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İsrail’in Zorunlu ve Güvenilir Tek Ortağı: Türkiye 

 

 

Giriş 

Tarih ve coğrafyanın Türkler ile Yahudileri  birbirlerine mahkum ettiğini söylemek çok yanlış 

olmaz. Hazar Türklerinden, Endülüse, Cezayir’den  Anadolu’ya uzanan 1300 yılı aşkın ortak  

bir yaşamdır bu. Bu uzun ortak yaşamda, yemek ve musikiden, örf ve adetlere kadar hala 

yaşayan ortak bir kültür mayalanmıştır. Bu maya, her iki toplumun yeni nesillerine severek 

aktarılacak kadar muhteşemdir. 1948’de kurulan İsrail devleti deniz üzerinden de olsa yakın 

bir coğrafyada Türklerle yine komşu olmuştur. Az da olsa ülkemizde yaşayan Türk vatandaşı 

Yahudiler var. İsrail devleti 65, Türkiye Cumhuriyeti 90 yaşında. Bölgedeki ekonomik ve siyasi 

gelişmeler, Türkiye ve İsrail’in birbirlerine olan jeostratejik bağımlılıklarını artırmış durumda. 

Özellikle, 2009’da keşfedilen enerji kaynakları nedeniyle doğu Akdeniz’in Yeni Basra Körfezi 

haline gelmesinden sonra bu bağımlılık, daha derin bir perspektif kazanmıştır. Amerikan 

Jeoloji Enstitüsü'nün (US Geological Survey) tahminine göre bölgede 3 trilyon metreküp 

doğalgaz rezervi bulunuyor.1 Denizden gaz veya enerji çıkarmak zor bir ve pahalı bir 

teknolojidir. Ancak bundan daha da önemlisi, gaz veya petrolün en güvenli, en ekonomik ve 

en hızlı şekilde enerji piyasasına verilmesidir. Enerji kaynaklarının keşfi ve enerji projeleri, 

özellikle enerjiye büyük paralar ödeyen ülkeleri heyecanlandırır. Bu bağlamda, son günlerin 

en heyecanlı haberi ;  İsrail şirketi Dorad Energy’de % 25 hissesi olan ve İsrail’in Aşkalon 

şehrinde baraj inşa eden Türk şirketi Zorlu Grubunun, İsrail’in  425 milyar m3 rezervli 

Leviathan sahasındaki gazını boru hattı ile Türkiye üzerinden nakledebileceği idi. Son iki 

yıldır devam eden Türkiye-İsrail gerginliğinden sonra bu haber, olumlu bir sinyaldi. Bir diğer 

olumlu gelişme de, ABD ihalesini kazanan bir İsrail şirketinin teslimini  iki yıldır kasıtlı olarak 

geciktirdiği askeri teçhizatı Türkiye’ye teslim etmesi idi. 2  Türkiye-İsrail ilişkileri,  2010 yılında 

yaşanan Mavi Marmara olayı ile ilk defa uzun vadeli bir krize girdi. Kriz, üç yılı aşmasına 

rağmen devam ediyor. Ancak ılımlı yaklaşımlar sürüyor.   Bu olay sonrasında İsrail, Türkiye’ye 

alternatif olabilecek yeni ortaklar aradı.  Özellikle İsrail pilotlarının eğitimi için gerekli uçuş 

profilleri konusunda Türkiye’nin alternatifi yoktu. Ancak enerji, güvenlik, turizm ve ticaret 

alanlarında Kıbrıs Rum Yönetimi  (KRY) öne çıktı. İlk defa bir İsrail Başbakanı 2012’de KRY’ni 
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 http://www.usasabah.com/Ekonomi/2013/02/04/israil-gazi-lutuf-mu-lanet-mi- 

