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FİLİSTİN’DEN KARELER 

Filistin’den Kareler, izlemeye ve dikkat çekmeye değer birtakım gelişmelere işaret etmekte olup, 

olayları bir başka açıdan okuyabilmemiz ve düşünebilmemiz için bizlere daima elverişli bir ortam 

sunmaktadır. 

Filistin Kareler, Kudüs ve Tarihimiz Derneği tarafından haftalık olarak çıkarılan Kudüs konusu ve 

tarihimizi ele alan kapsamlı bir haber ve analiz bültenidir.  

ANA HABER 

Türkiye, Amerikan’nın Haniye’yi Küresel Terör Listesine Almasından Endişe Duyuyor 

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Hami Aksoy Ortadoğu’da ve Filistin’deki barış için çok 

önemli bir konuma sahip olan Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Amerika Birleşik 

Devletleri tarafından Küresel Terör listesine alınmasından endişe duyduklarını ifade etti. Aksoy 

açıklamasında şunlara yer verdi: “Amerika Birleşik Devletleri bu hamlesiyle bölgenin özellikle Filistin’in 

reel siyasetine kayıtsız kaldığını bir kez daha göstermiştir. Yine ümit ederiz ki ABD’nin almış olduğu bu 

karar bölgeye gidecek olan insani yardımları ve Türkiye’nin Gazze’ye gönderdiği yardımları ve buradaki 

kalkınma hamlelerini etkilemez. Amerika Birleşik Devletleri Filistin Siyasi Hayatında Hamas gibi etkin bir 

hareketin gerçekliğini hesaba katmıyor.” 

Amerika Birleşik Devletleri Başkanının 6 Aralık 2017 Tarihinde Kudüs’ü İsrail’in Başkenti olarak 

tanımasından sonra Filistin–Amerika ilişkilerinin gerginleşmesinin arefesinde Amerika Birleşik Devletleri 

Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İsmail Haniye’yi Küresel Terör Listesine dahil etti. Filistin devleti ve halkı 

Amerika Birleşik Devletlerinden kendilerine halk tarafından yapılan nakdi yardımların dahi Amerika 

Hazine bakanlığı tarafından engellenmesi ile karşı karşıyadır. Zira Amerika Birleşik Devletleri kendi 

vatandaşlarının da Filistinliler ile ilişki kurmaması yönünde uyarılarda bulunmaktadır. 
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Gazze’deki Filistinli Gruplar Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Küresel Terör 

Listesine Alınmasını Kabul Etmiyorlar 

Gazze’deki birçok Filistinli grup Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Amerika 

Birleşik Devletleri tarafından Küresel Terör Listesine alınmasına ilişkin tepkilerini ortaya koydu.  

Cihat Hareketi Resmi Sözcüsü Davut Şihab karara ilişkin yapmış olduğu açıklamada Amerika Birleşik 

Devletlerinin Haniye’ye ilişkin almış olduğu bu karar sadece Hamas hareketine değil hem Filistin davasına 

hem Filistinlilerin haklarına alınmış bir karardır. Amerika hem Filistin halkına hem Filistin davasına 

düşmanlık etmektedir. 

Filistin Ulusal Cephe Siyasi Ofisi üyelerinden Kayed Ghoul “İsmail Haniye’ye karşı alınmış bu kararı 

bütün Filistin Halkına alınmış bir karar olarak görüyoruz. Bu karar bize Filistin halkı arasındaki ayrılıkların 

bitirilmesi ve gerginliklerin sona erdirilerek Merkezi Meclisin almış olduğu kararların hayata geçirilmesi 

gerektiğini göstermektedir.” dedi. 

Demokratik Cephe Siyasi Büro Üyesi Talal Ebu Zureyfe : “Amerika Birleşik Devletlerinin almış 

olduğu bu karar Amerika yönetiminin günahlarına günah katmıştır. Amerika Birleşik Devletleri Filistin 

halkına karşı bir günah daha işlemiştir.” dedi. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti: Filistin Meselesi Bir Çözüme Kavuşmadığı Müddetçe Dünya’da 

Barış Ve Huzur Olmayacaktır 

İstanbul-Anadolu Ajansı: Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Filistin davası çözülmeden, dünyanın 

da Orta Doğu'nun da huzur, barış ve sükûna kavuşmasının mümkün olmadığını belirterek, "Onun için 

barışın anahtarı Kudüs'tedir, barışın kapısı Kudüs'ten açılacaktır. Filistin davasının çözülmesi, pek çok 

sorunun çözülmesinin öncüsü olacaktır." dedi. 

