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Özet: 

 
Ocak ayı boyunca “İsrail” de siyasi gündemin önemli bir kısmının başında 

Netenyahu’ya yolsuzluk şüphesiyle açılan soruşturmalar yer buldu. Muhalefet istifasını 

istemek için fırsat yakaladı ancak buna karşın birkaç ay önce el-Halil’de Filistinli şehit 

Abdulfettah eş-Şerif’i infaz eden İsrailli askerin mahkeme tarafından yargılanması 

konusunda sağ ve sol arasında siyasi gündem karıştı. Filistinlilerle çatışmada, bu ay öne 

çıkan üç olay hakkında İsrailli farklı çevreler tepki gösterdi. Olaylardan biri, 4 askerin 

öldürüldüğü, Kudüslü bir Filistinlinin yaptığı İsrailli askerleri ezme eylemi; ikincisi, 

işgal güçlerinin Necef’teki Filistinli Ummu’l-Hayran köyünü yıkması ve ardından 

Filistinliler ve İsrail polisi arasında yaşanan bir Filistinli vatandaşın şehit olması ile 

sonuçlanan şiddetli çatışmalar; üçüncüsü, Donald Trump’ın Amerikan başkanlığına 

atanması ve İsrail sağına daha fazla yerleşim ve Filistin topraklarına el konulması için 

verdiği güçlü teşvik idi. 

 

İç gündemde, bu ay siyasi, toplumsal olaylar ve güvenlik olayları öne çıktı. 

Örneğin; Arrow savunma sisteminin hava kuvvetlerine naklinin kutlanması, Kudüs 

belediyesinin maliye bakanlığından tahsis edilen bazı bütçeleri protesto etmek için 

başlattığı grev, ölen askerlerin özellikle intihar edenlerin sayılarındaki artış hakkında 

çıkan raporlar, yaşlıların sayılarındaki katlanma ve ülkedeki sağlık durumunun 

gerilemesi. Aynı zamanda bu ayki siyasi incelemede İsrail basınının Türkiye’de yaşanan 

olayları ve aralarındaki ilişkileri ele almasına da değinildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Birinci: Yolsuzluk şüphesiyle Netanyahu’ya soruşturma başlatıldı 

 
Başbakan Binyamin Netanyahu’ya açılan soruşturma dosyası ocak ayı boyunca İbrani 

gazeteler ve televizyon kanallarında öne çıkan manşetlerde yerini aldı. Önceki 

soruşturmaların aksine Netanyahu’nun bu sefer çok gerildiği görüldü. Yedioth 

Ahronoth Gazetesi’nin sahibi ve genel yayın yönetmeni ile anlaşma imzalaması ve 

devlette çıkarı olan çevrelerden hediyeler kabul etmesi hakkındaki dosyalarda 

soruşturmanın seyrinin Netanyahu’nun suçlanması yönünde olduğu anlaşıldı. Bu ay 

Netanyahu’ya üç defa soruşturma başlatıldı. Netanyahu bunu, medya üzerinden 

başsavcıya baskı yaparak kendisini suçlamaya ve devlet başkanlığından uzaklaştırmaya 

çalışan çevrelerle açıkladı. 

 

Netanyahu soruşturması rakiplerinin alternatif arayışında iştahını açtı. Bazısının, maliye 

bakanı Moshe Ya’lon ve “hepimiz” partisi başkanının Netanyahu’nun sahneden 

çekilmesi durumunda alternatif bir koalisyon kurmaya çalıştıklarını ifade ettiği çok 

sayıda rapor, aday sundu. “Yahudi Evi” partisi lideri Naftali Bennet’in Netanyahu’nun 

siyasi sahneden çekilmesi durumunda erken seçimlere gitme niyetini vurgulamasına 

rağmen aynı partiden adalet bakanı Ayelet Shaked ‘in gözüne çarpan bu. 

