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“Yabancı Terör Örgütleri” dosyası, Emin Demirel’in  

“Global Şiddet” adlı kitabından yararlanılarak 

hazırlanmıştır. 
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                              ORTADOĞU 

 

 

                            SEFİLİK – VAHABİLİK 
 

Selef’in kelime anlamı “önceki nesil, öncüller” demektir. Selefiyye 

(selefilik), bu dönemde yaşamış kişilere verilen isimdir. İslam tarihinde ilk 

dönemlerde yaşamış Tâbiûn, mezhep imamları, büyük müctehidler ve 

hadisçiler selefiyye olarak kabul edilir. Vehhabilik ise geçmişi Selefilik’e 

dayanmakla birlikte tam olarak 18. yüzyılda Muhammed bin Abdülvehhâb 

tarafından Suudi Arabistan’da ortaya çıkan dini-siyasi bir mezheptir. 

Vehhabiler, İslam’ı arındırmaya çalıştıklarını iddia ettikleri için 

kendilerini “Selefi” olarak adlandırıyor. Sözlük anlamından hareketle 

Selefi, ilk yüzyılda Müslümanlara atıfta bulunan “öncüller” anlamına gelir. 

Ancak, Vehhabileri izleyen insanların uygulama ve inançlarının öncül 

Müslümanlarla ilgisi yoktur. 

Vehhabilik, ilk olarak 1744'te Suud kabilesinin lideriyle bir antlaşma 

yapmış olan Muhammed bin Abdülvehhâb’ın öğretilerine atıfta bulunur. Bu 

antlaşma, daha sonraki Suudi-Vehhabi yönetimi için bir model oluşturdu. 

Vehhabiler, mezar ziyaretini ve türbeyi şirk olarak kabul ettiği için bütün 

ülkede yasakladı. 

 

1800'lü yıllarda hac farizasını yerine getirmek için giden Müslüman 

kafilelerine saldıran Vehhabiler, kendi görüşlerini zorla kabul ettirmeye 

çalıştı. Vehhabilerin saldırgan tutumu Osmanlı devletine karşı bir şer odağı 

haline geldi. Bu durum karşısınde sessiz kalmayan Osmanlı, bölgede 

meydana gelen güvenlik sorununu çözmek üzere Mısır valisi Kavalalı 

Mehmet Ali Paşa’yı görevlendirdi. Kavalalı, Mekke’yi ve arkasından da 

Tâif’i geri alarak Kâbe’nin anahtarlarını padişaha yolladı. Böylece 

Haremeyn’de Vehhâbî hâkimiyetine son verildi. 

Osmanlı’ya karşı isyan etmesi için Mekke Şerifi Hüseyin’i destekleyen 

İngiltere, sonunda amacına ulaştı. İsyandan sonra Hicaz bölgesini Şerif 

ailesi yönetmeye başladı. Şerif Hüseyin ve Suud ailesi arasındaki 

anlaşmazlıklar neticesinde İngiltere, Vehhabi düşüncesinin kendisine 

hizmet edeceğini öngörerek Suudileri destekledi. Nitekim İngilizlerin, 

İhvan (Abdülaziz İbn Suud tarafından Osmanlı’ya karşı kurulan en büyük 

askeri güç kaynağı) karşısındaki endişeleri karşısında İbn Suud şöyle 

diyecektir, “İhvan’ın size düşman olduğu doğru değildir. Zira inancımıza 

göre sizler Ehl-i Kitab’sınız. Vehhabilerin nefretine hedef olan 



4 

 

 

müşriklerden veya kafirlerden değilsiniz.” 

On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında, İngiliz emperyalizmi 

Ortadoğu’da güç kazanma girişimi için El Suud’un Vehhabiliğini 

potansiyel olarak yararlı bir müttefik olarak keşfetti. Suudi devletinin 

kuruluşunda önemli bir yeri olan İngiliz ajan John Philiby, I. Dünya Savaşı 

sırasında Arap kabilelerinin Osmanlı’ya isyan etmeleri için ülkesinin 

imkanlarını seferber etti. 