2 Türkiye  ABD'li bir firmadan 4 AWACS uçağı ve 1 yer destek sistemi satın aldı. Sözleşme 2003'te yürürlüğe 

girdi. Bu uçaklara entegre edilecek elektronik harp  cihazlarının ihalesini İsrail almıştı. Mavi Marmara olayının 

ardından İsrail, cihazları teslim etmedi. Ancak Ocak 2013’de  Awacs'ların elektronik destek sistemi Türkiye'ye 

teslim edildi. Kaynak: http://ekonomi.haber7.com/gundem-veriler/haber/991268-turkiyenin-istedigi-oldu-israil-

sonunda-gonderdi 
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ziyaret etti. İsrail’e özgü açık ve net taleplerde bulundu. Netanyahu, uçağı’nın Baf askeri 

havaalanına  inmesinden tutun, enerji ve güvenlik alanında işbirliğine kadar  onlarca istek 

sıraladı. Bu isteklere geçmeden önce Kıbrıs Adası’nın Yahudi tarihindeki yerini ve önemini 

hatırlamakta fayda var. İsrail Devletinin fikir babası Theodor Herzl, Yahudiler için Arjantin ve 

Filistin’i öneriyordu: Arjantin, topraklarının bir kısmını bize bırakırsa sayfın bir kazanç elde 

eder. Ancak kesinlikle Yahudilerin bu bölgeye sızması bazı hoşnutsuzlular 

doğurur....Filistin, bizim her zaman hatırlayacağımız tarihi evimiz. Eğer Sultan Hazretleri 

bize Filistin’i verseydi, biz Türkiye’nin bütün maliyesini yeni baştan düzenleme görevini 

üstlenebilirdik. Biz Türkiye’de Asya’dan gelen barbarlığa karşı koyan bir sınır karakolu, bir 

kale oluşturabilirdik.. 3Ancak tarih bize Kıbrıs’ın da Yahudiler için her zaman gündemde 

olduğunu göstermektedir. Bu gün de İsrail’in, işbirliği çerçevesinde KRY’ne sunduğu talep ve 

öneriler  aynı çağrışımı yapmaktadır.  

 

Kıbrıs ve Yahudiler 
Kıbrıs'ın ilk yerlileri Karyalılardır, bunu Fenikeliler ve Yunanlar takip eder. Adaya ilk Yahudiler, 

Yunanlar zamanında girmiştir. Adadaki diğer dini gruplarla iyi ilişkiler içinde olan Yahudilere 

Romalılar da hoşgörüyle yaklaşıyordu.. Yahudiler, Roma hakimiyeti altındaki Kıbrıs'ta iyi 

yaşıyorlardı. Bu dönemde, önce Pavlus ardından Barnabas İsa'nın fikirlerini yayıp Yahudileri 

Hristiyanlaştırmaya çalıştılar. Yahudiler, 117 senesinde Romalılara karşı ayaklandılar; Dio 

Cassius'a göre 240 bin Yunanlı katledildi. 1570’de Ada Osmanlı egemenliğine geçti. Osmanlı 

topraklarından göç eden Sefaradlar sayesinde adadaki Yahudi cemaati tekrar kalkındı. 

Famagusta (Magosa) Osmanlı Yahudi cemaatinin merkezi haline geldi. Ada, 300 yılı aşkın 

Türklerde kaldı.1878'de şarta bağlı olarak İngiltere’ye devredildi. Ancak bir daha geri 

alınamadı. 19. yüzyılın son 20 senesinde Rus ve Romanyalı Yahudi mültecilerin, Kıbrıs'a 

yerleştirme çabaları öne çıktı. Bu yerleşimciler Margo ve Aşeriton'da çiftlikler kurdular. 

Yahudi Kolonizasyon Birliği,  Kıbrıs konusunda küçük yardımlar yapmaya devam etti. 

1900'lerin başlarında Yahudi cemaatlerinin çoğu Nicosia'da (Lefkoşe) bulunmaktaydı. 

1901'de adadaki Yahudi nüfusu 63 erkek 56 kadından ibaretti. 1902'de Theodor Herzl Londra 

Parlamenter göçmen komitesine İngiltere ve Birleşik Devletlere Yahudi Göçü Sorunu, 

İlerideki Kıbrıs Yahudi Kolonizasyonu ile Çözülür başlıklı bir broşür sundu. II.Dünya Savaşı ve 

Holokost (Yahudi Soykırımı) sırasında Kıbrıs, Avrupa'daki Yahudi cemaatleri için önemli bir rol 

oynadı. 1933'te Nazizmdeki yükselişle yüzlerce Yahudi Kıbrıs'a kaçtı. Avrupa'daki imha 

kamplarından kaçıp Filistin'e gitmeye çalışan Yahudiler için İngiltere Kıbrıs'ta bir toplama 

kampı açtı. 1946'dan, 1948'te İsrail bağımsızlığını ilan edene kadar  50 bin Yahudi mülteci, 

İngiliz kontrolünde adada tutuklu kaldı. İsrail devleti kurulduktan sonra mültecilerin çoğu 

İsrail'e göç etti. Ada’da, İsrail'e gitmeyi bekleyen mültecilerden 2000 bebek dünyaya geldi. 