“Birlik içinde hareket ettiğimiz takdirde elde edemeyeceğimiz netice, aşamayacağımız engel yok. 

Geçmişten bugüne Filistin meselesi konusunda İslam ülkeleri birlikte ortak bir irade ne zaman ortaya 

koydularsa muvaffak oldular. Ama ortak irade koymadılar kaybettiler." dedi. 
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Bozdağ, şöyle devam etti: “Filistin esaretten kurtulmadıkça, tam bağımsız, kendi kendine yeten, 

başkenti Kudüs olan ve bütün herkesin kabul ettiği güçlü bir devlete dönüşmedikçe, Kudüs ve Filistin 

meselesini halletmiş sayılmayız. Bu noktada Türkiye, samimidir.” 

Bozdağ son olarak şunu söyledi: “Filistin Meselesi her hâlükârda başarıya ulaşacak, Kudüs 

özürlüğüne kavuşacaktır. Filistin Meselesi sadece Filistinlilerin değil Filistin meselesi hepimizin 

meselesidir. Burası bizim için Mekke ve Medine’den sonraki üçüncü kutsal mekândır. Çünkü bu kutsal 

Mekan Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) İsra ve Miraç olayına şahitlik yapmıştır.” 

Gazze’nin Yardım Çığlıkları… İşgalcilere Karşı Milli Birlik Çağrısı 

İşgal altındaki Gazze’deki bazı Aktivistler sosyal medya -aracı olan twitter ve facebook- üzerinden 

Gazze’nin doğu sınırında İsrail’in 1948 işgalinde sınırlarına tecavüz ettiği İltimas bölgesine doğru güçlü 

ve kalabalık bir gösteri yürüyüşü yapılacağını söyledi. İşgalci İsrail şu an Gazze’deki ambargonun en 

büyük müsebbibidir. İsrail’in bütün bu ambargonun zararını tazmin etmesi gerekir. İşgalci İsrail bütün 

dünyanın gözünün önünde suç işlemektedir.  

Ambargoyu Delen Milli Hareket Birliği sözcüsü Mahmut Aliyye’h Es-Sebil medyasına yaptığı 

açıklamada şunları söyledi: “Gazze’deki ambargonun şiddetlenmesi sonucu burada elektrik ve ilaç gibi 

temel ihtiyaçları elde etmekte zorlanıyoruz. Buraya elektrik ve ilacın gelmesine engel olanların birinci 

hedefi Gazze sakinlerinin yaşama umudunu kırmak ve onları çaresizlikle baş başa bırakmaktır.  Siyasi 

olarak toplu bir cezalandırma yöntemi olan ambargo sadece Gazze’nin başına indirilmiş bir kılıç darbesi 

olarak kalmayacaktır. Bizler buradan İltimas Bölgesi sakinlerine çağrıda bulunuyoruz ve diyoruz ki gelin 

sizde İsrail’in Gazze’ye yönelik işlediği suçu kınayın ve İsrail’e bu şekilde de olsa cevabınızı verin.  

Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş Müslümanlara Mescid-i Aksa’yı Ziyaret Etmeleri Konusunda 

Çağrı Yaptı 

     Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dünyadaki bütün Müslümanları Kudüs’ü ziyaret etmeye davet 

etti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bu mukaddes şehri ziyaret etmenin önemli olduğunun altını çizdi.  