 

Muhalif partiler birçok suçlama ve Netanyahu’ya istifa baskılarıyla, aradıklarını 

buldular. “Bir gelecek var” partisi lideri Yair Lapid bir başbakanın uzun süre soruşturma 

altında tutulması ihtimalinin mümkün olmadığına işaret etti. “Hareket” partisi lideri 

Tzipi Livni Netanyahu’nun işlediğini suç olarak niteledi. Muhalefet lideri Isaac 

Herzog’a gelince, o Netanyahu ile hükümete katılmak için yaptığı konuşmaların bir 

kısmını yayınladı ve Herzog, Netanyahu’nun devlet başkanlığını vermeyi enformasyon 

bakanlığından istifaya tercih ettiğini söyledi. Bu ise basın organlarını hâkimiyeti altına 

alma çabası ve Yedioth Ahronoth’un genel yayın yönetmeni ile anlaşmalar imzalaması 

hakkında Netanyahu’ya yöneltilen suçlamaların sıhhatine işaret ediyor.  Buna 

dayanarak Herzog ve diğer muhalefet partileri Netanyahu’dan devletin tarih ve 

değerlerine saygı duyup bir an önce istifa etmesini istediler. 

 

Netanyahu davası halk arasında da büyük etki yarattı. Yeni yapılan bir kamuoyu 

yoklaması Netanyahu liderliğindeki Likud partisinin 24 sandalyeye düşerek 

gerilediğini, Yair Lapid liderliğindeki “bir gelecek var” partisinin ise 27 sandalyeye 

yükseldiğini gösterdi.  Halk Netanyahu’ya güvenlerinin kalmadığını belirtti. Halkın 

%54’ü Netanyahu’nun suç davalara bulaştığını doğrularken, halkın %28’i bunu 

doğrulamıyor. %18’lik kısım ise bu konuda bir bilgilerinin olmadığını belirtiyor. Buna 

rağmen halk Netanyahu’nun istifası ya da koltuğunda kalması noktasında ikiye ayrıldı. 

%44 istifa isterken %43 makamında kalmasını istiyor. 

 

Yolsuzluk davası bu sefer Netanyahu’yu yargıya ve aleyhinde suçlamaların 

sunulmasına götürecek gibi görünüyor. Eski devlet başkanlarının aksine Netanyahu’nun 



 

ani bir duruma hazırlandığı anlaşılıyor. Hatta hakkındaki suçlamalar kesinleşirse bile 

Netanyahu devlet başkanlığında devam edebilir. Öyle görünüyor ki Netanyahu 

koalisyon partilerinin desteğini alacak çünkü yukarıda verdiğimiz kamuoyu yoklamaları 

onu desteklemeseler bile istifasını isteyenlerle devlet başkanlığında kalmasını hoş 

karşılayanların eşitlendiğine işaret ediyor. 

 

 

İkinci: el-Halil’de şehit Abdulfettah eş-Şerif’i infaz eden asker Azaria 

yargılanıyor 

 

4 Ocak’ta, İsrail mahkemesi savunmasız bir şekilde yaralı olarak yerde yatan Filistinli 

genç Abdulfettah eş-Şerif’in üzerine ateş açan asker Elor Azaria’yı kasıtsız adam 

öldürmekten suçladı. Karar siyaset, güvenlik alanında ve halk arasında birçok tepkiye 

yol açtı. 

 

Sağcı radikallerden oluşan yüzlerce kişi mahkeme önünde gösteri yaptı ve genelkurmay 

başkanı Gadi Eizenkot için “Eizenkot: Rabin bir arkadaş bekliyor” şeklinde ölüm 

sloganları attı. 

 

Bu karışık sahnede birçok kesim radikal sağcılardan tehdit aldı ve kararı veren hâkim 

için koruma istedi. Buna karşın başında başbakan Binyamin Netanyahu, “Yahudi evi” 

partili lideri Naftali Bennet ve savunma bakanı Avigdor Liberman’ın bulunduğu 

diğerleri ise katil asker için af talep etti. 

 

Eski savunma bakanı Moshe Ya’alon kararın çıkmasının ardından Azaria için af istedi 

ve birçok siyasi kesimi siyasi propaganda için davayı kullanmakla suçladı ve 

Genelkurmay başkanının maruz kaldığı baskıları kınadı. 

 

Muhalefet çevreleri mahkemenin işlemleri bitene kadar beklemeyi istedi. “Hareket” 

partisi lideri Tzipi Livni’nin ifadesine göre af mahkemenin yerini tutamaz çünkü bu 

yargı ve kanunlara saygısızlıktır. İşçi partisi lideri Isaac Herzog ve “Mirtes” partisi lideri 

Zahafa Goleon da bu görüşteler. 

