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Sunuş 

 

İsrail, Barack Obama‟nın 2008 yılı başkanlık seçimini kazanıp Beyaz Saray‟a yerleşmesinden 

kısa bir süre sonra 2008 Aralık-2009 Şubat arasında Gazze‟ye “Dökme Kurşun” adını verdiği 

saldırıyı düzenledi. Bu operasyonun zamanlama bakımından dikkat çekici olan bir diğer yönü 

de Türkiye‟nin aracılık ettiği Suriye-İsrail barış müzakereleri sırasında yapılmış olmasıdır. 

 

1,400 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili gerçekleri incelemek üzere 2009 yılında 

BM soruşturma komisyonu kuruldu ve komisyonun başına Yahudi asıllı Güney Afrikalı eski 

hâkim Richard Goldstone atandı.   

 

“Goldstone Raporu” olarak anılan soruşturma sonuçlarına göre her iki taraf da savaş suçları 

işlemiş ve uluslararası insani hukuk kurallarını ihlal etmişlerdi. Raporun her iki tarafa 

yüklenmesi, Gazze‟de bir devletin olmadığı gerçeğini umursamaması ve zalim-mazlum 

ayrımı yapmaması tarafsızlığına çoktan gölge düşürmüştü ancak onlarca yıldır kayıtsız şartsız 

koruma altında tutulan İsrail‟in uluslararası hukuk eliyle kuşatılması yönünde bir ilk yaşandığı 

için Goldstone raporundaki bu dev gedik görmezlikten gelindi. 

 

Richard Goldstone 2011 Nisan ayının ilk haftasında Washington Post‟ta yayınlanan 

“Reconsidering the Goldstone Report on Israel and war crimes” başlıklı makalesinde “bugün 

bildiklerimi o zamanlar bilseydim Goldstone raporu farklı bir belge olurdu” diyerek rapordaki 

açıklamalardan çark etti ve İsrail hükümetine rapora daha yüksek sesle karşı çıkma fırsatını 

sundu. Böylelikle, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu “Birleşmiş Milletler‟e bu raporu 

iptal etmesi çağrısında bulunuyorum. Bundan daha büyük bir saçmalık olamaz. Raporun 

tarihin çöp kutusuna atılmasının zamanı geldi” dedi.  

 

Bu dosyada hem Richard Goldstone‟un U dönüşü hem de Goldstone Raporu hakkında 

yayınlanan kayda değer dört makaleyi sunuyoruz.   

 

 

Ertuğrul Aydın 

 

DÜBAM 
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Goldstone’un utanç verici U dönüşü – Ilan Pappe 

“Bugün bildiklerimi o zamanlar bilseydim Goldstone raporu 

farklı bir belge olurdu.”  

 Hâkim Richard Goldstone, çokça tartışılan Washington 

Post‟taki makalesine böyle başlıyor.  Editörün metinle 

oynadığına ve özgün metnin aslında şöyle bir şey olabileceğine 

dair güçlü bir his var içimde:“ Raporun beni aziz İsrail‟in ve 

Güney Afrika‟daki Yahudi câmiasının nazarında kendinden 

nefret eden Yahudi‟ye döndüreceğini bilseydim Goldstone 

raporu asla yazılmazdı.” Eğer özgün metin bu değilse, Goldstone makalesinin satır 

aralarındaki anlam kesinlikle budur. 

Bu utanç verici U dönüşü bu hafta gerçekleşmedi. Hâkime karşı bir buçuk yıldan daha fazla 

bir süredir devam eden gözdağı ve küçük düşürücü iftira kampanyalarından sonra gerçekleşti;  

AIPAC‟ın İsrail devletiyle yasadışı ilişkilerini ifşa etme amaçlı cesur teşebbüsü yüzünden 

siyaseten bitirilen Amerikalı Senatör William Fulbright gibi fevkâlade insanları kırıp geçirmiş 

türden bir kampanyaydı. 

Goldstone daha 2009 Ekim ayında CNN‟de şöyle demişti: “İsrail‟e karşı büyük bir sevgi 

besliyorum” ve “İsrail‟in pek çok davası için çalıştım ve böyle yapmaya da devam ediyorum.” 

(Fareed Zakaria GPS, 4 Ekim 2009) 

Sevgisini ilan ettiği vakitte şimdi iddia ettiği gibi yeni hiçbir delili olmadığı gerçeğine 

bakınca, BM komisyonundaki diğer üyelerle birlikte o raporu yazdığı zamanda keşfettiği 

şeylerin en azından bu sevgiyi niçin zayıflatamadığı merak edilesi bir husustur. 

Tam bir yıl sonra, 2010 Nisan‟ında, daha kötüsü gerçekleşecek, ona karşı yürütülen kampanya 

yeni bir eşiğe tırmanacak veya daha doğrusu, daha aşağı bir derekeye inecektir. Güney Afrika 

Siyonist Federasyonu başkanı Avrom Krengel, “Goldstone bir bütün olarak Yahudi halkına 

karşı tamir olunmaz zararlara yol açtığı için” Goldstone‟un, torununun Johannesburg‟taki bar 

mitzvah törenine katılımını engellemeye çalıştı. 

Güney Afrika Siyonist Federasyonu, tören sırasında Sinagogun kapısına nöbetçi dikmekle 

tehdit etti. Daha kötüsü, “İsrail devletine büyük zararlar verdiğinden dolayı” Goldstone‟u 

itham eden Güney Afrika Başhahamı Warren Goldstein‟ın müdahalesiydi. 3 Nisan tarihinde 

İsrail televizyonu Channel 2‟nin internet sitesinde belirtildiğine göre Goldstone kendisiyle 

Şubat ayında yapılan yayınlanmamış bir mülakatta “Hamas savaş suçları işledi ama İsrail 

işlemedi” dedi. Yeterli değildi bu: İsrailliler daha fazlasını talep ettiler. 

Okuyucular “e‟nolmuş?” , “Goldstone sıcağa niçin dayanamıyor?” diye sorabilirler. İyi soru 

ama gelin görün ki Yahudi câmiasının Siyonistleşmesi ve Yahudiliğin yanlış bir şekilde 

Siyonizm‟le özdeşleştirilmesi, liberal Yahudilerin İsrail‟i ve İsrail‟in cürümlerini cesurca 

göğüslemelerini engelleyen güçlü bir caydırıcı olmayı sürdürüyor. 
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Arasıra da olsa pek çok liberal Yahudi kendilerini özgürleştirmiş ve korkmak yerine 

vicdanlarının sesine kulak verir görünüyorlar. Ancak söz konusu olan İsrail olduğunda pek 

çoğu evrenselci temayüllerine çok uzun süre sâdık kalamıyorlar. “Kendinden nefret eden 

Yahudi” diye tanımlanma riski – ve bu ithamın dallanıp budaklanması -  onlar için gerçek ve 

korkutucu bir ihtimaldir. Bu tedhişin gücünü anlamak için aynı durumda olmanız lazım.  