 



 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali Erbaş bu konuya ilişkin şunları söyledi: “Kudüs tarihte olduğu gibi günümüzde de üç semavi 

dinin merkezi olma özelliğini devam ettirmektedir. Kudüs Hz. İbrahim de olduğu gibi bütün peygamber için 

çok önemli ve kutsal bir mekândır. Bizlerin Kudüs gibi kutsal bir mekândan kopması ve onu terk etmesi 

mümkün değildir. Kudüs bu üç semavi dinin müntesiplerini hoşgörü çatısı altında toplamıştır. Kudüs’te 

Müslümanlar hâkim olduğu zaman her üç dinin müntesipleri de burada barış ve huzur içinde 

yaşamaktaydı. Müslümanların hâkim olduğu dönemin Kudüs’ü üç semavi dinin bir arada yaşama ve huzur 

bulma anlayışına örnek olacak bir dönemdir.” 

Ali Erbaş, İşgalci İsrail’in politikalarından ve Yahudi yerleşimcilerden dolayı birçok Kudüslü Kudüs’ü 

terk etmek zorunda kaldığına, hala daha Filistinlilerin ciddi baskılar altında yaşamlarına devam ettiğine ve 

bölge halkının özgürlükten yoksun bırakıldığına dikkat çekti.  

Ali Erbaş sözlerinin şu şekilde sonlandırdı: “Burada azınlık durumunda olanlar Amerika Birleşik 

Devletlerinin desteği ile adı İsrail olan bir devlet kurdu. Kudüs bugün olduğu gibi yarın ve her zaman bizim 

meselemiz olacaktır. İslam ümmetine buradan birleşme çağrısı yapıyorum. Gelin İslam ümmetinin yaşadığı 

topraklar üzerinden zulmü ve tefrikayı kaldıralım.”  

Ramallah Yakınlarındaki Mugayir Köyündeki Filistinli Gencin Şehadeti 

Filistin Sağlık Bakanı 16 yaşında şehit olan Filistinli genç Leys Hey’sem Ebu Naim’e ilişkin yapmış 

olduğu bir basın açıklamasında şunları söyledi: “Daha önce İşgalci İsrail’in askeri tarafından atılan mermi 

sonucu yaralanan Leys Hey’sem Ebu Naim’e köyü olan Ramallah’ın Kuzey doğusundaki Mugayir köyünde 

yarasının daha da kötüleşmesi sonucu şehit olmuştur.” 

İbrahim Mescidi Yakınında Arabayla Kasıtlı Olarak Ezilen Filistinli Çocuk… El Halil’de Yapılan İlk 

Yahudi Ayini 

İşgalci İsrail’in Askeri Ali Âlâ Ebu Maliyye (5 yaşında) adındaki Filistinli çocuğu Batı Şeria’nın 

güneyindeki İbrahim Halil mescidi yakınlarındaki askeri kontrol noktasında kasıtlı olarak araba ile ezdi. 

Kaza sonucunda Ali Âlâ Ebu Maliyye’nin vücudunda kırıklar ve yaralar oluşu ve yüzü gözü kanlar içerisinde 

kaldı.  

Radikal Yahudiler yerleşimcilerden bir grup İsrailli, bir asker grubunun himayesinde Mescidi 

Aksa’ya Mağrip kapısından girdi. Bu Radikal yerleşimci grup aynı şekilde eski Kudüs’teki el Halil 

caddelerinde Talmud ile ayin yaptılar. Daha öncesinde bu bölge de böyle bir ayin yapılmamıştı. Daha 

öncesinde Yahudi yerleşimcilerin burada bu türden bir girişimi olmamıştır.  
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İstanbul’da Düzenlenen Konferansa Katılan Konuşmacılar Kudüs’ün İslam Dünyasındaki Eğitim 

Müfredatına Yer Alması Tavsiyesinde Bulundular 

İstanbul-Al Cezire net: Uluslararası katılımcılarında olduğu İstanbul’da düzenlenen uluslararası Kudüs 

konferansına katılan katılımcılar Kudüs’ün ve Filistin Davasının islam dünyasındaki eğitim müfredatlarına dâhil 

edilmesi tavsiyesinde bulundu. Katılımcıların böyle bir tavsiye de bulunmasının en önemli nedenini ise şununla 

açıklamak mümkündür: “Kudüs ve Filistin Davasının İslam dünyasının üzerinde icma ettiği bir konu olduğu 

şuurunu yeni nesle aktarmak ve onları bu konuda bilinçlendirmektir.” 