 

Halk bazında kamuoyu yoklamasına göre İsrail halkının %70’i bu asker için affı 

desteklerken %19’luk kısım bunu reddetti. Halkın %11’i ise görüş bildirmedi. 

 

Tutuklandığı andan beri Azaria davasının siyasi ve toplumsal devingenlikte büyük bir 

ağırlığı vardı. Ancak yargılama yönelimlerinin seyrinde, sağcı ruhun ve yargı ve yasa 

kurumuna düşmanlığın büyümesinin İsrail toplumunda temel yapı taşı haline geldiği 

dikkat çekti. Gösteriler,  yargıya ve genelkurmay başkanına ölüm sloganları atılması, 

birçok siyasinin askerin affını desteklemesi, Knesset üyelerinin askerlere çatışma 

alanlarında mecburiyet olsa da olmasa da öldürmeleri için yargıya karşı dokunulmazlık 



 

sunan yasa tasarıları sunmaları toplumdaki sağcılık ruhunun boyutlarını ortaya 

çıkarıyor. Yargılamanın hafif devam etmesi ve kısa bir süre sonra askerin affedileceği 

tahmin ediliyor. 

 

Üçüncü: Kudüs’te işgal askerlerini ezme operasyonu 

 
Ocak ayının sekizinde Kudüslü genç Fadi al- Kanbar işgal altındaki Kudüs’te bir grup 

İsrailli askeri kamyonla ezme operasyonu düzenledi. Operasyon 4 askerin ölmesiyle 

sonuçlandı. Askerlerin kaçış fotoğrafları ve saldırgana karşı koymamaları siyasilerin ve 

halkın eleştirilerine yol açtı. Bu durum hükümeti ve orduyu bu saldırıya karşı çıkmaya 

itti. 

 

Operasyon sonrasında Binyamin Netanyahu ve savunma bakanı Avigdor Liberman 

operasyonun yapıldığı yere yöneldi ve Netanyahu Avrupa ve İsrail’deki ezme 

operasyonlarıyla ilişki kurarak suçlamaları doğrudan “Daeş” İslam Devleti Örgütüne 

yöneltti. Ordu operasyonu yapan gencin beldesi Cebel el- Mukabber’e geçişleri kapattı 

ve aileden birçok kişiyi tutukladı. Netanyahu iç işleri bakanı Aryeh Deri ile istişare 

yaparak operasyonları yürütenlerin aileleri hakkında ek uygulamalar getirileceğini 

duyurdu. Caydırma operasyonun bir parçası olarak operasyonu yapanın ailesinden 12 

kişinin oturma iznini geri çekti, evlerini yıktı, ruhsatlarını geri aldı. 

 

Eğitim bakanı ve “Yahudi Evi” partisi lideri Naftali Bennet, Netanyahu’nun Avrupa ve 

Kudüs’te yaşananları bağdaştıran bakış açısını benimsedi.  Ancak muhalefet partileri en 

üst düzey önlemlerin alınmasını ve operasyon yapanların tutuklanmasını istedi. Aynı 

şekilde Filistinliler ve yerleşimciler arasındaki bitmeyen karışıklık yerine 

Filistinlilerden ayrılmak için çalışmalara başlamak gibi başka yönde düşüncelere 

dayanan yönelişler yapılmasını istedi. 

 

En garip tepki Likud partisinden kaçan askerleri savunan Knesset üyesi Oren Hazan’dan 

geldi. Hazan askerlerin kaçıp ateş etmemelerini Azaria’nın sonundan korkmalarıyla 

gerekçelendirdi.  Azaria el-Halil kentinde Filistinli bir genci soğukkanlılıkla vurmuştu 

ve bu sebeple mahkemesi devam ediyor. 

 

Halkın verdiği tepki ise güçlü oldu. Çoğunluk askerlerin kaçışını eleştirdi ve korkaklıkla 

niteledi ayrıca askerlerin bazılarını ordudan kovmaya davet etti. 

