki, bir zamanlar Bat ının büyük kent-
lerinin polisinin ırkçı önyargıs ını ifade ettiği söylenen "racial
profihing" (belirli ırksal ve etnik özelliklerin suçlu profili olarak
alınması) şimdi "özgürlüğü sürdürebilnıenin önceliği" olarak
küresel çapta uygulanmaktad ır (Perera, 2002).

Kampın ilk kez niçin sömürgecilik koşullarında ortaya
ç ıktığını şimdi anlayabiliriz: sömürgeci gücün kendisiyle
sömürgeleştirdiği nüfus arasında mutlak bir s ınır çizdiği ve
her türlü ortak deneyimin kökünü kaz ıdığı sömürgeciiğin
emperyal ko şulu, istisnai duruma karar verebilmenin gerektir-
diği hükün-ıran gücü ortaya ç ıkarmaya elverişli bir durumdur.
Nitekin 1948 y ılında İstail'in kuruluşu (ki ırk ayrmıina dayanan
"apartheid" politikası Güney Afrika'da aynı yıl resmileşmişti),
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tam da ç ıplak yaşamın üretilmesini gerektirmiş ti: Filistin halkı MAHMUT
sadece topraklarından sürülmedi, aynı zamanda Agamben'in MUTMAN'IN
"ç ıplak ya şan!" dediği istisnai koşulun içine itildiler. Filistinli ve KONUŞMASI

Arabı ilkel ve insani bir ilgiye lay ık görmeyen bakış açısı, ne ya-
zık ki İsrail devletini oluşturan zihniyetin hep bir parças ı oldu.
1948 y ılında Nazi savaş suçlular ının yargılandığı Nuremberg
Mahkemeleri (194549) hala sürmekteydi. Naziler kamplarda
ve heryerde işledikleri suçlar için yarg ılanırken, Orta Do ğü'da
muzaffer liberal Anglo-Amerikan empeıyaliznıinin ve İsrail sö-
mürgecili ğinin işbirliğiyle yeni kamplar kuruluyordu. Gerekçe,
Yahudi halkına bir anavatan, kendilerine ait bir yurt verilirse,
anti-semitizm ve ırkçılıktan nihai olarak kurtulacaklar ıydı .
Filistin halkının 50 yıldır çektiği zulüm ve eziyetten sonra bu-
günkü sorun, İsrail'in Nazi kamplarmda katledilen milyonlarca
Yahudi kurbanın anısına sad ık kalıp kalmadığıdır.

Giorgio Agamben ve Carl Schmitt gibi Avrupal ı düşü-
nürlere referans verdim. Bitirirken, son referans ı ünlü bir
Filistinli düşünüre, edebiyat ve kültür ele ş tirmeni Edward
W. Said'e vermek istiyorum. Ba şyapıtı say ılan Orientalism'de
Said, Batı'nın Doğu'ya, Orta Doğu'ya ve İslamiyete ilişkin
görüşlerinin oldukça a ğır bir eleştirisini yapmıştı. Orada şöyle
demişti: "(Şarkiyatç ı), kendi söyleminin doğrudan sebebi olmad ı kça
Doğu ile ilgilenmez" (Said, 1978, 21). Said'in bu biraz karma-
şık formülasyonunu açmaya çalışalım: "Şark" adını verdiği
hayali mekanı, söyleminin dolays ız sebebi olarak görmekle,
şarkiyatç ı, "Doğu"yu kendi söyleminden önce "orada" duran
doğal bir mekan gibi kurgular. Ak ıl ve bilim kendi yanında
olduğu için, "Şark" ı ve "Şarkl ı "yı ancak kendisi tarafından
temsil edilebilecek do ğal ve doğal olarak kendisinden aşağı
varlıklar olarak görür. Bugün, İslamiyet özsel olarak gayri laik
bir din gibi sunuldu ğunda, yani siyasal ve sivil ya şamı dinsel
ilkelere indirgedi ği için modem bir siyasal ve sivil düzen üret-
me kabiliyetinden yoksun bir din olarak sunuldu ğunda) Orta

1 Bu argüman ın klasik bir örneği Bernard Lewis'in "The Roots of Mus-
lim Rage" isimli, 11 Eylül sald ı rısından çok önce yaz ılmış ve Samuel
Huntington' ın uygarlıklar çatışmas ı" kavram ın ı ödünç ald ığı ünlü ma-
kalesinde bulunabilir (Lewis, 1990).
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MAHMUT Doğulu'nun doğal ilkelliğini "siyasall ık-öncesi" bir güvenlik
MUTMAN' İN sorunu gibi kuran, yani bizi "ç ıplak yaşam" kavramına götüren
KONU Ş S İ bir argüman karşısmdayız demektir. Orta Doğulu ve Müslü-

man kendilerini modern siyasetin seviyesine yükseltmekten
yoksun ve bu nedenle hükümran Bat ıh gücün müdahale ve
yönetimine muhtaçtırlar. Eğer bu yolla da öğrenmezlerse onlar
için kamplarumz var.
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"State of Exception": Palestinian Camp, Modern State
and the New Orientalism

Modern polity defines itseif in terms of democracy an
human rights. Yet ali modern states are aiso well known for a
number of insistent an recurring phenomena such as special
legal measures, exceptional situations like martial law, and
similar political, legal, institutional and adninistrative prac-
tices that are characterized as falling outside the domain of
regular politics. Such phenomena often demonstrate striking
historical continuities between very different state forms and
political cultures. It is in this general context that the continuity
1 wiil mention is ona specific yet decisive point. 1 would like to
underline taht the continuity 1 wiil mention is ona specific yet
decisive point that involves the very question of law. Following
Italian phiosopher Giorgio Agamben's conceptual analysis
(1998; 2005), ı wiil focus on two condepts, each of which is, in
a sense, both legal and political: the concept of the "camp" and
the condept of the "state oferception." İt is not difficult to see that
these phenomena are intemally related. Asa legal and political
institution, camp is associated with a particular condiyion that
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MAHMUT is akin to what the law calis "a state ofexception." Before going
MUTMAN'IN into the details of this argument however, 1 need to make a
KONU ŞMASI	 brief historical detour.

A significant majority of Palestinian people today (over 4
million in a rough estimate) is living in spaces that are officially
designated as "refügee can ıps" since 1948-9. These camps are
located in the so-called "occupied territories" of the West Bank
and Gaza Strip as weil as several neighboring Arab countries.
A refugee camp is simpiy defirted as a temporary camp built
up by governments or NGOs to receive refugees. As the pas-
sing of the word "ternporary" in this short definitions shows
however, the camp is an instutition built on an exceptional kind
of situation. It might be established by depending on existing
laws and might be under the legal protection and guarantees of
national governments or international agencies, but it is certain
that it sigrıifies an "abnorinal" political and legal condition in
which the law might not be working for some people or might
be working under very specific and delimited circumstances.
Thus the condept of the camp refers to a location of dislocated
and displaced people.

Surely refugee camp is not the an İ>' example of this well-
known institution of modern politics and law. We learn from
Agamben that, as an institutional arrangement, the camp has
a much langer history in modernity. It goes as far back as the
Spanish "cam pos de condentraciones" in Cuba and the British
camps for Afrikaner prisoners in the Boer War (Agamben,
1998, 166-167). It is possible to iderntify two interesting chara-
cteristics of the camp in its very moment of emergence. First, it
was established in the colonized space to suppress the popu lar
insurection or resistance of the colonized people who were
constituted as racially or ethr ıically different. Secondly, it was
ham not out of ordinary law but out of a state of exception ba-
sed on considerations of national security rather than criminal
behavior on the part of the interned. There is; in other words,
the fusion of an "i>nperial condition" with a "state ofexception."
When 1 use the word "ini perial" 1 have its Roman, Latin sense
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in mind, that is "imperiurn" which means a power command, MAhMUT

dominion or sovereignty. 	 MUTMAN' İ N

KONU Ş SI

Interestingiy the camp owes its reputation (or bad reputa-
tion) to the Nazi concentration camp rather than colonialism
- a point of our common historical memory that is worth a
separate discussion. However the Nazi concentration camp
was not oniy the continuation of an old colonial institution
but also, as the Italian thinker Giorgio Agamben showed, the
camp was actually made possible by a legal arrangement that
was not a Nazi invention at ail. This legal arrangement was
Schutzhaft (which literaily meanS "protective custody"). Schutz-
haf t was a Prussian legal institution that allowed gowernment
to take individuals into protective custody, independentiy of
any criminal behavior, soleiy to that, long before the Nazis,
German social democrats interned thousends of communists in
1923 and established the Concentration Camp for Foreigners at
Cottbus-Sielow to inte-n Eastern European refugees - the first
refugee camp in modem history. When the Nazi government
suspended the articles of the German constitution concerning
personal liberty, the freedom of expression and of assembly as
weil as the inviolability of privacy, it actually followed a prac-
tice that was consolidated by previous Weimar governments.
Of course, the Nazi concentration camp was specificaliy desig-
ned as an extermination camp and the same cannot be said for
many other examples, including the Palestinian refugee camps.
But nor can we simply deny the fact that, by virtue of their
exceptional status, people living in camps are susceptible to
be treated in ways that remain outside the sphere of influence
of ordinary law.

Therefore despite this divergence in aim, there is a clear
historical continuity between the Palestinian refugee camps -
and the Nazi concentration camp, a continuity whose reasons
must be carefully delineated in the constitutive elements of the
condept of camp as an essential aspect of modern politics. These
constitutive elements can be fo ımd in the two conditions we
witnessed in the emergence of the camp: the imperial condition
and the state of exception.
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MAHMUT 1 should like to begin with the latter, because this is indeed
MUT!MN'IN what Giorgio Agan- ıben emphasizes. The camp can be described
KONU ŞMASI as the space that is opened when the state of exception becomes

the rule. What is then a state of exception?

This is a concept that is much discussed in modem politi-
cal and legal theory, for it involves the enigmatic assumption
of the law's capability of suspending itseif. Such a capability
refers ta a paradox that requires the instance of a power that is
both outside and inside a juridical order. Such an exceptional
power can orıly be a sovereign power. Agamben foliows the
well-known German political theorist Carl Schmitt's definition
of the sovereign as "ize who decides on the exception" (page ref
no). Although Agamben does not emphasize this, it is not for
nothing that, as a major instance of the state of exception, the
camp appeared under an "imperial" condition, fort this condi-
tion is one of absolute sovereign domination

This decision on the exception isnot mereiy a decision on
a particular set of conditions. In deciding the exception, the
soveregn does simply control excess. In fact, he creates con-
ditions necessary fort the law to operate and a space in which
juridical order can have validliy. Hence, from Agamben's point
of view, the concept of a state of exception does not refer to
chaos, but it is the condition of law's operation. It is not simply
butside the law; it is rather vreated through the law precisely
through its exclusion from it. İn other words, the rule applies
to the exception in no longer applying to it, in withdrawing
from it. Someone in the state of exception is giyen ta the law
in its withdrawal. (This structure is similar to that of the ban:
it is impossible to say whether that which is banned is inside
or outside the law.)

According to Giorgio Agamben, under such a circumstan-
ce, we are left with the form of law without its positive content:
the Iaw is not absent, but it is emptied of positive content or
meaning. And this implies that, since law ca ıınot rule over life,
it becomes indistinguishable from it. İn the state of exception,
law and life, norm and fact, become indisting-uishable from it.
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In the state of exception, Iaw and Efe, norm and fact, become MAHMUT

irıdistirıguishable. This sureiy finds its perfect example in the MUTMAN'IN

Naci camps. The ilie captured under the sovereign decision is KONU ŞMASI

called "bare lif" by Agamben. Bare Efe is also a lUe exposed to
death, as it is the sovereign who has the right to death. Giorgio
Agamben's final argument is that today the state of exception
has become the general condition of existence in a global ci-
vil war, and through modern democracy's failure to createa
political life out of natural state, rule and exception, right and
violence, inclusion and esclusion have increasingly become
indistinguishable in a politicized nature or bare Efe, that is to
say, the camp. It is important to underline that, according to
the logic of Agamben's anaiysis, bare ilie is nota natural state,
disorder or chaos which precedes the political order. On the
contrary, bare lUe is precisely what the sovereign exception or
decision produces. From the point of view of the distinction
between natural state and political or civil Efe, the bare life is
politicized nature and an ordered disorder.