“Vahyin Kutsadığı Şehir: Kudüs” temasıyla yapılan konferansa katılan katılımcılar Kudüs ile ilişkilerin 

daha da güçlendirilmesi, Kudüs’ün her alanda gündemin birinci maddesi haline getirilmesi, Amerika Birleşik 

Devletleri Başkanı Trump’ın kararının yok sayılmasını sürekli olarak dile getirilmesi tavsiyesinde bulundu. 

İstanbul’da düzenlenen bu konferansa yetmişten fazla araştırmacı, yüzden fazla siyasetçi, din adamı, 

milletvekili, bölgesel örgütlerin temsilcileri ve 20 ülkeden de sivil toplum kuruluşları temsilcisi katıldı.  

Uluslararası Kuruluşlar İşgal Güçlerinin Batı Şeria Ve Kudüs’te Yıkmayı Planladığı 61 Okul İçin Uyarıda 

Bulundu 

Çocukları Kurtarma örgütü, Norveç Mülteciler Meclisi ve Açlıkla Mücadele edenler örgütü, İsrail İşgal 

yönetiminin Kudüs’ün civar mahallerinde yıkmayı planladığı okullardan öğrencilerin çıkartılması ve eğitimden 

mahrum edilmemesi konusunda uyarıda bulundular. İşgalci İsrail’in bu kararı dolayısıyla yıkımı planlanan bu 

okullardaki öğrenciler okulları terk ettiler.  

Her üç kurumun ortak yapmış olduğu basın açıklamasında şunlara yer verildi: Filistinlilere ait olan bu 

ilkokullar Avrupalıların oluşturmuş olduğu fonlar ile yapılmıştır. İşgalci İsrail Avrupalıların oluşturmuş olduğu 

fonlar ile yapılmış okulları yıkmakla tehdit etmektedir. Bu okullar geçmişte zaten yerlerinden edilmiş ve bu 

bölge halklarına eğitim hizmeti veren okullardır. Bu okullar arasında Doğu Kudüs’te bulunan Al Mintar 

bölgesindeki yıkımı planlanan okul bölge halkına eğitim hizmeti veren tek okuldur.  

İnsani yardım örgütlerinin yapmış olduğu bir araştırmanın verilerine göre hala daha Batı Şeria’da 

bulunan 61 okul yıkılma tehdidiyle karşı karşıyadır. Burada bulunan okullar ile ilgili yıkım kararı ya da eğitimin 

durdurulması kararı verilmiştir.  

İngiltere’nin Taslak Kararı, İsrail’den Temimi Ve Bütün Çocukların Serbest Bırakılmasını Talep Ediyor 

İngiltere parlamentosu, Ahed Temimi ve İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan insan hakları aktivisti 

Münzir Amira’nın hikâyesini dinlemek için özel bir oturum düzenledi. Richard Byrden yardımcısı oturumun 

sonunda şunu söyledi: Milletvekillerinden oluşan bir grup ile beraber acil bir şekilde bu konu ile ilgili bir taslak 

kararı hazırlayacağız. Bu taslak kararının amacı Ahed Temimi ve diğer tutuklu çocukların serbest kalmasını 

sağlamaktır. Aynı şekilde tutuklu bulunan çocukların hapishane şartlarının iyileştirilmesi ve daha iyi hayat 

şartlarının da oluşturulması bu taslak karar içerisinde yer almaktadır.  
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 İngiltere’deki Filistinli Öğrenciler Genel Birliği, Filistin- İngiltere iletişim Merkezi’nin yardımı 

ile çeşitli partilerden ve parlamento üyesi olan on iki kişinin katılımıyla bir toplantı düzenledi. Bu 

katılımcılardan dördü İngiliz Lordlar Kamarası üyesidir. Bu katılımcıların yanı sıra çok sayıda 

İngiltere’de bulunan basın, hukuk mensupları ve Filistinli öğrencilerde bu toplantıya katıldı.  