 

Bu operasyon Ekim 2015’ten bu yana yapılan en büyük ezme operasyonuydu. Şabak’ın 

güvenlik tahminleri bu tarz operasyonun olmasını bekliyordu. Çünkü bu operasyonların 

çoğu bireyseldir ve çoğu zaman ani düşüncelerle oluşur. Ancak askerlerin kaçış sahnesi 

çatışmalardaki asker gücün azaldığını ve son yıllarda İsrail caydırıcılığının gerilediğini 

hatırlatıyor. Asker sahnesine yapılan eleştirirler de bunu gösteriyor.  

 



 

Dördüncü: Filistin köyü Ummu’l-Hayran yıkıldı 

 
İsrail emniyet güçleri 18 Ocak sabahında Filistin’deki işgal altındaki Necef çölünün 

kuzeyinde bulunan Ummu’l-Hayran köyüne baskın yaptı ve köy yerine yerleşim yeri 

inşa etmek için ruhsatsız olmaları gerekçesiyle köy sakinlerinin evlerini yıktı. Köy 

halkının evlerini savunduğu sırada polisin kendisini ezme operasyonu yapması ve polis 

öldürmesiyle suçladığı Filistinli vatandaş Yakub ebu’l-Kayan şehit oldu. Şehit yakınları 

bu suçlamaları reddetti ve birçok açıdan alınan kamera görüntüleri de bunu doğruladı. 

Görüntüler polisin şoföre ateş ettiği ve bundan dolayı şoförün direksiyon hâkimiyetini 

kaybettiği görülüyor. 

 

Kamu güvenliği bakanı Likud partisinden Gilad Erdan yaşanan olayın ezme operasyonu 

olduğuna ve köyün tahliyesinin yasalara uygun bir uygulama olduğuna işaret etti ve bu 

olayların devletteki Arap Yahudi ilişkilerinde tarihi bir sapmaya götürmemesini umut 

ettiğini ifade etti. Bu yönde adalet bakanı “Yahudi evi” partisinden Ayelet Shaket 

mahkeme kararının doğru olup zalimce olmadığını belirtti. 

 

Siyonist Kamp’tan Erel Margarit’in diliyle muhalefet partileri yolsuzluk soruşturmaları 

ve karıştığı skandallardan sonra Netanyahu’yu Amona davasından sonra yerleşimcileri 

razı etmek için bölgeyi tutuşturmaya çalışmakla suçladı. “Hareket” partisi lideri Tzipi 

Livni ise Adalet bakanı Ayelet Shaket’ten yasaların yanında durmasını istedi.  “Mirtes” 

partisi lideri Zahafa Goleon Araplara saldırının kanunları yalnız Araplara uygulayıp 

yerleşimcileri koruyan Netanyahu’nun elinde kolay bir siyasi araç olduğuna işaret etti. 

Arap milletvekillerine gelince onlar Ummu’l-Hayran olayları hakkında genel bir 

komisyon ile bir soruşturma başlatılmasını talep ettiler. Öyle ki polisin yaptığı 

soruşturma Ebu’l-Kayan’ın arabayı hareket ettirmesinden önce yaralandığına işaret etti. 

Arap milletvekilleri vatandaşların çatışmaya girmeden tahliyeye hazır olduklarını 

vurguladılar. Arap milletvekili Eymen Avde polis güçleri ile yaşanan çatışmada yara 

almıştı ve Arap milletvekilleri kamu güvenliği bakanından olaylardan dolayı istifa 

etmesini istediler. 

 

Açıkça Ummu’l-Hayran köyü ve öncesinde Qalansuwa beldesinde evlerin yıkılması 

sağcı hükümetin Arap topraklarının kalanını ele geçirme çabası ve hükümetin devlet 

içindeki Arapların aleyhinde yasa ve proje çıkarması bağlamında gerçekleşmektedir. Bu 

siyaset radikal sağcıların isteklerini yerine getirmek ve Amona sakinlerini mahkeme 

kararının ardından tahliyeye ikna etmek için kullanılıyor. Hükümet bu kararı 

uygulamayı hala geciktiriyor. Bu durum Arap ve Yahudiler arasında kanunları 

uygulamadaki çifte standartı göstermektedir. Araplar İbrani devletin nüfusunun %20’lik 

kısmını oluştururken sadece %3’lük bir araziye sahipler.  