Whether Agamben's argument (which focuşes on increa-
sing convergence of democracy with toralitarianism) is app-
licable as a general condition might be further debatable. It is
clear however that Palestinian refugee camps where the state
of exception is the general condition of existence (for almost
50 years now) should be a singular instance of the inhuman
situation of "bare Iıft." The figure of the refugee or the state-

İess individual is divested of the rights of a citizen. Ur ıder the
exceptional condition of the camp, the dispossessed and disp-
laced Palestinian is reconfigured as a Iandless and homeless
refugee. Sureiy we must not deny the fact that such condition
of bare Efe is sftongly resisted by the people in the camps and
it is transformed into a social form of Efe, but this does not
change the problematic status of the camp that appears as an
uncanny and unsafe zone opened when the state of exception
becomes the ru İe. This is why we continue to hear and watch
the Israeli troops entering the camps everyday on television
and exercise unrestrained power and violence over civilians.
The major justification for such abominable acts is the concept
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MAHMUT of national security that constitues the basis of the Notion of a
MUTMAN'IN state of exception suspending national ör international law.
KONU ŞMASI

This structural state of exception for Palestinian people is
further reinforced ona global scale by the concept of terrorism
today. This is sureiy not to deny the presence or significance
of international terrorist acts. However, a new discourse of
security is dangerously ciose to a destruction of the political
nature of global problems and conflicts. One thinks of the
new and bizarre category of the "battlefield detainee" which is
based on a strange confusion of a civilian and a soldier: "kind
of murky designation" in the words of CNN (ona report on John
Walker, Aired December 9, 2001 - 08:21 ET), this new category
is "characteristic of ü war in which soldier, terrorist and reji ıgee are
made indistinguishable" and racial profiling on a global scale
has increasingly become "ü prerogative of enduring freedonı "
(Perera, 2002).

We can now understand why colonial wars provide the
earliest examples of the camps: since the imperial condition
of colonialism is on in which the colonizing power draws an
absolute border between itseif and the colonized population
and eradicates an>' possibility of common experience, it is prone
to generate the sovereign power that is capable of deciding the
exception. Indeed the foundation of Israel in 1948 (the same
year the apartheid policy was made official in South Africa)
required precisely this kind of moment of the production of
bare life: Palestinian people were not simpiy expelled from their
land but were produced as the subjects of "bare lif". Seeing the
Palestinian and the Arab as primitive and unworthy of human
consideration has always been a major constitutive aspect of the
mentality that founded Israel. The year 1948 was the middle of
the Nuremberg Trials (1945-1949). While the Nazis were on trial
fort he crimes they comnıitted in the camps and elsewhere, new
camps were being established in the Middle East by a coopera-
tion of the victorious liberal Anglo-American imperialism and
Israeli colonialism. The pretext was to give the Jewish people
a homeland so that, having a land of their own, they would
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be finaliy free of anti-semite and racist persecution. After 50 MAHMUT

years of suffering and persecution of Palestinian people, their MUTMAN İ N

reduction to bare life, the question today is whether Israel has 
KONU ŞMASI

been true to the momory of those millions of Jews massacred
by the Nazi camps.

As 1 have referred to European political thinkers such as
Carl Schmitt and Giorgio Agamben, in conclusion, 1 would
ilke to give the last word to a great Palestinian thinker, the
literary and cultural critic Edward W. Said. In his masterpiece.
Orientalism, in which he offered a devastating criticisrn of the
Western views of the Orient, Islam and the Middle East, Said
wrote that "(the Orientalist) is never converned with the Orient

except as the first cause of what ize say?' (Orientalism, 1978, 21).
Allow met o summarize briefly here Said's complex analysis.
In seeirıg the fictional space of "Orient" as the inımediate cause
of his discourse, the Orientalist constructs the Orient as ii it is
a prediscursive, natural space, over there. Having reason and
truth on his side, the Orientalist Westerner has the superior
capacity to represent the Oriental as a natural and naturaily
inferior being. Today, when Islam is represented as an es-
sentially unsecular religion, that is to say, as a religion that is
internally incapable of producing a modern polity and civility
because of its constitutive reduction of political and civil life
to religious principles, we have encountered a new argument
that constructs the Middle Easterner's natural inferiority as a
"pre-political" question of security, that is to say, in terms of
"bare life." The Middle Eastemer and the Muslim are pre-po-
litical beings who are incapable of raising themselves to the
level of modem politics and who should receive the "civilized"

inscriptions and orders of the sovereign Western power. In case
they do not, we have camps for thern.
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Abdulsattar Bin Musa
(Tunus Avukatlar Birliği Başkanı
Uluslararas ı Avukatlar Birliği Ulusal Komite Ba şkanı)

ARAP İSRAİL SAVAŞINDA ULUSIiARARASI
KANUN KRİZİ

Bilindiği üzere herhangi bir kanunun ç ıkarılmasında, ARDULSAİIAR
bağımsızlık, demokrasi, sosyal adalet, insan haklar ı uygu- B İ N MUSA'NIN
lamalar ı, güven ve barışın sağlanması ve halk ın korunmas ı KONU ŞMASI

hedeflenmektedir.

tknci dünya savaşı insanlığı yıkmış ve arkasında büyük
ac ılar bırakmıştır. Bütün bunların en acıkli k ıy ımı ise, 1945 y ı-
lında Amerikan güçlerinin Hiro şima'ya atmış olduğu nükleer
bombalar olmuştur. Bu acı olaydan ötürüdür ki dünya ilik elen,
böyle acıların tekrarlanmamas ı, ve banş ve güvenin tesis edil-
mesi için ve ayrıca sosyalist güçler ve ba ğımsızlık hareketlerin
baskıs ı ile, Birleşmiş Milletler kurulmiış ve ilgili kanunlar ilcrar
edilmiştir. Bu kuruluşun kanunları da Dünya Anayasası ola-
rak kabul edilmiştir. Bu bağlamda 10.12.1948 tarihinde insan
haklar ırun yayınlanması, halkların kendi kaderlerini tayin etme
hakkı, başkalar ının iç işlerine karışmamas ı ilkesi ye nihayet
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ABDUI.SAİT4R 14.12.1960'ta ilan edilen, Tüm Sömürge Altmdaki Halklar ın
B İ N M İJSA'N İN Bağımsızlıklar ının verilmesi ve işgalin yasaklanmas ı kabul

KONU ŞMASI	 edilmiştir.

Savaş ve insanlığa karşı işlenen suçlara karşı kurallan belir-
lenen Lahey antlaşmas ı ile Cenevre'nin dört sözleşmesinde ve
eki olan iki protokolünde, sivil halka, sivil hedeflere, hastane-
lere, yard ım k6nvoylarına, silahsız askerlere, siyasilere yönelik
saldırı yapanlar ı ve toplu katliam yapanlar ı en büyük suçlu
olarak kabul etmiş ve bunlara karşı, kanun koyucularmdan
gerekli koruma ve kollama mekanizmasm ın çalış tırılmas ını
istemiştir.

Ancak bu konularda iyi kanun metinleri ç ıkarmak yeterli
değildi. Daha iyi netice al ınabilmesi için, iyi niyet, saygı ve
uygulamadaki az ınIn de sergilenmesi gerekmekteydi.

Tarihin görüş ve araş tırma olduğunu söyleyen Bilgin İbni
Haldun'un dediği gibi, geçen yüz y ıllardaki vukuat ve hadise-
lerden açıkça anlaşilıyor ki, dünya toplumlar ı ve uluslararas ı
kanunlar, Arap İsrail çekişmesine sağlıklı bir çözüm bulmakta
başarısız olmuştur. Bu durum, Irak' ın eski Birle şmiş Milletler
temsilcisi sayın Muhammet El-Duri'nin yapmış olduğu gibi
ve bazı üniversite hocalarmin da daha önce vermi ş oldukları
dersler için özür dilemelerinden anla şılmaktadır. Uluslararası
kanunların, kendi mecrasmda boğulma riskini ya şamakta ol-
duğu ve gücün üstünlüğü kanununun da yürürlükte olduğu
vur. gu la nma k ta d ır

Krizin belirtileri ve sebepleri nelerdir? Düzeltilmesi müm-
kün müdür?

1. Kriz Belirtileri

Kanunun yorumlanmas ı ve uygulanmas ı s ıras ında, devlet
ve ilgili kuruluşların katılaşmas ı ile ortaya çıkmış tır.
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ABDULSAITAR

B İ N MUSA'NtN

KONU ŞMAS İ

Uluslararası Kuruluş lardaki Kriz

İkinci dünya sava şındaki galip ülkeler, kendilerinin ve
ortaklarının çıkarlar ıru korumak aman ile uluslararas ı kuru-
luşlara hakim olmaya çalış tılar. Birleşmiş Milletleri, gerekli
kanunlar ı çıkartmak için uygun bir yap ıya getirdiler. Nitekim
yedinci bölümün gücü ile güç kullanmay ı bile mümkün hale
getirdiler. (Bunu 1991 yı lında Irak'a karşı kulland ılar.) Kendi-
lerine daimi üye statüsü vererek veto hakk ını elde ettiler.

Bunlar (Amerika, Fransa, Britanya, Rusya ve Çin),
Rusya'nın çöküşünden sonra Amerika, Birle şmiş Milletlere
tahakküm edip bu kurulu şu arzularma göre yönetmeye ba şla-
mış tır. Öyle ki bazilar ı bu kuruluşa, Amerika ve İsrail Birleşmiş
Milletleri demeye başlad ı .

Tüm dünya ülkelerini kapsayan genel kurul ise, tavsiye
niteliğindeki yaptırım gücü olmayan kararlar almakta, Ame-
rikan vetosu nedeni ile Birleşmiş Milletlerin alamadığı karar-
lar ı almak için zay ıf Arap ve Afrika ülkelerine ve halklar ına
başvurmaktadırlar.

Birleşmiş Milletler, geçerli kararlar alamad ığı için İsrail'i
Filistin ve Lübnan'a karşı, işlenmemiş cinayetler hususunda
destekler bir konuma gelmi şken, 17 Haziran 1998'de Roma
antlaşması gereği kurulmuş olan uluslararas ı suçlar mahke-
mesini tanımayan İsrail'e karşı herhangi bir karar almaktan
aciz kalmıştır. Her ne kadar bu mahkeme Birle şmiş Milletlere
karar aldırma yetkisine sahip olsa da, alınan tüm kararlar veto
edilerek İsrail korunmaktad ır.

Eski Yugoslavya ve Uganda' da oldu ğu gibi Birle şmiş Mil-
letler, uluslararas ı cinayet malıkemelerirıl devreye koymuş olsa.
da, bu mekanizmay ı, Siyonist İsrail'in işlemiş olduğu korkunç
cinayetlere karşı işlevsiz hale getirmi ştir.
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ABDULS4TTAR 	 2. Uluslararas ı Kanunların Yorumlanmas ı
B İ N MUSA'NIN	 ve Uygulama Krizi

KONU ŞMASI
Birleşik Devletler, yanda şlarının da yardımıyla uluslararas ı

kanunu, özellikle de insani k ıs ımiarım diledi ği gibi yorumlar
ve uygular hale getirmiş tir. Bu durum al ışılagelen kurallar ı
alt üst edip işgale karşı olan meşru direnişi, terör ve " İsrail"
gibi ülkelerin, halklara kar şı yaptığı işgali ise savunma olarak
değerlendirniiştir. Çok daha ileri gidilerek Birle şmiş Milletlerin
24 Mayıs 2003'te 1483 numara ile ve tüm üyelerin oy birliği
ile Irak'a sald ırıyı ve işgali yasal k ılmış tır. Bu durum ulusla-
rarası kanunları sarsmış ve gelişmesindeki seyrin dengesini
bozmuştıır.

