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GİRİŞ 

Dünya ne kadar küreselleşirse küreselleşsin bazı coğrafyalara zihinsel 

duvarların arkasından bakılmaktadır. Filistin için de durum böyledir. ABD’nin 

çizdiği Filistin imajı uluslararası toplum tarafından görülmek isteneni yansıtmaktadır. 

Buna göre, bir devlete sahip olmayan Filistinlilerin bağımsızlık mücadelesi ABD’nin 

çıkarlarına aykırı düştüğü sürece terör faaliyetleri şeklinde etiketlenmeye mahkum 

olmaktadır. Günümüzde, Filistin’deki bağımsızlık mücadelesinin meşruiyetine ilişkin 

tartışmaların odağını kuşkusuz gücü her geçen gün artmakta olan İslami Direniş 

Örgütü (Hamas) oluşturmaktadır. 

1987 yılında Birinci İntifada patlak vermeden önce, yeni bir örgütün Filistin 

halkının simgesi olan Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) Filistin siyasetindeki 

tekelini sarsacağı söylense muhtemelen kimse inanmazdı. Kurulduğu Birinci İntifada 

döneminden bugüne Filistin sorununu doğrudan etkileyen bir aktör olma yolunda 

ilerleyen ve önce 2006 genel seçimlerinde zafer kazanan, ardından Gazze Şeridi’nin 

kontrolünü ele geçiren bu örgüt Hamas’tı. 2006 yılında yapılan Filistin genel 

seçimlerinde dünya kamuoyunun dikkatini çeken Hamas, Müslüman Kardeşler 

Örgütü’nün (MKÖ)1 bir uzantısı olarak kurulmuş ve kurulur kurulmaz Birinci 

İntifada’da aktif rol oynamıştı.  

Kurulması üzerinden bir yıl geçmeden 1988 yılında İslami Direniş Hareketi 

Misakı ile ideolojisini kamuoyuna duyuran Hamas’ın hedefi işgal altındaki Filistin 

topraklarını İsrail’e karşı silahlı direniş yöntemiyle bağımsızlığına kavuşturmaktı. 

Hamas, MKÖ geleneğinden farklı olarak Filistin’in özel durumu nedeniyle silahlı 

                                                 
1 Müslüman Kardeşler Örgütü, İhvan el Muslim’in kısaltması olarak İhvan adıyla da anılır. 
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direnişi dava faaliyetlerine öncelemişti. Hamas’ın oluşumu ve gelişiminde etkili olan 

felsefi altyapıyı anlayabilmek için MKÖ’nün bu topraklardaki tarihine kısaca 

değinmek gerekmektedir. 

1928’de Mısır’da kurulan MKÖ’nün Filistin’e yerleşip burada bugün 

Hamas’ın varlığında devam eden İslami hareketin köklerini oluşturmasından önce 

örgütün kurucusu ve lideri Hasan el Benna’nın kardeşi Abdurrahman Benna 1935 

yılında Filistin’de Kudüs Müftüsü Hacı Emin el-Hüseyni ile görüştü ve ardından 

MKÖ, Filistin sorununa özel bir ilgi göstermeye başladı. Bu bağlamda, 1936-39 

dönemindeki2 ayaklanmaları destekledi. Bu dönemden itibaren, Filistin’deki İslami 

hareket için önemli olan ise, Kudüs dahil birtakım Filistin şehirlerinde MKÖ’ye bağlı 

çekirdek örgütler oluşturulmasıydı. Artık MKÖ’nün Filistin kolu olan bu yeni İslami 

hareket, mücadelelerinde Müslüman Arapları desteklemeye başlamıştı.  

MKÖ ilk kez 1948 Arap-İsrail savaşında Arap ordularına silahlı kuvvet 

desteği verdi.3 Örgütün, 1948 savaşından sonra Mısır’ın eline geçen Gazze 

Şeridi’nde güçlenmesi ise, 1954’te Nasır yönetimince yasaklanıp yeraltına 

çekilmesiyle gerçekleşti. Nasırizm önderliğindeki Pan arabizmin 1967 Arap-İsrail 

savaşında aldığı darbenin ardından İslam’a dönüş hız kazandı ve MKÖ’ye toplumu 

dönüştürmek suretiyle İslam toplumu yaratmaya dair fikirlerini yayma imkanı doğdu. 

Bu dönemde, İslam toplumunu kurmak, cihat yoluyla zafer fikrinin önüne geçti. Bu 

çerçevede, ilk sosyal dernek daha sonra Hamas’ın kurucusu ve lideri olacak Şeyh 

Ahmet Yasin tarafından 1970’lerin başında kuruldu ve ardından çok sayıda cami, 

                                                 
2 Bu tarih aralığında, İhvan lideri Hasan el Benna da Filistin’e ziyarette bulundu. 
3 Faik Bulut, İslamcı Örgütler-2, 4. Baskı, İstanbul, Cumhuriyet Kitapları, 2009, s.351. 
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vakıf ve dernek geldi.4 İslami düşüncenin tabana yayılmasına hizmet eden tüm bu 

faaliyetler, Filistinlilerin bağımsızlığına hizmet etmekten uzaktı. Bu nedenle, önce 

direniş sonra İslami toplum anlayışını benimseyen çoğu gençlerden oluşan MKÖ 

içinden bazı gruplar, Hamas’ın fikirsel altyapısını oluşturarak örgütten koptular.5 

Hamas’ın felsefi altyapısı, bir parçası olduğu MKÖ’nün tarihinden ve Filistin 

sorunundan beslenmekle birlikte, MKÖ’den bağımsız bir örgüt olarak kurulması 

1987’de başlayan Birinci İntifada ile gerçekleşmiştir. Bu bağlamda, Birinci 

İntifada’nın ortaya çıkışında doğrudan bir katkısı olmayan Hamas, yeni kurulmuş 

olmasına rağmen, İntifada’nın gelişiminde öne çıkardığı direniş nosyonuyla kısa 

sürede hem halkın dikkatini çekmeyi başardı hem de o dönemde liderlik kadrosu 

Filistin toprakları dışında bulunan ve bu nedenle Filistin siyasetini dolaylı yollardan 

etkileyebilen FKÖ’ye rakip olacağının sinyallerini vermeye başladı. Öncelikle FKÖ 

öncülüğünde İntifada’nın ilk yılında kurulan Birleşik Ulusal Liderlik’e (UNLU) 

zaman zaman muhalefet etti. Hamas’ın kurulduğu dönem SSCB’nin zayıfladığı, 

FKÖ’nün sürgünde olduğu ve bölgede İslamcılığın yükselişe geçtiği bir dönemdi ve 

bu Hamas için büyük bir avantaj oluşturuyordu. Bu avantajı iyi değerlendiren Hamas 

ikinci olarak FKÖ’ye ve el Fetih’e üniversite konseyleri seçimlerinde rakip oldu ve 

bu konsey seçimlerinde önemli başarılar elde etti. Hamas’ın FKÖ’ye karşı elinin 

gerçek anlamda ilk kez güçlenmesi ise, FKÖ’nün silahlı direniş politikasından 

Filistin sorununu müzakereler ve siyaset yoluyla çözme politikasına geçmesiyle oldu. 

İşgal altındaki topraklarda özellikle ekonomik sorunlarla boğuşan ve önemli bir 

                                                 
4 Bu süreçte kurulan çok sayıda cami, dernek, vakıf gibi kurumların arasında en çok göze çarpanı 

milliyetçiler ile İslamcılar arasındaki işbirliği ile inşa edilen Gazze’nin ilk üniversitesi olma özelliği 

taşıyan Gazze İslam Üniversitesi’dir. 
5 Michael Irving Jensen, The Political Ideology of Hamas: A Grassroots Perspective, London: I.B. 

Taurus, 2009, s.13-18. 
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kısmı mülteci haline gelmiş Filistinliler için Hamas’ın 1990’lardan itibaren İsrail’e 

düzenlediği saldırılar bir motivasyon unsuru haline geldi. Hamas, yıllardır 

Filistinlilerin çektikleri acıları bu sefer İsrail’e çektirme söylemiyle hareket ediyor ve 

İsrail’in yaptığı her saldırıya etkili “istişhad” eylemleriyle karşılık veriyordu.  

1991 Madrid görüşmeleriyle başlayan Filistin-İsrail barış süreci, Hamas’ın 

FKÖ’ye Filistin halkını temsil etmediği eleştirisi de dahil olmak üzere en ağır 

eleştirileri yönelttiği konu oldu. Büyük ümitlerle imzalanan ancak içerdiği hükümler 

bakımından Filistinlilerin bir devlete kavuşma sürecini sonu belli olmayan bir 

takvime bağlayan ve Filistinlilere küçük bir toprak parçasında bazı konularda 

yönetim hakkı veren Oslo Anlaşmaları nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan kitlelerin 

duygularına tercüman olan yine Hamas’tı. Hamas için zalim bir devlet olan İsrail 

masada değil, gerek büyük cihada işaret eden silahlı mücadele yoluyla gerekse küçük 

cihat yoluyla İslam’ın rehberliğinde eğitim kurumları ve dava faaliyetleriyle mağlup 

edilebilirdi. Hamas, bu anlayışla, Oslo Anlaşmalarının bir ürünü olan 1996 yılından 

itibaren yapılan Filistin seçimlerine ilkesel olarak katılmayı reddetti. Hamas’ın bu 

tavrı 2000 yılında İkinci İntifada ile birlikte Oslo sürecinin sona ermesiyle ve bu 

ayaklanmalarda oynadığı rolle halkın desteğini kazanmasıyla değişmeye başladı. 

Özellikle yerel seçimlerde kazandığı başarılarla seçimlere katılma fikrine sıcak 

bakmaya başlayan Hamas’a göre, yapılacak genel seçimler Oslo’nun bir parçası 

olmayacaktı. Bunun yanında, en büyük rakibi el Fetih’in adı yolsuzluklarla anılır 

olmuş ve el Fetih, Oslo’nun yarattığı hayal kırıklığı nedeniyle arkasındaki halk 

desteğini kaybetmeye başlamıştı. Hamas ise, en az izlediği politikalar kadar önemli 

dava faaliyetleri sayesinde sosyo-ekonomik sıkıntılarla boğuşan Filistin halkının 

desteğini kazanmıştı. Şartların olgunlaşmasıyla 2006 genel seçimlerine katılma kararı 
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alan Hamas’ın bu kararın ardından pragmatikleşme süreci resmen başlamış oldu. 

Artık Hamas sadece silahlı eylemlerle anılan bir örgüt olmaktan çıkmış Filistin 

siyasetinin yönetimine talip olan bir parti anlayışına sahip olmaya başlamıştı. 

Hamas’ın temel yasası niteliğinde olan Misak’ta kullandığı söylem bu belgenin 

ardından kamuoyuna duyurulan üç belge6 ile oldukça değişmiştir. Hamas’ın bu 

dönüşümünü anlamada sırasıyla 2005 Değişim ve Reform için Seçim Platformu 

(Seçim Manifestosu), Kabine Platformu7 ve 18 Mart 2007 tarihli Filistin Ulusal 

Birlik Hükümeti Programı adlı belgeler kilit öneme sahiptir. Bu çalışmada ise, 

Misak, 2005 Değişim ve Reform için Seçim Platformu (Seçim Manifestosu) ve 18 

Mart 2007 tarihli Filistin Ulusal Birlik Hükümeti Programı ele alınacaktır.  

Sert üslubu ve değindiği konular itibariyle militarizmin ağır bastığı yapısıyla 

Misak, bugün Hamas’ın izdüşümü pragmatizm olan dönüşümüne ayak uyduramacak 

olsa da, bu belgenin ardından yayınlanan hiçbir belgenin bir misak niteliği 

taşımaması nedeniyle önemini korumaktadır. Bunun yanında, her ne kadar 

günümüzde pragmatik bir örgüt olarak nitelendirilebilse de Hamas’ın “İsrail 

düşmanlığı” Misak’tan bugüne değişmeyen az sayıda tutunum unsurundan biridir. 

Muazzam askeri güce sahip olan İsrail gibi bir “düşman” ile başedebilmek için 

Hamas’ın zaman zaman Misak’taki gibi dini öğelerle desteklenen bir motivasyonu 

destekçilerine aşılamaya ihtiyacı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.  

                                                 
6 Khaled Hroub makalesinde bu üç belgeyi sırasıyla 2005 Değişim ve Reform Belgesi, Koalisyon 

(Ulusal Birlik) Hükümeti Taslak Programı ve kabine Platformu belgeleri olarak saymaktadır, çünkü 

Hroub bu makaleyi 2006 yılında yazdığında Ulusal Birlik Hükümeti Programı belgesi taslak 

halindeydi. Bu nedenle bu çalışmada taslak program yerine doğrudan Ulusal Birlik Hükümeti 

Programı incelenmiştir. Hroub’un makalesi için bkz: Khaled Hroub, “A New Hamas Through Its New 

Documents”, Journal of Palestine Studies, Vol. 35, No. 4, Summer 2006, http://www.palestine-

studies.org/journals.aspx?id=7087&jid=1&href=fulltext, (22 Şubat 2011).  
7 Bu belgenin İngilizce çevirisi yazar tarafından bulunamadığından bu çalışmada yer almamaktadır. 

http://www.palestine-studies.org/journals.aspx?id=7087&jid=1&href=fulltext
http://www.palestine-studies.org/journals.aspx?id=7087&jid=1&href=fulltext
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Misak’ın ardından kamuoyuna açıkladığı ve en az Misak kadar önemli olan 

2005 Değişim ve Reform için Seçim Platformu ve 18 Mart 2007 tarihli Filistin 

Ulusal Birlik Hükümeti Programı özetle, Hamas’ın Filistin siyasi arenasında 

mücadelesini sürdürme kararlılığını, uluslararası toplumla dayanışma iradesini, 

İslami referansların azalmasını ve ılımlılaşan dilini simgelemektedir. Hamas’ın 

söylemlerinin değiştiğinin en önemli göstergesi ise, gerek 2007 belgesinde açıkladığı 

gerekse liderleri aracılığıyla dile getirdiği 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bir 

Filistin devletinin kurulmasını kabul etmesidir. Hamas, bu açıklamaların İsrail 

devletini tanımak anlamına değil, İsrail gerçekliğini tanıdıkları anlamına geldiğinin 

altını çizerek belki de geçirdiği dönüşümün nedenini de üstü kapalı olarak 

açıklamıştır. 

Bu çalışmanın temelini, Filistin sorununun çok önemli bir dönüm noktası 

olan Birinci İntifada ortamında temel motivasyon unsuru İsrail ile mücadele ederek 

Filistin topraklarını kurtarmak olan bir silahlı direniş örgütünün zaman içinde nasıl 

Filistin siyasetinde göz ardı edilmeyecek bir aktör haline geldiği ve Hamas’ın Filistin 

halkının tek temsilcisi olma potansiyeli taşıyıp taşımadığı sorunsalı oluşturmaktadır. 

1967’den günümüze bir tarih aralığı ile sınırlandırılmış olan bu çalışmanın amacı, 

silahlı bir direniş örgütü olarak kurulan Hamas’ın pragmatikleşme sürecini, Filistin 

siyasetinde izlediği politika ve kamuoyuna duyurduğu belgelerinde kendini gösteren 

söylem değişikliği çerçevesinde ele alınmak suretiyle incelemektir.  

Birinci bölümde Hamas’ın bir örgüt olarak ortaya çıkışında geçirdiği dört 

evre anlatılacaktır. Bu evrelerden ilki 1967-1976 döneminde MKÖ’nün Gazze 

Şeridi’nde çekirdek bir kadro oluşturduğu ve dolayısıyla Hamas’ın kurumsal 

temellerinin atıldığı evredir. 1976-1981 dönemini kapsayan ikinci evrede, MKÖ, 
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hem Gazze Şeridi’nde de hem de Batı Şeria’da kurumsal olarak genişlemeye 

başlamıştır. Hamas’ın kuruluşuna giden yolda MKÖ’nün eylem hazırlığı dönemi 

olarak adlandırılan üçüncü evre 1981’den 1987’ye kadar olan dönemi kapsamaktadır. 

Dördüncü ve son evre ise, Filistin tarihinde çok önemli bir yere sahip olan ve 

Filistinlilerin seslerini dünya kamuoyuna duyurabildikleri bir ayaklanma olan Birinci 

İntifada dönemidir. Birinci İntifada döneminde MKÖ’den bağımsız bir örgüt olarak 

Hamas doğacak ve kendini “İslami Direniş Misakı” adı verilen bir belge ile 

kamuoyuna duyuracaktır.  

İkinci bölümde, Hamas’ın düşünsel altyapısını anlamada kilit öneme sahip 

İslami Direniş Misakı’nın analizi yapılacak ve Hamas’ın siyasi, askeri ve kültürel 

girdileriyle örgütsel yapısı ayrıntılı bir şekilde anlatılacaktır. Hamas’ın teoride 

kapsamlı bir şekilde ele alındığı ikinci bölüm, örgütün Filistin siyasetindeki yerinin 

ve pragmatikleşmesine giden yolda etkili olan gelişmelerin anlatıldığı son bölüme 

ışık tutacaktır.  

Son bölümde ise, 1987 yılından günümüze Filistin siyasetini etkileyen iç ve 

dış gelişmeler çerçevesinde, Hamas’ın Filistin sorununa ilişkin politikası, bir 

numaralı rakibi olan el Fetih örgütü ile ilişkisi, el Fetih’in Filistin sorununda izlediği 

politikanın Hamas’ın yükselişine etkileri ele alınacak, örgütün düşünsel dönüşümü 

ise, kamuoyuna duyurduğu “2005 Değişim ve Reform Listesi” ve “2007 Ulusal 

Birlik Hükümeti” belgeleri bağlamında değerlendirilecektir. 
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I. HAMAS’IN DOĞUŞU 

1967 ve 1973 Arap-İsrail Savaşları, 1979 İran İslam Devrimi, 1987 yılında 

patlak veren Birinci İntifada Hamas’ın kuruluşuna giden süreci belirleyen temel 

gelişmelerdir. Tüm bu gelişmeler yaşanırken değişmeyen tek etken ise, Filistin 

toplumunun içinde bulunduğu kötü ekonomik koşullardır. Birinci İntifada’yı 

hazırlayan koşullara içkin olan ve aynı zamanda Hamas’ın doğuşunun ilk üç evresini 

kapsayan dönemde İslami hareketler lehine sonuçlar doğuran sosyo-ekonomik 

tabloyu görmek, Hamas’ın kuruluşuna giden süreci anlamak açısından önemlidir. 

1948 Savaşı’ndan beri sayıları giderek artan mültecilerin yaşadığı Gazze8 

kamplarında yoksulluk ve işsizlik katlanılamayacak hale gelmiş; 1967 savaşı 

sonrasında hem Gazze Şeridi hem de Batı Şeria’da Filistinli işçiler İsrailli 

işverenlerin çıkardıkları maddi ve manevi güçlükler altında ezilmiş ve işbirlikçilerin 

de bu resme eklenmesiyle Filistin toplumu tam anlamıyla çaresiz kalmıştı.9 Bu 

ortamda en zayıf konumda olan mülteciler, içinde bulundukları koşullara ek olarak, 

işgal güçlerinin uyguladığı cezalandırma politikasına maruz kalınca toplumda en çok 

politize olan kesim haline geldiler.10 Mültecilerin durumu, hem MKÖ’ye verdikleri 

desteği anlamak11 hem de Hamas’ın kurucu kadrosu ve liderlerinin mülteci 

geçmişine sahip olmaları nedeniyle önemlidir.  

                                                 
8 Dünya üzerinde nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgelerden biri olan Gazze Şeridi’nde 360 

km2’lik alanda 1,7 milyon insan yaşamaktadır. Bkz: “Gaza Strip,” CIA World Factbook, 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gz.html, (31 Mart 2013). 
9 Ilan Pappe, A History of Modern Palestine: One Land, Two Peoples, Port Hope: Cambridge 

University Press, July 2006, passim.  
10 Ibid., s.233. 
11 Mülteci kamplarında MKÖ tarafından verilen eğitimler, İslami hareketin niçin hızla yükselip 

Hamas gibi Filistin siyasetinde başrolü oynayabilecek bir aktörü ortaya çıkardığını anlamak açısından 

yol göstericidir. Öncelikle, önemli sayıda genç erkek ve hatta çocuk mültecinin örgüt üyesi olduğu 

kamplarda, üyelere örgüte katılma törenlerinde Kuran’a el basarak “Filistin toprakları uğrunda 

mücadele edecek iyi Müslümanlar olacaklarına” dair bağlılık yeminleri ettirilirdi. MKÖ’nün mülteci 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gz.html
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Birinci İntifada ile kurulan Hamas’ın örgütsel alt yapısının tamamlanması 

süreci, dört evrede gerçekleşmiştir. İlk üç evre örgütün içinden çıktığı MKÖ’nün 

Filistin kolunun gelişmesinin tarihidir. Bu çerçevede, evrelerden ilki Gazze’deki 

MKÖ’nün çekirdeğinin kurulduğu 1967-1976 dönemi, ikincisi Gazze Şeridi ve Batı 

Şeria’da MKÖ’nün kurumsal olarak yayıldığı 1976-1981 dönemi, üçüncüsü artık 

uygulamada hareketin siyaseten etkinliğini pekiştirecek silahlı eylem ve saldırıların 

başladığı 1981-1987 dönemi ve son evre ise, Hamas’ın MKÖ’den ayrılarak bağımsız 

bir örgüt olarak kurulduğu 1987 Birinci İntifada dönemidir.12 

 

A. BİRİNCİ EVRE (1967-76): KURUMSAL TEMELLERİN 

ATILMASI 

1967-76 döneminde MKÖ’nün Gazze’de çekirdek bir kadro oluşturma13 

evresinde belirleyici olan unsurlar, 1967 Altı Gün Savaşı, 1973 Yom Kippur Savaşı 

ve 1973 Petrol Krizi’dir. Altı Gün Savaşı ve Petrol Krizi hem örgütün 

kurumsallaşması fikrini tetikleyip hem de bu fikrin uygulamaya geçirilmesinin 

koşullarını hazırlarken, 1973 Yom Kippur Savaşı, örgütü daha çok fikri düzeyde 

                                                                                                                                          
kamplarında uyguladığı program, bir taraftan okuma-yazma öğretimi ile emir adı verilen 

öğretmenlerce dini eğitim ve spor faaliyetleri; diğer taraftan gerilla eğitimleri üzerinden iki yönde 

şekillenmekteydi. En az askeri eğitimler kadar sosyal faaliyetlere de önem verilmesi, asıl sorunları 

insanca yaşam koşullarının eksikliği olan mültecilerin örgüte bağlılıklarını artıran en önemli 

faktörlerden biriydi. Bkz: Beverley Milton-Edwards, Islamic Politics in Palestine, New York, Tauris 

Academic Studies, 1996, s.43-45. 
12 Shaul Mishal ve Avraham Sela, The Palestinian Hamas: Vision, Violence and Coexistence, 

Columbia University Press, New York, 2000, s.18. 
13 İsrail işgaline kadar Arap devletlerinin elinde olan Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki İslami 

hareketlerin yapıları, bu iki bölgenin kendilerine özgü ekonomik, sınıfsal ve siyasi özellikleri 

nedeniyle farklıydı. Bu bağlamda, Hamas’ın kuruluş merkezinin Gazze olmasında, mülteci kampı 

geçmişine sahip Gazzeli gençlerin Batı Şeria’daki gelenekselci üyelere (Ürdün ile bağları 

çerçevesinde ılımlılardı) göre radikal olmaları oldukça etkilidir.  
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etkilemiştir. Bu dönemde MKÖ faaliyetlerinde öne çıkan isim ise, Şeyh Ahmet 

İsmail Yasin14 olacaktır. 

Hamas’a giden sürecin birinci evresinde belirleyici ilk gelişme, 1967 Altı 

Gün Savaşı’dır. Mısır kontrolündeki Gazze Şeridi’nin, Ürdün kontrolündeki Kudüs 

ve Batı Şeria’nın ve Suriye’ye ait Golan Tepeleri’nin İsrail’in eline geçtiği15 Altı 

Gün Savaşı ile birlikte milliyetçilik darbe yemiş16 ve Nasır baskısı ortadan kalkmış 

olsa da Gazze’deki MKÖ bu durumu fırsata çevirebilmek için sahip olması gereken 

sağlam örgütsel yapıdan yoksundu, çünkü 1950-60 döneminde Abdulcemal Nasır’ın 

uyguladığı baskıcı politika çerçevesinde çok sayıda örgüt üyesi ya tutuklanmış ya da 

Gazze’den sürülmüştü. Buna ilaveten, baskı ortamı ve “ilerici” milliyetçiliğin 

“gerici” MKÖ’ye alternatif olarak sunulduğu propaganda sonucu, örgüt üyeliğine 

talebin de önü kesilmişti.17 Bu olumsuz tabloya rağmen, ironik şekilde örgütün 

kurumsallaşmasının önü açılmıştı, çünkü zayıf olan örgüt İsrail otoritelerince tehdit 

                                                 
14 1948 savaşının ardından Gazze’ye mülteci olarak giden aileler arasında, 1938 doğumlu Hamas’ın 

kurucusu, ruhani ve siyasi lideri olan Şeyh Ahmet Yasin’in de ailesi bulunmaktaydı. Yirmili yaşlarda 

geçirdiği bir kaza sonucu sakat kalmasını kendini geliştirmesine ve karşısına çıkan zorlukları aşmasına 

engel görmeyen Yasin’in bu durumu, Gazze’de bir MKÖ üyesi olarak ilk İslami örgütlenmeleri 

gerçekleştirdiği sıralarda ciddi bir tehlike olarak görülmesinin önüne geçmiş ve ona politikasını 

rahatça uygulama imkanı vermiştir. Şeyh Ahmet Yasin, fiziksel engeline rağmen öğretmenlik yaparak 

ve camilerde vaazlar vererek ilkokul çağından itibaren gençleri düşünsel olarak etkilemeyi 

başarmıştır. Yasin’in İsrail işgaline direnişi ve İslam’a yaklaşımı, önce özgürlüğüne (1965’te Mısır ve 

daha sonra İsrail yönetimi tarafından sık sık gözaltına alınmış veya tutuklanmıştır) sonra hayatına mal 

olan mücadelesi (22 Mart 2004 tarihinde İsrail’in füze saldırısı sonucu öldü) sırasında Arafat 

tarafından saygı duyulan bir kişi ve her zaman Hamas için kutsal bir figür olmasına yol açmıştır. Bkz: 

Zaki Chehab, Hamas, 1. Baskı, İstanbul, İkarus Yayınları, 2007, s.30. 
15 İsrail’in bu toprakları ele geçirmesi ile Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki İslami cemaatlerin 

birbirleriyle temas etmeleri mümkün hale gelmiş ve böylece cemaatlerin temsil ettiği hareketler 

arasında yardımlaşma artmıştır. Bkz: Ziad Abu Amr, Batı Şeria ve Gazze’de İslami Direniş: Hamas 

ve İslami Cihad, 1. Baskı, İstanbul, Ekin Yayınları, 1998, s.35. 
16 İslami hareketlerin sadece Filistin’de değil, aynı zamanda Orta Doğu’da birer siyasi aktör 

olmalarının temel nedenlerinden biri Arap milliyetçiliğinin veya diğer bir deyişle Nasırizmin gücünü 

yitirmesidir. Bu düşüşe ivme kazandıran savaş, uzun vadede Nasırizmin Mısır ve Filistin siyaset 

sahnesinden çekilmeye başlaması ve oluşan ideolojik boşluğun İslami hareketlerce doldurulması 

sonucunu doğurdu. Bkz: Albert Hourani, Arap Halkları Tarihi, 5. Baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 

2005, s.464-477. 
17 Azzam Tamimi, “Palestine Question and Islamic Movement: The Ikhwan (Muslim Brotherhood) 

Roots of Hamas”, Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 2007, http://www.asafas.kyoto-

u.ac.jp/kias/1st_period/contents/pdf/kb1_1/07tamimi.pdf, (1 Temmuz 2011), s.34. 

http://www.iletisim.com.tr/kişi/albert-hourani-73.aspx
http://www.asafas.kyoto-u.ac.jp/kias/1st_period/contents/pdf/kb1_1/07tamimi.pdf
http://www.asafas.kyoto-u.ac.jp/kias/1st_period/contents/pdf/kb1_1/07tamimi.pdf


11 

 

olarak algılanmamıştı. MKÖ de, İsrail ile mücadele etmektense öncelikle kendini her 

açıdan toparlama ve hatta yeniden kurma şeklinde bir politikaya yönelmişti. Öyle ki, 

bu kadar güçsüzken örgütün İsrail’e karşı harekete geçmesi Filistin’den tamamen 

silinmesi sonucunu doğurabilirdi.18  

1967 Savaşı, milliyetçiliğin zayıflaması dışında, Kutsal Yerler’in Yahudilerin 

eline geçmesinin de etkisiyle İslami uyanışın doğuşuna zemin hazırlamıştır. Bu 

durumun örgütün Filistin koluna yansıması ise, MKÖ’nün kurumsallaşma gereğinin 

farkına varması oldu. Savaşta, Müslümanların İslam’dan uzaklaşması nedeniyle 

Musevilere yenildikleri şeklinde dini bir değerlendirmeye giden MKÖ,19 Gazzelilerin 

hayatta kalabilmek için işgal yönetimi ile işbirliği yapıp casusluk gibi bulaştıkları 

“gayri ahlaki” işlerden kurtulabilmelerinin tek yolunu, topluma İslami değerlerin 

aşılanması olarak görmüştü, çünkü örgüt, bu “sapmanın” toplumun İslam’a 

bağlılığındaki azalmanın bir sonucu olduğunu düşünmekteydi. Bu bağlamda, Gazze 

halkını içine düştüğü aczden kurtarma misyonuna o dönemde bir MKÖ üyesi olan 

Şeyh Yasin öncülük etti.20 Daha önce idari görevlerde her yaştan üye ile başarılı 

şekilde çalışan Yasin, örgütün kurumsallaşma hedefi bağlamında yeni oluşturduğu 

bir komitenin başına getirildi. Şeyh Yasin, bu komiteyi yönettiği dönemde, 1973’e 

kadar giriştiği dini-sosyal faaliyetlerin yanı sıra karizmatik kişiliğiyle de öğrencileri 

üzerinde etkili olabildi ve küçük bir grup onun takipçisi haline geldi.21 Mülteci 

kamplarında yaşayan Yasin’in zihinlerinde iz bıraktığı22 bu gençlerin arasında, 

Filistin öğrenci komitelerinden gelen ve İslami hareketin Filistin sorunu karşısındaki 

                                                 
18 Milton-Edwards, op.cit., s. 92. 
19 Richard Whelan, “Hamas: More Unwritten Chapters: A Critique by Richard Whelan”, March, 2008, 

http://www.richardwhelan.com/articles/reviewMarch08.pdf, (16 Şubat 2011), s.9. 
20 Tamimi, op.cit., s.32. 
21 Milton-Edwards, op.cit., s.100. 
22 Mishal ve Sela, op.cit., s.19. 

http://www.richardwhelan.com/articles/reviewMarch08.pdf
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duruşunu sorgulayan geleceğin üst düzey Hamas üyeleri Musa Ebu Marzuk, İbrahim 

el-Makadema ve İsmail Ebu Şanab da vardı.23 

1967-76 döneminde belirleyici olan ikinci unsur, 1973 Yom Kippur 

Savaşı’dır. Bu savaş, MKÖ’nün neredeyse şiar edindiği “toplumun İslam’a 

bağlılığının gerekliliği”ni24 somutlaştırabildiği bir örnek haline geldi. Örgüte göre, 

1967 Savaşı toplumun İslam’dan uzaklaşmasının cezası iken, 1973 Savaşı’nda 

İsrail’e karşı zafer kazanan Arap askerlerinin başarıları imanlı olmalarından ileri 

geliyordu. Buna ilaveten, savaşın Ramazan ayında gerçekleşmesi Müslümanlarca 

Bedir Savaşı olarak da görülmesine neden olmuştu.25  

1973 Savaşı ile aynı tarihlerde yaşanan Petrol Krizi, bölgedeki İslami 

grupların maddi ve manevi yönden gelişimine katkı sağlamıştır. Petrol fiyatlarının 

artışıyla birlikte zenginleşen Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine Filistin’in de 

içinde bulunduğu ülkelerden gelen göçmen işçilerin ücretleri artmıştı. Böylece, bir 

yandan işçilerin kazançları göç veren ülkelerdeki İslami hareketlere fon kaynağı 

olurken diğer yandan göçmen işçiler bulundukları ülkelerdeki İslami anlayıştan 

etkilenmişlerdi.26 

MKÖ’nün kurumsallaşmasında dönüm noktası, Şeyh Yasin önderliğinde27 

1973’te İslami Merkez’in28 açılmasıdır. Gazze’deki İslami örgütlenmelerin ilk örneği 

                                                 
23 Tamimi, op.cit., s.38. 
24 Sadece MKÖ için değil, aynı zamanda genel olarak İslami hareketler açısından da 1967’de 

Arapların başarısızlıklarının temelinde nasıl dine olan bağlılıklarının azalması yer alıyorsa, İsrail’in 

başarısının da asıl sebebi, İsraillilerin dinlerine bağlılıkları olarak görülüyordu. Bkz: Amr, op.cit., 

s.35. 
25 Amr, op.cit., s.33. 
26 Joel Beinin, “Political Islam and the New Global Economy: The Political Economy of Islamist 

Social Movements in Egypt and Turkey”, 2004, http://www.stanford.edu/dept/france-

stanford/Conferences/Islam/Beinin.pdf, (25 Mart 2011), s.7. 
27 Merkez’in kuruluşunda yer alan diğer kişiler, Selim Şerab, Ahmet İbrahim Delül, el-Hac İsmail 

Ebu’l Avf, Esad Hasaniye, Lütfü Şebir, Mustafa Ömer Abdülal, Abdulhay Abdülal, Yakup Ebu 

Kuveyk, Ahmet Ebu’l Kas idi. Bkz: Amr, op.cit., s.40. 

http://www.stanford.edu/dept/france-stanford/Conferences/Islam/Beinin.pdf
http://www.stanford.edu/dept/france-stanford/Conferences/Islam/Beinin.pdf
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olma özelliğine sahip bu kurum29, gönüllülük esasına dayanmaktaydı. Filistin 

toplumunu İslami değerler çerçevesinde tutkal gibi bir arada tutmak amacına hizmet 

eden Merkez’in asıl hedefi, Müslüman toplumu, kurduğu dini eğitim mekanizmaları 

aracılığıyla dönüştürmekti. Bu nedenle, aile ve kadına özel bir önem veren İslami 

Merkez çatısı altında kapıları herkese açık olan klinikler, kreşler, gençlik ve spor 

kulüpleri30 oluşturulmuştu.31 Dua, rehberlik, refah, eğitim, sağlık, spor gibi günlük 

ihtiyaçlara hitap eden alanlarda yedi adet komiteye sahip Merkez’in bünyesinde yer 

alan farklı işlevlere sahip hizmet birimleri mevcuttu.32 Tüm bu yapılanmalar 

Hamas’ın dava faaliyetlerinin de temelini teşkil etmiştir.33  

MKÖ’nün doğrudan temsilcisi olarak kurulan Merkez, kuruluşunun 

üzerinden on yıl geçmeden örgütün hemen hemen tüm faaliyetleri ve bağlı birimleri 

yönettiği bir kurum haline gelmiştir. Bu bağlı birimlere 1980’lerde Gazze İslam 

Üniversitesi de eklenecektir. Bu meyanda, İslami Merkez’in yönetici kadrosunda 

Gazze İslam Üniversitesi Başkanı Dr. Mahmut el Siyam’ın oluşu dikkat çekicidir. O 

dönemde, Siyam dışındaki Merkez yöneticileri ise, Şeyh Yasin, Dr. Abdulaziz el 

Rantisi, İbrahim el Yazuri, Dr. Mahmut Zahar’dır.34 

 

                                                                                                                                          
28 Yabancı kaynaklarda “al-Mujamma al-Islami” veya “Islamic Center” olarak geçen bu sözcük, bazı 

Türkçe kaynaklarda kendisine bağlı cami, hastane gibi çeşitli kurumların mevcudiyeti nedeniyle 

“İslam Külliyesi” olarak da kullanılmaktadır. 
29 İslami Merkez, iki özelliği nedeniyle Gazze Şeridi’nde kurulmuştur. Bunlardan biri, bölgede nüfus 

yoğunluğunun ve yoksulluğun yüksek oluşuyla birlikte geleneksel bir toplumsal yapının süregitmesi 

iken, diğeri Gazze’nin MKÖ’nün Filistin’de en fazla geçmişe sahip bulunduğu bölge olmasıdır. Bkz: 

Ibid., s.48. 
30 Filistin topraklarındaki İslamcılar bu tür faaliyetleri yürüten ve kamu yararı gözeten dernekler 

kurarken, diğer Arap ülkelerindeki İslamcı hareketler iktidarların baskıları nedeniyle hayır derneği 

dahil sivil toplum kuruluşları oluşturamamaktaydılar. Bkz: Whelan, op.cit., s.10. 
31 Mishal ve Sela, op.cit., s.19-21. 
32 Bunlar arasında en önemlisi 1976’da yine Şeyh Yasin tarafından kurulan İslam Derneği’ydi. 
33 Ibid., s.33. 
34 Amr, op.cit., s.39-40. 
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B. İKİNCİ EVRE (1976-1981): KURUMSAL GELİŞME 

DÖNEMİ 

Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da MKÖ’nün kurumsal olarak yayıldığı ve 

Hamas’ın kuruluşuna giden ikinci evre olan 1976-1981 döneminde öne çıkan 

dinamik, 1977’de İsrail’de sağcı Likud Partisi’nin iktidara gelmesi ve izlediği 

politikalardır. 

1977’de Mesihçi söylemlerle iktidara gelen Menahem Begin’in lideri olduğu 

aşırı sağcı Likud Partisi’yle başlayan İsrail’in böl ve yönet politikası, Filistin’i iki 

düzlemde etkilemiştir. Partinin başa gelir gelmez Filistin yerel seçimlerini yasaklayıp 

halkın demokratik hakkını elinden alması35 ve ardından tarihsel bölgelerde 

gayrimeşru yerleşim inşaatlarına başlaması36 Filistinlilerin radikalleşmesine ivme 

kazandırmıştır.37 Bunun yanında, Likud Partisi’nin politikalarına hakim olan dini 

söylemler, orta vadede tepkisel olarak halkın milliyetçi duygularının radikal İslami 

düşünce ile harmanlanmasına neden olmuştur.38 

1977’den 1980’lerin sonuna kadar süren İsrail’in böl ve yönet politikasının 

temelinde FKÖ’yü dengeleyecek bir güç çıkararak bu örgütü siyasi anlamda 

zayıflatma hedefi yatmaktaydı. Bu amaçla, rakip olarak İslamcı grupları seçen İsrail, 

FKÖ’yü kendi çıkarları ve güvenliği açısından İslami hareketlerden çok daha büyük 

bir tehdit olarak görmekteydi. Bu politika bağlamında, FKÖ’ye yasaklanan siyasi 

eylem ve gösteriler, MKÖ tarafından gerçekleştirildiğinde İsrail Savunma 

                                                 
35 Pappe, op.cit., s.197. 
36 İsrail Yüksek Mahkemesi bile yerleşim arazilerinin Hazine’ye kaydettirilmesinin yasadışı olduğuna 

karar vermiştir.  
37 Ibid., s.201. 
38 Glenn E. Robinson, “Hamas as Social Movement.” (ed.) Quintan Wiktorowicz, Islamic Activism: 

A Social Movement Approach, Bloomington, Indiana University Press, 2004, 

http://www.eden.rutgers.edu/~spath/385/Readings/Robinson%20-

%20Hamas%20as%20Social%20Movement.pdf, (15 Şubat 2011), s.119. 

http://www.eden.rutgers.edu/~spath/385/Readings/Robinson%20-%20Hamas%20as%20Social%20Movement.pdf
http://www.eden.rutgers.edu/~spath/385/Readings/Robinson%20-%20Hamas%20as%20Social%20Movement.pdf
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Kuvvetleri’nce (IDF)39 göz ardı edilerek örgüte siyasi arenada manevra imkanı 

tanınıyordu.40 Buna ilaveten, İsrail, MKÖ’ye sadece siyaseten serbest hareket alanı 

bırakmamış, aynı zamanda kurumlarıyla yayılmasının önünü de açmıştı. Bunun en 

belirgin örneği, İsrail otoritelerince verilen ruhsat ile İslami Merkez’in hayır kurumu 

statüsüne kavuşturulmasıdır. Böylece, Merkez, Gazze Şeridi’nde rahatlıkla üye 

toplayarak genişleme fırsatı yakalamıştır.41 İşgal altındaki topraklarda MKÖ’nün 

etkinleşmesinde önemli rol oynayan camiler de İsrail’in sayılarının artışına göz 

yumduğu kurumlardandı. Yetkililerin müdahaleleri dışında kalan camiler, örgütün 

siyaseten güç kazandığı ve üye topladığı üsler haline geldiler. Merkez’in kurduğu 

camiler bir din kurumu olmak dışında bir külliye gibi kütüphane ve spor alanlarını da 

kapsadığından42 misyonları Merkez’in faaliyetleriyle paralel hale getirildi.  

Dini kurumları kontrol altına almak dışında, MKÖ’nün Gazze’de yayılma 

sürecinin bir parçası olarak İslami Merkez çatısı altında giriştiği sosyal yardım 

faaliyetlerinin önemli bir ayağı da sağlık hizmetleriydi. Bu çerçevede, Merkez 

tarafından Han Yunus’ta mülteci kamplarına hizmet sağlamak amacıyla açılan diş 

kliniğinin kendi doktorları vardı ve kliniğin başındaki kişilerden biri Dr. Abdulaziz el 

Rantisi’ydi. Yine Gazze Şeridi’nde, Merkez’e bağlı olarak, mülteci kamplarında halk 

desteğini kazanmaya yönelik Kuran dersleri, spor aktiviteleri gibi sosyal alanda 

hizmet veren İslam Derneği kurulmuştu.43     

1970’lerin sonunda, MKÖ’nün faaliyetlerini Batı Şeria’ya genişletmesinde 

rol oynayan gelişme, Gazze’de yüksek öğrenim kurumu bulma sıkıntısı çeken çok 

                                                 
39 Israel Defence Forces 
40 Robinson, op.cit., s.124. 
41 Bu statüye kavuştuktan yedi yıl sonra Merkez’in üye sayısı iki bine ulaşmıştır. Bkz: Are Knudsen, 

“Crescent and Sword: The Hamas Enigma”, Third World Quarterly, Vol. 26, No. 8, 2005, 

http://www.jstor.org/stable/4017719, (13 Temmuz 2012), s.1376. 
42 Ziad Abu Amr, “Hamas: A Historical and Political Background”, Journal of Palestine Studies, 

Vol. 22, No. 4, http://www.jstor.org/stable/2538077, (27 Temmuz 2009), s.8.  
43 Milton-Edwards, op.cit., s.125. 

http://www.jstor.org/stable/4017719
http://www.jstor.org/stable/2538077
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sayıda gencin üniversite eğitimi almak amacıyla Batı Şeria’ya yerleşmesi ve siyasal 

İslam’ın filizlenme zemininin olduğu kırsal kesimden gençlerin bu bölgedeki 

üniversitelere taleplerinin artmasıydı.44  

Gazze Şeridi’ne göre daha kentleşmiş, dolayısıyla milliyetçi ve solcu 

grupların geniş bir halk desteği sağlayabildiği bir bölge olması nedeniyle Batı 

Şeria’da MKÖ’nün yayılması Gazze’deki kadar kapsamlı olamadı. Gazze Şeridi’nde 

üniversiteler, sosyal yardım dernekleri gibi çeşitli kurumlar aracılığıyla nüfuz 

sağlayan MKÖ, Batı Şeria’da sadece üniversitelerdeki öğrenci konseyi seçimleri 

üzerinden kendine taban yaratabildi. Seçimlerde MKÖ’yü “emir” denilen kişilerce 

yönetilen İslami Blok temsil etmekteydi. Bu üniversitelerden MKÖ açısından en 

elverişli olanı, Batı Şeria’da muhafazakar yapısıyla seküler akımdan uzak kalabilen 

ve adını bulunduğu şehirden alan el Halil Üniversitesi’ydi. Burada, İslami Blok’u, 

öğrencilerden öğretim üyelerine çok sayıda destekleyen vardı. Bunun yanında, el 

Halil Üniversitesi, diğerlerinin aksine, milliyetçilerle İslamcılar arası çatışmalara 

tanıklık etmeyecek kadar MKÖ hakimiyetindeydi. El Halil’den sonra örgütün 

siyaseten etkili olduğu ikinci üniversite Nacah (Najah) Üniversitesi’ydi, çünkü örgüt, 

üniversitenin bulunduğu şehir olan Nablus’ta milliyetçiler kadar olmasa da uzun bir 

eylem geçmişine sahipti. İslami Blok’un bu üniversitede hatırı sayılır bir tabana 

kavuşması, milliyetçilerle girdiği ve okulun bir süre kapanmasıyla sonuçlanan 

çatışmaların ardından 1981’de mümkün olabildi. Bu iki üniversite dışında, MKÖ 

üniversite seçimlerinde camilerle eşgüdüm halinde çalışıp bazı fakülteleri ele 

                                                 
44 Mishal ve Sela, op.cit., s.25. 
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geçirebildi. Örgütün Batı Şeria’da neredeyse hiçbir etki yaratamadığı tek üniversite 

ise, bir anlamda FKÖ’nün tekeline geçen Beytüllahim Üniversitesi’ydi.45 

 

C. ÜÇÜNCÜ EVRE (1981-1987): EYLEM DÖNEMİ 

Hareketin siyaseten etkinliğini pekiştirecek silahlı eylem ve saldırıya geçtiği 

üçüncü evrede etkili olan dış dinamik, 1979 İran İslam Devrimi; iç dinamik ise, 

bununla bağlantılı olarak FKÖ’nün zayıflamasıyla oluşan güç boşluğunun İslami 

hareketlerce doldurulmasıdır. 1981-87 döneminde bu iki dinamiğin rüzgarıyla 

bugünkü Hamas örgütlenmesini şekillendiren iki gelişme olmuştur: MKÖ içinde 

gençlerden oluşan muhalif bir grubun ortaya çıkması ve 1983’te Ürdün’de yapılan 

“Küresel Filistin Projesi” konferansı. 

Üçüncü evrede etkili olan iç dinamiği hazırlayan gelişme, İsrail’in 1982 

Lübnan işgalinin ardından üslerini Tunus’a taşımak zorunda kalan FKÖ’nün fiziksel 

olarak Filistin topraklarıyla ve en önemlisi halkla bağlantısının kesilmesiydi.46 

Siyaseten ve askeri açıdan ciddi darbe yediği bu süreçte, Arap devletlerinden de 

destek göremeyen47 FKÖ’nün 1982’den önce başlayan örgüt içi görüş ayrılıkları48 

                                                 
45 Milton-Edwards, op.cit., s.131-138. 
46 FKÖ’nün zayıflama süreci örgütün karargahını İsrail işgali nedeniyle Lübnan’dan Tunus’a taşımak 

zorunda kalmasıyla başladı. Bu değişiklik, FKÖ’nün Filistin ile irtibatını zorlaştırdı. Bkz: Jamil Hilal, 

“The Polarization of the Palestinian Political Field,” Journal of Palestine Studies, Vol. 39, No. 3, 

Spring, 2010, http://www.jstor.org/stable/10.1525/jps.2010.XXXIX.3.24, (3 Mart 2011), s.28. 

Karargahı Tunus’a taşınan örgütün silahlı kuvvetlerinin diğer Arap ülkelerine dağılmaları sonucunda 

hareket bölündü ve mücadeleye uzak kaldı. O tarihten itibaren FKÖ Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ne 

tekrar yerleşebilmeye odaklandı. Bkz: Mete Çubukçu, Bizim Filistin: Bir Direnişin Tarihçesi, 

İstanbul, Metis yayınları, 2002, s.69. FKÖ, Birinci İntifada patlak verdiğinde olayları hemen kontrol 

altına alamayınca bu zorunluluğu daha çok hissetmiştir. 
47 Kirsten E. Schulze, The Arab-Israeli Conflict, 1. Baskı, ABD, Addison Wesley Longman, 1999, 

s.71-72. 
48 Lübnan’dan ayrılmak zorunda kalması örgütün fikirsel anlamda da bölünmesine neden oldu. Örgüt 

içinden bir grup artık Ürdün Nehri’nden Akdeniz’e kadar olan tarihi Filistin topraklarının sadece bir 

http://www.jstor.org/stable/10.1525/jps.2010.XXXIX.3.24
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belirginleşti. Böylece parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan FKÖ, enerjisini bu 

anlaşmazlıkların çözümüne yönlendirdi. Bu dönemde, siyasi stratejisini diplomasi 

odaklı hale getiren FKÖ, mülteci sorunu ve işgale ilişkin tavizkar tutumuyla tatmin 

edici bir çözüme de ulaşamadı.49 Sonuçta FKÖ, Birinci İntifada’nın hemen öncesine 

kadar İslami hareketlere rakip olmaktan çok, uzak bir siyasi seyirci konumundaydı. 

FKÖ’nün zayıflamaya başlaması dışında İslami hareketlerin güçlenmesinde 

rol oynayan ve Hamas’a giden yolun üçüncü aşamasında belirleyici olan kurum, 

örgütün eylem mekanizmasının bir parçası haline gelen Gazze İslam Üniversitesi’dir. 

Bu üniversitenin kurulma nedenlerinden ilki Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat’ın 

Camp David Anlaşmaları ve Knesset konuşması nedeniyle kendisine tepki gösteren 

Filistinlilerin Mısır’da yüksek öğrenim görmelerini yasaklamasıydı. Diğer bir neden 

ise, Gazze’de yüksek öğretim kurumlarına duyulan ihtiyaçtı. İsrail otoritelerinin izni 

alınmadan 1978’de kurulan Gazze İslam Üniversitesi’nin bu çalışma açısından 

önemi, MKÖ’nün toplumu dönüştürme hedefine hizmet eden bir “eğitim” merkezi 

olmasıdır. Milliyetçilerin ve İslamcıların bu üniversite üzerindeki egemenlik 

yarışında, İsrail otoriteleri de İslami Merkez ekolünden gelen İslamcıları desteklemiş 

ve bu şekilde solcu ve milliyetçilerin gücü ellerine geçirmelerini engellemişlerdir. 

Sonuçta, 1981’de üniversitede yönetim kadrolarından en alt hizmet birimine kadar 

kontrolü ele geçiren grup, Merkez’den gelen İslamcıların, bir diğer deyişle beş yıl 

sonra kurulacak olan Hamas örgütünün kadroları olmuştur.50    

                                                                                                                                          
kısmını bağımsızlığına kavuşturabileceklerini ve mücadelelerinin Batı Şeria ve Gazze Şeridi ile sınırlı 

kalması gerektiğini savunurken, FKÖ’nün köktenci grubu tarihi Filistin’in tümünün kurtulması 

gerektiği fikrine sıkı sıkıya bağlıydı. Bkz: Daniel Williams, “Dateline Tunis: PLO R. I. P.?”, Foreign 

Policy, No. 90, Spring, 1993, http://www.jstor.org/stable/1148949, (22 Temmuz 2009), s.162. 
49 Pappe, op.cit., s.221 ve 230. 
50 Milton-Edwards, op.cit., s.109-10. 
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İran İslam Devrimi, ABD etkisindeki ülkelerde devrimin gerçekleşebileceğini 

gösteren bir model olarak İslamcı hareketleri etkilemiştir.51 Devrim, genel olarak, 

Filistinli İslamcılar arasında,52 aynı Şah dönemindeki İran gibi, ABD müttefiki 

İsrail’in de benzer bir yıkıma uğrayabileceği fikrinin yerleşmesini sağlamıştır.53 Bu 

düşünce, zaten 1979-1981 döneminde niçin örgütün cihata katılmadığını sorgulayan 

MKÖ üyesi gençleri54 etkilemiş ve kuruluşundan beri haksızlıkla ve emperyalizmle 

savaşılması gerektiğini savunan örgüt felsefesiyle, pratikte cihattan kaçınma tavrının 

çelişkisini eleştirmeye başlamışlardır. Böylece 1970’lerde Ürdün’de eğitim görüp 

1980’lerde üst düzey yönetici kadrosuna dahil olan ve İslam devleti kurulduktan 

sonra cihat ile Filistin’in bağımsızlık kazanacağını düşünen yaşlılar grubunun 

karşısına muhalif bir grup çıkmıştır.55 Yaşlı grubun bekle-gör politikasının56 terk 

edilmesi gerektiğini düşünen gençler bir yandan kendi örgütlerinin hareketsizliğine 

tanık olurken, diğer yandan Afganistan’daki cihat eylemlerini ve Filistin’deki İslami 

Cihat örgütünün yeni yeni başlayan ve onlara itibar kazandıran askeri faaliyetlerini 

                                                 
51 Devrim’in Filistin’deki İslami gruplara pratikte şöyle bir katkısı da olmuştur: 1979’dan sonra 

Devrim’in etkisiyle işgal altındaki topraklarda camilerin sayısı iki katına çıkmıştır. Önce MKÖ sonra 

Hamas’ın siyaseten yayılmasında en önemli işlevi üstlenen camiler, İslamcıların girişimiyle ekonomik 

yardımların dağıtımında kullanılmış ve bu nedenle, 1980’lerde mülteciler, işçiler ve işsizler gibi 

toplumun alt kesiminden insanlar açısından merkezi bir konuma erişmiştir. Bkz: Pappe, op.cit., s.283. 
52 Burada, Filistin sorununun bir rejim sorunu olmamasına rağmen ülkede işgale karşı direnişte 

İslam’ın rolü düşünüldüğünde bölgede bir İslami devletin kurulmasının söz konusu hareketlere 

vereceği desteğin ehemmiyeti unutulmamalıdır. 
53 Milton-Edwards, op.cit., s.119. 
54 Bu gençler, 1980’lerde Batı Şeria üniversitelerinden mezun olmaya başlamışlardı. 
55 Gelenekselci görüşe sahip grup, bir İslam toplumu kurmayı ve bu bağlamda nesilleri savaşa 

hazırlamayı öncelik haline getirdiklerinden genç grup tarafından işgale karşı pasif kalmakla 

eleştiriliyorlardı. Bu gençler daha sonra İntifada patlak verdiğinde de diğer Filistinli gruplar katılırken 

Müslümanların buna katılmadıkları takdirde daha da zarar göreceklerini savunacaklardır. Bkz: Khaled 

Hroub, Hamas: A Beginner's Guide, Londra, Pluto Press, 2006, s.13. 
56 Bu politikanın tam olarak ne anlama geldiğini anlamak, aynı zamanda işgale karşı başlayan Birinci 

İntifada’nın niçin 1967’de değil de 1987’de başladığını anlamak açısından yol göstericidir. MKÖ’ye 

göre, Müslümanların içinde bulundukları aczin ve düşmanlara karşı başarısızlıklarının arkasında İslam 

yolundan şaşmış olmaları yatmaktaydı. Yollarından çıkmış Müslümanları eğitmek ve bu yolla onları 

ihya etmek, aynı zamanda düşmanlarını yenmeleri için de hazırlanmalarını sağlayacaktı. Örgüt 

jargonunda “nesilleri hazırlamak” olarak geçen bu anlayış, hazırlama sürecinin uzunluğu nedeniyle 

İntifada’ya doğru Filistin’deki milliyetçi ve solcu grupların bu örgütü korkaklıkla itham etmelerine 

neden oldu. Buna rağmen örgüt, askeri kapasite bakımından zayıf olduğundan eyleme geçmekten bir 

süre daha kaçındı. Bkz: Ibid., s.14-15. 
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görüyorlardı. Bu gençlerin bekledikleri fırsat 1983 “Küresel Filistin Projesi57 

Konferansı” kararlarıyla gelecekti.58 

Bir süredir İsrail’e karşı artık askeri eylem aşamasına geçilmesi gerektiğini 

düşünen diaspora Filistinlilerinin örgüte yaptıkları baskı sonucunda Amman’da 

yapılan konferansa Filistin, Ürdün, Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan, Avrupa ve 

ABD’deki MKÖ üyeleri katıldı. Bu konferansta, Filistin topraklarındaki MKÖ’ye 

cihat yapabilmesi için maddi ve lojistik destek sağlanması gerektiği yönünde karar 

alındı. Bu kararın uygulanabilmesi için, ABD’ye okumaya gidenler dahil dünyanın 

dört bir yanındaki üyeler bulundukları ülkelerde sosyal yardım kuruluşları 

oluşturdular.59 Ayrıca, karar çerçevesinde İç Komite60 olarak bilinen örgütün Filistin 

Komitesi,61 Kuveyt kolundan 70 bin dolar yardım aldı.62 Bu yardım çerçevesinde 

Gazze’den Ürdün’e eğitime gönderilen MKÖ üyeleri, geri döndüklerinde MKÖ’nün 

ilk askeri yapılanması olan hücreyi kurdular. Ancak işler buraya kadar olduğu gibi 

planlı gitmedi. Şeyh Yasin bu hücreye silah temin etmek isterken, İsrail istihbaratına 

yakalanan üyelerin işkence altındaki ifadeleri sonucu tutuklandı ve 15 Haziran 

1984’te İsrail Devletini yıkma teşebbüsünden İsrail askeri mahkemesi tarafından 

suçlu bulundu. 13 yıl hapis cezasına çarptırılan Yasin, 1985’te İslami Cihat 

örgütünün İsrail ile yaptığı mahkum değişimi anlaşması sonucunda salıverildi. 

Girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmış olsa da Yasin örgütteki genç gruba fikirlerini 

                                                 
57 Söz konusu projeden Filistinli üyelerden Şeyh Yasin, onun yakın çalışma arkadaşları ve İç Komite 

mensuplarından başka ne ülke içindeki ne de dışındaki üyelerin haberi vardı. 
58 Azzam Tamimi, Hamas: A History From Within, 1. Baskı, ABD, Olive Branch Press, 2007, s.44-

49. 
59 Filistin’in dünya ile bağlantısını güvenli ve etkili bir şekilde sağlayan bu kuruluşlara ek olarak 

dergiler ve kitaplar basıldı ve düşünce kuruluşları oluşturuldu. 
60 Inside Committee. 
61 MKÖ kollarını birleştirme ve güçlendirme girişimi çerçevesinde Filistin’deki kolun ihtiyaçlarının 

rahatlıkla karşılanabilmesi için 1978’de ilk Şura toplantısında kurulmuştur. Bkz: Ibid., s.41. 
62 Bu yardım, silah temini yanında cihat eylemlerini gerçekleştirecek üyelerin Ürdün’de alacakları 

eğitime harcanması için verilmişti. 
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hayata geçirme konusunda motivasyon kaynağı oldu ve buna Gazze’den Batı 

Şeria’ya okumaya giden genç MKÖ üyelerinin fikirsel etkileri de eklenince, Batı 

Şeria’daki üniversite öğrenci liderleri 1986’da Birzeit Üniversitesi’nde İsrail’e karşı 

ilk protesto eylemlerini gerçekleştirdiler ve güvenlik güçleriyle çatıştılar.63 Bu, küçük 

çapta bir protesto eylemi gibi görünse de örgütün artık teoriden uygulamaya 

geçtiğinin işareti oldu. Bu eylemi, daha sonra Hamas’ın liderleri haline gelecek 

gençlerin örgütlediği düşünülürse, Hamas tarihinde ne kadar önemli olduğu 

anlaşılabilir. 

1983 Konferansı kararlarının uygulanmasında rol oynayan Filistin 

Komitesi’nin Hamas açısından belki de en önemli icraatı, dünya çapındaki örgüt 

yapılanmasının temeli olan ve ülke içindeki ve dışındaki üyeler arasında faaliyetlerin 

eşgüdümünden sorumlu olan Cihaz el Filistin’in64 1985’te kurulmasıydı. Cihaz el 

Filistin’in öne çıkan üç mensubu Halit Meşal, Musa Ebu Marzuk ve İbrahim Goşe65 

Hamas’ın lider kadrosunda yer alacaklardır.66 

                                                 
63 Ibid., s.44-49. 
64 Jihaz Palestine veya Palestinian Apparatus da denilmektedir. 
65 Filistin toprakları dışındaki ilk Hamas sözcüsü olmuştur. 
66 Ibid., s.50. 
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D. SON EVRE (1987): BİRİNCİ İNTİFADA VE HAMAS’IN 

KURULUŞU 

Birinci İntifada’ya ve Hamas’ın kuruluşuna geçmeden önce, Hamas’ın 

İntifada’da oynadığı rolü etkileyen ve kurulduğunda birtakım askeri birimlere sahip 

olmasını sağlayan Şeyh Yasin’in faaliyetlerine değinmek gerekmektedir. Şeyh Yasin, 

İntifada’ya yaklaşılırken, bir yandan söylem düzeyinde MKÖ’nün felsefesine uygun 

şekilde nesillerin eğitimine devam edilmesi gerektiğini savunuyor, diğer yandan da el 

altından yavaş yavaş direniş için askeri yapılanmaları hazırlıyordu. Bu amaçla ilk 

olarak 17 Kasım 1987’de Salah Şehada’yı yeni bir askeri birim kurmakla 

görevlendirdi ve böylece görevi Gazze’deki İsrail askerlerine ve yerleşimcilere 

saldırı düzenlemek olan Filistin Mücahitleri (al Mujahidun al Filastiniyun) kurulmuş 

oldu. Düşmana karşı savaşmak kadar örgüt içindeki güvenliğin de gerekliliğinin 

bilincinde olan Yasin, askeri yapılanma girişimlerini biraz daha ileri götürdü ve 

Yahya el Sinvar ile Ravhi Mustaha’yı bir istihbarat örgütü kurmaları için 

görevlendirdi. Onlar da “zafer” anlamına gelen Mecd (Majd) örgütünü kurdular. 

Mecd’in görevi İsrail için çalışan işbirlikçi üyeleri tespit etmek ve bu kişilere 

gereken cezayı vermekti.67 

Örgütün en başından beri ismi Hamas değildi. Önceleri, Türkçesi İslami 

Direniş Hareketi olan Harakat el-Mokawama el-Islamiya’nın Arapça kısaltması olan 

HMS kullanılıyordu. Fakat daha sonra, MKÖ’nün “Haklar! Kuvvet! Özgürlük!” 

sloganının anlamını özetleyen ve Türkçe’ye “hamiyet, gayret” olarak çevrilebilecek 

“Hamas” kelimesi tercih edildi. Bir Hamas üyesi, bu tercihin, HMS’nin İsraillilerde 

örgütün militan amaçları olduğuna dair bir tehdit algılaması ve Arap devletleri 

                                                 
67 Idem.. 
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nezdinde olumsuz bir imaj yaratacağı endişesinden ileri geldiğini dile getirmiştir.68 

Bir diğer deyişle, İsrail’e tehdit oluşturacak İslami Direniş Hareketi’nin kısaltması 

yerine, daha az dikkat çekici bir anlama gelen bir kelime tercih edilmiş oldu. 

MKÖ’den bağımsız bir örgüt olarak Hamas’ın kuruluşunun resmileştiği ve 

kimler tarafından kurulduğu konusunda önde gelen araştırmacılar arasında fikir 

birliği olsa da, Hamas’ın kurucularından Şeyh Hasan Yusuf’un oğlu Musab Hasan 

Yusuf farklı bir iddia ortaya atmıştır. Musab Yusuf’a göre, Hamas’ın resmen 

kuruluşu 1986 yılında el-Halil’de yedi Hamas üyesinin yaptığı toplantı ile 

gerçekleşmiştir. Bu yedi kişiden biri daha sonra örgütün ruhani lideri olan Şeyh 

Ahmet Yasin, diğer altı kişi ise sırasıyla el-Halil’den, Nablus’tan, Ramallah’tan, 

Kudüs’ten gelen Muhammed Cemal Natşi, Cemal Mansur, Şeyh Hasan Yusuf, 

Mahmut Muslih ve Gazze’den gelen Cemil Hamami ile Ayman Ebu Taha’dır.69 

Literatürde önde gelen araştırmacılardan Khaled Hroub ise, kuruluş yılı olarak 

İntifada’nın patlak verdiği ve örgütün ilk resmi bildirisinin yayınlandığı 1987 yılını 

temel alır. Hroub, örgütün kurucularının o dönemde MKÖ’nün Filistin kolunun üst 

düzey yöneticileri olan Şeyh Ahmet Yasin, Abdulaziz el Rantisi, Salah Şehada, 

Muhammed Şama, İsa el Naşar, Abdulfettah Dokhan ve İbrahim el Yazuri olduğunu 

belirtir.70 Arap dünyasının önde gelen gazetecilerinden Zaki Chehab da, Şeyh 

Yasin’in sorgusunda İsrail yetkililerine verdiği ifadeler üzerinden 1987 yılını ve 

kurucuları doğrulamaktadır. Buna göre, Şeyh Yasin Aralık 1987 tarihinde, Şeyh 

Salah Şehada, İsa el Naşar, Dr. Abdulaziz el Rantisi, Dr. İbrahim el Yazuri, 

Abdulfettah Dokhan, Muhammed Şama ile biraraya gelerek “İslami Direniş 

                                                 
68 Chehab, op.cit., s.38. 
69 Mosab Hassan Yousef ve Ron Brackin, Hamas’ın Oğlu, Terörün Gerçek Yüzü: İhanet, Siyaset, 

Entrika ve Ölümcül Seçimler, 10. Baskı, İstanbul, Destek Yayınları, 2010, s.32. 
70 Hroub, op.cit., s.13.  
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Hareketi’nin” kısaltılmış hali olan “Hamas” isimli örgütün temelini attıklarını, 

bölgelere göre sorumluluk aldıklarını ve Gazze’deki sorumlunun kendisi olacağı 

şeklinde bir karara vardıklarını ifade etmiştir.71 Azzam Tamimi ise, aynı isimleri 

belirtmekle birlikte örgütün kurulduğu zamana dair tam bir tarih vermektedir. 

Tamimi, 9 Aralık 1987’nin gecesinde bu kişilerin acilen toplandıklarını ve aynı gece 

MKÖ’nün Filistin kolunu bir direniş örgütüne dönüştürme kararı aldıklarını, hatta 

örgütün ilk bildirisinin taslağının Abdulaziz el Rantisi tarafından kaleme alındığını 

iddia etmektedir.72 Bu çalışmada da bu üç araştırmacının sunduğu bilgiler veri olarak 

alınmaktadır. 

Herhangi bir ülkede olsaydı sadece adli bir olay olarak unutulacak bir cinayet, 

İsrail işgalindeki Filistin topraklarında işlendiği için tarihe geçecek bir ayaklanmanın 

ilk tetikleyicisi oldu. Bir Yahudi’nin Gazze Şeridi’nde öldürülmesi sonrasında 

Cebeliye mülteci kampında dört Arap’ın trafik kazasında ölmesi, bu kazanın 

İsrailliler tarafından intikam amacıyla yapıldığı söylentisinin yayılmasına neden oldu 

ve ilk hareketlenme de bu mülteci kampında başladı. Polislere molotof kokteyli atan 

on yedi yaşında bir gencin İsrail askerlerince vurulması, olayların İntifada’ya 

dönüşmesi sonucunu doğurdu73 ve tam bu noktada Hamas’ın da tetiklemesiyle 

ayaklanma iyice büyüdü. 1987’de patlak veren Birinci İntifada Hamas’ın ortaya 

çıkardığı bir ayaklanma değildi, ancak çıkan olaylardan en çok faydalananın Hamas 

olduğu kesindir.  

Hamas’ın İntifada esnasında aktif bir rol oynayabilmesinde daha önce 

belirtilen askeri birimler kadar etkili bir diğer etken de İntifada’ya İsrail’in ve 

                                                 
71 Chehab, op.cit., s.38. 
72 Tamimi, Hamas: A History…, s.10-11. 
73 Yousef ve Brackin, op.cit., s.33. 
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FKÖ’nün hazırlıksız yakalanmalarıydı. FKÖ’nün hazırlıksız yakalanma 

nedenlerinden biri, 1982’den beri liderleri Tunus’ta olan FKÖ’nün işgal altındaki 

topraklarda halkın nabzını tutamamış olmasıdır. İkincisi, ABD tarafından, barışın 

sağlanabilmesi için hem İsrail’i tanımalarının hem de her türlü şiddet eyleminden 

uzak durmalarının şart koşulmuş olmasıydı. Bu bağlamda, İntifada çıktığında, FKÖ, 

Filistin halkının tek temsilcisi olabilmek için bu şartları yerine getirmeye 

odaklanmıştı.74 Üçüncüsü, İntifada patlak verdiğinde ne İsrail işgalini sona 

erdirebilen ne de Filistinlilerin haklarının iadesini gerçekleştirebilen FKÖ’nün 

popülaritesinin azalmış olmasıydı.75 Tüm bu unsurların bir araya gelmesiyle FKÖ 

İntifada’da nasıl bir rol oynaması gerektiği konusunda ikileme düştü. Eskiden yaptığı 

gibi silahlı mücadeleye giriştiği takdirde İsrail’in tüm imkanlarıyla ayaklanmayı sert 

bir şekilde bastırması için meşru bir ortam oluşacaktı. Sessiz kalması halinde ise, 

halk desteğini yitirecekti. İkilemi sonunda aşan örgüt şiddet dışı yöntemlerle 

İntifada’ya dahil olmaya karar verdi. İsrail ise, ilk gün olanları pek önemsemedi ve 

bu tepkileri daha önceki protestolarda olduğu gibi kısa süre içinde sönecek zayıf bir 

ateş gibi gördü. Fakat, bu sürede ateş sönmek bir yana benzin dökülmüşçesine iyice 

alevlendi ve İsrail kendini dünyanın en fazla nüfus yoğunluğuna sahip Gazze 

Şeridi’nde bir çatışma ortamı içinde buldu. İlk iş olarak, aslında yapmaması gereken 

bir hamle yaptı ve Filistinlilerin örgütlendikleri yuva olarak gördüğü Gazze İslam 

Üniversitesi’ni kapatma kararı aldı. Bu şekilde alevleri iyice körükledi. Eylemler 

sokaklarla sınırlı kalmadı; fabrika işçileri iş bırakarak eylemlere katıldı, camilerden 

vaazlar duyulmaya başlandı. Bu çerçevede, Cebeliye mülteci kampından doğan 

                                                 
74 Tamimi, Hamas: A History…, s.53-54. 
75 Mkhaimar Abusada, “Islam versus Secularism in Palestine: Hamas vs Fatah”, Heinrich Böll 

Stiftung Conference Paper, Berlin, 8 March 2010, http://www.boell.de/en/2010/03/12/islam-versus-

secularism-palestine-hamas-vs-fatah, (13 Temmuz 2012), s.2. 

http://www.boell.de/en/2010/03/12/islam-versus-secularism-palestine-hamas-vs-fatah
http://www.boell.de/en/2010/03/12/islam-versus-secularism-palestine-hamas-vs-fatah
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yangın önce Gazze’deki diğer mülteci kamplarına ve bir süre sonra da Batı Şeria’ya, 

Nablus’taki Balata kampına sıçradı.76 

Bağımsız bir örgütlenmesi olmadan önce MKÖ’nün Filistin koluyken hep 

gizli faaliyetler yürütmek zorunda olan Hamas, yeni kurulmuş olmasının 

dezavantajını yaşamadan hızla mobilize oldu. İntifada patlak verir vermez, Filistin 

içindeki ve dışındaki MKÖ üyeleri, kontrollerindeki camiler, Gazze İslam 

Üniversitesi’nin de içinde olduğu eğitim ve hayır kurumlarıyla birlikte hemen 

harekete geçtiler. Taş atma, yolları kapatma gibi eylemlerle sivil itaatsizliği telkin 

ettiler ve protestolar düzenlediler. Bu süreçte, iki hedefi öne çıkardılar: İşgale son 

vermek ve İsrail Devleti’ni yıkmak.77 Hamas bu söylemleri kullanarak eylemliliğini 

artırırken, olaylar öncesinde siyaseten ABD ile birlikte hareket etmeye başlayan FKÖ 

bir anlamda pasif kalmıştı. 

Hamas’ın örgütsel ve felsefi altyapısının oluştuğu 1967-1987 döneminde 

Filistin sorununun en önemli dönüm noktaları yaşanmıştır. Bu dönüm noktalarından, 

1967 Altı Gün Savaşı, 1973 Yom Kippur Savaşı, 1973 Petrol Krizi, 1979 İran İslam 

devrimi ve nihayetinde Birinci İntifada MKÖ’nün Filistin kolundan bağımsız bir 

örgüt olan Hamas’ı kuran kadroların fikirlerini eyleme dönüştürmelerini tetiklemiştir. 

Birinci İntifada’nın ise, Filistin davası ve Filistinliler için önemli sonuçları olmuştur. 

Bir kere, taş atan Filistinli çocuklara karşı tanklarla ve çeşitli silahlarla tepki veren 

IDF’nin dünya kamuoyuna servis edilen görüntüleri, İsrail’in, zayıf Filistin halkına 

karşı askeri ve siyasi yönden sahip olduğu orantısız gücünün bir kanıtı haline 

gelmişti. İntifada’nın başlangıcı olarak belirtilen 8 Aralık 1987 tarihinden sonra, 

                                                 
76 Tamimi, Hamas: A History…, s.53-54. 
77 Ibid., s.52-53. 
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Filistin davasını, toplumların hafızasından silmek artık mümkün olmayacaktı. 

Ayrıca, 1948, 1956 ve 1967 Arap-İsrail savaşlarında ezici bir zafer kazanan “Siyonist 

Varlığa” karşı “Müslüman Arap” âleminde başarısızlığın getirdiği acz duygusundan 

sıyrılmada İntifada cesaret verici olmuştur. Öyle ki, arka planda Filistin üzerinden 

bölgede prestij ve güç sahibi olma gibi hedefleri taşıyan Arap devletlerinin binlerce 

askerden oluşan ordularının dünya çapında getiremediği sesi, her ne kadar askeri bir 

zafer kazanamasalar da, sadece kendi özgürlükleri için mücadele veren yoksul 

Filistin halkı getirmişti. 

Birinci İntifada sonrasında Hamas’ın oynadığı role ve Filistin sorununda bir 

aktör olarak nasıl öne çıktığına geçmeden önce örgütün ideolojisine ve yapısal 

özelliklerine bakmak gerekmektedir.  

 

II. HAMAS’IN İDEOLOJİSİ VE ÖRGÜT YAPISI 

Devletler gibi bir anayasaya ve temel organları bakımından şeffaf bir 

yapılanmaya sahip olmamaları nedeniyle, örgütlerin ideolojileri ve yapısal özellikleri 

hakkında bilgi sahibi olmak kolay değildir. Örgütlerin, kendilerini tanıttıkları ve bir 

anlamda anayasaları niteliğinde olan belgeler, o örgütlerin ideolojilerini 

anlayabilmek açısından yol göstericidir. Hamas’ın kurulduğu dönemde ideolojisini 

yansıtan belge ise, İslami Direniş Hareketi Misakı’dır. Aynı durum Hamas’ın 

örgütsel yapısı için geçerli değildir, çünkü örgütün güvenlik kaygıları nedeniyle 

kamuoyuna yapısal özelliklerini ayrıntılı bir şekilde duyurduğu bir belgesi mevcut 

değildir. 
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A. KURULUŞ DÖNEMİNDE HAMAS’IN İDEOLOJİSİ 

Hamas’ın ideolojisini anlamanın en iyi yolu 18 Ağustos 1988 tarihli İslami 

Direniş Hareketi Misakı’na bakmaktan geçmektedir. Bu belgenin önemi, örgütün 

kendini kamuoyuna resmen duyurduğu ilk belge olmasından ve bunun ardından 

yayımlanan hiçbir belgenin bu belge gibi örgütün temel yasası niteliğine sahip 

olmamasından kaynaklanmaktadır. 

Resmi İngilizce çevirisi olmayan78 belgenin tümü incelendiğinde Misak’ın 

temelde iki amacı olduğu söylenebilir. Bunlardan biri, Hamas’ı kamuoyuna 

duyurmak; diğeri ise, örgütün kendine biçtiği Filistin’i düşmandan kurtarma 

misyonuna destekçi bulmaktır. Bu amaçlar giriş kısmındaki “Bu, İslami Direniş 

Hareketi’nin şeklini ve kimliğini ortaya koyan, konumunu açıklayan, ümitlerine 

açıklık kazandırdığı ve yardım, destek ve üye çağrısında bulunduğu Misakı’dır”79 

cümlesinde açıkça belirtilmiştir. 

Örgüt adının “İslami Direniş Hareketi (Hamas)” olarak kullanıldığı Misak, 

diğer bazı İslamcı örgütlerin benzer belgelerinde olduğu gibi besmele ile başlayan80 

bir girizgâha sahiptir.81 Militan, tehditkar,82 uzlaşmaz83 ve anti-semitik84 bir dilin 

                                                 
78 Belgenin resmi çevirisinin olmaması nedeniyle bu çalışmada ağırlıklı olarak yazarlarınca gayriresmi 

çeviri olarak nitelendirilen üç kaynak kullanılmıştır: “Charter of the Islamic Resistance Movement 

(Hamas) of Palestine,” (çev.) Muhammad Maqdsi, Journal of Palestine Studies, Vol. 22, No. 4, 

Summer, 1993, http://www.jstor.org/stable/2538093, (06 Ağustos 2009); “Filistin İslami Direniş 

Hareketi’nin (Hamas) Tüzüğü”, http://caferi.blogcu.com/filistin-islami-direnis-hareketi-hamas-nin-

tuzugu/506945, (28 Nisan 2011); “The Covenant of the Islamic Resistance Movement: Hamas,” 

Memri, No. 1092, 14 February 2006, http://www.memri.org/report/en/print1609.htm, (10 Mayıs 

2011). Bunun yanında, Misak’ta atıf yapılan ayet ve sureler için T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri 

Başkanlığı internet sitesinden yararlanılmıştır. 
79 Maqdsi, op.cit., s.123. 
80 Hamas Misakı’nda hem giriş hem de başlangıç bölümleri “Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın 

Adıyla” şeklinde birer ifadeyle başlamaktadır. 
81 Örneğin, Hizbullah’ın 1992 ve 1996 parlamento seçim programları sırasıyla “Rahman ve Rahim 

Allah’ın Adıyla” ve “Yüce Allah’ın adıyla” ifadeleriyle başlamaktadır. Bkz: Joseph Alagha, 

Hizbullah: Silahlı Mücadeleden İktidar Partisine, (çev.) Kadriye Göksel, İstanbul, Doğan 

Yayınları, 2007, s.264 ve 271. El Kaide’nin Misakı olarak nitelendirilen bir belgenin girişinde yine 

http://www.jstor.org/stable/2538093
http://caferi.blogcu.com/filistin-islami-direnis-hareketi-hamas-nin-tuzugu/506945
http://caferi.blogcu.com/filistin-islami-direnis-hareketi-hamas-nin-tuzugu/506945
http://www.memri.org/report/en/print1609.htm


29 

 

hakim olduğu Misak, bir başlangıç ve bir giriş kısmına ilaveten otuz altı maddeden 

oluşan ve yirmi bir sure ve otuz dokuz ayete atıf yapılan beş bölümden oluşmaktadır. 

Bu haliyle “hutbeye benzeyen”85 belgenin “Hareketin Tanımı” başlığını taşıyan 

birinci bölümünde, örgütün kimliğini belirleyen ideolojisi, yapısı, kuruluşu, tarihi ve 

coğrafi boyutu, evrenselliği, ilkeleri ve örgütü özgün kılan özellikler anlatılmaktadır. 

Birer paragraflık iki maddesiyle belgenin en kısa bölümü olan ikinci bölümde ise, 

örgütün hedefleri belirtilmektedir. “Stratejisi ve Araçları” başlıklı üçüncü bölümde, 

örgüt stratejisinin yürütülmesinde kullanılan siyasi, sosyal ve kültürel araçlar 

açıklanmaktadır. “Duruşumuz” başlıklı dördüncü bölümün maddelerinde Hamas’ın 

bölge ülke ve hükümetlerine, diğer hareketlere ve gayrimüslimlere ilişkin yaklaşımı 

ifade edilmektedir. Buna ilaveten, aynı bölümün son iki maddesinde ilgili başlığa 

uygun olmayan şekilde Filistin halkını izole etme girişiminde olanlara ilişkin bilgiler 

verilmektedir. Son olarak, Misak’ın beşinci bölümü, bu bölüme kadar anlatılan tüm 

konuların tarihi olaylara referansla özetlenmesinden ibarettir.  

                                                                                                                                          
“Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın Adıyla, Allah’a şükürler ve onun elçisine rahmet olsun” şeklinde 

ifadeler yer almaktadır. Bkz: “Al-Qaida: Constitutional Charter, Rules and Regulations”, 

http://www.theblackvault.com/documents/capturediraq/charter.pdf, (17 Haziran 2011). 
82 Hasan el Benna’nın sözüne atıfla Misak’ta yer alan “İsrail’in yeryüzünden silinmesi” şeklindeki 

tehditkar ifade buna örnektir. 
83 “…Lakin, İslami Direniş Hareketi, konferansa katılanlara, onların geçmişteki ve bugünkü 

konumlarını ve Müslümanlara ilişkin fikirlerini bildiğinden bu konferansların Filistinlilerin taleplerini 

karşılayacağına veya onların haklarını iade edeceğine veya ezilenlere adalet getireceğine 

inanmamaktadır. Bu konferanslar, kafirlere İslam toprakları üzerinde tahakküm gücü sağlamaktan 

başka bir işe yaramamaktadır, kaldı ki ne zaman kafirler müminlere adil davranmıştır?” şeklindeki 

ifadeler örgütün uzlaşmaz tavrına dair örneklerdir. 
84 “…İsrail, ‘Yahudi kimliği ve Yahudi halkıyla’ İslam’a ve Müslümanlara tehdit oluşturmaktadır…” 

şeklindeki cümle belgedeki çok sayıda anti-semitik ifadeden sadece biridir. 
85 Chrystie Flournoy Swiney, “Ideological and Behavioral Metamorphoses: A New Charter for a New 

Hamas,” Yüksek Lisans Tezi, İngiltere, (Oxford Üniversitesi, St. Antony’s College, Felsefe 

Bölümü), 2007, http://users.ox.ac.uk/~metheses/FlournoyThesis.pdf, (6 Mart 2011), s.16. 

http://www.theblackvault.com/documents/capturediraq/charter.pdf
http://users.ox.ac.uk/~metheses/FlournoyThesis.pdf
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Örgütün kendi ifadelerinin yer almadığı Başlangıç kısmı el İmrân suresinin üç 

ayeti86 ile Hasan el Benna ve Şeyh Ahmet el Zavari’nin87 sözlerinden ibarettir. 

Müslüman muhatapların İslam yolunda mücadeleye psikolojik olarak hazırlandığı üç 

ayetin ardından, Hasan el Benna’nın “İsrail İslam’ın daha önce yaptığı gibi onu 

yeryüzünden silmesine kadar var olacaktır” ve Şeyh Ahmet el Zavari’nin “İslam 

dünyası yanmakta ve bu nedenle herkes başkasını beklemeden bu ateşi söndürmek 

için ufak da olsa bir şeyler yapmalıdır” sözleriyle İsrail karşıtı Müslümanlar 

mücadeleye çağrılmaktadır. Bu ifadelere yer verilerek diğer İslami örgütlerin 

yandaşlarına hitap etmek ve onları da mücadeleye katmak amaçlanmaktadır.  

Başlangıç kısmıyla karşılaştırıldığında yine dini referanslar verilmekle 

birlikte örgütün kendine ait edebi ifadelerin yer aldığı Giriş kısmında, örgütün 

kurulma gerekçeleriyle Filistin halkının içinde bulunduğu kötü koşullar 

örtüştürülerek popülist bir tavrın sergilendiği görülmektedir. “…Ey insanlar!...Hiç 

durmadan hayatımızı Allah aşkına feda edebilecek şekilde hazırlandık…(Hareketin) 

tohumu atıldı ve bu tohum, ülke içinde ve dışındaki ümitlerin ve hayallerin, 

dileklerin ve hasretlerin, belaların ve engellerin, acıların ve zorlukların fırtınalı 

denizinde yolculuğa çıktı. Geçici duygulardan ve acelecilikten uzak bir şekilde fikir 

olgunlaştığında, tohum filizlendiğinde, bitki gerçeklik toprağında kök saldığında 

İslami Direniş Hareketi rolünü oynamak ve Allah aşkına mücadele etmek için ortaya 

çıktı. Bunu yaparken Filistin için mücadele eden mücahitlerle birlik oldu. Ruhunu 

Hz. Muhammed’in takipçilerince fethedildiği günden bugüne Filistin için hayatını 

                                                 
86El İmrân suresinin 110-112. ayetleri için bkz: 

http://www.diyanet.gov.tr/kuran/result.asp?ayet=&page_id=&kuran_id=3&ayet_no=&Arama=Tama

m&offset=100, (17 Nisan 2011). 
87 Şeyh Ahmet el Zavari, MKÖ ile bağlantısı olan ve Filistin davasını desteklemeye yönelik 

girişimlerde aktif rol oynayan Iraklı bir din âlimidir. Bkz: 

http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/1980_1989/THE%20CHARTER%20OF%20ALLAH-

%20THE%20PLATFORM%20OF%20THE%20ISLAMIC, (14 Nisan 2011). 

http://www.diyanet.gov.tr/kuran/result.asp?ayet=&page_id=&kuran_id=3&ayet_no=&Arama=Tamam&offset=100
http://www.diyanet.gov.tr/kuran/result.asp?ayet=&page_id=&kuran_id=3&ayet_no=&Arama=Tamam&offset=100
http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/1980_1989/THE%20CHARTER%20OF%20ALLAH-%20THE%20PLATFORM%20OF%20THE%20ISLAMIC
http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/1980_1989/THE%20CHARTER%20OF%20ALLAH-%20THE%20PLATFORM%20OF%20THE%20ISLAMIC
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feda edenlerin ruhlarıyla birleştirdi”88 ifadeleri ile ne sıkıntı yaşarsa yaşasın örgütün 

kendini Filistin davası için mücadele etmeye adadığı mesajı verilmekte ve Filistin 

için mücadele edenler anılarak hedef kitlesi yelpazesi genişletilmeye çalışılmaktadır. 

Hamas’ın kuruluş dönemi ideolojisi meşruiyetini Filistin’in dini, milli ve 

tarihi niteliklerinden almaktadır. Öyle ki, örgütün kullandığı söylem, belirlediği 

hedefler ve yöntemler, diğer örgüt ve ülkelere bakış açısı, tarihi ve güncel olayları 

algılayışı Filistin’in ve dolayısıyla Filistin davasının nitelikleri çerçevesinde 

şekillenmiştir. Bununla birlikte, Hamas’ın ideolojisinin dini nitelikte olması Misak’ta 

dini bir söylemin öne çıkmasına neden olmuştur.  

Hamas, Misak’ında Filistin’i İslami bir vakıf olarak nitelendirmektedir. 

Hamas açısından Filistin’in bu statüsü tarihi olaylar ve Şeriat’tan kaynaklanmaktadır. 

Bir kere, Filistin, Müslümanlar için kutsal olan yerleri barındırmaktadır: “…Filistin 

bir İslam toprağıdır. Bu topraklar, ilk iki kıbleyi ve Mekke ve Medine camilerinden 

sonra üçüncü kutsal camiyi barındırır. Burası Hz. Muhammed’in miraca yükseldiği 

yerdir.” (14. madde). İkincisi, Filistin, Müslümanlar’ın fethettiği ve kıyamet gününe 

kadar Müslümanlar’a vakfedilmiş topraklardır.89 Bu noktada tarihte Müslümanlarca 

fethedilen toprakların bugünkü Filistin topraklarından daha geniş bir alanı 

kapsadığına vurgu yapılmakta ve örgütün de tarihteki sınırlarıyla bir Filistin algısı 

olduğu görülmektedir: “…Irak ve Şam topraklarının fethi tamamlandığında Halife 

Ömer b. el Hattab ile Hz. Muhammed’in takipçileri arasındaki istişarelerden sonra bu 

toprakların…mülkiyet hakkının Kıyamet Gününe kadar Müslüman nesiller için bir 

vakıf özelliği teşkil etmesine karar verdiler…” (11. madde). Bu olay, aynı maddenin 

                                                 
88 Mishal ve Sela, op.cit., s.176. 
89 Fatih olan Selahaddin Eyyübi’dir. “…Müslümanlar Allahü Ekber nidalarıyla din sancağı altında 

savaşıp Selahattin Eyyübi'nin önderliğinde cihat açınca tekrar kazandılar ve zafer geldi: Haçlılar 

bozguna uğradı ve Filistin kurtarıldı…” (34. madde). 
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devamında Şeriat hükmü olarak nitelendirilmekte ve bu nedenle de Filistin’de dinin 

belirlediği statüye aykırı herhangi bir uygulamanın yok hükmünde olduğunun altı 

çizilmektedir. 

Filistin davasını İslam çerçevesinde yorumlaması Hamas’ın hedeflerini ve bu 

hedeflere ulaşmada izleyeceği yöntemleri de şekillendirmiştir. Hamas’ın iki temel 

hedefi Filistin’i kurtarmak ve İslam devleti kurmaktır.  

Hamas, Filistin’in kurtuluşu ardından İslam devletinin kurulmasını 

hedeflediği için Misak’ta ağırlıklı olarak bu kurtuluş mücadelesine yer verilmektedir. 

Bu hedefe giden yolda Filistin sorununun dini niteliği göz önünde bulundurularak 

öncelikle dini bir düzlemde sorunun çözülmesi gerektiğinin altı çizilmektedir.90 Bu 

çerçevede, Hamas, Filistin’in kurtuluşu için verilecek mücadelede izlenecek asıl 

yöntemi cihat91 olarak belirlemiştir. 

                                                 
90 “Müslüman nesle Filistin davasının dini bir dava olması ve kutsal yerlerin Filistin’de olması 

nedeniyle bu davanın dini zeminde çözülmesi gerektiği fikrini aşılamalıyız...”. (11. madde). 
91 Cehd kökünden gelen cihadın sözlük anlamı, “düşman ile muharebe, ilim ve imanla, sözle, fiile, mal 

ve canla bütün kuvvetini sarf etmek”tir. Bkz: http://www.turkcebilgi.com/sozluk/cihad, (3 Şubat 

2012). Kelime, Kuran ve hadislerde, “Allah yolunda savaşmak anlamını ifade ettiği gibi dini 

öğrenmeyi, dinin emir ve yasaklarına uymayı, haram ve günahlara karşı nefis ile mücadele etmeyi, 

İslâm'ın bilinmesi, tanınması, yaşanması ve yücelmesi için çalışmayı” ifade eder. “…‘Şüphesiz Allah 

mutlaka yararlı işleri en güzel biçimde yapanlarla beraberdir’ anlamındaki ayette geçen Allah yolunda 

cihat, düşmanlarla fiilen savaşmayı değil, Allah'ın dinine yardım etmeyi, İslam'a karşı çıkanlarla en 

güzel şekilde mücadele etmeyi, zulmü önlemeyi…ve Allah'a itaat edebilmek için nefisle mücadele 

etmeyi belirtir. ‘Allah uğrunda hakkıyla cihat edin’ anlamındaki ayetlerde geçen Allah yolunda cihat 

emri, hem düşmanla savaş araç gereçleriyle fiilen savaşmayı hem İslam'ın emir ve yasaklarına bizzat 

uymayı, nefsi kötülüklerden ve haramlardan alıkoymayı, hem de İslam'ın bilinmesi, yücelmesi  ve 

egemen  olması  için  gösterilen sözlü, ekonomik ve  her türlü  çabayı  ifade  eder.”  Cihad  

kelimesinin  dini anlamı ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz: 

http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dy/DiniBilgilerDetay.aspx?ID=351, (3 Şubat 2012). Hamas, Filistin 

mücadelesinde cihat kavramını geniş yorumlamaktadır. Misak’ta kastedilen cihat, sadece silahlı 

mücadeleyi içermemektedir. Sünni bir örgüt olsa da, Hamas’ın cihat kavramını yorumu Şii fıkhındaki 

yorumla paraleldir. Fıkıh bilginlerince yapılan cihat ayrımına göre, iki tür cihat vardır. Biri saldırıyı 

defetme gibi haklı gerekçeler olmaksızın girişilen hücum cihadı; diğeri ise, insanlara saldırı, toprağı 

işgal gibi durumlarda yapılan savunma cihadıdır. Bkz: Naem Qassam, Hizbullah: Bir Hareketin 

Anlatılmamış Öyküsü, 1. Baskı, İstanbul, Kesit Yayınları, 2006, s.44. Cihat, küçük ve büyük 

şeklinde de ikiye ayrılır. Küçük cihat, nefse karşı yapılır ve bunu bir Müslüman’ın ölene kadar 

sürdürmesi gerekir. Büyük cihat ise, bir düşmana karşı yapılır. Bu düşman, Müslümanların toprağına 

http://www.turkcebilgi.com/sozluk/cihad
http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dy/DiniBilgilerDetay.aspx?ID=351
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Hamas cihadı yürütme misyonunu üstlenmesini İslami ideolojisiyle 

meşrulaştırmaktadır. Bu çerçevede, Misak’ın farklı maddelerinde İslami değerlere 

bağlılık sıkça vurgulanmaktadır. Örneğin, örgüt ideolojisinin tanımlandığı 1. 

maddede, örgütün yolunun İslam olduğu; fikirlerinin hayata ve insanlığa ilişkin 

kavrayışının İslam’dan kaynaklandığı ve tüm eylemlerinde İslam muhakemesine 

başvurduğu ifade edilmektedir.92 Bunun yanında, “İslami Direniş Hareketi’nin 

zaman boyutu, İslam’ı hayat tarzı olarak benimsediği için, İslami mesajın doğuşuna 

ve ilk inanan dürüst insanlara kadar gider …” (5. madde) ifadesiyle yeni kurulmuş 

olmasına rağmen örgüt kendine İslam tarihinde düşünsel bir izdüşüm yaratmaktadır. 

Son olarak, 8. maddede Hamas’ın İslami temelli ideolojisi 1. ve 5. maddeleri adeta 

birleştirilerek özetlenmekte ve örgütün sloganı ortaya konulmaktadır: “Gayesi Hak, 

modeli Hz. Muhammed, Anayasası Kuran’dır: Yolu cihattır ve Allah için ölmek 

dileklerinin en yücesidir.” Bu şekilde İslam’a bağlılığını ifade etmenin yanı sıra 

Hamas bu ideolojisini pratiğe nasıl geçirdiğini örgütlenmesiyle ilgili olan 3. maddede 

ortaya koymaktadır. Buna göre, Hamas, “…Allah’a sadık ve ona tam anlamıyla 

ibadet eden Müslümanlardan oluşmaktadır.” 

İslami cihat sancağını taşıma misyonuyla “Allah’a sadık ve ona tam 

anlamıyla ibadet eden Müslümanlardan” oluşan Hamas, Yahudilere ve Yahudileri 

destekleyen güçlere karşı mücadelede FKÖ’nün de içinde olduğu milliyetçi ve 

İslamcı örgütleri, Arap ve Müslüman ülkeleri müttefik olarak belirlemiştir. Örgütün 

                                                                                                                                          
saldıran bir güç olabileceği gibi halka eziyet çektiren zalimler de olabilir. Büyük cihat ümmet adına ve 

sadece mücadele süresince yapılır. Bkz: Ibid., s.41. Misak’ta her iki cihada da çağrı yapılmaktadır. 
92 İslam’ı bir yol olarak gören bu anlayış, 2. maddede MKÖ ideolojisi ile paralel bir düzlemde 

anlatılmaktadır. Bunun nedenleri aynı maddede görüldüğü üzere, Hamas’ın MKÖ’nün Filistin kolu 

olması ve MKÖ’yü önemli bir örgüt olarak görmesidir: “İslami Direniş Hareketi Filistin’deki 

MKÖ’nün bir koludur. MKÖ uluslararası bir örgüttür ve bugünün en büyük İslami hareketlerindendir. 

Derin kavrayışı, kavramlarındaki açıklık ve hayatın her alanında, düşünce ve itikatta, siyaset ve 

ekonomide, eğitim ve sosyal ilişkilerde, yargısal ve idari konularda, telkin ve öğretimde, sanat ve 

iletişimde, gizli ve açık olanda ve diğer alanlarda, İslami kavramlara bütüncül şekilde yaklaşmasıyla 

münhasır bir harekettir.” 
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müttefikleri arasında en fazla olumlu yaklaştığı aktör ilginç bir şekilde FKÖ’dür. 

İlginçtir, çünkü FKÖ laik ideolojiyi benimsemiştir ve belgenin yayınlandığı 

dönemde, Hamas’ın tek güçlü rakibidir. FKÖ ideolojisini eleştirirken sert ifadeler 

kullanmaması ve bu örgütü kendine en yakın örgüt olarak tanımlaması dikkat 

çekicidir. Bu durum, Hamas’ın yeni kurulmuş ve kendini henüz tanıtmakta olan bir 

örgüt olarak halkın tepkisini çekmemek istemesi şeklinde yorumlanabilir. Öyle ki, 

belgede FKÖ’ye Filistin mücadelesindeki hakkı teslim edilmekte ve bu örgütle aynı 

kadere ve düşmana sahip olunduğunun altı çizilmektedir. Bu vurgu hangi nedenle 

olursa olsun Hamas’ın Filistin gerçeklerini göz ardı etmediğini göstermektedir. 

Misak’ta FKÖ’ye karşı olumsuz tek yaklaşım onun düşmanın politikaları nedeniyle 

benimsediği laik ideolojiden vazgeçmeye çağrılmasıdır: “FKÖ, İslami Hareket’in 

kalbine en yakın olandır. Biz onu baba, kardeş, yakın akraba ve arkadaş olarak 

görürüz…Vatanımız birdir, talihsizliğimiz birdir, kaderimiz birdir ve düşmanımız 

aynıdır… FKÖ’nün kuruluşunda etkili olan faktörler ve Haçlıların yenilgisinden beri 

Arap dünyasını kontrolüne alan, oryantalizm ve misyoner faaliyetlerle yoğunlaşmış 

ve yoğunlaşmaya devam eden entelektüel istila nedeniyle FKÖ laik devlet 

düşüncesini benimsemiştir…biz FKÖ’ye tüm hürmetimizle onun Arap-İsrail 

çatışmasındaki rolünü küçümsemiyoruz, ancak laik ideolojiyle İslam’ın Filistin’deki 

mevcut ve gelecekteki İslami kimliğini birbiriyle ikame edemeyiz, çünkü Filistin’in 

İslami kimliği dinimizin bir parçasıdır ve her kim ki dinin bir parçasını ihmal eder, o 

kişi kaybolur gider…” (27. madde). 

Filistin mücadelesinde örgütün FKÖ haricindeki müttefikleri, Arap ve 

Müslüman ülkeleridir. Misak’ta bu ülkelere cihat ve destek çağrısı yapılırken bu 
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çağrının gerekçesi olarak yakın tarihten olaylar93 ve din kardeşliği gösterilmektedir. 

Bu çerçevede, Kuran ayetlerine94 de atıf yapılmaktadır. Burada Kuran’a atıf 

yapılması ve dini kavramlara değinilmesi, Hamas’ın kendisinden farklı siyasi 

görüşlere sahip olan hareket ve ülkelerin bu farklılıklarını ümmet anlayışıyla geri 

plana atıp birlikte mücadeleye odaklanmalarını sağlamak amacının bir göstergesidir. 

Ümmet vurgusuyla birleştirici bir yaklaşıma sahip olan Hamas, Misak’ta yer alan 

kendini cihat sancağını taşımakla görevlendirdiğini “Siyonizm’e karşı mücadele 

yolunda İslami Direniş Hareketi kendini öncü ve zafer yolunda bir adım önde 

görmektedir…” (32. madde) ifadesiyle bir kez daha göstermektedir. 

Misak’ta hem Yahudilere ve hem de onların faaliyetleri sonucu toplumu 

İslami değerlerden uzaklaştıran yanlışa, haksızlığa, kötülüğe ve zalimliğe karşı cihat 

çağrısı yapılmaktadır. Yahudilere karşı açılacak cihattan bahsedilirken örgütün anti-

semitik yaklaşımı öne çıkmaktadır. Belgenin bazı kısımlarında Yahudiler için şeytan, 

kafir95 veya günahkar gibi sıfatlar kullanılmaktadır: “…Günahkarlara ve iğrenç, pis 

ve şeytani halklara karşı cihat sancağını ülke ve haklarını kurtarmak için kaldırdılar.” 

Burada cümle içinde doğrudan Yahudi ifadesi kullanılmamaktadır, ancak metnin 

                                                 
93 “Uluslararası Siyonizm ve emperyalist güçler Arap devletlerini bir bir Siyonistlere karşı çatışma 

halkasından koparıp sonunda Filistin halkını yalnız bırakmak için kurnaz ve planlı şekilde hareket 

ediyorlar. Mısır, zaten çoktan hainliğe hizmet eden Camp David Anlaşmalarıyla bu halkanın dışına 

çekilmiş ve diğer Arap ülkelerini de bunun gibi anlaşmalarla mücadele halkasının dışına çekmeye 

çalışıyorlar. İslami Direniş Hareketi, Arap ve Müslüman halklarını ciddi ve sürekli bir çabayla bu 

korkunç planın uygulanmasını önlemeye çağırıyor ve kitleleri Siyonizmle mücadele halkasından 

çekilme tehlikesine karşı uyarıyor. Bugün Filistin iken, yarın başka ülke veya ülkeler olabilir, çünkü 

Siyonist planın sınırı yok ve Filistin'den sonra Nil’den Fırat’a kadar topraklarını genişletmek 

istiyorlar…” (32. madde). 
94 El İmran suresi, 103. ayeti bu atıflardan birine örnek oluşturmaktadır: “Hep birlikte Allah’ın ipine 

(Kuran’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler 

birbirinize düşmanlar idiniz de o, kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler 

olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah 

size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz.” Bkz: 

http://www.diyanet.gov.tr/kuran/result.asp?ayet=&page_id=&kuran_id=3&ayet_no=103&Arama=Ta

mam, (17 Nisan 2011). 
95 “…Bu konferanslar, kafirlere İslam toprakları üzerinde tahakküm gücü sağlamaktan başka bir işe 

yaramamaktadır…” (13. madde).  

http://www.diyanet.gov.tr/kuran/result.asp?ayet=&page_id=&kuran_id=3&ayet_no=103&Arama=Tamam
http://www.diyanet.gov.tr/kuran/result.asp?ayet=&page_id=&kuran_id=3&ayet_no=103&Arama=Tamam
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bütününe ve atıf yapılan tarihi olaylara bakıldığında Yahudilere karşı düşmanca bir 

yaklaşım olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin, belgede mücadele edilmesi gerekenleri 

betimlemek için de Yahudi, Siyonist, Batı, kafir, şeytan, Haçlı, komünist, kapitalist 

gibi kelimeler birbiri yerine kullanılmaktadır. Tüm bunlar bir bütün olarak örgütün 

düşman algısını nitelemektedir. Örgütün bu anti-semitik söylemi uluslararası alanda 

etkili tarihi olayları değerlendirmelerinde de mevcuttur. Örgüt, tarihte ve belgenin 

yazıldığı dönemde, dünya çapında etkili olan birtakım olayların arkasında 

Yahudilerin olduğuna inanmaktadır. Bu olaylar, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları, 

Fransız Devrimi ve Sovyet Devrimi’dir. Söz konusu savaşların arkasında 

Yahudilerin olduğuna inanılmasının nedeni, bu savaşların “Yahudilerin başını çektiği 

emperyalizmin” hedeflerine hizmet etmiş ve bu savaşların ardından İsrail devletinin 

kurulmuş olmasıdır.96 Burada görüldüğü üzere, Hamas, anti-semitik ideolojisine 

uygun olarak Filistin’i kurtarma mücadelesinde ve üye toplamada Yahudi 

düşmanlığını bir motivasyon unsuru olarak kullanmaktadır.  

Hamas’ın kuruluş dönemi ideolojisinde cihat kavramını geniş 

yorumlamasının bir sonucu olarak silahsız cihat en az silahlı cihat kadar önemlidir. 

Silahsız cihat Yahudilerin saldırdığını iddia ettiği İslami değerleri yeniden hakim 

kılmak amacına hizmet etmektedir. Bu yaklaşım kendini Hamas’ın toplumsal, sosyal 

ve kültürel alandaki politikasının bileşenleri olan eğitim, sosyal dayanışma ve sanat 

konusundaki görüşlerinde göstermektedir. Söz konusu bileşenler, örgüt ideolojisine 

paralel olarak İslam şemsiyesi altında yer aldığından politikanın muhatabı olanlar 

Müslümanlar’dır. Bir çeşit toplum mühendisliği niteliği taşıyan ve toplumu ideolojik 

                                                 
96 “…Balfour Deklarasyonu’nu getiren Birinci Dünya Savaşı’nın ardında da onlar vardı ve dünyayı 

kontrol edebilmek için Milletler Cemiyeti’ni kurdular…Devletlerinin kurulmasını sağlayan İkinci 

Dünya Savaşı’nın ardında da onlar vardı. Dünyayı yönetmek için BM ve BMGK’yı kurmayı da onlar 

önerdiler.” (22. madde). 
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bir çerçevede bilinçlendirme amacı güden bu politikanın başta kadın ve çocuklar 

üzerinde etkili olması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, Müslüman çocuklara yönelik 

eğitimle ilgili maddede iki tür eğitimin hedeflendiği gözlemlenmektedir. Bunlardan 

biri toplumun Kuran’ı, sünneti ve din tarihini öğrenmesine yönelik İslami eğitim, 

diğeri ise, düşmanı tanımaya yönelik bir eğitimdir. Hamas, bu eğitim anlayışını 

“bölgedeki Müslüman nesilleri, dini yükümlülükleri yerine getirmeye, Allah’ın 

kitabını ve sünneti iyi bir şekilde çalışmaya, uzman ve âlimlerin tavsiyeleriyle 

belirlenen güvenilir kaynaklar aracılığıyla İslam tarihini ve mirasını öğrenmeye ve 

düşüncede ve inançta bütüncül bir bakış açısı getirecek yöntemlere dayalı bir İslami 

eğitimle yetiştirerek” (16. madde) hayata geçirmeyi hedefler.  

Hamas’a göre, kadınların eğitimine en az çocukların eğitimi kadar dikkat 

edilmelidir. “Müslüman Kadınların Rolü” başlığı altındaki 17. ve 18. maddelerde ilk 

göze çarpan unsur, örgütün kadınlara verdiği önemi göstermekten imtina 

etmemesidir. Kadının örgüt açısından ehemmiyeti, toplumu dönüştürmenin anahtarı 

olan çocukların eğitim yükünün büyük ölçüde kadınların üzerinde olmasından 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca, söz konusu maddelerde kadın ve erkeğin Filistin’in 

kurtuluşunda eşitliği vurgulanıyor gibi gözükse de belgenin tümüne hakim olan 

düşüncede kurtuluş mücadelesine aktif olarak çağrılanların erkekler olduğu 

anlaşılmaktadır. Kadınların ise, evde çocuklarına ve evin erkeklerine karşı olan 

yükümlülükleri dolayısıyla Filistin’in kurtuluşuna katkısına odaklanılmıştır. Hamas’a 

göre, “kurtuluş yolunda kadın, erkekten daha az role sahip değildir, çünkü kadın 

erkeği doğurandır. Onun nesilleri yönlendirmede ve eğitmedeki rolü 

büyüktür…Düşmanlar onun rolünü anlamışlardır ve eğer kadını kendi isteklerine 

göre eğitir ve onu İslam’dan uzaklaştırabilirlerse savaşı kazanacaklarına 
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inanmaktadırlar…”97 Bu ifadelerden, örgütün kadınları düşman tarafından bile 

kolaylıkla idare edilebilecek kadar pasif gördüğü sonucu çıkarılabilir. Bunun 

yanında, örgüt bir anlamda cephe gerisinde mücadele etme görevi yükleyerek kadını 

geri planda tutma çabası içindedir. Hamas açısından “ister kız kardeş ister anne olsun 

evine bakmak ve İslam’ın ahlaki değerlerine uygun olarak çocuklarını yetiştirmek ve 

onları bekleyen cihat rollerine hazırlayacak şekilde dini yükümlülüklerini öğretmek 

suretiyle eğitmek mücahidin evindeki kadının en önemli görevidir.”98   

Silahsız cihat yöntemlerinden en az eğitim kadar önemli olan sosyal 

dayanışma Filistin’in kurtuluşu mücadelesinde “düşmanın her türlü oyununa” karşı 

Müslüman toplumu bir arada tutmaya yardımcı olarak görülmekte ve bununla paralel 

olarak, dini bir bağlamda ele alınmaktadır. Bu çerçevede, öncelikle dayanışmanın 

Müslümanlara özgü bir nitelik olduğu vurgulanmakta ve ardından mülteciler 

sorununa üstü kapalı bir atıf yapılarak vatanlarından sürülen Filistinlilerin dayanışma 

sayesinde düşmana karşı tek vücut olarak hem mücadele edebileceği hem de ayakta 

kalabileceği ima edilmektedir.  

                                                 
97 “Görüyorsunuz ki, kitle iletişim araçları, sinema ve müfredatı, Siyonist örgütlere bağlı Mason 

locaları, Rotary kulüpleri, istihbarat ağları gibi farklı isim ve şekillerdeki sabotaj kurumları 

aracılığıyla kullanarak sürekli ve büyük gayret göstermektedirler. Bu Siyonist örgütler, İslam’ın 

esamesinin okunmadığı ve Müslümanların dinine yabancılaştığı bir dönemde hedeflerini 

gerçekleştirirken çeşitli toplumlarda oyunlarını oynamalarını sağlayacak büyük maddi olanaklara 

sahiptirler. Bu örgütler rollerini oynamaktadırlar.” (17. madde). 
98 “…Bu bakış açısından, okullara ve ileride doğru bir anne olması için Müslüman kızları eğitecek 

müfredata bu kızların kurtuluş savaşındaki rolünün farkına varabilmesi için özen gösterilmelidir. 

Kadının ev ekonomisine dikkat edip gereksiz harcamalardan kaçınması içinde bulunduğumuz çok 

çetin koşullarda mücadeleye devam edebilmenin bir gereğidir. O her zaman paranın hem yaşlının hem 

de gencin hayatına devam edebilmesi için damarlar dışında akmaması gereken bir kan olduğunu 

aklının bir köşesinde bulundurmalıdır.” (18. madde).  Bu madde bir ayetle devam etmektedir: 

“Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaatkar 

erkeklerle itaatkar kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, 

Allah’a derinden saygı duyan erkekler, Allah’a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle 

sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle 

namuslarını koruyan kadınlar, Allah’ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için 

Allah bağışlanma ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.” Ahzâb suresi 35. ayeti için bkz: 

http://www.diyanet.gov.tr/kuran/ayet.asp?Kuran_id=33&Ayet_No=35&I3.x=12&I3.y=7, (17 Nisan 

2011).  

http://www.diyanet.gov.tr/kuran/ayet.asp?Kuran_id=33&Ayet_No=35&I3.x=12&I3.y=7
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Misak’ta din eğitimi ve dayanışma kadar önemli bir başka silahsız cihat 

yöntemi ise, İslam sanatıdır. Örgüt, İslam sanatını bir yandan Filistin kurtuluş 

mücadelesine katılan müminlere bir çeşit moral unsuru olarak sunmakta, diğer 

yandan bu sanatın bir eğlence aracı olarak görülmemesi gerekliliğine vurgu 

yapmaktadır.99 Gerek din eğitimi gerek dayanışma gerekse İslam sanatı hem Filistin’i 

kurtarma mücadelesinde hem de bu mücadele başarılı olduğu takdirde kurulacak 

İslam devletinde Müslüman toplumu bilinçlendirme ve güçlendirme işlevlerine 

sahiptir.  

Hamas’ın dini söylemleri kadar öne çıkmasa da ideolojisini şekillendiren 

diğer bir unsur milliyetçiliktir. Hamas, kendine münhasır bir milliyetçilik ideolojisi 

yaratmaya çalışmıştır. Misak’ın 12. maddesinde milliyetçiliğin dini inanışın bir 

parçası olduğu belirtildikten sonra, “diğer çeşitli milliyetçilikler fiziksel, beşeri ve 

bölgesel faktörlere bağlıyken İslami Direniş Hareketi’nin milliyetçiliği bunların 

hepsi tarafından belirlenir ve en önemlisi bunlara ek olarak içinde ruhu ve yaşamı 

barındıran, ruhun kaynağı ve can veren Allah’a bağlı olan kutsal motivasyonlarla 

ilişkilidir…” der. Yine aynı maddeden, örgütün milliyetçiliğinin İslami ideolojiye tali 

olduğu ve Filistin’i kurtarma hedefi yolunda bir araç işlevi gördüğü anlaşılmaktadır. 