 

 



 

Beşinci: Trump’ın ABD başkanı olması ve yeni yerleşim dalgası  

 
20 Ocak’ta Donald Trump Amerika Birleşik Devletlerine başkan oldu. Bu atama “İsrail” 

deki siyasetçiler özellikle Obama’nın son yönetiminde yaşadıkları gerginliğin ardından 

ilişkileri tekrar güçlendirmek için bunu bir fırsat gören iktidar sağcılar tarafından 

memnuniyetle karşılandı. 

 

Atama ve bütün hükümet koalisyonu partilerinin ağzından yapılan “İsrail” hükümetinin 

yaptığı tebriğin ardından “İsrail” başbakan Binyamin Netanyahu ve savunma bakanı 

Avigdor Liberman Trump’ın büyük destekçi ruhundan faydalanıp Batı Şeria’daki 

yerleşim yerlerinde bulunacak 2500 yeni yerleşim birimini onayladığını duyurdu. 

Nablus yakınlarında Ariel yerleşim yerindeki 899 yerleşim birimi ve Kudüs’ün 

doğusundaki Giv’at Ze’ev yerleşim yerindeki 652 birim bunların en belirginleri oldu. 

“Mirtes” partisi hariç sol ve orta kanat partiler de Trump’ın başkanlığını tebrik etti. 

“Mirtes” lideri Zahafa Goleon o tarz kişilerle ilişki kurmasının zor olduğunu görüşünde. 

Ancak işçi partisi lideri Isaac Herzog ve “Hareket” partisi lideri Tzipi Livni Trump’tan 

barış operasyonunda ilerlemek için birlikte çalışmayı istedi. 

 

Atamanın ilanının ardından Amerikan büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasıyla ilgili 

olarak gündem karıştı. İsrail hükümeti taşıma işlemlerinin başlamasını bekledi sonra 

Netanyahu’nun bizzat kendisinin bunu ertelediği söylendi ve bu hususta Amerika’nın 

yaptığı açıklamaların çokluğuyla Netenyahu son olarak kendisinin önceden 

büyükelçiliğin taşınmasını söylediği belirtildi. 

 

Trump’ın atanması yeni yerleşim dalgası için “İsrail” in iştahını açmasına ve 2500 yeni 

yerleşim biriminin inşa edileceğinin ilanına rağmen bunlar yerleşimcilerin isteklerini 

karşılamadı. Yerleşim yüksek kurulu başkanı sadece 2500 yerleşim biriminin inşasını 

duyurduğu için hükümete içerlediğini ilan etti.  

 

Altıncı: Yeni savunma sistemi Arrow- 3 hava kuvvetlerine nakledildi

  

 
Araştırmadan yıllar sonra, İsrail savunma bakanlığı 18 Ocak’ta gelişmiş savunma 

sistemi Arrow 3’ün hava kuvvetlerine yerleştirilmesini kutladı. Arrow füzelerinin uzun 

menzilli antibalistik füzeler olduğu biliniyor ve İsrail savunma sisteminde kaliteli bir 

örnek olarak kabul ediliyor. Bu gelişme Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği 

sonucunda ve onun finansörlüğüyle gerçekleşti. 

 

Savunma bakanlığında savunma kurulu başkanı Moshe Patel, devletinin yüksek 

savunma gücüne sahip olmasıyla bugün yeni bir asra girdiğini ve daha önce bunun 

gibisinin olmadığını, bu gelişmenin bütün savunma sistemine eklendiğini belirtti. Hava 

kuvvetleri komutanı tuğgeneral Tzvika Haimovich’in vurguladıkları bu şekildeydi öyle 



 

ki şunları söyledi: 150 kilometre uzaklıktaki hedeflere karşı savunma sağlayabilen ve 

1250 kilometreye kadar yükselebilen en büyük savunma gücü bugün önümüzde. 