3. Uluslararası Kanunların Ihlali

Uluslararas ı kanun, Amerika'nın dilinde bir oyun ka ğıdı
gibi olup kendi çıkarları doğrultusunda istediği gibi uygulama-.
lar yapmakta ve buna dayanarak Sırp devlet başkanı Raduvan
Karaçiç'i Amerika yargı organları ile yargılayıp, eski Yugoslav
ordusunun Bosna'ya yapmış olduğu sald ır ıya karşı 745 mil-
yon Amerikan dolar ı miktarmda zarar gören Bosna halk ına
ödemeye mahkum etmiş tir. Ayr ıca Amerika, dilediği zaman
uluslararas ı kanunları ihlal etme yetkisini kendisine vermi ştir.
Buna örnek olarak ta Afganistan'a yapmış olduğu sald ırı ve
insanlık dışı olan Güvantamala hapi.shanesindeki cinayetler
ve insanlık dışı uygulamalard ır. Yine 2003 y ılında, Birleşmiş
Milletler tarafından alınm ış herhangi bir karar olmaks ızın
İrak'a yapılan sald ırı, işgal ve ülkenin tarih ve medeniyetini
yok etmesi ve de en büyük delil olan Ebu Garip'te insanlara
karşı işlemiş olduğu cinayetlerdir. Madlin Olbert'in cesaret edip
söylediği gibi "yapabilirsek, diğerleri ile ortak yaparız, gerektiğinde
ise tek başı m ıza yaparı z." Yani, uluslararas ı kanunlar, Birleşmiş
Milletler ve uluslararası toplum iradesine karşı olsa da...

İsrail ise, dünyadaki yasal kurulu şları inkar ederek onları
hiçe saymış ve bu kurulu şların kararlarına muhalif davranmış-
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tır. Birleşmiş Milletlerin, ba şkalarının topraklarını taksim etme ABDULSATTAR
veya onlardan koparma ihtisas ı olmamas ına rağmen, Siyonist B İ N MUSA'NIN

lobisi ve batı ülkelerinin baskısı ile Filistin toprakların, Yahudi KONU ŞMASI

ve Filistinliler arasında taksim etme kararmı almıştır. Alınan
bil zalim ve haks ız karara, bekleneceği üzere İsrail uymalı idi
ve bu karar ile birlikte, Birleşmiş Milletler tarafından alman
bütün kararlara uygun davranmas ı gerekirken, yalnızca ken-
di ç ıkarına olan kurallara bağlı kalıp diğer tüm kararlann hiç
birine ald ırış etmemiştir.

Acı bir gerçek vardır: 0 da "İsraü"in Birleşmiş Milletler'in
hiçbir kararına yanıt vermeyip, kuruluşundan itibaren yakla şık
bir milyon Filistinliyi 1948 savaşından sonra tehcir etmektir.
Bu tehcir olayına karşı Birleşmiş Milletler genel kurulunun 194
nolu kararının 11. bölümü uyarınca, mülteci duruıhuna düşen
Filistinlilerin, yurtlarına dönmeleri ve zararlar ının tazmin edil-
mesi hükme bağlanmıştır. Birleşmiş Milletler, 1967 sava şmdan
sonra, İsrail'in işgal etmiş olduğu Golan tepeleri, Filistin top-
rakları, doğu Kudüs ve doğu Arap topraklarının tümünden
çekilmesini hükme ba ğlayan kararlar ç ıkarmıştır. Ancak İsrail
bu kararlara rağmen düşmanca, saldırgan ve istilac ı davranı-
şını sürdürerek, Arap topraklar ını istila etmeyi, asil toprak
sahiplerini tehcir ettirip Yahudi yerleşim yerleri kurmay ı ve
bu yerleşim yerlerini korumak amac ı ile utanç duvarlarını inşa
etmiş tir. Bununla birlikte Siyonist İsrail ordusu, uluslararas ı
barış gücü tarafından himaye edilen Filistin Kurtulu ş Örgütü
liderlerinden olan Ahmet Saadet gibi Filistin parlamentosu
üyelerinin yarısı ile Filistin Bakanlar Kurulu üyelerinin yar ısını,
işgal altındaki bölgeden, bir askerinin kaç ınimas ı karşıhğı fidye
olarak kaçırmıştır. Tüm bu olaylar ı Arap örgütleri, utanç verici
bir suskunlukla izlenıiş tir.

İsrail'in tüm bu caniyane uygulamaları, hakim Siyonis t'lerin,
nehirden denize, okyanustan körfeze kadar olan İslam alemi ile,
güçsüz hale getirilmi ş halkların topraklannı ve tüm dünyay ı
ele geçirme planın bir parças ıdır. İsrail 1982 yılında, ankasmda
ölüm, yıkım ve yurtsuz insanlan bırakarak Lübnan'a sald ırmış
ve güney Lübnan' ı işgal etmiştir. Ama bu suçlarına karşılık
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ABDUISAITAR hiçbir surette yargılanmanıış ve kınanmamışlardır. Ancak bu
BIN MUSA'N İN durum, Lübnan'a yapilan temmuz 2006'daki son dü şmanca

KONU ŞMAS İ saldırısmın ne denli korkunç oldu ğunu göstermekte olup, Bir-
leşmiş Milletler, batılı ülkeler ve büyük say ıda Arap ülkelerinin
"İsrail" ile işbirliğini açığa çıkarmaktad ır.

Dünya Af Örgütü'nün 22.08.2006 tarihli korkunç detay
raporunda, siyonist israil ordusunun 30 bin sivil evi, 80 köp-
rüyü, 94 anayolu tahrip ettiği ve dörtte üçü çocuk olan 1100
sivili öldürmek, yard ım konvoylarmı vurmak, may ınlamak ve
bir milyon insanı tehcir etmek gibi insanlık dışı suçları kılın ı
kıpırdatmayan medeni dünyamızın gözü önünde işlendiğini
gözler önüne sermi ştir. Bu olaylara kar şı, Birleşmiş Milletler,
Amerika ve İngiltere'nin bask ısı ile siyonist güçlerin i ş lerini
tamamlayabilmesi ve bir halkm direni şini kirnüsı için, bir ay
süreyle herhangi bir karar alamamıştır. Uzun bir suskunluktan
sonra kahraman Lübnan halkının direnişi karşısında, Siyonist
İsrail ordusunun aciz kaldığı anlaşılmca, Birleşmiş Milletler
"İsrail"i kınamadan soluk bir karar ç ıkarmıştır. Ayr ıca "İsrail",
işgal edilen Filistin topra ğı olan Beythanun'da katliam yapmış
ve çoğunluğu çocuklardan oluşan 20 sivili katletmi ş tir. Ancak,
bu menfur olaya karşı, Amerikan vetosu nedeni ile Birle şmiş
Milletler, herhangi bir kınama kararı çıkartamamıştır. Tüm bu
olaylar, Birleşmiş Milletlerin"İsrail"e karşı olan aczini göster-
mekte olup, uluslararas ı kanunların uygulanmas ındaki çifte
standartlığı göstermektedir.

Birİşmiş Milletler, İsrail'e karşı 24 Kasım 1953'teki 101
nolu kararı dışında, sürekli olarak suskun ve aciz kalm ış tır.
Doğu bloğu ve Sovyetler Birliği'nin bask ısı ile İsrail'in Kub-
beye katliamına karşı alınan k ınama kararı, tek karar olarak
kalmiğır. Öte yandan Irak'a karşı insafsızca müteaddit kararlar
almış ve bütün bir halka karşı acı bir ambargo uygulamay ı
sağlamıştır.

Yine Lübnan'a karşı 1559 nolu karar gereği halk direniş i-
ni kırmak için silahs ızlandırma ile, 1701 nolu kara ile de Taif
anlaşmas ınm uygulanmasını hükme bağlayarak, Lübnan' ın iç
işlerine karışma konusunu gündeme getirmiş oldu. İnsanlığa
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karşı "Israil'in işlemiş olduğu cinayetler takipsiz kalmışken, ABDUISAIIAR

Bosna-Hersek'te işlenen cinayetler için 1993 y ılında uluslararası BIN MUSA'NIN

özel mahkemeler kurulmu ş, S ırp ordu komutam Kristald'm, KONU Ş SI

Yugoslav ordusunu S ırb ırinitşe'deki toplu katliamdan dolay ı
2001 yılında mahkum etmiş tir. Yine 1994'te Ruanda'da i şlenen
cinayetlere bakmak üzere uluslararas ı bir mahkeme kurulmuş
ve Srilain ile doğu Timur' da benzer mahkemeler kurulmu ş ve
de yüksek rütbeli ordu komutanlar ı mahkum edilmiş tir. Bu
durum, başkan Refik Hariri cinayetini ayd ıniatmak üzere yeni
bir mahkeme kurulmas ına neden olmu ştur. Ancak, Israilli
savaş suçlular ının Filistin ve Lübnan'da işlemiş oldukları ci-
nayetlere kar şı yargilanmalar ı için büyük bir çaba olmamıştır.
İşlenmekte olan bu insanlık suçları ve cinayetler, dünya barışını
zayıflatmış ve sarsmıştır. Bu durum dünyam ızı amansız bir
savaşın pençesine itmektedir.

Kuveyt'i işgal eden Irak'a kar şı yapılan ikinci körfez sava-
şından sonra tazmin komisyonunun, bu işgalden doğan bütün
zararları, tazmin etmeye mahkum k ılınan İrak gibi, "Israil"i de
yapmış olduğu işgallerden ve cinayetlerden sorumlu tutulup
ta tazminat ödemeye mahkum etmek gerekmezmiydi? Yoksa
anlayışlar ve uygulamalar ters yüz mü oldu?

V. Krizin sebepleri ve Çözümü

1. Krizin Nedenleri

Avrupa burjuvasının koymuş olduğu nizam ve kanunlar,
adil olmayan insaf d ışı kanunlar olup Avrupalılar için, sömür-
geciliği ve diledikleri kadar yeri işgal edip, medeniyet yaymak
bahanesi ile ülkelerin varh ğım sömürmeyi, kıtaları tümüyle
işgal etmeyi, halkları parçalamay ı ve zalimce anlaşmaları ka-
bul ettirmeyi mubah kılmaktad ır. Avrupalılar, Huistiyanlarm
barırımadığı toprakları boş arazi olarak kabul etmi ş, buraları
işgal etmeyi ve H ıristiyanlar ı yerleş tirmeyi uygun görmektedir.
İşte bu anlapşla Arap bölgesinin tamam ı ile Afrika ve Asya'nın
büyük bir bölümünü i ş gal etti. Aym mantık ve anlayışla da,
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ARDULSA İTAR Siyonist emperyalistler taraf ından baz ı hurafe uydurmalara
BIN MUSA'NIN	 dayanarak, Filistin topraklar ın ı i ş gal edip halk ın ı sürgün

KONU ŞMASI ettirmiştir. Bu hurafe işe uydurmalar ın, birçok Arap ve hatta
Corc Karodi gibi batılı düşünürler tarafından yalan olduğu
açıklanmış tır.

1897 yılındaki birinci Siyonist kurultay ında yap ılmış olan
ilanda, ilk olarak, öncelikle birincil hedef olan Yahudiler için
kanunlar teminat altına alınarak ve Filistin topraklar ı üzerinde
bir vatan olu ş turulmak istenmi ş tir. Bu istek, Osmanl ı halifesi
sultan Abdülhamit taraf ından, tüm dzendirici teklif ve tehdit
lere rağmen reddedilmiş tir.

Sömürgeye susamış Avrupa milletleri, çıkarlar ını korumak
amac ı ile, planlar ını uygulamak için Siyonistlerin Filistin üze-
rindeki emellerine destek vererek, zay ıf halklann ba şında gelen
Arap ve İslam topraklarını ele geçirmek üzere işe koyulmuş
ve 1907 y ılında, Filistin topraklar ı üzerinde Yahudiler için bir
devlet kurmay ı öngören Bilfor vaadini ilan eden İngiltere, bu
batıl sözleşmenin ardından gelen birinci dünya sava şından
sonra, Filistin ve Arap, İslam bölgesi üzerinde tehlikeli so-
nuçlan ortaya ç ıkarmıştır. Özellikle de İngiltere'nin Birleşmiş
Milletlerden, kendisini Filistin üzerinde vasi oldu ğunu karara
bağlatıTuş olduktan sonra, dolay ısıyla .Britanya, tarihi, siyasi ve
kanuni olarak, Filistin'in i şgali ve "İsrail" devletinin kurulma-
smdan sonımlu olmuştur.