İsrail ordu istihbaratı yurtdışında İsrail‟i gayrimeşrulaştırma çalışmaları yürüttüğünden 

şüphelenilen kişi ve kurumları izlemek, üstlerine gitmek ve muhtemelen avlamak için özel bir 

birim oluşturduğunu henüz birkaç hafta önce duyurmuştu. Bu haber karşısında belki sadece 

birkaç pısırık İsrail‟e karşı çıkmaya değmeyeceğini düşünmüştür. 

Kaleme aldığı rapora rağmen halen bir Siyonist olduğunu söyleyen Goldstone‟un bu birkaç 

kişiden biri olduğunu anlamalıydık. Siyonist sıfatı sanıldığından çok daha fazla anlam 

yüklüdür. Irk ayrımcısı İsrail devletinin ideolojisine karşı çıkıyorsanız Siyonist olduğunuzu 

iddia edemezsiniz. Suç teşkil eden bir takım politikaları yüzünden devleti azarlıyor ve ideoloji 

ile o politika arasındaki bağlantıyı göremiyorsanız halen Siyonist olmayı sürdürebilirsiniz. 

“Ben bir Siyonistim” ifadesi, 2009 Goldstone Raporu‟nu kabul edemeyen bir zihni çerçeveye 

sadâkat ilanıdır. Ya Siyonistsindir ya da İsrail‟i savaş suçlarıyla ve insanlığa karşı suç 

işlemekle itham edersin; her ikisini yaptığınızda er ya da geç yarılır gidersiniz. 

Goldstone‟un sözünü niçin yediğini açıklamak için kullandığı “delilleri” tetkik edince, “benim 

hatam” demesinin yeni bulgularla hiçbir alâkasının olmadığı açıktır. Dürüst olmak gerekirse, 

İsrail‟in 2009‟da Gazze‟de savaş suçu işlediğini söylemek için uluslararası hukuk uzmanı 

olmaya gerek yoktur. Breaking the Silence gibi kurumların ve olay yerindeki BM 

temsilcilerinin raporları, Goldstone raporu öncesinde ve sonrasında buna şahitlik etmiştir. Tek 

kanıt Goldstone raporu değildi. 

Ekranlarımızda gördüğümüz resim ve görüntüler, olay yerinde gördüklerimiz, toplu 

cezalandırma olarak öldürme, yaralama ve sakatlama amaçlı mücrim politikanın sadece tek 

bir hikâyesidir. İsrail Savunma Bakanı yardımcısı Matan Vilnai 29 Şubat 2008‟de Gazze 

halkına şöyle bir vaatte bulunmuştu: “Filistinliler başlarına Holokost getirecekler.” 

Goldstone‟un delil olarak getirdiği tek bir şey var o da İsrail ordusunun yürüttüğü bir iç 

soruşturmadır ve savaş suçu olduğundan şüphelenilen vakalardan birinin aslında İsrail 

ordusunun halen soruşturulmakta olan bir hatasından kaynaklandığını açıklamaktadır. 

Kazandıran bir el olmalı bu: İsrail ordusunun, Filistinlilerin kitlesel olarak öldürülmeleri bir 

“hataydı” diyen iddiası. 

İsrail devleti kurulalı beri İsrail onbinlerce Filistinliyi ya terörist oldukları için ya da hatayla 

öldürdü. 1.400 candan 29‟u talihsiz bir hataya kurban gitti yani? İsrail ordusunun düzinelerce 

cinayet ve katliam örneğinden sadece bir tanesi üzerine odaklanarak yürüttüğü iç 

soruşturmaya dayanarak rapor üzerinde değişiklik yapmak ancak ideolojik bağlılığın işidir. 

Dolayısıyla da Goldstone‟un bu makaleyi yazmasını sağlayan şey yeni delil değildir. Bu tuhaf 

ve özürlü makaleyi yazmaya sevkeden, konforlu Siyonist alana dönüş arzusudur. 

Makalede Hamas‟a karşı kullandığı dilin sertleşmesinden, İsrail‟e karşı kullandığı sözlerin ise 

yumuşamasından da bellidir bu. Bunun İsrail‟in haklı öfkesinden onu kurtaracağını ümit 

ediyor. Ancak yanılıyor, çok yanılıyor. Makalenin yayınlanması üzerinden sadece saatler 

geçmişti ki İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, Başbakan Benjamin Netanyahu ve Nobel 

Ödüllü Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Goldstone‟a ömürlük bir vazife verdiler: Yeni ve dindar 
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İsrail adına bir kampüsten diğerine, bir toplantı yerinden ötekine gezmesi bekleniyor. 

Yapmamayı da tercih edebilir; ama misilleme olarak torununun bar mitzvah töreninde hazır 

bulunmasına yine izin verilmeyecektir.   

Goldstone ve meslektaşları çok tafsilatlı bir rapor yazdılar ama verdikleri hükümlerde çok 

çekingendiler. İsrail ve Filistinli insan hakları örgütlerinin ortaya koyduğu resim çok daha 

ürperticiydi ve dehşetin çapını ifade edemeyen yasal ve klinik dil daha az kullanılmıştı. 

Raporunun neticelerini Goldstone‟dan daha iyi anlayan önce Batı kamuoyu oldu. İsrail‟in 

uluslararası meşruiyeti emsalsiz bir darbe yemişti. Goldstone sonucun bu olduğunu 

öğrendiğinde sarsılmıştı. 

Benzerini daha evvel de görmüştük. 1980‟lerin sonunda İsrailli tarihçi Benny Morris, 1948 

etnik temizliği hakkında buna benzer steril bir izah yapmıştı. Filistinli akademisyenler 

Edward Said, Nur Masalha ve Velid Halidi, İsrail‟in kimliği, benlik bilinci hakkında mânidar 

sonuçlara ve Morris‟in kazıp çıkardığı materyalin doğası işaret ettiler.   

Morris de baskı altında kalkıp dizüstü çöktü ve kabilesinin onu tekrar kabul etmesini istedi. 

Hata ettim derken çok ileri gitti ve aşırı bir Arap ve Müslüman karşıtına döndü. Arapları 

kafese tıkmayı ve bir başka etnik temizlik daha yapılmasını teklif etti. Goldstone da bu 

doğrultuda gidebilir; veya en azından İsraillilerin şu an ondan bekledikleri budur.   

Profesyonel olarak gerek Morris gerekse Washington Post‟taki yazısıyla Goldstone, İsrail‟in 

fiillerinin sonuçlarıyla değil de yalnızca niyetleriyle yargılanabileceğini iddia eden bir yere 

ricât etmeyi denediler. Dolayısıyla da niyetin ne olduğu konusunda güvenilir tek kaynak her 

iki hadisede de yalnızca İsrail ordusudur. Dünyada böylesi tuhaf bir analiz ve izahı kabul 

edecek dürüst ve aklı başında insan sayısı pek azdır. 