 

El Suud İngiliz askerleriyle Siyasi olarak iddialı bir yaklaşımla 

benimsenen, saldırgan bir Vehhabi ideolojisinin sonucu olarak modern 

Suudi Arabistan’ın kuruluşunu esas alan krallığa dair mevcut çoğu 

literatürün aksine, Suudi devletinin 1914 ve 1927 arasındaki toprak 

genişlemesi İngiltere’nin Orta Doğu’daki askeri ve siyasi hedeflerine 

ulaşmak için sömürgeci politikanın uygulanmasının sonucu olduğunu 

gösterdi. Genişleme, 1915 Anglo-Suudi himayesi anlaşması sonucunda 

başlatıldı ve 1927 Cidde Antlaşması’nın imzalanmasıyla resmi ve kalıcı bir 

şekle büründü. İngilizler ile işbirliği yaparak Mekke ve Medine gibi kutsal 

yerlerin krallığa katılması, kaçınılmaz olarak Suudilerin Müslüman 

dünyasındaki otoritesini sağlamlaştırmasına katkıda bulundu. 

Yakın tarihin en önemli Suudi din adamı olan Abdulaziz Bin Baz, neo-

Vehabi ideolojisinin geliştirilmesi ve yayılmasında öncü rolü üstlendi. 

Nitekim Bin Baz ve diğer Suudi din adamları, Abdülvehhâb’ın “tekfir” ile 

ilgili yazılarını yeniden canlandırmak, açıklamak ve yaymak için büyük bir 

çalışma yürüttü. 

ABD’nin Suudi Arabistan’a olan ilgisi de aynı dönemde büyümeye 

başladı ve bugün Suudi Arabistan’ın ilk ulusal doğal gaz şirketi olarak 

bilinen Saudi Aramco şirketi 1932'de Kral Abdülaziz İbn-i el-Suud ve ABD 

Başkanı Franklin Roosevelt’ın ortaklığıya kuruldu. 

Sonraki yıllarda, petrol sektöründeki artan gelirler, Suudi Arabistan’ın 

dünya çapında dini kurumları finanse etmesini sağladı ve Vehhabi 

görüşünü dünyaya yaydı. Petrol-dolar akışı, lüks bir yaşam tarzını 

benimseyen ve aynı zamanda Vehhabi ideolojisiyle ittifak yapan Suudi 

elitleri için büyük önem taşıyordu. 

1960'larda patlak veren “Arap Soğuk Savaşı” sırasında, Suudi 

yöneticilerin Vehhabi doktrinlerini militan, pan-İslam ideolojisine 

dönüştürmeye başladığı ortaya çıktı. Suudi Arabistan, ABD, İngiltere ve 

diğer Batılı ülkelerin desteğiyle, sol rejimlere karşı vekalet savaşları 

başlattı, komünizmin ve liberal demokrasinin Soğuk Savaş ideolojilerine 

yanıt olarak küreselleştirilmiş bir Vehhabist ideolojisi geliştirdi. ABD, 

Afhanistan’da Sovyetleri yenmek için Afgan mücahitler aracılığıyla vekalet 

savaşı yürüttü. Nitekim CIA’in bu amaçla Afgan kamplarında 12.500 kişiye 

bomba yapımı, sabotaj ve şehirlerde gerilla savaşı eğitimi verdiği ortaya 

çıktı. O mücahitlerden biri de daha sonra El Kaide’yi kuracak olan Usame 
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Bin Ladin’di. Diğer taraftan, Suudi Arabistan’ın da Afgan mücahitlere 

açıkça yardım ettiği anlaşıldı. Pakistanlı gazeteci Ahmed Raşid, 2000 

yılında yazdığı Taliban adlı kitabında, Suudilerin 1980–1990 yılları 

arasında Afgan mücahitlere yaklaşık 4 milyar dolarlık resmi yardımda 

bulunduğunu yazdı. 

 (28 Mart 2018) Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin 

Selman’ın ABD seyahati sırasında Washington Post Gazetesi’ne yaptığı 

açıklama, ABD’nin Vehhabi ideolojisini nasıl kullandığını gözler önüne 

serdi. “Küresel terörizmin kaynağı olarak görülen Vehhabilik Suudi 

desteğiyle mi yayıldı” sorusu üzerine Prens Selman, “Küresel çapta cami ve 

medreselere yatırım yapmamızın kökenleri Soğuk Savaş’a uzanıyor. Soğuk 

Savaş sırasında ABD’nin talebiyle komünizme karşı Vehhabiliği yaymaya 

başladık” itirafında bulundu. 