Bu projeye tüm batıl ı ülkeler ile Amerika da kat ılmış ve
Birleşik Devletler, doğu Avrupa'daki Yahudilerin Filistin'e göç
etmelerini sa ğlamak için, kendi ülkesine yap ılan göçleri yasak-
lamıştır. Böylece Filistin halk ı, BiLfor vaadi denen bu Siyonist,
sömürgeci emperyalist plana kurban edilmi ş tir. Bu plana aynı
zamanda Milletler Cemiyeti ortak olmuştur.

Batıda 1789 y ılından itibaren burjuvaya kar şı başlayan
devrimler ve daha sonralar ı çıkan ikinci dünya sava şı sonrası ,
Birleşmiş Milletlerin yasalar ına aykırı olan batı ülkelerinin
İsrail'e olan bu şartsız desteğinin esas nedeni, "İsrail"in böl-
gede stratejik bir ortaklar ının olmas ı ve batı ordularmin böl-
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gede dilediği zaman dilediği yeri iş gal etmesini kolaylaştıran ARDULSArTAR
bir devletin olmas ın, Arap bölgesi ve hafta İslam bölgelerini BIN MUSA'N İ N
Irak'ta oldu ğu gibi ele geçirmek istemeleridir. 	 KONH Ş?MS

Atom ve yok edici silahlarm yer yüzünden kald ırılmas ı ve
kontrol altına alınmas ını haykıran dünyadaki seslere kar şm,
Fransa, İsrail'e atom teknolojisini vermi ş ve 400'den fazla atom
bombasını yapmas ın ı sağlamıştır. Bu olay, bölgeyi ve tüm
dünyay ı tehdit etmektedir.

Emperyalist gücün zirvesinde oturan Siyonistler, dünya
ekonomisine, paras ına, çok uluslu şirketlere ve dünya banka-
sı gibi kurulu şlara hakim olduğu gibi, büyük klüpleri de ele
geçirmiş ve planlarını uygulamak için, dünya medyas ına da
hakim olmuş ve baz ı ülkelerdeki siyasi iktidarlara da nüfuz
etmiş tir.

Böylece büyük bir güç olup, Sovyetler Birli ği gibi ilkeleri
yıkmış, insanlığı köleleştiren yöntem ne şekilde olursa olsun,
hızlı ve acil kar sağlayan, zalimce ve vahşice yöntemleri uy-
gulamaya sokmuş tur.

Arap ve İslam ülkeleri, vaki olan bu durumu kabullenmi ş ,
Filistin'in taksim edilmesine Filistin Kurtulu ş Örgütü ken-
disi raz ı olup Camp David'e katılmış, Oslo ve Madrid barış
görüşmelerindeki yol haritas ını da kabul etmiş tir. Kaderine
razı olmasna kar şm, Netenyahu'nun açıkladığı gibi tüm bu
anlaşmalar inkar edilmi ş tir.

İsrail'in isteğinin barış olmadığı, aksine teslimiyet istediği
açıkça anlaşılmış tır. Küdüs'ü kendilerine ebedi olarak ba şkent
yapmaları bu kabildendir. Oysa taksim kararına göre doğu
Kudüs'ün Filistin'e kalmas ı öngörülmüş tü. Amerika ve batı
tarafmdan himayé edilen İsrail, kendisini güçlü görmekfe
olmas ı, diğer taraftan Arap ve İslam ülkelerindeki iktidarla-
rm zaafı, Arap Birliği ve İslam Ülkeleri Örgütü'nün içini bo ş
bir yapı haline getirmiş tir. Sadece kendi vatanda şlarma karşı
aslan kesilip İsrail'e kar şı aciz durumda olan bu iktidarlar da
güçlerini Amerika'dan almaktad ır.
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ABDUISATTAR	 2. Krizin Çözümü
BIN MUSA'N İ N

	

KONU ŞMASI	 Dünyanuza orman kanunları hakim olmu ş ve uluslararas ı
kanun ve nizamlar, inand ırıcılığını kaybetmiştir.

İşlerin yeniden yoluna girmesi için, dünyamızda barış ve
güvenin yeniden tesis edilebilmesi için, Yahudilerin kendile-
rinin dé içinde bulundu ğu bütün bir dünya, Siyonistlere ve
planlar ına karşı durmalıdır. Belki de bu görü ş, yalnızca bir
temenni ve bir düş ten ibaret olacaktır.

Bu duruş, İsrail tarafından kesinlikle reddedilen Arap İsrail
kavgasını bitirecek, Filistin topra ğı üzerinde eskiden olduğu
gibi, Müslüman, H ıristiyan ve Yahudilerden oluşan, demokra-
tik, laik bir devletin kurulmas ı ile dini esaslara dayalı her türlü
devleti ortadan kaldırmakla mümkün olacakt ır.

İkinci çözüm şekli ise, uluslararas ı tüm kuralların, ay ırım
ve iste ğe göre yonımlanmadan kabul edilmesidir. Filistin hal-
kının kendi kaderini tayin etmesini mümkün kılmak, mülteci
ve muhacirlerin yerlerine dönmelerini temin etmek, yerle şim
bölgeleri ile utanç duvar ını kaldırmak, siyonist sava ş suçlular ı-
nı yargılamak, Lübnan ve Filistin'e yap ılan saldır ılardan dolay ı
vuku bulan zararlarm tazmin edilmesi ile mümkün olacakt ır.
Dünya barışını sağlamay ı temin etmek için, uluslararas ı ka-
nunları uygulamak şarttır. Bu durum, Türk lideri Atatürk'ün
dediği gibi yurtta sulh cihanda sulhu temin edecektir. Buna
bağlı olarak, uluslararas ı kanunları uygulamak için, Birle şmiş
Milletlerde köklü bir ıslahin yap ılması gereklidir. Burada teMsil
ve katılımı genişletmek, veto hakk ını iptal etmek ve bu kuru-
mun genel kararlarmı geçerli kılmak gerekmektedir.

Ayrıca Arap aydınları ile dünyadaki demokrat ve ilerici
güçlerin sorumluluk ta şıması ile Türk barosunun, Arap Avu-
katlar Barosu ile işbirliği yaptığı gibi tartışma zemini haz ırla-
ma işlemi gerekli oldu ğu inancını taşıyarak, burada Ankara
Barosu'na teşekkürlerimiz i sunarız. Batı ve Siyonist medyas ının
Türk kamu oyuna yaptığı etkinin görülmesi ile beraber, Arap
Filistin halk ı ile Lübnan hailc ının meşru mücadelesi anla şılmış
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ARDULSAHAR

BIN MUSA'NIN

KONU ŞAtASI

ve siyonist medyanın hatalı, batıl anlayışım kaldırm.ıştır.

Yine siyonist lobisinin etkisinde kalan dünyada, batılı
propaganda medyasma kar şı, dünya çapında bütün tartışma
zemirılerini çoğaltıp sürdürmek şarttır.

Yaşayan ve canh olan tüm güçlerin, birle şerek tek kutuplu
güce karşı durması, İsrail'in işlemiş olduğu cinayetleri açığa
çıkarmas ı, halkların yaşam mücadelesini ve mücadele için si-
lahlanmasırıın meşru olduğunu haykırmaları gerekmektedir.

Siyonistlerin, Filistin'in tamam ını ele geçirmek için ha-
zırlamış olduğu planı kabul etmiş olursak, orman kanununu,
devlet terörünün yasallığını ve tüm bir halkın yaşam hakkının
kaldırılmasını kabul etmiş olacağız. Çünkü bu diırumda biz
de sömürgeciliği ve hakların yok edili şini normal göreceğiz ve
burada Tunus haik ınm Frans ız sömürgeciliğine karşı verdiği
mücadeleyi, Tunus'lu şair Abu el-Kasım Al-Şabi'inin şiirinde
anlatılanların, günümüzdeki konular ile ne kadar benzer ol-
duğunu göreceğiz.

Zay ıf duyuhnaz ve yank ısı olmaz
Görüş ise güçlünün ve galibindir

Barış yalancı bir gerçektir
Adalet ise sönen bir alevdir

Güçler dengelenmedilcçe adalet olmaz
Terör, terörle çarp ışır

Bizler adalet istemekteyiz, terör ve intikamı sevmeyiz

Bizler barışı istemekteyiz, teslimiyeti değil

Saygılarımla.
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Ceren Gürseler
(ODTÜ Uluslararas ı İlişkiler Uzmanı)

Kuruluşundan Hamas' ın Zaferine Kadar
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ)

(EREN	 Konuşmanıın ana fikri; FKÖ kurulduğu günden başlaya-
GURSEI.ER'IN rak yaşadığı siyasi krizler sebebiyle otoritesini, meşruluğunu,

KONU ŞMASI güvenirliğini kaybetmekte ve politikalarını değiş tirmektedir.
İçinde bulundu ğu bu otorite ve meşruiyet sorunlar ı nedeniyle
FKÖ İslami söyleme ba şvurmuş tur.

FKÖ'nün İslami söylemi milli politikalar ı üzerinde Filistin-
lilerin desteğini sağlamayı ve Hamas'm temsil ettiği yükselen
siyasal İslam karşısında FKÖ'nün meşruluğunu arttırmay ı
amaçlamaktadır. Ayrıca Filistin toplumunda ya şanan İslami
yöndeki değişme ve İslam'ın Filistin milliyetçili ğindeki ve
kinıliğindeki önemli yeri de FKÖ'nün İslami söyleme başvur-
mas ını etkilemiş tir. Örnek olarak; FKÖ, 1960'larm sonunda
Filistin Kurtuluş Ordusu'nun dört taburuna Filistin'in ve Orta
Doğu'nun İslami ve Arap karakterini korumas ında önemli yere
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sahip olan dört sava şm ismini vermiştir: Filistin kültüründe CEREN

sıklıkla kullanılan bu sava şlar Hattin, Yarmuk, Kadisiyeh ve GURSELER' İ N

Ayn Jalut Sava şları'd ır. FKÖ taburlara bu isimleri vererek, KONU Ş S İ

İsrail'e karşı silahlı direnişinde bu sava şların meşruluğun-
dan güç almayı amaçlanuştır. Ayrıca bu dört sava ş ve Filistin
Kurtuluş Ordusu'nun taburlar ı arasında tarihsel paralellikler
kurarak Örgütü'nün gücünü arttırmay ı, İsrail'i yok etme ve
yerine bağımsız Filistin devleti kurma amacını kuvvetlendir•
meyi amaçlamış tir.

FKÖ'nün kulland ığı İ slami söylem çeşitli dönemlerde
değişik biçimde Filistin milliyetçiliğinin atalar ı Hac ı Emin
el-Hüseyni ve Şeyh İzz-al Din el-Kassam gibi farkl ı kesimler
tarafmdan da kullan ılmıştır. Bu söylem sava ş ve çatışma alan-
lar ı ile ilintilidir. Örneğin 'cihad', 'mücahit', 'şehit' gibi İslami
terimler ile 'egemenlik', 'çah şma ve 'zaftr' ile ilgili Kur'an'dan
ayetler FKÖ'nün İ slami söyleminin parçalarıdır. Filistin siyasi
söyleminde bu terimler hem siyasal islamc ılar hem de laik-miii-
yetçi hareket tarafından kullanılmaktad ır. Fakat bu tip terimler
her iki grup için farkli anlamlar ifade etmektedir. Örnek vermek
gerekirse FKÖ'ne göre 'cihad' Filistin milli direnişidir. Bu dire-
nişle hem milli amaçlar nedeniyle yap ılan silahlı direniş ifade
edilmekte hem de Filistin'in altyapısıru geliştirme, kalk ınma ve
Filistinliler'in ya şamlarını değiş tirme çabalar ı ifade edilmekte-
dir. FKÖ'ne göre 'mücahit', Filistin milli mücadelesine katılan,
dinine bakılmaks ızın, Hristiyan veya Müslüman herhangi bir
Filistinlidir. 'Şehit' ise Filistin'in kurtulu şu için ölen, Hristiyan
veya Müslüman herhangi bir Filistinlidir.