Goldstone, Morris gibi ultra-Siyonizm‟in kaçık uçlarında gezinmiyor henüz. Fakat dikkatli 

olmadığı takdirde gelecek ona Morris ve Alan Dershowitz gibi AIPAC köpeklerinin senelik 

toplantıları ile Hıristiyan Siyonistlerin üşütük Kongreleri arasında keyifli bir yolculuk vaat 

ediyor. (Alan Dershowitz, Goldstone‟un tövbekâr bir Yahudi olduğunu şimdiden söyledi) 

Goldstone çok geçmeden keşfedecektir ki Siyonizm karşısında korkup diz çöktüğünüz 

takdirde ya her naneyi yemeniz beklenir ya da artık geçmişte kaldığını düşündüğünüz yerde 

duruyorsunuzdur. 

Kısa vadede Siyonist sevgiyi kazanmak, uzun vadede dünyanın saygısını kaybetmenin 

yanında neredeyse önemsizdir. Filistin, dostlarını dikkatlice seçmelidir: Filistin‟in dostları 

pısırık olamazlar, hem Siyonist olduklarını iddia edip hem de Filistin‟de barış, adâlet ve insan 

hakları savunucusu olamazlar. 

Kaynak: Electronic Intifada, Nisan 2011 

Çeviri: M. Alpaslan Balcı 
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Goldstone ve Uluslararası Hukuk – Richard Falk 

Goldstone Raporu, BM himayesinde yapılması ve İnsan Hakları Konseyi tarafından Araştırma 

Heyeti Başkanı olarak atanan Richard Goldstone'un güvenilirliliğinin yüksek olmasından 

dolayı ün kazandı. Gazeteci ve güvenilir görgü şahitlerinin bir dolu ifadelerinin yanı sıra diğer 

saygın araştırmalarla (Arap Birliği, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Komitesi 

tarafından oluşturulan John Dugard'ın benzer heyeti), Dökme Kurşun Operasyonu'yla 

uluslararası hukuka göre tümden suç işlendiği üzerinde birleşildi. 100/1 yaralanma oranıyla 

birlikte haber görüntüleri de bu intibaı kuvvetlendirdi. İsrail askerlerinin ifadeleri, saldırı 

sırasında Gazze'de yaşayanların günlükleri, Norveç'in Gazze'nin Gözyaşları filmi ve hatta 

saldırılar sırasında Gazze'de bulunan BM personelinin gayri resmi raporları da bu durumu 

tasdik etti.  Goldstone Raporu'nun özeliği, bilhassa birkaç olayla alakalı daha fazla detay, 

ilerki adımlar için bir dizi tavsiyeler ve en önemlisi de Evrensel Yargı'nın daha az geleneksel 

vasıtalarla hesap sorma yükümlülüğünü teşvik (ulusal mahkemelerle, nerede işlenmiş 

olunduğuna bakılmaksızın ihlalle suçlanan şahıslara karşı uluslararası ceza hukuku 

normlarının uygulanması) ve sivil toplum hareketini ihtiva etmesiydi.  

Daha önce de işaret etmiş olduğum gibi, Goldstone Raporu'nda ele alınan çoğu konuda, 

haksız yere İsrail lehine olan iki büyük husus var. Birincisi, İsrail'in 4 Kasım 2008'de ateşkesi 

ihlal eden provokatif saldırısını dikkate almayarak bir şekilde insafsızca Hamas'ın 

yanlışlıklarına vurgu yaptı. Halbuki ateşkes birkaç aydır sınır ötesi şiddet olaylarını önemli 

ölçüde azaltmış, Hamas da İsrail'in haksız ablukasına son vermesi şartıyla ateşkesin sınırsız 

olarak uzatılmasını teklif ediyordu. Güney sınırının güvenliğini sağlamak için Gazze'yle 

ilişkilerini normalleştirme ya da en azından bunun mümkün olup olmayacağını test etmeye 

ilgisiz görünen İsrail bu teklife cevap dahi vermedi.  

Bazı bakımlardan daha ciddisi de Goldstone Raporu'nun bazı önemli konuların, İsrail 

perspektifi bakımından daha hasar verici sonuçlara yol açabileceğini düşünmekte başarısız 

olmasıydı: Ateşkesi göz önüne alınca, işgalci bir güç için en başından böyle bir saldırı 

başlatmasının hoş görülür olup olmadığı, daha da önemlisi yoğun şehir nüfusuna sahip bir 

topluma karşı yapılan bir askeri saldırının uluslararası insan hakları hukukuna uygun olup 

olmadığı, keza İsrail'in savaş esnasında Gazze'deki sivillere savaş bölgesinden ayrılma fırsatı 

vermeyi reddetmesinin insanlığa karşı bariz bir suç olup olmadığı gibi. Toplam yaralı 

sayısının, Gazze'de bilhassa çocuklar olmak üzere sivillerde çok yaygın olduğu bildirilen 

travma sonrası stresten muzdarip olanları da ihtiva etmesinin gerekip gerekmediği de dahil 

olmak üzere yeterince soruşturulmamış başka hususlar da var. 

Yüksek görünürlükteki Goldstone Raporu, uluslararası hukuk ve BM'nin hem gücünü hem de 

güçsüzlüğünü ortaya koyuyor. Gücü, hukuksuzluk ve suç bulgularının dünya kamuoyundaki 

etkisinin boyutuyla görülüyor ve sivil toplumla dayanışma girişimlerinin seferber edilmesine 

katkı yapıyor. BDS Kampanyası ve Özgürlük Filosu'nun Goldstone Raporu'ndan kaynaklanan 

kararlılık ve imkanla kuvvetlendiğinde kuşku yok. Benim Meşruiyet Savaşı olarak ifade 

ettiğim savaş yapılırken, "hukuk savaşı" önemli bir mücadele sahasıdır ve Goldstone 

heyetinin araştırmasının sonucu, Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin için verdikleri 

mücadeleyi destekleyenler adına büyük bir zafer oldu.    
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Aynı zamanda, ABD'nin Goldstone Raporu'ndaki tavsiyelere destek vermeyi reddetmesi, 

aksine siyasi gücünü raporu engellemek ve kurumsal olarak BM'deki etkilerini asgariye 

indirmek için kullanması, tavsiyelerin ölü doğduğu manasına geliyor ki durum da budur. BM, 

jeopolitik uzlaşma olmadıkça kanun dışı ve suçla ilgili davranışları soruşturamaz. Örneğin, 

Libya'da 1973 sayılı kararla kuvvet kullanılması, Çin ve Rusya da dâhil Güvenlik Konseyi 

üyelerinden beşinin çekimser kalmasıyla zayıf da olsa, jeopolitik uzlaşmayla desteklendi.  