“İslami Direniş Hareketi açısından milliyetçilik, İslami itikatin bir parçasıdır. Hiçbir 

şey düşman İslam toprağını gasp ettiğinde milliyetçilikten daha güçlü ve etkili 

olamaz…”. 

                                                 
99  “…Kitaplar, makaleler, broşürler, söylevler, risaleler, geleneksel şarkılar, şiirler, milli marşlar, 

tiyatro oyunları v.b. İslam sanatının unsurlarını taşıdıkları takdirde gerekli ideolojik eğitim araçları 

arasında yer alabilirler. Bunlar, sürekli mücadele yolunda ruhu beslemek ve canlandırmaya yardımcı 

olur, çünkü yol uzun olduğundan ızdırap büyük olacak ve ruhlar bitkin düşecek. İslam sanatı enerji 

sağlar, harekete geçirir, ruhu yüce hedefler ve faziletli davranışa hazırlar. Tüm bunlar ciddidir, şaka 

değildir, çünkü cihat açan bir toplum eğlence nedir bilmez.” (19. madde). 
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 Filistin’in dini ve milli nitelikleri yanında örgüt ideolojisini şekillendiren 

önemli bir diğer unsur tarihidir. Filistin’in tarihi önemi, İslam tarihindeki yerinin 

yanı sıra jeostratejik konumundan kaynaklanmaktadır. Hamas, Filistin’in 

“düşmanlarca” seçilme nedenini de bu toprakların jeostratejik önemine 

bağlamaktadır. Hamas açısından Filistin, tarihin başlangıcından beri, dünyanın 

merkezinde, kıtaların buluşma noktasında ve açgözlülerin gözünü diktiği bir 

topraktır.100 Filistin’in bu niteliğinin doğal bir sonucu olarak Filistin davası Hamas 

tarafından tarihi bir dava olarak nitelendirilmektedir.101 Tarihte uğruna 

Hıristiyanlarla Müslümanlar arasındaki savaşların gerçekleştiği Filistin bugün 

Musevilerle Müslümanlar arası mücadelenin alanı haline gelmiştir. Örgüt için bugün 

Müslüman dünyasına zarar veren düşmanlar tarihte de bu düşmanların selefleri olan 

Haçlılar’dı ve nasıl Haçlılar tarihte Filistin topraklarına ve Müslümanlara 

saldırdılarsa bugün de Yahudilerle tarih tekerrür etmektedir: “...Bugünkü Siyonist 

işgal, batıdan Haçlı, doğudan Moğol istilasının bir devamıdır...” (35. madde). Buna 

ilaveten, hem Haçlılarda hem de Yahudilerde Müslümanları düşünsel düzeyde 

kontrol etme ve onların topraklarını ele geçirme hedefi vardır. Hamas’ın silahsız 

cihat kapsamında verilmesini salık verdiği mücadele de temelde bu ideolojik 

saldırıya karşı koyabilmek içindir.  

                                                 
100 “Hz. Muhammed, Allah’ın duası ve selameti üzerinde olsun, büyük yoldaşı Muâz b. Cebel'e 

söylediği sözlerde bunun altını çiziyor”: “Ey Muaz! Allah benden sonra Ariş’ten Fırat’a kadar Şam 

bölgesini size nasip edecek. Oranın erkekleri, kadınları ve dulları kıyamete kadar sınır bekçisidirler 

(murabıt). Herhangi biriniz Şam sahillerinden birini yahut Beyt-i Makdis’i (Kudüs) seçerse kıyamete 

dek cihat halindedir.” (7. madde). 
101 Davanın örgüt tarafından tarihi olarak görülmesiyle bağlantılı olarak Filistin için geçmişten bugüne 

devam eden cihadın bitmediği ve cihat sancağının son olarak Hamas tarafından taşınmakta olduğu 7. 

maddede belirtilmektedir: “İslami Direniş Hareketi, Siyonist işgale karşı cihat zincirinin bir halkasıdır. 

Bu zincir İzzettin el Kassam ve MKÖ’deki mücahit kardeşlerimizce 1936’da çıkarılan ayaklanmaya 

bağlıdır. Bu başka bir halkaya, 1948 savaşındaki, Filistinlilerin cihadı, MKÖ’nün çabaları ve cihadına 

ve MKÖ’nün 1968 ve sonrasındaki cihat operasyonlarına bağlanır. Her ne kadar bu halkaların 

arasında boşluk olsa da, her ne kadar mücahitlerin yoluna Siyonistlerin yörüngesine girenler 

tarafından koyulan engellerle cihadın devamlılığı kesilmişse de, İslami Direniş Hareketi, ne kadar 

sürerse sürsün Allah’ın kelamını yerine getirmeyi dört gözle beklemektedir…”. 
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Hamas’ın İslam devleti kurma hedefine gelince, Misak’ta bu hedefin açıkça 

belirtilmesine karşın, bu devletin niteliğine ilişkin net bir bilgi yer almamaktadır. 

Bunun yanında, Misakın 6. ve 31. maddelerinde üstü örtülü bir biçimde İslami bir 

yönetimin her dinden Filistinli’yi bir arada tutacağı mesajı verilmektedir. 6. maddede 

“İslam’ın kanatları altında, farklı dinlerin tüm inananlarının kişi, mal ve haklarına 

ilişkin özgürlüklerini barış ve güvenlik içinde yaşayabileceği” ifade edilirken, 

örgütün gayrimüslimlere yaklaşımıyla doğrudan ilgili olan 31. maddede Hamas’ın 

insan haklarına ve gayrimüslimlere saygı gösteren insancıl bir hareket olduğu ve 

İslam yönetimi altında üç dinin müminlerinin barış ve uyum içinde yaşayabileceği 

vurgulanmaktadır.102  

Hamas Misakı’nda özellikle İsrail devleti ve Yahudiler hakkındaki görüşlere 

bakıldığında belki de henüz kurulmuş olmasının etkisiyle örgütün pragmatik 

olmayan bir tavır sergilediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Hamas, Misakı’nın 

üzerinden çok geçmeden yaptığı açıklamalarda söylem düzeyinde 

pragmatikleştiğinin işaretlerini vermekte iken, örgüt yapılanmasının nüvelerini 

değiştirmemiştir. Bunun yanında, Hamas’ın örgütsel yapılanması incelendiğinde, 

başta güvenlik açısından oldukça pragmatik bir yol izlediği ve bu şekilde güçlü bir 

altyapıya sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. 

                                                 
102 Bu madde, Dar-ül Harb ve Dar-ül İslam anlayışını akla getirmektedir. 
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B. HAMAS’IN ÖRGÜT YAPISI103 

Hamas’ın örgüt yapılanması ile ilgili farklı sınıflandırmalar yapılmaktadır. 

Bunlardan biri Matthew Levitt’in yaptığı ayrımdır. Ona göre, örgütün siyasi, askeri 

ve sosyal olmak üzere birbiriyle ilintili üç kanadı vardır. Ancak Levitt hem siyasi 

hem de sosyal kanadın faaliyetlerini propaganda, dava faaliyetleri, idari işler v.b.104 

olarak belirterek siyasi ve sosyal kanat arasında farklılık yokmuş gibi bir izlenim 

yaratmaktadır. Bu da niçin siyasi ve sosyal şeklinde iki ayrı koldan bahsettiğini 

anlaşılmaz kılmaktadır. Bir başka sınıflandırma Gal Luft tarafından örgüt kollarını 

işlevsel katmanlara ayırarak yapılmaktadır. Luft’a göre, örgütün üç katmanı, siyasi-

askeri yönetiminden sorumlu üst katman, orta katman ve alt katmandır. Üst katman 

çoğu Gazze Şeridi’nde yaşayan ve maliyeden, siyasetten, ruhani rehberlikten ve 

örgüt stratejisini belirlemeden sorumlu olan ve sayısı on ikiyi geçmeyen üyeden 

oluşmaktadır. Orta katman, hemen her Filistin şehrinde bulunan ve üye sayıları 

birkaç düzine olan komitelerden meydana gelmektedir. Bu komiteler operasyon 

planlaması, militan toplama, militan eğitimi, silahlandırma ve görev dağıtımı yapan 

gevşek yapılı hücrelerdir. Bu hücrelere mensup kişiler üst düzey liderlerle sık sık 

görüşmekte, onlardan emir almakta ve maddi kaynak ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. 

Alt katman ise, örgütün sadece intihar eylemleri gibi askeri amaçlarla sınırlı olarak 

irtibata geçtiği ad hoc militanlardan oluşur. Bu geçici görevleri onların örgüt ile ilgili 

stratejik bilgi edinmelerini de engellemektedir. Bu militanlar maske takarlar ve 

                                                 
103 Devletler tarafından terörist ve düşman olarak nitelendirilen hemen her örgütte, örgüt güvenliği 

açısından birtakım faaliyetler gizli yürütülmekte, çok nadiren liderlerin isimleri ve yaşadıkları yerlere 

ve örgütlenme tarzlarına ilişkin net bilgilere rastlanmaktadır. Hamas açısından da durum pek farklı 

değildir. Bu nedenle, bu çalışmada Hamas’ın örgütlenmesi ve liderlerine ilişkin nihai bir çıkarıma 

ancak çok sayıda verinin ortak noktalarına bakılarak varılabilmiştir. 
104 Matthew  Levitt,  “Political  Hardball  Within  Hamas:  Hardline  Militants  Calling  Shots  in  

Gaza,” The Washington Institute, 6 Haziran 2009, 

http://www.washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=2982, (20 Nisan 2010). 

http://www.washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=2982
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yakalanmaları asıl üyelere göre daha kolay olduğundan mektuplar veya telefon 

aracılığıyla ilişki kurarlar.105  

Bu çalışmada asıl olarak örgütün siyasi ve askeri kanatları ele alınacaktır. Bu 

kanatların yanı sıra, birer kanat şeklinde nitelendirilmeyen propaganda, medya, 

kültür ve dava faaliyetleri gibi faaliyetlerden sorumlu çok sayıda örgüt birimi vardır. 

Gazze İslam Üniversitesi, hücreler, Batı Şeria’da bulunan ve kamu hizmeti, eğitim, 

mahkumlar, güvenlik, yayınlar ve finans konularıyla ilgilenen bölge komiteleri, 

bünyesinde camileri, okulları, hastaneleri, hayır dernekleri ve komiteleri barındıran 

İslami Merkez bu birimlere örnek olarak gösterilebilir.106  

 

1. Siyasi Örgütlenme Süreci  

Hamas’ın siyasi örgütlenmesi, başında tek bir liderin olduğu monolitik bir 

yapı değildir. Bu örgütlenme, Filistin içinde ve dışında farklı görevlere sahip 

kurumlardan ve liderlik yapılarından oluşmaktadır. Bu bağlamda, Hamas’ın hem 

coğrafi ve işlevsel açılardan farklılaşmış hem de güvenlik endişesiyle bazı özellikleri 

gizli tutulmuş bir liderliğe ve kurumsallaşmaya sahip olduğunu belirtmek 

gerekmektedir. Örgütün en önemli kurumları yasama ve yürütme fonksiyonlarını 

yerine getiren Majlis al-Shura (Danışma Meclisi) ve Maktab al-Siyasi’dir (Siyasi 

Büro). Coğrafi olarak ise, Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Suriye, Ürdün, Lübnan başta 

olmak üzere Filistin dışında yer alan bir yapılanma mevcuttur.107 Bu şekilde bir 

                                                 
105 Gal Luft, “The Logic of Israel's Targeted Killing,” Middle East Quarterly, Vol. 10, No. 1, Winter 

2003, http://www.meforum.org/515/the-logic-of-israels-targeted-killing, (9 Temmuz 2012). 
106 Mishal ve Sela, op.cit., s.173. 
107 Hroub, op.cit., s.118. 

http://www.meforum.org/515/the-logic-of-israels-targeted-killing
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ayrıma gidilmesinin mantığını anlamak için bu kısımda öncelikle sözkonusu 

kurumların tarihsel olarak nasıl evrildiğine yer verilecektir. 

Hamas’ın kurumsallaşması Birinci İntifada öncesinde başlamışsa da bugünkü 

örgütsel yapının temellerinin atılması İntifada sonrası 1988-89 döneminde İsrail’in 

Hamas’ın kurucularını ve önde gelen üyelerini tutuklamasıyla gerçekleşti. İsrailli 

yetkililer 18 Ocak 1988’den itibaren MKÖ üyelerini İntifada’yı örgütlemekten 

sorumlu tuttu108 ve Hamas üyelerini109 tutuklamaya başladı. 1988’in Ocak ve Şubat 

aylarında tutuklanan üyelerin içinde kuruculardan Abdulaziz el Rantisi, Mecd 

liderleri Yahya el Sinvar ile Ravhi Mustaha ve İbrahim el Yazuri vardı. İsrailliler 

yaptıkları araştırmalar sonucunda bu örgütün İntifada’daki rolünden emin olunca 

Ağustos 1988’de ikinci bir dalgayla örgütün üst düzey yetkililerine yönelik 

tutuklamalara başladı. Kuruculardan Şeyh Yasin, Salih Şehada, Muhammed Şama, 

Abdulfettah Dokhan ve İsa el Naşar’ın tutuklanmasıyla meydana çıkan güç 

boşluğunu doldurabilmek için kalan üyeler “gölge liderlik” adında bir liderlik sistemi 

geliştirdiler. Şeyh Yasin serbest bırakıldığında110 daha sıkı bir yapılanmanın gerekli 

olduğunu anlamıştı ve aynı yıl Gazze Şeridi’ni beş yönetim bölgesine ayırıp her 

bölgenin başına bir komutan atadı.111 Filistin dışında bulunan Cihaz el Filistin 

1988’de hiyerarşik bir yapıya dönüştürüldü. Bugünkü örgüt yapısına çok benzeyen 

bu hiyerarşik yapının en tepesinde bir çeşit temsil organı olan, ancak üyeleri seçimle 

işbaşına gelmeyen Şura Meclisi, bunun altında üyeleri seçimle belirlenen yürütme 

                                                 
108 İsraillilerin bu yaklaşımını Hamas’ın ilk bildirisi ve MKÖ’nün İsrail’e karşı olumsuz tavrı 

belirlemişti. 
109 Bu durum yeni askeri birimlerin oluşturulmasında etkili olduğundan askeri kanat kısmında 

anlatılacaktır. 
110 Tamimi, Hamas: A History…, s.55-56. 
111 Mishal ve Sela, op.cit., s.58. 
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organı olan Tanfidi112 ve bu komiteye bağlı Hamas’a lojistik destek sağlamakla 

görevli çok sayıda uzmanlaşmış komiteler vardı.113 Bunun yanında, 1988-89 

yıllarındaki tutuklamalarla mevcut askeri birimler ifşa olduğundan, Yasin ve bu 

birimlerden yakalanmamış kişiler Hücre 101 adlı yeni bir askeri yapılanma kurdular 

ve başına Muhammed el Şaratiha’yı114 getirdiler. Ancak bu birim Şubat 1989’da iki 

İsrailliyi kaçırıp öldürünce İsrail otoriteleri tekrar Şeyh Yasin’i ve askeri birimden 

yetkilileri tutukladı.115 

1989’da Şeyh Yasin’i tekrar hapse götüren tutuklama dalgasıyla birlikte, üst 

düzey liderlik boşluğu oluştu. Bu boşluğun doldurulması amacıyla, Tanfidi o sırada 

ABD’de doktora yapmakta olan, Yasin’e yakınlığı ile bilinen Ebu Ömer lakaplı 

Musa Ebu Marzuk116 ile irtibata geçti. Örgütü yeniden yapılandırma göreviyle 

Gazze’ye gelen Marzuk, o dönemde üst düzey ve güvenilir yetkililerin çoğu 

tutuklandığından pek az kişiyle birlikte hareket edebildi. Buna rağmen bugün hala 

devam eden liderlik yapısının sağlam bir temelini atmayı başarabildi. Bu yapılanma 

iç ve dış liderlik olmak üzere birbirinden bağımsız olmayan iki liderlikten meydana 

gelmekteydi. Bu şekilde bir örgütlenmeye gitme nedeni Filistin’deki operasyonlar 

nedeniyle darbe yediği takdirde örgüte destek olacak ve genel olarak örgütün 

                                                 
112 İngilizce kaynakta Tanfidhi şeklinde yazılmıştır. Arapça İngilizce sözlüklerde icra, uygulama gibi 

anlamlarına sahiptir ve Türkçe’de kullanılan tenfiz sözcüğü de bu kelimeyi karşılayabilmektedir. 
113 Tamimi, Hamas: A History…, s.59-60. 
114 Şaratiha’nın tercih edilmesinin nedeni söz konusu tutuklamalardan ders alan üyelerin, çok ciddi 

işkenceler altında konuşmadığını bilmesiydi. Yine aynı ihtiyatla örgüt içindeki iletişim ağını İsrailli 

yetkililerin ifşa etme tehlikesine karşı bu sefer “kör nokta” denilen bir teknik kullanılarak Şaratiha’yla 

irtibata geçildi. 
115 Ibid., 56-58. 
116 1951 Gazze doğumlu Musa Ebu Marzuk, Hamas’ın ABD’deki derneği olan Yardım ve Kalkınma 

için Kutsal Topraklar Kuruluşu’nun (HLFRD) başkanı olarak ünlenmiştir. Halit Meşal’den önce 

Siyasi Büro’nün başında olan Marzuk bir dönem FBI tarafından tutuklanmış ve daha sonra sınır dışı 

edilmiştir. Bugün örgütün dış liderliğinde önemli bir yere sahip olan Marzuk, Halit Meşal’in sağ 

koludur ve kendisinin de belirttiği üzere ona en sadık olan kişi olarak bilinmektedir. Bkz: Dan 

O’Sullivan, “The Long Game: Hamas, The Ira, and the Politics of Radicalization in Palestine and 

Northern Ireland”, 2009, Honors Theses, http://digitalcommons.colby.edu/honorstheses/460, (15 

Şubat 2011), s.170. 

http://digitalcommons.colby.edu/honorstheses/460
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dışarıyla özellikle mali bağlantısını sağlayacak bir yapı oluşturmaktı. Bu hedef 

uygulamaya geçirildi ve dış liderlik 1989’a kadar iç örgütlenmeye maddi ve lojistik 

konularla sınırlı destek sağladı.117  

Gerek iç liderliğin gerek dış liderliğin örgütlenme tarihinde Kuveyt ve Ürdün 

ayrı öneme sahiptir. Kuveyt’in Hamas açısından stratejik bakımdan önemi, çok 

sayıda zengin ve güçlü Filistinliyi barındırmasından ve özgürlük ortamının örgüte 

hareket serbestisi sağlamasından kaynaklanmaktadır. Saddam’ın 1990 yılındaki 

saldırısına kadar örgüte en çok maddi ve manevi destek bu ülkeden gelmiştir. 

Saddam’ın saldırısıyla Kuveyt, örgüt için güvenli konumunu yitirmiş ve çoğu burada 

bulunan Tanfidi üyeleri Ürdün’e kaydırılmıştır. Burada Ürdün’e geçişin Kuveyt’te 

kalmaktan örgüt açısından daha yararlı olduğunu belirtmek gerekmektedir. Bir kere, 

Ürdün’deki MKÖ üyeleri Hamas’a tam anlamıyla destek olmuşlardır. İkincisi, bu 

ülke coğrafi ve lojistik açılardan Kuveyt’e nazaran daha avantajlıydı. Son olarak, 

Filistinlilerden ve/veya Filistin ile doğrudan bağlantısı olan ve Filistin davasını 

içtenlikle destekleyen kişiler bu ülkenin halkının çoğunluğunu oluşturuyordu. Örgüt, 

ilk olarak buradaki deneyimli MKÖ üyelerinin de yardımıyla 1990’da silah 

depolamak ve uygun bir zamanda Filistin’e göndermek üzere silah temininden 

sorumlu bir komite kurdu. Ne var ki, Hamas burada tam anlamıyla kök salamadan 

Körfez Savaşı’nın ABD lehine sonlanması ve aynı sıralarda Ürdün istihbaratı 

tarafından örgütün silah kaçakçılığı faaliyetleri tespit edilip bazı üyelerin 1991’de 

tutuklanmasıyla118 Tanfidi üyeleri119 1992’ye kadar bu ülkeden ayrılmaya başladı.120  

                                                 
117 Tamimi, Hamas: A History…, s.59-60. 
118 Bu tutuklular 1991’de bırakılmıştır. Bu gelişmede, o sırada örgütün Ürdün temsilcisi olan İbrahim 

Goşe’nin Ürdün otoriteleriyle yaptığı temaslar etkili olmuştur. 
119 Marzuk’un yönlendirmesiyle bazı üyeler ABD’ye yerleşirken, o dönemde Marzuk’un yardımcısı 

olan ve Filistin’deki kola lojistik destekten sorumlu Halit Meşal Londra’ya gitti.  
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1992’in sonunda, bir yandan FKÖ ve Ürdün Hamas’ı dikkat edilmesi gereken 

bir örgüt olarak nitelendirmeye başlarken, diğer yandan İsrail de örgüte savaş ilan 

etti. Bu gergin ortamı stratejik bir hamleyle kendi lehine çevirebileceğini düşünen 

Yaser Arafat, dış liderlikle görüşerek Ürdün ile Hamas arasında arabuluculuk 

teklifinde bulundu. Bu teklifin Hamas’ın örgütlenme tarihi açısından önemi 

Tanfidi’nin aynı yıl FKÖ’dekine benzer bir şekilde yeni siyasi bir birim 

oluşturmasına vesile olması ve bu bağlamda başkanı Musa Ebu Marzuk olan Siyasi 

Büro’nun kurulmasıdır. Bu birimin kurulmasına Ürdün yetkilileri izin vermeyince, 

örgütün askeri faaliyetler gibi bu ülkeyi zor durumda bırakacak eylemlerden uzak 

durması şeklinde özetlenebilecek sözlü bir anlaşma yapıldı ve izin alındı. Bu gelişme 

de örgüt ile Ürdün ilişkilerini yeniden düzeltti.121 İlk defa belirli bir merkezinin, 

uygun bir coğrafyada iyi örgütlenmiş bir karar alma mekanizmasının kurulmasını 

sağlayan bu gelişme, hala Hamas tarafından örgütün kurumsallaşma sürecinde bir 

mihenk taşı olarak görülmektedir.122 Bu olumlu gelişmeye rağmen, sorunların burada 

bitmediğini belirtmek gerekmektedir. Öyle ki, Ürdün-Hamas ilişkileri örgütün bu 

ülkeden ayrılmak zorunda kaldığı 90’lı yılların sonuna kadar çalkantılı bir seyir 

izleyecek ve Siyasi Büro’nun önde gelen beş üyesi olan Halit Meşal, Musa Ebu 

Marzuk, İbrahim Goşe, İzzet el Rişhik ve Sami Hatir 1999 yılında Ürdün tarafından 

                                                                                                                                          
120 Ibid., s.71-75. 
121 Ürdün’ün bu şekilde bir tavır değişikliğine gitmesinin birkaç nedeni vardır. Bir kere, Ürdün, ülkede 

oldukça destekçisi olan Hamas’ın 1970’lerde bu ülkeye çok ciddi sıkıntılar yaşatan FKÖ karşısında 

dengeleyici bir güç potansiyeline sahip olarak görüyordu. İkincisi, Kral Hüseyin, Hamas’ı 

kontrolünde tutan bir ülke olarak Ürdün’ün İsrail-Filistin barış süreci ve bölge politikalarında söz 

sahibi olacağını düşünüyordu. 90’ların sonunda Kralın bu düşüncesinin uygulamaya geçiremeyeceği 

ortaya çıkmıştır. Bu yıllara kadar kimi zaman baskı nedeniyle kimi zaman da stratejik nedenlerle 

kendi isteğiyle Hamas’ın Ürdün’de kalmasını zorlaştıracak şekilde bu örgüte zarar vermiştir. Sonuç 

olarak, hiçbir zaman Mısır’ın üstlendiği gibi bir arabuluculuk rolünü oynayamamıştır. Bkz: Ibid., 

s.77, 80-81 ve 145. 
122 Ibid., s.75-77. 
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sınır dışı edilecektir. Nihayetinde, Hamas’ın dış liderliği önce Katar’a, sonra 

Suriye’ye yerleşecektir.123  

 

a) Hamas’ın Parlamentosu: Şura Meclisi 

Hamas’ın bugünkü siyasi yapılanması işlevsel ve coğrafi bir sınıflandırma 

üzerinden anlaşılabilmektedir. İlk olarak işlevsel ayrıma bakıldığında hiyerarşik bir 

yapı karşımıza çıkmaktadır. Buna göre, en tepede Şura Meclisi yer alır. Bu Meclis, 

Hamas’ın siyasi manevraları ve önemli kararlarının ahlaki ve normatif açılardan 

doğru olup olmadığına oy çokluğuyla karar verir.124 Örgütün siyasi hedeflerini ve 

genel stratejisini belirleyen125 Şura Meclisi, kilit önemdeki konular hakkında nihai 

karar merciidir. Bu konulara Hamas’ın İsrail’e karşı tutumu ve örgütün barış 

görüşmelerine katılıp katılmayacağı126 örnek verilebilir. Şura Meclisi’nin önemli bir 

diğer görevi de Siyasi Büro üyelerini ve başkanını seçmektir.127 Bunun yanında, 

hiçbir Siyasi Büro üyesi kendiliğinden başkanlığa aday olamaz. Adaylık için en az 

                                                 
123 1999-2011 döneminde Katar ile Şam arasında mekik dokuyan Meşal, 2001’de tam anlamıyla 

Şam’a yerleşmiştir. Bkz: Yehudit Barsky, “Hamas: The Islamic Resistance Movement of Palestine,” 

The American Jewish Committee, 2006, http://www.ajc.org/atf/cf/%7B42D75369-D582-4380-

8395-D25925B85EAF%7D/HAMAS2006.PDF, (1 Ocak 2013). 

 Suriye’nin seçilmesinde o dönemki Şam yönetiminin İsrail karşıtı tutumu yanında jeostratejik 

konumu oldukça etkili olmuştu. Bu konum, örgüte dış yardım, silah ve patlayıcıların ulaştırılmasını ve 

örgüt militanlarının eğitilmesini kolaylaştırıyordu. Bkz: Gary C. Gambill, “Sponsoring Terrorism: 

Syria and Hamas,” Middle East Intelligence Bulletin, Vol. 4, No. 10, 

http://www.meforum.org/meib/articles/0210_s1.htm, (24 Mayıs 2012). 
124 Mishal ve Sela, op.cit., s.161’den Al Shira, 4 January 1993. 
125 Jeroen Gunning, Hamas in Politics: Democracy, Religion, Violence, London : Hurst & Co., 

2007, s.100. 
126 Mohamad Bazzi, “Isolating Hamas Reinforces Hard-Liners’ Stance,” 20 Nisan 2008, Council on 

Foreign Relations, http://www.cfr.org/israel/isolating-hamas-reinforces-hard-liners-stance/p16066, 

(25 Ocak 2012).  
127 “Mash'al Reelected Leader of Hamas Politburo,” Ma’an News, 27 April 2009, 

http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=210134, (25 Ocak 2012).  

http://www.ajc.org/atf/cf/%7B42D75369-D582-4380-8395-D25925B85EAF%7D/HAMAS2006.PDF
http://www.ajc.org/atf/cf/%7B42D75369-D582-4380-8395-D25925B85EAF%7D/HAMAS2006.PDF
http://www.meforum.org/meib/articles/0210_s1.htm
http://www.cfr.org/israel/isolating-hamas-reinforces-hard-liners-stance/p16066
http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=210134
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bir Şura Meclisi üyesi teklifte bulunmalıdır ve bunun ardından Meclis’te oylama 

yapılmalıdır.128 

Hamas bir devlet gibi düşünüldüğünde parlamentoya tekabül eden Şura 

Meclisi’nin iradesi olmayan hiçbir karar ne denli güçlü olursa olsun hiçbir lider 

tarafından hayata geçirilemez.129 Filistin içinde ve dışında ikamet eden Meclis 

üyelerinin130 kimler olduğu güvenlik endişesi nedeniyle gizli tutulmaktadır. Öyle ki, 

55 üyeli131 Meclis’in başkanının 2011’de ölen Muhammed Hasan Şama132 olduğu, 

ancak aynı yıl ilk kez resmen açıklanmıştır.133 Yine aynı şekilde, Şura Meclisi 

üyelerinin önemli bir kısmı tutuklanma veya öldürülme korkusuyla Filistin’e giriş 

yapamadığından bir karar alınmadan önce üyeler arası istişareler şifreli mesajlarla, 

cep telefonu, faks ve e-posta aracılığıyla yapılabilmektedir.134 Bu üyeler içerisinde 

Batı Şeria, Gazze Şeridi, İsrail hapishanelerindeki liderlikten135 ve dış liderlikten 

temsilciler yer almaktadır.136 Şura Meclisi üyeleri seçimle iş başına gelir. Bu üyelerin 

adaylığı önce Şura Meclisi’ne doğrudan bağlı olan ve bölgesel veya yerel olarak 

                                                 
128 Saleh Al-Naami, “Hamas at Home and Abroad,” Al Ahram Weekly Online, 

http://weekly.ahram.org.eg/2012/1083/re5.htm, (4 Şubat 2012). 
129 Gunning, op.cit., s.101. 
130 Amr, “Hamas: A Historical…”, s.13. 
131 İbrahim Barzak, “Longtime Hamas Leader Mashaal Asks to Quit,” Knox News, 21 January 2012, 

http://www.knoxnews.com/news/2012/jan/21/hamas-leader-khaled-mashaal-wont-seek-new-term/, 

(25 Ocak 2012). 
132 1935’te Aşkelon’da doğan Şama mülteci bir aileden geliyordu. Birkaç kez İsrail tarafından 

tutuklanan Şama, 1992’de Lübnan’ın güneyine sürülen Hamas üyelerinden biriydi. 76 yaşında doğal 

nedenlerle öldü. 
133 “Influential but Nearly Anonymous, Hamas Founder Muhammad Shama Dies in Gaza,” 680 News, 

10 Haziran 2011, http://www.680news.com/news/world/article/238792--influential-but-nearly-

anonymous-hamas-founder-muhammad-shama-dies-in-gaza, (25 Ocak 2012). 
134 Bazzi, “Isolating Hamas Reinforces...”. 
135 Bu yapının başına Temmuz 2009’da yapılan seçimlerle Yahya el Sinvar gelmiştir. Bkz: Matthew 

Levitt and Stephanie Papa, “Reality Contradicts New Hamas Spin,” 10 Ağustos 2009, 

http://www.thecuttingedgenews.com/index.php?article=11505, (25 Ocak 2012). 
136 Levitt, “Political Hardball Within…”. 

http://weekly.ahram.org.eg/2012/1083/re5.htm
http://www.knoxnews.com/news/2012/jan/21/hamas-leader-khaled-mashaal-wont-seek-new-term/
http://www.680news.com/news/world/article/238792--influential-but-nearly-anonymous-hamas-founder-muhammad-shama-dies-in-gaza
http://www.680news.com/news/world/article/238792--influential-but-nearly-anonymous-hamas-founder-muhammad-shama-dies-in-gaza
http://www.thecuttingedgenews.com/index.php?article=11505


50 

 

bilinen Şura Meclisleri tarafından belirlenir.137 Bunun yanında, yerel Şura Meclisleri 

bağlı oldukları Şura Meclisi kararlarını uygulamaktan sorumludurlar.138 

 

b) Hamas’ın Yürütme Organı: Siyasi Büro 

Tanfidi, 1992 yılında bugün örgütün ikinci önemli organı Siyasi Büro adını 

almıştır.139 Şura Meclisi’nin altında yer alan Siyasi Büro, finans, dış ilişkiler, 

propaganda, iç güvenlik ve askeri konularda yetkilere sahiptir.140 Örgütün 

politikalarını hayata geçirmek yanında örgüt faaliyetlerinin günün koşullarına 

uyumlu hale getirilmesinden de sorumlu olan Siyasi Büro’nun Filistin dışında ikamet 

eden141 15 üyesi vardır.142 Siyasi Büro’nun bugün bilinen üyeleri, Başkan Yardımcısı 

Musa Ebu Marzuk, Muhammed Nazal,143 İmad el Alami, İbrahim Goşe, İsam el 

Naccar, Sami Hatir, İzzet el Rişhik ve Usama Hamdan144dır.145 Başkanı ise, en son 

                                                 
137 “Mash'al Reelected Leader …”.  
138 Levitt, “Political Hardball Within…”.  
139 Marzuk, Tamimi ile röportajında, Tanfidi’nin, FKÖ’nün liderlik yapısından esinlenerek Siyasi 

Büro adında bir yapılanmaya dönüştüğünü belirtmiştir. Bkz: Tamimi, Hamas: A History…, s.75’den 

yazarın Musa Ebu Marzuk ile röportajı, Damascus, 17 July 2004.   
140 Mishal ve Sela, op.cit., s.173. 
141 Ibid., s.161-62. Aynı kaynakta Şura Meclisi üyelerinin de Filistin dışında yaşadığı iddia 

edilmekteyse de Meclis Başkanı olan Şama’nın son ikamet yerinin Gazze Şeridi olduğu bilinmektedir. 

Bkz: “Influential but nearly anonymous…”. 
142 Barzak, “Longtime Hamas Leader…”. 
143 Muhammed Nazal 1963’te Amman’da doğdu. Pakistan’daki Karaçi üniversitesinden lisans 

derecesi alan Nazal kimya üzerine yüksek lisans yapmıştır. İlk olarak Pakistan’da Müslüman 

Öğrenciler Birliği’nin genel başkanı olan Nazal Hamas’a 1989’da katılmıştır, 1992’de örgütün Ürdün 

temsilcisi olmuştur. 2009’da yapılan seçimlerden bugüne örgütün Lübnan temsilciği görevini 

yürütmektedir. Bkz: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/nazzal.html, (4 Şubat 

2012). 
144 Gazze doğumlu Usama Hamdan mülteci bir aileden gelmektedir. Eğitim hayatını Kuveyt’te geçiren 

Hamdan, Hamas’a örgütün Tahran şubesinde çalışmaya başlayarak katılmış ve 1994’te örgütün İran 

temsilciliği görevine gelmiştir. 1998’de Hamas’ın hem Lübnan hem de dış ilişkiler sorumlusu 

olmuştur. 2009’da Hamas’ın Ürdün temsilciliğine seçilmiştir. Bkz: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Osama_Hamdan, (10 Mart 2011).  
145 Tamimi, Hamas: A History…, passim. 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/nazzal.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Osama_Hamdan
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2013’te Kahire’de yapılan seçimlerde Şura Meclisi tarafından tekrar seçilen146 Halit 

Meşal’dir.147 

Siyasi Büro, örgütü yerel düzeyde üç birim üzerinden kontrol etmektedir. 

Bunlardan biri, dava faaliyetleri ile güvenlik ve etkinlik birimleri arasında 

eşgüdümden sorumlu İdari Birim’dir.148 Diğerleri ise, Gazze Şeridi ve Batı Şeria 

Ofisleridir. Bu ofisler her iki bölgedeki komuta kademeleri arasındaki irtibatı 

sağlarlar.149 

c) Yürütme Ofisi 

Şura Meclisi ve Siyasi Büro haricinde, kaynaklarda hakkında ayrıntılı bilgiye 

rastlanılmayan ve örgütlenme şemasında tam olarak nereye oturduğu bilinmeyen bir 

Yürütme Ofisi’nden de bahsetmek gerekmektedir. Bu Ofis, örgütün Nisan 2009 

tarihinde gerçekleştirdiği Siyasi Büro seçimleri ile aynı zamanda seçim yöntemiyle 

oluşturulmuştur. Buna göre, Ofis, Şura Meclisi ile karşılaştırıldığında ondan daha dar 

kapsamlı bir danışma konseyi niteliğindedir. Ofis üyelerine gelince, bu üyeler, Siyasi 

                                                 
146 “Khaled Mashaal Re-Elected as Hamas Leader”,  Deutsche Welle, 1 April 2013, 

http://www.dw.de/khaled-mashaal-re-elected-as-hamas-leader/a-16713104, (7 Nisan 2013). 
147 Halit Meşal 1956’da Filistin topraklarında doğdu. Hayatının büyük kısmını güvenlik gerekçesiyle 

bu topraklar dışında geçirmek zorunda kalan Halit Meşal’in İslami örgütlerle ilk teması, gençlik 

dönemini geçirdiği Kuveyt’te başladı ve henüz on beş yaşındayken MKÖ’ye katıldı. Hamas’a 

kurulduğu dönemde katılan Meşal, Filistin’e yerleşmeyerek Kuveyt’te kalmaya devam etmiş ve 

örgütün bu ülkedeki faaliyetlerini yürütmekten sorumlu olmuştur. Irak’ın Kuveyt’i işgaliyle Ürdün’e 

yerleşen ve Hamas’ın bu ülkedeki en üst düzey sorumlusu olan Meşal’in uluslararası kamuoyunda 

görünür hale gelmesi ise, 1995’te örgütün Siyasi Bürosunun başındaki Musa Ebu Marzuk’un 

tutuklanması nedeniyle bu birimin başına gelmesiyle mümkün olmuştur. Bu görev ile Hamas’ta kilit 

bir konuma erişen Meşal’in doğrudan politika ile ilgili olmayan sorumluluklarının başında seyahat 

kısıtlaması olmaması nedeniyle örgütün uluslararası finansmanını temin etmek, bir diplomat gibi 

çeşitli ülkelerde örgütü temsilen görüşmeler yapmak ve basına demeçler vermek gelmektedir. Son 

olarak, Meşal 1999’da Ürdün’den sürülmesi sonucu önce Katar ve sonra 2011 yılına kadar ailesi ile 

birlikte yaşadığı Şam’a yerleşmiştir. Bkz: Eben Kaplan, “Profile of Khaled Meshal”, Council on 

Foreign Relations, 13 July 2006, http://www.cfr.org/terrorist-leaders/profile-khaled-meshal-aka-

khalid-meshaal-khaleed-mashal/p11111, (11 Şubat 2011). 
148 Administrative Unit 
149 Mishal ve Sela, op.cit., s.162’den Roni Shaked and Aviva Shabi, Hamas: M'emunah B'allah 

L'Derekh Hateror, Jerusalem, Keter Publishing House, 1994, s. 152 ve 154.  

http://www.dw.de/khaled-mashaal-re-elected-as-hamas-leader/a-16713104
http://www.cfr.org/terrorist-leaders/profile-khaled-meshal-aka-khalid-meshaal-khaleed-mashal/p11111
http://www.cfr.org/terrorist-leaders/profile-khaled-meshal-aka-khalid-meshaal-khaleed-mashal/p11111


52 

 

Büro’nun tüm üyeleri, Şura Meclisi başkanı, başkan yardımcısı ve sekreterine 

ilaveten Şura Meclisi üyeleri arasından seçilen yedi üye ile birlikte 25 üyeden 

oluşmaktadır.150 

d) Hamas’ın Bölge Düzeyinde Liderlikleri 

Siyasi örgütlenme konusunda işlevsel olarak yapılan ayrım yanında coğrafi 

bir ayrıma da gidilmektedir. Bu ayrım daha çok örgütün liderlik yapısında 

görülmektedir. Buna göre, Hamas, temelde içeride ve dışarıda olmak üzere iki ana 

kola sahiptir. İçerideki koldan kasıt Filistin topraklarıdır. Filistin toprakları Gazze 

Şeridi ve Batı Şeria olarak ikiye ayrılmıştır. Dışarıdaki koldan kasıt ise, Suriye, 

Ürdün, Lübnan gibi Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı Arap ülkeleridir.151 Temel 

yapısının ötesinde daha detaylı incelendiğinde, örgütün dört ayaklı bir liderlik 

yapısına sahip olduğu görülmektedir. Bu ayaklar, Gazze Şeridi, Batı Şeria, İsrail 

hapishaneleri ve Şam’dır.152 Gazze liderliği kolektif bir liderlik görüntüsü 

sergilemektedir. Gazze’deki üst düzey liderler Mahmut Zahar,153 İsmail Haniye154, 

                                                 
150 “Mash'al Reelected Leader…”. 
151 Hroub, op.cit., s.118. 
152 Yoram Cohen ve Jeffrey White, “Hamas in Combat: The Military Performance of the Palestinian 

Islamic Resistance Movement”, The Washington Institute For Near East Policy, October 2009, 

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/hamas-in-combat-the-military-performance-

of-the-palestinian-islamic-resista, (21 Eylül 2013), s.3. 
153 Hamas’ın en eski üyelerinden biri olan 1945 Gazze doğumlu Mahmut Zahar şiddeti amaç değil, 

araç olarak görmesi nedeniyle örgütün ılımlı liderlerinden biri olarak nitelendirilmekteydi. Ancak 

ılımlı olsa da 2004’te aile bireylerinin yaralanmasına ve oğlunun ölmesine neden olan İsrail 

saldırısının ardından  şiddeti ön plana almıştır. Hamas’ın 2006 zaferinden sonra Dışişleri Bakanlığı 

yapan, ancak Birlik Hükümeti görüşmeleri başarısız olunca görevi bırakmak zorunda kalan Zahar, 

aynı zamanda eski bir cerrahtır. Cerrahlığı döneminde Gazze İslam Üniversitesi’nde başka bir Hamas 

üyesi/lideri ve cerrah olan Abdullaziz el Rantisi ile birlikte çalışmıştır. 80’lerin sonunda Rantisi ile 

birlikte Güney Lübnan’a sürülen örgüt üyelerinden olmuş ve onunla bir çeşit kolektif liderlik de 

yapmıştır. Zahar bugün herhangi bir birimin başında olmasa da iç liderlikte son sözü söyleyenlerden 

biri olarak görülmektedir. Bkz: O’Sullivan, op.cit., s.176. 
154 1963 Gazze doğumlu İsmail Haniye’nin dünya kamuoyu tarafından bilinmesi Hamas’ın 2006 

seçim zaferi sonrası başbakan olarak atanmasıyla gerçekleşmişti. Birinci İntifada sırasında Gazze 

İslam Üniversitesi’nde öğrenci olan Haniye bu dönemde örgütün bir üyesiydi ve bu nedenle o dönem 

boyunca tutuklu kaldı. Bir süre sonra çok sayıda Hamas üyesi gibi Güney Lübnan’a sürülen Haniye 

buradan döndüğünde mezun olduğu üniversitenin dekanı olmuştur. Ilımlı bir imaja sahip olan Haniye, 

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/hamas-in-combat-the-military-performance-of-the-palestinian-islamic-resista
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/hamas-in-combat-the-military-performance-of-the-palestinian-islamic-resista
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Fethi Hamad155 ve Ahmet Yusuf156’tur.157 2006 seçimleriyle Başbakan olan İsmail 

Haniye kamuoyuna Gazze lideri olarak yansıtılsa da aslında iç liderliğin Hamas 

hiyerarşisi bağlamında bir numarası Mahmut Zahar’dır. Haniye ise ikinci kişidir.158 

Gazze liderliği, dışarıdan Lübnan’daki liderlikle, içeriden Batı Şeria liderliği ile 

karşılıklı eşgüdüm halindedir. Batı Şeria liderliği ise, Gazze liderliğine ilaveten 

hapishane liderliği ile karşılıklı eşgüdümde bulunmaktadır. Dış liderliğin merkezi 

olan Siyasi Büro, Lübnan, Suriye, İran ve Körfez ülkelerindeki liderlik üzerinde 

doğrudan kontrole sahiptir. İç liderliğin üç kolu ile de karşılıklı eşgüdüm ve etkileşim 

içindedir. Buna ilaveten, Gazze liderliği ile ilişkisi biraz daha işbirliği ve karşılıklı 

istişare mekanizmasına dayanmaktadır.159  

Hem İsrail’in Hamas’ı hedef alması hem de Hamas’ın varlığını 

sürdürülebilmesi için dış kaynağa ihtiyaç duyması nedeniyle birbiriyle rekabet 

halindeki gruplardan oluştuğu bilinmektedir. İsrail’in örgüt liderliğini defalarca hedef 

alması örgütü beklenmedik liderlik değişikliklerine gitmek zorunda bırakmıştır. 

Ayrıca İran, Suudi Arabistan ve Katar gibi devletlerden maddi ve siyasi destek almak 

zorunda kalması örgütün içinde farklı devletlere yakın kanatların ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. Meşal, Katar’ın desteğini alırken, Zahar İran ile yakın bir ilişki 

yürütmektedir.160 

                                                                                                                                          
Birlik Hükümeti görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından başbakanlık görevini bırakmak 

zorunda kalmıştır. Bkz: Ibid., s.170. 
155 1961’de Gazze’de doğdu. Bir süre örgütün halkla ilişkilerini yöneten Hamad, Said Siyam’ın 

2009’da İsrail’in Dökme Kurşun Operasyonu’nda ölmesi sonucu onun yerine Hamas yönetiminin 

İçişleri Bakanlığına getirildi. 
156 1950’de Gazze’de doğan Yusuf, 1980’lerden 2005’e kadar ABD’deki bulunan Hamas 

kurumlarında faaliyet gösterdi. Bugün Hamas yönetiminin Dışişleri Bakan yardımcısı ve sözcüsüdür. 
157 Jim Zanotti, “Hamas: Background and Issues for Congress”, Congressional Research Service, 

http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/R41514.pdf, (29 Haziran 2011). 
158 Barsky, op.cit., s.17. 
159 Cohen ve White, op.cit., s.3. 
160 Infra., s.129. 

http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/R41514.pdf
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Siyasi Büro’nun ve dolayısıyla dış liderliğin Gazze liderliğine göre daha çok 

öne çıkmasının birkaç nedeni vardır. Bir kere, dış liderlik yapılanması örgütün finans 

kaynaklarını sağlamaktadır ve dış dünya ile bağlantısı kesilmiş olan Gazze liderliği 

bu kaynaklara bağlıdır.161 İkincisi, örgütün dışa açılan yüzüdür ve dış ilişkilerini 

yürüten temsilcisidir. Üçüncüsü, Hamas’ın Lübnan ve İran’daki militanlarının 

eğitimi ve teçhizat temini gibi askeri konuların yönetiminde önemli bir rol 

oynamaktadır. Dış liderliğin iç liderliğe göre en büyük dezavantajı, Gazze’den uzak 

kalması nedeniyle buradaki sorunların tüm çıplaklığıyla farkında olamamasıdır.162 

Hamas’ın siyasi örgütlenmesinde var olan iç ve dış ayrımı Hamas’ın medya 

ağında da mevcuttur, ancak Filistin içindeki medya ağı dışarıdakine göre daha 

aktiftir. Günümüzde medyanın kitleleri etkilemede sahip olduğu rol göz önüne 

alındığında, bir örgütün Filistin siyasetinde etkin olabilmesinin en önemli 

araçlarından biri propaganda faaliyetleridir. Hamas da medyanın önemini kavramış 

bir örgüt olarak, elindeki teknolojik imkanlarla sahip olabileceği en etkin medya 

ağına sahiptir.    

 

2. Bir Propaganda Aracı Olarak Hamas Medyası 

Medya araçlarını oldukça başarılı kullanan Hamas’ın dergiden televizyona 

çeşitli yayın organları vardır. Bunlardan biri, aylık olarak çıkarılan ve örgütün 

kuruluşundan bugüne yayını devam eden Filastin al Muslimah’tır. Filastin el 

Muslimah’ın editörlüğü Şam’dan yapılmakta, Beyrut’ta basılmakta ve ABD, Avrupa, 

                                                 
161 Bazzi, “Isolating Hamas…”. 
162 Cohen ve White, op.cit., s.3. 
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Avusturalya ve Orta Doğu ülkelerine dağıtılmaktadır.163 İkinci olarak örgütün 

haftalık olarak çıkarılan el Vatan ve el Risala isimli gazeteleri vardır ve Filistin 

Yönetimi’ne (FY) muhalif sesler olan bu gazeteler sırasıyla lisanslarını aldıkları 

1995 ve 1997 yıllarından beri basılmaktadır.164 Üçüncüsü, her ne kadar örgütün 

kurulduğu dönemden beri yasadışı yayın yapan radyo istasyonları olsa da yasal 

yollarla yayın yapan, Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde örgütün propagandası açısından 

önem taşıyan Savt el Aksa Radyosu’dur.165 Dördüncüsü, örgütün katıldığı ilk genel 

seçimler olan 2006 seçimlerinden kısa bir süre önce yayın izni aldığı ve seçimleri 

kazanmasında çok etkili olduğu belirtilen el Aksa Televizyonu’dur. Bu kanal, 2006 

sonrasında örgütün seçim propagandasını yürütme misyonunun ötesine geçmiş ve 

çocuk programlarından haberlere kadar çeşitli programlar yapmaya başlamıştır. Son 

olarak, teknolojiyi ve insanların eğilimini takip eden örgüt, internet aracılığıyla sesini 

duyurmaktadır. Bu bağlamda, örgütü forumlara, haberlere ve videolara yer verilen 

çok sayıda web sitesi üzerinden ve sosyal ağlar aracılığıyla takip etmek mümkündür. 

Bu sitelerden en bilineni en az yirmi web sitesi ağından oluşan ve Halit Meşal’in 

talimatlarıyla Beyrut’ta yaşayan Hamas üyesi Nizar Hüseyin’in yönettiği Palestine-

info’dur.166  

Hamas’ın medya organlarında sadece Filistinlilere hitap edilmemekte, genel 

olarak Filistin davası adına tüm dünyaya hitap edilmektedir. Yayınlar hazırlanırken 

özellikle çocuklara yönelik propaganda üzerinde çok çalışıldığı izlenimi elde 

                                                 
163 Tomer Mozes ve Gabriel Weimann, “The E-Marketing Strategy of Hamas,” Studies in Conflict 

and Terrorism, Israel, 5 February 2010, http://ofakim.haifa.ac.il/g-works/tomer-mozes-artical.pdf, (6 

Şubat 2012), s.212-13. 
164 Ibid., s.213’den Hillel Nossek ve Khalil Rinnawi, “Censorship and Freedom of the Press under 

Changing Political Regimes,” Gazatte: The International Journal for Communication Studies, 

2003, Vol. 65, No. 2. 
165 Idem..’den Vivian Salama, “Hamas TV: Palestinian Media in Transition,” 2006, 

http://www.tbsjournal.com/salamapf.html. 
166 Idem.. 

http://ofakim.haifa.ac.il/g-works/tomer-mozes-artical.pdf
http://www.tbsjournal.com/salamapf.html
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edilmektedir. Mesela el Aksa Televizyonu’nda yayınlanan bir çocuk programında 

maskot olarak Mickey Mouse kullanılmakta ve bu maskot ile birlikte bir kız çocuğu, 

programı cihat fikrini aşılayacak şekilde yönetmektedir. Bu programa bağlanan 

çocuklardan direniş ve düşmanı yenmeye yönelik şiirler ve şarkılar istenmektedir. 

Programa telefonla katılan bir çocuk hazırladığı parçalarda teslimiyet gibi 

motivasyon kırıcı ifadeler kullandığı takdirde uyarılmakta ve ondan parçasını 

mücadeleci ifadeler içerecek şekilde yeniden söylemesi istenmektedir. Bu görüntüler 

izlendiğinde programı sunanlar dahil olmak üzere çocukların adeta bir militan gibi 

cihat tutkusuyla dolduğu rahatlıkla görülmektedir. Yine okullarda çocuklara örgütün 

ideolojisi doğrultusunda verilen eğitim el Aksa Televizyonu’ndan yayınlanmakta ve 

böylece kelimenin tam anlamıyla örgüt ideolojisinin etkilemediği tek bir çocuk bile 

bırakılmamaktadır. Çocuklar tarafından hazırlanan veya söylenen tüm bu şarkı veya 

şiirlerde geçen kelimeler incelendiğinde, bir çocuğunun zihin dünyasında yer 

etmemesi gereken çok sayıda “silah, kan, savaş” kelimesine ve çeşitli küfürlere 

rastlanmaktadır.167 Bu yöntemlerin çocukların psikolojisini etkilediği aşikar olsa da 

işgal altındaki Filistin topraklarında savaşın, açlığın ve korkunun günlük hayatın bir 

parçası haline gelmesinin de her insanın psikolojisini olumsuz etkilediği gerçeği 

unutulmamalıdır. 

Hamas her ne kadar günümüzde medya organlarının da desteğiyle yürüttüğü 

siyasetle öne çıkmaktaysa da kuruluşundan bugüne İsrail ile mücadelesinde gücünü 

askeri yapılanmasından almış; İsrail’in, Hamas ile mücadelesinde birincil hedefi de 

Hamas’ın askeri kanadı olmuştur. Bu bağlamda, Hamas’ın en gizli kanadı askeri 

kanadıdır. 

                                                 
167 Görüntüler ve metinler için bkz: http://www.palwatch.org/main.aspx?fi=844, (13 Mart 2011).  

http://www.palwatch.org/main.aspx?fi=844
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3. Askeri Kanat: İzzettin el Kassam Tugayları168 

Hamas’ın ilk kurulduğu yıllarda askeri faaliyetlerinden sorumlu birim olan 

Filistin Mücahitleri ve bu faaliyetleri haricindeki güvenlik konularından sorumlu 

Cihaz Aman’ın saldırı gücü olan Mecd, 1991’de bir çatı altında birleştirildi ve bu 

birimin adı İzzettin el Kassam Tugayları oldu.169 Kurulmasından itibaren bir süre 

daha Mecd’in işbirlikçileri tespit etme ve cezalandırma görevini devam ettiren 

Tugaylar, aynı yılın Aralık ayında bugünkü işlevine kavuştu: İsrail’e karşı militan 

faaliyetler yürütmek. Hamas’ın askeri kanadı haline geldiğinin ilk işareti olarak da 

İsrailli bir sivil öldürüldü.170 1990’ların ortalarında hem Gazze Şeridi hem de Batı 

Şeria’daki üye sayısı yüz kişiden azdı ve bu bağlamda, izledikleri strateji küçük 

hücreler halinde etkin çalışmak üzerine kuruluydu. Bu dönemde, Tugaylar bu 

                                                 
168 İzzettin el Kassam Tugaylarının internet sitesinde bu kelimenin anlamı, İngilizce karşılığı olan 

“Ezzedeen al-Qassam kelimesi üzerinden şu şekilde açıklanmıştır: “Ezz, destek, gurur, bağlılık; deen, 

din anlamına gelir. Ayrıca al-Qassam kıran veya bölen olarak da çevrilebilir.” 1882 yılında Suriye’de 

doğan ve genç yaşta Mısır’a yerleşen el Kassam Mısır’da İngiliz işgaline karşı direniş yanlısı 

hareketlerle bağlantısı olan Selefilikten etkilenmiş ve İslami düşüncesini bu doğrultuda 

şekillendirmişti. Mısır’daki el Ezher Üniversitesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra İslami bilinci 

aşılamak amacıyla çeşitli bölgelere giden ve Hayfa Cami imamı olan el Kassam’ın düşüncesinin 

temelinde içeride “kafirler”e, dışarıda Batı’ya ve “Siyonist varlığa” karşı “İslam” yer almaktaydı. 

Hayfa’da Kuran’ı ve cihat kavramını öğretmek yoluyla okuma yazma bilmeyenlere, çiftçilere, çeşitli 

sektörlerden emekçilere yönelik hizmetlerde bulunan ve fikirlerini yaymak için bununla yetinmeyen el 

Kassam, Müslüman Gençlik Derneği’ni kurdu. Bu girişimler, Filistin topraklarındaki dava 

faaliyetlerinin temelleri olarak görülebilir. Söz konusu hizmetlerinin meyvesini 1930’larda cihat 

yolunda gönüllü üyelerden meydana gelen hücre yapılanmaları olarak aldı. Bu hücrelerin bir kısmı 

silah temin etme, bir kısmı İngiliz ve Yahudiler hakkında istihbarat toplama, bir kısmı haberleşme ve 

tanıtım ile görevliyken, bir kısmı da askeri eğitimden sorumluydu ve oluşturdukları bu cihat hedefli 

yapılanma ile yerleşim merkezlerine saldırılar düzenlediler. Filistin topraklarında işgale karşı cihat 

yoluyla direnişe katkıda bulunması ve hayatına mal olan mücadelesi, 1935’te Cenin’de öldürülen el 

Kassam’ın şehit olarak nitelendirilip aynı fikri temele sahip Hamas’ın askeri kanadına isminin 

verilmesine neden olmuştur. Bkz: “Ezzedeen Al-Qassam Brigades,” Ezzedeen Al-Qassam Brigades 

Information Office, http://www.qassam.ps/aboutus.html, (4 Şubat 2011); Chehab, op.cit., s.55-56; 

Baruch Kimmerling ve Joel S. Migdal, The Palestinian People: A History, 1. Baskı, London, 

Harvard University Press, 2003, s.65’ten Shai Lachman, (1982) “Arab Rebellion and Terrorism in 

Palestine 1929-1939: The Case of Sheikh Izz al-Din Al-Qassam and his Movement”, Zionism and 

Arabism, ed. Elie Kedourie and Sylvia G. Haim. Frank Cass, p.61. 
169 Bu isim, hem Tugayların ilk komutanı hem de kurucusu olan Velid Akel tarafından verilmiştir. 

