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Saron israil'i
I t  r \ ' ,yalntzh$a götürdü

ff UN be gün Filistin yerlegim alanlarrnda
| | medyadan izledilimiz gönintüler derin iz-
U ler brrakryor. Tanklarla tahrip edilmig
kentler, köyler, binalar ve caddeler. Zaman
zaman görüntülere gelen ölüler, yarahlar ve
dehget iqersinde insanlar.

Olüler, yarahlar ve dehgete kaprlmrg insan-
lar tablosunu intihar terörü sonucu ödürülen
lsrail'lilerle srk srk göniyoruz. Üzülmemek hat-
ta Qfkelenmemek elde mi?

Daha lise yrllarrmda Israil hakkrnda okudu-
lum yazrlar sonucu bu ülkeye ve halkrna bü-
yük bir sempati duydum. Qölün ve Israil'i yok
etmeyi amaqlayan komgu ülkelerin ortasrnda
kalkrnmrg, demokrasiyi geligtirmig ve yegillendi-
rilmis bir devlet.

Qahgkan, bilgili, kültürlü ve farkh etnik kö-
kenlerden olugan bir ulus. Qocuklugumda ve
gengliSimde duydulum sempati bundan. Kug-
kusuz özellikle Amerika BirleEik Devleti'nin,
Almanya'nrn ve drg ülkelerdeki musevilerin Is-
rail'e yaptrSr bLiytik yardrmlann bu kalkrnmada
büyük payr vardrr.

Hatta kanrmca lsrailABD iqin bu bölgedeki
bir eyaleti gibidir adeta. ABD lsrail'i Orlado-
ludaki en güvenilir ülke olarak görür ve bölge-
nin zengin petrol kaynaklannrn korunmasrnda
vazgeqemiyecegi bir ülke olarak korur.

* * *
lsrail ' in bu bolgede en dostane ve en iyi il ig-

kileri olan tek ülke Türkiye'dir. Dünya'nrn dört
bir yanrnda yüz yrllarca baskr, katliam ve soykr
nm gören Musevilere, Osmanh lmparatorluSu
ve Türkiye Cumhuriyeti' inde baskr yaprlmadrlr
gibi, aksine korunmuElardrr.

510 yr l  önce ispanya'da kat l iamla kargr
kargrya gelen yüz bin kadar Müseviye Osmanlr
Imparatorlulu kucak aQmlg ve egit kogullarda
yagayabildikleri vatan olmugtur. Nazi barbarlr
grndan kaqmayr bagaran yüzlerce Alman Mu-
sevi aydnr Atatürk tarafrndan Türkiye'ye kabul
edilmiq ve qolu üniversitelerde qok saygr deger
görevler yapmrglardrr.

Bu iligkiler Türklerle Museviler arasrnda gok
eskilere uzanan bir dostluQu, güveni ve kargr-
hkh vefayr gel igt i rmigt i r .  Mr-rsevi ler özel l ik le
ABD'de ve dünyanrn dört bir yanrnda Türki-
ve'vi ve Türkleri desteklerler.

Helsinki zirvesinde Türkiye'nin Avrupa Bir-
ligine aday ülkeler araslna ahnmasrnda
ABD'nin ve bu ülkedeki Musevilerin büyük
destegi olmugtur.

Bir islam ülkesi olarak Türkiye, Arap ülkele-
riyle olan iligkilerinin gerelince geligememesi
pahasrna Israil ile olan ekonomik, siyasi ve as-
keri il igkilerini geligtirmeye büyük önem ver-
migtir.

* * *

Krsacasr Israil 'le iligkiler Türkiye baktmm-
dan özel bir önem tagrmaktadrr ve kanrmca
Türkiye böyle bir siyasi qizgi izlemekte do$ru
ve tutarh bir yoldadrr. Türkiye'nin izledili bu
politika Türk halkrnrn buytlk bir kesimi taraftn-
dan da destek gördügü inancrndayrm.

lgte özellikle de bu nedenle ve bir dost ola-
rak lsrail hükümetinin özellikle $aron done-
minde izlenen politikasrnr son derece yanlq
buldulumu söylemek istiyorum.

$aron bagbakanhk görevine geldilinden bu
yana Filistin halkryla daha önce kahcr bir ban-
9a adrm adrm yaklagan him qabalan yok etmig-
tir. Filistin halkrnrn üzenne tank ve topla saldrr-
tarak, insan onuruyla asla ba$dagmayan uygu-
lama ve baskrlarla Filistin halkrnr dize getirebi-
lece$ini sanmaktadrr.

$aron tamamen yanrlmaktadrr. $aron'un
bu politikasr lsrail'in en yakrn dostlannr bile, bu
politikaya kargr tawa zorlamqtrr ve zorlamak-
tadrr.

Yi.ia yrllardrr dünyanrn bir gok yerinde baslc,
sürgün ve katliam gören Musevi halkr adtna,
benzer baskrlann Filistinlilere yaprlmast bu dev-
lete asla yakrgmamaktadrr.

Bu politika lsraili giderek yalnrzhga itmig ve
ülkenin itibarrnr qok büyük ölqüde sarsmtgttr.
Milyonlarca Filistinli ve yüz milyonlarca Arap
insanrnrn lsrail kargrthlr ve hatta kini giderek
pekigtirilmigtir. Oldünllen, yaralanan ve evi yr
krlan her Filistinli yüzlerce ve hatta binlerce Fi-
listinliyi vücutlanna dinamit sararak intihar sal-
drrrlarrna geQmeye adeta zorlamaktadrr.

$aron'nun bu politikasr büytik olctide ttim
Islam ülkelerinde fanatik dinci akrmlartn da
güqlenmesine katkrda bulunmaktadrr.

* * *
54 yrldrr savag halinde yaiayan lsrail ve ba9-

ta Filistin halkr olmak tizere komgu Arap ülke-
leri artrk ban9, güven ve insanca bir yagam is-
temektedir.

Arap Birlili Beyrut'da iki hafta önce oybirli-
liyle aldrlr tarihi bir kararla, lsrail ile bang ve
normal komgu i.iLlke iligkileri iqersinde yaEamak
istediklerini aqrklamrglardrr. Bunun tek kogulu
lsrail'in 1967 de iggal ettigi Filistin ve Suriye
topraklanndan gekilmesi, balrmsrz bir Filistin
Devleti'nin kurulmasrnr kabul etmesi ve sürgü-
ne zorlanan Filistinli mülteciler iqin adil bir 9ö
züm bulunmasrdrr.

Bu istem bir dizi Birlegmig Milletler kararla-
nyla da vurgulanmaktadrr. lsrail bu tarihi gansr
kullanmahdrr. Simdi sorumluluk Israil'dedir.
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