Aslında BM, Meşruiyet Savaşı'nda mücadele yeri olarak stratejik açıdan önemlidir fakat 

Filistin halkını korumayı ya da onların uluslararası hukuka göre haklarını sağlamayı 

başaramadı. Bu bakımdan BM'nin ilgisi semboliktir ve onun faydasızlığına dair intiba ve 

hayal kırıklığı davranışsaldır. Davranışlarla ilgili dış destek için Filistinliler temelde sivil 

topluma olduğu kadar kendi direniş taktiklerine bakmalıdırlar. Bu konuda ilk intifadayla 

ortaya konan yumuşak güçle meydan okuma, şimdiye kadar en kayda değer, en yaratıcı ve en 

etkili olanıydı. 

Bu arada, daha önce de bahsedildiği gibi, İsrail‟in bu ölçekte bir silahlı saldırıya 

başvurmasındaki meşruiyet hususu, mevcut durum muvacehesinde tamamiyle mantıksız 

görünüyor. Bunda belki de İsrail‟in güneyinin güvenliğini sağlamanın dışında bazı 

mülahazalar etkili olmuştu (Örneğin, İsrail‟de yaklaşan seçimlerin sonuçlarını etkileme, 

Obama göreve başlamadan önce Hamas‟ı vurma, İran‟a bir mesaj gönderme, 2006‟da Lübnan 

Savaşı‟ndaki başarısızlığından sonra İsrail askerlerinin itibarını yeniden sağlama gibi). Bu, 

meselenin hem uluslararası hukuk açısından (ki 4. Cenevre Sözleşmesi büyük ölçüde 

Gazze‟yi 1977‟de kabul edilen Protokol 1 ilavesiyle, hukuken “işgal” rejimi konusu olarak 

belirler) hem de İsrail dışişleri politikası açısından (ki Gazze‟yi, 2005‟te kara birliklerinin 

çekilmesiyle irtibatı kestiği için dış varlık olarak görür) tahlil edilmesine ışık tutabilir. 

İşgale gelince, operasyonun temel karakteri, hukuki olarak işgal gücünün sivillerin hayatına 

en az zarar verilmesi ve asgari ölçüde güce bel bağlamasına dayanan temel yükümlülüğüne 

açık bir şekilde aykırıdır. İsrail dış politikasının görüşü benimsenirse de operasyon 

uluslararası hukuku aynı derecede ihlal eder. O zaman İsrail‟in güç kullanma hakkı, daha 

önceden sınırı geçip yapılan silahlı saldırılara cevap verme hususunda meşru müdafaa hakkını 

sınırlayan Sözleşme kapsamına konu olacaktır. Nadiren insan ve mallara zarar veren 

roketlerin bir silahlı saldırı olarak görülmesi ya da güvenlik tehdidi oluşturarak böylesine 

geniş çaplı askeri operasyonu makul göstermesi mümkün değildir. Meşru müdafaa hakkını 

yorumlamada yıllardan gelen bazı esneklikler vardır, geçmişteki hiçbir uygulama ya da meşru 

otorite İsrail‟in 2008-2009‟da gerçekleştirdiği askeri operasyonun kapsam ve yoğunluğunu 

haklı göstermez. 

Daha önce açıklamaya çalıştığım gibi, kanunsuzluk ve suçun tespiti için BM soruşturmasına 

güvenmenin, Meşruiyet Savaşı vererek Filistinlilerin hedeflerini teşvik etmekle büyük bir 

sembolik bağı vardır. Sınırlamalar, davranışların sonuçlarının gerektirdiği bu bulguları 

dikkate almak ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) vasıtasıyla mevcut hesap sorma 

süreçlerini aktif hale getirme hususundaki jeopolitik gönülsüzlüklerden kaynaklanıyor. 

UCM'nin suçlama ve dava açma fırsatı olsa da muhtemelen tutuklama ve cezalandırma 

imkânı olmayacaktır. Böyle bir mahkûmiyet, meşruiyet açısından büyük bir zafer olur. Keza 

bu durumda milli mahkemelerin, Evrensel Yargı'nın daha önce BM soruşturmalarıyla 

mahkûm edilmiş politikalarla ilintili İsrail siyasetçileri ve askeri komutanları hakkındaki suç 

iddialarını soruşturması da yüksek ihtimal olur. Son senelerde bazı Avrupa ülkeleri, gözaltına 

alma ve milli mahkemelerinde yargılama ihtimali konusunda İsrailli yetkilileri yeterince 

tehdit ediyor ve onları seyahatten vazgeçiriyor ki bu da, zayıf da olsa bir yaptırımdır. 
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O halde açık olan, uluslararası ceza hukukunu uygulamaya gelindiğinde uluslararası hukuk ve 

BM'nin güçsüz oluşudur. Burada bu zayıflık ihtiyaridir. Jeopolitik mevcut olunca, Saddam 

Hüseyin ya da Slobodan Miloşeviç'te olduğu gibi, uluslararası hukuki standartların yaşama 

geçirilmesinde tepeden inercesine ısrar edilir. Bu çifte standart realitesi, adil ve dürüst bir 

kanuni rejim olarak uluslararası hukukun itibarını büyük ölçüde sarsıyor. 

Richard Goldstone tarafından yazılan son makaleye gelince, her ne kadar heyet başkanı olsa 

da Goldstone'un neticede dört üyeden sadece biri olduğu unutulmamalıdır. Daha da önemlisi, 

ünlü Goldstone makalesinin yayımlanmasından sonra araştırma heyetinin diğer üç üyesi ortak 

açıklamayla raporu ve raporun doğruluğunu yeniden teyid ettiler. Goldstone'un ismini 

zikretmeseler de gayeleri açıktı. Gücendirmeden, Londra Ekonomi Okulu'nun mümtaz 

uluslararası hukuk profesörü Christine Chinkin'in, uluslararası insan hakları hukukuna gelince 

grubun en uzman üyesi olduğunu ifade etmek muvafık olur. Dürüst olarak ele alınınca 

Goldstone'un ifadelerini geri çekmesi çok şey ifade etmez fakat maalesef bu geri çekilme, 

ABD hükümeti tarafından, İnsan Hakları Konseyi'nin geriye dönük olarak raporu 

reddetmesini talep etmenin haklı olduğuna çevrildi.  