İsrail’in 1948’de bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte İngiltere garantörlüğündeki Kıbrıs'la 

diplomatik ilişkiler başladı. İsrail ve Kıbrıs ilişkileri, Kıbrıs’ın 1960'da bağımsızlığını 

kazanmasıyla gelişti. 2003'te haham Arie Zeev Raskin Chabad, Kıbrıs'a adadaki Yahudi 
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hayatını canlandırmak için İsrail’den gönderildi. Ayrıca, Larnaka'da ilk sinagog ve mikve4 

açıldı. Kıbrıs'ta bugün, çoğu iş imkânları için gelmiş, 350 civarında Yahudi aile yaşamaktadır. 

Bunların yarısı İsrail'li olup geriye kalanlar İngiliz ve Rus kökenlidir.5 Bu tarihi süreç Kıbrıs 

Adası’nın Yahudilere yabancı olmadığını göstermektedir.  

 

İsrail’in Alternatif Ülkeleri: KRY ve Yunanistan 

2010 Mayıs ayında Türkiye ile ilişkileri ciddi bir krize giren İsrail, Türkiye’nin kaybından doğan 

jeostratejik boşluğu,  KRY ve Yunanistan ile doldurmak istedi. Bunda her iki ülkenin içinde 

bulunduğu ekonomik krizin de kolaylaştırıcı bir etkisi oldu.  2012 yılı içinde İsrail’in  KRY ve 

Yunanistan ile işbirliğinde öne çıkan konular bunu açıkça göstermektedir.  

 İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, 9 Ocak 2012’de KRY ile, 10 Ocak 2012’de   

Yunanistan ile savunma işbirliği anlaşmaları imzaladı  

 16 Şubat 2012'de  KRY’ne günü birlik ziyarette bulunan İsrail Başbakanı Binyamin 

Netanyahu : Bize hava ve deniz üssü verin, İsrail askeri üsse yerleşsin, İsrail 

meclisinden, KKTC’ye yatırımı yasaklayan bir kararı anında çıkartırım, ifadesini 

kullandığı öğrenildi. Görüşmelerin sonunda arama kurtarma işbirliği anlaşması 

imzalandı 

 İsrail-KRY arasında petrol boru hattı döşenmesi gündeme alındı 

 KRY’nin 12. parselinden elde edilecek doğal gazın Limasol’a taşınması ve burada gaz 

depolama tesisi ve doğal gaz santrali inşası.6 Tarafların şartlarda kesin anlaşması 

halinde, santral inşaatında 10 bin İsraillinin çalışması ve aile fertleri ile birlikte  en az 

30 bin İsraillinin Limasol'a yerleşmesi öngürülüyor 

  Savunma İşbirliği Anlaşması uyarınca, İsrail, hem işçi ve aileleri için, hem de santral 

ve boru hatları ile Münhasır Ekonomik Bölgelerin (MEB) güvenliği için Rum tarafına 20 

bin komando yerleştirmek istiyor.  Böylece Limasol'da 50 bini aşkın İsrailli'nin 

yaşayacağı küçük bir İsrail kurulacak.  

 Bir  Rum kaynak,  İsrail'e parmağınızı verirseniz kolunuzu kaptırırsınız. İsrail buraya 

çıkmak için gelmiyor; yerleşmek, çıkmamak üzere geliyor ifadesini kullandı. 7 

 KRY’ni ziyaret eden ilk İsrail Başbakanı olan Binyamin Netanyahu, Güney Kıbrıs'a Baf 

havaalanından giriş yapmıştı. Netanyahu, Rum kesimine gelişinde, Rum Milli Muhafız 

Ordusu'na ait Baf askeri havaalanına inme isteğini iletmiş, bu istek kısa süreli bir krize 
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 Yahudi kadınlar için kullanılan arınma havuzu 

5
 http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1br%C4%B1s'taki_Yahudilerin_tarihi 

6 Ekonomik açıdan zor günler geçiren Rum yönetiminin, maliyeti yaklaşık 10 milyar dolar olarak hesaplanan 

boru hattı, gaz depolama tesisi ve enerji santrali yapması yakın zamanda mümkün gözükmüyor. İsrail'in, tüm 

maliyeti üstelenerek santrali yapmak istediği, bunun içinse, yaklaşık 10 bin olarak öngörülen tüm personelin 

İsrailli olmasını şart koştuğu belirtildi.  