Suudi destekli arkaik ideoloji olan Vehhabilik, 1980'lerde binlerce 

gencin Pakistan’da eğitim alarak Ruslarla savaşmak için Afganistan’a 

gönderilmesi için bir teşvik işlevi gördü. 

Nitekim ABD Hükümet Sorumluluk Ofisi’nin Eylül 2009’da 

yayınladığı raporda ABD-Suudi ilişkilerinin tarihselliğini gözler önüne 

seriyor, “Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan arasındaki 

ilişkiler uzun bir tarihsel bağlama sahiptir. Modern Suudi devletinin 

kurulduğu 1932'den bu yana ve Soğuk Savaş boyunca, Birleşik Devletler ve 

Suudi Arabistan hükümetleri, enerji üretimi ve komünizmle mücadele de 

dahil olmak üzere ortak çıkarlara dayalı bir ilişki geliştirdi. Örneğin, hem 

Suudi Arabistan hem de Birleşik Devletler, 1979'da Afgan Mücahidlerin 

Sovyet işgaline karşı mücadelesinin önemli destekçileri oldu.” 

ABD’nin “terörle mücadele” uzmanı Alex Alexiev’e göre, Vehhabiliğin 

yayılması için Suudiler tarafından finanse edilen dış yardımlar muazzamdı. 

Alexiev, Suudiler, 1975 ve 1987 yılları arasında,”yurt dışı kalkınma 

yardımı”na yılda 48 milyar dolar ya da 4 milyar dolar harcadığını, 2002'nin 

sonunda 70 milyar doları aştığını kabul ettiğini belirtti. Suudi devleti 

tarafından yapıldığı rapor edilen bu yardımlar devlet kontrolündeki hayır 

kurumları tarafından dağıtılan özel bağışları kapsamamaktadır. Böylesine 

şaşırtıcı miktarlar Suudilerin, 11 Eylül saldırılarından sonra, “Teröristlere 

ait 5 milyon dolarlık banka hesapları donduruldu” iddiasıyla tamamen 

çelişmektedir. 

ABD’nin Sovyet Rusya’ya karşı Afganistan’da on yıllar boyunca 

devam eden savaşta Taliban’a fütursuzca verdiği askeri ve ekonmik desteği 

Başkan Jimmy Carter’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Zbigniew 

Brzezinski’nin şu sözlerinden anlıyoruz, “Hangisi dünya tarihi için daha 

önemli? Taliban mı yoksa Sovyetlerin çöküşü mü? İsyan ettirilen bazı 

Müslümanlar mı yoksa Orta Avrupa’nın kurtuluşu ve Soğuk Savaş’ın sona 

ermesi mi daha önemli?” 

Sovyetlerin çöküşünden sonra Suudilerin Vehhabist ideolojisiyle 
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zehirlenen ve ABD’nin silah yardımıyla Afganistan’da savaş deneyimi 

kazanan binlerce genç Çeçenistan, Bosna ve Libya gibi yerlerde savaştı. 

Afganistan’da Ruslara karşı savaşan El Kaide’nin 11 Eylül 2011’de 

New York’ta bulunan Dünya Ticaret Merkezi’ne saldırlar düzenlemesi 

ABD içinde büyük bir kırılma yarattı. Kendi eliyle eğitip, yardımda 

bulunduğu bir örgüt tarafından bombalanan ABD, bunun intikamını 

Afganistan’ı bombalayarak gösterdi. Ekim 2001’de başlayan bu 

bombalamalar sonucu 5 bine yakın sivil hayatını kaybetti. 

2010 yılında Tunus’ta başlayan ve Mısır, Libya, Bahreyn, Ürdün, 

Yemen, Suriye gibi ülkelere yayılan Arap Baharı’nın temelinde işsizlik, 

siyasi yozlaşma, ifade özgürlüğü, kötü yaşam koşulları gibi etmenler vardı. 

Vehhabist düşünceden beslenen El Kaide ve türevleri Irak ve Suriye’de 

meydana gelen karışıklıkları fırsat bilip bir “cihad” başlattı. Savaş ve iç 

karışıklıklar devam ettikçe El Kaide güçlenip taraftar toplamaya başladı. 