Sağlık Bakanlığı: Gazze’de, Sağlık Merkezinde Elektrik Enerjisi Sağlayan Yakıtın Bitmesi 

Sebebiyle Sağlık Hizmetleri Durdu 

Gazze’de bulunan Sağlık bakanlığı yetkilisi elektrik enerjisi sağlayan yakıtlarda yaşanan kriz 

neticesinde Gazze’deki yedi sağlık merkezinde sağlık hizmetinin durduğunu söyledi. Sağlık 

bakanlığında oluşturulan kriz yönetimi ekibi yaşanan krizi şu ifadelerle anlattı: “Gazze’de daha önce 

böyle bir kriz görülmemişti. Bu kriz buradaki sağlık hizmetleri ciddi şekilde etkiledi. Bizler 

yetkililerden bu konuda yardım talep ediyoruz. Bu konuda sağlık hizmetinin yeniden başlaması için 

gerekli olan elektriğin teminini talep ediyoruz.” Elektrik temini sağlayan şirket birkaç saat içerisinde 

buradaki sağlık kuruluşlarına ve hastanelere elektrik vereceğine söz verdi.  

İşgalci İsrail Kudüs’teki Şehidin Annesi Ve Çocuklarını Tutukluyor 

İsrail İşgal güçleri Kudüs’ün kuzey batısında yaşayan şehit annenin çocuklarını tutukluyor. 

Filistinli Haber kaynaklarına göre on dört yaşındaki şehit Muhammed Şemasıne’nin annesinin ve 

kardeşlerinin yaşadığı evi yıktıktan sonra anneyi ve çocukları tutukladı. Şehit Şemasine’nin annesi ve 

kardeşleri işgal güçlerine bağlı tahkik merkezine götürüldü. 

Filistinli Haber kaynakların göre Batı Şeria’da arama ve yıkım operasyonları sonrasında batı 

Şeria’nın çeşitli yerlerde on iki kişi daha işgalci güçler tarafından tutuklandı. İşgal güçleri Kudüs’ün 

kuzey doğusunda yer alan İseviyye bölgesinde de yıkımları tekrarladı. İşgal güçlerine bağlı askerler 

bazı evlere gelişi güzel saldırdılar.  

Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım 

Ajansına Yaptığı Yardımları Ve Mültecilerin Geri Dönüş Haklarını Tamamen Durdurmak İle 

Tehdit Etti 

İsrail’deki İkinci Kanal (Haber Şirketi) kaynak vermeden Amerikan Yönetimi Filistinlileri 

zora sokacak yeni bir karar aldığı ve bu karar ile Filistinlileri tekrar görüşmeye zorlayacağını ifade 

etti. Bu almış olduğu kararın içerisinde Mültecilerin geri dönüş hakkının da olduğu haber 

kaynaklarınca ifade edildi. Kanal ikinin verdiği haberin detayında yer alan bir diğer şey ise 

Amerikan Yönetiminin Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansına 

Yaptığı yardımları daha önce yüzde elli oranına indirmişti. Şimdi ise yardımları tamamen 

keseceğini ifade etmesidir. Amerika Birleşik Devletlerinin bu kararları almasının arkasındaki en 

önemli sebep Filistin halkını daha da baskı altına almaktır.  
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 Birleşmiş Milletler Raporu: Şirketlerin Yahudi Yerleşimcilere Verdiği Destek 

Filistinlilerin Hayatında Yıkıma Ve İhlallere Neden Olmaktadır 

Birleşmiş Milletlere bağlı İnsan Hakları Ofisi Batı Şeria’da yer alan 206 şirket üzerinde 

yapmış oldukları araştırma sonuçlarını yayınladı. Bu şirketlerin hepsinin Yahudi yerleşimcilere 

destek verdiği ortaya çıktı. Bu şirketler buradaki Yahudi yerleşimcileri Filistinlilere karşı hak 

ihlallerine karışmamaya teşvik etti.  

İsrail Yahudi yerleşimcilere destek veren bu şirketlerin burada yapmış oldukları 

faaliyetler nedeniyle ve Yahudi yerleşimcilerin birleşmiş milletlerin ve bütün dünyanın kabul 

etmediği kanunsuz faaliyetlerde bulunması sebebiyle Birleşmiş milletler tarafından kara listeye 

alınmasından ve buradaki yatırımlarının durdurulmasından korkmaktadır.  