7
 http://www.stargazete.com/dunya/israil-kibrisi-isitiyor/haber-581201 
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neden olmuş, Hristofyas, 15 Şubat'ta gün boyu süren Ulusal Konsey toplantısını 

yarıda keserek konuyla ilgilenmiş ve askeri üsle aynı pisti paylaşan Baf havaalanı 

önererek sorunu tatlıya bağlamıştı. Netanyahu'nun bu talebi, İsrail'in, Baf'daki 

Andreas Papandreu Hava Üssü"nü askeri uçakları için kullanma arzusuna bağlanmıştı.  
8 

KRY Türkiye’ye Alternatif  Olabilir mi? 

İsrail, bütün bu talep ve yaklaşımlarına rağmen büyük rezervli doğal gazını neden Kıbrıs 

yerine Türkiye üzerinden nakletmek istiyor. Güney Kıbrıs'tan, Rodos adası ve Yunanistan'a 

ulaşacak boru hattı seçeneği uzmanlar tarafından imkânsız olarak nitelendiriliyor. Çünkü hem 

bu hattın maliyeti 30 milyar doları aşabilir, hem de özellikle Türkiye'nin münhasır ekonomik 

bölgesi kapsamında inşaat izinlerinin alınması mümkün olmaz. Bu durumda en olası seçenek, 

gazı mevcut Türk-Arap Doğalgaz Hattı aracılığıyla İsrail'den Türkiye'ye taşımak, buradan da 

Trans-Anadolu veya realize edildiği taktirde Nabucco üzerinden, Türkiye-Yunanistan-İtalya 

Doğalgaz Boru Hattı veya Trans-Adriyatik Boru Hattı projesine bağlamak. Gazı, 

KKTC’denTürkiye'ye uzanacak bir hatla da taşımak mümkün. Türkiye'nin planladığı KKTC 

İçmesuyu Temini Projesi kapsamında inşaa edilen boru hattı sayesinde bir boru hattı 

fizibilitesi de hazırlanmış durumda. Hangi proje gündemde olursa olsun, enerji nakli öncelikle 

bir güven sorunudur. Enerji  naklinde güvenilirlik, genellikle maliyetten önce gelir. O nedenle 

nakil güzergahının her bölgesinde jeopolitik istikrar ve siyasal güvence şarttır. Siyasal 

çözümsüzlüğün devam ettiği Kıbrıs’ta politik aktörler fazladır. Başta Yunanistan ve KRY olmak 

üzere ABD, İngiltere, AB ve hatta Rusya gibi ülkelerin ulusal çıkarları Kıbrıs’ta çatışmaktadır. 

KRY-İsrail enerji yatırım projeleri gündemde iken AB Komisyonu, İsrail’in Kıbrıs’ta enerji 

yatırımı yapmasına karşı çıkmıştır.  AB Komisyonu, Güney Kıbrıs’ın, Vasiliko bölgesinde inşa 

edilmesi planlanan doğalgaz sıvılaştırma tesisi için anlaşma yapma yönündeki girişimlerini 

durdurmasını istemiştir.9 Neden acaba? Çünkü, 50 bin kişiyi bulacağı değerlendirilen bir 

Yahudi toplumu, orta vadede KRY bölgesini etkileyecek duruma gelebilir. 1959 ve 1960 

Londra ve Zürih Antlaşmaları ile Kıbrıs’taki İngiliz üsleri İngiltere toprağı statüsü kazanmıştır. 