Bir süre sonra El Kaide’den ayrılarak ayrı bir örgüt kuran DEAŞ, eşi 

benzeri görülmemiş barbarlıkla katliamlar yapmaya başladı. Dünyanın dört 

bir tarafından gelen militanlarla Irak ve Suriye’de toprak hakimiyeti kuran 

DEAŞ, elindeki modern silahlarla yaptığı kitlesel katliamlarla modern bir 

fenomen haline geldi. İslam ve Müslümanlarla bir alakası olmayan bu 

örgüt, amacına ulaşmak için sistematik terörizmi kullandı. 

DEAŞ’ın coğrafik hakimiyet kurduğu Irak’taki okullarda Arapça, 

edebiyat, tarih, vatandaşlık eğitimi, kültürel değerler gibi ders kitaplarının 

hepsi Suudi eğitim müfredatıyla aynıydı. Nitekim DEAŞ’ın esas aldığı 

yasaların çoğu Suudi devletinin selefi-Vehhabi görüşünü yansıtmaktaydı. 

Örnek vermek gerekirse, DEAŞ’ın hakim olduğu kentlerde kadınların peçe 

takma zorunluluğu, araba sürme yasağı benzeri uygulamalar Suudi 

Arabistan ile ne kadar benzeştiğini ortaya koyuyor. Reformcu yeni prens 

Selam Bin Muhammed’in emriyle daha geçen yılın sonlarına doğru Suudi 

Arabistan’da kadınların araba sürme yasağı kaldırıldı. Ayrıca geçtiğimiz 

Ocak ayında Suudi Arabistan tarihinde ilk kez kadın taraftarların 

stadyumda futbol maçı izlemesine izin verildi. 

Doğrudan ölüm tehditlerinin ötesinde, Vehhabist ideolojinin yaygınlığı, ona 

katılmayan Müslümanları marjinalleştirmeye ve susturmaya hizmet etti. 

Batı-Suudi ittifakının doğurup büyüttüğü Vehhabist ideoloji ve onun besleme 

çocukları olan El Kaide ve IŞİD (DEAŞ) gibi terörist örgütler Irak ve 

Suriye’de haklı bir dava için sokaklara inen insanların davasını çaldı. 

(Alıntı:Alaaddin Ayhan). Şu gerçeği unutmamak gerekir ; El Kaide’yi bir 

yana tutarsak, dünyanın en tehlikeli Selefi örgütü, hiç tartışmasız ADB 

tarafından kurulan IŞİD’ dir. 

Vahabiliği İngilizler yaratmışlardır. Selefilik ve Vahabilik anlayışları 

farklı yeni isimşer altında  Müslümanları tekfie etmekte, bir birine düşman 

yapmaktadır. (Bkz. 115 Soruda Türk Alimi İmam Maturidi- Yesevi 

Yayıncılık) 
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IŞİD – IRAK ŞAM İSLAM DEVLETİ - DEAŞ  
 

 

 

ÖRGÜTÜN ORTAYA ÇIKIŞI  

 

Gerçekleştirdiği kanlı eylemler, Irak ve Suriye’de ele geçirdiği topraklar 

ile adını özellikle 2014 yılı içerisinde sıkça duyuran DEAŞ terör örgütü, ilk 

olarak 1999 yılında Ebu Musab el-Zerkavi tarafından Afganistan’da, 

Tevhid ve Cihad Örgütü adıyla kurulmuştur. 2001 yılında Irak Kuzeyi’ne 

gelerek örgütlenen grup, 2003 yılında ABD’nin Irak’ı işgali sonrasında 

ABD güçlerine yönelik düzenlediği eylemlerle öne çıkmıştır. Ekim 2004’te 

“Tanzim Kaidat el-Cihad fi Bilad el-Rafidayn” ya da daha çok bilinen 

şekliyle “Irak el Kaide’si” adını kullanan örgüt, Ocak 2006 ayında 

Irak’taki bazı küçük gruplarla birleşerek “Mücahitler Şura Konseyi” 

adıyla anılmaya başlanmıştır. 

Haziran 2006 ayında Ebu Musab el-Zerkavi’nin ABD tarafından 

öldürülmesi sonucu, Ebu Hamza el-M (K) Ebu Eyyub el-Mısri örgütün yeni 

lideri olmuştur. Örgüt 15 Ekim 2006’da yayınlanan bir video ile; Bağdat, 

Anbar, Diyala, Kerkük, Selahaddin ve Ninova illerinin tamamı ile Babil 

ilinin bir kısmını içine alan bir bölgede (sözde) İslam Devletinin 

kurulduğunu ilan etmiş ve ismini sözde Irak İslam Devleti (IİD) olarak 

değiştirmiştir. İsim değişikliği ile birlikte örgütün yeni lideri olan Ebu 

Ömer el-Bağdadi, örgütün büyük oranda akamete uğratıldığı ve güç 

kaybettiği 2010 yılının Nisan ayında ABD’li ve Iraklı unsurlar tarafından 

gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda yanında bulunan Ebu Eyyub el-

Mısri ile birlikte öldürülmüştür. 