Goldstone Raporu‟nun altını oyma yolunda adımlar atanın bizzat hakim Goldstone olması 

talihsizliktir, ironiktir. Elbette, ilk sonuç ve tavsiyeleri gerçek manada çürütecek yeni 

hakikatler ortaya çıksaydı biz geçmişin bir hata olduğunu kabul ederek Goldstone‟un cesaret 

ve dürüstlüğünü alkışlamaya hazırlanırdık. Fakat burada yeniden değerlendirme yapmak için 

zemin yok mertebesinde zayıftır. Bu da Goldstone‟un durumunun daha çok Siyonist kefarete 

yönelik geç kalmış bir yakarış olarak görünmesine yol açıyor. Beklenildiği gibi Netanyahu 

kabinesinde bakanlar Goldstone için İsrail‟e daveti gündeme getirdiler, radikal sağcı Dışişleri 

Bakanı Avigdor Lieberman da övgülerde bulundu. 

Bunun haricinde, Goldstone‟un yeniden değerlendirmeleri, bazı olaylarla ilgili gerçeklerin 

gözden geçirilmesine temas ediyor ve hiç de ikna edici olmayan bir şekilde İsrail‟in kendi 

soruşturmasının değerlendirmeler için güvenilir bir temel teşkil ettiğine inanıyor. Bu, bu tür 

soruşturmaların halkla ilişkiler uygulamalarından öte bir anlam taşımadığına dair diğer tüm 

mülahazaları hiçe sayıyor. Goldstone, İsrail'in Gazze'de sivillere ve sivil hedeflere 

saldırılarına artık kasıt atfetmediği sonucuna varmak için çılgınca şekilde aşırı genellemeler 

yapıyor. Yine de bu,  İsrail askerlerinin Breaking the Silence grubunda yayımlanan 

itiraflarındaki yakıcı deliller de dahil olmak üzere şahitliklerin olanca ağırlığı göz önüne 

alınınca hiçbir şekilde müdafaa edilemez görünüyor.  

Elbette hukuk savaşı her iki yolu da keser. Şimdi Netanyahu BM İnsan Hakları Konseyi'nin 

Goldstone Raporu'nu reddetmeye çağırıyor ve dolaylı olarak İsrail Savunma Bakanı Ehud 

Barak'ın "İsrail ordusunun dünyanın en ahlaklı ordusu" olduğu iddiasına destek veriyor. Ümit 

edelim ki BM, sembolik zeminine bağlı kalsın ve Goldstone Raporu'na sadece güvendiğini 

teyid etmekle kalmasın, aynı zamanda raporda Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi'nde uzun 

süredir gecikmiş adımların atılması tavsiyesini ciddiye almak için yeni bir canlanma hissetsin. 

Ve hatta, eğer BM sorumlu davranmayı başaramazsa sivil toplumun, hükümetler ve 

uluslararası kuruluşların suçun hesabının sorulması konularını ciddi bir şekilde ele almamaları 

halinde dünya insanlarının bunu yapacağını göstermesi için çok sayıda seçeneği var. 

Kaynak: Jadaliyya, Mayıs 2011 

Çeviri: Emin Arvas 
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Goldstone ve Hesap Verme Yükümlülüğü - Nura Erakat 

 

27 Aralık 2008‟de İsrail, dörtte üçü mülteci olan 1,5 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze 

Şeridi‟ne hava saldırılarına başladı. Bunlar, Gazze‟nin sınırları kapalı olduğu için savaş 

mültecisi olamıyorlar. Bir hafta içinde, hastaneler, camiler, bakanlıklar, fabrikalar ve okulların 

enkazı arasında İsrail, “akıllı” bombalarına göre sivillerle savaşçılar arasında daha da ayrım 

gözetmeyeceği kara saldırısını başlattı. Saldırının on dördüncü gününde, ABD‟nin ilk 

Afrikalı-Amerikan başkanının coşkuyla göreve başlamasından hemen önce Temsilciler 

Meclisi “İsrail‟in Gazze‟den gelecek saldırılara karşı kendisini korumaya hakkı olduğunu 

tanıyan, ABD‟nin İsrail‟e kuvvetli desteğini teyit eden ve İsrail-Filistin barış sürecini 

destekleyen” Karar 34‟ü çıkardı. Böylece saldırılar da devam etti. Saldırıların sona erdiği 18 

Ocak 2009‟da yaklaşık 1,400 Filistinli ölmüştü, bunların en az 400‟ü de çocuktu.  

 

İsrailli yetkililerin Dökme Kurşun Operasyonu‟nun başarısından gözleri parladı. Lübnan‟da 

34 gün süren ve 120 İsrail askerinin ölümü, Hizbullah hareketinin çabucak kendisini 

toparlaması ve İsrail toplumunun öfkelenmesine yol açan saldırıların aksine Gazze‟de dördü 

dost ateşinden olmak üzere sadece dokuz İsrail askeri öldü. Hırpalanan Gazze de İsrail‟in batı 

cephesini pek de tekin olmasa da sükûnete kavuşturdu. “Şüpheli görünen her şeye ateş edin” 

şeklindeki askeri strateji başarılı olmuştu ya da Devlet öyle olduğunu sanıyordu.  

 

Nisan 2009‟da, 47 üye ülkeden oluşan hükümetler arası bir kuruluş olan ve belli BM 

Sözleşmeleri‟yle uygunluğu denetleyen antlaşma yapıcı kurumlardan ayrı olan BM İnsan 

Hakları Konseyi, saldırı sırasında İsrail tarafından işlendiği iddia edilen savaş suçlarını 

araştırmak üzere bir Araştırma Heyeti kurdu. İsrail, Hamas‟ın değil sadece İsrail‟in savaş 

suçlarını araştırdığı için önyargılı olmakla suçlayarak heyetin yetkisini reddetti. Heyetin 

başkanı Hâkim Richard Goldstone, heyetin yetki alanının Hamas tarafından işlendiği iddia 

edilen suçları da kapsayacak şekilde genişletileceğinde ısrar etse de İsrail‟in protestosu 

dinmedi.  

 

Savaş usul ve vasıtalarıyla işgal hukukunun uygulanmasını düzenleyen mevcut hukuki düzene 

karşı İsrail‟in geniş çaplı mücadelesi ışığında, İsrail‟in bu inatla reddi çok tutarlıdır. Orta 

Doğu‟daki en büyük nükleer güç, savaş hukukunu devlet dışı aktörleri de içeren silahlı 

ihtilaflara kadar uzatan Cenevre Sözleşmeleri‟nin Ek Protokollerini (1977) ne imzaladı ne de 

onayladı. İsrail‟in 163 devlet tarafından onaylanan Kanuni Değişiklikleri pervasızca ihlalleri, 

silahlı ihtilaf kanunlarına meydan okumak üzere kasıtlı teşebbüslerdir. İsrail, güvenlikle ilgili 

endişelerini gidermek için bu kanunların yeterince mütekamil olmadığı inanışındadır. İsrail 

Askeri Hukuk Müşavirliği Uluslararası Hukuk Bölümü‟nün eski başkanı tarafından yapılan 

bu açıklamaya bir bakın:  