Bkz: Mishal ve Sela, op.cit., s.64. 
170 Bu kişi Gazze Şeridi’nde Kafr Darom yerleşiminde yaşayan Doron Shorshan’dı. Bu olaydan sonra 

Tugayların ses getiren ikinci eylemi aynı zamanda ilk intihar eylemi olan 16 Nisan 1993’te Batı 

Şeria’da gerçekleştirdiği bombalı saldırıdır. Bkz: Matthew Levitt, Hamas: Politics, Charity, and 

Terrorism in the Service of Jihad, Yale University Press, c2006, s.11. 

http://www.qassam.ps/aboutus.html
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hücreler aracılığıyla hedef seçme, keşif yapma ve saldırı düzenlemekle sınırlı hareket 

edebiliyordu.171 

İzzettin el Kassam Tugayları, tarihini İngiliz mandası döneminde başlayan ilk 

Filistin direniş hareketlerine dayandırmaktadır. Hedeflerini Filistin’i özgürleştirmek, 

mültecilerin geri dönüşünü sağlamak ve mahkumlarının salıverilmesi olarak 

tanımlayan İzzettin el Kassam Tugayları, direnişten kendilerini sorumlu tutmakta ve 

hatta direnişi hedeflerine ulaşmada bir araç olarak kullandıklarını açıkça 

belirtmektedirler. Direnişi işgale karşı başlattıklarını vurgulayan Tugaylar, özellikle 

“Siyonist” düşman şeklinde nitelendirdiklerinin ancak “bu dilden” anladığını da 

açıkça ifade etmektedirler. Örgüt, İsrail’i ve bildirilerinde sıkça belirttikleri üzere, 

İsrail ile işbirliği halinde olan Filistinlileri düşman olarak görmektedir. Bu 

düşmanlara karşı halkı da kendileriyle birlikte hareket etmeye çağıran Tugaylar, her 

seferinde “Filistin’in herhangi bir karış toprağındaki işgali meşru olarak 

tanımadıklarını” da vurgulamaktadırlar. Hedeflerini ve düşmanlarını açıkça bildiren 

İzzettin el Kassam Tugayları bildirilerinde çarpıcı bir vurguya da yer vermektedirler: 

Başkentleri Kudüs’tür.172 

Hamas’ın askeri kanadını bir devletin silahlı kuvvetleri gibi düşünürsek, 

Genelkurmay Başkanı, Marvan Abed el Kerim İsa’dır.173
 14 Kasım 2012’de İsrail 

tarafından öldürülen Ahmet Cebari ardından Tugayların başına geçen Marvan 

                                                 
171 Chehab, op.cit., s.83. 
172 “Military Communiqué: 22 Years on the Start of Hamas,” Ezzedeen Al-Qassam Brigades 

Information Office, 14 December 2009,  http://www.qassam.ps/statement-1319-

Twenty_two_years_on_the_start_of_Hamas_movement.html, (20 Nisan 2010). 
173 “Hamas Appoints New Terror Chief; Warns of Surprises in Store for Israel”, The Jewish 

Chronicle, 16 November 2012, http://thejewishchronicle.net/bookmark/20859214, (4 Mayıs 2013). 

Cebari, 2008 yılında yapılan Gazze Şura Meclisi seçimleri ile göreve gelmişti. Bkz: Levitt, “Political 

Hardball Within…”.  

http://www.qassam.ps/statement-1319-Twenty_two_years_on_the_start_of_Hamas_movement.html
http://www.qassam.ps/statement-1319-Twenty_two_years_on_the_start_of_Hamas_movement.html
http://thejewishchronicle.net/bookmark/20859214
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İsa’nın174 yönettiği birim de doğal olarak İzzettin el Kassam Komutanlığı’dır. Bu 

komutanlığa üç savaş bölüğü175 ve bir garnizon bağlıdır. Bu garnizon Tugayların 

saldırılarını gerçekleştiren topçu birliğine, sniperlara, savunma fonksiyonunu 

gerçekleştiren tanksavar kuvvetlerine ve diğer kuvvetlere hükmetmektedir.176 

Coğrafi düzeyde Kuzey Gazze, Merkez Gazze ve Güney Gazze Tugayları ile Merkez 

Tugayları, Güney Gazze Komutanlığı177 şeklinde askeri yönetim birimleri mevcuttur. 

Bu beş birim de doğrudan Cebari komutasındaydı. Bunlara ilaveten, Cebari irtibat, 

istihbarat, silah üretimi ve kaçakçılığı, ikmal ve halkla ilişkiler konularında da 

yetkiliydi.178 Bugün, Tugayların gizlilik ilkesi nedeniyle göreve başlayalı bir yıl 

olmayan Marvan İsa’nın komutasındaki alt birimler hakkında net bir bilgi olmamakla 

birlikte, İsa’nın aynı birimlere komuta ettiği kuvvetle muhtemeledir. 

Siyasi liderlerle askeri kanat arasında doğrudan ilişki bulunmaktadır. Hem 

Gazze Şeridi hem de Batı Şeria liderlikleri, kendi bölgelerindeki İzzettin el Kassam 

Tugaylarıyla hem eşgüdüm halindedir hem de bunlar üzerinde doğrudan etki 

sahibidirler. Liderler bazında bakıldığında da Marvan İsa ve İç Güvenlik ve Polis 

Güçleri Bakanı Fethi Hamad, İsmail Haniye’ye bağlıdır.179 Buradan da anlaşılacağı 

üzere, İzzettin el Kassam Tugayları, İç Güvenlik ve Polis Güçleri Bakanlığı ile 

karşılıklı işbirliği ve dayanışma halindedir. Bu iç güvenlik kuvvetlerinin mensupları 

bazı durumlarda Tugaylarda militan olarak da görev alabilmektedirler. Bu bakanlık, 

                                                 
174 Cebeliye’de doğan Marvan İsa 51 yaşındadır. 
175 Bu bölüğe dört müfreze, beş manga ve beşten fazla tim bağlıdır. 
176 Cohen ve White, op.cit., s.15. 
177 Bu komutanlık altında Han Yunus ve Refah Tugayları vardır. 
178 Ibid., s.8. 
179 Ibid., s.7. Bu kaynağın yayınlandığı 2009 yılında Sait Siyam bakandı, ancak bugün (2014) 

bakanlık Fethi Hamad tarafından yürütülmektedir. Bkz: Avi Issacharoff, “Meshal Reelected Hamas 

Political Leader for 4 More Years,” Haaretz, 27 April 2009, http://www.haaretz.com/news/meshal-

reelected-hamas-political-leader-for-4-more-years-1.274947, (25 Ocak 2012). Bunun yanında, İzzettin 

el Kassam Tugayları başında da Cebari bulunuyordu, ancak ondan sonra Marvan İsa başa geçtiğinden 

bu çalışmada kaynakta yer alan bilgiden farklı olarak Cebari yerine Marvan İsa yazılmıştır. 

http://www.haaretz.com/news/meshal-reelected-hamas-political-leader-for-4-more-years-1.274947
http://www.haaretz.com/news/meshal-reelected-hamas-political-leader-for-4-more-years-1.274947
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Uygulama Gücü ve başında Tevfik Cabbar’ın olduğu Polis Gücü’nü 

yönetmektedir.180 

 

a) İntihar Saldırıları181mı İstişhad Eylemleri mi? 

Hamas yetkilileri “intihar saldırıları” yerine “istişhad veya istişhadi eylem” 

tanımlamasını tercih etmektedirler. Bunun temelinde, intihar etmenin İslam 

inancında kesinlikle yasaklanmış büyük bir günah olması,182 buna mukabil şehadetin 

İslam’da bir karşılığının bulunması yatmaktadır. İntihar yerine istişhad kavramını 

tercih edenlerden Abdulaziz el Rantisi iki kavram arasındaki farklılığı net bir şekilde 

ortaya koymaktadır. İstişhadı “dini sorumluluklarının bilincinde olan bir kişinin 

kendi tercihiyle şehit olması” şeklinde tanımlarken, intihar saldırısını bilinçsiz ve 

dürtüsel hareket eden kişilerin yapabileceği fevri eylemler olarak görmektedir. Şeyh 

Yasin’den sonra örgütün başına geçen Rantisi, istişhadi eylemler için kimseyi 

zorlamadıklarını, sadece şehit olmak isteyenleri, ne zaman ve nasıl bu eylemi 

gerçekleştirecekleri konusunda yönlendirdiklerini vurgulamaktadır.183    

Saldırgan ve masumlara zarar veren bir örgüt olarak tanımlanmaktan rahatsız 

olan Hamas’ın gerçekleştirdiği “istişhad” eylemleri bu rahatsızlığı ile bir ironi 

                                                 
180 Idem.. 
181 İsrail Dışişleri Bakanlığının internet sitesiden yer alan verilere göre, 6 Nisan 1994’ten 18 Ağustos 

2011’e kadar gerçekleşen intihar saldırılarından Hamas’ın tek başına ve İslami Cihad, el Fetih ve 

PFLP ile ortaklaşa üstlendiği saldırılarda 118 kişi ölmüş, 649 kişi yaralanmıştır. Bunların içinde 

kolluk kuvvetlerinden ikisi Filistinli polis olan sadece 18 kişi ölmüş ve 20 kişi yaralanmıştır. Bkz: 

“Suicide and Other Bombing Attacks in Israel Since the Declaration of Principles, September 1993”,   

Israel Ministry of Foreign Affairs, http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-

+Obstacle+to+Peace/Palestinian+terror+since+2000/Suicide+and+Other+Bombing+Attacks+in+Israel

+Since.htm, (17 Şubat 2012). 
182 http://www.diyanet.gov.tr/yayin/basiliyayin/ydinikavramlaryazdir.asp?id=874, (17 Nisan 2011). 
183 Mark Juergensmeyer, Terror in the Mind of God: The Global Rise Religious Violence, 3. 

Baskı, ABD, University of California Press, 2003, s.74-75’ten yazarın Rantisi ile röportajı, 1 March 

1998. 

http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/Palestinian+terror+since+2000/Suicide+and+Other+Bombing+Attacks+in+Israel+Since.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/Palestinian+terror+since+2000/Suicide+and+Other+Bombing+Attacks+in+Israel+Since.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/Palestinian+terror+since+2000/Suicide+and+Other+Bombing+Attacks+in+Israel+Since.htm
http://www.diyanet.gov.tr/yayin/basiliyayin/ydinikavramlaryazdir.asp?id=874
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yaratıyor gibi görünse de, Hamas’ın eylemlerine atfettiği anlam ve saldırı kelimesine 

yaklaşımı ile söylemleri birbiriyle uyumludur. Rantisi’nin ifade ettiği gibi, onlar 

çatışmanın nedeni değil, kurbanıdırlar. Bunun yanında, işgal ile İsrail’in başlattığı bir 

savaş durumu mevcuttur; saldıran İsrail’dir ve örgütün buna karşı meşru müdafaa 

hakkı vardır. Bu hak, uluslararası hukuktan ziyade İslam’dan kaynaklanır. Bu 

nedenle, eğer örgüt yüzünden masum Yahudiler de ölüyorsa, bunun nedeni Hamas’ın 

Yahudi veya gayrimüslim düşmanlığı değil, savaş koşulları ve İsrail saldırılarına 

cevap verme gerekliliğidir. Rantisi masumların ölmelerini engellemek için gerekli 

önlemleri aldıklarını, ancak iki olayın ardından buna artık dikkat etmediklerini de 

itiraf etmiştir.184 Bu olaylardan biri, 1990’da el Aksa Camisi önünde gösteri yapan 

Filistinlilere İsrail polisinin saldırısı; diğeri ise, 1994’te İbrahim Camisi olayı 

ardından gerçekleşen, İsrail güvenlik güçlerinin gerekli önlemleri almadığı 

gerekçesiyle eleştirildiği el Halil Katliamı’dır.185 

24 Şubat 1994’te El Halil’deki Kiryat Arba yerleşimcisi ve aşırı dinci bir 

Musevi olan Baruch Goldstein, İbrahim Camisi’nde ibadet eden yirmi dokuz kişiyi 

öldürdü. Filistinlilerin büyük tepkisini çekeceğini bildiği halde İsrail tarafı kışkırtıcı 

bir hamle yaptı ve İsrail askerleri, İbrahim Camisi saldırısının hemen arkasından el 

Halil’de İbrahim Camisi’nde ölenlerden daha fazla Filistinli’yi öldürdü. El Halil 

Katliamı olarak bilinen bu olay, Hamas’ın göze göz dişe diş anlayışıyla yeni bir 

strateji çerçevesinde hareket etmeye başlamasına neden oldu. Hamas, kaçırma, 

“istişhad” ve bombalama eylemlerini içeren yeni stratejisini ilk olarak 1994 İbrahim 

Camisi olayına karşılık 6 Nisan 1994’te uyguladı. Afula’da bir otobüs durağı önünde 

                                                 
184 Rantisi’nin verdiği bilgilerde istişhadi eylemlerin meşruiyetinin Körfez ülkelerindeki bir müftünün 

fetvasından kaynaklandığı şeklinde ilginç bir detay da vardır. Bkz: Ibid., s.78. 
185 Ibid., s.74. 
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bekleyen sivil İsraillileri hedef alan Hamas’ın bu saldırısında yedi kişi öldü. Bu 

eylemde kullanılan patlayıcı, İsraillilerin daha sonradan “mühendis” lakabını 

takacağı Yahya Ayaş tarafından hazırlanmıştı. İsrail güvenlik güçlerinin bu saldırının 

Hamas’ın yeni bir stratejisi olduğunu anlaması ise, yine Ayaş’ın arkasında olduğu ve 

Hadera’da 31 Nisan 1994’te sivil bir otobüste gerçekleşen “istişhad” eylemiyle 

oldu.186 Bu eylemler, İsrailliler üzerinde şok etkisi yaratmış ve o dönem Yahya 

Ayaş’ın öldürülmesi İsrail güvenlik güçleri için birincil öncelik haline gelmişti. Her 

ne kadar Ayaş muazzam bir teknik dehaya sahip olsa da İsrail’in Ayaş’ı öldürmesi 

iyi planlanmış eylemlerin önünü kesemezdi. Bunun nedeni, güvenlik gerekçesiyle 

Hamas içinde hiçbir zaman tek bir sivil veya askeri üyenin tüm erki elinde tutmaması 

ve örgütün bekası için deneyimlerini mutlaka başka üyelere de aktarmasıdır.  

 

b) Militanların Örgüte Katılımı 

Hamas’ın, dava faaliyetlerini, militan187 toplama amaçlarını destekleyecek 

şekilde organize ettiğine dair çeşitli veriler bulunmaktadır. Eski bir ABD Dışişleri 

Bakanlığı yetkilisi olan Anthony Wayne’in belirttiği üzere, örgütün sosyal yardım 

faaliyetlerini finanse etmesi aynı zamanda onun militan toplamasına elverişli 

yapılanmaların da kurulmasını sağlamak anlamına gelmektedir, çünkü militanlar, 

dava kurumları olan hayır dernekleri, camiler, öğrenci birlikleri, spor kulüpleri, yaz 

kampları gibi yerlerden toplanmaktadır.188 Filistin güvenlik güçleri de Hamas’ın 

                                                 
186 Milton-Edwards, op.cit., s.166-168. 
187 Burada militan kelimesi, hem askeri kanat üyelerini hem de hücrelere bağlı eylemcileri kapsayacak 

şekilde kullanılmıştır. 
188 Testimony of E. Anthony Wayne, Assistant Secretary for Economic and Business Affairs 

Department of State, to the House of Representatives Committee on Financial Services, 24 September 

2003, http://archives.financialservices.house.gov/media/pdf/092403eaw.pdf, (4 Şubat 2012). 

http://archives.financialservices.house.gov/media/pdf/092403eaw.pdf
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dava faaliyetleri için kullanmakta olduğu yerleri militan toplama yerleri olarak 

görmektedir. FY emrindeki güvenlik güçleri, Hamas’ın militanları özellikle örgüt 

kontrolündeki camilere gelen gençlerden seçtiğini vurgulamaktadırlar. Aynı kaynağa 

ve bazı Hamas üyelerinin ifadelerine göre, camilerden sonra gelen militan toplama 

yerleri ise, üniversite kampüsleridir. Bunun yanında, seçilenlerin hayattan kopuk, 

kendini maneviyata adamış, gelecekten beklentisi olmayan gençlerden oluştuğu da 

belirtilmektedir. Bu kişilere vaadedilen, cihat yolunda öldüklerinde şehit ve 

kahraman olarak cennete gidecekleri, ailelerinin el üstünde tutulacağı ve yiyecek, 

giyecek ve binlerce dolar para yardımı yapılacağıdır.189 Bu bakış açısı, terörist olarak 

nitelendirilen birçok militan için geçerli olsa da örgüt üyelerinin içinde bulundukları 

kültürü, toplumu veya koşulları görmezden gelmektedir. Öyle ki, radikal veya 

terörist olarak nitelendirilen intihar bombacılarının tümü eğitimsiz, fakir veya 

kaybedecek bir şeyleri olmayan insanlar değildirler. Hamas’ın tercih ettiği militanlar 

arasında sadece silahlar konusunda eğitimli olanlar değil, aynı zamanda İslam 

hukuku bilgisi ve Kuran ezberi olan lise ve üniversite mezunları ile yüksek lisans 

derecesine sahip kişiler de vardır.190  

Filistin’de Hamas dahil Batı tarafından terör örgütü olarak nitelendirilen 

örgütlerin militanlarını inceleyen Claude Berrebi’ye göre, intihar eylemcileri genel 

kanının aksine yoksul ve eğitimsiz kişilerden seçilmemektedir. Tam tersine eğitimli 

insanlar tercih edilmektedir, çünkü eğitimli kişiler gerçekleştirilecek eylemleri meşru 

kılmak için öne sürülen dini ve ahlaki fikirleri yapacakları eylemlerle paralel hale 

                                                 
189 Levitt, Hamas: Politics, Charity…, s.83-85. 
190 Jennifer Cooke, “Hamas in Gaza: History, Doctrine, and Practice,” Yüksek Lisans Tezi, (Texas 

State University-San Marcos, Master of Arts), USA, December 2011, 

http://repositories.tdl.org/txstate-ir/bitstream/handle/10529/ETD-TXSTATE-2011-12-285/COOKE-

THESIS.pdf?sequence=1, (9 Şubat 2012), s.96’dan Efraim Benmelech and Claude Berrebi, “Human 

Capital and the Productivity of Suicide Bombers,” Journal of Economic Perspectives 21, No. 3, 

Summer, 2007, s.223-38, http://www.economics.harvard.edu/faculty/benmelech/files/JEP_0807.pdf.  

http://repositories.tdl.org/txstate-ir/bitstream/handle/10529/ETD-TXSTATE-2011-12-285/COOKE-THESIS.pdf?sequence=1
http://repositories.tdl.org/txstate-ir/bitstream/handle/10529/ETD-TXSTATE-2011-12-285/COOKE-THESIS.pdf?sequence=1
http://www.economics.harvard.edu/faculty/benmelech/files/JEP_0807.pdf
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getirmeyi eğitimsizlere göre daha kolay gerçekleştirebilmektedirler. Bunun yanında, 

yine eğitimli insanların sosyal sorumluluklarının ve etraflarında olup bitenlerin tam 

olarak ne olduğunun eğitimsizlere göre daha çok farkında oldukları ve daha çok 

harekete geçme eğilimi taşıdıkları düşünülmektedir. Berrebi’ye göre, bir insanın 

zengin olması ve kaybedecek şeyleri bulunması intihar eylemlerine katılmayacağı 

anlamına gelmemektedir ve hatta bazı durumlarda zenginlik militan olmada avantaj 

teşkil etmektedir. Örneğin zenginler silah edinmede veya bürokratik işlemlerde 

karşılarına çıkan engelleri rahatlıkla aşabilmektedirler. Buna ilaveten, Berrebi, geçim 

derdiyle uğraşan fakir bir insana göre bu tür sorunları olmayan bir zenginin militan 

faaliyetler üzerine yoğunlaşmasının daha mümkün olduğunu savunmaktadır.191 

Hamas özelinde militanların örgüte dahil olma süreçlerine gelince, fiziksel ve 

eğitimle ilgili gerekliliklerle dindarlık ve sabır gibi manevi gereklilikleri de 

karşılayabilmeleri beklenen192 militan adaylarının örgüte katılımı iki şekilde 

olmaktadır. Bu kişiler, örgüt tarafından seçilebildikleri gibi, gönüllü gençlerden de 

oluşabilmektedir. Hamas, genellikle dava kurumlarından yararlanan Filistinliler 

arasından seçim yapmaktadır. Buna göre, örneğin on sekiz yaşında eylemci olması 

için kendisine teklif götürülen biri aynı zamanda o güne kadar dava eğitim 

kurumlarında eğitim almış olabilmektedir. Bu bağlamda, Hamas için militan bulmak 

hiç zor değildir, çünkü örgüt yardımlarının bir parçası haline gelmek demek, 

halihazırda Hamas ideolojisiyle yetişmek veya en azından bu ideolojiyle temas 

etmek demektir. 

                                                 
191 Claude Berrebi, “Evidence About The Link Between Education, Poverty and Terrorism Among 

Palestinians”, Princeton University Industrial Relations Section Working Paper, No. 477, 

September, 2003, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=487467, (15 Mart 2011), s.21. 
192 “Ezzedeen Al-Qassam…”. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=487467
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Hamas’a bağlı dava kurumları sadece militan faaliyetlerin fiziksel alt yapısını 

sağlamakla kalmaz, bunun yanında militan hücrelerin üyelerini, mühimmatını ve 

diğer birtakım ihtiyaçlarını tedarik eder ve bunların gizlenmesine olanak sağlar. ABD 

Dışişleri Bakanlığının 2000 yılındaki raporu ve aynı yıl Haaretz’de yayınlanan bir 

habere göre, basketbol topları içinde bomba gizlenmekte, kreşlerin altında silah ve 

patlayıcılar gömülü durmaktadır.193 Bu bilgilerin doğru olmadığını iddia etmek, söz 

konusu bilgilerin yakalanan bazı Hamas üyelerinin itiraflarına dayanmaları nedeniyle 

zorlaşmaktadır.  

Militan adaylarına ulaşmanın yollarından biri, okul veya spor kulüplerindeki 

arkadaş grupları üzerinden irtibata geçmektir. Seçilen kişinin ailesi bu durumdan 

haberdar edilmemekte veya haberdar edilse bile, yakın çevresi ve toplum tarafından 

bilinmemesine oldukça özen gösterilmektedir.194  

Temel ilkesi örgütlenme ve militan toplamada gizlilik195 olan İzzettin el 

Kassam Tugaylarının eğitimlerine dair ayrıntılı bilgilere rastlanmamakla birlikte, 

militan hücrelere katılacak kişilerin ilk önce bir deneme sürecinden geçtikleri 

bilinmektedir. Bu süreçte, bir grup örgüt üyesi tarafından bu kişilerin bilgi sızdırma 

eğilimlerinin olup olmadığı, dine ve davaya bağlılıkları sınanır. Bunun ardından 

potansiyel militanlara fiziki ve pratik eğitimin yanı sıra psikolojik dayanıklılıklarını 

artırmaya yönelik eğitimler verilir. Son olarak, eğitimi biten kişilere eylemden bir 

                                                 
193 Levitt, Hamas: Politics, Charity…, s.96-97’den “Middle East Overview”, Patterns of Global 

Terrorism, U.S. Department of State, Office of the Coordinator for Counterterrorism, 30 April 2000, 

http://www.state.gov/s/ct/rls/pgtrpt/2000/2438.htm, 30 April 2001 ve Amira Hass, “Hamas Store 

Explosives in Gaza Kindergarten,” Haaretz, 19 March 2000. 
194 Juergensmeyer, op.cit., s.79. 
195 “Ezzedeen Al-Qassam…”. 

http://www.state.gov/s/ct/rls/pgtrpt/2000/2438.htm
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süre önce hedeflenen yerin haritaları ve sınırdan geçerken ifşa edilmelerini önleyecek 

gerekli yardımcı araçlar temin edilir.196 

 

III. FİLİSTİN SİYASETİNDE HAMAS 

 

A. 1987-2005 DÖNEMİ FİLİSTİN GELİŞMELERİ VE HAMAS 

 

1. Birinci İntifada Döneminde Hamas’ın Bir Aktör Olarak 

Ortaya Çıkışı 

Birinci İntifada ile Oslo Anlaşmalarının imzalanması arasındaki yılları 

kapsayan dönemde Filistin sorununu önemli ölçüde etkileyen bölgesel ve uluslararası 

gelişmeler yaşandı. Bu dönemde, Filistin sorununa yeni bir aktör olarak Hamas dahil 

oldu, 1982’den beri Tunus’ta olan FKÖ işgal altındaki Filistin topraklarında kontrolü 

tekrar ele geçirdi, Filistin halkı sesini uluslararası kamuoyuna ilk kez duyurabildi, 

barış süreci başladı, uluslararası sistemin iki kutuplu yapısı sona erdi ve Körfez 

Savaşı yaşandı. İntifada başta olmak üzere tüm bu gelişmeler Filistin sorununda yeni 

bir evreye geçilmesini sağlayan Oslo Barış Sürecine giden yolu açtı. 

Birinci İntifada döneminde Hamas’ın bir aktör olarak ortaya çıkışı o döneme 

kadar Filistin’de tek etkin aktör olan FKÖ’nün güç tekelini sarstı. Filistin sorunu gibi 

karmaşık bir sorunun aktörleri olan iki örgüt arasındaki ilişki Hamas’ın 

kurulmasından itibaren bazen olumlu bazen gerginliğin öne çıktığı bir seyir 

izlemiştir. Bunun temel nedeni, her iki örgütün de bir yanda Filistin davasını diğer 

yanda kendi örgütsel çıkarlarını gözetmek zorunda olmalarıydı. Ayrıca, iki örgütten 

biri zayıflama sürecine girdiğinde ve toparlanmak için barış ortamına ihtiyaç 

                                                 
196 Chehab, op.cit., s.114. 
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duyduğunda zorunlu olarak diğer örgütle uzlaşma yoluna gitti. Bu mecburiyet, 

FKÖ’den ziyade barış süreci dışında kalan ve her zaman tehdit altında olan Hamas 

için geçerliydi ve Hamas politikası bu mecburiyetten oldukça etkilendi. 

Hamas-FKÖ gerginliği Hamas’ın kurulduğu gün başladı. Hamas, Misakı’nda 

FKÖ’nün ideolojisini eleştirildi ve bu ideolojisinin Filistin davasına verebileceği 

zararların altı çizildi. Hamas’ın FKÖ’ye yaklaşımı asıl olarak FKÖ’nün Filistin 

halkının meşru temsilcisi olup olmadığı sorunsalı çerçevesinde şekillendi. Hamas’ın, 

FKÖ’nün Filistin halkının meşru bir temsilcisi olmadığı iddiasına dayanan 

suçlamaları Madrid Konferansı ile Oslo Anlaşması arasındaki dönemde iki örgüt 

ilişkilerine zarar verecek şekilde arttı.197  

Bu suçlamalar, 1994’te Oslo ile yönetmesi öngörülen bölgelerde FKÖ’nün 

kontrolü ele geçirmesiyle bıçak gibi kesildi ve Hamas’ın yeni hedefi FY oldu.198 

FY’ye karşı tutumunda Hamas’ın önünde üç seçenek vardı. Bunlardan biri FKÖ’nün 

talebini karşılayıp bu örgüte katılmak ve uzun vadede FKÖ’nün kontrolünü ele 

geçirecek şekilde bu örgüt için çalışmak; ikincisi FKÖ’ye katılmamak ve ona karşı 

bir alternatif olarak zaman içinde bu örgütün yerine geçmek; üçüncüsü, FKÖ’ye 

katılmamakla birlikte, bu örgüte karşı bir alternatif olma çabası içinde olmamak.199 

Hamas, ikinci seçeneği tercih etti. 

                                                 
197 Khaled Hroub, Hamas: Political Thought and Practice, Institute for Palestine Studies, ABD, 

2000, s.91. 
198 Ibid., s.89. 
199 Ibid., s.88. 
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a) Birinci İntifada Döneminde Filistin Gelişmelerinin 

Hamas’ın Aktör Olarak Ortaya Çıkmasına Etkisi 

Birinci İntifada’nın ilk yılında Filistin sorununu kökten etkileyen siyasi 

gelişmeler yaşandı. İlk olarak, Ocak 1988’de işgal altındaki topraklarda faaliyet 

gösteren dört FKÖ fraksiyonu200 Birleşik Ulusal İntifada Liderliği’ni (UNLU) 

kurdu201 ve FKÖ’nün Filistin toprakları dışında olmasının dezavantajı ortadan kalktı. 

UNLU’nun Tunus’taki FKÖ merkezinin kontrolünden geçen ilk bildirisi İntifada’dan 

dört ay sonra 1 Nisan 1988’de yayınlandı. Böylece FKÖ’nün talimatlarıyla hareket 

eden ve işgal altındaki topraklarda faaliyet gösteren bir liderlik yapısı ortaya 

çıktığından hem FKÖ’nün İntifada’yı kontrol altına alması kolaylaştı hem de örgüt 

Filistin halkının tek temsilcisi olduğu argümanını tekrar bir zemine oturtabildi. 

İkincisi, Filistin siyasetinde Hamas faktörü öne çıkmayı başladı. Birleşik Liderlik 

kurulduğunda Hamas’ın politikası, Filistin içi bir çatışmayı önlemek202 ve İsrail’e 

karşı düşük yoğunlukta saldırılar düzenlemekle sınırlıydı. Bu ihtiyatlı tutumun 

nedeni yeni kurulan bir örgüt olan Hamas’ın kurumsal gelişme sürecinde olması ve 

dolayısıyla FKÖ karşısında siyaseten zayıf kalmasıdır. Buna ilaveten, o yıllarda 

Arafat’ın karizmatik liderliğindeki FKÖ’nün Filistin halkı nezdinde saygın bir yeri 

vardı ve uluslararası toplum, bölge ülkeleri ve halkın önemli bir kısmı barış yanlısı 

bir tutumu benimsemişti. Bu ortamı doğru okuyan Hamas, FKÖ karşıtlığını onun laik 

ideolojisine karşı İslamcılığı öne çıkararak ideolojik bir anlaşmazlık düzeyinde tuttu. 

                                                 
200 Bu fraksiyonlar seküler-milliyetçi kesimi temsil eden El Fetih, Filistin Komünist Partisi, PFLP ve 

Ulusal Cephe’dir. 
201 Jonathan Ron, “The Two Intifadas: An Analysis of the Strategies and Tactics of the Palestinians 

and the Israelis”, Yüksek Lisans Tezi, [ABD, Tufts University, Master of Arts in Law and 

Diplomacy, April 2006], http://dl.tufts.edu/file.../tufts:UA015.012.DO.00133,  (13 Temmuz 2012). 
202 Bu realist politika örgütün bugünkü gücüne kavuşmasına iki şekilde katkı sağlamıştır: Örgüt, 

kurumsal ve siyasal olarak olgunlaşma evresini tamamlamak için zaman kazanmıştır ve 1. İntifada 

döneminde Filistin halkının Hamas’a antipati duymasının önüne geçmiştir. 

http://dl.tufts.edu/file.../tufts:UA015.012.DO.00133
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Bu şekilde, sorununun FKÖ’den ziyade onun ideolojisi olduğu şeklinde bir izlenim 

de yaratmış oldu. Bu farklılığı FKÖ’ye katılmama gerekçesi olarak öne süren 

Hamas’ın yaklaşımı, İsrail ile mücadelede Filistinliler arasındaki birliğe karşı hareket 

eden bir örgüt olarak etiketlenmesinin de bir ölçüde önüne geçti.203 Ancak, Hamas’ın 

bu politikası uygulamada çok istikrarlı bir seyir izlemedi. Her ne kadar ihtiyatlı 

politikasından tam olarak sapmasa da Birleşik Liderliği rahatsız edecek hareketler 

sergilemekten ve bazen FKÖ’ye karşı sert eleştiriler yöneltmekten de geri durmadı. 

Askeri kapasitesi hareket kabiliyetini kısıtlasa da FKÖ’ye alternatif bir güç olmak 

için siyaseten güçlenme yolunda emin adımlarla ilerlemesi gerekmekteydi. Bu 

çerçevede, İntifada kısa bir süre içinde Filistinlilerin İsrail’e karşı mücadelesi 

olmaktan çıktı ve aynı zamanda düşük yoğunlukta da olsa Filistinli grupların iktidar 

mücadelesine sahne olmaya başladı. Bu dönemde, Hamas hem Misakı’na paralel bir 

söylem kullanarak eylemliliğini artırdı hem de bazı durumlarda eylemlerine katkı 

sağlamayı bıraktığı Birleşik Liderliğin tüm uyarılarına rağmen genel grev çağrılarına 

uymayıp ayrı grev ve boykotlar düzenledi. Dolayısıyla, Birleşik Liderliğin 

eylemlerine alternatif girişimlerde bulunmaya başladı. 

Her ne kadar temelde Filistin’in kurtuluşunu hedeflese de Hamas’ın 

nihayetinde siyaseten güçlenmek isteyen ve kendi çıkarlarını gözetmek durumunda 

olan bir örgüt olduğu unutulmamalıdır. Hamas’ın FKÖ’ye alternatif bir siyasi güç 

olmasının yolu silahlı mücadeleyi ve dini değerleri önde tutan bir örgüt izlenimi 

vermesinden geçiyordu. Bu bağlamda, İntifada’nın örgütlenmesinde yer alan her 

ideolojiden Filistinlinin gittiği mescidleri kendi mücadele yöntemlerini halka 

anlatmak ve halkın örgütle birlikte hareket etmesini sağlamak için kullandı. Örneğin, 

                                                 
203 Mishal ve Sela, op.cit., s.84-85. 
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UNLU’dan bağımsız olarak düzenleyeceği boykotları, protestoları ve toplantıları 

halka bu mescidlerde duyurdu. Dini günlerde mescidleri daha aktif bir şekilde 

kullanan Hamas, kısa sürede özellikle Gazze Şeridi’nde hemen her kesimden insanın 

sorunlarının çözümünde başvurduğu bir örgüt oldu. Bunun yanında, MKÖ’nden 

aldığı dava geleneğini de hem Gazze Şeridi’nde hem de Batı Şeria’da sürdürdü. Bu 

noktada, Şeyh Yasin’in karizmatik kişiliğinin ve halka taleplerinin yerine getirilmesi 

konusunda verdiği güvenin örgütün halkın nezdinde dikkate alınır bir güç haline 

gelmesine çok önemli bir katkı sağladığı belirtilmelidir. Hamas’ın tüm bu alternatif 

girişimlerine Birleşik Liderliğin tepkisi eleştiri düzeyinde kaldı ve hatta Birleşik 

Liderlik İntifada’da Filistinlilerin birliğinin gerekliliğini vurgulayarak her şeye 

rağmen Hamas’a tekrar kendisi ile eşgüdüm içinde çalışmasını teklif etti. Hamas ise, 

büyük ihtimalle halktan aldığı desteğin verdiği güçle buna yanaşmadı204 ve FKÖ’nün 

Filistin siyasetindeki tekelini sarsmaya başladı.  

İntifada’nın ilk yılı Hamas ile Birleşik Liderlik arasında İntifada’ya katılma, 

onu örgütleme ve yönetme konularında gerginliğe sahne olmuşsa da205 asıl gerginlik, 

FKÖ’nün barış sürecinin temelini atan politika değişikliği ile yaşandı ve günümüze 

kadar süregeldi.206 FKÖ’nün bu politika değişikliğine gitmesini kolaylaştıran ve 

bağımsız bir Filistin devletinin kurulması yolunda atılan en önemli adımlardan biri 

olma özelliğini taşıyan gelişme, Ürdün Kralı Hüseyin’in Ürdün’ün Batı Şeria ve 

Doğu Kudüs üzerindeki haklarından vazgeçtiğini açıklamasıdır.207 Bağımsız bir 

                                                 
204 Amr, Batı Şeria …, s.109-112. 
205 Idem.. 
206 Mishal ve Sela, op.cit., s.84. 
207 1980’lerde  ekonomisi  bozulmaya  başlayan  Ürdün,  İntifada’nın  Batı Şeria  ekonomisini  

olumsuz  etkilemesi  ve  Filistinlilerin  İsrail’den  self determinasyon  taleplerinin  artması  üzerine  

Batı  Şeria’yı  topraklarından  ayırma  kararı  verdi.  Bkz:  Russell  E.  Lucas,  “Deliberalization  in    

Jordan,” Journal of Democracy, Vol. 14, No. 1, January 2003, 
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Filistin Devleti için gereken iki önemli bölgenin FKÖ hakimiyetine verildiğini ilan 

eden bu açıklamada Kral Hüseyin hem FKÖ’nün Filistin halkının tek temsilcisi 

olduğunu teyit etmiş hem de FKÖ’nün Ürdün’den bağımsız bir Filistin Devleti 

kurma isteğine saygısını ortaya koymuştur.208 Kral’ın bu girişimini bir adım öteye 

taşıyan hamle 15 Kasım 1988’de Cezayir’de toplanan Filistin Yasama Konseyi’nden 

(FYK) geldi. Bu toplantıda, FYK bağımsız Filistin devletinin kurulduğunu 

Bağımsızlık Bildirgesi ile ilan etti.209 Bağımsızlık Bildirgesi Filistin’in siyasi 

geleceğini etkileyecek konuların yanı sıra sosyal ve ekonomik sorunlara da yer veren 

geniş perspektifli bir belgeydi. Bildirge’de mülteciler sorunu, kurulacak Filistin 

devletinin yapısı ve sınırları ile bu devlette kadın-erkek eşitliğinin 

gerçekleştirilmesine210 ve Kudüs’ün geleceğine ilişkin taahhütler yer almaktaydı.211 

Bildirge, ayrıca, BM’nin 181,212 242213 ve 338214 sayılı kararlarının tanınmasını ve 

                                                                                                                                          
http://muse.jhu.edu/content/crossref/journals/journal_of_democracy/v014/14.1lucas.html, (7 Temmuz 

2012), s.138. 
208 Schulze, op.cit., s.115-16’dan Bernard Reich (ed.), Arab-Israeli Conflict and Conciliation: A 

Documentary History, Preager, 1995, s.199-203.  
209 Ibid., s. 117-18’den Bernard Reich (ed.), Arab-Israeli Conflict and Conciliation: A 

Documentary History, Preager, 1995, s.213-17. 
210 Kadın-erkek eşitliği ilk kez bir taahhüt olarak resmi bir belgede yer alıyordu. Bu, İntifada’da canla 

başla mücadele eden kadınlara bir çeşit iade-i itibardı. 
211 Pappe, op.cit., s.238-39’dan Palestine National Council, "Palestinian Declaration of 

Independence," 15 November 1988, The Journal of Palestine Studies, Vol. 18, No. 2, Winter, 1989. 
212 Taksim planı olarak da bilinen ve BM Genel Kurulu tarafından 29 Kasım 1947 tarihinde kabul 

edilen 181 sayılı karar ile İngiliz manda yönetiminin Filistin’i 1 Ağustos 1948 tarihine kadar 

boşaltması, 1 Ekim 1948’e kadar bağımsız birer Arap ve Yahudi devletinin kurulması ve Kudüs’ün 

uluslararası özel bir rejim altına konulması öngörülmekteydi. Ancak, bu karar Filistinlilerce 

reddedildi. Bunun nedeni, 1947’de BM verilerine göre, Arap nüfus 1,3 milyon iken Yahudi nüfusunun 

608 bin olması ve iki devlet için ayrılan toprakların eşitsiz dağıtılmasıydı ve karara göre, Filistinlilerin 

yüzyıllardır yaşadıkları toprakların % 55’inden Yahudi devleti lehine vazgeçmesi gerekmekteydi. 

Bkz: “Resolution 181 (II), Future Government of Palestine”, 

http://unispal.un.org/unispal.nsf/0/7f0af2bd897689b785256c330061d253?OpenDocument,  (24 Nisan 

2014); “The Historic Compromise: The Palestinian Declaration of Independence and the Twenty-Year 

Struggle for a Two-State Solution,” PLO Negotiations Affairs Department, 

http://www.carim.org/public/polsoctexts/PS2PAL005_EN.pdf, (30 Haziran 2012). 
213 BMGK’da 22 Kasım 1967 tarihinde oybirliği ile kabul edilen 242 sayılı karar ile adil ve uzun 

soluklu bir barışın tesisi için özetle, İsrail silahlı kuvvetlerinin son çatışmada (Altı Gün Savaşı) işgal 

edilen bölgelerden çekilmesi, mülteci sorununa adil bir çözüm getirilmesi, bir Özel Temsilci ataması 

öngörülmüştü. Mısır ve Ürdün 242 sayılı kararı kabul ederken İsrail’in 1967 savaşında işgal ettiği 

bütün topraklardan çekilmesini müzakerelere bir ön koşul olarak şart koştular. İsrail ise, bu kararı 

kabul ederek geri çekilme ve mülteciler meselesinin ancak Arap Devletleri ile doğrudan görüşmeler 

http://muse.jhu.edu/content/crossref/journals/journal_of_democracy/v014/14.1lucas.html
http://unispal.un.org/unispal.nsf/0/7f0af2bd897689b785256c330061d253?OpenDocument
http://www.carim.org/public/polsoctexts/PS2PAL005_EN.pdf
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bu nedenle Filistinlilerin iki devletli çözümü ilk kez resmen kabul edişini temsil 

etmektedir. Bu kararlar, Filistin’de iki devletin kurulmasını öngörmekle birlikte 

Filistinli Arapların ulusal bağımsızlığının da resmi temelini teşkil eder.215 FKÖ’nün 

bu politika değişikliğinde esas olarak Arafat’ın İsrail’i barışa zorlayacak tek gücün 

ABD olduğunu görmesi rol oynadı.216  

FKÖ, 1988’de Filistin sorununu siyasi zeminde çözme politikasına geçince 

Hamas, ilk kez FKÖ’yü sert bir dille eleştirdi. Silahlı mücadeleyi bırakan FKÖ’yü 

deyim yerindeyse milli davaya ihanetle itham etti ve bu bağlamda, FKÖ’nün artık 

Filistin halkının meşru temsilcisi sayılamayacağını iddia etti.217 Hamas’a göre İsrail 

ile siyasi arenada değil, savaş alanında mücadele edilmeliydi. Bu anlaşmazlık, 

Hamas’ı FKÖ açısından tehdit unsuru haline getiren gelişmelerin yaşandığı 1989 

yılına kadar söylem düzeyinde kalacaktı. 

1989 yılı, Hamas’ın öne çıktığı yıl olacaktır. 1989’a gelindiğinde yoğunlaşan 

İntifada Hamas’ın fikirlerini yaymasına ve şiddet eylemleri gerçekleştirmesine uygun 

bir ortam oluşturdu.218 Hamas bir bildiri yayınlayarak Birleşik Liderliğe karşı 

alternatif bir güç olduğunu ilk kez açıkça ilan etti ve hakimiyeti altında olan 

                                                                                                                                          
ve kapsamlı bir barış anlaşması ile çözülebileceğini vurguladı. Filistinliler, 242 sayılı kararının Filistin 

sorununu mülteci sorununa indirgemesi nedeniyle 181 sayılı karar gibi olumsuz değerlendirdi. Bkz: 

“1967 ve 1973 Savaşları ve Barışa Doğru İlk Adımlar”, Filistin Meselesi ve Birleşmiş Milletler, 

http://www.unicankara.org.tr/filistin/3.html, (1 Aralık 2013); “The Historic Compromise…”. 
214 1973 Yom Kippur Savaşı devam ederken, SSCB ve ABD ortak hareket edip BMGK’nın acilen 

toplanmasını talep ettiler. Bunun üzerine, 22 Ocak 1973 tarihinde BMGK, “Orta Doğu’da adil ve 

daimi bir barış”a odaklanan görüşmeler için çağrıda bulunan ve taraflar arasında ateşkes ile 

görüşmelerin derhal başlamasını öngören 338 sayılı kararı oy çokluğu ile kabul etti. Filistinlilerce 

kabul edilmeyen 338 sayılı karar da yine ilk iki karar gibi Filistinlilerin o dönemde geri almak 

istedikleri ulusal haklarının iadesini gerçekleştirmekten uzaktı ve düşmanlıkların sona erdirilmesi ve 

242 sayılı kararın uygulanmasının teyidi ile sınırlıydı. Buna karşın, 242 ve 338 sayılı kararlar, Orta 

Doğu’da barışın tesisine yönelik görüşmelerin de temelini oluşturmuştur. Bkz: “1967 ve 1973 

Savaşları…”; “The Historic Compromise…”. 
215 “The Historic Compromise…”. 
216 http://www.palestinefacts.org/pf_1967to1991_plo_israel_exist_1988.php, (24 Eylül 2012). 
217 Mishal ve Sela, op.cit., s.84. 
218 Hamas kendini tanıtmak ve fikirlerini halka duyurmak için bildiriler dağıtıyordu. Bu bildirilerde 

FKÖ’nün ailevi, ahlaki ve dini değerlere aykırı hareket ettiğini vurgulayarak halkın desteğini kazandı. 

http://www.unicankara.org.tr/filistin/3.html
http://www.palestinefacts.org/pf_1967to1991_plo_israel_exist_1988.php
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üniversite ve okulların el Fetih’in kontrolünde bir İntifada propagandası için 

kullanılmasına izin vermedi.219 Hamas’ın bu başına buyruk tavrından rahatsız olan 

FKÖ, 1989’da Hamas’a Birleşik Liderliğin otoritesini tanıması konusunda baskı 

yapmaya başladı. FKÖ’nün baskılarına karşı Hamas’ın kararlı duruşu el-Fetih ile 

Hamas arasında Gazze Şeridi ve Tulkerim’de çatışmalar yaşanmasına neden oldu. 

Çatışmaların daha da yayılmasını engellemek isteyen Ürdün’deki MKÖ soruna 

yapıcı bir şekilde müdahil oldu ve iki örgüt arasında “Namus Tüzüğü” imzalandı. Bu 

Tüzük’te FKÖ Hamas’a karşı düşmanca eylemlerden kaçınma taahhüdü altına girdi. 

Ancak daha önemlisi FKÖ’nün Hamas’ı kendi başına hareket edebilen meşru bir 

örgüt olarak tanımış olmasıdır.220 Dolayısıyla Tüzük, Hamas’ın Filistin politikasında 

artık kayda değer bir aktör haline gelişini temsil ediyordu. Aynı yıl Hamas gelişmiş 

bir direniş taktiği ve yeni bir yöntem olarak gördüğü “İsrailli askerleri kaçırma 

eylemlerini” başlattı. Bu eylemlere cevaben Hamas’ın üst düzey yetkililerine yönelik 

tutuklama dalgaları başlatan İsrail, 28 Eylül 1989’da örgütü yasadışı ilan etti. 

İsrail’in bu hamleleri Hamas’ı zayıflatmak yerine örgütün hem popülerliğini artırdı221 

hem de sağlam bir kurumsal yapı oluşturmasına vesile oldu. İsrail’in Hamas’ı 

zayıflatmaya yönelik politikaları örgütün dış ilişkilerine ayrı bir önem vermesi 

gerekliliğini de gösterdi. Bu çerçevede, Hamas, hem İran ile resmi ilişkiler kurdu222 

                                                 
219 Jonathan Schanzer, Hamas vs. Fatah: The Struggle for Palestine, New York: Palgrave 

Macmillan, 2008, s.31-35. 
220 Mishal ve Sela, op.cit., s.91. 
221 Bunun nedeni o tarihe kadar halkta İsrail’in İslami Merkez’i desteklediği şeklinde yaygın bir kanı 

bulunması ve bunun da Hamas’a tam anlamıyla güvenilememesine yol açmasıydı. İsrail’in Hamas 

karşıtı tutumunun resmileşmesi bu kanıyı ortadan kaldırdı ve örgütün halk nezdindeki imajı 

temizlenmiş oldu. 
222 Hamas-İran işbirliği bir yandan Hamas-el Fetih anlaşmazlığını körüklerken diğer yandan iç 

liderliği temsil eden küçük bir grubun tepkisine neden oldu. Bu grubun tepkisi Hamas’ın o dönem 

izleyeceği politikayı ne kadar dikkatle seçmesi gerektiğini gözler önüne sermesi açısından önemlidir. 

Bu gruba göre Hamas, Filistin dışından bir gücün desteğiyle saldırılar düzenlediğinde hem İsrail’in 

karşı saldırılarına maruz kalacak hem de İsrail’e karşı FKÖ ile birlikte hareket etmeye mecbur 

kalacaktı. Bunun yerine Hamas’ın, mümkün olduğunca barışçı bir politika izleyip kendi gelişimini 

tamamlaması en doğru seçim olurdu. Hamas’ın dış liderliğini temsil eden ve örgütün Filistin’de 
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hem de Suudi Arabistan, Tunus, Ürdün, Katar’ın içinde olduğu zengin bölge 

ülkelerinden maddi kaynak sağlamaya başladı.223 

İsrail’in işgal politikaları dolaylı olarak Hamas’ın bir aktör olma sürecine 

katkı sağlamıştır. Birinci İntifada döneminde İsrail’in en dikkat çekici eylemi 

1992’de bazı Hamas üyelerini ülkeden sürmesidir. İsrail hapishanelerindeki Hamas 

üyesi tutukluların altı güvenlik görevlisini öldürmesi üzerine İsrail ordusu 16 Aralık 

1992’de 415 Filistinliyi Lübnan’ın güneyine sürdü.224 Gönderilen kişilerin nereye 

gideceklerini bilmeden gözleri ve elleri bağlı bir şekilde kötü koşullarda Lübnan’a 

gönderilmeleri, Lübnan’ın bu kişileri kabul etmemesi nedeniyle bir süre Lübnan-

İsrail arasındaki bir bölgede bekletilmeleri ve bu sürgünün bir cezalandırma yöntemi 

olarak gerçekleşmesi uluslararası toplumun İsrail’e insan haklarını ihlal ettiği 

gerekçesiyle tepki göstermesine neden oldu. İlk defa birbirinden farklı programlara 

sahip Filistinli grupların İsrail’e karşı birlikte hareket etmeleri sağlayan bu uygulama 

dikkatleri Hamas üzerine topladı ve İsrail aleyhine bir tablo ortaya çıkardı.225 Bu 

sürgün her ne kadar Hamas’ın örgütsel yapısına zarar vermişse de örgütün halk 

nezdinde siyaseten saygınlık kazanmasını sağlamıştır.226 

                                                                                                                                          
yaşadığı sıkıntılara ve sorunlara maruz kalmayan çoğunluk grubu İsrail’e karşı mücadelede diğer 

İslamcı örgütlerle ve bilhassa İran ile birlikte hareket etmek istiyordu. Çoğunluk grubu bu şekilde 

Filistin sorununun İslami bir zemine çekilmesi ve dolayısıyla dini değerleri haiz bir örgüt olarak 

Hamas’ın Filistin halkının tek meşru temsilcisi olmasını hedefliyordu. FKÖ’nün Filistin toplumu 

nezdindeki imajını bir kenara atan bu grup daha da ileri giderek FKÖ’yü “yıkılması an meselesi” olan 

bir örgüt olarak nitelendiriyordu. Bkz: Ibid., s.97-98. 
223 Schanzer, op.cit., s.31-35. 
224 Bu, İsrail’in 1967’den beri Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği en kapsamlı sınır dışı etme 

operasyonuydu.  
225 Tami Bash, Yuval Ginbar ve Eitan Felner, “Deportation of Palestinians from the Occupied 

Territories and the Mass Deportation of December 1992”, B'Tselem-The Israeli Information Center 

for Human Rights in the Occupied Territories, Jerusalem, June 1993, 

http://www.btselem.org/download/199306_deportation_eng.doc, (11 Mart 2013), passim. 
226 Amr, “Hamas: A Historical…”, s.19. 

http://www.btselem.org/download/199306_deportation_eng.doc
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Kurulduktan sonra sadece birkaç yıl içinde Hamas’ın bu denli etkili bir örgüt 

olmasında FKÖ’nün zayıflama sürecine girmesi, Hamas’ın kendi iç dinamikleri ve 

ihtiyatlı Filistin politikası ile İsrail’in işgal politikalarının yanında 1990’lardaki 

konjonktürel ve bölgesel gelişmeler de etkili olmuştur.  

 

b) Bölgesel ve Uluslararası Gelişmelerin Hamas’ın 

Aktör Olmasındaki Rolü 

Uluslararası sistemin yapısının değişmesi ve Körfez Savaşı’nın çıkması 

Filistin sorununu dolaylı yoldan etkiledi. 1990’ların başında, uluslararası sistemde iki 

kutupluluğun sona ermesi uluslararası ilişkileri olduğu kadar SSCB’nin Orta 

Doğu’daki müttefiklerini de etkiledi. Bu müttefiklerden birinin FKÖ olduğu 

düşünüldüğünde, SSCB’nin yıkılmasının, en büyük müttefikini kaybeden FKÖ’yü 

zayıflattığı söylenebilir. FKÖ hem önemli maddi desteğini kaybetti hem de 

SSCB’nin ortadan kalkmasıyla bölgede İslamcı akımlar yükselişe geçince Filistin’de 

de İslami akımlar ön plana çıktı. Bu İslami etki FKÖ’nün bile göz ardı edemeyeceği 

bir hal alınca UNLU, bildirilerinde yoğun olmamakla birlikte İslami unsurları 

kullanmaya başladı. Ancak o dönemde Filistin toplumu dini eğilimlere sanıldığı 

kadar açık değildi. Uluslararası konjonktüre rağmen Hamas’ın Filistinlilerdeki İslami 

damarı ortaya çıkarması kolay olmadı.227 Bu çerçevede, Hamas dini yaklaşımını dava 

faaliyetleri ve İsrail ile mücadelesi üzerinden dolaylı olarak benimsetme yoluna gitti. 

Bununla birlikte, FKÖ de laik ve dini eğilimler arasında bocalamaya başladı. 

FKÖ’nün zayıflama nedenlerinden ikincisi, 1991 Körfez Savaşı’nda Kuveyt’i işgal 

                                                 
227 Ibid., s.18. 
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eden Saddam’dan yana tavır alması228 sonucunda Körfez ülkeleri başta olmak üzere 

bölge ülkelerinin siyasi ve maddi desteğini229 kaybetmesidir. FKÖ’nün Saddam’a 

olan desteğinin faturası diaspora Filistinlilerine kesildi ve önemli sayıda230 Filistinli 

çalıştıkları ülkelerden sınır dışı edildi. Üçüncüsü, bu ilk iki nedenden231 dolayı 

FKÖ’nün ekonomik sıkıntı içine girmesi sonucunda yurtdışı temsilciliklerinde 

azalmaya gitmesi ve yardıma muhtaç kişi ve kurumlara yaptığı maddi yardımı 

kesmesidir. Bu durum da örgütün Filistin’deki saygınlığına darbe vurdu. Bu 

çerçevede, halkın ve hatta el-Fetih üyelerinin Arafat’a desteği önemli ölçüde 

azalmıştır. FKÖ’nün veremediği maddi destek ardından oluşan boşluk Hamas’ın 

dava kurumları tarafından dolduruldu ve yine İslami eğilimler güçlendi.232 FKÖ, 

silahlı mücadeleden siyasi pragmatizme geçerken, Hamas muhalif olmanın ve 

dolayısıyla sorumluluklara doğrudan muhatap olmamanın avantajını kullanarak 

FKÖ’nün bıraktığı ideolojik ve siyasi boşluğu doldurmaya başladı. Hamas’ın bu 

boşluktan yararlanabilmesi, Oslo sürecinin darbe almasıyla milliyetçi ve laik 

yaklaşımın Filistin siyasetindeki gücünü yitirmesi sonucunda kolaylaşacaktır. 