Ayrıca FKÖ Filistin üzerindeki salt İ srail egemenliğini
çürütmede olduğu gibi milli politikalar ını kuvvetlendirmek
için Kur'an'm ayetlerinin kullanmaktad ır. FKÖ'nün eski lideri
Yaser Arafat da özellikle Filistinliler'e yaptığı konuşmalarinda
mesajlar ıyla bağlantılı Kur'an ayetlainden ahntilar yapmaktay-
dı. Örneğin, 18 May ıs 1998'te yaptığı al-1"Jakbah2 konuşmasında

2 A!-Nakbah: Kelime Türkçe anlam ıyla yenilgi demektir. Filistin kül-
türünde 1948 Arap-Israil Sava şı 'nda ki yenilgi ve sonuçta Filistinliler'in
topraklar ı ndan çıkar ılmas ı n ı anlam ına gelir.
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(EREN ve 1 May ıs 2004'te İşçi Bayramı nedeniyle yaptığı konuşmas ın-
GURSEIER'IN da Enbiya Süresi'nin (21) 71. ayetinden almt ı yapmıştı : "Onu

KONU ŞMASI da, Lut'u da, alemler için kutsal k ıldığımız yere ulaştırıp kur
tard ık". Bu ayeti Filistin'in Filistinliler de dahil olmak üzere
bütün milltler için kutsal olduğu ve toprağm en kısa sürede
Filistinliler'in egemenliği altında olacağı iddias ını desteklemek
için kullannuştır. Böylelikle Arafat Filistinliler'i ciddi siyasi kriz
yaşayan FKÖ'nün etrafında toplamayı amaçlamış tır. Örneğin
bu konuşmanm yap ıldığı dönemde Hamas'm kuvvetini artır-
makta idi ve Arafat, İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri tara-
fından antlaşma masas ından uzaklaştırıimış, İsrail tarafından
Ramallah'taki karargahında kuşatma altına alınmış tı .

FKÖ karşılaştığı her siyasal krizde azalan meşruluğu ve
gücü nedeniyle İslami söylemi kullanmay ı arttırdığı görül-
mektedir.

Siyasal İslam'ın Yükseliş i

Filistin'de siyasal İslam 1970'lerin sonunda Filistin milli
hareketinin ciddi siyasi kriz ya şadığı bir dönemde yükselme-
ye başlamıştır. Bu dönemde FKÖ beyan etti ği milli amaçlar ı
gerçekleştirmek yerine siyasi duruşunu değitiriyordu. Ürdün
ve Lübnan'dan ç ıkarılmış, kurumlan yolsuzlukla ve yararl ı
olmamakla suçlanıyordu. Ayrıca el-Fetih, Filistin'in Kurtulu şu
İçin Halk Cephesi ve Filistin'in Kurtulu şu İçin Demokratik Halk
Cephesi arasındaki siyasi yarış da FKÖ içindeki uyumsuzlu ğu
açığa çıkardığı için siyasal İslam'm yükselişini tetiklemişti.
1982 İsrail işgali nedeniyle FKÖ'nün Lübnan'dan çıkarılması
Örgüt'ün içerisinde karga şaya sebep olmuş, FKÖ karargahm ı
Tunus'a Filistin'den uza ğa taşımak zorunda kalmıştı. Böylelikle
baz ı Filistinliler kimliklerinin bir parças ı olan İslam' ı FKÖ'ne
karşı bir alternatif olarak benimsemeye ba şladılar. Bu nedenle,
1980'lerii ı başı, Birinci İntifada, Filistin Otoritesi'nin kurulmas ı
ve de İkinci İntifada Filistin toplumunun İslamileşme dön-
meleridir. Bu dönemde siyasal İslam'a olan destek artarken
FKÖ'nün otoritesi ve me şruluğu azalmakta ve FKÖ İslami
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söylem kullanmııru arttırmaktadır. Örneğin, Birinci tntifada'da CEREN
"Bisrni'llahi'r-Rahrnani'r-Rahim' ilk defa bir FKÖ Yürütme GIJRSEIIR'IN
Komitesi Bildirisi'nde, Mart 1988'te, kullanılmış tır. Ayr ıca KONUSI

FKÖ içindeki laik-solcu gruplarm karşı çıkmasına rağmen
Besmele ve Kur'an'dan bir ayet Kas ım 1988'teki Bağımsızlık
Bildirgesi'nde de kullanılmıştır.

Siyasal İslam'ın Yükselmesinin Nedenleri

Filistin'de siyasal İslam'm yükselmesinin farklı nedenleri
vardır. Filistin'in İslam için önemi, Do ğu Kudüs, İsrail'in po-
litikalrı ve Filistin üzerindeki dini iddalar ı yükselişin ard ında
yatan sebeplerden birkaçıdır. Örneğin İsrail Doğu Kudüs'te
Yahudi yerleşimleri inşa etmeye devam etmektedir. Ayr ıca
Menachem Begin gibi Lilcud'un eski liderlerine göre Batı Şeria
ve Gazze Şeridi kutsal Yahudi devletinin ayr ılamaz parças ıdır
ve Begin'e göre Yahudilerin istedikkri yere yerle şmede ve
oturmada karşı çıkılamaz haklar ı vardır.

Ayrıca, İslam'm Filistin kültüründeki ve niilliyetçiliğin-
deki yeri, Filistin toplumunun muhafazakar ve geleneksel
yapısı, Filistin Otoritesi'nin bask ıcı yönetimi, yöneticilere kar şı
yapılan yolsuzluk suçlamalar ı, Filistin toplumunun köt-üle şen
sosyal ve ekonomik ko şulları siyasal İslam' ın yükselişinin diğer
nedenleridir. Fakat yükselişin ardında yatan en önm1i neden
FKÖ'nün İsrail işgaline bir türlü son verememesidir.

HAMAS

Türkçesi İslami Direni ş Hareketi olan Hamas Filistir<deki
en önemli ve güçlü muhalefettir. Birinci İntifada zamanında
1987'de, İsrail'e kar şı silahlı direniş vaktinin geldiğine man
Şeyh Ahmet Yassin'in liderlik etti ği bazı Müslüman Karde şler
Örgütü üyeleri tarafından kurulmuştur. Hamas kurulduğu
günden beri laik yap ısı ve laik politikalar ı nedeniyle FKÖ'ne
katılmayı reddeinüştir. Örneğin İ-lamas' ın tüzüğünde FKÖ
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- (EREN bir ağabey, baba, akraba olarak tanımlanırken iki hareket
GURSEtER İN arasındaki işbirliğinin FKÖ'nün şu üç koşulu kabul etmesine

KONU ŞMASI bağlı olduğu belirtilmektedir: tarihi Filistin'de Islami bir devlet
kurmak, Filistin'in neresinde olursa olsun Yahudi varl ığını
kabul etmemek ve cihad ın amacın gerçekleşmesindeki tek yol
olduğunu kabul etmek.

Hamas İsrail'i, İsrail'in 1967 Arap- İsrail Savaşı sonras ı
işgalle çizdiği sırurları ve ku s ınırlar içerisindeki varlığını da
kabul etmemektedir. Hamas ayr ıca Oslo Süreci'ni ve Filistin
Otoritesi gibi Oslo Anlaşmas ı'nın getirilerini kabul etmemiştir.
2006 yılında yapılan yasama seçimlerinde, Hamas tarihinde ilk
defa olmak üzere, el-Fetih kar şısında zafer kazanmış ve Yasama
Konseyi'ndeki koltukların çoğunluğunu elde etmiştir.

Hamas bir siyasal İslamc ı harekettir; İsrail'i yok etmeyi ve
yerine tarihi Filistin'de Şeriatla yönetilecek olan İslami bir dev-
let kurmayı amaçlamaktadrn Böylelikle Hamas politikalar ını;
Filistin'i, İsrail'i, ve Filistin-İsrail sorununu algılaniasını İslama
dayandırır. Örneğin, Yahudi olmas ı sebebiyle İsrail, İslam' ı
ve Müslümanlar ı tehdit etmektedir. Hamas' ın iddas ına göre
Filistin'in kurtuluşu bütün Müslümanlar ı bağlayan kişisel bir
zorunluluktur. Hamas'm ideolojisinde Filistin'i kurtarmanm
tek yolu öncelikle Islam adına yapılan cihattır. Hamas Filistin'i
dünyanın merkezi olarak, ve de Kıyamet Günü'ne kadar bütün
Müslüman nesillere ait olan İslami bir değer olarak tanımlar.
Bu nedenle hiçbir kimsenin Filistin'in herhangi bir k ısmını veya
bir metrekaresini vermeye hakkı ve otoritesi yoktur. Hamas'a
göre Filistin'in bir k ısmının bile verilmesi durumunda bu hü-
kümsüz ve geçersiz olacaktır, aynı zamanda bu İslam' ı hiçe
saymak anlamına gelecektir. Bu siyasal Islamc ı örgüt cihat
politikasına devam ederken, Müslüman Kardeşler Örgütünün
bir kolu olmas ı sebebiyle, aynı zamanda Filistin toplumunu
İslamileştirmek adma sosyal ve kültürel etkinliklere de önem
vermektedir. Bunlar FKÖ'nün Filistinliler'e yeterli oranda su-
namadığı iş, eğitim ve sağlık hizmetleridir. Böylelikle Hamas
devletin sosyal hizmet sunamas ırun yarattığı hoşnutsuzluğu iyi
kullanarak FKÖ'ne karşı gücünü arttırmayı başarabilmiştir. Bir
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başka söyleyişle Birinci İntifada Hamas' ı yaratmış ve Filistin'in (EREN

yaşama koşulları gücünü arttırmış tır.	 GURSELER'IN

KONU ŞMASI

Siyasal Islam' ın Yükselişi
ve FKÖ'nün İslami Söylem Örnekleri

Yukarıda da değinildiği gibi, Eylül 2000'de patlak veren
İkinci İntif ada hem siyasal Islam'ın yükseldiği hem de taraf-
tarlarının arttığı İslamileşme dalgalar ından biridir. Ikinci
İntifada, 2000'de gerçekle şen Camp David Zirvesi'nde Israil'in
Haram-ül Şerif üzerinde payla şılnıış egemenlik iddia etme-
siyle tetiklenmiştir. Bu iddia aynı zamanda siyasal İslam'm
yükselişini de etkilemiştir. Buna ek olarak zaman ın muhalefet
lideri Ariel Şaron'un Haram-ül Şerif'i ziyaret etmesi de siyasal
İslam' ın yükselişine sebep olmu ştur.•Bu İntifada'yı el-Aksa İn-
tifadası olarak adlandirınak da dine verilen önemi göstermiştir.
Bu nedenle el-Fetih, İslami söylemle dolu olan el-Aksa Şehitleri
Tugayı adım verdiği yeni bir silahlı örgüt kurmuş tur.