Terör örgütünün iki güçlü liderinin aynı anda öldürülmesini müteakip 

örgütün başına, halen DEAŞ terör örgütünün lideri konumunda bulunan 

Ebubekir el-Bağdadi geçmiştir. Özellikle Baas Partisinin eski üyelerinin 

örgüte katılımıyla güçlenen IİD, 2011 yılında ABD’nin Irak’tan 

çekilmesinin ardından hareket alanını genişletmiştir. Bölgedeki otorite 

boşluğu ve etnik/mezhepsel gerilimlerden faydalanan IİD, Nisan 2013’te 

Suriye’nin Rakka şehrini ele geçirmesinin ardından Irak ve Suriye 

topraklarında İslam devleti kurulduğunu iddia ederek ismini sözde Irak 

Şam İslam Devleti (DEAŞ) olarak değiştirmiştir. 
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DEAŞ ya da IŞİD terör örgütü, 10 Haziran 2014 tarihinde Irak’ın en 

büyük ikinci kenti olan Musul’u ele geçirmiş, müteakiben 28 Haziran 

2014’te hilafetin geri geldiği ve (sözde) halifenin Ebubekir el-Bağdadi 

olduğunu iddia etmiştir. DEAŞ terör örgütünün aldığı bu “devletleşme, 

hareket alanı Irak iken Suriye’ye geçme ve hilafet” kararları DEAŞ’ın bağlı 

bulunduğu El-Kaide terör örgütü tarafından tanınmamış ve nihayetinde El-

Kaide, DEAŞ ile bağlantısının kalmadığını ilan etmiştir.  

 

İç savaşın hüküm sürdüğü Irak’ın yanı sıra Suriye topraklarının büyük 

bölümünü bir dönem konrol eden IŞİD’in yanı sıra şu örgütler faaliyet 

gösteriyordu : El Kaide yanlısı; Muhsin El Fadli tarafından kurulan   

HORASAN, El Nus- ra Cephesi, Ceyş el-Muhacirin ve el-Ansar ( 

Göçmenler ve Destekciler Ordusu) . 

ABD destekli PKK’nın Suriye kolu olan PYD (Demokratik Birlik 

Partisi)ve silahlı kanadı, YPG ( Halk Savunma Birlikleri). 

Bağımsız  Gruplar  ;    Ahfad  el-Resul  Tugayı.    Asala  ve el-Tanmiya 

(Hakikilik ve Büyüme Cephesi). Duro el-Tavra Komisyonu.   Tecammu 

Ensar el-İslam. Yarmuk Şehitler Tu- gayı. Ulusal Birlik Tugayı. 

Muhalif Gruplar; Türkiye destekli ÖSO-SMO (Özgür Suriye Ordusu – 

Suriye Milli Ordusu)). ÖSO-YAK (Yüksek Askeri Konsey), YAK’a bağlı  

Suriye Şehitleri Tugayı, Kuzey Kasırga Tugayı, Ahrar Suriye Tugayı.   

Suriye   İslami Kurtuluş Cephesi ve bu cepheye bağlı Faruk Tugayı, 

Suku- ru’ş-Şam, Liva   el-Tevhid, Liva el-Fetih, Liva el-İslam, Ceyş el-

İslam.   Ahrar-el Şam el-İslamiye Hareketi.   Suriye İslam Cephesi ve 

bağlı grupları ; El Hak Tugatı, Ensar El-Şam Tugayı, Ceyş el-Tevhid,  

Şam Mücahitleri Tugayı. 