Bununla birlikte, Hamas Filistin siyasetinde etkin bir role sahip olmasının salt 

kendine rakip güçlerin zayıflaması ile değil, aynı zamanda kendi çabalarıyla 

gerçekleşmesi gerektiğinin de bilincinde olacak233 ve Filistin sorununu doğrudan 

                                                 
228 Irak’ın Kuveyt’i ilhakı üzerine Arap Birliği 8-10 Ağustos 1990 tarihinde Kahire’de toplandı. Bu 

ilhakı kınayan, Irak’a karşı Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine savunma yardımı öngören karara 

karşı oy kullananlardan biri FKÖ’ydü. 
229 Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleri FKÖ’ye fon aktarımını durdurdu. Bkz: 

Williams, op.cit., s.161.  
230 Kuveyt, ülkesinde çalışan yaklaşık 300.000 Filistinliyi sınır dışı etti. Bu kişiler FKÖ’ye vergi geliri 

sağlamaktaydılar. Bkz. Idem.. 
231 Hem SSCB’nin yıkılması hem de Körfez Savaşı’nda ABD liderliğindeki koalisyonun üstünlük 

sağlaması ABD’nin 1991’den itibaren Orta Doğu’da siyasi ve askeri olarak etkinliğini artırmıştır. Bu 

etkinlik ABD’nin Filistin sorununun taraflarını barış görüşmeleri için masaya oturmaya ikna etmesini 

sağlamış ve böylece Orta Doğu barış görüşmeleri başlamıştır. Bkz: Kimmerling ve Migdal, op.cit., 

s.330. 
232 Mishal ve Sela, op.cit., s.88-89. 
233 Amr, “Hamas: A Historical…”, s.17-18. 
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ilgilendiren gelişmelerde sesini duyurmaya başlayacaktır. Hamas’ın en çok 

hassasiyet gösterdiği gelişmelerin başında Filistin sorununun çözümünde İsrail ile 

yapılan müzakereler gelecektir. 

 

2. Hamas’ın Filistin Barış Sürecine İlişkin Politikası 

 

a) Madrid Barış Konferansı’na Hamas’ın Tepkisi 

 

SSCB’nin dağılması, Hamas’ın lehine bir durum yaratıyor gibi gözükse de 

örgüt bu gelişmeye olumlu bir anlam atfetmedi. Hamas’a göre, SSCB yıkılınca 

“Siyonist varlığın” Orta Doğu’da hegemon bir devlet olmasını isteyen ABD bölgede 

sözü geçen tek devlet olacaktı.234 Bunun paralelinde, zaten Filistin sorununun 

uluslararası konferanslarda ele alınmasına karşı çıkan Hamas, BM çatısı altında 

yapılacak konferans ve görüşmelerin de aynı şekilde ABD istekleri doğrultusunda 

gerçekleşeceğinin altını çiziyor235 ve konferanslara karşı duruşunu haklı bir sebebe 

dayandırmış oluyordu. Hamas’ın barış sürecine karşı duruşu, İsrail’in FKÖ ile 

herhangi bir müzakereye girmek istememesini ve BMGK’nın 242 ve 338 sayılı 

kararlarını uygulamaktan kaçınmasını meşrulaştırıyordu.236 FKÖ ise, 1988 

Bildirgesiyle başlattığı Filistin sorununu siyasi zeminde çözme politikası 

çerçevesinde bu kararları kabul etmişti. Arafat’ın uzattığı zeytin dalı başta ABD ve 

İsrail tarafından hemen kabul edilmedi.237 Ancak Arafat’ın her şeye rağmen barışa 

bağlılığını sürekli olarak ifade etmesi ABD Dışişleri Bakanı Shultz’u ikna etti ve 

                                                 
234 Andrea Nusse, Muslim Palestine: The Ideology of Hamas, Hollanda, Harwood Academic 

Publishers, 1998, s. 125’ten Filastin al-Muslima, April, 1991, s.1. 
235  Ibid., s.17. 
236  Ibid., s. 126-27’den Filastin al-Muslima, June, 1991, s.28. 
237 ABD   ve   İsrail’in    bu    tutumu   o    dönemde    gerçekleştirilen     terör     saldırılarından   

FKÖ’yü sorumlu tutmalarından kaynaklanmaktaydı. Bkz: 

http://www.palestinefacts.org/pf_1967to1991_plo_israel_exist_1988.php, (24 Eylül 2012). 

http://www.palestinefacts.org/pf_1967to1991_plo_israel_exist_1988.php
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Shultz ABD koşullarının238 karşılandığını açıkladı. Bu çerçevede, ilk olarak Tunus’ta 

ABD ile FKÖ arasında diyalog başladı ve bu diyalog 1991 Madrid Barış 

Konferansına giden yolu açtı.239  

ABD Başkanı George Walker Bush’un 6 Mart 1991 tarihinde Kongre’de 

yaptığı “Arap-İsrail çatışmasına son vermenin vaktiğinin geldiği” açıklamasının 

ardından ABD Dışişleri Bakanı James Baker’ın yoğun bir mekik diplomasi sonunda 

ABD Başkanı Bush ve SSCB Cumhurbaşkanı Mikhael Gorbaçov eşbaşkanlığında240 

ve İsrail’in uzlaşmaz tavrı nedeniyle FKÖ olmadan İsrail, Mısır, Suriye, Lübnan ve 

FKÖ’nün onayladığı Filistin-Ürdün ortak temsilcilerinin katılımıyla 30 Ekim’de 

Madrid Barış Konferansı toplandı.241 Arap tarafının Konferans’ın BM himayesinde 

toplanması isteği karşılanmamış olsa da FKÖ artık muhatap olarak kabul edilmiş242 

ve ilk kez çatışmanın tarafları doğrudan müzakereleri yürütmeye başlamışlardı.243 

FKÖ’nün politikasına ve Madrid Konferansı’na karşı çıkanların siyasi ve dini 

gerekçeleri vardı.244 Hamas, bu barış konferansına dini açıdan “Tarihin 

                                                 
238 ABD’yi temsilen George Shultz, barış görüşmelerinde FKÖ’nün muhatap olarak alınması için üç 

koşul öne sürmüştü. FKÖ’nün terör eylemlerini sona erdirmesi, İsrail’in var olma hakkını ve 

BMGK’nın barış için toprak ilkesini kapsayan 242 sayılı kararının tanınmasıydı. Bu şekilde FKÖ 

Filistin sorununu siyasi zeminde çözme politikasına geçmiş oluyordu. Bkz: Bader Araj ve Robert J. 

Brym, “Opportunity, Culture and Agency: Influences on Fatah and Hamas Strategic Action during the 

Second Intifada,” International Sociology, Vol. 25, No. 6, November, 2010, 

http://projects.chass.utoronto.ca/soc101y/brym/ArajBrymIntSoc.pdf, (3 Haziran 2012), s.844. 
239 http://www.palestinefacts.org/pf_1967to1991_plo_israel_exist_1988.php, (24 Eylül 2012). 
240 “The Madrid Conference, 1991”, U.S. Department of State, Office of the Historian, 

http://history.state.gov/milestones/1989-1992/milistiadrid-conference, (12 Nisan 2014). 
241 Nusse, op.cit., s.129. 
242 Rashid Khalidi, Iron Cage: The Story of the Palestinian Struggle for Statehood, ABD, One 

World Publications, 2006, s.195.  
243 Washington’da başlayan ikili görüşmeler İzak Rabin’in İsrail Başbakanı olmasıyla ivme 

kazanmışsa da Filistin sorunu bağlamında beklenen sonuçlar alınamamıştır. 1992 yılı Ocak ayında 

Moskova’da başlayan çok taraflı müzakerelerde de keza önemli bir gelişme yaşanmamıştır. FKÖ’nün 

Arafat’ın onayını almadan hareket edememesi ikili görüşmelerin 1993 yılında tıkanmasına ve 

sonrasında İsrail’in FKÖ ile doğrudan ve gizlice müzakere yapma kararı almasına neden olmuştur. 

Ürdün ile İsrail arasındaki gizli görüşmeler ise, 1994 yılının Ekim ayında bir barış anlaşmasıyla 

sonuçlanmıştır. Bkz: “The Madrid…”. 
244 Nusse, op.cit., s.129. 

http://projects.chass.utoronto.ca/soc101y/brym/ArajBrymIntSoc.pdf
http://www.palestinefacts.org/pf_1967to1991_plo_israel_exist_1988.php
http://history.state.gov/milestones/1989-1992/madrid-conference


79 

 

Deklarasyonu” adlı bildiriyle tepki gösterdi. Barış sürecini sert bir şekilde eleştiren 

örgüt, Madrid Barış Konferansı’nı ümmetin “düşmana” teslimi olarak nitelendirdi.245 

Hamas’a göre, bu konferans ABD’nin Filistin sorunundan kurtulma, Siyonist varlığa 

uluslararası anlamda meşruiyet kazandırma ve Büyük İsrail ülküsünü gerçekleştirme 

amacına hizmet etmekteydi.246 Hamas, Araplara kırk yıl silahlı mücadele ile elde 

edemedikleri bağımsızlığı bu konferansın kazandıracağı illüzyonunun yaratıldığını 

düşünüyordu. Hiçbir resmi taahhüdün verilmediği bu barış konferansına bile karşı 

çıkan Hamas üzerinde, Filistinlileri Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ne sıkıştıran Oslo 

Anlaşmaları şok etkisi yaratacaktır.247  

 

b) Oslo Barış Sürecine Hamas’ın Tepkisi ve Hamas-

Filistin Yönetimi (FY) İlişkileri 

Oslo sürecinin ilk adımı, Madrid Konferansı ertesinde İsrail ile FKÖ arasında 

yapılan müzakerelerin sekteye uğraması248 sonucu İsrail tarafının iletişim kanallarını 

açık tutma isteğiyle atıldı.249 Barış sürecinin ilk anlaşması dolayısıyla İsrail ve 

Filistin arasındaki ilk anlaşma olan Oslo Anlaşması250 13 Eylül 1993’te İsrail 

                                                 
245 23 Eylül 1991 tarihli deklarasyon için bkz: Idem..’den Filastin al-Muslima, October 1991, s.65.  
246 Idem..’den “Bayân Hamas-No:78”, Filastin al-Muslima, October, 1991, s.5. 
247 Avi Shlaim, Israel and Palestine: Reappraisals, Revisions, Refutations, 1. Baskı,  Londra, 

Verso, 2010, s.188. 
248 O yıllarda İsrail’de Likud hükümeti vardı. Başbakan İzak Şamir’in partisinin çizgisine uygun 

olarak Filistinlilerle barış karşılığı toprak politikasına karşı çıkması ve Filistinlileri söz konusu 

topraklarda hiçbir hakkı olmayan bir halk olarak görmesi müzakerelerin Washington’da yapılan beş 

turun ardından kilitlenmesine neden oldu. Bkz: Ibid., s.173. 
249 Ibid., s.188. 
250 Tam adı Geçici Yönetim Düzenleme İlkeleri Bildirgesi olan anlaşma literatüre Oslo Anlaşması 

adıyla geçmiştir. Washington’da imzalanmış olmasına rağmen söz konusu anlaşmaya Oslo adının 

verilmesi bu anlaşma için yapılan gizli müzakerelerin Oslo’da gerçekleştirilmiş olmasından 

kaynaklanmaktadır. 
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Başbakanı İzak Rabin251 ile Arafat arasında Washington’da imzalandı. Anlaşma 

öncesinde gizli252 görüşmelerin yapılması fikri İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı 

Yossi Beilin tarafından ortaya atıldı ve Beilin, İzak Rabin ve Dışişleri Bakanı Şimon 

Peres’i Ocak 1993’te başlayan bu görüşmeleri yapmaya ikna etti. Görüşmelere ev 

sahipliği yapan Norveç’i temsilen Dışişleri Bakanı Johan Jørgen Holst ve sosyal 

bilimci Terje Rød Larsen arabulucu rol üstlenmişti. Filistin tarafında anlaşmanın 

mimarı olan isim bugün el Fetih’in başında olan Ebu Mazen’di (Mahmut Abbas). 

Sekiz ay süren görüşmelerde toplamda yapılan on dört oturum253 sonunda, Filistin 

sorununu derinden etkileyen, Arafat’ın ve FKÖ’nün halk nezdinde imajını değiştiren 

ve Hamas’ın bir aktör olarak yükselişine katkı sağlayan Oslo Anlaşması 

imzalanmıştır.  

Oslo Anlaşması iki kısımdan oluşmaktadır. Bunlardan biri, tarafların birbirini 

tanıdığı mektup teatisi ve diğeri, İlkeler Bildirgesi’dir. Söz konusu tanıma, iki tarafın 

birbirini uluslararası hukuktaki şekliyle tanımasından daha geniş kapsamlıydı. FKÖ 

açısından İsrail’i tanımak demek, Filistin davası uğruna verdiği mücadeleyi ve 

Filistin halkına verdiği taahhütleri tanımamak anlamına geliyordu. Öyle ki, FKÖ, 

Oslo ile birlikte İsrail’in barış ve güvenlik içinde yaşama hakkını kabul etti ve 

                                                 
251 İşçi Partisi Lideri İzak Rabin 1992 genel seçimleri öncesi vaatlerini, Filistinlilerle barış fikri 

üzerinde yoğunlaştırmıştı. Rabin’in seçim öncesi parti programından İşçi Partisi’nin Filistin devletinin 

kurulmasına karşı olduğunu çıkarmış olması, vaadinde samimi olduğunu gösterdi ve Rabin 

nihayetinde 1992 genel seçimlerini kazandı. Ancak bu noktada Rabin’in İşçi Partisi’nin şahinlerinden 

olduğu ve onu Filistinlilerle diyaloğa güvercinlerden Şimon Peres’in ikna ettiği belirtilmelidir. Bkz: 

Ufuk Ulutaş, et al, “İsrail Siyasetini Anlama Kılavuzu,” SETA Yayınları, 1. Baskı, Aralık 2012, 

s.56’dan Reuven Y. Hazan, “Intraparty Politics and Peacemaking in Democratic Societies: Israel’s 

Labor Party and Middle East Peace Process, 1992-1996,” Journal of Peace Research, (2000), s.373-

74. 
252 Bu gizlilik iki tarafın da üzerinde uzlaştığı bir husustu, çünkü o sıralarda İntifada’da İsrail’e karşı 

verdiği mücadelesi, tavizsiz tüm Filistin topraklarını talep eden siyasi yaklaşımı ve halka sunduğu 

sosyal hizmetler ile Hamas hem FKÖ hem de İsrail nezdinde bir tehdit haline gelmişti. İsrail ve 

FKÖ’nün Oslo müzakerelerini gizli yapmak hususunda uzlaşmasın nedeni de Hamas’ın bu gücünün 

iki tarafça da kabul edilmiş olmasıydı. Bkz: Robert Fisk, Büyük Medeniyet Savaşı: Ortadoğu’nun 

Fethi, (çev.) Murat Uyurkulak, 2. Baskı, İstanbul, İthaki Yayınları, 2011, s.350. 
253 Shlaim, op.cit., s.188. 
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BMGK’nın 242 ve 338 sayılı kararlarını tanıdı. Buna ilaveten, İsrail’e karşı her türlü 

şiddet eyleminden kaçınmayı ve bu çerçevede, Filistin Ulusal Şartı’nı254 söz konusu 

yükümlülüklere uygun bir şekilde değiştirme taahhüdünü verdi. İsrail açısından 

FKÖ’nün tanınması255 ise, FKÖ’yü Filistin halkının temsilcisi olarak tanımak256 ve 

Orta Doğu barış sürecinde yapacağı müzakerelerde muhatap olarak kabul etmek 

demekti.257  

Oslo’nun ikinci kısmı olan İlkeler Bildirgesi, iki temel metinden 

oluşmaktadır: Geçici Öz Yönetim Düzenlemeleri ve Nihai Statü Anlaşması.258 Geçici 

Öz Yönetim Düzenlemeleri ise, üç anlaşmayı içermektedir. Bunlar 4 Mayıs 1994 

tarihli Gazze-Eriha (Kahire) Anlaşması,259 29 Ağustos 1994 tarihli Kuvvet ve 

Yükümlülüklerin Aşamalı Devri Anlaşması260 ve 28 Eylül 1995 tarihli Batı Şeria ve 

                                                 
254 Arapça karşılığı al-Mithaq al-Watani al-Filastini olan ve FKÖ’nün anayasası niteliğindeki belge 

1964 yılında kabul edilmiştir. Bu belgenin Oslo Anlaşması’yla değiştirilmesi istenen kısımlarından 

biri İsrail’in var olma hakkının tanınmaması ile ilgili kısmıdır.  
255 İsrail’in önceki tutumu Filistin halkı diye bir halkın varlığını kabul etmemek şeklinde özetlenebilir. 
256 İsrail, Oslo Anlaşmaları ile esasen Filistinlileri milli bir varlık olarak tanımaktan ziyade Filistin 

halkının varlığını tanıdı. Bu durum, İsrail’in 1967’den beri İşgal Altındaki Topraklar olarak bilinen 

Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs üzerindeki egemenlik haklarını saklı tutmaya devam etmesi 

anlamına geliyordu. Bkz: Nils Butenschøn, “The Paradox of Palestinian Self-Determination”, Where 

Now For Palestine: The Demise of the Two-State Solution, Jamil Hilal (ed.), Londra, Zed Books, 

2007, s.77. Söz konusu topraklarda her ne kadar yetki FY’ye devredilmişse de nihai sözü söyleme 

yetkisi İsrail makamlarına aitti. Bu husus, Hamas’ın Oslo eleştirisinin en önemli dayanak 

noktalarından biriydi. 
257 Avi Shlaim, “The Oslo Accord”, Journal of Palestine Studies, Vol. 23, No. 3, Spring, 1994, 

http://www.jstor.org/stable/2537958, (22 Temmuz 2009), s.25’ten “PLO and Israeli Letters of Mutual 

Recognition, Tunis and Jerusalem, 9 September 1993”, Journal of Palestine Studies, Vol. 23, No. 1, 

Autumn, 1993. 
258 Oslo’da Nihai Statü müzakerelerinin üç yıllık geçici dönemin bittiği Mayıs 1996’ya kadar 

başlaması ve anlaşmanın beş yıllık Filistin öz yönetim süreci bittiğinde yürürlüğe girmesi 

kararlaştırıldı. Bu müzakerelerin konuları Kudüs, mülteciler, yerleşimler, sınır, komşularla işbirliği ve 

güvenlikti, Geçici Anlaşma ile düzenlenmemişlerdi. Bkz: “Israel-Palestinian Negotiations: Guide to 

the Mideast Peace Process,” Israel Ministry of Foreign Affairs, 

http://www.mfa.gov.il/mfa/peace%20process/guide%20to%20the%20peace%20process/israel-

palestinian%20negotiations-%20diagram, (10 Ocak 2013). 
259 Gazze Şeridi ve Eriha ile onun nahiyesini de içeren 65 km2’lik bir alanı düzenleyen bu anlaşma 

temelde güvenlik, sivil işler, ekonomik ilişkiler ve yasal konulara yer vermekteydi. Anlaşmaya göre 

hem İsrail silahlı kuvvetleri bu bölgeden çekilecek hem de İsrail’in sivil yetkileri FY’ye 

devredilecekti. Anlaşma, FY’nin yargı ve yasama organları ile polis gücünün yapısını ve FY ile İsrail 

arasındaki ilişkileri de düzenliyordu. 
260 İlkeler Bildirgesi’nin uygulanmasına giden yolda ikinci aşamayı teşkil eden bu anlaşma, “Eğitim 

ve kültür”, “sağlık”, “sosyal refah”, “vergilendirme” ve “turizm” alanlarında yetkilerin FY’ye devrini 

http://www.jstor.org/stable/2537958
http://www.mfa.gov.il/mfa/peace%20process/guide%20to%20the%20peace%20process/israel-palestinian%20negotiations-%20diagram
http://www.mfa.gov.il/mfa/peace%20process/guide%20to%20the%20peace%20process/israel-palestinian%20negotiations-%20diagram
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Gazze Şeridi’ne ilişkin Geçici İsrail-Filistin Anlaşması’dır.261 Bu anlaşmalara 

bakıldığında, öngördükleri geçici kurumlar ve güvenlik düzenlemeleriyle Oslo 

Anlaşmalarının Filistin tarafı ile İsrail arasında barışı tesis etmediği görülmektedir. 

Bu anlaşmalar, nihai bir çözüme giden yolda izlenecek yöntem ve aşamaları 

belirlemektedir.262   

Oslo’da yapılan müzakerelere hakim olan havayı analiz etmek Oslo 

Anlaşması’nın sorunlu taraflarını ve dolayısıyla Hamas’ın bu anlaşmaya niçin 

muhalefet ettiğini anlamak açısından önemlidir. Öncelikle, Filistin tarafının Oslo 

müzakerelerine deneyimli müzakereciler olmadan hazırlıksız gittiğini belirtmek 

gerekmektedir. Buna karşın, İsrail tarafı, büyük ölçüde İsrail’in çıkarlarına hizmet 

eden ve Filistinlilere ne Kudüs’ü ne de bir Filistin devleti kurma hakkı veren Oslo 

Anlaşması’nı tüm dünyayı Filistinlilere “topraklarını iade eden bir barış anlaşması” 

olarak duyuracak müzakerecilere sahipti. İkincisi, Arafat, bu anlaşma için 

uluslararası garantiler sağlayamamıştı. Üçüncüsü, Filistin sorununun en önemli 

girdilerinden olan mültecilerin geri dönüş hakkı, sınırlar, yerleşimler ve Kudüs’ün 

statüsü konularında kalıcı bir durumun beş yıl sonra belirlenmesine karar verildi. Bu 

da 1990 yılı öncesinde başkenti Kudüs olan bir Filistin Devleti haricinde hiçbir 

                                                                                                                                          
düzenledi. Bu anlaşmanın beş konuyla sınırlı yetki devrini öngörmesinin yaratabileceği sıkıntılar 

1995’te eklenen bir protokolle giderilmek istendi ve devir yapılacak alanlara emek, ticaret, endüstri, 

doğalgaz, mazot, posta hizmetleri, tarım, yerel yönetim gibi alanlar eklendi.  
261 Gazze-Eriha Anlaşması’nın imzalanmasından itibaren beş yılı geçici dönem olarak belirleyen bu 

anlaşma, güvenlik, seçimler, kuvvetlerin devri bağlamında sivil işler, yasal konular, ekonomik 

ilişkiler, mahkumların salıverilmesi ve İsrail-Filistin işbirliği konularında düzenlemeler yapmakta ve 

böylelikle bir anlamda gelecekte kurulacak İsrail-Filistin ilişkilerinin yürütülmesinin önündeki 

sorunların çözülmesine hizmet etmektedir. Geçici Anlaşma’nın asıl amacı ise, geçici dönem sonu olan 

Mayıs 1999’a kadar Filistinlilerin yapacağı Filistin Konseyi seçimleriyle Batı Şeria’da kendi 

yönetimlerini kurabilmeleridir. Bkz: “Israel-Palestinian Negotiations…”. 
262 Butenschøn, op.cit., s.85’ten Geoffrey R. Watson, The Oslo Accords: International Law and the 

Israeli-Palestinian Peace Agreements, Oxford, Oxford University Press, 2000, s.9. 
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yapılanmayı devlet olarak kabul etmeyeceğini ifade eden FKÖ’nün ne kadar aciz bir 

duruma düştüğünü gösterdi.263    

Müzakere sürecinden itibaren sorunlu olan Oslo Anlaşması’na Hamas’ın 

tepkisi beklenildiği üzere sert oldu.264 Oslo Anlaşması, en az dava faaliyetleri kadar 

silahlı direniş faaliyetleriyle de halkın desteğini kazanan Hamas üzerinde şok etkisi 

yarattı. Hamas, Oslo’nun imzalandığını, FKÖ ile arasındaki gerginliği azaltma 

potansiyeli olan Hartum Görüşmesi sırasında öğrendi.265 Hasan el Turabi’nin 

girişimiyle Ocak 1993’te yapılan görüşme, hem katılan kişilerin üst düzey temsilciler 

olmaları266 hem de Hamas’ın FKÖ’yü Filistin halkının meşru temsilcisi olarak 

tanıma sorununun tartışılması bakımından önemliydi.267 Bu görüşme ile iki örgüt 

arasında derin ayrılıklar yaratan sorunların zamanla çözüleceği inancı Oslo’nun 

kamuoyuna duyurulmasıyla yok oldu. Hamas için Oslo, FKÖ’nün Filistinlilerin 

temel haklarına ihanet ettiğinin resmiydi.268 Hamas’ın Oslo’ya tepki olarak giriştiği 

ilk faaliyet, 1994 Ocak ayında Oslo’ya karşı kurulan Filistin Müttefik Kuvvetleri269 

adı verilen oluşuma270 katılmak oldu.271 

                                                 
263 Fisk, op.cit., s.350-354 ve 357. 
264 Oslo Anlaşması hükümlerine FKÖ içinden DFLP ve PFLP de karşı çıktı. FKÖ Yürütme Komitesi 

üyelerinin çoğu ise, tepkilerini istifa ederek gösterdiler. Bkz: Mkhaimar S. Abusada, “Palestinian 

Party Affiliation And Political Attitudes Toward The Peace Process”, Arab Studies Quarterly, June 

1998 (30 Mayıs 2012). 
265 Tamimi, Hamas: A History…, s.190. 
266 Hamas’ı temsilen Musa Ebu Marzuk, Muhammed Nazal ve Muhammed Siyam; FKÖ’yü temsilen 

Arafat, Salim el Za’nun, Muhammed Dahlan, Nasr Yusuf ve Ebu Ali Şanin katıldı. Bkz: Idem.. 
267 Hroub, Hamas: Political Thought…, s.116. 
268 Tamimi, Hamas: A History…, s.190. 
269 Toplamda on Filistinli gruptan meydana gelen Şam merkezli Kuvvetler içinde FKÖ’den Popüler ve 

Demokratik Cepheler de yer alıyordu.  
270 Bu oluşum, Hamas’ı, Filistin Yönetimi’ne muhalif bir parti haline getirmiyordu; Hamas, bir siyasi 

parti haline gelmek yerine, destekçilerini Selamet Partisi adlı bir parti kurmaya teşvik etti ve bu parti 

üzerinden muhalefet saflarına katılmış oldu. Bkz: “The Status of the Political Opposition in 

Palestine”, The Palestinian Human Rights Monitor, http://phrmg.org/monitor1997/may97-9.htm, (9 

Mart 2013). 

http://phrmg.org/monitor1997/may97-9.htm
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Hamas’ın önde gelen entelektüellerinden İbrahim Makadema’nın Gazze Eriha 

Anlaşması için yaptığı değerlendirmeler,272 Oslo’ya karşı çıkışın temel 

parametrelerini gözler önüne sermektedir. Makadema’ya göre, Hamas’ın genel 

olarak barış anlaşmalarına ve özelde Oslo Anlaşmasına karşı çıkması, güç kullanma 

yoluyla kurulmuş İsrail’in diplomasi ve barışçı çözüm gibi yumuşak güç unsurlarını 

kullanma samimiyetinde olabileceğine inanmamasından kaynaklanmaktadır. 

Anlaşma’nın öne çıkan düzenlemeleri bağlamında bakıldığında, Hamas’ın 

gerekçelerinin kendi içinde bir mantığı olduğu görülür. Öncelikle, Oslo ile Hamas’ın 

Filistinliler adına talep ettiği tüm Filistin toprakları yerine çok küçük bir toprak 

parçası273 Filistinlilere deyim yerindeyse lütfedilmişti. Bu durum, Filistin’in, bir 

karışından bile vazgeçilmemesi gereken vakıf toprağı olduğu inanışına taban tabana 

zıttır. Bunun yanında, FKÖ’nün halkın meşru temsilcisi olduğu savı yanlıştı, çünkü 

FKÖ’ye bu statü Filistin halkı tarafından tanınmamıştı. Dolayısıyla, Filistin’in 

geleceğini etkileyen böyle bir anlaşmanın FKÖ tekelinde gerçekleşmesi doğru 

değildi. Ayrıca, Oslo’da işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail güvenliği için 

sıkıntı oluşturan alanlardaki sorumluluklar FY’ye verilmiş ve iki tarafın güvenlik 

güçlerinin ilgili sorunlarda aynı amaca hizmet etmeleri hususunda anlaşmaya 

varılmıştı. Hamas’ın bu anlaşmalara karşı öne sürdüğü gerekçelerden belki de en 

objektif olanı İlkeler Bildirgesi ile Kudüs, yerleşimler, mülteciler ve kendi kaderini 

                                                                                                                                          
271 Graham Usher, “What Kind of Nation?: The Rise of Hamas in the Occupied Territories”, 

Race&Class, Vol. 37, No.65, 1995, http://rac.sagepub.com/content/37/2/65.citation, (27 Ocak 2013), 

s.71. 
272 Ghazi Hamad, Makadema’nın bu Anlaşma’ya ilişkin görüşlerini Makadema’nın “The Gaza-Jericho 

Agreement - an Islamic Perspective” isimli kitabına dayandırmaktadır. Bkz: Ghazi Hamad, “Walking 

a Tight Rope: Hamas and the Oslo Accords”, Palestine Report, Vol. 10, No. 12, 17 September 2003, 

http://www.palestinereport.ps/article.php?article=24, (14 Temmuz 2012). 
273 Oslo Anlaşması’nda Gazze Şeridi’nin neredeyse tamamı Filistinlilere ve dolayısıyla Arafat’ın 

kontrolüne verilirken Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrıldı. Buna göre, Batı Şeria’nın % 1.1’ine 

tekabül eden A bölgesi Filistin yönetiminin idari kontrolüne, B bölgesi İsrail işgaline kalmakla birlikte 

Filistin yönetiminin katılımı da mümkün olacaktı ve Batı Şeria’nın % 60’ına tekabül eden C bölgesi 

de tümüyle İsrail işgal yönetimi idaresinde kalmaya devam edecekti. Bkz. Fisk, op.cit., s.376. 

http://rac.sagepub.com/content/37/2/65.citation
http://www.palestinereport.ps/article.php?article=24
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tayin hakkı gibi Filistin sorununun temel girdileriyle ilgili nihai bir karara varılmamış 

olmasıydı.274 

Hamas’ın öne sürdüğü tüm gerekçeler Filistin’in geleceğini ilgilendiren 

konulara dayanıyordu, ancak Oslo, Hamas’ın kendi geleceğini de tehdit ediyordu. 

Filistin sorununa siyasi bir çözümün tercih edilmesi kuruluş felsefesi İsrail’e karşı 

silahlı direniş üzerine kurulu Hamas’ı zor durumda bıraktı. Henüz gücünü 

göstermeye başlayan yeni bir örgüt olarak Hamas’ın FKÖ’nün İsrail’e verdiği 

taahhütler çerçevesinde hedef haline gelmesi örgütü gerçek anlamda sıkıntıya soktu. 

Oslo ile birlikte FKÖ’nün taahhüt ettiği “terörle mücadele” esas olarak Hamas ile 

mücadele demekti ve bu, örgütün altyapısından yetişen üyelerinin ve kurumlarının 

yok edilmesi anlamına geliyordu. Bu durum, örgütü içinden çıkılması zor bir ikileme 

düşürdü: Hamas silahı bırakmadıkça hedef olmaya devam edecek ve yıllardır 

sağlamlaştırdığı örgütsel yapısı zarar görecekti, ancak silahlı mücadeleyi bırakırsa da 

kuruluş felsefesine aykırı hareket ettiğinden temel niteliklerini kaybedecekti.275 Bu 

ikilemden Hamas bir çeşit bekle-gör politikasıyla çıktı ve bu iki seçenekten birini 

tercih etmedi. Bunun yerine, FKÖ ile olan ilişkilerinin seyrine ve kendi güç 

kapasitesine göre strateji değişiklikleri yaptı. Bu çerçevede, Oslo’nun imzalandığı 

1993 yılından ilk seçimlerin yapıldığı 1996 yılına kadar ne izlediği politika ne de 

FKÖ ile olan ilişkisi durağan bir seyir izledi. Bu dönemde, Hamas-FKÖ ilişkileri 

çatışma ve diyalog girişimleri276 şeklinde yürüdü. Hamas’ın Oslo’ya ve FKÖ’nün 

politikasına karşı çıkmasına rağmen hiçbir zaman FKÖ ile karşılıklı yıkıma yol 

                                                 
274 Hamad, “Walking a Tight…”. 
275 Hamad, “Walking a Tight…”. 
276 Oslo Anlaşması’nın imzalanmasından sonra FY ile Hamas arasında yapılan ilk üst düzey görüşme, 

1994 yılının Nisan ayında Arafat’ın Gazze İslam Üniversitesi’nde Hamas’ın önde gelen bazı üst düzey 

yöneticilerini ziyaretinde gerçekleşmiştir. Kayda değer bir sonucu olmamasına rağmen dönemi 

itibariyle Arafat’ın Hamas liderleriyle görüşmesi başlı başına önemli bir olaydı. Bkz: Hroub, Hamas: 

Political Thought…, s.104. 
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açacak ciddi bir çatışmaya girmemesinin ve diyalog yolunu her zaman açık 

tutmasının nedeni, Oslo’nun Filistinli aktörlerin hareket kabiliyetini kısıtladığının ve 

Filistin siyasetine hakim olacak deneyimsiz277 bir otorite yarattığının farkında 

olmasından ve Filistinliler arasında bir iç savaş çıkmasını istememesinden 

kaynaklanıyordu.278 Hamas’ın bu farkındalığı bazı durumlarda iki örgüt arasında 

büyük çatışmalara yol açacak gerginlikleri yatıştırmasına neden oldu. Bu bağlamda, 

Hamas FY’nin kurulduğu 1994 yılı boyunca, tepkisini sert bir dilin hakim olduğu 

eleştiri düzeyinde tuttu ve İsrail haricinde bir güce karşı şiddet kullanmaktan 

kaçındı.279  

1994 yılının Mayıs ayında, Oslo Anlaşması’nın ilk uygulaması olarak FY’ye 

bağlı bir polis gücünün Gazze Şeridi ve Eriha’ya konuşlandırılması, Hamas’ın FY’ye 

yaklaşımını ve Filistin politikasında kendi yerini sorgulamasına neden olan bir 

gelişmeye sahne oldu.280 İlk olarak, Hamas’ın içinde FY’nin bir parçası olmak 

gerektiğini savunan bir grup ortaya çıktı. Bu gruba göre, Hamas, imzalandığından 

beri karşı çıktığı Oslo’yu meşrulaştırmadan FY’ye katılabilir ve bu şekilde FKÖ, 

İsrail baskısı nedeniyle Hamas ile mücadele politikası yürütmezdi. Bu grup ile FY’ye 

katılma fikrine karşı çıkanlar arasında bir yol tutuldu ve Hamas, belediye ve sendika 

gibi kamu kurumlarının seçimlerine katılacağını açıkladı.281 İkincisi, Hamas, 

Gazze’ye yerleştirilen ve asli görevi Hamas’ın İsrail’e saldırılarını önlemek olan 

polislere, Gazze halkını İsrail’den koruyacak vatansever kişiler olarak baktı ve bu 

                                                 
277 FY’nin başarısız olmasının nedeni, onu kontrol eden FKÖ kadrolarının yıllardır gizli ve militan 

faaliyetler yürütmüş, sahada başarılı ama siyaset konusunda deneyimsiz orta yaş üstü kişilerden 

meydana gelmesiydi. Bkz: Khalidi, op.cit., s.176. 
278 Hroub, Hamas: Political Thought…, s.108. 
279 Ibid., s.103. 
280 Ibid., s.82. 
281 Menachem Klein, “ ‘Quo Vadis?’ Palestinian Authority Building Dilemmas since 1993,” Middle 

Eastern Studies, Vol.33, No.2, April, 1997, http://www.jstor.org/stable/4283873, (22 Temmuz 2009), 

s.397-98. 

http://www.jstor.org/stable/4283873
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teşkilat mensuplarından ziyade onlara baskı yapan siyasetçileri eleştirdi.282 Bir 

yandan polislere karşı ılımlı bir yaklaşım sergileyen Hamas diğer yandan İsrail’e 

karşı düzenlediği saldırılarla FY’yi zor duruma düşürmeye devam etti. Buna ilaveten, 

FY’nin barış sürecine zarar veren bu saldırıları durdurması isteğini dikkate almadı ve 

iki örgüt arasında gerginlik tırmandı.283 Bu çerçevede, FY, Oslo ile birlikte 

yükümlülük altına girdiği silahlı gruplarla mücadele politikasının ilk adımını Filistin 

Camisi Olayı diye bilinen çatışma ile attı. 18 Kasım 1994 tarihinde Gazze’deki 

Filistin Camisi önünde barış anlaşmasına rağmen işgalin devam ediyor olmasını 

protesto etmek için toplanan kalabalık FY’nin polis gücünün müdahalesiyle dağıtıldı. 

Polislerin kullandığı orantısız güç sonucunda protestocu grubun içinden on dört 

Hamas yandaşının öldürülmesi nedeniyle bu, FY’nin Hamas’a ilk silahlı saldırısı 

olarak nitelendirilebilir. Bunun yanında, bu olay, beklenildiği üzere Hamas’ın FY’ye 

aynı şekilde bir karşılık vermesine neden olmadı, çünkü müdahalenin ardından FY 

binasına yürüyen kalabalık Hamas yetkililerinin itidal çağrısı ve halkın asıl hedefinin 

İsrail olması gerektiği uyarısıyla sakinleştirildi. Hamas’ın bu hamlesi İsrail’in işine 

yarayacak bir Filistinliler arası çatışmayı önleme görüntüsü çizdiğinden örgüt 

kamuoyu nezdinde biraz daha saygınlık kazandı.284 Hamas’ın bu ılımlı tavrı çoğu 

zaman karşılıksız kalmadı ve bazı durumlarda da Arafat’ın inisiyatifiyle FKÖ Hamas 

ile diyalog kurmaktan yana tavır aldı.   

Hamas ile diyalog kurabilmek için dış liderlikle285 görüşmenin gerekli 

olduğunun farkında olan Arafat o sırada Amman’da bulunan Hamas liderliğine Nisan 

                                                 
282 Hroub, Hamas: Political Thought…, s.103-104. 
283 Ibid., s.83. 
284 Tamimi, Hamas: A History…, s.191. 
285 1989’dan itibaren Musa Ebu Marzuk’un başında olduğu Hamas dış liderliği iç liderliğe göre daha 

ön plandaydı. 
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1995’te bir temsilcisini gönderdi. Temsilcinin Arafat adına talebi Hamas’ın barışa bir 

şans verebilmek için her türlü şiddet eyleminden kaçınmasıydı. Bu talebin dış 

liderlikçe geri çevrilmesi üzerine Gazze liderliği ile görüşen Arafat aynı talebi bir 

adım daha ileri götürerek somut bir teklif sundu ve Hamas’ın 20 Ocak 1996 tarihinde 

ilk kez gerçekleştirilecek olan FYK286 seçimlerine katılmasını istedi. Arafat’ın ısrarcı 

tavrı karşısında hem Gazze hem de Batı Şeria liderliği bu teklifi prensipte kabul 

ettiyse de seçimlere katılma kararı sadece iç liderlik tarafından verilemeyeceği için 

dış liderliğe287 de danışılması gerekiyordu. İç liderliğin dış liderlikle görüşebilmesi 

için üyelerinin Filistin’den çıkışına İsrailli yetkililerin engel olmaması gerekiyordu. 

Hamas’ın ılımlı tavrına karşılık Arafat, Aralık 1995’te İsrail’den Hartum’da dış 

liderlikle görüşecek Hamas delegasyonuna288 Filistin’den ayrılması için izin 

verilmesini istedi. Örgütün kurulduğu günden beri iç ve dış liderlik arasında 

gerçekleşen ilk üst düzey görüşme niteliği taşıyan ve üyelerin güvenlik sorunu 

yaşamadan özgürce bir araya geldiği görüşmenin ana gündem konuları, silahlı direniş 

ve 1996 seçimleriydi. İsrail ve FY, bu görüşme sonucunda Kahire’deki FY 

yetkilileriyle görüşecek olan aynı delegasyonun dış liderliği şiddet eylemlerine son 

vermeye ve siyasi arenaya çekmeye ikna edeceğine inanıyorlardı.289 Ancak, 

beklenilen olmadı. Dört gün süren yoğun tartışmaların ardından Hamas’ın üst düzey 

liderliği oy çokluğu ile aldığı kararla İsraillilerin ve FY’nin beklentisini boşa çıkardı. 

                                                 
286 FYK, FY’nin beş temel kurumundan biridir ve hiyerarşide Başkanlık ve Kabine’den sonra üçüncü 

sırada gelir. Yasama Konseyi’nin altında ise, sırasıyla Filistin Ulusal Konseyi ve FKÖ Yürütme 

Komitesi yer alır. Bkz: “The Status of the Political…”. 
287 Musa Ebu Marzuk ABD’de tutuklu olduğundan dış liderliğin başında Halit Meşal bulunuyordu. 

Hartum görüşmesinde dış liderlik içinde Meşal’in yanı sıra İbrahim Goşe, Imad Alami, Usama 

Hamdan ve Muhammed Nazal yer alıyordu. 
288 Delegasyon Batı Şeria liderliğinden Cemil Hamami, Abdulhalik el Natşi, Cemal Salim, Hasan 

Yusuf; Gazze liderliğinden Mahmut el Zahar, Muhammed Hasan Şema, Abdulfettah Dokhan ve Seyid 

Ebu Musamih’ten meydana geliyordu. Şeyh Yasin ve Abdulaziz Rantisi ise, İsrail’de hapiste 

olduklarından bu görüşmede yer alamadılar. 
289 Bu beklenti başlı başına Hamas’ın şiddet eylemleriyle İsrail’i ve FY’yi ne kadar zor durumda 

bıraktığını göstermekteydi. 
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Bu kararlar, silahlı direnişi kesinlikle terk etmemek ve FYK Seçimleri’ne 

katılmamaktı.290 Hamas bu kararı sadece 1995 yılında yapmış olduğu tek bir 

toplantıda almadı; 1993 sonu ve 1994 başlarında seçimlere katılım,291 Batı tarzı bir 

sistem olarak görülen demokrasi kavramı,292 temsil sorunu, siyasi bir parti kurup 

kurmama ve FY ile işbirliğinin koşulları üzerine kendi içinde tartışmalar yapmıştı. 

Bu tartışmanın galibi seçimlere katılmaya ve bir parti kurmaya karşı çıkanlar oldu ve 

Hamas 1995 yılının Kasım ayının son günlerinde FYK himayesinde herhangi bir 

seçime katılmayacağını ve tüm bu seçimleri boykot edeceğini kamuoyuna 

duyurdu.293  

Hamas’ın Filistinlilerin ilk genel seçimi niteliğinde olan FYK seçimlerine 

katılmama kararı almasının arkasında örgütün felsefesine paralel iki gerekçe vardı. 

Bir kere, bu seçimler Hamas’ın Siyonist bir proje olarak nitelendirdiği Oslo 

Anlaşması’nın bir sonucuydu ve bu çerçevede, FYK’nin görev alanlarına giren 

konularda nihai karar verme yetkisi İsrail’e aitti.294 İkincisi, Hamas’ın FY’nin bir 

parçası olması demek Hamas’ın FKÖ’ye alternatif olmasında en çok etkili olan ve 

bağımsız hareket edebilmesini sağlayan askeri kanadının etkisiz hale gelmesi 

demekti.295 Ancak Hamas’ın bu kararları, FY ile diyalog yolunu kapatmadı ve 

İbrahim Goşe hariç Hamas’ın üst düzey yöneticileri FY ile ikinci bir görüşme için 

Kahire’ye gittiler. Kahire Görüşmeleri olarak bilinen bu toplantı, FY’yi temsilen 

                                                 
290 Tamimi, Hamas: A History…, s.191-93. 
291 Hamas’ın FYK seçimlerine katılmasından yana olanların temel argümanı Hamas’ın FY’nin bir 

parçası olduğu takdirde hem kaynaklardan yararlanabileceği hem de karar alma mekanizmasının bir 

parçası olacağıydı. Bkz: Mishal ve Sela, op.cit., s.107. 
292 Hamas, demokrasi kavramını Batı’nın bir ürünü olarak gördüğü argümanını öne süremedi, çünkü 

bizatihi Şura Meclisi’nde demokrasiyi tatbik eden kendisiydi. 
293 Milton-Edwards, Islamic Politics…, s.164-65. 
294 Tamimi, Hamas: A History…, s.193’ten yazarın İbrahim Goşe ile röportajı, Amman, 17 August 

2003.  
295 Mishal ve Sela, op.cit., s.107. 
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giden ekibin Hamas’a karşı önyargılı kişilerden oluşması nedeniyle bir müzakere 

olmaktan çıkıp karşılıklı suçlamalara dönüştü. Suçlamalar her iki tarafın birbirini 

İsrail’in etkisiyle rakip örgüte zarar vermek isteyen bir örgüt olarak görmesinden 

kaynaklanıyordu. Hamas, el Fetih’i İntifada’nın semeresinden hem ABD’nin hem de 

İsrail’in desteğiyle yararlanan ve Siyonist projeye karşı yürütülen İslami direnişin 

önünü almaya çalışan bir örgüt olarak görürken, el Fetih tarafından bazı kişiler de 

Hamas’ın İsrail tarafından el Fetih’e karşı kurulan bir örgüt olduğunu düşünüyordu. 

Bu önyargılar, toplantının Filistin sorununda önemli bir dönüm noktası olan Birinci 

İntifada’da kimin nasıl bir rol oynadığı konusu etrafında dönmesine neden oldu. Bu 

tartışmada el Fetih tarafı Hamas’ın hiçbir rol oynamadığını ileri sürerken, Hamas 

tarafı konuya daha serinkanlı yaklaştı ve kendilerinin de halkın örgütlenmesinde 

paylarının olduğunu ve bu görüşün el Fetih ve diğer örgütlerin İntifada’daki rollerini 

küçümseme anlamına gelmediğini savundu.296 Kahire Görüşmeleri’nin Kahire 

“tartışmaları” haline gelmesi ve bu çerçevede, Hamas’ın direnişten vazgeçip siyasi 

arenaya çekilmeye ikna edilememesinde en önemli etken Arafat’ın FY ekibine 

başkanlık etmemesi idi. Arafat Hamas’ın FY’nin ileri sürdüğü koşulları kabul edip 

anlaşmaya varacağı belli olmadan görüşmelere katılmayı uygun görmemişti.297 

Kahire Görüşmeleri Hamas’ın fikrini değiştiremediği gibi, buna “istişhad” 

eylemlerinin artması da eklenince, FY’nin Hamas’a yaklaşımı sertleşti.  

Yahya Ayaş’ın İsrail tarafından 5 Ocak 1996’da öldürülmesinin ardından aynı 

yılın Şubat ve Mart aylarında Hamas’ın “istişhad” eylemlerinin artması üzerine, 13 

Mart 1996’da ABD himayesinde Şarm el-Şeyh’te terörizmle mücadele zirvesi 

                                                 
296 Tamimi, Hamas: A History…, s.194’ten Hasan Sharbal’ın Halit Meşal ile röportajı, al Hayat 

(Londra), 5 December 2003. 
297 Ibid., s.193-94. 
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toplandı. Bu zirve FY’nin Hamas’a karşı sert bir politika izlemesinin önünü açtı. Bu 

bağlamda, 1995-1996 döneminde içlerinde Hamas üyelerinin yanı sıra 

destekçilerinin de olduğu 1000’den fazla kişi FY kuvvetlerince tutuklandı. Bu 

tutukluların bir kısmı işkence gördü ve Hamas’ın dava kurumlarının bir kısmı 

kapatıldı. Bu önlemlerle yetinmeyen FY daha da ileri giderek Hamas’ın askeri kanat 

liderlerine suikastler düzenlemeye ve önde gelen siyasi liderlerini tutuklamaya 

başladı.298 İki örgüt arasındaki gerginliğin arttığı bu dönemde Filistinlilerin ilk genel 

seçimleri olan 20 Ocak 1996 seçimleri uluslararası gözlemcilerin denetiminde 

Hamas’ın katılımı olmadan gerçekleşti. İlginçtir ki, katılmamasına rağmen Hamas, 

beklenildiğinin aksine, seçimleri boykot da etmedi.299 

1996 seçimlerinde Arafat’ın oyların % 86’sını almasıyla halkın Oslo Barış 

Süreci’ne olan desteği somutlaştı. Son bir yıldır FY’nin Hamas’a karşı sert 

politikasına bu seçim sonuçları da eklenince, örgütün imajı olumsuz yönde 

etkilendi.300 Artık Hamas tarafından Arafat’ın ve FKÖ’nün Filistin halkının meşru 

temsilcisi olmadığı argümanının savunulması mümkün olmayacaktı.301  

Hamas ile FY arasında 1995-1996 döneminde zarar gören ve 1996 

seçimleriyle tam anlamıyla kesilen diyalog süreci, 1997 yılında Benyamin 

Netanyahu hükümetinin Oslo yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınması 

nedeniyle FY’nin barış karşıtı gruplara görüşme çağrısı yapmasıyla tekrar başladı. 

Nisan 1997’de FY’nin çağrısına Hamas dışındaki barış karşıtı gruplar icabet etti. 

Hamas, bu toplantılara katılma koşulu olarak FY’nin elindeki mahkumların 

                                                 
298 Ibid., s.195. 
299 Hroub, Hamas: Political Thought…, s.228. 
300 Idem.. 
301 Milton-Edwards, Islamic Politics…, s.176-77. 
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salıverilmesini öne sürdü. Bu toplantılar ne Hamas’ın taleplerini karşıladı ne de 

İsrail’in Oslo yükümlülüklerini yerine getirmesinde etkili oldu. Buna karşılık, FY, 

Netanyahu hükümetine tek çaresinin barış olmadığını ve farklı seçenekleri 

bulunduğunu gösterirken, Hamas da bu vesileyle Oslo Barış Süreci’ne karşı olmayı 

sürdürdüğünü tekrar ilan etmiş oldu.302 

  

3. 2000-2005 Döneminde Filistin Sorunu ve Hamas 

2000-2005 döneminde Filistin sorununa damgasına vuran gelişmelerden ilki 

hiç kuşkusuz el Aksa İntifadası olarak da bilinen İkinci İntifada’dır. İkinci 

İntifada’ya giden süreci hem Oslo’nun uygulanmasıyla ilgili sorunlar hem de 

İsrail’deki iç gelişmeler şekillendirdi. İkincisi ise, Filistin tarihine damga vurmuş bir 

lider olan Arafat’ın 2004 yılında ölmesi ve el Fetih’in başına Mahmut Abbas’ın 

geçmesidir. Son olarak, Hamas’ın katıldığı 2005 yerel seçimlerinde elde ettiği 

başarılar ışığında 2006 genel seçimlerine katılma kararı alması bu beş yıllık dönemi 

Filistin siyasi tarihi açısından önemli kılmaktadır. 

                                                 
302 Ibid., s.107. 
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a) Oslo Barış Sürecini Bitiren Ayaklanma: İkinci 

İntifada ve Hamas’ın Aktif Bir Aktör Olarak Yükselişi 

İkinci İntifada’nın ortaya çıkmasında ve Oslo sürecinin sonunun gelmesinde 

etkili ilk olay, Oslo barışının arkasındaki en önemli isim olan İzak Rabin’in 4 Kasım 

1995 tarihinde Filistinlilerle barışa karşı olan bir İsrailli tarafından gerçekleştirilen 

suikaste kurban gitmesiydi. Bu suikaste 1996 genel seçimlerinde Benyamin 

Netanyahu’nun303 iktidara gelmesi eklenince, Oslo Barış Süreci çıkmaza girdi. 

1999’da yapılan İsrail seçimlerinde Ehud Barak’ın iktidara gelmesi de barış sürecini 

tekrar rayına sokmaya yetmedi, çünkü 2000 yılında Camp David’te yapılan kalıcı 

statü müzakereleri,304 Arafat ve Barak’ın tartışılan diğer konuların yanında bilhassa 

Kudüs’ün statüsü konusunda anlaşmazlığa düşmesi sonucu tıkandı.305 Bu noktada, 

Camp David görüşmelerinin başarısızlığından ziyade Oslo Anlaşması’yla 

vaadedilenlerin yerine getirilmemesi nedeniyle Filistinlilerin uğradığı hayal 

kırıklığının etkili olduğu belirtilmelidir. 

Oslo’nun imzalandığı 1993 yılı ile İkinci İntifada arasındaki dönemde, Oslo 

sürecinin çöküşünü hızlandıran, İsrail’in “güvenlikten önce barış” anlayışıydı. Bu, 

“İsrail’in, hiç müzakere yapılmıyormuş gibi terörizmle savaşması; hiç terörizm 

yokmuş gibi müzakere etmesi”306 ve müzakere yoluyla şiddete son verilmesi 

anlamına geliyordu. İkinci İntifada ile birlikte Oslo’nun başarısızlığı kadar İsrail’in 

“önce barış” politikasının başarısızlığı da ortaya çıktı ve “önce güvenlik” yaklaşımı 

                                                 
303 Benyamin Netanyahu, merkez-sağ bir parti olan Likud Partisi lideriydi. 
304 Müzakereler İsrail’in güvenliği, Filistinli mültecileri geri dönüş hakkı, Kudüs’ün statüsü ve 

kurulacak Filistin devletinin nihai sınırları gibi Filistin sorununun en önemli girdileri olan hususlara 

ilişkindi. 
305 Wael J. Haboub, “Demystifying the Rise of Hamas”, Journal of Developing Societies, Vol. 28, No. 

57, 2012, http://jds.sagepub.com/content/28/1/57, (27 Ocak 2013), s.64. 
306 Bu söz İzak Rabin’e aittir. 

http://jds.sagepub.com/content/28/1/57
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hakim olmaya başladı. “Önce güvenlik” yaklaşımı, Filistinliler İsrail’e “makul” bir 

güvenlik sağlamadan barış görüşmelerinde muhatap alınmayacakları anlamına 

geliyordu. Bu çerçevede, İsrail, 2005’te Şaron’un yaptığı gibi tek taraflı kararlarla 

kendini Filistinlilerden ayıracaktı.307 

İkinci İntifada’nın ortaya çıkışında Oslo’nun uygulanmasından kaynaklanan 

sorunlar, İsrail iç gelişmelerinden daha fazla etkili olmuştur. Oslo’ya göre, 1999 

sonunda bağımsız bir Filistin devleti kurulmuş olmalıydı. Bu gerçekleşmemişti. 