Rapor da öne çıkan noktalar şu şekildedir: “Burada bulunan bu şirketler Yahudi 

yerleşimcilere başta bina yapımı, yenileme ve Yahudi yerleşimcilerin buradaki yayılımında çok 

önemli bir rol oynamaktadır. Bu şirketler aynı zamanda İsrail’in burada müsadere usulü ile 

satılmasında ve Filistinlilerinde buradan tahliyesinde de önemli bir rol oynamaktadır. Bu şirketler 

Filistinlilere ait doğal kaynaklarını da sömürmekte ve bunlardan kendine fayda devşirmektedir.” 

Raporda yer alan 143 şirketin İsrail de Yahudi yerleşimcilerin yaşadığı bölgelerde merkez 

ofisleri bulunmaktadır. Bu şirketlerinden 22’si Amerika’da 7’si Almanya da 5’i Hollanda da 4’ü 

ise Fransa’da bulunmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Elçisi: Gazze, İsrail Ambargosu Nedeniyle Bir Büyük Bir Çöküşün 

Eşiğine Geldi 

Ajanslar: Birleşmiş Milletlerin Kıdemli Büyükelçisi on seneden beri İsrail tarafından 

Gazze’deki ambargonun Gazze’yi büyük bir çöküşün eşiğine getirdiğini ifade etti. Birleşmiş 

Milletlere Bağlı Yardımların organizasyonunu yapan Ortadoğu temsilcisi Nikolay Mladenov 

konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak şunları dile getirdi: “Ben ulusal güvenlik meclisinde 

çoğunlukla bunları açık bir şekilde söylüyorum. Bizler şu anda Gazze’deki durum dolayısıyla 

büyük bir insani kriz durumu yaşamaktayız. İzninizle bugün amacımızı sizlere net olarak 

söylemek isterim. Bizler defalarca bu tarz insani krizleri yaşadık ve bunları da aştık. Bizler 

Gazze’deki bütün yardım örgütleri tam bir yıkım ile karşı karşıyayız. Gazze’de Ekonomi durma 

noktasına geldi. Burada sosyal hizmet veren kuruluşlar da artık faaliyet gösteremez hale geldi. 

Bütün bu olumsuzlukları etkisi hem siyasette hem buradaki güvenlikte hem de insani 

faaliyetlerde de görülecektir.”  
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Nikolay, burada yaşanan bütün bu olumsuzlukların Birleşmiş Milletlerin Brüksel’deki 

merkezinde Filistinliler için yardım organizasyonu yapan kurulda gündemine gelecek ve burayı 

da etkileyecektir.  

Liberman: Çözümü Kabul Etmeksizin Filistinlerle Açık Açık Çatışacağız 

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmaları Merkezinin 

yıllık düzenlemiş olduğu konferansta konuştu. Liberman: “Biz bütün imkan ve gücümüzle 

yönetim olarak Filistinlilerin karşısında duracağız ve onlar ile çatışacağız. Bizim açımızdan şu an 

için en iyi çözüm budur. Bizlerde gerçekten şu an için kalıcı barışı ümit ediyoruz. Bu çözüm yolu 

bizim için en kısa çözümdür.” dedi. 

İsrail Askeri, Şalit’in Kaderi İçin Gazze Sınırındaki Askerlerini Uyardı 

İsrail Askeri yönetimi Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus bölgesine ve Gazze sınırına doğru 

giden askerlerine “Güvenlik refahı" döneminin bittiğini ifade eden yeni bir emir gönderdi. Cefati 

Bölüğü askerlerine verilen emir ve talimata göre askerler Nablus bölgesinden Gazze sınırına 

intikal edecekler. Buradaki askerlerin her an için uyanık olması gerekir. Buradaki askerlerin en 

ufak bir ihmali kendi kaderlerini olduğu daha önce Gazze tutuklu bulunan Gilat Şalit’in de 

kaderini de etkileyecektir. 

 