 

BAĞDADİ’NİN ÖLÜMÜ 

 

IŞİD ya da DEAŞ ismiyle anılan ve son yüzyılın en vahşi ve acımasız 

bu örgütün lideri Bağdadi  27 Ekim 2019 tarihinde, sabaha karşı 

düzenlenen operasyon sonucu öldürüldü. Zaman zaman hakkında öldüğüne 

dair haberler çıkan Ebu Bekir El Bağdadi’nin bulunduğu ev önce savaş 

uçakları tarafından bombalandı, daha sonra helekopterlerce ateş altına 

alındı. Bilhare özel timler operasyona katıldı.  Suriye’nin İblid kentinin 

kuzey doğusunda bir evde olduğu belirlenen El Bağdadi’yi etkisiz hale 

getirmek üzere sabaha karşı Irak topraklarından 8 helekopter hareket etti. 

Türkiye hava sağasını kullanarak alçak uçuş yapan Amerikan 

helikopterleri, Rusya kontolündeki bölgeye geldi. Bağdadi’nin  yakın 

korumaları ve iki eşi öldürüldü. Operasyon sırasında bir tünele saklanan 

Bağdadi, kaçamayacağını anlayınca, üzerindeki bombayı infilak ettirerek, 

üç çocuğuyla birlikte parçalanarak can verdi. ABD Başkanı Tramp, yaptığı 

açıklamada, teslim olam DEAŞ’lıların yanı sıra 11 çocuğun da sağ olarak 
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ele geçildiğini belirtmişti.   

Bağdadi’nin bir başka eşi ve kardeşi dahil yakın akrabası 13 

kişinin daha önce Türkiye’de yakalanmış olduğu  açıklandı. “Hacı 

Abdullah El Afari” kod adlı Abdullah Kardaş  IŞİD in yeni lideri oldu. 
Bağdadi’nin yerine geçen Abdülkadir Kardaş kod adlı Abdurrahim  

Abdullah Bekir el-Gassani, 21 Mayıs 2020 tarihinde Irak’ta yakalandı. 

 

 

 

YAPILANMA 

 

BM Güvenlik Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren “Analitik Destek ve 

Yaptırım Gözlem Timi”nin IŞİD raporuna göre örgüt temelde üç ana 

gruptan oluşmaktadır. Bunlardan ilki çekirdek yönetim kadrosudur. Bu 

kadro baskın bir şekilde Iraklılardan oluşmaktadır ve 2010 yılından beri 

Ebu Bekir el-Bağdadi tarafından yönetilmektedir. İkinci ana grup 

Bağdadi’ye biat etmiş olan ve yine çoğunlukla Iraklılardan kısmen de 

Suriyelilerden oluşan gruptur. Bu grup, askerî ve idari işlerde görev 

almaktadır. Üçüncü ana grup ise Erdoğan ve Deligöz ana grup ise 80’in 

üzerinde ülkeden gelen yabancı terörist savaşçılardır ve silahlı gücünün 

önemli bir kısmını oluşturmaktadır. 

 

İDEOLOJİ 

 

IŞİD ideolojik alt yapısını, El-Kaide ve Taliban gibi, Selefilik 

mezhebinden oluşturmaktadır. Selefilik ile Suudi Vehhabilik arasında 

organik bir bağ olduğunu ve bir benzetmeye gidilecek olursa Vehhabiliğin, 

sırayla Arabistan Vehhabiliği olacağı, Mısırdaki Selefi hareketin olacağı, 

El-Kaide örgütü olduğunu ve son sürümünün ise IŞİD örgütü olacağı 

şeklinde benzetme yapılabileceğini belirtmiştir. Selefi düşünce, zamanın bir 

kesitine bağlı kalarak bunu tüm zamanları kapsayacak şekilde algılar. 

Özellikle Peygamber döneminde olmayıp daha sonra karşılaşılan her durum 

kötü sünnet/gelenek olarak algılanır. Bu düşünce tarzının amacı, 

Peygamber, Sahabe ve Tabiin dönemindeki saflığa dönmek olup özgüven 

duygusu ile değil aksine, yenilgi psikolojisi ile ortaya çıkabilen bir 

durumdur. İslam dünyasında dinî bir ideolojiye dönüşmüş ve politik yönü 

ağır basan, yenilgiye açık olmayan literalist bir yapıya bürünmüştür. Selefi 

düşünce, dinde meydana gelen sonraki gelişmeleri reddeder ve bunları 

İslam dışı olarak değerlendirir. Kendi İslami görüşlerinden sapanlar, farklı 

düşünce tarzına sahip olanlar kâfir olarak nitelendirilir ve bunun cezası 

ölümdür. 

