Filistin'e Yolaçık" Heyetinden Ziyaret
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Murat
Mercan ve Dışişleri Komisyonu üyeleri,
"Filistin'e Yolaçık" Uluslararası Yardım Kon
voyu Tertip Komitesi üyeleri, 17 Aralık'ta
TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Dışişleri
Komisyonu Başkanı Murat Mercan ve insan
Haklarını inceleme Komisyonu Başkanı Zafer
Üskül'ü ziyaret ettiler.
Konuk heyeti kabul eden Dışişleri Ko
misyonu Başkanı Murat Mercan, Filistin
halkına destek vermek amacıyla Amerika,
Avrupa ve Asya üzerinden Gazze'ye ulaşmayı
hedefleyen yardım heyeti üyelerini TBMM'de
ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade
ederek, başarı diledi. Gazze'de yardım gide
cek olmasından dolayı mutluluklarını dile
getiren Mercan, şöyle konuştu:
"Gazze'de meydana gelen olaylara gösterilen
duyarlılıklar, aslında Türk milletinin duyarlılığıdır. Gazze'de kadınçocuk, genç-yaşlı hepsinin, kendi çocuklarımız gibi normal bir hayat
sürmesini temenni ediyoruz. Filistin-israil sorunu, dünyanın en
önemli sorunudur. Bu sorun çözülmeden dünyada barışın geleceğine
inanmıyorum. Filistin-israil meselesinin barışçıl ve adil bir şekilde
çözülmesini, kendi devletlerini bağımsız bir şekilde kurmalarını canı
gönülden istiyoruz."

Ü s k ü l : " G r u b u n Y ü c e Bir D e ğ e r İçin
Yola Çıktığını Biliyorum."
"Filistin'e Yolaçık"heyeti aynı gün insan Haklarını inceleme Komis
yonu Başkanı Zafer Üskül'ü ziyaret etti. Üskül, heyette, çok değişik
inançtan, ülkeden, coğrafyadan insanlar olduğunu belirterek, grubun
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Filistin'e Y o l a ç ı k K o n v o y u G a z z e ' d e

Filistin halkına destek vermek amacıyla ingiltere'den yola çıkan,
Fransa, italya, Yunanistan, Suriye Ürdün ve Mısır üzerinden Filistin'e
hareket eden "Filistin'e Yolaçık" Uluslararası Yardım Konvoyu 6 Ocak
2010 tarihinde Gazze'ye ulaştı.

çok yüce bir değer için yolda olduğunu bildiğini söyledi. Filistin
halkının uğradığı insan hakları ihlallerinin komisyonlarını her zaman
ilgilendirdiğini ve "yüreklerini kanattığını" ifade eden Üskül, komisyon
olarak, saldırıların en yoğun dönemde Filistin'e gitmek istediklerini,
ancak o dönemde Filistin'e girmenin mümkün olmadığını kaydetti.
Zafer Üskül, ilaç başta olmak üzere en hayati ihtiyaç maddelerinin bile
bu ülkeye girmesinin engellendiğini belirtti.
Komisyon Başkanı Üskül, 'Herşeyin yok edildiği bir ortamda, orada
yaşayan halkın her türlü ihtiyacını karşılamak üzere bütün dünyanın
yardım etmesi gerekirdi" dedi. Türkiye'nin, o dönemde bir tür açık
cezaevine konulan Filistin halkına yardım etmek için büyük çaba
harcadığını ifade eden Üskül, Londra'dan yola çıkan grubun, Filistin'e
yardımlarını ulaştırma çabasının her türlü takdirin üzerinde olduğunu
kaydetti.

Mısır'ın El Ariş Limanında yaşanan olayların ardından Gazze'ye ulaşan
ve 5'i milletvekili 20 kişilik Türk grubunun da yer aldığı konvoyun
beraberinde getirdiği ambulanslar, çocuklar için gereçler, engelli
arabaları, ilaç ve diğer yardımlar hükümet yetkilileri ile sivil toplum
kuruluşlarının temsilcilerine teslim edildi.
Araçların devir törenine, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Murat
Mercan, milletvekilleri Mehmet Hıdır Nil, Seracattin Karayağız, Cemal
Yılmazdemir ve Hüsnü Tuna ile Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Temel Karamollaoğlu konvoyun"Viva Palestina"ayağına öncülük
eden ingiliz Milletvekili George Galloway,İHH Başkanı Bülent Yıldırım,
Hamaslı bazı hükümet yetkilileri ve konvoyla birlikte bölgeye giren
500 kadar gönüllünün bir bölümü katıldı.

"Milyonlarca İnsanın Kalbi
B u r a d a Atıyor."

Zafer Üskül, "Götüreceğiniz maddi yardımın çok daha ötesinde, dün
yanın bu konuya ilgisinin çekilmesi bakımından yolculuğunuzun çok
önemli olduğunu düşünüyorum. Biz de komisyon olarak hem israil'e
hem Filistin'e insan hakları alanında bir inceleme yapmak üzere
ziyaret yapmayı programdan çıkartmış değiliz. Uygun bir zaman
yakaladığımızda bu ziyareti gerçekleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Devir töreninde konuşan Galloway, özellikle Türk hükümetine ve Türk
halkına teşekkür etti. Konuşmasında "Milyonlarca, milyarlarca insanın
kalbi bugün burada atıyor"diyen Mercan da, Gazzelilere"Hiçbir
kuvvet, halkın irade ve kararlılığını ortadan kaldıramaz"diye seslendi.
Başbakan RecepTayyip Erdoğan"ın Gazze halkına sevgilerini de ileten
Mercan konvoy için de'lmkânsızı mümkün kıldılar"yorumunu yaptı.
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