Bunun yanında, 1993’ten beri Filistin sorununun temel girdileri olan Kudüs, 

sınırların kontrolü ve yerleşim sorunlarının çözümüne dair herhangi bir gelişme de 

kaydedilmemişti. Oslo’da yapılan taahhütlerin yerine getirilmemesine ilaveten, Oslo 

Anlaşması’nın ardından Yahudi yerleşimlerinin sayısı Filistinlilerin yerleşimlerinin 

neredeyse iki katına ulaşmıştı. Tüm bu olumsuzluklar, halkın barış sürecine olan 

güvenini sarstı.308 Filistin halkı, Oslo’ya karşı değildi; halkın duyduğu rahatsızlık, 

Oslo Anlaşması’ndan beklentileri ile gerçekleşenin farklı olmasından 

kaynaklanıyordu. İsrail’in Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde yürüttüğü işgal politikası 

halkın serbest dolaşım ve sosyo-ekonomik koşullarının iyileşmesine yönelik 

beklentilerini de karşılamadı.309  

Barışa olan inancını büyük ölçüde yitirmiş olan Filistinliler için bardağı 

taşıran son damla, Şaron’un 2000’de Harem-ül Şerif’e yaptığı ziyaretti. Bu ziyaret ile 

Şaron Müslümanların kutsal yerlerinin bile İsrail’in kontrolü altında olduğu mesajını 

                                                 
307 Shlomo Brom, “From Rejection to Acceptance: Israeli National Security Thinking and Palestinian 

Statehood”,  Special Report, US Institute of Peace, February 2007, 

http://kms2.isn.ethz.ch/.../2007_february_sr177.pdf, (19 Nisan 2014), s.7-8. 
308 Hroub, Hamas: A Beginner's…, s.48. 
309 Jeremy Pressman, “The Second Intifada: Background and Causes of the Israeli-Palestinian 

Conflict,” The Journal of Conflict Studies, Vol. 23, No. 2, Fall, 2003, 

http://journals.hil.unb.ca/index.php/jcs/article/download/220/448, (6 Haziran 2012), s.114. 

http://kms2.isn.ethz.ch/.../2007_february_sr177.pdf
http://journals.hil.unb.ca/index.php/jcs/article/download/220/448


95 

 

vermişti.310 Oslo düzeninin sonunu getiren gelişme ise, Ariel Şaron’un 28 Eylül 2000 

tarihinde Kudüs’te Mescid-i Aksa’yı311 ziyareti oldu. Bu ziyaret, Oslo’nun hem 

doğasından hem de uygulanmasından kaynaklanan sıkıntıların halk nezdinde 

yarattığı kızgınlığın açığa çıkmasını kolaylaştırdı. Ziyaretin hemen ardından İkinci 

İntifada patlak verdi ve bu, Birinci İntifada’dan farklı olarak kısa sürede silahlı bir 

mücadeleye dönüştü. Ayaklanmanın bu niteliği kazanması başta FKÖ ve Hamas 

olmak üzere farklı Filistinli grupların birlikte hareket etmesiyle mümkün oldu.312   

İkinci İntifada ile birlikte Hamas’ın artan intihar saldırıları ve şiddet olayları 

karşısında İsrail Nisan 2002’de  “Savunma Kalkanı Operasyonu” başlattı. İsrail’in 

terörizmle mücadele amacıyla başlattığı bu operasyonda hedefi Hamas saldırılarını 

engellememekle suçladığı FY’ydi. Bu operasyon şehirleri, mülteci kamplarını, 

FY’nin güvenlik, sivil ve yönetim alt yapısını çökme noktasına getirdi. İsrail 

operasyonunda büyük darbe alan el Fetih’i güçlendirmek ve İsrail ile müzakere 

yürüttüğü için kaybettiği halk desteğini tekrar kazanmak isteyen Arafat ara ara İslami 

bir söylem kullanmaya başladı. Bununla da kalmadı ve büyük ihtimalle kurulduğu 

günden beri İsrail’e karşı direniş ilkesinden vazgeçmeyen Hamas’ı örnek alarak 

şiddetten yana bazı mesajlar vermeye başladı. Filistinlilerin güçlü bir yönetime en 

çok ihtiyaç duydukları bir dönemde Arafat’ın ideolojisi ve politikasıyla uyumlu 

olmayan bu tutarsız tavrı el Fetih’e olan desteği iyiden iyiye azalttı. Bu gelişmeler 

çerçevesinde, el Fetih güç kaybederken Hamas iki temel nedenden ötürü aynı akıbete 

uğramadı. Bunlardan biri, Hamas’ın 1989’dan beri İsrail saldırıları karşısında 

yeniden yapılanma deneyimine sahip olması, diğeri ise, örgütün hem diasporadan 

                                                 
310 Hroub, Hamas: A Beginner's…, s.49. 
311 Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesidir. 
312 Idem.. 
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hem de Körfez ülkelerinden siyasi ve maddi destek almasıdır. Bu iki neden aynı 

zamanda, Şeyh Yasin’in Arafat’tan farklı olarak ideolojisine paralel söylemlerini 

sürdürmesini kolaylaştırmıştı. Bu bağlamda, tutarlı, güçlü ve ilkeli duruşuyla Hamas, 

Filistinliler için neredeyse tek seçenek haline geldi.313 Bu çerçevede, el Fetih, Filistin 

siyasi birliğinin sağlanması için öncelikle Hamas ile uzlaşması gerektiğinin 

farkındaydı ve 2002 sonrası sık sık Hamas ile uzlaşma girişimlerinde bulunmaya 

başladı. 

İkinci İntifada devam ederken içeriden yapılan baskı314 sonucunda Şaron 

Filistinlilerle ateşkes yapma kararı aldı.315 Bu çerçevede, İsrailli akademisyenler ve 

Yossi Beilin gibi emekli politikacılarla içinde Arafat’ın eski istihbarat bakanının da 

olduğu Filistinli politikacılar tarafından İsrail-Filistin barışına temel oluşturması 

amacıyla Cenevre Uzlaşısı metni hazırlandı. 1 Aralık 2003’te uluslararası alanda 

tanınmış kişi ve grupların desteğini alan uzlaşı metninin imza törenine içlerinde 

Jimmy Carter’ın da olduğu çok sayıda kişi katıldı. Arkasındaki büyük desteğe 

rağmen bu uzlaşı başarıya ulaşamadı, çünkü Oslo’dan farklı bir nitelik 

taşımıyordu.316 

İsrail Filistinlilerle askeri yöntemlerin yanı sıra Batı Şeria ve Gazze 

Şeridi’nde yaşayan halkı ekonomik ve insani açılardan baskı altına alacak yöntemleri 

kullanarak savaşıyordu. Bu yöntemlerden en etkili olanı İkinci İntifada öncesine 

nazaran sınır kontrollerini arttırmak suretiyle kişilerin, mal ve hizmetlerin hareketini 

                                                 
313 Schanzer, op.cit., s.62-63. 
314 Bu baskı, Şin Bet’in eski dört başkanı ve Genelkurmay Başkanı Moshe Ya’alon tarafından 

yapılmıştı. 
315 Danny Rubinstein, “A New and Improved Hudna”, Haaretz, 18 November 2003, 

http://www.haaretz.com/print-edition/news/analysis-a-new-and-improved-hudna-1.106052, (24 Mart 

2013). 
316 “Current Events: Geneva Accord”, Palestine Facts, 

http://208.84.118.121/pf_current_geneva_accord.php, (24 Mart 2013). 

http://www.haaretz.com/print-edition/news/analysis-a-new-and-improved-hudna-1.106052
http://208.84.118.121/pf_current_geneva_accord.php
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daha da kısıtlamaktı. İsrail’in bu politikası amacına ulaştı ve örneğin 2001 yılında 

işgal altındaki topraklardaki Filistinlilerin gelirleri 1999 yılı ile karşılaştırıldığında % 

17 azaldı.317 

İkinci İntifada dönemine hakim olan kaos ortamında ciddi bir sıkıntıya giren 

Filistinlilerin uğradıkları zarar ekonomiyle sınırlı kalmadı ve siyaseten de zor 

duruma düştüler. Öyle ki, Filistin topraklarını saran şiddet olayları ve çatışmalar 

uluslararası toplumun Filistinlilerin barış isteğini sorgulamasına neden oldu ve 

Filistin barışına olan inanç ve güven büyük ölçüde azaldı.318 Tüm bu etkenler 

Filistinlileri radikal eğilimlere açık hale getirdi. 2001 yılında Şaron’un seçimleri 

kazandığı İsrail tarafında da durum farklı değildi. Bu karşılıklı güvensizlik ortamında 

her ne kadar İsrail-Filistin gerginliği öne çıkmışsa da perde arkasında el Fetih-Hamas 

arasında ikincisi lehine gelişen bir çatışma cereyan ediyordu. El Fetih’in Hamas ile 

mücadelesinde karşılaştığı en büyük zorluk Hamas’ın dava kurumlarının gücüydü. 

Bunun yanında, Hamas’ın çok iyi bir karşı istihbarat ağı vardı. Dava faaliyetleriyle 

halkın sıkıntılı yaşam koşullarını bir nebze aşabilmelerini sağlayan ve İsrail ile silahlı 

mücadele ilkesiyle radikal eğilimlerin etkisinde kalan Filistinlilerin nabzını tutan 

Hamas’ın işgal altındaki topraklarda popülerliği artarken el Fetih’inki azalıyordu.319 

Örgütünün bu düşüşü karşısında Arafat, Hamas’a reddeceği aşikar bir teklifle giderek 

taktik bir hata yaptı ve Hamas’a önce bir ittifak önerisinde bulundu.320 Hamas’ın 

                                                 
317 Salem Ajluni, “The Palestinian Economy and the Second Intifada”, Journal of Palestine Studies, 

Vol. 32, No. 3, Spring, 2003, http://www.palestine-studies.com/files/pdf/jps/5557.pdf, (29 Nisan 

2014), s.66-67’den "The Impact on the Palestinian Economy of the Confrontations, Border Closures, 

and Mobility Restrictions: 2000-2002”, United Nations Special Coordinator's Office (UNSCO), 

www.unsco.org.  
318 George Bush döneminde yapılan 2007 Annapolis görüşmelerine kadar herhangi bir barış 

girişiminde bulunulmadı.  
319 Schanzer, op.cit., s.65-66. 
320 Ibid., s.71’den “Arafat Alarmed by Islamic Unrest”, Middle East Newsline, 11 January 2002, 

http://www.newsline.com/stories/2002/january/01-11-2.html.   

http://www.palestine-studies.com/files/pdf/jps/5557.pdf
http://www.unsco.org/
http://www.newsline.com/stories/2002/january/01-11-2.html
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reddetmesi üzerine, el Fetih kontrolündeki FY kabinesine dahil olmalarını önerdi. 

Hamas bu teklifi de geri çevirdi.321 Böylece, prestiji ve desteği azalan Arafat 

özellikle aktif dava faaliyetleri yürüten bir örgüt olan Hamas’ın gücünü kabul etmek 

durumunda kaldı. 

b) 2006 Genel Seçimleri Öncesinde Hamas ile el Fetih 

arasında Diyalog Girişimleri 

 

11 Eylül ile birlikte, Orta Doğu ülkeleri, intihar saldırıları veya Hamas’ın 

deyişiyle “istişhad” eylemlerine yaklaşımlarını değiştirdiler. Hamas’a verilen maddi 

desteği büyük ölçüde azalttılar. Bölge ülkeleri nezdinde prestij kaybetmeye başlayan 

Hamas 2002 yılında el Fetih ile uzlaşmak için masaya oturdu. Kahire Diyaloğu 

olarak da bilinen bu görüşmeler her iki taraf için de oldukça önemliydi. 9-13 Kasım 

2002 tarihinde yapılan ilk tur görüşmelerine Hamas tarafından Musa Ebu Marzuk ve 

2003’te yapılan ikinci tura Halit Meşal katılırken, el Fetih’i Mahmut Abbas temsil 

ediyordu. İsrail’in İkinci İntifada sırasında el Fetih’in güvenlik güçlerine verdiği 

zarar Arafat’ı Hamas’a karşı askeri operasyon düzenlemekten alıkoymaktaydı. Bu 

nedenle, Hamas’ı diyalog masasına oturtmak Arafat’ın bu örgüt üzerinde üstünlük 

kurabilmesi için son şanstı. Ancak, ABD’nin Irak işgali nedeniyle 3. tur görüşmeler 

yapılamadı. Buna ilaveten, görüşmelere diğer Filistinli grupların da dahil edilmesi iki 

örgüt arasında bile mümkün olmayan uzlaşmanın sağlanmasını engelledi. Buna 

                                                 
321 Idem..’den “Hamas rejects to Offer to Join Cabinet,” Associated Press, 3 June 2002, 

www.highbeam.com/doc/1P1_53361043.html.   

http://www.highbeam.com/doc/1P1_53361043.html
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karşın, görüşmeler başarısız olsa da Hamas’ın Filistin siyasetinde dikkate alınması 

gereken bir aktör olduğu anlaşıldı.322  

El Fetih’i Hamas karşısında asıl zayıflatan gelişme ise, Arafat’ın ölümü oldu. 

Ömrünün kırk yılını Filistin davasına adamış olan Yaser Arafat 11 Kasım 2004 

tarihinde çoklu organ yetmezliğinden Paris’te öldü.323 FKÖ’nün yeni lideri olarak 

Mahmut Abbas seçilirken, Ravhi Fattuh geçici olarak FY’nin başına getirildi.324 

Artık Hamas’ın karşısında, arkasında güçlü, karizmatik bir lidere sahip olmayan bir 

el Fetih vardı. Arafat’ın ölümünün, Hamas’ın siyaseten önünü açtığını söylemek 

yanlış olmayacaktır.      

 

B. 2006’DAN GÜNÜMÜZE PRAGMATİK BİR ÖRGÜT 

OLARAK HAMAS 

Hamas, ne 1988 Misakı’nı değiştirdi ne de bunun yerini alabilecek bir temel 

örgüt yasası yaptı. Buna rağmen, zaman içinde pragmatikleşerek Misakı ile çelişecek 

söylemlere ve politikalara kaydı. Hamas’ın bu dönüşümü elbette birdenbire 

başlamadı. MKÖ’den aldığı koşullara uygun ideolojik adaptasyon geleneğine paralel 

bir şekilde, sürekli İsrail ve bazen de el Fetih tehdidi altında bir örgüt olarak, bekası 

için zaman zaman pragmatik davranabiliyordu. Bu da Hamas’a koşullara göre esnek 

politika izleme deneyimi kazandırmıştı.325 

                                                 
322 P.R. Kumaraswamy, “The Cairo Dialogue and the Palestinian Power Struggle,” International 

Studies, Vol. 42, No.1, 2005, http://isq.sagepub.com/content/42/1/43.refs, (27 Ocak 2013), s.45-47. 
323 Arafat’ın gerçek ölüm sebebine ilişkin çeşitli iddialar vardır, ancak bu tartışmalı konuya bu 

çalışmada yer verilmeyecektir. 
324 “Veteran Leader Yasser Arafat Dies”, BBC News, 11 November 2004, 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3984841.stm, (20 Nisan 2014). 
325 Paul Scham ve Osama Abu-Irshaid, “Hamas: Ideological Rigidity and Political Flexibility”, USIP 

Report, No. 224, June 2009, 

http://www.usip.org/sites/default/files/Special%20Report%20224_Hamas.pdf, (29 Aralık 2011), s.7. 

http://isq.sagepub.com/content/42/1/43.refs
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3984841.stm
http://www.usip.org/sites/default/files/Special%20Report%20224_Hamas.pdf
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Hamas’ın pragmatik bir örgüt haline geldiğinin ilk belirgin emareleri 2005 

yılında ortaya çıktı. 2005’te el Fetih ile Kahire Anlaşması’nı yaptı ve 2006 genel 

seçimlerine katılacağını açıklamasının ardından Misak ile karşılaştırıldığında oldukça 

ılımlı bir dile sahip 2006 seçimleri için “Değişim ve Reform Listesi”ni kamuoyuna 

duyurdu. Hamas’ın söylemindeki ılımlılaşmanın uygulamaya geçmesi 2006 seçimleri 

ardından izlediği politikalarla mümkün oldu.326 Hamas’ın 2007’de el Fetih ile birlikte 

Ulusal Birlik Hükümeti programına imza atması, 1967 sınırlarında bir Filistin 

devletini kabul eden açıklamaları, 2007’de ciddi bir çatışma yaşadığı el Fetih ile tüm 

sorunlarına rağmen Birlik Hükümeti ve uzlaşı görüşmelerine devam etmesi politika 

değişimini gösteren belirgin örneklerdir. 

 

1. Hamas’ın Seçimlere Katılma Süreci: “Kan Dökülürken 

Ortak Olanlar, Karar Alırken de Ortaktırlar”327 

Arafat’ın 11 Kasım 2004 tarihinde ölmesinin ardından FY’nin başına 9 Ocak 

2005 seçimleriyle birlikte Mahmut Abbas geçti. 15 Ocak’ta göreve başlayan Mahmut 

Abbas üç aşamada tamamlanacak belediye seçimleri yapma kararı aldı. Bu seçimler, 

hem Hamas katılacağı hem de 2006’da yapılacak genel seçim sonuçları hakkında bir 

perspektif oluşturacağı için önemliydi. Belediye seçimlerinin Batı Şeria’da 

gerçekleşen ilk aşamasında sandıklardan el Fetih birinci ve Hamas ikinci çıktı. Gazze 

Şeridi’nde 27 Ocak’ta yapılan ikinci turunda ise, Hamas on belediye konseyinin 

yedisini yani 118 sandalyenin 78’ini alarak sandıklardan birinci çıktı. Bu başarı, 

                                                 
326 Ibid., s.12-13. 
327 İngilizcesi “Partners in Blood are Partners in Decision” olan slogan için bkz: As’ad Ghanem, 

Palestinian Politics After Arafat: A Failed National Movement, Indiana University Press, USA, 

2010, s.121. 
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Hamas üyelerinde önlerindeki ilk genel seçime katılma isteği yarattı ve Filistin 

içindeki ve dışındaki üyeleri ile hapiste olan üyelerinin katıldığı uzun tartışmalar 

sonunda, Şura Meclisi aracılığıyla 2006 seçimlerine katılma kararı aldığını 

açıkladı.328 12 Mart 2005’te yapılan bu açıklama, Hamas’ın niçin seçimlere katılma 

kararı aldığını özetleyen “Kan Dökülürken Ortak Olanlar Karar Alırken de 

Ortaktırlar” sloganıyla kamuoyuna duyuruldu. Bu slogan, Hamas’ın seçimlere 

katılarak Filistin siyasetindeki el Fetih tekelini ve otokrasiyi kırmayı329 ve karar alma 

mekanizmasında çoğulculuğu hedeflediği anlamına geliyordu.  

Oslo döneminde seçimlere katılmayı net bir şekilde reddeden Hamas’ın genel 

seçimlere katılma kararının Siyasi Büro üyesi İzzet Rişhik tarafından dile getirilen 

gerekçeleri sağlam bir temele oturtulmuştu. Buna göre, artık Oslo dönemi bitmişti ve 

bu seçimler 1996’da olduğu gibi İsrail’in dayattığı bir sistemin parçası olmayacaktı. 

Zira, Hamas 1996 seçimlerine katılmamasını dini ideolojisi çerçevesinde 

temellendirmek yerine seçimlere katıldığı takdirde neyin davası lehine ve neyin 

Filistin halkının çıkarına uygun olacağını düşünerek pragmatik şekilde hareket 

etmişti. Sonuçta, Hamas açısından davasının aleyhine ve halkın çıkarı aleyhine 

olacağını düşündüğü bu seçimlerin adaletsiz bir sistemin parçasıydı. Bu bağlamda, 

Hamas, 2006 seçimlerine katıldığı takdirde de bir yandan gayrimeşru olarak 

nitelendirdiği bir sistemi meşrulaştırmış olacakken330 diğer yandan artık Oslo 

düzeninin ortadan kalktığının da farkındaydı. Filistin siyasetindeki yeni tablo Hamas 

açısından oldukça olumluydu: Oslo barış süreciyle birlikte başarısız olan FY 

                                                 
328 Tamimi, Hamas: A History…, s.208-211. 
329 Ghanem, op.cit., s.121. 
330 Tamimi, Hamas: A History…, s.210-211’den yazarın İzzet Rişhik ile röportajı (Doha), 28 April 

2006. 
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yolsuzluklarla anılır olmuş,331 Arafat faktörü ortadan kalkmış ve İsrail, Gazze’den 

tek taraflı çekilme kararı332 almıştı.333  

Hamas’ın seçimlere katılma kararı almasında en az diğer faktörler kadar 

önemli bir başka gelişme 2005 Kahire Bildirisi’ydi. Mısır ve FY hudnanın334 

uzatılmasını istiyordu. Abbas, 2005 yılının Mart ayında Mısır’ın arabuluculuğunda, 

içlerinde Hamas’ın da olduğu on iki Filistinli grupla bir araya geldi. Kahire’de 

yapılan bu görüşme sonunda Kahire Bildirisi imzalandı. Bu bildiride, İsrail, 

Filistinlilere karşı düzenlediği saldırıları durdurmaya ikna edildiği ve FKÖ yapısında 

reforma gidildiği takdirde hudna süresinin uzatılması öngörülüyordu. Söz konusu 

bildiri, Hamas’ın seçimlere katılma kararı almasını teşvik ediyordu, çünkü hem 

                                                 
331 Halkın seçimlerden ortak beklentisinin yolsuzlukların sona ermesi, temel kamu hizmetlerinin 

iyileştirilmesi ve hukuk ve nizamın tesisi olması el Fetih’in başarısız bir yönetim karnesine sahip 

olduğunu doğrular niteliktedir. Seçimler öncesinde yapılan kamuoyu yoklamaları için bkz: “Final 

Report On The Palestinian Legislative Council Elections,” National Democratic Institute/Carter 

Center, 25 January 2006, 

http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/Palestine2006-

NDI-final.pdf, (30 Mart 2013). 
332 Gazze işgalinin bütçeye getirdiği yükü hafifletme amacıyla Şaron’un ortaya koyduğu tek taraflı 

çekilme planı çerçevesinde İsrail, otuz sekiz yıllık işgalin ardından 15 Ağustos 2005 tarihinde 

tamamen kontrolünü sona erdirmeden Gazze işgalini sona erdirdi ve buradan çekilmeye başladı. Bu 

çekilme 2005’te olmuşsa da Şaron bu kararı 18 Aralık 2003’te Filistinlileri yönetmenin İsrail’in 

çıkarına olmadığını söyleyerek kamuoyuna açıklamıştı. Bkz: Tamimi, Hamas: A History…, s.205. 

Şaron hükümeti döneminde İsrail, Filistin tarafı ile herhangi bir müzakerede bulunmadan 2005’te 

Gazze Şeridi’nden birliklerini çekerken Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimlerinin sayısının arttırdı. 

Bunun ardından Filistinlileri ayırması için yerleşimlerin etrafına duvar inşa etti. Bkz: Shahram 

Akbarzadeh, “Does the Hamas Victory Advance Peace in the Middle East?”, Australian Journal of 

International Affairs, 2006, Vol. 60, No. 2, http://aleph.nli.org.il/nnl/.../RMB01.000444433.html, 

(25 Nisan 2014), s.203.  
333 Tamimi, Hamas: A History…, s.211. 
334Adını tarihteki Hudeybiye barışından alan hudna kavramı İsmail Haniye’nin danışmanı Ahmet 

Yusuf’a göre şu anlama gelmektedir: “Arapçada ateşkese 'hudna' denir. Normalde 10 yıl süren hudna, 

İslam hukukunda meşru ve bağlayıcı bir sözleşme olarak görülür. Hudna, Batı'nın ateşkesten 

anladığının ötesine gider, tarafları bu dönem içinde kalıcı, şiddet içermeyen bir çözüm aramaya 

mecbur kılar. Kuran, farklı halklar arasında karşılıklı anlayışı geliştiren bu tür çabalara değer verir. 

Savaş bir halkın gözünde düşmanını insanlıktan çıkararak katlini kolaylaştırırken, hudna kavimler 

veya uluslar arasındaki ihtilafları çözme amacı güder ve böylece insancıllaştırma ve konumunu 

anlama fırsatını sağlar. “ Bkz: Ahmed Yusuf, “Filistin'de 10 Yıllık Ateşkes Barış Tohumlarını 

Atabilir”, 6 Kasım 2006, Radikal, http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=203680, (9 Nisan 

2012). Ahmet Yusuf’un tanımına paralel olarak, Karadavi’nin tanımıyla hudna, düşman ile çatışmayı 

üzerinde anlaşılmış bir zaman dilimi süresince durdurmaktır. En önemlisi, hudna İslam hukukuna 

göre, meşrudur ve bu bağlamda, tarafları bağlayıcı bir taahhüttür. Bkz: Tamimi, Hamas: A 

History…, s.158’den Sheikh Yusuf al-Qaradawi, interview with al-‘Azab al-Tayyib al-Tahir, Al 

Rayah (Doha), 27 January 1999.  

http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/Palestine2006-NDI-final.pdf
http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/Palestine2006-NDI-final.pdf
http://aleph.nli.org.il/nnl/.../RMB01.000444433.html
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=203680
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İsrail’e karşı direnişin meşruiyetinin FY tarafından tanınmasını hem de yapılacak 

reformla Hamas’ın FKÖ’ye katılmasını mümkün kılıyordu.335 Bu reformlar 

çerçevesinde atılan en önemli adım, Seçim Kanunu’nun değiştirilmesi oldu. Çoğulcu 

bir anlayışla yapılan bu yeni kanun336 tüm grupların337 seçimlere katılmasını teşvik 

eden karma bir seçim sistemi338 öngörüyordu. Bu sistemin başarılı sonuç verebilmesi 

için, FYK sandalye sayısı 88’den 132’ye339 çıkarılırken, seçilme yaşı 30’dan 28’e 

düşürüldü.340 Böylece, Hamas’ın 2006 genel seçimlerine katılması için tüm şartlar 

olgunlaşmış oldu. 

 

2. Hamas Filistin Siyasetinin Zirvesinde: 2006 Genel 

Seçimleri 

2006 Filistin genel seçimleri, Filistin siyasi tarihinde bir dönüm noktasıdır. 

Öncelikle, bu seçimler o zamana kadar yapılan tüm yerel ve genel seçimlerden daha 

demokratikti. İkincisi, Hamas’ın katıldığı ilk genel seçimler olma özelliğini 

taşıyordu. Üçüncüsü, Oslo düzeninin bir parçası değildi. Son olarak, Filistin 

siyasetindeki el-Fetih tekelini kırdı ve Hamas’ı, Filistin siyasetinin en önemli aktörü 

haline getirdi.  

Hamas, seçim programını 2005 yılında yayınladığı “2006 Filistin Yasama 

Konseyi Seçimleri için Seçim Manifestosu (Değişim ve Reform Listesi)”341 adlı 

                                                 
335 Tamimi, Hamas: A History…, s.211-12. 
336 Seçim kanunu değiştirilmesi Kahire’nin ardından halktan gelen talepler nedeniyle hızlandırıldı. 
337 Önceki seçim kanunu büyük partilerin lehineyken bu yeni kanunla birlikte seçim barajı düşürülmüş 

ve küçük partilerin de FYK’da yer alabilmelerinin önü açılmıştır. 
338 Nisbi temsil sistemi ve seçim çevresi sisteminin bir arada uygulandığı karma bir seçim sistemi 

getirildi. 
339 66 sandalye nisbi, 66 sandalye seçim çevresi sistemiyle seçilecekti. 
340 Ghanem, op.cit., s.123. 
341 Allah’ın adı, bir ayet ve örgütün seçim sloganıyla başlayan bir başlangıç bölümü, bir ayetle biten 

bir giriş bölümünün yanı sıra on sekiz bölüm, 189 madde ve sonuç bölümü olan Seçim 
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belgeyle kamuoyuna duyurdu. Bu belgede, Filistin sorununa, Filistinlilerin temel 

sosyo-ekonomik sorunlarına ve o güne kadar FY’yi yöneten FKÖ ile somutlaşan iç 

siyasi sistemin sorunlarına yer verildi ve Hamas’ın bu sorunların çözümüne dair 

vaatleri yer aldı. Filistin sorunu çerçevesinde, başkenti Kudüs olan ve tarihi Filistin 

topraklarını içeren bir Filistin devleti kurulmasından yana olan Hamas, siyasi arenaya 

adım atarken bile bu devletin kuruluşu, mülteciler, geri dönüş hakkı, mahkumlar, 

self-determinasyon gibi sorunların çözümü için silahlı direniş dahil her türlü yöntemi 

kullanmaya devam etme düşüncesinden vazgeçmemişti.  

Hamas’ın 2005 öncesinde hakim siyasi sistemde tespit ettiği sorunlar, 

yolsuzluk, ifade, basın, toplantı ve çalışma gibi kamu özgürlükleri önündeki engeller, 

siyasi nedenlerle keyfi tutuklamalar, sivil toplumun zayıf kalması, kamu fonlarının 

kullanımı ve dağıtımında adaletsizlikti. Hamas, bu sorunları doğrudan FKÖ’yü 

suçlayan bir şekilde dile getirmemiş ve Filistin ulusal birliğine verdiği önemin altını 

çizerek zaten sorunlarla boğuşan halkın farklı kesimlerini kucaklayıcı bir söylem 

geliştirmişti. Bu kesimlerden biri olan Hıristiyanların sorunlarını göz ardı etmeyen ve 

onların Müslümanlarla eşit vatandaşlık haklarına sahip olduklarını, gayrimüslimlere 

her alanda saygı göstereceklerini vaadeden Hamas, İslamcı bir örgüt olmasına 

rağmen felsefi olarak İslam’ın diğer din mensuplarını kapsayıcı yönlerini seçim 

                                                                                                                                          
Manifestosu’nda toplamda altı ayete ve bir hadise atıf yapılmıştır. Söz konusu bölümlerin başlıkları 

ise, sırasıyla şöyledir: “Temel İlkelerimiz”, “İç Politika”, “Dış İlişkiler”, “Yönetim Reformu ve 

Yolsuzlukla Mücadele”, “Yasama Politikası ve Yargı Reformu”, “Kamu Özgürlükleri ve Vatandaş 

Hakları”, “Eğitim Politikası”, “Dini Öğütler ve Rehberlik”, “Sosyal Politika”, “Kültür ve Medya 

Politikaları”, “Kadın, Çocuk ve Aile Sorunları”, “Gençlik Sorunları”, “Konut Politikası”, “Sağlık 

Politikası”, “Tarım Politikası”, “Ekonomi, Maliye ve Para Politikaları”, “Emek ve İşgücüne İlişkin 

Sorunlar”, “Ulaşım ve Sınır Geçişleri.” Bunlar arasından en çok üzerinde durulanlar on dokuzar 

maddeyle eğitim politikası ve iç politika konularıdır. Bu belge, Hamas’ın Filistin genel seçimlerine ilk 

defa katılması nedeniyle önemli bir belgedir. Kamuoyuna duyurulma amacı adından da anlaşılacağı 

üzere örgütün genel seçim programını seçmenlere tanıtmak olan Değişim ve Reform belgesi, örgütün 

bu dönemdeki duruşunu ve bakış açısını yansıtma işlevi görmektedir. Belgenin İngilizce tam metni 

için bkz: Azzam Tamimi, Hamas: Unwritten Chapters, 1. Baskı, Londra, Hurst&Company, 2007, 

s.274-294. 
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programına yansıtmayı başardı. Bu bağlamda, Hamas, kuruluş Misakı’ndaki gibi 

ağırlıklı bir İslami söylem kullanmasa da İslami değerlere referans veren bir 

programa sahip bir örgüt olarak geniş bir kitleye hitap etti. 

İç politik sorunlara karşı Hamas’ın tavrı oldukça netti. Tek yol reformdu ve 

bu reform “diniyle, vatanıyla, özgürlüğüyle, onuruyla gurur duyan; sevdiği ve onun 

için değerli olanı Allah yolunda feda etmeye can atan temiz Filistinli bireyler 

yaratarak”342 “işgalin yıktığı ne varsa onu yeniden yapmaktı.”343 Bu çerçevede, 

ekonomi başta olmak üzere birçok alanda somut vaatlerde bulundu. Filistin davası 

uğruna belirlediği hedeflere ulaşmada çeşitli yöntem ve araçların kullanılmasından 

yana olan Hamas, İsrail’e karşı sadece askeri değil, aynı zamanda siyasi, kültürel ve 

ekonomik alanlarda mücadele edeceğini vaadetmiş ve buna paralel olarak, direniş 

kavramını silahlı mücadele anlamından daha geniş bir anlamda yorumlamıştı.  

Hamas için ekonomik mücadelenin en önemli ayağı ekonomik ve mali 

bağımsızlıktı.344 Bu çerçevede, somut vaatlerde345 bulunan Hamas, diğer ülkelerle 

ilişkilerine özel bir önem göstereceğinin sinyallerini verdi.346 Siyasi ve ekonomik 

sorunları Filistinlilerin milli birliğinin altını oyan bir bütün olarak ele alan Hamas, bu 

sorunlarla mücadeleyi hukuki zeminde yürütmeyi vaat ediyordu. Burada bahsedilen, 

                                                 
342 2. Bölüm, 12. madde için bkz: Ibid., s.277. 
343 Bu ifade Değişim ve Reform Listesi’nin başında yer alan sloganın içinde yer almaktadır. Hamas’ın 

2006 genel seçim vaadlerini özetleyen bu slogan şöyledir: “Çözüm İslam’dadır/Bir el inşa ederken biri 

direnir/Direniş programını korumaya evet/Mahkumların salıverilmesine evet/İşgalin yıktığı her ne 

varsa yeniden yapmaya evet/Değişime evet ve reforma evet”. 
344 “Siyonist varlıktan, onun ekonomisinden ve para biriminden bunlara bağımlılığı sona erdirmek 

suretiyle ayrılmak, ekonomik ve mali bağımsızlığı sağlamak ve bir Filistin para birimi oluşturmaya 

çalışmak.” 16. bölüm, 1. madde için bkz: Ibid., s.291. 
345 Bu vaatlerden biri “Sanayi, tarım ve kamu hizmeti sektörlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için 

altyapıyı güçlendirmek; Filistin piyasasının eksikliklerini gidermek ve böylece İsrail işgücü piyasasına 

bağımlılıktan kurtulmak için Filistin işgücü verimliliğini artırmaya odaklanmak”tı. 16. bölüm, 9. 

madde için bkz: Ibid., s.291 ve 292. 
346 “Filistin ekonomisinin kalkınmasına destek olacak ve onun İsrail ekonomisine bağımlı olmaktan 

kurtulmasına yardımcı olacak tercihli ticaret anlaşma akitlerini yaparak Arap ve İslam dünyasıyla 

ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek.” 16. bölüm, 7. madde için bkz: Ibid., s.291. 
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örgüt iktidara geldiği takdirde asli kaynağı Şeriat olacak bir hukuk sistemiydi.347 Bu 

şekilde, Hamas, Misak’ta olduğu gibi milli ideolojisi ile dini ideolojisini uyumlu hale 

getiriyordu. Hamas’ın seçim vaadlerinde bu iki ideolojisini bağdaştırdığı diğer bir 

alan da dış politika alanıydı ve hem Filistin sorununun çözümünde hem de 

Filistinlilerin birliğinin sağlanmasında izlenecek yol örgütün dış politikaya yaklaşımı 

çerçevesinde şekilleniyordu.  

Dış politikada, kuruluş felsefesine uygun olarak öncelikle Arap ve İslam 

ülkeleri Filistin sorununun çözümü için mücadele etmeye çağrılıyordu. Bununla 

birlikte, Hamas, Filistin stratejik derinliği olan bir ülke olarak nitelendirildiği için, 

ümmet haricindeki ülkelere de açılma vaadinde bulunuyordu. Geniş bir dış vizyona 

sahip olan örgüt, uluslararası toplumu ve kurumlarını Filistin sorununun 

çözümünün348 yanı sıra iç politika reformu çerçevesinde girişeceği yeniden 

yapılanma hamlesine de destek vermeye çağırdı. İşgal altında bulunan ve henüz bir 

devlet statüsüne kavuşmamış olan Filistin, siyasi ve ekonomik açılardan dış desteğe 

ihtiyaç duyduğu için seçim programında, Filistinlilerin İsrail işgali nedeniyle 

mahrum bırakıldıkları haklarının iadesi ve direnişin meşruiyetinin tanınması için 

uluslararası toplumla olan ilişkilerin öneminin altı çizildi. Örgüt bir yandan “milletler 

camiasıyla dengeli siyasi ilişkiler”349 yürüteceğini vaadederken diğer yandan bu 

                                                 
347 Bunun yanı sıra, Hamas’ın yargı reformu, kuvvetler ayrılığının devam etmesini, Anayasa 

Mahkemesi’nin ve Yüksek Yargı Konseyi’nin rolünün canlandırılmasını, yargı eğitim kurumlarının 

açılmasını, yargı sisteminin siyasi etkilerden arındırılması için etkin bir denetim, hesap verebilirlik ve 

demokrasi mekanizmasının hakim hale getirilmesini, hukuk sisteminin adil işleyebilmesi için 

kanunların zamanında uygulanması, uzun süren mahkeme prosedürlerinin ve dava sürelerinin 

düzeltilmesini, kolluk kuvvetlerinin keyfi uygulamalarının önüne geçebilmek için FYK’nin bu 

kuvvetler üzerinde kontrolünü arttırmayı içeriyordu.   
348 “Dünyanın iyi halklarını ve güçlerini, her türlü işgalden ve kolonyalizmin artıklarından kurtulmuş 

ve halkların içişlerine yabancı müdahalesinin önlenebildiği bir dünyada adil bir barış ortamı yaratacak 

bir ittifak oluşturmaları için çağırmaktadır.” 3. bölüm 7. madde için bkz: Ibid., s. 279. 
349 Hamas’ın bu vaadi 3. bölümün 4. maddesinde,  “uluslararası topluma aktif katılımını garanti altına 

alacak şekilde milletler camiasıyla dengeli siyasi ilişkiler tesis etmek, ümmetin birliğini muhafaza 

etmek ve onun ilerlemesini sağlamak, başta Filistin davası olmak üzere ümmetin ve onun davalarının 
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süreçte ümmetin birliğine ve bekasına halel getirecek politikalara girişmeyeceğini 

taahhüt etti.  

2006 seçimleri, tartışmasız demokratik bir şekilde gerçekleşmişti. Gerek 

Merkez Seçim Komitesi gerekse seçimlerde görev yapan gözlemciler350 seçimlerin 

demokratik351 ve şeffaf bir şekilde yapıldığı ve herhangi bir kural ihlalinin 

bulunmadığı konusunda hemfikirdirler. Filistin’in o güne kadarki en demokratik 

seçimleri olan 20 Ocak 2006 genel seçimlerinde, ilk genel seçim deneyimini yaşayan 

Hamas, Değişim ve Reform Listesi’nde gösterdiği dört bağımsız adayla birlikte, 

Yasama Meclisi’nde 132 sandalyenin 78’ini352 kazanarak tek başına hükümet 

kuracak sayıya ulaştı. El Fetih ise, 45 sandalye ile FYK’da % 34’lük bir temsil 

oranına erişerek seçimlerden ikinci parti olarak çıktı.353 

Değişim ve Reform Listesi ile başarılı bir seçim programına imza atan 

örgütün seçimleri kazanmasının nedenleri, Hamas’ın başarıları ve el Fetih’in 

başarısızlıkları birlikte ele alındığı takdirde anlaşılabilmektedir. 

Filistin sorununa ilişkin takip ettiği ilkeler ve halkın refahını artırmaya 

yönelik izlediği politika çerçevesinde, Hamas, İsrail tarafından alt yapısı alt üst 

edilen Filistin’de zorlaşan yaşam koşullarını dava faaliyetleri sayesinde bir ölçüde 

iyileştirdi. Bir yandan halkın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken diğer yandan 

sıradan bir Filistinli gibi mülteci kamplarında veya mütevazı evlerde yaşayan Hamas 

                                                                                                                                          
haklarını korumak ve bunlara karşı herhangi bir saldırıyı püskürtmek”şeklinde ifade edilmektedir. 

Bkz: Ibid., s.278. 
350 Seçimlerde, Jimmy Carter başkanlığında 500 uluslararası gözlemci idaresinde 17 bin gözlemci ve 

13 bin polis görev yaptı. Bu şekilde, hem Batı Şeria hem de Gazze Şeridi’ndeki toplam bin seçim 

sandığında oy verme işlemleri güvenlik ve gözetim altına alınmış oldu. Bkz: Ibid., s.124. 
351 2006 seçimlerinin demokratik niteliği, bu seçimlerde gözlemci olarak görev yapmış olan National 

Democratic Institute ve Carter Center’ın ortak yayınladığı seçim raporunda teyit edilmektedir. 

Raporun tam metni için bkz: “Final Report On…”. 
352 FYK sandalyelerinin %56’sına tekabül etmektedir. 
353 Ghanem, op.cit., s.125. 
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mensuplarının hayat tarzı, yolsuzluklardan uzak ve halkın parçası olan bir Hamas 

imajı yarattı. Aynı dönemde el Fetih mensupları lüks bir hayat sürmekteydi.354 

Hamas, yolsuzluğa bulaşmamış yapısı ve Misakı’nda yer alan düşüncelerine 

bağlılığı ile güven veriyordu. Buna ilaveten, el Fetih ile karşılaştırıldığında yaşlı 

kadrolarını tasfiye harekatına girişmemişti.355 İsrail, 2004 yılında Şeyh Ahmet 

Yasin,356 Abdülaziz el-Rantisi, İsmail Ebu Şanab ve İbrahim Makadema’yı 

öldürünce Hamas’a büyük bir darbe vurdu. Bu çerçevede, Hamas yeniden 

yapılanmaya gitmek zorunda kaldı, ancak bu değişiklik örgütün zayıflaması yerine 

yenilenmesi ve yeni liderleriyle dinamik bir yapıya kavuşması sonucunu doğurdu. 

Hamas’ın bu yeni liderleri bir yandan teknolojik gelişmelere hakim ve günün nabzını 

tutabilen kişilerdi diğer yandan içinde bulunduğu örgütün felsefesi çerçevesinde 

temel dini değerlere bağlılardı.357 Önde gelen liderler öldürüldüğünde geride kalan 

deneyimli kadro, oluşturulan bu genç yönetim kadrosuna yol gösterdi358 ve böylece 

örgüt kendi içinde birliğini korudu ve güçlü bir yapıya kavuştu. 

Hamas’ın en büyük rakibi olan el Fetih’in zayıflamasına ve halk desteğini 

kaybetmesine neden olan gelişmelerin başında Arafat’ın ölmesi geliyordu. Arafat 

ölünce, el Fetih Filistin halkının siyasi sembolü haline gelmiş karizmatik bir liderden 

yoksun kaldı. Buna ilaveten, el-Fetih’in genç kadrosu, parti yönetimini ele geçirmek 

                                                 
354 Tamimi, Hamas: A History…, s.220. 
355 Ben-Zion (Benny) Mehr, “Hamas: How Has a Terrorist Organization Become a Political Power?”, 

Israeli Defense Forces, Strategy Research Project, US Army War College, ABD, 13 March 2008, 

http://www.dtic.mil/get-tr-doc/pdf?AD=ADA479689, (5 Mart 2011), s.17. 
356 22 Mart 2004 tarihinde öldürüldü. 
357 Beverley Milton-Edwards, “Prepared for Power: Hamas, Governance and Conflict”, Civil Wars, 

Vol. 7, No. 4, Winter, 2005, 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13698280600682940#.U4qgfHL91uU, (3 Mart 2011), 

s.317. 
358 Ephraim Lavie, “Hamas’ Victory in the Palestinian Elections: What Does it Mean?, Tel Aviv 

Notes, No.159, 29 January 2006,  http://www.inss.org.il/publications.php?cat=21&incat=&read=335, 

(26 Mart 2013).  

http://www.dtic.mil/get-tr-doc/pdf?AD=ADA479689
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13698280600682940#.U4qgfHL91uU
http://www.inss.org.il/publications.php?cat=21&incat=&read=335
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için, yaşlı kadronun geri planda kalması yönünde taleplerde bulundu ve parti içi 

ayrışma başladı.359 Genç kadro ne zaman örgütte bir değişim talebiyle gelse bu 

talepler otoritesinin sarsılmasından çekinen Arafat tarafından geri çevrildi. Arafat’ın 

statükocu yaklaşımı Mahmut Abbas’ın yaşlı kadro karşısında direnememesi 

nedeniyle devam ettirildi ve halkın güvenini kaybetmiş kişiler parti içinde kalmaya 

devam etti.360 Bu bağlamda, el Fetih ne dönemin nabzını tutacak dinamizme 

kavuşabildi ne de güven veren bir imaja kavuşabildi.  

Filistin halkının Hamas’ı zafere taşımasında Hamas’ın Filistin davasına ve 

ilkelerine sıkı bir şekilde bağlı olması oldukça etkili oldu. Hamas, bilindiği gibi 

Filistin’i direniş yöntemiyle özgürleştirmeyi ilke edinmişti. El Fetih barış 

görüşmelerinde İsrail’e taviz verirken Hamas el Fetih’in bu tutumunu eleştirmiş ve 

Filistin topraklarının bir kısmıyla yetinmeyi reddetmişti. Hamas’a ve destekçilerine 

göre, İsrail’in 2005’te Gazze’den çekilmesi Hamas’ın direnişinin ve taviz vermeyen 

tutumunun sonucuydu.361 Bu etkenler kadar olmasa da zafere uzanan yolda Hamas’ın 

İslami ideolojisine olan bağlılığı ve 1970’lerden beri Filistin toplumunun İslami 

ideolojiyle yoğrulmuş olması da bu başarıda rol oynayan unsurlardandır.362  

                                                 
359 El Fetih içindeki anlaşmazlıklar seçimlerden önce gün yüzüne çıktı. Bu anlaşmazlıklar 

çerçevesinde, bazı üyeler bağımsız aday olmak isteyince, el Fetih, Merkez Seçim Komisyonu’na iki 

aday listesi sunmak durumunda kaldı. Bu iki listenin tek liste haline getirilmesi ise, el Fetih içi bir 

uzlaşma sonucunda değil, Komisyonun baskısı sonucunda gerçekleşti. Bkz: “Final Report On…”; 

Haboub, op.cit., s.69. 
360 Lavie, “Hamas’ Victory in…”.  
361 İsrail’in Gazze’den çekilişi, Hamas’a prestij kazandırdı. Mahmut Zahar’a göre, bu çekilme, 

Hamas’ın yıllardır İsrail’e karşı yürütmekte olduğu direnişin bir sonucudur ve bu çekilişin Şaron’un 

Filistinlilere bir lütfu değildir. Bkz: Milton-Edwards, “Prepared for Power…”, s.313’ten yazarın 

Mahmut Zahar ile röportajı, Asharq al-Awsat, 12 August 2005. Bu çerçevede, Hamas, FY’nin 

yıllardır İsrail ile yürüttüğü müzakerelerin hiçbir şekilde bu çekilmeye katkısı olmadığını da savunur. 

Bkz: Ibid., s.313.  
362 Tamimi, Hamas: A History…, s.221. 
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3. Halk İradesinin Yok Sayılması: İsrail’in Hamas’ı İzole 

Etme ve Pragmatizmden Uzaklaştırma Çabası 

ABD ve İsrail, pragmatik yaklaşımına rağmen, Hamas’a Filistin halkını 

yönetme fırsatı vermemeye kararlıydı. Hamas ise, 2004’te başlayan hudnayı uzatmak 

suretiyle Değişim ve Reform Listesi’nde vaat ettiklerini yerine getirme fırsatını 

yakalama arzusundaydı.363 Hamas’ın seçimleri kazanmasının ardından Halit Meşal, 

örgüte karşı oluşan önyargıyı hesaba katıp uluslararası toplumu rahatlatmak amacıyla 

28 Ocak 2006’da bir açıklama yaptı. Hamas’a bağlı tüm silahlı güçleri tek bir çatı 

altında toplayıp bir ordu yapılanması haline getirme niyetleri olduğunu, otokratik bir 

yönetim kurmayacaklarını, Oslo ile şekillenmiş bile olsa kendinden önceki siyasal 

sistemin halkın çıkarlarına aykırı olmayan unsurlarına bağlı kalacaklarını ve kimseyi 

işten çıkarmayacaklarını açıkladı. Hamas, bu açıklamalarıyla sadece uluslararası 

toplumun desteğini almayı değil, aynı zamanda ABD ve AB’nin finansmanı kesme 

tehdidine direnebilmek için tüm Filistinli grupların dahil olduğu bir birlik hükümeti 

kurmayı da amaçlamaktaydı.364 Halit Meşal’in “aşırı realizm” olarak nitelendirdiği 

bu yaklaşım365 Hamas’ın pragmatizmini yansıtıyordu. 

Tüm bu açıklamalara rağmen uluslararası aktörlerin endişesi giderilememişti. 

Orta Doğu Dörtlüsü366 Hamas’tan, iktidara gelmeden önce yapılan anlaşmaları ve 

İsrail’in var olma hakkını tanımasını ve silah bırakmasını talep ederken İsrail, Hamas 

ile diyalog kurmak için koşullar öne sürdü. Bu koşullar, Hamas’ın 1988 Misakı’nda 

İsrail’in var olma hakkı aleyhine yer alan hükümlerin değiştirilmesi ve “terörist” 

                                                 
363 Ibid., s.225. 
364 Ibid., s.224. 
365 Idem.. 
366 2002 yılında Madrid’te, Filistin sorununun tarafları arasında arabulucu rol oynaması için kurulan 

Orta Doğu Dörtlüsü, ABD, AB, Rusya ve BM’den meydana gelmektedir. 
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altyapısının, yani askeri kanadının dağıtılmasıydı. Taleplerin karşılanmaması 

halinde, Orta Doğu Dörtlüsü’nün uygulayacağı yaptırım Hamas’ın izolasyonu ve 

FY’ye dış yardımın kesilmesiydi. İsrail’in planladığı yaptırımlar ise, Gazze’yi ve 

FY’yi ekonomik anlamda çökme noktasına getirecek nitelikteydi. İsrail, öne sürdüğü 

koşullar yerine getirilmediği takdirde, FY için toplanan vergi ve gümrüklerin 

dağıtımının durdurulması, Filistinli işçilerin İsrail’e girişinin engellenmesi, FY ile 

ilişkilerin kesilmesi ve Gazze’deki liman ve havaalanı inşaatlarının durdurulması 

suretiyle deyim yerindeyse Hamas’a oy veren halkı zorlu ekonomik koşullar altına 

sokacaktı. Ne Orta Doğu Dörtlüsü ne de İsrail öne sürdükleri koşulların 

gerçekleşmesini beklediler ve Hamas’tan herhangi bir adım gelmeden yaptırımlarını 

devreye soktular.367 

1990’ların ortalarından beri İsrail’e karşı “istişhad” eylemleri düzenleyen 

Hamas’ın 2006 zaferi, İsrail için vatandaşlarının ölüm emrini verenlerden oluşan bir 

FY ile karşı karşıya kalmak anlamına geliyordu. Bu bağlamda, öne sürmüş olduğu 

koşulların yerine gelmeyeceğini bilen İsrail, Hamas’ın yönetme erkini elinden almak 

için birtakım yaptırımları devreye soktu. Temelde Hamas’ı ve ona destek veren halkı 

ekonomik anlamda cezalandırma amacı taşıyan bu yaptırımlar, İkinci İntifada’dan 

beri ekonomik sıkıntılarla boğuşmakta olan Filistinlileri “yola getirmenin” en etkili 

yoluydu. Bu çerçevede, öncelikle FY adına topladığı gümrük vergi gelirlerinin 

FY’ye akışını kesti. FY bütçesinin üçte birini oluşturan bu gelirlerin kesilmesini 

yeterli bulmayan İsrail, içlerinde ABD, AB ve Kanada’nın yer aldığı uluslararası 

bağışçıların FY’ye yaptıkları yardımları kesmeleri çağrısında bulundu ve bu 

yardımlar kesildi. Bu iki hamle kadar etkili olmasa da Filistinlilerin deyim 

                                                 
367 Brom, op.cit., s.1. 
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yerindeyse nefes almalarını engellemek için zaten iki İntifada boyunca sıkı sınır 

kontrolleriyle büyük ölçüde ellerinden alınan mal, hizmet ve seyahat özgürlükleri 

daha da sınırlandırıldı.368 

 

a) Hamas Pragmatizminin Ürünü: Yaptırımların 

Gölgesinde Birlik Hükümeti Girişimi  

 

Seçimlerin hemen ardından, Birlik Hükümeti kurulmasına ilişkin ilk adımı 

atan Hamas oldu. Siyasi, idari ve teknik bakımlardan deneyimsiz olduğundan tek 

başına yönetme erkini elinde tutamayacağının bilincindeydi ve İsrail’in saldırılarına 

doğrudan maruz kalan ve hapishane geçmişi olan iç liderlik, dış liderliğe göre daha 

pragmatik davranma eğilimi sergileyebiliyordu.369  

 Hamas’tan gelen Birlik Hükümeti kurma teklifini el Fetih ABD’nin etkisinde 

kalarak ilk etapta olumsuz karşıladı. Ancak seçimlerin kazanılmasından Ağustos 

ayına kadar geçen sürede, yaptırımlarla Gazze halkını Hamas’a karşı 

kışkırtamayan,370 aksine farkında olmadan Hamas’ın popülerliğini artıran ve el 

Fetih’in Hamas’a düzenlediği saldırıların işe yaramadığını gören uluslararası toplum, 

tek çare olarak el Fetih’i Birlik Hükümeti kurmaya teşvik etti.371 Uluslararası 

toplumun çabaları ve İsmail Haniye ve Mahmut Abbas’ın ılımlı yaklaşımlarıyla 

nihayetinde 12 Eylül 2006 tarihinde iki örgüt birlik hükümeti kurma konusunda 

anlaştıklarını kamuoyuna duyurdular. Ancak Haniye’nin bu uzlaşıya varması el 

Fetih’e karşı daha sert bir politikadan yana olan Halit Meşal’i rahatsız etti. Bu 

                                                 
368 Schanzer, op.cit., s.163-64. 
369 Chehab, op.cit., s.249-50. 
370 Gazze halkı, yaşadığı sıkıntıların sorumlusunun kendi istekleriyle seçtikleri Hamas değil, 

demokratik haklarını tanımayanlar olduğunun bilincindeydi. 
371 Schanzer, op.cit., s.102-103. 
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süreçte, Meşal, 25 Haziran 2006 tarihinde kaçırdıkları İsrail askeri Gilat Şalit’in 

salıverilmesi konusunda müzakere edilen Hamas lideri olduğundan bu konuda zorluk 

çıkararak iki örgüt arasındaki ılımlı ortama da darbe vurma şansı yakalıyordu. 

Meşal’in bu uzlaşmaz tavrı karşısında el Fetih de ABD’li ve Avrupalı yetkililerden 

Hamas üzerindeki yaptırımların devam etmesi talebinde bulunuyordu. İki örgüt 

arasındaki bu gerginlik Ekim ayında iyice tırmandı ve Abbas önce birlik hükümeti 

görüşmelerinin sona erdiğini ilan etti, daha sonra da bir an evvel genel seçimlerin 

yenilenmesi gerektiğini açıkladı.372  

Mahmut Abbas’ın seçimlerin yenilenmesini istemesinin ardından 2007’nin 

başında şiddetlenen el Fetih-Hamas çatışması, önce İngiltere’nin sonra Mısır 

istihbaratı ve Katar’ın başarısız arabuluculuk girişimlerinin ardından,373 nihayetinde 

Suudi Arabistan Kralı Abdullah’ın arabuluculuğunda ilgili tarafların Mekke’de bir 

araya gelmeleri ve 8 Şubat 2007 tarihinde Mekke Anlaşması’na imza atmalarıyla 

sona erdi.374 Anlaşma hükümleri uyarında bir birlik hükümeti kurma taahhüdünde 

bulunan taraflar, 17 Mart 2007’de bu hükümeti kurdular375 ve Filistin Ulusal Birlik 

                                                 
372 Tamimi, Hamas: A History…, s.249-253. 
373 Ibid., s.254-56 
374 Suudi Arabistan’da Mekke Anlaşması öncesi yapılan görüşmelerde el Fetih’i Mahmut Abbas ve 

Muhammed Dahlan temsil ederken Hamas İsmail Haniye ve Halit Meşal tarafından temsil edildi. 

Hamas ile el Fetih arasında Mekke’de iki gün süren görüşmelerin olumlu sonuçlanmasında Suudi 

Arabistan’ın taraflara uzlaştıkları takdirde yüklü miktarda maddi destekte bulunma taahhüdünün etkili 

olduğu düşünülmektedir. Mekke uzlaşısı diye de geçen bu belge, Hamas ile el Fetih’in üzerinde 

uzlaştığı unsurları kapsayan metni ve Mahmut Abbas’ın İsmail Haniye’ye Birlik Hükümeti kurma 

çağrısında bulunduğu mektubunu içermektedir.  Mekke’de temel olarak Hamas ile el Fetih arasındaki 

anlaşmazlıkların barışçıl yollardan çözülmesi ve bir birlik hükümeti kurulması üzerinde anlaşıldı. 

İsmail Haniye tarafından kurulması öngörülen bu birlik hükümetinde Haniye haricinde on bir bakan 

Hamas, sekiz bakan el Fetih tarafından aday gösterilecek ve bir bakan da geriye kalan dört siyasi 

partiyi temsilen aday gösterilecekti. Gerek birlik hükümeti kurulmasına gerekse Filistin’de iç barışın 

sağlanmasına katkı sağlayacak en önemli uzlaşı maddesi ise, FKÖ içinde, Hamas’ın FKÖ çatısı altına 

girmesine olanak sağlayacak reformların yapılmasıydı. Buna göre, özetle, Filistinlilerin meşru 

temsilcisi sıfatını sürdürecek olan FKÖ, Hamas’ın kendi liderlik ve yönetim yapısında söz sahibi 

olmasının yolunu açacaktı. Bkz: Robert Satloff, “The Mecca Accord (Part I): The Victory of Unity 

over Progress”, Policy Watch, Washington Institute, 13 February 2007, 

http://www.lebanonwire.com/0702MLN/07021310WI.asp, (16 Kasım 2013). 
375 Schanzer, op.cit., s.102-103. 

http://www.lebanonwire.com/0702MLN/07021310WI.asp
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Hükümeti Programı376 Başbakan İsmail Haniye tarafından FYK’da kamuoyuna 

duyuruldu. 

Suudilerin girişimiyle yapılan Mekke Anlaşması, bir Filistin Devleti’nin 

kurulması yönündeki umutları canlandırmıştı.377 Bunun en önemli nedeni, Birlik 

Hükümeti’nin kapsayıcı bir anlayışla kurulmasıydı. Bu anlayış, Filistin davası uğruna 

şehit ve gazi olan tüm Filistinlilere ve Şeyh Yasin, Abdülaziz el Rantisi, Fethi el 

Şikaki,378 Arafat, Ebu Ali Mustafa,379 Ebu Abbas,380 Cihad Cibril381 gibi bu dava için 

mücadele eden Filistinli örgütlerden önde gelen kişilere referans veren,382 odak 

noktası Filistin’in geleceği olan bir anlayıştı. Birinci İntifada’dan beri çatışma 

halinde olan iki örgütün anlaşmazlıklarını bir kenara koyup tek bir sesle halklarına 

seslenmeleri Hamas’ın ılımlılaşan söylemi ve pragmatikleşen politikasının bir 

yansımasıydı. 