Ancak İngilizler, Rum milliyetçiliği bağlamında Ada’daki üslerinin güvenliğinden her zaman 

endişe duymuşlardır ve duymaya devam etmektedirler. Nitekim 1974 darbesi başarıya 

ulaşsaydı, İngiliz üslerinin geleceği tehlikeye girebilirdi. Bu nedenle eğer Ada’da İsrail’in askeri 

varlığı mümkün olursa,  İngiliz üsleri daha güvenceli hale gelebilir. Bu durumda, ABD’nin 

Kıbrıs’taki etki alanı da genişleyerek fiili ve kalıcı hale gelebilir. Buna KKTC de dahil edilebilirse 

ABD ve İngiltere, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarını Kıbrıs üzerinden kontrol etme 

olanağına kavuşabilir. Böylece birleşik veya ayrılmış Kıbrıs AB’nin elinden çıkabilir. Eğer 

Türkiye ve İsrail KKTC topraklarına dayalı olarak  Kıbrıs’taki stratejik işbirliğine giderlerse bu 

durum, Yunanistan ve Rumların bölgedeki nüfuzunu önemli derecede kısıtlayabilir. Bu 

bağlamda, yeni seçilen KRY cumhurbaşkanının ilk beyanatları bu durumun farkında olduğunu 

göstermektedir. Anastasiades, KKTC’yi de içine alan birleşik veya federal, AB üyesi bir 
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 http://www.ntvmsnbc.com/id/25350757/#storyContinued 

9
 http://enerjitime.com/index.php/ab-komisyonundan-guney-kibrisa-lng-tesisi-uyarisi.html 
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Kıbrıs’tan yana olduklarını açıklamıştır. Bu gerçekleşirse, Kıbrıs’taki jeostratejik üstünlük 

AB’ye (Almanya ve Fransa) geçecektir. Bu durum Rusya’yı da şüphesiz memnun edecktir. 

ABD ve İngiltere’nin Kıbrıs üzerinden AB ile güç mücadelesine hazırlıklı olmalıyız. 

Türkiye - İsrail Stratejik Ortaklığı Neden Gerekli? 

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre İsrail, 2 milyar dolarlık doğalgaz boru hattı 

projesiyle Ankara'nın kapısını çaldı. İddiaya göre Akdeniz 'de doğalgaz çalışmaları yapan İsrail, 

bu gazı Avrupa 'ya satmak için Akdeniz'den Türkiye'ye döşenecek bir boru hattı projesini Türk 

Enerji Bakanlığı'na sundu. Son birkaç haftada Ankara'da iki kez gerçekleşen gizli 

görüşmelerde, Türk heyetinin 2 milyar dolarlık boru hattı projesine sıcak baktığı öne 

sürülüyor. Projenin finansmanının büyük bir kısmını üstlenen Ankara, karşılığında Avrupa'dan 

daha ucuza doğalgaz satma taahhüdü istedi.10 İsrail gazını bugüne kadar Türkiye üzerinden 

pazarlamak isteyen Türk ve yabancı şirket ortaklığı konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı Taner Yıldız; İsrail’in gazının Türkiye üzerinden gitmesi kadar doğru bir yöntem 

olmadığını, ancak hiçbir şey olmamış gibi de davranılamayacağını belirtti.  Eğer 9 

vatandaşımız katledilmeseydi, şu anda Akdeniz'in enerji dağılımında çok ciddi gelişmeler 

olacaktı. Özel sektörün İsrail ile birlikte çalışma için yapmak bize sunduğu teklifi 

reddetmeyebilirdik, şeklinde konuşmuştur.11 Bütün bu gelişmelere rağmen Türkiye ve İsrail 

2010’daki Mavi Marmara olayını bir şekilde geride bırakmak zorunda gözüküyorlar. İlişkilerin 

normalleştirilmesindeki  daha büyük ve zorunlu görev İsrail’e düşüyor. Çünkü İsrail, 

Türkiye’nin yardım ve desteği olmaksızın  doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının güvenliğini 

ve pazarlamasını sağlayamaz. Türkiye –İsrail stratejik ortaklığı olmadan bölgede güvenlik 

siyasi ve askeri istikrar sağlanması çok zordur. Hiç şüphesiz geçen yıl enerjiye 55 milyar dolar 