 

Yedinci: 2016 yılında 41 asker hayatını kaybetti, bunlardan 15’i intihar 

etti  

 
İsrail ordusunun verdiği bilgiler, 2016 yılı boyunca 41 İsrailli askerin hayatını 

kaybettiğine işaret etti. Aralarından 15’inin intihar girişiminde bulunduğuna dair 

şüpheler var. Alınan verilere göre, askerlerin 4’ü Filistin intifadası tarafından öldürüldü, 

2’si eğitim sırasında ve yine 2’si havada yaşanan kazalarda öldü. 7’si ise yol kazalarında 

hayatını kaybetti. 

 

Veriler, İsrailli askerlerin ölüm sebebinin askeri çalışmalar, hava kazaları, eğitim 

kazaları, silah kullanım hataları, yol kazaları ve intihar olduğuna işaret ediyor. 

2015 ve 2016 yıllarındaki ölümlerin sebebinin başında intiharın gelmesi dikkat çekiyor. 

2015 yılında öldürülen askerlerin %50’si ve 2016 yılındakilerin %40’ı intihar sebebiyle 

hayatını kaybetti ve bu her 100 bin kişi için 10,6 oranına ulaşan ülkedeki intihar 

olaylarıyla genel olarak kıyaslandığında yüksek bir orandır.  İntihar eden askerlerin 

çoğu düzenli ordudan iken %37’si yeni göç edenlerden oluşuyor. Rezerve orduda albay 

yardımcısı Doktor Han Nerdy sebebin ordunun omuzlarına yüklenen büyük baskı 

olduğunu söyledi. 

 

İsrail askerlerinin intihar meselesi dikkate alınması gereken bir davadır. Bununla 

güvenlik olaylarının tabiatı arasında güçlü bir bağ olduğu görülüyor. Bunlardan bir 

kısmı istemedikleri halde orduda belirli birimlere girmeye zorlanıyorlar ve bu da onları 

intihara sürüklüyor. Geçen yılın sonunda zırhlı birliklerde hizmet vermeyi reddettiği 

için 180 asker hapse atılmıştı. 

 

 

 

Sekizinci: Yaşlıların sayısı katlanıyor, sağlık sistemi geriliyor 
 

İsrail verileri “İsrail” deki 75 yaş üstü yaşlıların sayısının gelecek çeyrek yüzyılda 411 

bin yaşlıdan yaklaşık 811 bin yaşlıya ulaşarak katlanacağına işaret ediyor. Yine verilere 

göre “İsrail” deki ortalama insan ömrü 2005 yılına oranla her grupta 2’şer yaş artarak 

2015 yılında erkeklerde yaklaşık 80 yıla, kadınlarda 84 yıla ulaştı. 

 

Veriler 65 yaş üstü insanların %30’undan fazlasının şeker hastalığından şikâyetçi 

olduğuna işaret ediyor. Aynı nesilden çoğunluğu eski Sovyetler birliğinden göç eden 

800 doktor emekliye ayrılacak ve bu yüksek oran, yaşlıların sayılarındaki bu devasa 

artışı kapsayabilmek için ek olarak yıllık 250 hasta yatağı gerektiriyor. Ayrıca veriler 

sağlık bakanlığının bunu gerçekleştiremeyeceğine işaret ediyor. 



 

Bu nedenle ülkenin yaşlanması “İsrail” in karşılaştığı çıkmazlardan biri olarak 

görülüyor. Sürekli artan doğum sayısına rağmen yeni doğanların büyük bir oranı Haredi 

mezhebinden doğuyor. Bu mezhebin fertleri sadece Tevrat’ı öğrenmekle meşgul 

oluyorlar ve başka bir işle uğraşmıyorlar, orduya katılmıyorlar ki bu durumun İbrani 

devletine olumsuz yansımalarının olması bekleniyor. 

 

Dokuzuncu: Kudüs’te grev var, caddeler çöplerle doldu 
 

Kudüs belediyesi maliye bakanlığı ile bütçe konusunda yaşadığı anlaşmazlıktan dolayı 

29 Ocak’ta kapsamlı bir grev duyurdu. Şehrin farklı bölgelerinde belediye çalışanları 

protesto gösterileri düzenledi. 

 

Grev eğitim dışında bütün belediye hizmetlerini kapsadı. Kudüs belediye başkanı Nir 

Berekat maliye bakanını 800 milyon şikel (220 milyon dolar)’i üzerinde anlaşıldığı gibi 

belediyeye yardım olarak transfer etmemekle suçluyor. Maliye ise bunu yalanladı 

anlaşmaya varılan miktarın sadece 150 milyon dolar olduğunu vurguladı. 

