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İsrail haber kaynakları önemli bir iddia ortaya attı. Erdoğan'a yakın bazı AKP milletvekillerinin
geçen hafta parlamento üyeleri ve din adamlarından oluşan bir
İsrail heyetiyle gizlice bir araya geldiğini
açıkladı.
İsrail heyeti sadece AKP'li milletvekilleriyle değil hükümet yetkilileriyle de görüştü. İsrail Maliye
Bakan yardımcısı Yitzhak Cohen başkanlığındaki heyette parlamento ( Knesset) üyesi
Nissim Zeev
de vardı. Avrupa'dan gelen yahudi din adamlarının yanı sıra
Bar Ilan Ünversitesi'nden Dr. Moti Keidar
da gizlice gelen heyette yer aldı.
Haberi veren İsrail Gazetesi Yediot Ahronot, ziyaretin Başbakan Netanyahu'nun Ofisinin özel
izniyle gerçekleştiğini yazdı. Görüşmelerin yapıldığı yer ile Türk tarafından kimler ve İsrail
Büyükelçisinin katılıp katılmadığı bilinmiyor. İsrail Gazetesi, heyetin temaslarına büyükelçilik
yetkilileri ve İstanbul Konsolosunun da katıldığını yazdı.
İsrail heyetiyle görüşmeyi kimin organize ettiği ve Netanyahu'dan Erdoğan'a özel bir mesaj
getirilip getirilmediği konusunda soru işaretleri var. Gazete, İsrail heyetine davetin "dinler arası
diyalog
"
çalışması yapan bir kuruluştan geldiğini yazdı, ancak bu kuruluşun adını vermedi. Dinler arası
diyalog Gülen cemaatinin ABD'deki başlıca faaliyet alanını oluşturuyor.
Görüşmelerde, iki ülke arasındaki krizin nasıl aşılabileceği üzerinde duruldu. Heyetin Türk
yetkililere, Mavi Marmara baskını nedeniyle İsrail'in özür dilemeyeceği, ancak olaydan üzüntü
duyduğunu ve ailelere tazminat ödemeye hazır olunduğunu ilettiği bildirildi.
Obama Yönetimi, Türkiye'yle İsrail arasındaki gerginliğin azaltılması için iki tarafa da telkinde
bulunuyor. Ziyaretin Washington'un isteği doğrultusunda ayarlandığı sanılıyor. ABD Dışişleri
Bakanı Hillary Clinton
, kısa süre önce iki ülkeye yaptığı ziyaretlerde ilişkilerin iyileştirilmesi için adım atmalarını istedi.
Türk Hükümeti, İsrail'le ilişkileri düzeltmek ve bu ilişkiyi ABD Yönetimi üzerinde kullanmak için
yılda 360 bin dolara 30 Point Strategies, LLC Lobi Şirketini kiraladı. Ancak, Yahudi Lobisi
Washington
'da
Türkiye'ye verdiği desteği tamamen çekti. Yahudi ve Rum Lobisi ABD Kongresi'nde Türkiye'ye
karşı ittifak kurduklarını açıkladı.
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