FKÖ'nün en önemli ve kuvvetli örgütü olan, Yaser Arafat
ve arkadaşları tarafından kurulan el-Fetih kuruldu ğu günden
itibaren Islami söyleme başvurmuştur. Örneğin kurulduğu ilk
dönemde yay ınladığı bildirgeleri Besmele ile başlamaktaydı .
Ama el-Fetih'in İslami içerikli el-Aksa Şehitleri Tugay ı'nı
kurması el-Fetih'in İslami söylemini arttırdığını ve el-Fetih'in
Hamas' ın artan gücünün farkında olduğunu göstermekteydi.
Çünkü Birinci Intifada zamanında el-Fetih kurdu ğu silahlı
örgütlere Batı'nm ve Üçüncü Dünya devrimcilerinin lügatm-
dan ve milliyetçi lügattan isim seçmekteydi. Örne ğin Siyah
Fanterler ismi Afrilcalı-Amerikanlar tarafından Amerika'da
kurulan ve Amerika'daki ırkçılık ve ayrımcılığa karşı savaşan
Siyah Panterler adl ı örgütten alınmış olabilir.

el-Aksa Şehitleri Tugayı tüzüğünün önsözü Besmele ve de
Kur'an'dan bir ayetle ba şlamakta ve her bölüm de üç ayefle
bitirilmektedir. Tugay'm logosu Kur'an'dan bir ayet ile el-Aksa
Camii'dir. Fakat bu tip bir söyleme ra ğmen kullanılan Islami
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- (EREN simgeler ne Filistin siyasal sisteminin yasal normiar ım ve ku-
GURSEIER'IN	 runılarını etkilemiştir; ne de Filistin milli hareketinin İsrail'i,

KONU ŞMASI Filistin'i ve Filistin- İsrail sorununu algılayışını etkilemiştir.
Aksine yukar ıda da değinildiği gibi bu referanslar Filistinli-
leri FKÖ'nün milli politilcalar ırıın ad ına seferber etmek için
kullarulmalctad ır.

Özetlemek gerekirse Kur'an ayetlerinin ve İslami sembolle-
rin bijir örnek teşkil ettiği FKÖ'nün İslami söyleminin ö ğeleri
Filistin nıiuiyetçiliğinin kültürel terimleridir. Yaser Arafat ve
el-Fetih gibi FKÖ de Filistin direnişine katıldığı günden itibaren
İslami söyleme ba şvıjrmuştur. Örneğin Arafat savaş lakabı ve
kod adı olarak İslami kimli ğini ifade eden Abu Ammar ismini
seçmiştir. Arapça' da Abu Ammar, Anımar' ın babas ı demektir.
Ammar da Allah'ın emri anlamına gelmektedir. Buna ek ola-
rak, Ammar ibn Yasir'den sonra, Ammar, Hz. Muhammed'in
yardımcıs ı anlamına da gelmektedir. Ammar ibn Yasir ayn ı
zamanda Hz. Muhammed'in yoldaşı ve bütün savaşlarında
O'nun yanında bulunan sava şçıs ıydı. Böylelikle Arafat bu
ismi seçerek dindarlığını göstermeyi ve Filistin direni şindeki
otoritesini pekiştirmeyi amaçlamıştır.

Güveııilirliğini ve meşruluğunu azaltan her siyasi krizden
sonra FKÖ'nün İslami söyleme ba şvurmas ında artış görül-
müş tür. Bu artışa rağmen, söylemin içeriği hep ayni kalmış tır.
FKÖ'nün İslami söylemi hiçbir zaman İslam' ı Filistin toplumu-
nun yasal ve ahlaki temeli yapmay ı amaçlamamıştır. Örgütün
İslami söyleme başvurmadaki temel nedenleri Filistinlileri laik-
milliyetçi amaçlar ının adına seferber etmek; devam eden İsrail
işgali, yolsuzluk suçlamalar ı ve de siyasal İslam'm artan gücü
karşısında liderliği ve politikalar ını meşrulaştırmaktır.

Buna ek olarak, İsrail'in politikalar ı, Filistin'in İslam için
önemi ve Arap- İslam dünyasının desteğini alabilmek için de
Islami söyleme ba şvurmaktad ır. FKÖ İslami söylemini işlev-
sel ve pragmatist amaçla kullanmaktad ır çünkü bu söylem
Örgütü'nün ideolojisini siyasal İslamcı çizgide değiştirmemiş-
tir. Ayrıca İslami söylemi FKÖ'nün ne ülke bazl ı ve laik-milli
politikalarıyla ne de Filistin milliyetçili ği ile çelişmiştir. FKÖ
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laik-milli politikalara ve uluslararas ı kararlara bağlı kalmaya (EREN

devam etmektedir. FKÖ topra ğı, düşman ve sorunu Filistin GURSEIER'IN

milliyetçiliğine, Üçüncü Dünya lügatma ve de uluslararas ı KONU Ş SI

kararlara göre algılamaya devam etmektedir.

FKÖ'nün İslami söylenıi, uluslararas ı toplumun FKÖ'nü
laik-milliyetçi bir örgüt olarak alg ılamasım da değiştirmemek-

tedir. Örgüt İslami söylemiııi Üçüncü Dünya devrimci söyle-
nüyle dengede tutarak kullarimaktad ır. İslami söylemi Üçüncü
Dünya söylemine hiçbir zaman a ğır basmamaktadır.

Fakat FKÖ'nün İslami söylemi kullanmasmda bir tak ım
smırlar vardır çünkü uluslararas ı toplum ve onun FKÖ'nü
Filistinliler'in tek yasal temsilcisi olarak tanmılamas ı Örgüt'ün
Filistin siyasetinde, Arap dünyasında ve uluslararası politikada
özelikle de Israil'le olan ilişkilerinde hayatta kalmasmı sağla-
yan en önemli faktörlerdir. Yo ğunlaşan bir İslami dille veya

Hamas' ınkine benzer bir İslami retorikle FKÖ İsrail'le barış
antlaşması yapmak bir yana varli ğmı sürdürmesi dahi olanak-
s ızd ır. FKÖ'nün varlığı dini kurallar yerine laik milliyetçii ğe
dayananan uluslararas ı politikalara bağlıdır. Ayrıca FKÖ'nün
bölgesel ve uluslararas ı alanlarda laik söyleme ba şvurmas ı
Hamas ve İslami Cihat'a karşı verdiği liderlik mücadelesinde
FKÖ için bir avantaj olmaktadır.

Ayrıca, FKÖ'nün uluslararası görüşmeleri Filistin sorunu-
nu çözmekte bir araç olarak kabul etmesi uluslararas ı toplumun
özellikle de ABD'nin FKÖ'nü Filistinliler'in tek yasal temsilcisi
olarak kabul etmesini sağlamıştır. Örgütün, ABD'nin FKÖ'nün
sorununu müzakere yoluyla çözme politikas ına karşı ç ıkma-

ması için dikkatli olmas ı gerekmektedir. Özellikle de 11 Eylüj
saldır ılarından sonra, ABD'in Islamc ı terörizme kar şı olan sa-

yaşında, Amerikan hegemonyas ı altınaki tek kutuplu dünyada,

FKÖ İslami söyleminde artık daha da dikkatli olmand ır; çünkü

il Eylül sonras ı uluslararası ortamda, baz ı İsrailliler Arafat' ı
Usame Bin Laden'e ve de FKÖ'nü Taliban'a benzetmektedirler.
İşgal edilmiş Filistin toprakların kurtarmak için, FKÖ ABD'ni
ve İsrail'i sorunu ve çözümünü laik-milliyetçi terimlerle algı-
ladığına inand ırmalidır. Dini terimlerle algılama ve tanımla-
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(EREN ma bu iki aktörü ve Avrupa Birliği'ni müzakere masasmdan
GURSRERIN uzakla ştıracaktır çünkü bu tip dini alg ılama ve tanımlama

XONU Ş SI Orta Doğu' da siyasal İslamcılarm elini güçlendirecektir. Buna
A olarak yoğ-unlaş tırılmış İslami söylem İsrail'in daha da sert
ve ac ımasız politikalar ı uygulamas ına sebebiyet verebilir.
Ayrıca Filistin-İsrail sorununun dini temellerde algılanması
dini prensibler nedeniyle sorunun daha da karma şık hale
gelmesine neden olabilir. Bir başka deyişle, böyle bir söylemle
FKÖ uluslararas ı statüsiinden ödün verebilir ve uluslararas ı
normlara karşı glebilir.
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Ceren Gürseler
(METU MA Student, BA Bilkent University İnternational

Relations)

From Establishment ta HAMAS,
Palestine Liberation Organization

My speech's subject is "The PLO: From its foundation to CEREN

Victory of Hamas ". The main argument is that the PLO has lost GÜRSELER' İ N

its credibility, authority, and legitimacy and has changed its KONU ŞtMSI

policies because since üs foundation it has faced political crises.
Henceforth due to these authority and legitimacy problerns
the PLO has referred to Islamic rhetoric mainiy to mobilize the
Paİestinians on behaif of its national goals and to legitiniize
the PLO against rising power of political Islam headed by Ha-
mas. Also the PLO's Islaniic rhetoric is affected by Palestirılan
society's shif t along Islamic lines and Islamic component of
Palestinian nationalism and culture. Tbis rhetoric is related with
conflict categories and was used in diiferent periods by differ-
ent actors in a different manner. The PLO seemed to intensify
its resort ta Islamic rhetoric with every crisis that decreased the
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(EREN PLO's authority and power. 1 wili sumn ıarize the foundation
GURSELER'IN and goals of the PLO, the rise of political Islam, Hamas and

KONU ŞMASI 1 iI1 give examples of rise of political Islam and the PLO's
reference to Islamic rhetoric. 	 -

Foundation of the PLO

On 1964 the Arab League decided to organize the Palestin-
ians to enable them to take their role in the liberation of their
homeland and seif-determinatjon. Soon af ter its establishment,
the PLO faced internal crisis because of its autocratic style and
its reliance on Egypt. Unlike the Palestinian guerilas, the PLO
did not support armed attacks against Israel. Furthermore
the Arab-İsraeli War of 1967 resulted in the FLO's big Ioss of
confidence. Because the Arab states and so the PLO could not
realize their aim of taking the land lost in the 1948 Arab- İsraeli
War. Instead, they were defeated by Israel again and lost more
land; Israel occupied the Gaza Strip, West Bank, East Jerusalem,
Golan Heights and the Sinai Peninsula.

The 1967 defeat was the fihal event that prepared the gte-
rillas' takeover of the PLO. Nearly ali gueriilas were Palestin-
jan refugees living in neighboring Arab states or in the Israeli
occupied Palestine. Thus right of retıım and establishing an
independent Palestinian state were their primary goals. To the
guerillas armed struggle against Israel was the sole device to
retake the lost territories. Then the PLO is composed of various
Palestinian guerilla groups.

Ideololgy and Policies of the PLO:

The PLO has been à secular-nationalist organization that
is. functioning according to secular-national rules. It is pursu-
ing secular-national policies based on Falestinian nationalism
and Third wordlist principles. For instance the PLO defines
Palestirte as the homeland of the Arab Palestinian people
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who are integral and indivisible part of the Arab nation. To CEREN
the PLO they have the legal right to their horneland and the GIJRSELER' İ N

right of determining the future of their country in accordance KONU ŞMASI

with their wishes after liberation. It defines the struggle for
the liberation of Palestine as national one. It is nota racial or a
religious struggİe againstthe Jews.

This national strugg İe in the PLO' s definition, is a basic
conflict that exists between the forces of Zioriism and of im ı eri-
alisrn on the one hand, and the Palestinian Arab people on the
other. Actually it was the PLO that placed the differentiation
between Jews and Israelis and between Israelis and Zionists
into the Palestinian political discourse. Before the PLO there
were İittle differentiation between Israe İ, Zionism and Jews.
Also the PLO recognizes United Nations' partition reso İution
of 1947 and the establisbment of the state of Israel as illega İ
because they did not present wiil of the Pa İestinians, they were
contrary to their natural right in their homeland, and to the PLO
these resolutions breached the U.N. Charter especially its seli-
determination principle. The PLO perceived Israel as the cause
of Middle East conflict and as instrument of Zionism. Israel, iri
the PLO's ideology, is a geographical base for imperialisrn to
prevent the unity and liberation of Arab nation.