 

Bir şeyi yeterince uzun bir süre yaparsanız dünya onu kabul eder. Tüm uluslararası hukuk, 

bugün yasak olan bir eylemin, yeterli sayıda ülke tarafından yapılırsa yarın hoş 

görülebileceği düşüncesine dayanır. Uluslararası hukuk, ihlallerle gelişir. Biz, hedefli suikast 

tezini keşfettik ve bunun için bastırdık. Önceleri tepkiler oldu ve bunun kolayca hukuki kalıba 

dökülmesi zorlaştı. Ama sekiz sene sonra artık bu, meşruiyet hudutlarının tam göbeğinde yer 

alıyor.  

http://www.jadaliyya.com/pages/contributors/436
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Bu yüzden, İnsan Hakları Konseyi‟nin araştırma heyeti kurması, İsrail‟in hukuki düzene 

sistematik olarak meydan okumasına doğrudan bir karşı koyuştur. Bundan dolayı İsrail, 

Heyet, Konsey, Rapor, Hâkim Goldstone ve ekibini - nihai raporun özüne de karşı çıkarak - 

ihtilaf konusu yaptı. İsrail, bunlara çamur atarak, kendisi hakkında sadece kendisinin adil 

hüküm verebileceği bir düzen tesis etmeye çalışıyor. Goldstone Raporu, sonuncusu bizzat 

Hâkim Goldstone tarafından yapılmak üzere bu meydan okumalara direndi. Her ne kadar 

önemli tavsiyelerinden hiçbiri, bilhassa en önemli tavsiyesi olan meselenin adli soruşturma 

için Uluslararası Ceza Mahkemesi‟ne havale edilmesi uygulanmamış olsa da raporun yalnızca 

sürekli ilgisi de bir hesap verme kriteri oldu.  

 

BM’de Goldstone Raporu: Transatlantik Masa Tenisi  

 

Eylül 2009‟da ilk olarak yayımlanmasından sonra İsrail, Goldstone Raporu‟nun üzerinin 

örtülmesi için ABD‟yle birlikte birkaç teşebbüste bulundu. Bunların teşebbüsleri, 1990‟ların 

sonlarındaki daha başarılı çabaları hatırlattı. O zaman ABD, İsrail‟in 1996‟da Kana‟da 

UNIFIL karargâhını bombalamasıyla ilgili, zamanın BM Genel Sekreteri Butros Butros 

Gali‟nin talimatıyla yapılan BM soruşturmasını rafa kaldırmıştı. İsrail, Nisan 2002‟de Cenin 

mülteci kampına yaptığı saldırıyla ilgili olarak Genel Sekreter Kofi Annan tarafından yapılan 

soruşturma teşebbüslerini de püskürttü. İsrail önce soruşturmada tam olarak iş birliği 

yapacağını taahhüt etmiş, uzun bir süre geçtikten sonra taahhüdünden vazgeçmişti. Bunun 

üzerine Annan da heyeti dağıtmak zorunda kalmıştı.  

 

Beka Kronolojisi:  Ekim 2009 ve Nisan 2011 Arasında Goldstone Raporu  
 

1 Ekim 2009: Raporun üzerini örtme teşebbüsleri, Mahmud Abbas başkanlığındaki FKÖ'nün 

hedef alınması ve onun Ekim 2009'da raporu, merkezi Cenevre'de bulunan İnsan Hakları 

Konseyi'nden çekmeye mecbur edilmesiyle başladı. Tüm dünyada Filistin sivil toplum 

örgütlerinden gelen öfkeli tepkilere gark olan FKÖ, raporu görüşülmek üzere yeniden 

konseye teslim etti ve rapor 25 ülkeden onay aldı. 

 

5 Kasım 2009: Bir ay sonra kasım 2009'da New York'taki Genel Kurul, raporu  44 çekimserle 

birlikte 18'e karşı 114 oyla onayladı.  

 

3 Aralık 2009: Buna istinaden Genel Sekreter Ban-Ki Moon, İsrail ve Filistinli taraflardan, 

kendi aleyhlerindeki savaş suçu iddialarını soruşturmalarını istedi.  

 

14 Nisan 2010: Bundan sonra rapor yeniden Cenevre'ye geldi ve İnsan Hakları Konseyi, iç 

soruşturmaların uygunluğunu değerlendirmek üzere Bağımsız Uzmanlar Komitesi kurma 

kararı aldı. 

 

23 Eylül 2010: Bağımsız Uzmanlar Komitesi, tarafların iç soruşturmalarını gözden geçirdi ve 

hiçbirinin yeterli olmadığını tespit etti. İsrail ve Filistinli taraflara, soruşturmalarındaki 

eksiklikleri gidermek üzere 6 ay daha süre verildi. 

 

21 Mart 2011: İnsan Hakları Konseyi, ek süre verilmesine rağmen soruşturmalarda halen 

eksiklikler olduğunu tespit eden Bağımsız Uzmanlar Komitesi'yle diyalog içine girdi. İnsan 

Hakları Konseyi, daha sonra Goldstone Raporu'nun Cenevre'den alınarak, dava açılmak üzere 

Güvenlik Konseyi vasıtasıyla UCM‟ye sevki için yeniden New York'ta Genel Kurul'a 

gönderilmesini 3‟e karşı 27 oy ve 16 da çekimser oyla kararlaştırdı.   
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1 Nisan 2011: Hâkim Richard Goldstone, Washington Post‟ta bir makale yazarak şimdi 

bildiklerini soruşturma yaptığı zaman da biliyor olması halinde daha farklı bir rapor ortaya 

çıkacağını ileri sürdü. Bu da raporla ilgili yeni tartışmalar doğmasına yol açtı.  

 

14 Nisan 2011: ABD Senatosu, iki partinin de birlikte önayak olduğu bir çabayla, “Birleşmiş 

Milletler İnsan Hakları Konseyi üyelerini, yazarın Goldstone raporundaki temel bulguları 

reddetmesini göz önüne alarak raporu yürürlükten kaldırmaya, rapordaki bulgular 

istikametindeki Konsey eylemlerini yeniden düşünmeye çağıran” bir karar aldı.  

 

Bilhassa Filistinli insan hakları kuruluşları olmak üzere insan hakları topluluğunun yaklaşık 

iki sene raporu özenle savunmasından sonra, tam da İnsan Hakları Konseyi‟nin Goldstone 

Raporu‟nu New York‟ta Genel Kurul‟a getirdiği ve burada BM Güvenlik Konseyi‟nin raporu 

Uluslararası Ceza Mahkemesi‟ne göndereceği bir zamanda Hâkim Goldstone‟un yazısı, ABD 

ve İsrail‟in raporun üzerini örtmek için sarılacakları son dakika fırsatı oldu.  