 

EYLEMLER 
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Amerikan tarafından kurulduğu öne sürülen ve İsrail hedeflerine karşı 

hiç bir eylemi bulunmayan IŞİD’le mücadele eden” en yaygaracı” ülke yine 

ABD olmaktadır. Bu örgütün islamiyetle bir ilgisinin bulunmadığı, sapık 

bir ideoloji ile vahşi bir eylem uyguladığı aşikardır.Bir anda büyüyerek 

güçlenen IŞİD’in Irak’ın ikinci büyük kenti Musul’u tek mermi atmadan ele 

geçirmiş olması normal midir ? Belki de “görevini tamamlayan2 bu örgüt 

yine perde arkasındaki destekleyicileri tarafından yok edilme aşamasına 

gelmiş olamaz mı? Bu bağlamda, örgütü kullanan gizli güçler Ortadoğu’da 

gizli emellerine ulaşıken, ana hedeflerinden biri olan “islam düşmanlığını” 

körüklemekte de başarılı olmuşlardır. Bunun örneklerini düyanın çeşitli 

merkezlerinde görmekteyiz. IŞİD en büyük zararı yine bölgede bulunan 

müslüman toplumlara vermiştir. Bazı Avrupa ve ABD vatandaşlarını da 

katleden örgüt, binlerce masum müslümanın kanını, en vahşi yöntemlerle 

akıtmaktan çekinmemiştir. Bununla birlikte Türkiye (Bkz. TERÖR Emin 

Demirel) başta olmak üzere dünyanın dört bir köşesinde kanlı eylemlere 

imza atmıştır. Bu eylemlerin bir kısmı örgüt tarafından planlanmışsa da, 

büyük kısnı internetteki örgütsel yayınlardan etkilenen IŞİD sempatizanı 

kişiler tarafından düzenlenmiştir;  

 

18 Mart 2015’de  Tunus’da bir müzeye saldırı düzenleyen örgüt,  23 

kişinin ölümüne neden oldu. 

22 Mart 2016’da IŞİD taraftarları  Belçika’nın başkenti Bürüksel’de 

Havaalanı  ile metroya intihar saldırıları düzenledi. Halid el- Bakraovi 

metroya saldırırken,  kardeşi Brahim el-Bakraovi  havaalanına  saldırdı. 

Najim Laachraovi bomba yeleğini atarak kaçtı ve bilahare yakalandı. 

Saldırılarda 34 kişi öldü, 250 kişi yaralandı. 

 

13 Haziran 2016’da ABD’ninOrlando kentinde eşcinsellerin gittiği gece 

kulübüne saldıran terörist Omer Mateen 50 kişiyi öldürdü. Polisin 

öldürdüğü militan 53 kişiyi de yaraladı. 

 

1 Temmuz 2016’da Bangaldeş’in başkenti Dakka’da yabancı 

diplomatların gittiği kafeyi basan IŞİD militanları 20 kişiyi öldürdü. 6 

saldırgan da öldürüldü. 

 

14 Temmuz 2016’da Fransa’nın Nice kentinde havayi fişekle yapılan 

ulusal gün kutlamalarını izleyen lerin üzerine kamyonetle saldıran Tunus 

uyruklu  Mohamed Lahouaiej Bouhlel 84 kişinin ölümüne, 100’den fazla 

insanın da yaralanmasına neden oldu.  

 

24 Temmuz 2016 akşamı Almanya’nın Bavyera eyaletinde Suriyeli 

Mohammed Dale el adlı intihar saldırganı 3’ü ağır 12 kişinin yaralanmasına 
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neden oldu.  18 Temmuz’da Wüzburg kentindeki bıçaklı-baltalı saldırıda 10 

kişi yaralanmıştı. 22 Temmuz’da Münih de ise, İran asıllı bir saldırgan 4’ü 

Türk, 9 kişiyi öldürmüştü. Yine 24 Temmuz’da Rerthlingen’de papalı bir 

saldırgan bir kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaraladı. 16 Ekim 2016 tarihinda 

Almanya’nın Hamburg kentindeki bıçaklı saldırıda bir kişi hayatını 

kaybetti.  

26 Temmuz 2016 tarihinde  Fransa’nın Kuzeyi’nde bir kilisenin 

papazını bıçaklayarak öldüren iki saldırgan öldürüldü. 

