Toprak Satýþýna Dur De! I Vatan Namustur Satýlamaz!

GAZZE DRAMINDA TÜRKÝYEYÝ GÖRMEK..

Gazze Dramýnýn oluþumunu anlayabilmek için Ýsrail'in Nasýl Kurulduðunu bilmek gerekir&hellip; Ýþte size Ýsrailin kuruluþun
Kronolojik Tarihi&hellip;.
GAZZE DRAMINDA TÜRKÝYEYÝ GÖRMEK.. Geçmiþten adam hisse kaparmýþ... Ne masal þey!
Beþ bin senelik kýssa yarým hisse mi verdi?
'Tarih'i 'tekerrür' diye tarif ediyorlar;
Hiç ibret alýnsaydý, tekerrür mü ederdi?
M.Akif Ersoy
Gazze'de kan var, acý var, gözyaþý var&hellip;
Gazze, yaklaþýk yüz yýldýr Filistin'de yaþanan dramýn belki de son perdesi&hellip;
Vatansýzlaþtýrýlan Filistin halký, son iki sýðýnaðýndan birisi olan Gazze'den de muhtemelen çýkmak zorunda kalacaklar&hellip;

Ama Ýsrail Devletinin Arz-ý Mevud'a, Vaat edilmiþ Topraklara yürüyüþü, baþka toplumlarýn baþka insanlarýn acýsý pahasýna d
edecek&hellip;
Gazze Dramýnýn oluþumunu anlayabilmek için Ýsrail'in Nasýl Kurulduðunu bilmek gerekir&hellip;

Ýþte size Ýsrailin kuruluþunun kýsa Kronolojik Tarihi&hellip;. 6.Kasým.1882 tarihinde
Samarya'da Yahudilerin Filistinlilerde
aldýklarý topraklar üzerinde ilk
Yahudi kolonisi (Zihron-Yakop) kurulur. 7.kasým.1883 Ekron Tarýk
kolonisi kurulur. 14
þubat 1896 Siyasi
Siyonizmin kurucusu Thedor Herzl (1850-1904) tarafýndan Yahudilerin
Filistinde bir Yahudi devleti
kurmasýný öngören ve bu devletin nasýl
kurulacaðýný belirten "Der Juden stat" (Yahudi Devleti) adlý
kitabýný yayýnlar. Ki
alt baþlýk olarak "Eðer Ýstersen O masal
deðildir" cümlesi seçilmiþtir.
Herzl kitabýnda, Yahudilerin bir millet olduðunu ve bir devlet kurmasý
gerektiðini, gerekirse silah da kullanýlmasýný,
dünyada etkin Yahudi
medyasýndan ve Yahudi sermayedarlardan yararlanýlmasý gerektiðini
belirtir. Çýkacak bir Dünya
Savaþýnda Türkiye'nin parçalanmasýný ve bundan
Yahudilerin yararlanmasý gerektiðini ifade eder. Gerektiðinde, hedefe
varmak için her türlü mali imkanýn seferber edilmesi gerektiðini vurgular
ve "Hedefe varmak için her yol mubahtýr" tezini iþler.
Tagabücher adlý kitapçýðýnda ise "Filistin topraklarýnýn asýl
sahiplerinin elinden yavaþ yavaþ geri alýnmasýný ve asla ge
satýlmamasýný" teklif eder. 4.Haziran 1897 tarihinde
Siyonist Merkez Teþkilatýnýn yayýn organý "Die Weltt" (Dünya)
gazetesi yayýn hayatýna baþlar. Gazetenin baþlýðýnda 6 köþeli yýldýz
ortasýnda da Mýsýr'dan Ýstanbul'a tüm Ortadoðu'yu k
harita
vardýr. 1900 yýlý itibariyle
Filistin'de tarýmla uðraþan Yahudi köylerinin sayýsý 20'ye çýkmýþtýr. 1908 yýlýnda Siyon
Teþkilatý tarafýndan , Yahudileri Filistine yerleþtirmek amacýyla
"Filistin Toprak Geliþtirme Fonu" oluþturulur. 1920'de ise Ýlk
Yahudi
Þehri Tel Aviv Filistin Sahilinde kurulur. 1917'de Filistin'de 56.000
Yahudi, 644.000 Filistinli Arap yaþarken,
1922'de Yahudi sayýsý 83.794'ye
Arap nüfusu 663.000'e , 1931'de ise Yahudilerin sayýsý 174.616,
Araplarýnki
750.000'e ulaþýr. Ýngiliz,Amerikan,Fransýz
,Güney Amerikalý Yahudi zenginler kesenin aðzýný açarak toprak satýn almak
özel banka ve konsorsiyumlar kurarlar. Siyonist toprak stratejisine
en yüksek mâlî destek 1919-1939 yýllarý arasýnda
ABD'den gelir. Siyonist
mâlî kurumlar þebekesinin öncülüðünde Anglo- Palestine Bank oluþturulur.
Siyonist örgüt, 1920'lerd
emlak bankasý, bir çok mahallî kredi
bankalarý kurulur... 1936-1939 arasý Filistinliler
büyük bir baþkaldýrý ve isyan çýkarýr
da geç kalmýþlardýr.Güçlenen
Yahudi toplumu ve organizasyonlarýnýn desteklediði Ýngilizlere yenilirler.
Bundan sonra Ya
toplumuna silah akmaya baþlar .Filistin köylerine
karþý saldýrý,baskýn ve katliamlarla geri kalan topraðý da ele geçirirler
ve
mazlum desteksiz Filistinlileri kendi topraklarýndan sürmeye baþlar.. 15.Mayýs.1948 de de,
Ýsrail Kurulur.. Ýsrail mevcut
topraklarla
yetinmez. Sürekli geniþleme stratejisi güder. 1967 yýlýndaki Arap Ýsrail
savaþlarý (6 gün savaþlarý) sonucunda
yarýmadasý ve golan tepeleri,
1973 de de Gazzenin büyük bölümünü ele geçirir.
Ýsrail'in Gazze Katliamýnýn temelinde Vadedilmiþ Topraklara sahip olma hedefi yatmaktadýr.