Hem İnsan Hakları Konseyi‟nin hem de Araştırma Heyeti‟nin diğer üyelerinin rapora olan 

desteklerini teyit ettikleri göz önüne alındığında Goldstone Raporu‟nun bu teşebbüslerden 

kurtulacağı kuvvetle muhtemeldir ama bu teşebbüslerden zayıflamış ve zedelenmiş olarak 

çıkacaktır. Her şeye rağmen rapor, ABD‟nin veto gücünü kullanabileceği siyasileşmiş 

Güvenlik Konseyi‟nin ellerinde, gelecekteki ateşten halkadan sağ çıkamayacak.  

 

Hâkim Goldstone bu provokatif makaleyi yayımlamamış olsaydı bile Güvenlik Konseyi 

büyük bir ihtimalle Bölüm VII‟deki yetkisini kullanmayacak ve raporu UCM‟ye 

göndermeyecekti. Böyle bir sevk olmaması halinde de BM içinde birkaç hesap verme vasıtası 

vardır. Ev sahibi ülke olarak İsviçre‟nin çağrısıyla Cenevre Sözleşmeleri‟ne Yüksek 

Sözleşmeci Taraflar konferansı yapılması da bu vasıtaların arasındadır. Bununla beraber, 

İsviçreli ve Filistinli diplomatik temsilcilere göre, ABD ve onun Avrupa‟daki bazı 

müttefikleri, böyle yapmaması için İsviçre‟ye muazzam derecede baskı yaptı. Bu husustaki 

seçeneklerle ilgili olarak daha derin tartışmalar için BADIL'in Hesap Verme 

Yükümlülüğü‟nün Yol Haritası‟na bakılabilir. Görülecektir ki, Goldstone Raporu olsun ya da 

olmasın kanunen hesap sorulmasına giden tüm yollar, ABD ve İsrail kontrol noktaları 

tarafından emniyete alınmıştır.  

 

Ek – Kanuni hesap verme yöntemleri: Meseleyi sokaklara taşımak 
 

Bu aşılmaz engellerin farkında olarak uluslararası sivil toplum da boş durmadı ve İsrail‟in 

Aralık 2008‟de saldırıya başlamasından beri hükümetler ve uluslararası platformlar dışında da 

“hesap verme yükümlülüğü” mücadelesi verdi. Sivil toplum bu kapsamda ilk olarak kitlesel 

sokak protestolarıyla ateşkes çağrısı yaptı, sonra, operasyonun sona ermesinden itibaren de 

boykotlar, tecrit, yaptırım, sivil itaatsizlik ve Avrupa çapında evrensel yargı uygulamalarıyla 

İsrail‟in uluslararası hukuk düzenini küçük düşürmesine meydan okumaya çalıştı.  

 

Devletler ve bilhassa Cenevre Sözleşmeleri‟ne Yüksek Sözleşmeci Taraflar, İsrail‟in hesap 

vermesi için çok daha iyi pozisyonda olsalar da sivil toplum, savaş hukukunun gerçek 

kapsamı hususunda çok daha sarahatle hareket etti. Bundan dolayı, İngiltere ve İspanya‟dan 

avukatlar, savaş suçlusu oldukları iddia edilen İsrailliler hakkında tutuklama emirleri 

çıkardılar. Milli Boykot Komitesi‟ne göre Gazze saldırısı sonrasında başlatılan BDS 

faaliyetleri bir darbe indirdi, bu darbe İsrail‟in Mavi Marmara‟ya gerçekleştirdiği ölümcül 

saldırıdan sonra ikiye katlandı. Çünkü “Dökme Kurşun, 1960‟ta Güney Afrika‟da ırk 

http://www.jadaliyya.com/pages/index/288/israel-versus-universal-jurisdiction_a-battle-for-
http://www.jadaliyya.com/pages/index/288/israel-versus-universal-jurisdiction_a-battle-for-
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ayrımcılığı rejimindeki Sharpeville katliamına uluslararası tepkiyi andırır şekilde 

kamuoyunda bir dönüm noktasına işaret ediyor.”  

 

Sivil toplum BDS ve hukuki çabaları hatırı sayılır derecede meyve verdi.  

Bu da İsrailli yetkilileri üçüncü taraf mahkemelerinde savaş suçundan yargılama çabaları için 

kullanılan “hukuk savaşı”, BDS kampanyalarının giderek artan etkinlik ve anlamı için 

kullanılan “gayrimeşrulaştırma” gibi yeni ibarelerde kendisini gösterir. İsrail Büyükelçisi 

Michael Oren, BDS‟yi İsrail‟in bugün karşı karşıya kaldığı en ciddi tehlike olarak ifade 

ediyor. Siyonist kuruluşlar, belli bir merkezi olmayan ve genelde gönüllülüğe dayanan bu 

kampanyalara karşı koymak üzere ABD‟de en az 6 milyon ABD doları yatırımda bulundu.   

 

Goldstone Raporu, siyasi saldırılara direnerek bir soruşturma yapma suretiyle BM‟nin tarihi 

başarısızlığını sona erdirdiği için “hesap verme yükümlülüğü” mücadelesi bakımından abidevi 

bir vasıta oldu.  

 

Rapor, devletler arasında siyasi irade eksik olduğu için henüz adalet ve hesap verme 

konularındaki taahhütlerini yerine getirecek potansiyele sahip değil. BM içinde etrafı sarılarak 

seyahatlerinden ve onun ABD ve İsrail‟in yollarına taş koyma potansiyelinden de görüldüğü 

gibi feci şekilde siyasi irade eksikliği vardır. Aynı şey, eylemcilerin dünya çapında 

örgütlenmesi için söylenemez.  Bunlar, kıt kaynaklarla İsrail ve onun şahin avukatlarını ciddi 

şekilde duraklattı. Uluslararası Adalet Divanı‟nın Ayrılık Duvarı‟yla ilgili hukuki mütalaasına 

benzer şekilde Goldstone Raporu da davalarına katkı yapabilir ama nihayette, insan gücünden 

kaynaklanan bu harekete İsrail‟in dehşete düşüren akılsızlıkları ivme ve ilham veriyor.  

 

Kaynak: Jadaliyya, Mayıs 2011 

 

Çeviri: Emin Arvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thelawfareproject.org/
http://www.reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=3769
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Siyasi Bağlamda Goldstone – Muin Rabbani 

Birleşmiş Milletler Araştırma Heyeti'nin Gazze İhtilafı konusunda (yaygın olarak Goldstone 

Raporu olarak bilinen) raporunun kuşattığı siyasi dinamikler, İsrail-Filistin ihtilafındaki son 

gelişmelerin iç yüzünün anlaşılmasına yönelik çok sayıda ilginç ipucu veriyor. 