 

Türkiye İsrail Medyasında 

 

İbrani medya organları kendine has bakış açısıyla Türkiye sahasındaki olayları ele aldı. 

Bu da Türkiye’nin İsrail mantalitesinde stratejik bir konuma sahip olmasından 

kaynaklanıyor. İsrail medyasının Ocak ayı boyunca ilgilendiği en belirgin konular 

şunlardı: 

 Kanal 2 bu yılın başında İstanbul’da meydana gelen terör operasyonuna yorum 

yaptı ve yaşananların bir tür terör olduğunu söyledi. Yaşananların “Erdoğan’ın 

başlangıçta DAEŞ’i koruduğu” için meydana geldiğini ima etti. Kanal 10 ise 

Türkiye’deki terör olaylarında ölenlerin sayısının bir buçuk yılda yaklaşık 400’e 

ulaştığını söyledi. 

 “… Rishon” sitesi birinci konuyu bir saldırı olarak ele aldı ve Türkiye’de 

oluşturulması için çalışmaların sürdüğü anayasayı konu edindi ve site Erdoğan’ın 

bu yasa ile hedefinin 2029’a kadar yönetimde kalmak olduğuna işaret etti. Site 

Erdoğan’ın bununla mutlak otorite sahibi “Diktatör” e dönüşeceğini ima etti. 

 10 Ocak’ta İbrani gazeteler Türkiye başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek’in işgal 

altındaki Kudüs’te yapılan gerilla operasyonunu kınamasını konu edindi. Sonra 

Yedioth Ahronoth gazetesi sonrasında yayınları kaldırdığı için pişmanlığını dile 

getirdi. 

 Yedioth Ahronoth gazetesi 27 Ocak’ta İsrailli şirketlerin Türkiye’de ticari 

çıkarlara sahip olduğu haberini “düşman ülkelerle ticari alışveriş” başlığıyla ele 

aldı. 



 

 İbrani gazeteler İsrail Genelkurmay başkan yardımcısı Yair Golan ve Türkiye 

genelkurmay başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın bir araya geldiği buluşma 

haberine genişçe yer verdi. İbrani gazetelere göre Türkiye İsrail krizinden bu yana 

ilk defa bu düzeyde Türkiye ve İsrail güvenlik güçleri bir araya geldi. 

 Türkiye ile ilişkileri iyileştirmek için özlem duyulan bir çerçevede, İsrail basın 

organları Türkiye Turizm bakanı Nabi Avcı‘nın 7-8 Şubatta yapacağı ziyareti ele 

aldı. İbrani gazetelere göre bu ziyaret bu düzeyde yapılacak ilk ziyaret olma 

özelliğini taşıyor. İsrail turizm bakanı bu ziyaretten dolayı duyduğu büyük 

mutluluğu dile getirdi. 

 Gazeteler ve haber sitelerinin çoğu Türkiye’nin elektrik krizini çözmek için 

Gazze’ye 15 bin ton mazot sağlama çabasını ele aldı. İsrail savunma bakanı 

Avigdor Liberman habere yaptığı yorumda, şöyle dedi: “Gazze’deki elektrik krizi 

Gazze cephesinde tırmanışa götürecekti.” 

 Kanal 2, Türk Nusr-Et Restoranının New York ve Londra’da yapacağı iki yeni 

şubenin açılışı haberine yer verdi. Nusr-Et Restoranı meşhur şef Nusret’e ait. 

Kanal Nusret’i ve restoranlar zincirini başarılı restoranlardan biri saydı ve önünde 

gerçekleştireceği büyük başarıların olduğunu söyledi. 

 Basın takip edildiğinde “İsrael Today” gazetesinin yanı sıra İbrani devlette birinci 

gazete olan Yedioth Ahronoth gazetesinin gazeteler ve siteler arasında Türkiye 

meselelerine en çok yer veren gazete olması dikkat çekiyor öyle ki gazete Ocak 

ayında bu meseleye dair kırktan fazla haberi ele aldı. 

 

 