Vaat edilmiþ topraklarýn Nil'den Fýrat'a kadar uzanan çoðrafya olduðunu bilen bir Türk'ün Gazze'de dökülen kan için döktüðü gö
torunlarýnýn geleceði için dökülen damlalar da da karýþýyordur þüphesiz&hellip;
Zaman zaman kendi kendime soruyorum;

"Nil'den Fýrat'a Büyük Ýsrail","Megolo Ýdea" ve "Büyük Ermenistan" hayallerinden haberdar olan bir insan , Yabancýlara Topra
satýþýný kolaylaþtýran düzenlemelere (Tapu Kanunu, Köy Kanunu, Maden Kanunu, Petrol Kanunu vs.. ) destek vermiþse Gazze
aðlamaya hakký var mýdýr?

Müslümanlarýn Endülüs'de yaklaþýk 700, Sicilya'da 500 sene hükmetmelerine raðmen bugün o topraklarda hiç Müslüman bulun
800 senelik hakimiyet sona erdikten sonra Balkanlarda neredeyse Müslüman Türk kalmadýðýný bilen bir insan Vakýflar Yasasýn
yapýlan deðiþiklikleri onaylýyorsa "Ýnsanlar Topraklarýndan sürülmesin" demesi inandýrýcý mýdýr?
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Stratejik kuruluþlarýmýzýn, Telefon Þirketlerimizin, Bankalarýmýzýn Özelleþtirme adý altýnda yabancýlara satýþýna destek vere
, Gazze için aðlarken "Soba borusundan yapýlmýþ silahlarla Ýsrail Ordusu ile savaþýlmaz ki" demesi kendi basiretsizliklerinin ilan
deðil midir?

Suriye Sýnýrýndaki mayýnlý arazinin temizlenmesi karþýlýðý oluþacak tarým arazisinin 49 yýllýðýna Ýsrail Þirketlerine verilmes
tüm tarýmsal ihalelerinin Ýsrail'in kazanmasýna tepki göstermeyenler, meydanlarda "Kahrolsun Ýsrail" diye baðýrýrken, Ýsrail Ba
yakarken, acaba vicdanlarý ile de hesaplaþýyorlar mýdýr?

Ýsrail'in , ne kendi halkýna ve ne de yabancýlara toprak satýþýna izin vermediðini, Ýsrail topraklarýnýn % 80'4'ünün devlete; %1
Yahudi Ulusal Fonu'na kalan % 6'sýnýn da Ýsrailli Yahudi vatandaþlarý ile Arap asýllý Ýsraillilere ait olduðunu bildikleri halde,
yabancýlara toprak satýþýný savunan, "aldýklarý topraðý götürecekler mi" diyebilen siyaset esnaflarý , Gazze hakkýnda heyecan
nutuklar atarken neler hissediyordur?
Yoksa bir tiyatroda mýyýz? Tüm aktörlerin timsah göz yaþlarý döktüðü?
Ama bu sorularýn hiçbirisine net cevap veremiyorum&hellip;.
Anlaþýlan o ki, vicdanlarýmýz kararmýþ&hellip;
Ellerimiz gibi,
Kömür karasý&hellip;
Fazlý KÖKSAL
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