Hamas’ın söyleminin ılımlılaşması “2005 Değişim ve Reform Listesi” ve 

“2007 Ulusal Birlik Hükümeti” belgeleri üzerinden takip edilebilmektedir. Söz 

                                                 
376 İsmail Haniye’nin konuşma metni olan bu belge, Allah’ın adı, el İmrân suresinin 103. ayeti ile 

başlayan ve dinleyicilere doğrudan seslenilen bir Giriş, hükümetin siyaset, Kudüs, işgale karşı direniş, 

güvenlik, hukuk, ekonomi, reform, Filistin toplumunun değerleri, uluslararası ilişkiler ile ilgili 

konulardaki görüşlerini ve taahhütlerini içeren dokuz madde ve Giriş’teki gibi yine dinleyicilere 

doğrudan hitap edilen bir Sonuç bölümünden oluşur. Metin için bkz: “PM Hanieh Speech Before the 

PLC”, http://www.ipcri.org/files/hanieh-march17-07.html, (15 Aralık 2011). 
377 Tamimi, Hamas: A History…, s.262. 
378 Hamas üyeleridir. 
379 Gerçek adı Mustafa el Zibri’dir. George Habaş’ın ardından 2000 yılında FHKC’nin başına 

gelmiştir. 2001’de Ramallah’taki ofisinde öldürülmüştür. Bkz: “Israel Kills Key Palestinian Leader,” 

BBC News, 27 August 2001,  http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1511515.stm, (27 Aralık 2011). 
380 Muhammed Zaidan veya Muhammed Abbas diye de bilinir. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nden 

ayrılıp Filistin Kurtuluş Cephesi’ni (PLF) kurmuştur. 2003’te Bağdat üzerinden Suriye’ye kaçmak 

isterken ABD askerlerince yakalanmış ve onların gözetimindeyken doğal sebeplerden öldüğü 

açıklanmıştır. Bkz: http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Abbas, (27 Aralık 2011). 
381 Tam adı Cihad Ahmet Cibril’dir. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin askeri kanadının (PFLP-GC) 

kurucusu olan Ahmet Cibril’in oğlu olan Cihad Cibril, 2002’de Beyrut’ta uğradığı bombalı saldırı 

sonucu ölmüştür. Bkz: Martin Esser, “Ahmed Jibril and the PFLP-GC,” BBC News, 20 May 2002,  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1998598.stm, (27 Aralık 2011). 
382 Belgenin giriş kısmında yer alan bu ifadeler için bkz: “PM Hanieh Speech…”. 

http://www.ipcri.org/files/hanieh-march17-07.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1511515.stm
http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Abbas
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1998598.stm
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konusu değişimi anlamak açısından bu iki belgenin hem Misak ile hem de birbiriyle 

karşılaştırılması önemlidir.  

Üç belgenin yapısal özelliklerine bakıldığında, Misak, örgütün kurulma 

döneminde muhtemelen üzerinde ciddi istişarelerde bulunulmadan hazırlandığından 

planlı ve programlı bir metin özelliği taşımamaktadır. Buna paralel olarak, bölüm 

başlıkları doğru sınıflandırılmadığından bazı başlıklarla içerikleri arasında 

uyumsuzluklar ve birtakım ifadelerin farklı paragraflarda tekrarları söz konusudur. 

Diğer iki belge örgütün daha çok deneyim kazandığı bir döneme rastladığından hem 

şeklen hem de içerik bakımından çok daha gelişmiş metinlerdir. 2005 belgesi ise, 

189 madde ile en uzun ve değindiği konular itibariyle en ayrıntılı metin olmasına 

rağmen doğru sınıflandırıldığından ve genelde kısa cümleler kullanıldığından 

hepsinden daha anlaşılırdır. Bunun yanında, değindiği konularla farklı kesimlerden 

Filistinlilerin ihtiyaçlarına hitap etmekte, Hamas’ın somut olarak hangi programa ve 

politikalara sahip olduğunu yansıtmaktadır. 2007 metnine gelince, bu belgenin bu 

ikinci belgedeki kadar ayrıntılı olmasa da yine Misak ile karşılaştırıldığında 

değindiği konular nedeniyle Filistinlilerin sıkıntılarına daha çok hitap ettiği 

söylenebilir. 

Her bir belgede örgütün ideolojik yapısının yansıma şekli belli kriterler 

çerçevesinde birbirinden farklılaşmaktadır. Bu kriterlerden biri belgelerde atıf 

yapılan Kuran ayet ve surelerinin sayısıdır. Ortak olarak üç belgenin de başlangıç 

kısımları Allah’ın adıyla başlamakta ve hepsinde Kuran sure ve ayetlerine atıf 

yapılmaktadır. En fazla sure ve ayet atfı Misak’ta yer almakta, bu atıfların sayısı 

gittikçe azalarak 2007 belgesinde bire inmektedir. Öyle ki, Misak dini söylemlerden 

bağımsız olarak düşünülemezken diğer iki belgede söz konusu atıflar belirleyici 
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unsurlar değildirler. Diğer bir kriter, örgüt ideolojisinin yansıtılma biçimini en çok 

etkileyen unsur olan Filistin davasına örgütün yaklaşımının değerlendirilmesidir. 

Tüm belgelerde örgüt ideolojisinin temel bileşenleri din ve milliyetçilik olsa da 

Misak’tan sonraki belgelerde bu dini bileşenin etkisi gittikçe azalırken Filistin davası 

çerçevesinde milliyetçilik biraz daha ön plana çıkmıştır. Bu milliyetçi söylem, 

yolsuzluk ve kötü yönetimle anılır hale gelen el Fetih’in milliyetçi tabanının oylarını 

toplamak bakımından İslami söyleme göre daha işlevseldi.  

Başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması, işgale karşı 

direnmek ve İsrail karşıtlığı her üç belgede de yer almaktadır, ancak yöntem olarak 

ilk belgede geniş yorumlansa da cihat öne çıkarken ve siyasi yöntemler reddedilirken 

diğer iki belgede silahlı mücadelenin yanı sıra kültürel, siyasi ve ekonomik 

yöntemler bir arada ele alınmaktadır. Bunun nedeni, Hamas’ın Filistin siyasetinin bir 

parçası olmaya talip bir örgüt haline gelmesi ve bulunduğu siyasi konumu 

koruyabilmek için uluslararası toplum nezdinde meşru bir görüntü sergilemesi 

gerektiğinin farkına varmasıdır. Diğer yandan, siyasi, ekonomik ve sosyal sorunların 

iç içe geçtiği günümüzde bir örgütün Filistin halkının temsilcisi olabilmesi için çok 

yönlü bir düşünce tarzına sahip olması ve bir devlet olma yolunda Filistin’i her 

açıdan kalkındırabilecek bir programa sahip olması gerekmektedir, çünkü ekonomik 

ve sosyal bakımlardan güçlü bir altyapıya sahip olmayan bir Filistin bağımsız olsa 

bile kendine yetebilen bir devlet olamayacaktır. 

Yine daha çok Filistin davası ile ilgili kısımlarda kendini gösteren üslup 

konusu, örgütün söylemindeki değişikliği görebilmek açısından belirleyicidir. İlk 

olarak, Misak’ta iç politika konularından dış gelişmelere hemen her konu saldırgan 

bir üslup anti-semitizm ve Batı karşıtlığı üzerinden değerlendirilirken, diğer iki 
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belgede Filistin için mücadele hala hedef olarak belirtilse de kullanılan dil, cihat 

yoluyla düşmanı yok etme hedefine dayanan bir örgütün değil, adeta sadece halkın 

ihtiyaçlarını temel alan bir partinin dilidir. Söz konusu söylemin yıkıcı olmaktan 

çıkıp yapıcı olduğu, düşmanı yok etme vurgusunun yerini halkın barış ve refahını 

sağlama kaygısına bıraktığı söylenebilir. Üzerinde durulan konuların önemli bir 

kısmında Kuran veya hadislere atıf yapılmamakta ve yasama, yürütme, yargı 

sisteminden dış politikaya, ekonomiden seçim sistemine birçok alanda yapılması 

gerekenler vurgulanmaktadır. Bunlar arasında basın ve ifade özgürlüğü, işsizliğin ve 

yolsuzluğun önlenmesi, çok partili bir seçim sistemi ihtiyacı, kuvvetler ayrılığı, sivil 

toplumun güçlendirilmesi, hukukun üstünlüğü ve çevre sorunları gibi konular yer 

almaktadır. Bu çerçevede, bir an için belgelerin Hamas’a ait oldukları düşünülmezse, 

belgelerde yer alan bazı ifadelerin, rahatlıkla İslamcı olmayan bir partinin 

programına ait olduğu zannedilebilir. Bu söylem değişikliği örgütün sadece iç 

politika programında değil, aynı zamanda dış politika programında da mevcuttur.   

Misak’ta net bir dış politika programı yer almamakla birlikte kullanılan 

birtakım ifadelerden yola çıkılarak Hamas’ın Filistin dışındaki dünyayı nasıl 

algıladığı rahatlıkla anlaşılabilmektedir. Misak’ta hemen her bölümde karşılan anti-

semitik söylem örgütün dış politika algısını da yansıtmaktadır. Örneğin dünya 

savaşlarından örgütün ideolojisine ters düşen devrimlere kadar çeşitli olaylarda 

Yahudilerin parmağı olduğu iddia edilmekte ve hatta BM’nin Yahudilerin “kötü” 

emellerine hizmet eden bir maşa olduğu ima edilmektedir. İlginçtir ki, Misak 

sonrasında yayınlanan iki belgede Filistinlilerin özgürlük ve barış için verdiği 

mücadelede BM ve bazı uluslararası örgütlerin katkısının gerekliliği 

vurgulanmaktadır. Buna ilaveten bu iki belgede Misak’takinden farklı olarak anti-
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semitik söylem yerini İsrail’i bir devlet olarak eleştirmeye ve suçlamaya bırakmıştır. 

Misak’ta hakim olan İslami söylem de dış politika konusunda diğer iki belgede 

gittikçe azalmıştır. İkinci belge söylem düzeyinde birinci ve üçüncü belgeler arasında 

bir geçiştir. İkinci belgede anti-semitik bir dış politika söylemi yoktur, ancak ümmet 

bir dış politika öznesi olarak ele alındığından İslami söylemin hala etkili olduğu 

söylenebilir. Bunun yanında, ümmet üzerinden dış ilişkilere yaklaşan örgüt bu 

yaklaşımını dengeleyici şekilde genel olarak “milletler camiasıyla dengeli siyasi 

ilişkiler” yürüteceğini de taahhüt ederek dış politika anlayışını tamamen İslami 

olmaktan çıkarmıştır. Dış politika konusunda üçüncü belgenin ilk iki belgeyle 

benzerliği yine uluslararası ilişkilerin Filistin davası merkez alınarak 

değerlendirilmesidir. Bu iki belgeden en belirgin farkı ise, örgütün hangi ülke ve 

örgütlerle hangi gerekçelerle ilişki yürüttüğü ve kurmak istediğinin ayrıntılı bir 

şekilde anlatılmasıdır. İkinci belgeyi kamuoyuna duyurduğunda henüz yönetme 

erkine sahip olmayan Hamas’ın, üçüncü belgeyi hazırlarken vaatlerini uygulamaya 

geçirme kapasitesini tartacak zamanı olmuş ve Filistin siyasetindeki yerini 

koruyabilmesinin yolunun uluslararası toplumun güçlü aktörlerinin desteğini 

almaktan geçtiğini görmüştü. Birlik Hükümeti Programı ardından Gazze’nin 

kontrolünü ele geçiren ve birtakım yaptırımlara maruz kalan Hamas İsrail 

operasyonlarına karşı güç kullanmışsa da bu karşılık Hamas’ın pragmatizminden 

vazgeçtiği anlamında gelmemektedir. Hamas siyasi arenada kalma iradesi 

göstermekte, ancak Gazze’deki ekonomik koşullar ve İsrail operasyonları gölgesinde 

izole edildikçe 2006 zaferiyle gelen kazanımlarını kaybetmemek için mücadele 

etmektedir.  
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Ulusal Birlik Hükümeti Programı öncesinde gerek 1988 Misakı’nda gerekse 

2005 Değişim ve Reform Belgesi’nde tarihi Filistin topraklarında bir Filistin 

devletinin kurulmasını savunan Hamas, ilk defa bu programda resmen 1967’de işgal 

edilen topraklarda383 bir Filistin devletinin kurulmasına atıf yaptı. Bunun yanında, o 

güne kadar İsrail’e karşı büyük cihat bağlamında tek direniş yöntemi olarak 

belirlediği silahlı direnişinin yanı sıra “halk direnişi”nden de bahsetmeye başladı. 

Hamas’ın ılımlılaşmaya başladığının diğer bir göstergesi ise, Gilat Şalit konusunun 

çözüme kavuşturulma sürecini siyasi zemindeki talepleri çerçevesinde 

hızlandıracağını açıklamasıydı.384 Değişim ve Reform Belgesi’ne paralel olarak 

Hamas, Birlik Hükümeti programında da BM, AB ve Arap Ligi başta olmak üzere 

uluslararası toplumla iyi ilişkiler yürütmekten yana tavrını ortaya koymuş ve 

iktidarda söz sahibi olmasının verdiği güçle uluslararası kuralları çiğnemeyeceğinin 

mesajını vermiştir.385 Ancak Hamas’ın el Fetih ile ortak ılımlı dış politika söylemi 

kendisini terör örgütü olarak gören İsrail, ABD ve AB için herhangi bir anlam ifade 

etmemiştir. 

b) Birlik Hükümeti Girişiminden 2007 Gazze 

Çatışmasına 

Birlik Hükümeti girişimi başarıyla sonuçlanmadı. Bunun nedeni, anlaşmadan 

veya tarafların tutumundan ziyade Filistin birliğinin sağlanması önündeki dış 

                                                 
383 Burada, Hamas’ın, 1967’de işgal edilen toprakları işaret etmekle birlikte, kurulacak Filistin 

devletinin başkentini Kudüs olarak belirlediğinin ve Doğu Kudüs şeklinde bir ifade kullanmadığının 

altı çizilmelidir. 
384 Gilat Şalit’in salıverilmesi için Hamas, Mahkum Değişimi Anlaşması’nı referans alıyor ve 

sürgündekilerin de geri dönüşünü talep ediyordu. 
385 Ulusal Birlik Hükümeti Programı’nın “Siyasi Alan” başlıklı kısmında yer alan “Hükümet, Filistin 

halkının başta 1967’de işgal edilen, başkenti Kudüs olan topraklarda tam egemenliğe sahip olduğu 

bağımsız Filistin devleti kurma konusundaki meşru haklarının iadesi için Arap kardeşleri ve 

uluslararası toplum ile birlikte çalışacaktır” ifadesinden Hamas’ın uluslararası toplumla iyi ilişkiler 

yürütmek istediği anlaşılmaktadır. Yine aynı belgenin halk direnişine ve Gilat Şalit olayına yer verilen 

kısımları ise, “İşgale Karşı Durmak” başlıklı kısmının sırasıyla 1. ve 4. maddeleri ve  “Uluslararası 

İlişkiler” başlıklı kısmıdır. Bkz: PM Hanieh Speech…”. 
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etkenlerdi. Bu etkenlerden biri, Hamas’a yönelik yaptırımlar nedeniyle halkın kamu 

hizmetlerinden yararlanamamasıydı. İkincisi, uluslararası toplumun en önemli iki 

gücü olan ABD ve İngiltere’nin, bazı ülkelerin386 Birlik Hükümeti kurulduğu 

takdirde yaptırımları kaldırmaya ilişkin açıklamalarına rağmen, Hamas’ı bir Filistin 

otoritesi olarak tanımamak ve içinde Hamas üyelerinin bulunduğu siyasileri muhatap 

almaktan kaçınmalarıydı.387 

İsrail’in ve uluslararası bağışçıların yaptırımları ilk etapta hem Batı Şeria hem 

de Gazze Şeridi’ne yönelikken, 2007 yılında Hamas’ın kontrolünü ele geçirmesinden 

sonra sadece Gazze Şeridi’ne yönelik hale geldi.388 Hamas’ın Gazze’nin kontrolünü 

ele almasına gelince, bu süreç “halkın iradesini tanımayan unsurların politikaları” ile 

şekillenmişti. Halit Meşal’e göre, ABD ve İsrail, o güne kadar elinde tuttuğu iktidar 

gücünü ve ayrıcalıklarını oy sandığında kaybettiğini kabullenemeyen el Fetih ile 

işbirliği içinde Hamas’a karşı bir darbe düzenleme hazırlığı içindeydiler.389 Bu 

çerçevede, 2007 yılının Mayıs ayında, bu iki ülkeden aldığı destekle el Fetih 

Gazze’ye 500 kişilik bir birlik soktu.390 Bunun üzerine, Hamas, el Fetih’e karşı 

kendini savunmak ve Birlik Hükümeti çatısı altında kurulduğu halde kendisiyle 

çalışmayan güvenlik güçlerini391 dize getirme amacıyla392 7 Haziran 2007’de 

                                                 
386 Bu ülkelerden bazıları Norveç, İsveç, Fransa, İsviçre’dir. 
387 Tamimi, Hamas: A History…, s.262. 
388 Schanzer, op.cit., s.165. 
389 Mouin Rabbani, “A Hamas Perspective on the Movement’s Evolving Role: An Interview with 

Khalid Mishal: Part II”, Journal of Palestine Studies, Vol. 37, No. 4, Summer, 2008, 

http://www.jstor.org/discover/10.1525/jps.2008.37.4.59?uid=3739192&uid=2&uid=4&sid=21104105

384107, (3 Mart 2011), s.70. 
390 Scott Wilson, “Fatah Troops Enter Gaza With Israeli Assent,” 18 May 2007, Washington Post, 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/05/17/AR2007051700419.html, (31 

Mart 2013). 
391 Hamas yönetimde olsa da Filistin güvenlik gücünün büyük kısmı, el Fetih mensuplarından 

meydana geliyordu. Hamas, bu kişileri işten çıkarmadı. Buna karşın, Hamas’ın, vergi gelirlerinin 

kesilmesiyle maaşları ödenemeyen el Fetih mensubu bu görevlileri disipline etmesi zordu. Bkz: 

Chehab, op.cit., s.245. 

http://www.jstor.org/discover/10.1525/jps.2008.37.4.59?uid=3739192&uid=2&uid=4&sid=21104105384107
http://www.jstor.org/discover/10.1525/jps.2008.37.4.59?uid=3739192&uid=2&uid=4&sid=21104105384107
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/05/17/AR2007051700419.html
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Gazze’ye bir operasyon düzenledi.393 Yoğun çatışmalardan sonra, 14 Haziran’da 

“Gazze’nin kurtuluşu”nu ilan ederek kontrolü tam anlamıyla ele geçirince, Abbas 

tarafından Ulusal Birlik Hükümeti feshedilerek yerine Ramallah’ta ABD ve AB 

destekli yeni bir hükümet kuruldu. Abbas’ın bu hamlesiyle, Hamas’ı seçtiği için 

2006 seçimlerinden beri cezalandırılan Gazze halkının maruz kaldığı abluka devam 

ederken Batı Şeria halkı üzerindeki abluka kalktı ve tekrar bu bölgeye kaynak 

aktarılmaya başlandı.394 Hamas, bu ablukaya rağmen, Gazze’de devlet benzeri bir 

sistem kurmayı başardı. Bu bağlamda, öncelikle Gazze’de asayişi sağlamak için 

güvenlik sistemini iç güvenlik hizmetleri, polis kuvveti ve gizli devriye gücü olarak 

üç ayak üzerine kurdu. İkincisi, kaynak sıkıntısını tünel ekonomisi oluşturmak 

suretiyle aştı. 395 400-600 kadar olan bu tüneller Gazze’nin can damarıdır. Mısır-

Gazze arasında mal, insan, silah, gıda ve ilaç giriş-çıkışının sağlandığı tünel 

                                                                                                                                          
392 Steven Erlanger, “Hamas Seizes Broad Control in Gaza Strip”, The New York Times, 14 June 

2007,  http://www.nytimes.com/2007/06/14/world/middleeast/14mideast.html?_r=2&, (6 Nisan 2013). 
393 Schanzer, op.cit., s.107. 
394 Leila Stockmarr, “Gaza’s New Islamists: The Atomization of Palestinian Islamism Since 2006,” 

Report, Danish Institute For International Studies, 2011:11, 

http://subweb.diis.dk/graphics/Publications/Reports2011/RP2011-11-Gazas-new-Islamists_web.pdf, 

(29 Aralık 2011), s.16. 
395 Tünel ekonomisinin temelinde Gazze’nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah sınır kapısının 

kapatılmış olması vardı. Mübarek döneminde Hamas'ı doğrudan muhatap almaktan mümkün 

olduğunca kaçınan Mısır, Hamas'ın Gazze'yi ele geçirmesinin ardından temsilciliğini Ramallah'a 

taşıdı. Bu çerçevede, Hamas-İsrail ve Hamas-el Fetih arasında arabuluculuk girişimlerini istihbarat 

şefi Ömer Süleyman aracılığıyla yürütmekteydi. Hamas-Mısır ilişkileri Hamas'ın sınırdaki bir duvarı 

yıkıp 700 bin Filistinlinin Mısır’a geçmesini sağlamasıyla 2008 yılının Ocak ayında hiç olmadığı 

kadar gerildi. İlk etapta Filistinlilere herhangi bir müdahalede bulunmayan Mısır daha sonra patlayıcı 

taşıyan Hamas üyelerini tespit etti ve bunları tutukladı. Hamas, Mısır'ı tutuklulara işkence yapmakla 

suçlarken, Mısır sınırda kontrolü tekrar sağlamaya çalışıyordu. İsrail saldırıları ve ablukadan bunalan 

Hamas Refah sınırının tekrar kapanmaması için elinden geleni yapıyordu. Bu bağlamda, sınırı aşma 

girişimlerinden daha da ileriye giderek sınırda kontrolü sağlamaya çalışan güvenlik görevlilerini 

yaraladı. Bkz: Mohammad Yaghi ve David Schenker, “Hamas- Egyptian Relations Deteriorate”, The 

Washington Institute, 2 January 2009, http://www.washingtoninstitute.org/policy-

analysis/view/hamas-egyptian-relations-deteriorate, (21 Nisan 2013); Stockmarr, op.cit., s.18. 

http://www.nytimes.com/2007/06/14/world/middleeast/14mideast.html?_r=2&
http://subweb.diis.dk/graphics/Publications/Reports2011/RP2011-11-Gazas-new-Islamists_web.pdf
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/hamas-egyptian-relations-deteriorate
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/hamas-egyptian-relations-deteriorate
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ekonomisi sayesinde yaptırımlar altındaki Gazze halkına büyük ölçüde nefes 

aldırılabilmişti.396  

 Gazze’ye uygulanan ablukayı aşmaya çalışan Hamas’a tünel ekonomisinin 

yanı sıra, BM, Kızılhaç ve uluslararası hükümet dışı örgütlerin (NGOs)397 

Gazzelilere desteği oldukça yardımcı oldu. Ablukadan zarar gören halk için Hamas, 

geri adım atmadığından daha önce FY’yi elinde tutan el Fetih’in aksine gururu temsil 

ediyordu.398 Dolayısıyla, Hamas’ın iktidarını alaşağı etmek amacıyla devreye 

sokulan yaptırımlar, istenildiğinin aksine sonuç veriyordu. Buna karşın, Hamas bazı 

açılardan ciddi sorunlar da yaşıyordu. Bir kere, ideolojisi ile politikası arasında 

kalmıştı. Bir yandan İslami bir yönetim kurma yolunda harekete geçmek isterken 

diğer yandan hem güvenliğin sağlanması hem de maddi destek alabilmek için 

pragmatik bir politika izlemek durumundaydı.399  

Gazze’de yaptırımlar nedeniyle elektrik ve sağlık gibi temel ihtiyaçların 

karşılanamamasının etkisiyle halkın sıkıntıları arttıkça İsrail’e karşı tavizsiz 

tutumundan sadece kendisinin zarar görmediğinin farkına varan Hamas önündeki iki 

seçenekten birini tercih etmek durumundaydı. Bunlardan ilki, İsrail ile diyalog kurup 

yaptırımların kalkması için uğraşmak ve böylece aynı zamanda İsrail’in var olma 

hakkını tanımak suretiyle o güne kadar savunduğu ilkelere aykırı hareket etmek, 

diğeri ise, el Fetih iktidardayken yaptığı gibi İsrail’e saldırılar düzenleyip İsrail ile 

                                                 
396 Ibid., s.19’dan United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Occupied 

Palestinian Territories, “Locked in the Humanitarian Impact of Two Years of Blockade on the Gaza 

Strip”, Special Focus, August 2009. 
397 2007 öncesinde lisansları iptal edildiğinden Gazze’de faaliyet göstermeleri mümkün olmayan 

hükümetdışı örgütler Hamas’ın bu lisansları tekrar geçerli kılmasıyla faaliyete başladılar. Ibid., s.20. 
398 Ibid., s.19. 
399 Ibid., s.21. 
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Abbas yönetimini karşı karşıya getirmekti.400 Hamas, tercihini ikinci seçenekten yana 

kullandı ve bu çerçevede, İsrail topraklarına roket saldırılarına başladı.401 Buna 

karşın, İsrail, güvenliği söz konusu olduğunda Hamas’ın Gazze’deki yönetimini 

tanımaktaydı. Bu nedenle, Gazze topraklarından yapılan her roket saldırısından 

arkasında hangi örgütün olduğuna bakmaksızın Hamas’ı sorumlu tutmuş402 ve 

Gazze’ye operasyonlar düzenlemiştir.  

 

c) Askeri Yöntemlerle Hamas’ı İzole Etme Politikası: 

İsrail’in 2008-2009 Gazze Operasyonları ve Hamas’ın 

Pragmatik Politikasından Uzaklaşması 

 

Hamas ve İsrail arasında 2008 yılının ortalarında altı aylığına yapılan403 

ateşkesin (tahdi’ah)404 sona ermesinin ardından başlayan roket saldırılarına İsrail’in 

                                                 
400 Hamas’ın, İsrail’e saldırması, İsrail’in en çok önem verdiği konu olan güvenliğini sağlayamayan el 

Fetih ile nihai statü görüşmeleri yapmasını engelliyordu. Bkz: Margret Johannsen, et. al., “The 

Reconciliation of Hamas and Fatah Smoothing the Way to the Middle East Conference by 

Contributing to Peace and Security in the Region”, Policy Brief, No.3, December 2011, 

http://library.fes.de/pdf-files/iez/09217.pdf, (29 Nisan 2013), s.2. 
401 2008 yılının Kasım ve Aralık aylarında atılan bu roketler Kassam ve Grad roketleridir. Bkz: Julio 

de la Guardia, “The Emergence of Hamas as a Regional Political Actor,” Real Instituto Elcano, 27 

February 2013, 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_eng/Content?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/

elcano/elcano_in/zonas_in/ari6-2013-guardia-hamas-political-actor, (29 Nisan 2013), s.3; Schanzer, 

op.cit., s.165-66. 
402 Dan Murphy, “Is Hamas Responsible for Gaza Rocket Fire? Not Exactly”, The Christian Science 

Monitor, 14 November 2012, http://www.csmonitor.com/World/Backchannels/2012/1114/Is-Hamas-

responsible-for-Gaza-rocket-fire-Not-exactly, (22 Nisan 2013). 
403 Mısır’ın arabuluculuğunda başlayan bu tahdi’ah dönemi sona ererken taraflar tahdi’ahın 

yenilenmesi için koşullar öne sürdü. Buna göre, İsrail, Hamas’ın roket saldırılarını durdurmasını 

isterken, Hamas, İsrail’in Gazze’ye giriş-çıkışları tekrar açmasını talep ediyordu. Bkz: Scham ve Abu-

Irshaid, op.cit., s.3. 
404 Kelime anlamı sukünet (calming) olan Tahdi’ah (Türkçe okunuşuyla tahdiya) geçici hudnaya 

verilen addır. Tahdiya, Hamas tarafından tek taraflı olarak 2002, 2003 ve 2005 yıllarında ilan edilmiş, 

ancak İsrail, bu tek taraflı ilanları tanımayarak Hamas liderlerine suikastler düzenlediği ve örgüte 

saldırılarda bulunduğu için uygulanamadan sona ermiştir. Bkz: Hamas: A History…, s.166. Haziran-

Aralık 2008 döneminde İsrail ile Hamas arasında uygulanamaya geçirilebilen bir tahdiya örneğidir. 

Bkz: Scham ve Abu-Irshaid, op.cit., s.2. 

http://library.fes.de/pdf-files/iez/09217.pdf
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_eng/Content?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/ari6-2013-guardia-hamas-political-actor
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_eng/Content?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/ari6-2013-guardia-hamas-political-actor
http://www.csmonitor.com/World/Backchannels/2012/1114/Is-Hamas-responsible-for-Gaza-rocket-fire-Not-exactly
http://www.csmonitor.com/World/Backchannels/2012/1114/Is-Hamas-responsible-for-Gaza-rocket-fire-Not-exactly
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verdiği karşılık uluslararası toplumu harekete geçirecek ölçüde sert oldu.405 İsrail, 

Gazze Şeridi’ne önce 27 Aralık’ta Dökme Kurşun Operasyonu adıyla bilinen hava 

operasyonu, hemen ardından da 3 Ocak 2009’da bir kara operasyonu düzenledi.406 

Uluslararası toplumun sona ermesi için baskı yaptığı hava operasyonunda İsrail, 

Hamas’ın hem askeri altyapısını çökertmeyi hem de dış dünyayla en önemli 

bağlantısı olan Mısır-Gazze tünellerini işlevsiz hale getirmeyi amaçlıyordu. Bu 

operasyonların büyüklüğü ve İsrail’in gelişmiş muhaberat sistemi Hamas’ın İsrail ile 

doğrudan çatışmasını engelledi ve örgüt türlü gerilla taktikleriyle saklanmayı tercih 

etti. Bu operasyonlar, doğrudan Hamas’ı hedef alsa da407 İsrail’in ağır silahlar 

kullanması, sivil Gazze halkının da hedef olmasına yol açtı.408 

2008-2009 döneminde operasyonlarıyla Gazze’ye ağır bir darbe indiren İsrail 

nihayetinde 2010 yılının Haziran ayında Gazze’deki insani krizi azaltmayacak ölçüde 

ablukayı gevşetti. Gazze’de halkın yaşadığı sıkıntıları hafifletmeye yetmese de 

ablukanın gevşetilmesi, İsrail’in gerektiği zaman hem uluslararası toplumun baskısını 

dikkate aldığını hem de Hamas’ı ablukayla zayıflatamayacağını fark ettiğini409 

gösterdiğinden önemliydi.  

                                                 
405 BMGK, 8 Ocak 2009’da saldırıların durdurulmasına yönelik 1860 sayılı kararı aldı. 
406 İsrail’in Gazze sınırına düzenlediği kara operasyonunun amacı, topraklarına atılan füzelerin rampa 

sistemlerini yok etmekti.  
407 İçlerinde İçişleri Bakanı Said Siam’ın da olduğu üst düzey bazı liderler bu operasyonda öldürüldü. 
408 Jim Zanotti (ed.), “Israel and Hamas: Conflict in Gaza (2008-2009),” Congressional Research 

Service Report, 19 February 2009, http://www.isn.ethz.ch/Digital-

Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233&lng=en&id=100163, 

s.1. 
409 Stockmarr, op.cit., s.11. 

http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233&lng=en&id=100163
http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233&lng=en&id=100163
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4. 2010 Yılından Günümüze Bölgesel Gelişmeler Bağlamında 

Hamas Pragmatizminin İstikrar Kazanması 

Hamas’ın 2010 yılından günümüze geçen dönemde el Fetih ile uzlaşı 

görüşmeleri yapması ve İsrail ile olan ilişkilerinde strateji değişikliğine gitmesi, 

Hamas pragmatizminin istikrar kazandığının göstergeleri olmuştur.   

Filistin ve İsrail’de toplumsal bir hareketlenmeye neden olmayan Arap 

Baharı410 gelişmeleri çerçevesinde, İran ile ilişkilerinin bozulmasının ardından 

Hamas’ın yakın ilişkiler kurmaya başladığı Katar’ın, Muhammed Mursi İsa el Eyyat 

yönetimindeki Mısır’ın ve Türkiye’nin411 teşvikleriyle Birlik Hükümeti görüşmeleri 

tekrar başlatıldı. Bu görüşmelerin başlatılmasında söz konusu ülkelerin teşviklerinin 

yanı sıra bölgeyi içine alan güvenlik sorunları da oldukça etkili oldu. Hamas, rejim 

karşıtı hareketlere genel olarak olumlu yaklaşsa da bölgeye yayılan istikrarsızlık 

sarmalının Gazze’yi de içine almasından endişe etmekteydi, çünkü kendi 

kontrolünde bulunan Gazze’nin üçüncü bir İntifada’ya ihtiyacı yoktu. Bunun 

yanında, Filistin birliğinin kurulamadığı ve iki başlı bir yönetimin hüküm sürdüğü 

işgal altındaki topraklarda bir de ithal bir anlaşmazlık tohumunun ekilmesi Filistin’in 

geleceğini olumsuz yönde etkilerdi.412 Aynı endişe el Fetih’te de mevcuttu. Hamas 

gibi el Fetih de Arap Baharı sürecinde başta Mübarek dönemi Mısır’ı olmak üzere, 

                                                 
410 2010 yılı sonundan itibaren Orta Doğu ülkelerinde gelişen mevcut rejim karşıtı hareketler için ilk 

kullanılan ve daha çok bilinen kavram “Arap Baharı”dır. Bu bağlamda, bu çalışmada, “Arap Baharı” 

kavramı tercih edilmiş ve kavramla ilgili tartışmalara yer verilmemiştir.  
411 Arap Baharı gelişmeleri, aktif bir dış politikası anlayışı olan Hamas’ın maruz kaldığı izolasyonu 

kırmasında büyük paya sahiptir. Bu durumun en somut göstergesi, İsmail Haniye’nin, 2012 başından 

itibaren Mısır, Tunus, Türkiye, Katar, Bahreyn ve İran’ı kapsayan gezisidir. Bu gezi, Yezid Sayigh’e 

göre, iktidara gelmesinin üzerinden altı yıl geçen Hamas’ın ilk defa bölgesel düzeyde tanınmasını 

simgeliyordu. Bu bağlamda, 2013 yılında Katar Emiri’nin Gazze’ye yaptığı ziyaret de oldukça 

önemlidir. Bkz: Yezid Sayigh, “Hamas Looks to the Future: With Gains Come Dilemmas”, Al-Hayat, 

8 March 2012, http://carnegie-mec.org/publications/?fa=47539, (13 Mayıs 2013). 
412 Benedetta Berti, “Hizbullah, Hamas, and the ‘Arab Spring’: Weathering the Regional Storm?”, 

Israel Journal of Foreign Affairs, VI: 3, 2012, s.26. 

http://carnegie-mec.org/publications/?fa=47539
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müttefiklerini kaybetmişti ve İslamcılığın yükseldiği bu dönemde, Hamas’ın aksine, 

yeni ve güçlü müttefikler edinmesi pek mümkün değildi. Nihayetinde, iki örgütün 

liderlerinin görüşmeleri sonunda uzlaşı metni Mısır’ın girişimiyle 2011 yılının Nisan 

ayında Kahire’de imzalandı.413 Ancak, Kahire Anlaşması414 başlı başına Birlik 

Hükümeti’nin kurulmasına yetmedi, çünkü Filistin’in BM’ye başvurusu gündemin 

ilk maddesi haline gelmiş ve anlaşmanın ardından yapılması öngörülen görüşmeler 

ertelenmişti. El Fetih İsrail’in “ya Hamas ya barış” şeklinde özetlenebilecek baskısını 

üzerinde hissederken, Hamas da Gazze’de birtakım faaliyetler yürüterek seçimlerin 

yapılmaması için elinden geleni yapmıştı.415 2011 yılına hakim olan Hamas-el Fetih 

gerginliği, Hamas’ın strateji değişikliği416 sayesinde çok geçmeden yerini uzlaşı 

ortamına bıraktı. Hamas, İslami reformu silahlı direnişten önemli gören MKÖ 

                                                 
413Fateh-Hamas Reconciliation Efforts”, MIFTAH, 27 June 2012, 

http://www.miftah.org/Display.cfm?DocId=23330&CategoryId=4, (19 Nisan 2013); “Hamas Prime 

Minister Prepares for Elections in Gaza”,  Ahram Online, 24 January 2013, 

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/8/63177/World/Region/Hamas-prime-mininister-prepares-

for-elections-in-G.aspx, (24 Ocak 2013). 
414 Bu anlaşmaya göre, Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da yapılacak seçimleri denetleyecek bir Seçim 

Komitesi kurulacaktı. Teknokratlardan oluşan bir hükümetin kurulması, seçimlerin yapılması ve 

mahkumların salıverilmesi ise öne çıkan diğer hususlardı. 
415 Hamas ile el Fetih her ne kadar zor koşullar altında Filistin birliğini sağlamak için ellerinden geleni 

yapıyor gibi gözüküyorlarsa da zaman zaman kendi çıkarlarını Filistin davası önünde tuttuklarından 

uzlaşamamaktadır. Bir kere, nasıl el Fetih Batı Şeria’daki hakimiyetini kaybetmek istemiyorsa Hamas 

da Gazze Şeridi’ndeki hakimiyetini kaybetmek istemiyordu. İkincisi, bu görüşmeler öncesinde el 

Fetih ile İsrail arasında başlayan ve el Fetih’in ABD ve İsrail desteğini almasına neden olan güvenlik 

konusunda işbirliği çerçevesinde, Batı Şeria’daki Hamas üyeleri tutuklanmaya başlamış, bu da 

Hamas’ın tepkisini çekmişti. Bkz: “The Fatah-Hamas Reconciliation: Threatening Peace Prospects,” 

Testimony by Dr. Matthew Levitt, Hearing of the U.S. House of Representatives Committee on 

Foreign Relations Subcommittee on the Middle East and North Africa, The Washington 

Institute for Near East Policy, 5 February 2013, http://www.washingtoninstitute.org/policy-

analysis/view/the-fatah-hamas-reconciliation-threatening-peace-prospects-levitt, (23 Nisan 2013), s.1, 

“Fateh-Hamas Reconciliation…”. 
416 Bu değişikliğin nedenleri, İran’ın Hamas’a desteğinin azalması, Hamas’ın 2008-2009 dönemi İsrail 

operasyonlarından zarar görmesi ve Filistinlilerin Arapların uyanışa geçtiği bir dönemde kendi 

yöneticilerinin değişim yönünde ortak bir irade ortaya koyamamalarına tepki göstermeleridir. Bu 

nedenlere, önemli analistlerden Mehdi Abdul Hadi’nin bu strateji değişikliğine ilişkin değerlendirmesi 

de eklenebilir. Hadi’ye göre, Meşal, Arap uyanışından ve reformcu İslami düşünceden yanadır, belki 

de en önemlisi Amerikalıların ve Avrupalıların Hamas’ı tanımasını istemektedir. Bkz: Michael 

Sharnoff, “Reflections on a New Hamas Strategy”, Huffington Post, 8 February 2012, 

http://www.huffingtonpost.com/michael-sharnoff/reflections-on-a-new-hama_b_1260883.html, (14 

Mayıs 2013). 2012 yılında Halit Meşal ile görüşme de yapan Hadi’nin bu konudaki tam ifadesi için 

bkz: Karl Vick, “The Mainstreaming of Hamas Continues as Palestinian Unity Gains Steam”, 6 

February 2012, Time, http://world.time.com/2012/02/06/the-mainstreaming-of-hamas-continues-as-

palestinian-unity-gains-steam/print/, (15 Mayıs 2013). 

http://www.miftah.org/Display.cfm?DocId=23330&CategoryId=4
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/8/63177/World/Region/Hamas-prime-mininister-prepares-for-elections-in-G.aspx
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/8/63177/World/Region/Hamas-prime-mininister-prepares-for-elections-in-G.aspx
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-fatah-hamas-reconciliation-threatening-peace-prospects-levitt
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-fatah-hamas-reconciliation-threatening-peace-prospects-levitt
http://www.huffingtonpost.com/michael-sharnoff/reflections-on-a-new-hama_b_1260883.html
http://world.time.com/2012/02/06/the-mainstreaming-of-hamas-continues-as-palestinian-unity-gains-steam/print/
http://world.time.com/2012/02/06/the-mainstreaming-of-hamas-continues-as-palestinian-unity-gains-steam/print/
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köklerine dönmeye başlamış, el Fetih ile uzlaşı görüşmelerini tekrar başlatmış ve 

İsrail’e yönelik stratejisini değiştirmişti. 2011 yılının sonunda İsmail Haniye 

tarafından açıklanan bu stratejiye göre, İsrail Hamas’ı mecbur bırakmadıkça silahlı 

mücadeleden silahsız direniş yöntemine geçilecekti. Hamas önderliğinde, silahlı 

direnişin bir parçası olan diğer Filistinli grupların İsrail’e roket ve top atışlarını 

durdurma kararı almaları yeni stratejinin ilk adımı oldu.417 Bunun yanında, 2011 

yılında, İsrail ve Hamas arasında Gilat Şalit karşılığında 1,027 Filistinli mahkumun 

salıverilmesine ilişkin bir centilmenler anlaşması imzalandı.418  

İsrail ile yaptığı anlaşma sonucu mahkumlar sorununda önemli bir aşama 

kaydeden Hamas’ın popülaritesi büyük ölçüde artmıştı. Buna karşın, İsrail ile Hamas 

arasındaki bu göreli sükunet dönemi uzun sürmedi. İsrail’in, 14 Kasım 2012 

tarihinde Gazze’deki Hamas hedeflerine düzenlediği hava saldırısında Hamas’ın 

askeri kanadının başındaki Ahmet Cebari’yi öldürmesi üzerine, Hamas,  ilk defa Tel 

Aviv ve Kudüs eteklerine ulaşan 1,500 kadar roketi İsrail topraklarına fırlattı. Bu 

saldırılarla Hamas, niceliksel olarak ağır bir hasar veremese de roketlerin eriştiği 

menzilin topraklarını kapsaması nedeniyle İsrailliler üzerinde psikolojik bir etki 

yarattı. Bu roket saldırıları niteliksel bakımdan İzzettin el Kassam Tugayları’nın 

başarılı operasyonlara imza atabildiğini ve sadece başlarındaki komutanın 

yeteneklerine bağlı olmayan kurumsal ve sağlam bir askeri alt yapıya sahip olduğunu 

gösterdi. Bunun yanında, Filistinliler nezdinde, “Hamastan”da419 silahlı eylemleriyle 

                                                 
417 Phoebe Greenwood, “Hamas Moves Away from Violence in Deal With Palestinian Authority,” 

The Guardian, 18 December 2011, http://www.guardian.co.uk/world/2011/dec/18/hamas-moves-

from-violence-palestinian, (16 Nisan 2013). 
418 Şahin kanattan bir politikacı olan Benjamin Netanyahu’nun böyle bir hamlede bulunmasının temel 

nedeni, Eylül 2011’de BM’ye gözlemci devlet statüsü başvurusunda bulunan Abbas ve ekibini Hamas 

karşısında zayıf düşürmekti. 
419 2007 çatışmasından sonra Hamas’ın kontrolünü ele geçirdiği Gazze Şeridi’nin durumunu 

özetlemek için kullanılan kavram. 

http://www.guardian.co.uk/world/2011/dec/18/hamas-moves-from-violence-palestinian
http://www.guardian.co.uk/world/2011/dec/18/hamas-moves-from-violence-palestinian
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Hamas başarıyı temsil ederken “Fatahstan”da420 müzakereler yoluyla hiçbir sonuca 

varamayan bir FY vardı. Hamas’ın silahlı eylemlerdeki bu başarısı, Gazze 

topraklarına dönen Meşal’in hem “Hamas içinde” hem de Filistinliler arasında 

birliğin sağlanması mesajını vermesiyle siyasi arenadaki başarısına döndü. Meşal’in 

bu çağrısı Gazze halkında İsrail’in askeri operasyonları karşısında sessiz kalan FY’ye 

tepkiye ve hem askeri hem de siyasi alanda başarılı bir imaja sahip Hamas’ın 

desteklenmesine neden oldu.421 

Başta Halit Meşal’in Hamas’ı bağlamayan bir girişimi olarak başlayan ama 

sonradan Hamas’ın yeni stratejisinin bir parçası haline gelen diğer bir konu, 1967 

sınırlarında bir Filistin devletinin kurulmasıydı. Meşal, el Fetih ile uzlaşı 

görüşmelerinin ardından Hamas’ın popüler direniş stratejisine geçmesini ve Filistin 

devletinin 1967 sınırlarında kurulabileceğini savunmuştu. Bu noktada, Hamas’ın 

altını çizdiği bir husus vardır. Buna göre, Hamas, 1967 sınırlarını kabul etmekle 

birlikte, İsrail’i tanımamaktadır; işgal devam ettikçe silahlı direnişten tamamen 

vazgeçmeyecektir; Filistin devletinin başkentinin Kudüs olması ve mülteci 

sorununun çözülmesi koşulları devam edecektir.422 Meşal’in bu açıklamaları üstüne 

bir de Siyasi Büro seçimlerinden önce 6 Şubat 2012’de Doha Anlaşması’nı423 

                                                 
420 2007 çatışmasından sonra el Fetih’in Batı Şeria’daki hakimiyetini özetlemektedir. 
421 Guardia, op.cit., s.5 ve 6. 
422 Shlomi Eldar, “Ghazi Hamad: Hamas Agrees To Accept State Within ’67 Borders”, Al Monitor, 4 

April 2013, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/04/razi-hammed-palestinian-state-67-

borders.html, (4 Mayıs 2013). 
423 İçinde Hamas’ın olduğu bir hükümeti muhatap almama politika izleyen İsrail’in Mahmut Abbas’ı 

kınamasına neden olan bu anlaşmaya göre, Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde başkanlık seçimleri ve 

genel seçimler yapılana kadar teknokratlardan oluşan geçici bir hükümet kurulacak ve bu hükümetin 

başına da Abbas getirilecekti. 

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/04/razi-hammed-palestinian-state-67-borders.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/04/razi-hammed-palestinian-state-67-borders.html
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imzalaması424 Gazze liderliğinin Halit Meşal ile yaşadığı anlaşmazlığı gözler önüne 

serdi.425  

Meşal’in Filistin devletinin 1967 sınırlarında kurulabileceğine ilişkin 

açıklaması Gazze liderliğini rahatsız etmiş, 2012 yılında örgüt içinde yaşadığı 

sıkıntılara da zemin hazırlamış ve 2012 yılındaki Siyasi Büro başkanlık seçimlerinde 

kendini göstermişti. Bu seçimler bazı açılardan ilklere sahne olmuştu. Bir kere, 

çoğunluğunu el Kassam Tugayları üyelerinin oluşturduğu mahkumlar seçimlerde söz 

sahibi olmadı. İkincisi, İsrail ve FY’nin yoğun baskısı nedeniyle Batı Şeria bölge 

seçimleri yapılamadı ve seçimler Gazze’de ve dış liderliğin bulunduğu Katar, Suriye, 

Yemen, Sudan, Lübnan gibi ülkelerde gerçekleştirildi. Gazze seçimleri, iki liderlik 

arasındaki ayrışmayı göstermekteydi. Gazze Bölgesi Şura Meclisi seçimlerinde 

içlerinde ılımlı üyelerden Ahmet Yusuf ve Gazi Hamad’ın da olduğu Halit Meşal’e 

yakın isimler başarılı olamadı. Seçimlerden zaferle çıkan iki isim ise, Meşal ile 

ilişkileri bakımından dikkat çekiciydi. Bunlardan biri Meşal ile yaşadığı sorunlar 

nedeniyle Şam’dan ayrılıp Gazze’ye yerleşen Imad Alami, diğeri ise, ABD’de 

tutuklandığı zaman kendisinin yerine Siyasi Büro başına gelen Meşal’i rakibi olarak 

                                                 
424 Bu Anlaşmayı imzalayınca Meşal’e Hamas içinden tepki gelmesinin nedeni, Meşal’in Şura Meclisi 

kararı ve Gazze liderliğinin etkisi olmadan Doha Anlaşması’na imza atarak, örgütün demokratik karar 

alma mekanizmasını atlamasıydı. Gazeteci Shlomi Eldar’a göre, Meşal, İran ile yakınlığı ile bilinen 

Zahar’ın tepkisini çeken bu inisiyatifi Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife el Tani’nin desteğiyle 

almıştır. Bkz: Sharnoff, “Reflections on a New…”; Shlomi Eldar, “Exclusive: Zahar Rebuilds Ties 

Between Hamas and Iran”, Al Monitor, 15 July 2013, http://www.al-

monitor.com/pulse/originals/2013/07/al-zahar-ties-hamas-iran.html#, (6 Mayıs 2014). 
425 1967 sınırlarını kabul etmekle birlikte, İsrail’i tanımamak bir çelişki gibi gözükse de Meşal, bu 

duruma açıklık getirdiği ve 2007’de Guardian gazetesine verdiği demecinde, hem İsrail devletini bir 

gerçeklik olarak tanıdığını hem sorunun bir İsrail devletinin varolmasından ziyade bir Filistin 

devletinin olmayışıyla ilgili olduğunu belirtti. Bu, Hamas’ın İsrail’in var olma hakkını tanıması değil, 

İsrail’in varlığını kabul etmesi anlamına geliyordu. Bkz: Conal Urquhart, “Hamas Leader 

Acknowledges 'Reality' of Israel”, The Guardian, 10 January 2007, 

http://www.guardian.co.uk/world/2007/jan/10/israel1, (9 Nisan 2013). 

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/07/al-zahar-ties-hamas-iran.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/07/al-zahar-ties-hamas-iran.html
http://www.guardian.co.uk/world/2007/jan/10/israel1
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gören ve Meşal ile karşılaştırıldığında, iç liderlikle daha iyi ilişkileri olan Musa Ebu 

Marzuk’tu.426  

Meşal’in açıklamaları ve aldığı inisiyatiflerle liderlik içinde ortaya çıkan 

gerginlik Meşal’in İzzettin el Kassam Tugayları desteğiyle Siyasi Büro başkanlığına 

seçilmesiyle427 birlikte yatışmış gözükmektedir. Bugün Hamas kendi içindeki 

sorunlardan arınmış, kendini sadece Filistin’in bağımsızlığına adamış ve bu yolda el 

Fetih ile birlikte gereken tüm adımları atan pragmatik bir örgüt görüntüsü 

sergilemektedir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
426 “Hamas' Internal Politics/PA Misgovernment Allegations”, AIJAC, 18 May 2012,  

http://www.aijac.org.au/news/article/hamas-internal-politics-pa-misgovernment-allegat, (7 Nisan 

2013). 
427 Meşal, Siyasi Büro başkanlığına 1 Nisan 2013 tarihinde yapılan Şura Meclisi toplantısında 

dördüncü kez seçilmiştir. Bkz: Hazem Balousha, “Hamas Re-Elects Meshaal for a Fourth Term”, Al 

Monitor, 3 April 2013, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/04/hamas-reelect-

meshaal.html, (13 Nisan 2013). 

http://www.aijac.org.au/news/article/hamas-internal-politics-pa-misgovernment-allegat
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/04/hamas-reelect-meshaal.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/04/hamas-reelect-meshaal.html
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SONUÇ 

Silahlı direniş yöntemleri kullanarak Filistin’i bağımsızlığına kavuşturmayı 

hedefleyen bir örgüt olarak kurulan Hamas, 2000’li yıllarından başından itibaren 

pragmatikleşmeye başlamıştır. Hamas’ın ideolojisi ön planda olan bir örgütken 

söylem ve politika düzeyinde değişime gittiğinin en somut göstergesi, 2005 yerel 

seçimlerine katılma kararı almasıdır. 2006 seçim zaferinden sonra uluslararası 

toplum tarafından dışlanması ve el Fetih ile Gazze’de çatışması nedeniyle pragmatik 

duruşunu geri plana atmak zorunda kalan Hamas, Arap Baharı gelişmeleri ile birlikte 

istikrarlı bir pragmatizme geçiş yapma olanağına sahip olmuştur.  

Silahlı bir direniş örgütü olarak kurulan Hamas’ın pragmatik bir örgüt haline 

gelmesi şaşırtıcı değildir, çünkü İsrail ve bazen de FKÖ tehdidi altında kaldığı için 

bekası için koşullara uygun politika izleme pratiğine sahipti. Bu çerçevede, 

kurulduğu ilk yıllarda İsrail ve FKÖ ile ciddi bir çatışmaya girmekten kaçınmıştı. 

Oslo Anlaşmaları çerçevesinde FY’nin kurulması ve FKÖ’nün terörle mücadele 

taahhüdü nedeniyle hedef haline gelen Hamas’ın siyasi sistemin dışında kalması 

zorlaşmıştı ve örgüt içinden siyasi arenaya katılma yanlısı sesler yükselmeye 

başlamıştı. Ancak FY’nin Hamas’ı hedef alan saldırıları, Hamas’ın İkinci İntifada 

döneminde 90’lı yıllardaki gibi silahlı eylemleriyle öne çıkmasını ve siyasete 

girmesini engellemişti. 

2004 yılında Arafat’ın ölümü nedeniyle el Fetih’in kan kaybetmesi ile siyasi 

arenada yolu açılan Hamas, bu fırsatı iyi değerlendirdi. 2005 yılında el Fetih ile 

birlikte Kahire Bildirisi’ne imza atarak aynı yıl yapılacak yerel seçimler öncesi 

Seçim Kanunu’nun daha çoğulcu olması yönünde bir adım attı. Bu adım, Hamas’ın 
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tam anlamıyla ilk pragmatik hamlesiydi ve 2005 yerel seçimlerini kazanmasında 

oldukça etkili oldu. Ancak girişimleri ile uyumlu bir söylem değişikliğine de gitmesi 

gerekiyordu.    

Hamas, söylem düzeyinde pragmatikleştiğinin işaretini Misakı’ndan oldukça 

farklı ve ılımlı bir söyleme sahip “2005 Değişim ve Reform Listesi” adlı seçim 

programını hazırlayarak verdi ve aynı zamanda ilk kez resmen Filistin siyasetinde 

söz sahibi olma iradesini ortaya koymuş oldu. Bu seçim programı, Misak ile 

karşılaştırıldığında, fikren olgunlaştığını ve dönemin gerekliliklerine ayak 

uydurduğunu gösteriyordu. Öyle ki, Hamas, Misak’ta ideolojisini anti-semitik bir 

gözlükle yansıtırken bu programda Filistin siyasi sisteminin ve halkın sorunlarına 

detaylı bir şekilde eğilmiş, çatışmacı söylemini yumuşatmış ve somut vaatlere 

odaklanmıştı. 2007 Birlik Hükümeti belgesinde de benzer bir tutumu benimsedi. 

Hamas’ın söylem değişikliği bağlamında incelendiğinde bu belgenin en önemli 

özelliği, 1967 sınırları içinde bir Filistin Devletinin kabul edilebilir hale geldiğini 

göstermesidir. Bu olumlu yaklaşım, 2007 yılında el Fetih ile örgüt arasında 

çatışmaların başlamasıyla birlikte sona erdi ve Gazze’ye yaptırımların 

uygulanmasıyla Hamas’ın pragmatikleşme süreci 2011 yılına kadar istikrar 

kazanamadı. 

Hamas pragmatizmi Arap Baharı gelişmeleri ile istikrar kazandı. Kurulduğu 

günden beri, Batı yanlısı olan ve İslami bir yönetim sergilemeyen totaliter Arap 

rejimlerine karşı halkın uyanması gerektiğini savunan Hamas’a göre, bu 

ayaklanmalar her Arap ülkesinin kendi intifadası olacaktı. Arap Baharı ile birlikte 

gelişen olaylar tam da Hamas’ın bu öngörüsünün gerçekleşmesi anlamına 
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geliyordu.428 Hamas’ı Arap Baharı sürecinde en çok zorlayan Suriye konusu oldu. 