ödeyen Türkiye de bu proje ile enerji giderlerini azaltacaktır. İsrail bir din devleti olmasına 

rağmen, Ortadoğu’daki en demokratik ülkedir. İsrail AB’ye, bir çok üye ülkeden çok daha 

kapsamlı şekilde  siyasi, ticari ve ekonomik bağlarla bağlıdır.  NATO ile olan ilişkileri de aynı 

seviyededir. NATO istihbarat ağından faydalanmaktadır. Askeri alandaki yüksek teknoloji 

kapasitesi ve nükleer bir güç olarak dünyanın her bölgesindeki bir çok ülkeyle ticari ve eğitim 

işbirliği yapmaktadır. İsrail’in tek ihtiyacı, kendisini daha güvende hissedeceği, yani bekasını 

sağlayacak bir coğrayfa ve güvenilir komşulardır. İsrail’in geleceğe yönelik bütün korku, 

endişe ve gerilimi, farklı bir dine ve etnik kökene mensup bir toplumun, Ortadoğu gibi her 

yönüyle kozmopolit bir coğrafyaya monte edilmesinden kaynaklanmaktadır. Bugün Suriye’de 

devam eden iç savaşın en önemli amaçlarından birinin İsrail’in güvenliği ile ilgili olduğunu 

herkes bilmektedir.  İran’ın liderliğini yaptığı Şii Hilali yerine, daha ılımlı ve ABD ile daha iyi 

ilişkileri olması beklenen Sünni Hilali oluşturulmaya çalışılmaktadır. Suriye’de bu 

başarılabilirse, 2006’da İsrail’i mağlup eden Lübnan’daki Hizbullah da etkisiz hale 

getirilebilecektir. Özetle bölgedeki siyasi, ideolojik, dini ve mezhepsel dengeler öncelikle 

İsrail’in güvenliğine endekslenmişken, yeni enerji kaynakları bu denge oyununa yeni bir 

boyut daha eklemiştir. Bu bağlamda, doğu Akdeniz’deki yeni enerji keşifleri İsrail’in güvenlik 
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ihtiyacını daha da artırmıştır. Bu arada 10 km kıyı şeridi olan Gazze’yi de unutmayalım. Eğer 

Filistin hakimiyetinde kalırsa MEB vasıtasıyla bölgedeki enerji kaynaklarında Filistinlilerin de 

hakları olacaktır. Lübnan da aynı konumdadır. İngilizler Lübnan ile bu konuda işbirliği 

olanaklarını araştırmaktadırlar.12 Sonuç olarak doğu Akdeniz’de keşfedilen ve keşfedilecek 

enerji kaynakları nedeniyle Ortadoğu’daki güç dengeleri yeniden şekillenmektedir. Bu 

dengenin uluslararası toplumun çıkarları doğrultusunda kurulması ve idamesi İsrail-Türkiye 

stratejik ortaklığına bağlıdır. Çünkü, İsrail’in ve enerji kaynakalarının güvenliği için, ABD’nin 

doğu Akdeniz’de sürekli askeri güç (uçak gemisi muharebe grubu) bulundurması çok masraflı 

olacaktır. 1971’den beri Basra Körfezi’nin güvenliğini ele alan ABD’nin en büyük deniz üsleri 

Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan’da bulunmaktadır. Doğu Akdeniz için en yakın Amerikan 

üssü İncirlik’tedir. Oysa Türkiye bölgeyi doğrudan kontrol eden bir coğrafi konumdadır. 

Bölgede çok sayıda deniz üssü ve limanları vardır. Ayrıca Türk donanması doğu Akdeniz’in en 

güçlü, Akdeniz’in ise üçüncü güçlü donanmasıdır. Doğu Akdeniz’in güvenliği Türk Deniz 

Kuvvetleri olmadan sağlanamaz. İsrail, bütün iyi ilişkilerine rağmen Atlantik ötesinden 

gelecek bir yardıma sürekli bağlı durumda kalamaz. ABD Kıbrıs’ta (KKTC’de veya KRY’de) 

daimi bir deniz üssüne sahip olabilirse o zaman Türkiye baypas edilebilir. Ancak her 

halükarda ABD’nin doğu Akdeniz’e kalıcı bir kuvvet tahsisi zordur. Çünkü deniz gücünün 

%60’nın Çin’i dengelemek maksadıyla Pasifik’te konuşlandırma kararı almıştır. İsrail’in 

Türkiye dışındaki seçenekleri en kötü ve kötü senaryolarla doludur. O nedenle artık istenen 

adımı atmalıdır. 
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