The PLO was set up with the goal of destructing Israel and
establishing a secular and democratic Palestinian state where
J ews, Musİims and Christians would live in equality. However
because of defeat in the 1973 Arab-Israeli War it abandoned this
goal. The War did not return or liberate the occupied Pa İestinian
land despite this fact it İed to Arab states and the Palestinians
to approach to settlernent of the Pa İestinian conflict through
negotiation and cornprornises. Fateh leaders expected that the
PLO's adoption of establishing national authority as a new
policy, would give thern the opportunity to attend the prornised
negotiations for Middle East settlement. Thus in 1974, the PLO
adopted goal of establishing a Palestinian national authority
in any Palestinian areas liberated from the İsraeli occupation
without mentioning the character of the authority. This new
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[EREN goal was the first formulation of the idea of an independent
GURSELER'IN Palestinian state alongside Israel. in 1977, the two-stat goal

KONU ŞMASI that meant founding a Palestinian state alongside İsrael was
articulated as a new p0117. Ey choosing West Bank, Gaza and
East Jerusalem as the territories to be liberated instead of ail
historical Palestine, the PLO also adopted the device of negd-
tiations with İsrael alongside armed struggle. In 1988, in the
second year of the First Intifada, the PLO decided to deciare
the independence of the Palestinian state mainiy because of its
aim to solve the conflict through negotiations and because of
its decreasing power. In 1993, through Oslo Agreements, both
the PLO and İsrael recognized each other. The PLO İeadership
in exile, returned to the Occupied Territories.

Rise of Poİitical İslam:

The political İslam started to rise in the late 1970s, during
the second decade of the İsraeli occupation when the Palestin-
jan national movement faced serious crises. The PLO could
not realize its deciared objectives rather it changed its political
positions, it was expulsed from Jordan and Lebanon, and its
institutions were attributed as corrupt and inefficient. Also
political competition among Fateh, the Popular Front for the
Liberation of Palestine, and the Democratic Front for the Libera-
tion of Palestine affected political İslam's rise in Palestine due
to the fact that the>' revea İed weakness withirı the PLO. The
expulsion from Lebanon resulted in the disorder and internal
conflict in the PLO and it was forced to move its headquarters
to Tunis far away from Palestine. Then some Palestinlans
started to embrace Islam that was integral part of the society
as an aİtemative to the PLO. Early 1980s, the First İntifada,
foundation of the Palestinian Authority, the Second İntifada
were the other İslamization waves of Palestine when political
İslam consolidated its power whereas the PLO was losing its
legitirnacy and authority.
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GÜRSELIR' İ N

KONU ŞMASI

Reasons for Political Islanı 's Risc

There are several reasons for the rise of , political Islam: East
Jerusalem together with

Palestine's importance for Islam and Israeli poicies and
religious claims on Palestine, Islam's role, conservative and
traditional strocture of the Palestinian society, the Palestinian
Authoritys authoritarian rule, the cor ı-uption charges against
the Palestinian Authority, social and economic conditions of
the Palestinian society. Rowever the most crucial reason for
rising power of political Islam is the PLO's failure in ending
the occupation.

HAMAS

The most important and powerful political Islamist op-
position in Palestine has been

the Islaniic Resistance Movement as its Arabic acronym
Ramas established in the 1987 during the First Intifada by
some Muslim Brotherhood members headed by Sheikh Ahmed
Yasin. Since its foundation Ramas has refused to participate to
the PLO because of üs secular-character and its secular goals.
For instance in Ramas' Charter the PLO is recognized as a
brother, father, a relative to Ramas however to the Charter
cooperatiön between these two organizations is dependent
on the PLO's acceptance of three main principles: establishing
an Islamic state on aU Palestine, rejecting Jewish entity in any
part of Palestine and jihad as the oniy way for the goal. Ramas
has refused to recognize Israel and its permanence within its
current borders of 1967 Arab-Israeli War. It did not accept the
Oslo Process and its outcomes such as the Palestinian Author-
ity. in 2006's legislative elections Ramas for the first time ever,
had the victory over Fateh and got the majority of the seats in
the legislative coundil.
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- (EREN	 Hamas has been a political Islamists movement that has
GURSELER'IN aimed to destruct Israel and establish an Islamic Palestinian

KONU Ş SI state in historical Palestis ıe, governed by Sharia. Henceforth
Hamas bases its policies, its recognition of Palestine, the ccn-
flict and Israel on Islam. For instance according to Hamas,
Israel as being Jewish, challenges Islam and MuQlin ıs. Hamas
argues that liberation of Palestine is an individual obligation
that binds every Muslim. To Hamas the only way to liberate
Palestine is jihad conducted primarily in the name of Islam.
To Hamas Palestine is the center of the continents and it is an
Islaniic endowment (waqf) to ail Muslim generations 1111 the day
of resurrection. Therefore no one has the right and authority
to give an inch, part of it. If a part of Palestine is gi yen, then it
will be nulI and void, and also it wili mean giving up Islam.
At the same time in pursuing the jiliad as one of the wing of
the Muslim Brotherhood, Hamas gives importance to social
and cultural activities to re-Islamize the society. Such activities
include employment, education, health service that the PLO
cannot provide to the Palestinians. Thus Hamas, through fili-
ing the void left by a death of state-sponsored social services
retained its power vis-a-vis the PLO. To put it in another way,
the First Intifada created Hamas, and the Palestinians' living
conditions consolidatedits power.

Examples of Political Islam's sttength and the
PLO's Islamjc Rhetoric

In the First Intifada poitical Islam represented by Hamas
increased its power whereas the PLO lost its credibility and
authority. Before eruption of the Intifada, the PLO faced the
most difficult time in lis history due ta internal disorder and
due to withdrawal from Lebanon with heavy losses because
of the Israeli occupation. When the Jntifada started, the PLO
was at a low point foliowing Arab Sunımit of November
1987, where the Palestinian struggle sa the PLO was ignored
by the Arab world. in addition to this the armed struggle to
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liberate Palestine became an empty slogan when the Palestin- (EREN
ians launched their armed struggle against the İsraeli forces. GURSEIER' İ N

Then, the PLO could not terminate the İsraeli occupation and KONU ŞMASI

Hamas became second force in the Intifada. Moreover, [srael
was ariother factor for Hamas' rise because she fostered Ha-
mas as a Counter to the PLO. As the political Islam increased
its strength, its impact on the Palestinian politics and on the
PLO's official discourse was also increased. In other words,
the PLO, which has used İslamic rhetoric since its foundation,
has increased its ü Şage of Islamic rhetoric with the Intifada.
For instance in late 1960s the PLO had used Islamic allusions
in its institutjons such as in its naming of the battalions of the
Palestine Liberation Army. The PLO named the Army's four
hattalions with four wars that had importance lor İslaniization
and Arabization of Palestine and the Middle East due to the
fact they had preserved the Arabic and Islamic character of
Palestine and the Middle East. These famous wars frequent İy
used in the Palestinian cuİture are HattIn, Yarmuk, Qadisiyah
and Ayn Jaİut. The PLO, through naming the Palestine Libera-
tion Anny's battalions with these four wars, conımitted to fight

against İsrael with the legitimacy of these four wars. Moreover
it wanted to strengthen the Army's power, and to strengthen
its goal of destruction oflsrael and establishing an independent
Palestinian state through drawing historical paralleis between
the Palestine Liberation Ann>' battalions and these four wars.
And as stated before this re/hence to Islamic rhetoric was
iricreased in the First İntifada. For example, the invocation ' İn
the name of God, the Merciful, the Compassionate' was used
in an official PLO Executive Committee Statement first time in
March 1988. This invocation was also used in the Deciaration
of Independence with a yerse from the Koran in spite of the
opposition of the secular-leftist PLO groups.

The Second Intif ada erupted in September 2000 is another
Islamization Wave because it both lcd to risc of political Is-
lam and to rise in number of supporters of politica İ İslanıist

movements. The Second İntifada was fueled with İsraeli claim
of shared sovereignty over the Haram .ai-Sharif in the Camp
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(EREN David Sumn ıit of 2000 that also increased power of political
GURSEIER'IN Islam. Also then-Israeli opposition leader Ariel Shaion's visit to

KONU ŞMASI the Haram ai-Sharif further inter ısified political Islam's power.
Naniing tlıis Intifada as the al-Aqsa Intifada also demonstrated
the importance of religion. For this reason, Fateh çreated a new
fighting arm clled as the al-Aqsa Brigades Martyrs that was
imbued with Islamic rhetoric. Fateh since its inception has
referred to Islaniic rhetoric. For instance some of its early corn-
muniques were started with the traditional Islaıııic salutation
"In the name of God, the Merciful, and Compassionate". But
creation of the Brigades witli an Islamic content indicated that
Fateh increased its usage of Islamic rhetoric and it was aware
of rising power of Hamas. Because for the First Intifada, for its
fighting arms Fateh chose different names such as from Western
and Third World revolutionary and nationalist legacies. For
instance, Black Panthers might corne from the African-Ameri-
cans' movement called Elack Panthers that fought against the
racisrn and discriminafion in the USA.

The al-Aqsa Martyrs Brigades' prearnble starts with the
tradjfional Islamic salutation 'M the Narne of God, the Merci-
ful and the Compassionate' followed by a yerse of the Koran
together with three more verses appeared each at the end of
a subchapter. Its logo is the al-'Aqsa Mosque combined with
a yerse from the Koran. ki spite of this rhetoric, these Islarnic
ailusions do not affect the legal norms and institutions of the
actual Palestinian political system and do not affect the Pales-
tinian national movement's perception of Israel, the Palestinian
conf]ict and the land to be liberated. Rather as stated before
such references are used to mobilize the Palestinjans on behaif
of the PLO's national goals.

Like Fateh and the PLO Yasser Arafat also used Islaniic
rhetoric since his participation to the Palestinian-Israeli conflict
To give as an example Arafat chose Abu Ammar as his nom
de guerre, which reflects his Islan-dc aedentials. Abu Ammar
meant father of Ammar in Arabic and Ammar meant the corn-
mand of God. M addition to this Ammar, after Ammar ibn
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Yasir, meant a heiper of the Prophet Mohammed. Ammar ibn (EREN

Yasir also was a companion of the Prophet Muhanıntad and GURSEftR'IN

fighter in his aU battles. Thus Arafat wanted to indicate his KONU ŞMASI

piety and to strengthen his authority on the Palestinian strug-
gle by referring to such allusions. Arafat also referred to the
verses from the Koran to ilustrate, strengthen the PLO goalş
such as Palestinian sovereignty over Palestine. For instance to
de-legitimize sole Israeli sovereignty over Palestine he cited
verses from the Koran that were related with his messages in
his speeches especially to the Palestinians. For instance, in his
speech on the al-Nakbah Anniversary on 18 May 1998, and in
his speech at Labor Day Celebration in Ramallah on 01 May
2004, he quoted the 71 st yerse from the Chapter of Prophets
(sura 21): "And ¼/e delivered liim [Abraham] and Lot, unto the
land that We had blessed for al! beings". He cited itto justify his
claims that Palestine was 'blessed for ali nations' including
the Palestinia ııs, and itwould become under their sovereignty
after a short period of time. Henceforth he tried to mobilize the
Palestinians under the PLO leadership at the time when itfaced
serious pröblems. For instance in 2004, he was isolated from the
negotiation table by İsrael and the UŞA, and was besieged by
Israel in his compounds while Hamas increased its power. But
his citations of verseş from the Koran increased with the signing
of the Oslo Agreements and with his return to the Occupied
Territories. Also, Second İntifada with the rise of political Islam
led to increase in his resort to the Islamic rhetoric.

Then the Islamic rhetoric such as the Koranic verses, Is-
lamic symbols that are components of conflict categories and
are cultural terms of Palestinian nationalism. The rhetoric is
never aimed to make Islam as normative and legal basis of the
Palestinian society. The PLO ilke Fateh and Yasser Arafat since
its inception has referred to İslamic rhetoric however with eyery
crisis it faced it increased its resort to Islamic rhetoric because
of losing credibility and authority. In spite of the increase in
Islamic rhetoric, content of such rhetoric remains the same.
The PLO has referred to Islamic rhetoric mainly to mobilize
the Palestinians on behaif of national goals, to legitimize these
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(EREN goals and leaders iri the face of Israeli occupation, corruption
GURSEIERIN charges and increasing power of political Islam. Also it has used

KONU ŞMASI the rhetoric because of Israeli policies, Palestine's importance
for Islam and attracting Arab and Islamic world's support;The
PLO has an instrumental and pragmatic usage in its resort to
Islaniic rhetoric due to the fact that the PLO do not change its
ideology along the political Islamist lines. Also this Islaniic
language do not contradict with the PLO's state-'centered and
secular-national goals, with the Palestinian nationalism. Rather
it continues to be bound with secular-nalional policies and
international resolutions. Moreover it continues to recognize
the land, the enemy and the conflict according to Palestinian

• nationalism, Third world rhetoric and to international resolu-
lions. Also Islamic rhetoric does not affect the international
community's recognilion of the PLO as secular-nationalist
organization. The PLO has always used its Islamic rhetoric
through balancing with its Third world revolulionary rhetoric.
In addit-jon to this Islamic rhetoric does not overwhelm the
Third wordlist rhetoric.