Suriye’de 2011’de ayaklanmaların başlamasıyla, öncelikle Esad’a siyasi çözüm 

konusunda telkinlerde bulunan Hamas, Suriye liderinin muhaliflerle siyasi çözüme 

yanaşmaması sonucu429 2012 yılının ilk aylarında bu ülkedeki ofislerini kapattı. 

Ardından Halit Meşal’in Şam’dan ayrılmasıyla Hamas’ın Suriye’deki resmi varlığı 

sona erdi.430 Meşal’den sonra dış liderliğin önde gelen isimlerinden Musa Ebu 

Marzuk Kahire’ye, Muhammed Nazal Amman’a ve Imad Alami Gazze’ye 

yerleşirken,431 Hamas’ın dış liderlik merkezi Şam’dan Katar’a taşındı. Kısa sürede 

Hamas-İran-Suriye ittifakı sarsıldı.  

İran’ın tüm telkinlerine rağmen, Hamas’ın Esad ile birlikte muhaliflere karşı 

mücadele vermemesi Tahran ile ilişkileri gerginleştirdi ve İran, Hamas’a yaptığı 

maddi yardımları azalttı. Hamas’ın, İran ve Suriye ile ilişkilerinin seyrine paralel 

olarak, Hizbullah ile ilişkileri de bozuldu. Bu ittifakın bıraktığı boşluk, başlarda 

Mursi yönetimindeki Mısır ve Katar tarafından doldurulmaya çalışıldıysa da Mursi 

yönetiminin ordu tarafından devrilmesiyle Hamas, hem ideolojik yakınlığı olan hem 

de Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tüneller göz önüne alındığında önemli yararlar 

sağlayan bir müttefikini kaybetmiş oldu. Artık en önemli müttefiki Katar’dı. Askeri 

ve maddi desteğe gereksinimi olan Hamas’ın bölgede var olabilmesi için sadece 

                                                 
428 “Light at the End of Their Tunnels? Hamas&The Arab Uprisings,” International Crisis Group, 

Middle East Report, No.129, 14 August 2012, 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Israel%20Palestine/12

9-light-at-the-end-of-their-tunnels-hamas-and-the-arab-uprisings.pdf, (6 Aralık 2012), s.1 ve 2’den 

Hamas poster no. 33, 12 December 1988, as cited in Maiti Steinberg, “Facing Their Fate: Palestinian 

National Consciousness 1967-2007” (Tel Aviv, 2008), in Hebrew. 
429 Nicholas Blanford, “Iran’s Axis of Resistance Loses Its Palestinian Arm to Syrian War”, The 

Christian Science Monitor, 9 April 2013, http://www.csmonitor.com/World/Middle-

East/2013/0409/Iran-s-axis-of-resistance-loses-its-Palestinian-arm-to-Syrian-war, (16 Nisan 2013). 
430 Erin Cunningham, “Hamas: Shifting Alliances in the Arab Spring?”, Global Post, 18 January 

2012, http://www.globalpost.com/dispatches/globalpost-blogs/the-casbah/hamas-arab-spring-

alliances-syria-iran, (17 Nisan 2013). 
431 Ehud Yaari, “The Agony of Hamas”, The Times of Israel, 27 February 2012, 

http://www.timesofisrael.com/the-agony-of-hamas/, (13 Mayıs 2013). 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Israel%20Palestine/129-light-at-the-end-of-their-tunnels-hamas-and-the-arab-uprisings.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Israel%20Palestine/129-light-at-the-end-of-their-tunnels-hamas-and-the-arab-uprisings.pdf
http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2013/0409/Iran-s-axis-of-resistance-loses-its-Palestinian-arm-to-Syrian-war
http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2013/0409/Iran-s-axis-of-resistance-loses-its-Palestinian-arm-to-Syrian-war
http://www.globalpost.com/dispatches/globalpost-blogs/the-casbah/hamas-arab-spring-alliances-syria-iran
http://www.globalpost.com/dispatches/globalpost-blogs/the-casbah/hamas-arab-spring-alliances-syria-iran
http://www.timesofisrael.com/the-agony-of-hamas/
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Katar ile müttefik olması yeterli değildi. Bu çerçevede, Hizbullah ile yapılan çeşitli 

görüşmeler sonucunda, Suriye krizi nedeniyle anlaşmazlığın İsrail’e karşı 

yürüttükleri stratejik ortaklığa halel getirmemesi için işbirliğine devam etme kararı 

aldılar. Buna rağmen, Hamas’ın hem İran’dan hem de müttefiki Katar’dan askeri 

destek alamaması liderlik arasındaki görüş ayrılıkları tetikledi ve Meşal’e, İran’ın 

yanında durması yönünde örgüt içinden baskı yapılmaya başlandı.432 Bu baskı ve 

Katar’ın girişimleri sonucunda, 2014 yılının başlarında Hamas ile İran ilişkileri 

düzeldi. 

Hamas’ın pragmatik bir örgüt olarak, İran ile ilişkilerine gösterdiği özeni el 

Fetih ile olan ilişkilerine de yansıtması ve Filistin sorununda muhatap alınan bir 

aktör olabilmesi için uluslararası toplum nezdindeki imajını düzeltmesi 

gerekmektedir. Her ne kadar istikrarlı bir pragmatizme kavuşmuşsa da bu tavrını 

söylem düzeyinde destekleyecek bir hamle yapmalı ve politikasını net bir şekilde 

yansıtan, yumuşak gücünü öne çıkaran ve uluslararası toplum tarafından meşru bir 

örgüt olarak kabul edilebilmesi için anti-semitik ifadelerin yer almadığı yeni bir 

Misak hazırlamalıdır.433 Gerek askeri kanadıyla gerekse medya ağıyla bir örgüt 

olmanın ötesine geçen ve devlet benzeri bir yapı olmaya evrilen Hamas’ın bu yeni 

yapıyı, üzerinde düşünülmüş, teknokratlarca yazılmış ve Misak’ın yerine geçecek bir 

                                                 
432 Giorgio Cafiero ve Peter Certo, “Hamas and Hezbollah Agree to Disagree on Syria”, The 

International Relations and Security Network, 19 February 2014, 

http://isnblog.ethz.ch/international-relations/hamas-and-hezbollah-agree-to-disagree-on-syria, (24 

Nisan 2014) 
433 Misak nedeniyle ABD ve AB gibi Filistinlilere mali yardımda bulunan aktörler Hamas’a karşı 

önyargılı yaklaşmakta ve Hamas’ın bu olumsuz imajı Filistinlilerin maruz kaldığı ekonomik 

izolasyonun bir nedeni olarak görülmektedir. Bkz: Swiney, op.cit., s.107. Azzam Tamimi’ye göre, 

Misak iyi eğitimli, laik Müslümanlar ve Müslüman olmayan kesime hitap etmekte; örgütün 

kuruluşundan bugüne geçirdiği dönüşümü yansıtmamaktadır. Özellikle 11 Eylül 2001 sonrası bu tür 

bir Misakla devam edemeyeceğini anlayan Hamas Misak’ı değiştirme konusunda kendi içinde 

uzlaşma sağlamış, ancak bu kararı 2006 seçimleri nedeniyle askıya almış ve bugüne kadar 

uygulamaya geçirememiştir. Bkz: Tamimi, Hamas: A History…, s.149-150. 

http://isnblog.ethz.ch/international-relations/hamas-and-hezbollah-agree-to-disagree-on-syria
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metin ile desteklemesi gerekmektedir. Böyle bir hamle, örgütün uluslararası arenada 

güçlü ve siyasi başarılarıyla meşru bir aktör olarak görülmesinin önünü açacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

KAYNAKÇA 

I. KİTAPLAR 

ALAGHA, Joseph, Hizbullah: Silahlı Mücadeleden İktidar Partisine, (çev.) 

Kadriye Göksel, İstanbul, Doğan Yayınları, 2007. 

AMR, Ziad Abu, Batı Şeria ve Gazze’de İslami Direniş: Hamas ve İslami Cihad, 

1. Baskı, İstanbul, Ekin Yayınları, 1998. 

BULUT, Faik, İslamcı Örgütler-2, 4. Baskı, İstanbul, Cumhuriyet Kitapları, 2009.  

CHEHAB, Zaki, Hamas, 1. Baskı, (çev.) Bilal Çölgeçen, İstanbul, İkarus Yayınları, 

2007. 

ÇUBUKÇU, Mete, Bizim Filistin: Bir Direnişin Tarihçesi, İstanbul, Metis 

yayınları, 2002. 

FISK, Robert, Büyük Medeniyet Savaşı: Ortadoğu’nun Fethi, (çev.) Murat 

Uyurkulak, 2. Baskı, İstanbul, İthaki Yayınları, 2011.  

GHANEM, As’ad, Palestinian Politics After Arafat: A Failed National 

Movement, Indiana University Press, USA, 2010. 

GUNNING, Jeroen, Hamas in Politics: Democracy, Religion, Violence, London : 

Hurst & Co., 2007. 

HOURANI, Albert, Arap Halkları Tarihi, (çev.) Yavuz Alogan, 5. Baskı, İstanbul, 

İletişim Yayınları, 2005.  

HROUB, Khaled, Hamas: A Beginner's Guide, Pluto Press, Londra, 2006. 



137 

 

______________, Hamas: Political Thought and Practice, Institute for Palestine 

Studies, ABD, 2000. 

JENSEN, Michael Irving, The Political Ideology of Hamas: A Grassroots 

Perspective, London: I.B. Taurus, 2009. 

JUERGENSMEYER, Mark, Terror in the Mind of God: The Global Rise 

Religious Violence, 3. Baskı, ABD, University of California Press, 2003. 

KHALIDI, Rashid, Iron Cage: The Story of the Palestinian Struggle for 

Statehood, ABD, One World Publications, 2006. 

KIMMERLING, Baruch, MIGDAL, Joel S., The Palestinian People: A History, 1. 

Baskı, London, Harvard University Press, 2003. 

LEVITT, Matthew, Hamas: Politics, Charity, and Terrorism in the Service of 

Jihad, Yale University Press, c2006. 

MILTON-EDWARDS, Beverley, Islamic Politics in Palestine, New York, Tauris 

Academic Studies, 1996. 

MISHAL, Shaul, SELA, Avraham, The Palestinian Hamas: Vision, Violence and 

Coexistence, Columbia University Press, New York, 2000. 

NUSSE, Andrea, Muslim Palestine: The Ideology of Hamas, Hollanda, Harwood 

Academic Publishers, 1998.  

PAPPE, Ilan, A History of Modern Palestine: One Land, Two Peoples, Port Hope: 

Cambridge University Press, July 2006. 



138 

 

QASSAM, Naem, Hizbullah: Bir Hareketin Anlatılmamış Öyküsü, 1. Baskı, 

İstanbul, Kesit Yayınları, 2006. 

SCHANZER, Jonathan, Hamas vs. Fatah: The Struggle for Palestine, New York: 

Palgrave Macmillan, 2008. 

SCHULZE, Kirsten E., The Arab-Israeli Conflict, 1. Baskı, ABD, Addison Wesley 

Longman, 1999. 

SHLAIM, Avi, Israel and Palestine: Reappraisals, Revisions, Refutations, 1. 

Baskı, Londra, Verso, 2010. 

TAMIMI, Azzam, Hamas: A History From Within, 1. Baskı, ABD, Olive Branch 

Press, 2007.  

______________, Hamas: Unwritten Chapters, 1. Baskı, Londra, 

Hurst&Company, 2007. 

YOUSEF, Mosab Hassan, BRACKIN, Ron, Hamas’ın Oğlu, 1. Baskı, İstanbul, 

Destek Yayınevi, 2010. 

 

II. MAKALELER 

“Charter of the Islamic Resistance Movement (Hamas) of Palestine,” (çev.) 

Muhammad Maqdsi, Journal of Palestine Studies, Vol. 22, No. 4, Summer, 1993, 

pp.122-134, http://www.jstor.org/stable/2538093, (06 Ağustos 2009).  

“Current Events: Geneva Accord”, Palestine Facts, 

http://208.84.118.121/pf_current_geneva_accord.php, (24 Mart 2013). 

http://www.jstor.org/stable/2538093
http://208.84.118.121/pf_current_geneva_accord.php


139 

 

“Final Report On The Palestinian Legislative Council Elections,” National 

Democratic Institute/Carter Center, 25 January 2006, 

http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports

/Palestine2006-NDI-final.pdf, (30 Mart 2013). 

“Hamas' Internal Politics/PA Misgovernment Allegations”, AIJAC, 18 May 2012,  

http://www.aijac.org.au/news/article/hamas-internal-politics-pa-misgovernment-

allegat, (7 Nisan 2013). 

“Light at the End of Their Tunnels? Hamas&The Arab Uprisings”, International 

Crisis Group, Middle East Report, No.129, 14 August 2012, 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Israe

l%20Palestine/129-light-at-the-end-of-their-tunnels-hamas-and-the-arab-

uprisings.pdf, (6 Aralık 2012). 

“The Historic Compromise: The Palestinian Declaration of Independence and the 

Twenty-Year Struggle for a Two-State Solution,” PLO Negotiations Affairs 

Department, http://www.carim.org/public/polsoctexts/PS2PAL005_EN.pdf, (30 

Haziran 2012). 

“The Status of the Political Opposition in Palestine,” The Palestinian Human 

Rights Monitor, http://phrmg.org/monitor1997/may97-9.htm, (9 Mart 2013). 

ABUSADA, Mkhaimar, “Islam versus Secularism in Palestine: Hamas vs Fatah”, 

Heinrich Böll Stiftung Conference Paper, Berlin, 8 March 2010, 

http://www.boell.de/en/2010/03/12/islam-versus-secularism-palestine-hamas-vs-

fatah, (13 Temmuz 2012). 

http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/Palestine2006-NDI-final.pdf
http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/Palestine2006-NDI-final.pdf
http://www.aijac.org.au/news/article/hamas-internal-politics-pa-misgovernment-allegat
http://www.aijac.org.au/news/article/hamas-internal-politics-pa-misgovernment-allegat
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Israel%20Palestine/129-light-at-the-end-of-their-tunnels-hamas-and-the-arab-uprisings.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Israel%20Palestine/129-light-at-the-end-of-their-tunnels-hamas-and-the-arab-uprisings.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Israel%20Palestine/129-light-at-the-end-of-their-tunnels-hamas-and-the-arab-uprisings.pdf
http://www.carim.org/public/polsoctexts/PS2PAL005_EN.pdf
http://phrmg.org/monitor1997/may97-9.htm
http://www.boell.de/en/2010/03/12/islam-versus-secularism-palestine-hamas-vs-fatah
http://www.boell.de/en/2010/03/12/islam-versus-secularism-palestine-hamas-vs-fatah


140 

 

____________________, “Palestinian Party Affiliation And Political Attitudes 

Toward The Peace Process, Arab Studies Quarterly, 22 June 1998, (30 Mayıs 

2012). 

AJLUNI, Salem, “The Palestinian Economy and the Second Intifada”, Journal of 

Palestine Studies, Vol. 32, No. 3, Spring, 2003, pp. 64-73, http://www.palestine-

studies.com/files/pdf/jps/5557.pdf, (29 Nisan 2014). 

AKBARZADEH, Shahram, “Does the Hamas Victory Advance Peace in the Middle 

East?”, Australian Journal of International Affairs, 2006, Vol.60, No. 2, pp.201-

206, http://aleph.nli.org.il/nnl/.../RMB01.000444433.html, (25 Nisan 2014). 

AMR, Ziad Abu, “Hamas: A Historical and Political Background”, Journal of 

Palestine Studies, Vol. 22, No. 4, http://www.jstor.org/stable/2538077, (27 Temmuz 

2009). 

ARAJ, Bader, BRYM, Robert J., “Opportunity, Culture and Agency: Influences on 

Fatah and Hamas Strategic Action during the Second Intifada,” International 

Sociology, Vol. 25, No. 6, November, 2010, pp.842-868, 

http://projects.chass.utoronto.ca/soc101y/brym/ArajBrymIntSoc.pdf, (3 Haziran 

2012). 

BARSKY, Yehudit, “Hamas: The Islamic Resistance Movement of Palestine,” The 

American Jewish Committee, 2006, http://www.ajc.org/atf/cf/%7B42D75369-

D582-4380-8395-D25925B85EAF%7D/HAMAS2006.PDF, (1 Ocak 2013). 

BASH, Tami, GINBAR, Yuval, FELNER, Eitan, “Deportation of Palestinians from 

the Occupied Territories and the Mass Deportation of December 1992”, B'Tselem-

http://www.palestine-studies.com/files/pdf/jps/5557.pdf
http://www.palestine-studies.com/files/pdf/jps/5557.pdf
http://aleph.nli.org.il/nnl/.../RMB01.000444433.html
http://www.jstor.org/stable/2538077
http://projects.chass.utoronto.ca/soc101y/brym/ArajBrymIntSoc.pdf
http://www.ajc.org/atf/cf/%7B42D75369-D582-4380-8395-D25925B85EAF%7D/HAMAS2006.PDF
http://www.ajc.org/atf/cf/%7B42D75369-D582-4380-8395-D25925B85EAF%7D/HAMAS2006.PDF


141 

 

The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, 

Jerusalem, June 1993, 

http://www.btselem.org/download/199306_deportation_eng.doc, (11 Mart 2013). 

BAZZI, Mohamad, “Isolating Hamas Reinforces Hard-Liners’ Stance,” 20 April 

2008, Council on Foreign Relations, http://www.cfr.org/israel/isolating-hamas-

reinforces-hard-liners-stance/p16066, (25 Ocak 2012).  

BEININ, Joel, “Political Islam and the New Global Economy: The Political 

Economy of Islamist Social Movements in Egypt and Turkey”, 2004, 

http://www.stanford.edu/dept/france-stanford/Conferences/Islam/Beinin.pdf, (25 

Mart 2011). 

BERREBI, Claude, “Evidence About The Link Between Education, Poverty and 

Terrorism Among Palestinians”, Princeton University Industrial Relations Section 

Working Paper, No. 477, September, 2003, 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=487467, (15 Mart 2011). 

BERTI, Benedetta, “Hizbullah, Hamas, and the ‘Arab Spring’: Weathering the 

Regional Storm?”, Israel Journal of Foreign Affairs, VI: 3, 2012, pp. 21-29, 

http://www.israelcfr.com/documents/6-3/6-3-4-BenedettaBerti.pdf, (13 Nisan 2014). 

BLANFORD, Nicholas, “Iran’s Axis of Resistance Loses Its Palestinian Arm to 

Syrian War”, The Christian Science Monitor, 9 April 2013, 

http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2013/0409/Iran-s-axis-of-resistance-

loses-its-Palestinian-arm-to-Syrian-war, (16 Nisan 2013). 

http://www.btselem.org/download/199306_deportation_eng.doc
http://www.cfr.org/israel/isolating-hamas-reinforces-hard-liners-stance/p16066
http://www.cfr.org/israel/isolating-hamas-reinforces-hard-liners-stance/p16066
http://www.stanford.edu/dept/france-stanford/Conferences/Islam/Beinin.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=487467
http://www.israelcfr.com/documents/6-3/6-3-4-BenedettaBerti.pdf
http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2013/0409/Iran-s-axis-of-resistance-loses-its-Palestinian-arm-to-Syrian-war
http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2013/0409/Iran-s-axis-of-resistance-loses-its-Palestinian-arm-to-Syrian-war


142 

 

BROM, Shlomo, “From Rejection to Acceptance: Israeli National Security Thinking 

and Palestinian Statehood”,  Special Report, US Institute of Peace, February 2007, 

http://kms2.isn.ethz.ch/.../2007_february_sr177.pdf, (19 Nisan 2014). 

BUTENSCHØN, Nils, “The Paradox of Palestinian Self-Determination”, Where 

Now For Palestine: The Demise of the Two-State Solution, Jamil Hilal (ed.), 

Londra, Zed Books, 2007. 

CAFIERO, Giorgio, CERTO, Peter, “Hamas and Hezbollah Agree to Disagree on 

Syria”, The International Relations and Security Network, 19 February 2014, 

http://isnblog.ethz.ch/international-relations/hamas-and-hezbollah-agree-to-disagree-

on-syria, (24 Nisan 2014). 

COHEN, Yoram, WHITE, Jeffrey, “Hamas in Combat: The Military Performance of 

the Palestinian Islamic Resistance Movement”, The Washington Institute For Near 

East Policy, October 2009, http://www.washingtoninstitute.org/policy-

analysis/view/hamas-in-combat-the-military-performance-of-the-palestinian-islamic-

resista, (21 Eylül 2013). 

COOKE, Jennifer, “Hamas in Gaza: History, Doctrine, and Practice,” Yüksek 

Lisans Tezi, (Texas State University-San Marcos, Master of Arts), USA, December 

2011, http://repositories.tdl.org/txstate-ir/bitstream/handle/10529/ETD-TXSTATE-

2011-12-285/COOKE-THESIS.pdf?sequence=1, (9 Şubat 2012). 

CUNNINGHAM, Erin, “Hamas: Shifting Alliances in the Arab Spring?”, Global 

Post, 18 January 2012, http://www.globalpost.com/dispatches/globalpost-blogs/the-

casbah/hamas-arab-spring-alliances-syria-iran, (17 Nisan 2013). 

http://kms2.isn.ethz.ch/.../2007_february_sr177.pdf
http://isnblog.ethz.ch/international-relations/hamas-and-hezbollah-agree-to-disagree-on-syria
http://isnblog.ethz.ch/international-relations/hamas-and-hezbollah-agree-to-disagree-on-syria
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/hamas-in-combat-the-military-performance-of-the-palestinian-islamic-resista
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/hamas-in-combat-the-military-performance-of-the-palestinian-islamic-resista
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/hamas-in-combat-the-military-performance-of-the-palestinian-islamic-resista
http://repositories.tdl.org/txstate-ir/bitstream/handle/10529/ETD-TXSTATE-2011-12-285/COOKE-THESIS.pdf?sequence=1
http://repositories.tdl.org/txstate-ir/bitstream/handle/10529/ETD-TXSTATE-2011-12-285/COOKE-THESIS.pdf?sequence=1
http://www.globalpost.com/dispatches/globalpost-blogs/the-casbah/hamas-arab-spring-alliances-syria-iran
http://www.globalpost.com/dispatches/globalpost-blogs/the-casbah/hamas-arab-spring-alliances-syria-iran


143 

 

GAMBILL, Gary C., “Sponsoring Terrorism: Syria and Hamas,” Middle East 

Intelligence Bulletin, Vol. 4, No. 10, 

http://www.meforum.org/meib/articles/0210_s1.htm, (24 Mayıs 2012). 

GUARDIA, Julio de la, “The Emergence of Hamas as a Regional Political Actor,” 

Real Instituto Elcano, 27 February 2013, 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_eng/Content?WCM_GLOBA

L_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/ari6-2013-guardia-hamas-political-actor, 

(29 Nisan 2013). 

HABOUB, Wael J., “Demystifying the Rise of Hamas,” Journal of Developing 

Societies, Vol 28, No.57, 2012, pp.57-79, http://jds.sagepub.com/content/28/1/57, 

(27 Ocak 2013). 

HAMAD, Ghazi,  “Walking a Tight Rope: Hamas and the Oslo Accords”, Palestine 

Report, Vol. 10, No. 12, 17 September 2003, 

http://www.palestinereport.ps/article.php?article=24, (14 Temmuz 2012). 

HILAL, Jamil, “The Polarization of the Palestinian Political Field”, Journal of 

Palestine Studies, Vol.39, No.3, Spring, 2010, pp.24-39,  

http://www.jstor.org/stable/10.1525/jps.2010.XXXIX.3.24, (3 Mart 2011). 

HROUB, Khaled, “A New Hamas Through Its New Documents”, Journal of 

Palestine Studies, Vol. 35, No. 4, Summer 2006, http://www.palestine-

studies.org/journals.aspx?id=7087&jid=1&href=fulltext, (22 Şubat 2011). 

JOHANNSEN, Margret, et. al., “The Reconciliation of Hamas and Fatah Smoothing 

the Way to the Middle East Conference by Contributing to Peace and Security in the 

http://www.meforum.org/meib/articles/0210_s1.htm
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_eng/Content?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/ari6-2013-guardia-hamas-political-actor
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_eng/Content?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/ari6-2013-guardia-hamas-political-actor
http://jds.sagepub.com/content/28/1/57
http://www.palestinereport.ps/article.php?article=24
http://www.jstor.org/stable/10.1525/jps.2010.XXXIX.3.24
http://www.palestine-studies.org/journals.aspx?id=7087&jid=1&href=fulltext
http://www.palestine-studies.org/journals.aspx?id=7087&jid=1&href=fulltext


144 

 

Region”, Policy Brief, No.3, December 2011, http://library.fes.de/pdf-

files/iez/09217.pdf, (29 Nisan 2013). 

KAPLAN, Eben, “Profile of Khaled Meshal”, Council on Foreign Relations, 13 

July 2006, http://www.cfr.org/terrorist-leaders/profile-khaled-meshal-aka-khalid-

meshaal-khaleed-mashal/p11111, (11 Şubat 2011). 

KLEIN, Menachem, “ ‘Quo Vadis?’ Palestinian Authority Building Dilemmas since 

1993,” Middle Eastern Studies, Vol.33, No.2, April 1997, pp.383-404, 

http://www.jstor.org/stable/4283873, (22 Temmuz 2009). 

KNUDSEN, Are, “Crescent and Sword: The Hamas Enigma”, Third World 

Quarterly, Vol. 26, No.8, pp.1373-1388, 2005, http://www.jstor.org/stable/4017719, 

(13 Temmuz 2012). 

KUMARASWAMY, P.R., “The Cairo Dialogue and the Palestinian Power 

Struggle”, International Studies, Vol. 42, No.1, 2005, pp.43-59, 

http://isq.sagepub.com/content/42/1/43.refs, (27 Ocak 2013). 

LAVIE, Ephraim, “Hamas’ Victory in the Palestinian Elections: What Does it 

Mean?”, Tel Aviv Notes, No.159, 29 January 2006, 

http://www.inss.org.il/publications.php?cat=21&incat=&read=335, (26 Mart 2013). 

LEVITT, Matthew ve PAPA, Stephanie, “Reality Contradicts New Hamas Spin,” 10 

Ağustos 2009, http://www.thecuttingedgenews.com/index.php?article=11505, (25 

Ocak 2012). 

http://library.fes.de/pdf-files/iez/09217.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/iez/09217.pdf
http://www.cfr.org/terrorist-leaders/profile-khaled-meshal-aka-khalid-meshaal-khaleed-mashal/p11111
http://www.cfr.org/terrorist-leaders/profile-khaled-meshal-aka-khalid-meshaal-khaleed-mashal/p11111
http://www.jstor.org/stable/4283873
http://www.jstor.org/stable/4017719
http://isq.sagepub.com/content/42/1/43.refs
http://www.inss.org.il/publications.php?cat=21&incat=&read=335
http://www.thecuttingedgenews.com/index.php?article=11505


145 

 

LEVITT, Matthew, “Political Hardball Within Hamas: Hardline Militants Calling 

Shots in Gaza”, 6 June 2009, The Washington Institute, 

http://www.washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=2982, (20 Nisan 2010). 

LUCAS, Russell E., “Deliberalization in Jordan,” Journal of Democracy, Vol. 14, 

No. 1, January, 2003, pp.137-144, 

http://muse.jhu.edu/content/crossref/journals/journal_of_democracy/v014/14.1lucas.

html, (7 Temmuz 2012). 

LUFT, Gal, “The Logic of Israel's Targeted Killing,” Middle East Quarterly, Vol. 

10, No. 1, Winter 2003, http://www.meforum.org/515/the-logic-of-israels-targeted-

killing, (9 Temmuz 2012). 

MEHR, Ben-Zion (Benny), “Hamas: How Has a Terrorist Organization Become a 

Political Power?”, Israeli Defense Forces, Strategy Research Project, US Army 

War College, ABD, 13 March 2008, http://www.dtic.mil/get-tr-

doc/pdf?AD=ADA479689, (5 Mart 2011). 

MILTON-EDWARDS, Beverley, “Prepared for Power: Hamas, Governance and 

Conflict”, Civil Wars, Vol. 7, No. 4, Winter, 2005, pp.311-329, 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13698280600682940#.U4qgfHL91uU, 

(3 Mart 2011). 

MOZES, Tomer, WEIMANN, Gabriel, “The E-Marketing Strategy of Hamas,” 

Studies in Conflict and Terrorism, Israel, 5 February 2010, 

http://ofakim.haifa.ac.il/g-works/tomer-mozes-artical.pdf, (6 Şubat 2012). 

http://www.washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=2982
http://muse.jhu.edu/content/crossref/journals/journal_of_democracy/v014/14.1lucas.html
http://muse.jhu.edu/content/crossref/journals/journal_of_democracy/v014/14.1lucas.html
http://www.meforum.org/515/the-logic-of-israels-targeted-killing
http://www.meforum.org/515/the-logic-of-israels-targeted-killing
http://www.dtic.mil/get-tr-doc/pdf?AD=ADA479689
http://www.dtic.mil/get-tr-doc/pdf?AD=ADA479689
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13698280600682940#.U4qgfHL91uU
http://ofakim.haifa.ac.il/g-works/tomer-mozes-artical.pdf


146 

 

MURPHY, Dan, “Is Hamas Responsible for Gaza Rocket Fire? Not Exactly”, The 

Christian Science Monitor, 14 November 2012, 

http://www.csmonitor.com/World/Backchannels/2012/1114/Is-Hamas-responsible-

for-Gaza-rocket-fire-Not-exactly, (22 Nisan 2013). 

O’SULLIVAN, Dan, “The Long Game: Hamas, The Ira, and the Politics of 

Radicalization in Palestine and Northern Ireland”, 2009, Honors Theses, 

http://digitalcommons.colby.edu/honorstheses/460, (15 Şubat 2011).  

PM Hanieh Speech Before the PLC, http://www.ipcri.org/files/hanieh-march17-

07.html, (15 Aralık 2011). 

PRESSMAN, Jeremy, “The Second Intifada: Background and Causes of the Israeli-

Palestinian Conflict”, The Journal of Conflict Studies, Vol. 23, No. 2, Fall, 2003, 

pp.114-141, http://journals.hil.unb.ca/index.php/jcs/article/download/220/448, (6 

Haziran 2012). 

RABBANI, Mouin, “A Hamas Perspective on the Movement’s Evolving Role: An 

Interview with Khalid Mishal: Part II”, Journal of Palestine Studies, Vol. 37, No. 4, 

Summer, 2008, pp. 59-81, 

http://www.jstor.org/discover/10.1525/jps.2008.37.4.59?uid=3739192&uid=2&uid=

4&sid=21104105384107, (3 Mart 2011). 

ROBINSON, Glenn E., “Hamas as Social Movement.”, (ed.) Quintan Wiktorowicz, 

Islamic Activism: A Social Movement Approach, Bloomington, Indiana 

University Press, 2004, 

http://www.eden.rutgers.edu/~spath/385/Readings/Robinson%20-

%20Hamas%20as%20Social%20Movement.pdf, (15 Şubat 2011). 

http://www.csmonitor.com/World/Backchannels/2012/1114/Is-Hamas-responsible-for-Gaza-rocket-fire-Not-exactly
http://www.csmonitor.com/World/Backchannels/2012/1114/Is-Hamas-responsible-for-Gaza-rocket-fire-Not-exactly
http://digitalcommons.colby.edu/honorstheses/460
http://www.ipcri.org/files/hanieh-march17-07.html
http://www.ipcri.org/files/hanieh-march17-07.html
http://journals.hil.unb.ca/index.php/jcs/article/download/220/448
http://www.jstor.org/discover/10.1525/jps.2008.37.4.59?uid=3739192&uid=2&uid=4&sid=21104105384107
http://www.jstor.org/discover/10.1525/jps.2008.37.4.59?uid=3739192&uid=2&uid=4&sid=21104105384107
http://www.eden.rutgers.edu/~spath/385/Readings/Robinson%20-%20Hamas%20as%20Social%20Movement.pdf
http://www.eden.rutgers.edu/~spath/385/Readings/Robinson%20-%20Hamas%20as%20Social%20Movement.pdf


147 

 

RON, Jonathan, “The Two Intifadas: An Analysis of the Strategies and Tactics of the 

Palestinians and the Israelis”, Yüksek Lisans Tezi, ABD, (Tufts University, Master 

of Arts in Law and Diplomacy), April 2006, 

http://dl.tufts.edu/file.../tufts:UA015.012.DO.00133,  (13 Temmuz 2012). 

SAYIGH, Yezid, “Hamas Looks to the Future: With Gains Come Dilemmas”, Al-

Hayat, 8 March 2012, http://carnegie-mec.org/publications/?fa=47539, (13 Mayıs 

2013). 

SATLOFF, Robert, “The Mecca Accord (Part I): The Victory of Unity over 

Progress”, Washington Institute, Policy Watch, 13 February 2007, 

http://www.lebanonwire.com/0702MLN/07021310WI.asp, (16 Kasım 2013). 

SCHAM, Paul, ABU-IRSHAID, Osama, “Hamas: Ideological Rigidity and Political 

Flexibility”, USIP Report, No. 224, June 2009, 

http://www.usip.org/sites/default/files/Special%20Report%20224_Hamas.pdf, (29 

Aralık 2011). 

SHLAIM, Avi, “The Oslo Accord”, Journal of Palestine Studies, Vol. 23, No. 3, 

Spring, 1994, pp.24-40, http://www.jstor.org/stable/2537958, (22 Temmuz 2009). 

STOCKMARR, Leila, “Gaza’s New Islamists: The Atomization of Palestinian 

Islamism Since 2006,” Report, Danish Institute For International Studies, 

2011:11, http://subweb.diis.dk/graphics/Publications/Reports2011/RP2011-11-

Gazas-new-Islamists_web.pdf, (29 Aralık 2011). 

SWINEY, Chrystie Flournoy, “Ideological and Behavioral Metamorphoses: A New 

Charter for a New Hamas”, Yüksek Lisans Tezi, İngiltere, (Oxford Üniversitesi, St. 

http://dl.tufts.edu/file.../tufts:UA015.012.DO.00133
http://carnegie-mec.org/publications/?fa=47539
http://www.lebanonwire.com/0702MLN/07021310WI.asp
http://www.usip.org/sites/default/files/Special%20Report%20224_Hamas.pdf
http://www.jstor.org/stable/2537958
http://subweb.diis.dk/graphics/Publications/Reports2011/RP2011-11-Gazas-new-Islamists_web.pdf
http://subweb.diis.dk/graphics/Publications/Reports2011/RP2011-11-Gazas-new-Islamists_web.pdf


148 

 

Antony’s College, Felsefe Bölümü), 2007, 

http://users.ox.ac.uk/~metheses/FlournoyThesis.pdf, (6 Mart 2011). 

TAMIMI, Azzam, “Palestine Question and Islamic Movement: The Ikhwan (Muslim 

Brotherhood) Roots of Hamas”, Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 2007, 

pp.30-51, http://www.asafas.kyoto-

u.ac.jp/kias/1st_period/contents/pdf/kb1_1/07tamimi.pdf, (1 Temmuz 2011). 

ULUTAŞ, Ufuk, et. al., “İsrail Siyasetini Anlama Kılavuzu,” SETA Yayınları, 1. 

Baskı, Aralık 2012. 

USHER, Graham, “What Kind of Nation?: The Rise of Hamas in the Occupied 

Territories,” Race&Class, Vol. 37, No.65, 1995, 

http://rac.sagepub.com/content/37/2/65.citation, (27 Ocak 2013). 

WHELAN, Richard, “Hamas: More Unwritten Chapters: A Critique by Richard 

Whelan”, March, 2008, http://www.richardwhelan.com/articles/reviewMarch08.pdf, 

(16 Şubat 2011). 

WILLIAMS, Daniel, “Dateline Tunis: PLO R. I. P.?”, Foreign Policy, No. 90, 

Spring, 1993, pp.158-168, http://www.jstor.org/stable/1148949, (22 Temmuz 2009). 

YAGHI, Mohammad ve SCHENKER, David, “Hamas- Egyptian Relations 

Deteriorate”, The Washington Institute, 2 January 2009, 

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/hamas-egyptian-relations-

deteriorate, (21 Nisan 2013). 

ZANOTTI, Jim (ed.), “Israel and Hamas: Conflict in Gaza (2008-2009),” 

Congressional Research Service Report, 19 February 2009, 

http://users.ox.ac.uk/~metheses/FlournoyThesis.pdf
http://www.asafas.kyoto-u.ac.jp/kias/1st_period/contents/pdf/kb1_1/07tamimi.pdf
http://www.asafas.kyoto-u.ac.jp/kias/1st_period/contents/pdf/kb1_1/07tamimi.pdf
http://rac.sagepub.com/content/37/2/65.citation
http://www.richardwhelan.com/articles/reviewMarch08.pdf
http://www.jstor.org/stable/1148949
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/hamas-egyptian-relations-deteriorate
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/hamas-egyptian-relations-deteriorate


149 

 

http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-

be1e-2c24-a6a8c7060233&lng=en&id=100163, (13 Nisan 2014). 

____________________, “Hamas: Background and Issues for Congress”, 

Congressional Research Service Report, 

http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/R41514.pdf, (29 Haziran 2011). 

 

III. İNTERNET KAYNAKLARI 

“1967 ve 1973 Savaşları ve Barışa Doğru İlk Adımlar”, Filistin Meselesi ve 

Birleşmiş Milletler, http://www.unicankara.org.tr/filistin/3.html, (1 Aralık 2013). 

“Al-Qaida: Constitutional Charter, Rules and Regulations”, 

http://www.theblackvault.com/documents/capturediraq/charter.pdf, (17 Haziran 

2011). 

“Ezzedeen Al-Qassam Brigades,” Ezzedeen Al-Qassam Brigades Information 

Office, http://www.qassam.ps/aboutus.html, (4 Şubat 2011). 

“Filistin İslami Direniş Hareketi’nin (Hamas) Tüzüğü,” 

http://caferi.blogcu.com/filistin-islami-direnis-hareketi-hamas-nin-tuzugu/506945, 

(28 Nisan 2011). 

“Gaza Strip,” CIA World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook/geos/gz.html, (31 Mart 2013). 

“Fateh-Hamas Reconciliation Efforts”, MIFTAH, 27 June 2012, 

http://www.miftah.org/Display.cfm?DocId=23330&CategoryId=4, (19 Nisan 2013). 

http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233&lng=en&id=100163
http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233&lng=en&id=100163
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/R41514.pdf
http://www.unicankara.org.tr/filistin/3.html
http://www.theblackvault.com/documents/capturediraq/charter.pdf
http://www.qassam.ps/aboutus.html
http://caferi.blogcu.com/filistin-islami-direnis-hareketi-hamas-nin-tuzugu/506945
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gz.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gz.html
http://www.miftah.org/Display.cfm?DocId=23330&CategoryId=4


150 

 

“Israel-Palestinian Negotiations: Guide to the Mideast Peace Process,” Israel 

Ministry of Foreign Affairs, 2000, 

http://www.mfa.gov.il/mfa/peace%20process/guide%20to%20the%20peace%20proc

ess/israel-palestinian%20negotiations-%20diagram, (10 Ocak 2013). 

“Military Communiqué: 22 Years on the Start of Hamas,” Ezzedeen Al-Qassam 

Brigades Information Office, 14 December 2009,  

http://www.qassam.ps/statement-1319-

Twenty_two_years_on_the_start_of_Hamas_movement.html, (20 Nisan 2010). 

“Suicide and Other Bombing Attacks in Israel Since the Declaration of Principles 

(Sept 1993)”, Israel Ministry of Foreign Affairs, 

http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-

+Obstacle+to+Peace/Palestinian+terror+since+2000/Suicide+and+Other+Bombing+

Attacks+in+Israel+Since.htm, (17 Şubat 2012). 

“The Covenant of the Islamic Resistance Movement: Hamas,” Memri, No. 1092, 14 

February 2006, http://www.memri.org/report/en/print1609.htm, (10 Mayıs 2011). 

“The Fatah-Hamas Reconciliation: Threatening Peace Prospects,” Testimony by Dr. 

Matthew Levitt, Hearing of the U.S. House of Representatives Committee on 

Foreign Relations Subcommittee on the Middle East and North Africa, The 

Washington Institute for Near East Policy, 5 February 2013, 

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-fatah-hamas-

reconciliation-threatening-peace-prospects-levitt, (23 Nisan 2013). 

“The Madrid Conference, 1991”, U.S. Department of State, Office of the 

Historian, 

http://www.mfa.gov.il/mfa/peace%20process/guide%20to%20the%20peace%20process/israel-palestinian%20negotiations-%20diagram
http://www.mfa.gov.il/mfa/peace%20process/guide%20to%20the%20peace%20process/israel-palestinian%20negotiations-%20diagram
http://www.qassam.ps/statement-1319-Twenty_two_years_on_the_start_of_Hamas_movement.html
http://www.qassam.ps/statement-1319-Twenty_two_years_on_the_start_of_Hamas_movement.html
http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/Palestinian+terror+since+2000/Suicide+and+Other+Bombing+Attacks+in+Israel+Since.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/Palestinian+terror+since+2000/Suicide+and+Other+Bombing+Attacks+in+Israel+Since.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/Palestinian+terror+since+2000/Suicide+and+Other+Bombing+Attacks+in+Israel+Since.htm
http://www.memri.org/report/en/print1609.htm
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-fatah-hamas-reconciliation-threatening-peace-prospects-levitt
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-fatah-hamas-reconciliation-threatening-peace-prospects-levitt


151 

 

http://history.state.gov/milestones/1989-1992/madrid-conference, (12 Nisan 2014). 

http://www.diyanet.gov.tr/kuran/ayet.asp?Kuran_id=33&Ayet_No=35&I3.x=12&I3.

y=7, (17 Nisan 2011).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Osama_Hamdan, (10 Mart 2011). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Abbas, (27 Aralık 2011). 

http://www.diyanet.gov.tr/kuran/result.asp?ayet=&page_id=&kuran_id=3&ayet_no=

103&Arama=Tamam, (17 Nisan 2011). 

http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dy/DiniBilgilerDetay.aspx?ID=351, (3 Şubat 

2012).  

http://www.diyanet.gov.tr/yayin/basiliyayin/ydinikavramlaryazdir.asp?id=874, (3 

Şubat 2012).  

http://www.diyanet.gov.tr/kuran/result.asp?ayet=&page_id=&kuran_id=3&ayet_no=

&Arama=Tamam&offset=100, (17 Nisan 2011). 

http://www.diyanet.gov.tr/kuran/ayet.asp?Kuran_id=33&Ayet_No=35&I3.x=12&I3.

y=7, (17 Nisan 2011). 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/nazzal.html, (4 Şubat 2012).  

http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/1980_1989/THE%20CHARTER%20OF

%20ALLAH-%20THE%20PLATFORM%20OF%20THE%20ISLAMIC, (14 Nisan 

2011).  

http://www.palestinefacts.org/pf_1967to1991_plo_israel_exist_1988.php, (24 Eylül 

2012). 

http://history.state.gov/milestones/1989-1992/madrid-conference
http://www.diyanet.gov.tr/kuran/ayet.asp?Kuran_id=33&Ayet_No=35&I3.x=12&I3.y=7
http://www.diyanet.gov.tr/kuran/ayet.asp?Kuran_id=33&Ayet_No=35&I3.x=12&I3.y=7
http://en.wikipedia.org/wiki/Osama_Hamdan
http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Abbas
http://www.diyanet.gov.tr/kuran/result.asp?ayet=&page_id=&kuran_id=3&ayet_no=103&Arama=Tamam
http://www.diyanet.gov.tr/kuran/result.asp?ayet=&page_id=&kuran_id=3&ayet_no=103&Arama=Tamam
http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dy/DiniBilgilerDetay.aspx?ID=351
http://www.diyanet.gov.tr/yayin/basiliyayin/ydinikavramlaryazdir.asp?id=874
http://www.diyanet.gov.tr/kuran/result.asp?ayet=&page_id=&kuran_id=3&ayet_no=&Arama=Tamam&offset=100
http://www.diyanet.gov.tr/kuran/result.asp?ayet=&page_id=&kuran_id=3&ayet_no=&Arama=Tamam&offset=100
http://www.diyanet.gov.tr/kuran/ayet.asp?Kuran_id=33&Ayet_No=35&I3.x=12&I3.y=7
http://www.diyanet.gov.tr/kuran/ayet.asp?Kuran_id=33&Ayet_No=35&I3.x=12&I3.y=7
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/nazzal.html
http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/1980_1989/THE%20CHARTER%20OF%20ALLAH-%20THE%20PLATFORM%20OF%20THE%20ISLAMIC
http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/1980_1989/THE%20CHARTER%20OF%20ALLAH-%20THE%20PLATFORM%20OF%20THE%20ISLAMIC
http://www.palestinefacts.org/pf_1967to1991_plo_israel_exist_1988.php


152 

 

http://www.palwatch.org/main.aspx?fi=844, (13 Mart 2011).  

http://www.turkcebilgi.com/sozluk/cihad, (3 Şubat 2012). 

“Resolution 181 (II), Future Government of Palestine”, 

http://unispal.un.org/unispal.nsf/0/7f0af2bd897689b785256c330061d253?OpenDocu

ment,  (24 Nisan 2014). 

“Testimony of E. Anthony Wayne, Assistant Secretary for Economic and Business 

Affairs Department of State, to the House of Representatives Committee on 

Financial Services,” (24 Eylül 2003), 

http://archives.financialservices.house.gov/media/pdf/092403eaw.pdf, (4 Şubat 

2012). 

 

IV. GAZETE HABERLERİ 

“Hamas Appoints New Terror Chief; Warns of Surprises in Store for Israel”, The 

Jewish Chronicle,16 November 2012, 

http://thejewishchronicle.net/bookmark/20859214, (4 Mayıs 2013).  

“Influential but Nearly Anonymous, Hamas Founder Muhammad Shama Dies in 

Gaza,” 680 News, (10 Haziran 2011), 

http://www.680news.com/news/world/article/238792--influential-but-nearly-

anonymous-hamas-founder-muhammad-shama-dies-in-gaza, (25 Ocak 2012). 

“Israel Kills Key Palestinian Leader,” BBC News, 27 August 2001, 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1511515.stm, (27 Aralık 2011). 

http://www.palwatch.org/main.aspx?fi=844
http://www.turkcebilgi.com/sozluk/cihad
http://unispal.un.org/unispal.nsf/0/7f0af2bd897689b785256c330061d253?OpenDocument
http://unispal.un.org/unispal.nsf/0/7f0af2bd897689b785256c330061d253?OpenDocument
http://archives.financialservices.house.gov/media/pdf/092403eaw.pdf
http://thejewishchronicle.net/bookmark/20859214
http://www.680news.com/news/world/article/238792--influential-but-nearly-anonymous-hamas-founder-muhammad-shama-dies-in-gaza
http://www.680news.com/news/world/article/238792--influential-but-nearly-anonymous-hamas-founder-muhammad-shama-dies-in-gaza
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1511515.stm


153 

 

“Khaled Mashaal Re-elected as Hamas Leader”, Deutsche Welle, 1 April 2013, 

http://www.dw.de/khaled-mashaal-re-elected-as-hamas-leader/a-16713104, (7 Nisan 

2013). 

“Mash'al Reelected Leader of Hamas Politburo,” Ma’an News, 27 April 2009, 

http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=210134, (25 Ocak 2012).  

“Veteran Leader Yasser Arafat Dies”, BBC News, 11 November 2004, 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3984841.stm, (20 Nisan 2014). 

AL-NAAMI, Saleh, “Hamas at Home and Abroad,” Al Ahram Weekly Online, 

http://weekly.ahram.org.eg/2012/1083/re5.htm, (4 Şubat 2012). 

BALOUSHA, Hazem, “Hamas Re-Elects Meshaal for a Fourth Term”, Al Monitor, 

3 April 2013, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/04/hamas-reelect-

meshaal.html, (13 Nisan 2013). 

BARZAK, İbrahim, “Longtime Hamas Leader Mashaal Asks to Quit,” Knox News, 

21 Ocak 2012, http://www.knoxnews.com/news/2012/jan/21/hamas-leader-khaled-

mashaal-wont-seek-new-term/, (25 Ocak 2012). 

ELDAR, Shlomi, “Exclusive: Zahar Rebuilds Ties Between Hamas and Iran”, Al 

Monitor, 15 July 2013, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/07/al-

zahar-ties-hamas-iran.html#, (6 Mayıs 2014). 

______________, “Ghazi Hamad: Hamas Agrees To Accept State Within ’67 

Borders”, Al Monitor, 4 April 2013, http://www.al-

monitor.com/pulse/originals/2013/04/razi-hammed-palestinian-state-67-borders.html, 

(4 Mayıs 2013). 

http://www.dw.de/khaled-mashaal-re-elected-as-hamas-leader/a-16713104
http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=210134
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3984841.stm
http://weekly.ahram.org.eg/2012/1083/re5.htm
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/04/hamas-reelect-meshaal.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/04/hamas-reelect-meshaal.html
http://www.knoxnews.com/news/2012/jan/21/hamas-leader-khaled-mashaal-wont-seek-new-term/
http://www.knoxnews.com/news/2012/jan/21/hamas-leader-khaled-mashaal-wont-seek-new-term/
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/07/al-zahar-ties-hamas-iran.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/07/al-zahar-ties-hamas-iran.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/04/razi-hammed-palestinian-state-67-borders.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/04/razi-hammed-palestinian-state-67-borders.html


154 

 

ERLANGER, Steven, “Hamas Seizes Broad Control in Gaza Strip”, The New York 

Times, 14 June 2007, 

http://www.nytimes.com/2007/06/14/world/middleeast/14mideast.html?_r=2&, (6 

Nisan 2013). 

ESSER, Martin, “Ahmed Jibril and the PFLP-GC,” BBC News, 20 May 2002, 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1998598.stm, (27 Aralık 2011). 

GREENWOOD, Phoebe, “Hamas Moves Away from Violence in Deal With 

Palestinian Authority”, The Guardian, 18 December 2011, 

http://www.guardian.co.uk/world/2011/dec/18/hamas-moves-from-violence-

palestinian, (16 Nisan 2013). 

GUARDIA, Julio de la, “The Emergence of Hamas as a Regional Political Actor,” 

Real Instituto Elcano, 27 February 2013, 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_eng/Content?WCM_GLOBA

L_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/ari6-2013-guardia-hamas-political-actor, 

(29 Nisan 2013). 

ISSACHAROFF, Avi, “Meshal Reelected Hamas Political Leader for 4 More 

Years,” Haaretz, 27 April 2009, http://www.haaretz.com/news/meshal-reelected-

hamas-political-leader-for-4-more-years-1.274947, (25 Ocak 2012). 

RUBINSTEIN, Danny, “A New and Improved Hudna”, Haaretz, 18 November 

2003, http://www.haaretz.com/print-edition/news/analysis-a-new-and-improved-

hudna-1.106052, (24 Mart 2013). 

http://www.nytimes.com/2007/06/14/world/middleeast/14mideast.html?_r=2&
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1998598.stm
http://www.guardian.co.uk/world/2011/dec/18/hamas-moves-from-violence-palestinian
http://www.guardian.co.uk/world/2011/dec/18/hamas-moves-from-violence-palestinian
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_eng/Content?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/ari6-2013-guardia-hamas-political-actor
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_eng/Content?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/ari6-2013-guardia-hamas-political-actor
http://www.haaretz.com/news/meshal-reelected-hamas-political-leader-for-4-more-years-1.274947
http://www.haaretz.com/news/meshal-reelected-hamas-political-leader-for-4-more-years-1.274947
http://www.haaretz.com/print-edition/news/analysis-a-new-and-improved-hudna-1.106052
http://www.haaretz.com/print-edition/news/analysis-a-new-and-improved-hudna-1.106052


155 

 

SHARNOFF, Michael, “Reflections on a New Hamas Strategy”, Huffington Post, 8 

February 2012, http://www.huffingtonpost.com/michael-sharnoff/reflections-on-a-

new-hama_b_1260883.html, (14 Mayıs 2013). 

URQUHART, Conal, “Hamas Leader Acknowledges 'Reality' of Israel”, The 

Guardian, 10 January 2007, http://www.guardian.co.uk/world/2007/jan/10/israel1, 

(9 Nisan 2013). 

VICK, Karl, “The Mainstreaming of Hamas Continues as palestinian Unity Gains 

Steam”, 6 February 2012, Time, http://world.time.com/2012/02/06/the-

mainstreaming-of-hamas-continues-as-palestinian-unity-gains-steam/print/, (15 

Mayıs 2013). 

WILSON, Scott, “Fatah Troops Enter Gaza With Israeli Assent,” 18 May 2007, 

Washington Post, http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2007/05/17/AR2007051700419.html, (31 Mart 2013). 

YAARI, Ehud, “The Agony of Hamas”, The Times of Israel, 27 February 2012, 

http://www.timesofisrael.com/the-agony-of-hamas/, (13 Mayıs 2013). 

YUSUF, Ahmed, “Filistin'de 10 yıllık Ateşkes Barış Tohumlarını Atabilir”, 6 Kasım 

2006, Radikal, http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=203680, (9 Nisan 

2012). 

 

 

 

 

http://www.huffingtonpost.com/michael-sharnoff/reflections-on-a-new-hama_b_1260883.html
http://www.huffingtonpost.com/michael-sharnoff/reflections-on-a-new-hama_b_1260883.html
http://www.guardian.co.uk/world/2007/jan/10/israel1
http://world.time.com/2012/02/06/the-mainstreaming-of-hamas-continues-as-palestinian-unity-gains-steam/print/
http://world.time.com/2012/02/06/the-mainstreaming-of-hamas-continues-as-palestinian-unity-gains-steam/print/
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/05/17/AR2007051700419.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/05/17/AR2007051700419.html
http://www.timesofisrael.com/the-agony-of-hamas/
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=203680


156 

 

ÖZET 

Bu tez, İslami Direniş Hareketi’nin (Hamas), Filistin siyasetinin güçlü aktörü 

el Fetih’e karşı rakip olma sürecini kurulmasından günümüze kamuoyuna duyurduğu 

belgeleri ve gittikçe pragmatikleşen politikası ışığında ele almaktadır. Tezin amacı, 

Hamas’ın kurulduğu dönemde gerek “İslami Direniş Misakı”nda gerekse izlediği 

politikayla sert gücünü öne çıkaran bir örgüt iken hedeflerinden sapmadan 

pragmatikleşerek Filistin siyasetinin vazgeçilmez bir aktörü haline geldiğini ortaya 

koymaktır.      

Birinci bölümde, Hamas’ın 1967 yılından Müslüman Kardeşler Örgütü’nün 

(MKÖ) Filistin Kolu’dan koparak bağımsız bir örgüt olarak kurulduğu 1987 yılına 

kadar geçirdiği evreleri incelemektedir. Bu dönemde, MKÖ’nün temelini attığı 

örgütsel yapının Hamas’ın kuruluş felsefesine nasıl bir katkı sağladığını ortaya 

koymak bu bölümün temel hedefidir. 

İkinci bölümde, Hamas’ın Misak’ı ve örgütsel yapılanmasının temel 

bileşenleri ele alınmakta ve temelde, Hamas’ın kuruluş hedeflerine ulaşma yolunda 

yeni kurulan bir örgüt olarak karşılaştığı sınamalara rağmen güçlü bir örgüt 

yapılanması kurabildiğini göstermek amaçlanmaktadır. 

Üçüncü bölümde, Hamas’ın Birinci İntifada’dan günümüze Filistin sorununa 

ilişkin izlediği politika ve el Fetih ile olan ilişkileri çerçevesinde pragmatikleşme 

süreci ele alınmaktadır.    
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ABSTRACT 

This thesis handles the process of rivalry raised by Islamic Resistance 

Movement (Hamas) against the strong actor of Palestinian politics, Fatah, through a 

historical perspective, in the light of official documents publicized by Hamas since 

its foundation. The aim of this thesis is to reveal how Hamas has become an 

irrevocable actor of Palestinian politics through transformation into a pragmatic 

structure from a hawkish organization giving priority to hard power politics both in 

its Charter as well as in its actions.  

In the first chapter, the founding stages of Hamas between 1967 and its 

disassociation from the Palestinian branch of Muslim Brotherhood (Ikhwan) in 1987 

are analysed. The main objective of this chapter is to prove how the structure 

prepared by Ikhwan contributed to Hamas’s founding philosophy. 

The main components of the Charter and structure of Hamas are evaluated in 

the second chapter. The purpose of the chapter is to demonstrate that Hamas has 

founded a powerful structure despite the challenges it has faced as a newly founded 

organization which is on the way of reaching its targets. 

Third chapter deals with the process of Hamas pragmatism in the context of 

its policy towards Palestinian question and its relations with Fatah from the First 

Intifada to the present. 