Filistin yönetiminin İsrail'le önemli olarak nitelendirilen daimi statü görüşmeleriyle meşgul 

olduğu bir dönemde hazırlanan rapor, bu dönemin izlerini taşıyor. O sırada Filistinlilerin 

büyük çoğunluğunun Başkan Mahmud Abbas'ınkilerdense Hakim Richard Goldstone'un 

değerlendirmeleriyle ilgilendikleri görülür. 

Bu da 20 senedir sürekli başarısızlıkların akabinde, artık Filistinlilerin yaygın olarak 

diplomasiye kayıtsız olduklarını gösteriyor. 2000-2005'teki başarısız ayaklanma sonrasında 

giderek artan sayıda Filistinli eylemci hem silahlı mücadeleye hem de müzakerelere alternatif 

arıyor. FKÖ'nün, 2004'te Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Batı Şeria Duvarı'yla ilgili hukuki 

raporunu desteklemeyi reddetmesi, 2007'de patlak veren Fetih-Hamas hizipleşmesi ve halkta 

Batı Şeria'da Fetih hakimiyetindeki Filistin Yönetimi liderlerinin İsrail'in 2008-2009'da 

Hamas kontrolündeki Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara karıştıklarına dair şüpheler 

(sonradan doğru olduğu ortaya çıktı) bağlamında bu eylemciler, resmi temsilcilerinden 

bağımsız olarak uygulayacakları yeni yaklaşımlar formüle etme arayışı içine de girdiler. 

Böylece Duvar karşıtı hareketler ve mesela Gazze'ye Özgürlük Filoları gibi BDS hareketi de 

Filistinlileri doğrudan harekete geçirme ve/veya Filistinlilerin hakları için dünya çapında halk 

desteği sağlama arayışına girdi.  

Daha büyük planda Filistinlilerin gündemi, Filistin devletinin çerçevesini İsrail'le yapılacak 

anlaşmanın belirlemesinden İsrail'in dokunulmazlığına karşı çıkılması ve onun tersine 

döndürülmesine kadar yeniden formüle ediliyor. Filistin halkına yaktıklarından dolayı 

İsrail'den hesap sorulması ilkesinin aktif hale getirilmesi, Filistinlilerin kendi kaderlerini 

kendilerinin belirlemesi hakkını elde etmek üzere yeni stratejik yaklaşımlarının nüvesini teşkil 

ediyor.  

Her ne kadar BM soruşturmaları -en azından resmen- insanların talebiyle yapılıyor olmasa da 

Goldstone Komisyonu'nun, İsrail'in eylemlerindeki büyük haksızlıklara dünya çapındaki 

tepkilerle kurulduğunda kuşku yoktur. 

Goldstone Komisyonu bu hususta bağımsız eylemciliğin sınırlarını da açıklar. Bu en zorlu 

olarak da 2009 sonunda FKÖ, raporun BM İnsan Hakları Konseyi'nde görüşülmesini sabote 

etmeyi başardığı zaman görüldü. Aynı gözlem, tartışmalı bir şekilde Komisyon'un raporunun 

kendisine özgü şartlarında da vardır. Raporda, ihtilafın meşruiyetiyle ilgili asıl mesele es 

geçilirken Hamas'ın yaptıkları detaylı bir şekilde ele alınıyor. Filistin devleti için müzakereler 

yapılması ve Filistinlilerin uluslararası hukuka göre belirlenen haklarının uygulanmasının 

peşine düşülmesinin de icra usulüyle uyuşmadığı görülüyor.  

İkinci husus, siyasi sistemin dışında faaliyet göstermenin faydasıyla ilgili şu yerinde soruyu 

gündeme getirir: Biri, çok tehlikeli olduğu için kolayca görmezden gelinebilir mi, ya da üstte 

değişiklik nihayette alttakilerin faydası için gerekli midir? Bu soruya inandırıcı olmayan kısmi 

cevap şubat 2011‟de FKÖ, BM Güvenlik Konseyi‟nin İsrail‟in işgal edilmiş topraklarda 

yerleşim faaliyetlerinin kanunsuz olduğunu teyid eden kararına göre ilerlemede ısrar ettiği 

zaman verildi. Washington ve müttefikleri tarafından başarılı bir şekilde sindirilen ve daha 

önceki birkaç fırsatta girişimleri geri çeken Abbas, bu kez Bin Ali‟nin Cidde‟ye taşınması, 
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Mübarek‟in de iktidardan uzaklaştırılmasından kısa bir zaman sonra „bir başka Goldstone‟ 

ihtimaline karşı kendisini daha bir tehdit altında hissetti (bu da bir başka ihanet örneği).  

Uluslararası hukukun uygulanmasına ve İsrail'i yaptıklarından sorumlu tutacak ortak 

kampanyalara yapılan son vurguların, sadece Filistin milli hareketinin değil genel olarak Arap 

devlet sisteminin zayıflığını yansıtıp yansıtmadığının da sorulması gerekiyor. Eğer öyleyse, 

bu hayati ehemmiyetteki alanda, bölgesel düzene meydan okumalardan dolayı Filistinliler ve 

genel olarak Arapların giderek artan bir şekilde kendilerini güçlü hissetmeye başladıkları ve 

belki de daha geleneksel usullerle kurtuluş ümitlerinin canlandığı bir zamanda girişimden 

vazgeçmek stratejik bir hatadır. 

Eksiklerine, sunduğu fırsatların heba edilmesine ve Hakim Goldstone'un sonradan (ve kısmi 

olarak) sahte bir şekilde caymasına rağmen Goldstone Raporu halen pek çok düzlemde bir 

dönüm noktası olarak kalmaya devam ediyor. Raporun kasıtlı olmadan elde ettiği başarılardan 

biri, siyasi sürecin tümden iflas ettiğini teşhir etmeye yardım etmesidir. Rapor, Filistin 

yönetimi tarafından tek stratejik seçenek olarak onaylanan, sırf görüşme yapmış olmak için 

yapılan görüşmelerin kalkmasına katkı yaptı. 

Goldstone ve raporuna karşı çıkmanın zorluğu ve başarısı, sadece ele alınması gereken ne 

kadar yer olduğunu değil ekilen toprağın ne kadar verimli olacağını da gösterir. Her şeyi göz 

önüne alırsak bu, iki adım ileri bir adım geri şeklindeki bir meseledir. Biz bugün tüm bu 

hadiselerin hiç meydana gelmemiş olması halinden daha iyi durumdayız. Bölgedeki ortam 

olumlu yönde gelişmeye devam ederse, bu tür yeni fırsatlar ortaya çıkacak ve bunlar daha da 

etkili olacak. Bilhassa bu fırsatlar daha duyarlı bir yönetimin politikalarıyla çelişmek yerine o 

politikaları tamamladıkları zaman... 

Kaynak: Jadaliyya, Mayıs 2011 

Çeviri: Emin Arvas 

 

 

 

 

 

 

 