However the PLO' s Islamic rhetoric has some Iimits be-
cause the international conımunity and its recognition of the
PLO as the sole legitimate representative of the Palestinian
people are the most important factors for the PLO's survival in
Palestinian polilics, in intra-Arab polilics and in international
politics especialiy its relations with Israel. With an intensified
Islamic langııage or with an Islamic discourse sular to Ha-
mas, the PLO cannot survive leaving aside making peace with
Israel. The PLO's survival is dependent upon the international
politics that are based on secular nationalism not on religious
principles. Also the PLO' .s references to secular discourse in
regional and international arenas become advantageous for the
leadership in its struggle with Hamas and Islamic Jihad.

Furthermore the PLO's adoplion of the negotiation device
in solving the Palestinian conflict entails the international ac-
ceptance especially the United States' acceptance of the PLO
as the sole legitimate representative . of the Palestinians. Then
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the PLO has to be careful not to make the USA to oppose the (EREN

PLO's goal of solving conflict through negotiations. Especialiy GURSELER' İ N

after the September 11 attacks, in the era ofU.S.'s war on Islanüc KONU ŞMASI

terrorism and in a unipolar world under the U.S. hegemony,
the PLO has to be more careful in its Islamic rhetoric because
in this international context of the post-September 11, some İs-
raelis compare Arafat with Usame bin-Ladin, and the PLO with
Taleban. To liberate the occupied Palestinian lands, it has to
convince the USA and İsrael that it has continued to recognize
the conflict and its solution on nationalist-seculaT terms. Recog-
nition in religious terms would allenate these two actors and the
Europan Union from negotiation table due to the fact that such
recognition would strengthen the political Islamists' position in
the Middle East. Also an intensified İslaınic discourse can lead
İsrael to adopt more harsh policies. Moreover recognition the
conflict on religious grounds wiil lead the conflict to be more
complicated because of religious principles. In other words,
with such discourse the PLO can comprontise its international
position and challenge international norms.
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DECLARATİON t RECOMMENDATİONS

İSSUED BY THE SYMPOS İUM" THE AİTACK ON
LEBANON, PALEST İNAİN PROBLEM, IMPACT ON
HUMAN R İGHTS c İNTERNAT İONAL LAW AND

THE ROLE OF LAWYERS IN THE PERSPEC İVE OF
PEACE"HELD AT ANKARA ON

17 8 18 November 2006

At the initiative of Ankara Bar Association, the Ur ılon
of Turkish Bar Associations, the Turkish Arab legal sympo-
sium:

"The Attack on Lebanon, Palestinian problem, Impact on
Human Rights and İnternational Law, and the role of lawyers
in the perspective of peace." was heid at Ankara on 17 ıSz 18
November 2006 in cooperation with and support by the Arab

lawyers Linion.

The Symposium discussed the Israeli violations <M inter-
national law and human Rights and unreservedly stressed
the need to compiy with international legitimacy, the United
Nations Charter and human rights international instruments.

The Turkish Bars expressed their support to the Palestin-
jan tt Lebanese people. The Symposium confirmed as weil the
importance of the Arab-Turkish cooperation in the interest of
both nations.

Arab Bar Associations participating in the Symposium
from Egypt, Syria, Libya, Tunisia, Beirut, Tripoli in Lebanon
and Palestine expressed their high esteem for the Turkish Bar
Associations and voiced their support to the positions of the
Turkish lawyers in the exercise of the profession. On the other
hand, the Turkish Bar Associations, notably in Ankara, izmir
and Istanbul expressed their wish to consolidate the Arab-
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Turkish friendship and cooperation ties and confirmed their
solidarity with the Arab people withstanding against aggres-
sion in Lebanon and Palestine.

At the ciosure, the symposium issued the foliowing recom-
mendations:

1. The symposium confirms the need to stop the aggression
against the Palestinian and . Lebanese people.

2. it Condemns the Israeli slaughters against the Palestinian
and Lebanese people.

3. The symposium calls for international intervention to
protect the civilian population in Palestine and Lebanon.

4. it stresses the need to apply the resolutions of interna-
tional Iegitimacy and to compel Israel to observe and enforce
such decisions.

5. it aiso stresses upon the need to co-ordination between
Arab and Turkish Bar Associations.

6. The symposium resolved that a Foliow-up permanent
Comnıittee be eştablished in order to promote mutual dialogue
and to cooperate with other jurists and lawyers national and
international associations in order to ensure implementation
of the UN. Charter provisions and international legitimacy
resolutions with the alın of achieving pacific coexistence among
nations.

7. The•Symposium cail upon the General Assembiy of the
United Nations through member states and organizations in
order to setup an international Fact Finding comnıission (FFC.)
in charge of investigating the Israeli violations and crimes
against the Palestinian and Lebanese people, especially to look
into the most recent Israeli carnages in (KANA 2) in Lebanon
and (Beit Hanoun) in Palestine.

8. The.symposium confirnıs the need to work with other
international legal organizations in order to determine the cri-
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teria for the proper and full in- ıp1mentation of the UN. Charter
and to şeek restrictions which guarantee the prevention of the
misuse of the Veto right at UN. Security Council against the
UN charter, and other international instruments.

Participants;
Arab Lawyers Urıion Bars
President Sameh Ashour

The Union Of ThĞ Turkish Bars
Fresident Özdemir Özok

Ass.Genra1 Secretary ALU Ankara Bar Association
Saber Ammar	 Fresident Vedat Ahsen Co şar

624

Syrian Bar Fresident
Mohd Walid Al-Tach

Libyan Bar Association
President
Al Basheer Ragab A1-Twir
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Tonus Bar I?resident
Abdessattar Ben Moussa

Vice President
Syrian Bar Association
Marwan Yousef Sabbagh

Beirut Bar Association
Sami AU

Vice President Syrian Bar
Association
Marwan Yousef Sabbagh
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"LÜBNAN'A YAPILAN SALDIRILAR"
"FİLİSTİN SORUNU" "ULUSLARARASI HUKUK

VE İNSAN HAKLARINA OLAN ETKİLERİ VE
DÜNYA BARI ŞINA OLAN ETKİSİ YÖNÜNDEN
HUKUKÇULARIN KONUYA BAKIŞ AÇILARI"

KONULU SEMPOZYUM
DEKLERASYONU

17-18 Kasım 2006

Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu tarafından ortak-
laşa düzenlenen "Lübnan'a Yap ılan Saldınlar" "Filistin Sorunu"

"Uluslararası Hukuk ve İnsan Haklanna Olan Etkileri ve Dünya

Bari şiha Olan Etkisi Yönünden Hukukçuların Konuya Bakış Açılan"

konulu sempozyum, Arap Barolar Birliği'nin katkıları ile 17-18
Kasım 2006 tarihlerinde Ankara'da gerçekle ştirilmiştir.

Sempozyumda, İsrail'in insan Haklarını ve Uluslarara-
sı Hukuk'u ihlal edici eylemleri, uluslararası meşruiyet ve
Birleşmiş Milletler Anlaşması ile Uluslararası İnsan Haklan
sözleşmeleri çerçevesinde irdelennüştir.

Gerek Türkiye Barolar Birliği, gerekse Ankara Barosu,
Filistin ve Lübnan haildarm ı desteklediklerini açıklamışlardır.
Ayrıca Sempozyumda, Türk ve Arap uluslar ının çıkarları doğ-
rultusunda Arap-Türk işbirliğinin önemine işaret edilmiştir.

Sempozyuma Arap Barolar Birliği ve Suriye, M ısır, Lib-
ya, Tunus, Beyrut, Filistin ve Lübnan Barolar ının temsilcileri
katılin.ışlar ve katıhmcı bu temsilciler Türkiye Barolarma ve
Barolarm değerli üyeleri olan avukatlara kendilerine verdik-
leri destek için teşekkür etmişler ve yanı s ıra onların değerli
görüşlerine ve mesleki katkılanna değer vermişlerdir. Diğer
yandan, Türkiye Barolar Birliği ve özellikle Ankara, İzmir ve
İstanbul Barolan, Arap uluslarının uğradıklar ı haks ız saldırı-
ya karşı dirençli olmalar ı konusunda kendileri ile dayanışma
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ve dostluk ilişkilerini sürdürme anlaytşmda olduklarmı ifade
etmişlerdir.

Sempozyum a şağıdaki öneriler ile sonuçlanmıştır:

1. Filistin ve Lübnan'a kar şı sald ırılarm durdurulmas ı
gerektiğini kabul eder.

2. İsrail'in, Filistin ve Lübnan haildarma yönelik katliam-
larını kmar.

3. Filistin ve Lübnan'daki sivil .halkm korunmas ı için
uluslararası müdahale çağrıs ında bulunur.

4. Uluslararası nieşruiyet ilkelerinin uygulanmas ı, İsrail'in
bu kararlara uymas ı ve bunları uygulaması gerektiğini
vurgular.

5. Arap ve Türkiye Baroları arasındaki bağların da pekiş-
tirilmesi gereğinin altını çizer.

6. Ulusların barış içinde bir arada yaşamas ı amacıyla
BM Şartı' nın uygulanmas ıım-ı sağlanmas ı bağlaminda
hukukçu ve avukatların diğer ulusal ve uluslararas ı
kuruluşlarla karşılikli diyalog ve işbirliğinin geliş tiril-
mesi için daimi bir izleme Komitesinin olu ş turulmas ını
karalaştırır.

7. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunu, üye devletler ve
örgütler aracılığıyla, İsrail'in Filistin ve Lübnan halk ı-
na yönelik ihlal ve suçlarmı araştırmakla, özellikle de
Israil'in Lübnan'daki Kana ve Filistin'deki Beit Hanoun
katliamlarını inceleyecek Uluslararas ı Soru şturma Ko-
misyonu olu şturulmas ı çağr ısında bulunur.

8. Birleşmiş Milletler Şartı 'nın doğru ve tam olarak uygu-
lanması için k ıstaslar belirlenmesi ve Birle şmiş Milletler
Güvenlik Konseyi'nde BM Şartına ve diğer uluslararas ı
belgelere karşı veto hakkının kötüye kullanılmas ının
önlenmesinigüvence altına alacak kıs ıtlamalarm araş-

238



tır ılması amacıyla diğer uluslararas ı hukuk örgütleriyle
birlikte çalışılması gerektiğini belirtir.

9. Çatışmalara son vermek, herkes için adil, kapsay ıcı ve
kalic ı bir barış yaratmak için bölgede bar ış görüşmeleri
ba şlatmak amacıyla Orta Doğu üzerine uluslararası bir
konferans çağrısında bulunmayı kararlaştırır.

Katılımcılar
Arap Birli ği Baroları
Birliği Başkam
President Sameh Ashour

Tripoli Barosu
Mustapha Al-Assir

Beyrut Barosu
Sami Akl

ALU Genel Sekreter Yard.
Saber Ammar.

Türkiye Barolar Birli ği
Başkan
Özdemir Özok

Ankara Barosu Ba şkan
Vedat Ahsen Co şar

Libya Barosu Başkanı
Al Basheer Ragab Al-Twir

Tunus Barosu Başkan
Abclessattar Ben Moussa

Suriye Barosu Başkan
	 Suriye Barosu Başkan Yard.

Mohd Walid A1-Tach
	

Marwan Yousef Sabbagh
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