Bürüksel’deki saldırıda 35 kişi ile ikisi havalimanın da 3 intihar 

saldırganı öldü. 

 

19 Aralık 2016 akşamı Almanya’nın başkenti Berlin’de  Noel Pazarı’na 

dalan bir TIR 12 kişinin ölümüne, 50 kişinin yaralanmasına neden oldu. 

 

ABD’nin New York kentinde 17 Eylül 2016 gecesi 29 kişinin 

yaralanmasına neden olan patlamayı gerçekleştirdiği öne sürülen 

Afganistan asıllı Amerika vatandaşı  Ahmad Khan Rahami, çatışma sonucu 

yaralı olarak yakalandı 

 

3 Nisan 2017’de Sn. Petersburg metrosuna düzenlenen saldırıda 14 kişi 

öldü, 49 kişi yaralandı. 

9 Nisan 2017’de Mısır’da iki ayrı Kıpti kilisesine düzenlenen saldırıda 

44 kişi öldü. 

22  Mart 2017’de Londra’da bir kişi aracıyla yayalara çarptı.  Polislere 

ise bıçakla saldırdı. Olayda biri polis 4 kişi öldü. 40 kişi yaralandı.  

Saldırgan öldürüldü.   

Aynı gün Belçika’da da benzer bir saldırı son anda önlendi. 

22 Mayıs 2017’de İngiltere’nin Mencester şehrinde bir gece konserine 

düzenlenen saldırıda 22 kişi öldü, 59 kişi yaralandı. 

26 Mayıs 2017’de Mısır Minye’de otobüsle seyahat eden Kıptilr’e 

düzenlenen  saldırıda 26 kişi öldü.  Bu saldırı sonrası Mısır savaş uçakları 

Libya’daki IŞİD kamplarını bombaladı. 

3 Haziran 2017 gecesi İngiltere’nin  başkenti Londra’da köprüde 

yürüyen yaların üzerine araçla saldırıldı. Üç terörist daha sonra bir bar ile 

restrantta bulunanları bıçakladı. Saldırılarda 7 kişi öldü, 48 kişi yaralandı. 

Üç saldırgan ise polis tarafından öldürüldü.  

 

7 Haziran 2017 günü İran’ın başkenti Tahran’da İran Meclisi ile 

Humeyni türbesi IŞİD militanlarının hedefi oldu. Saldırıda, meclisde 

bulunan 12 kişi öldü, 42 kişi yaralandı.  

29 Haziran 2017 tarihinde Paris’de bir cami önünde toplanan kalabalığa 

saldırmak isteyen bir kişi son anda yakalandı.   
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20 Haziran 2017’de Bürüksel’de bir canlı bomba etkisiz hale getirildi. 

Paris’de silahlı saldırı sonucu biri polis öldü, iki polis yaralandı.  

 

17 Ağustos 2017 ‘de İspanya Barcelone kentinde, kalabalığın arasına 

dalan minibüs 13 kişinin ölümüne, 100’den fazla kişinin yaralanmasına 

neden oldu. 

25 Ağustos 2017’de  Londra ve Bürüksel’de polise saldırı hazırlığında 

bulunan IŞİD üyeleri öldürüldü. 

2 Ekim 2017’de  Fransa’nın Marsilya şehrinde iki kadını bıçaklayarak 

öldüren IŞİD’li öldürüldü. 

 

1 Kasım 2017’de New-York’ ta, Özbek asıllı  bir kişinin aracını 

yayaların üzerine sürmesi sonucu 8 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. 

27 Kasım 2017’de Mısır’da bir camiye düzenlenen saldırıda 305 kişi öldü. 

Yüzlerce kişi yaralandı. Mısır tarihinin en kanlı terörö saldırılarından kabul 

edilen bu olayı 40 kadar militanın gerçekleştirdiği öne sürüldü. 

IŞİD, Londra’da 16 Ocak ve 4 Haziran’dan sonra 15 Eylül 2017’de bir 

metro istasyonuna düzenlediği bombalı saldırı sonrası 22 kişinin 

yaralanmasına neden oldu.  

      23 Mart 2018’de Fransa’da bir süprtmarkette 3 kişiyi katleden IŞİD üyesi 

öldürüldü. 

10 Temmuz 2018’de Pakistan’da bir mitinge saldırı düzenleyen IŞİD, 

122 kişinin ölümüne neden oldu. 

  

Londra Köprüsü'nde terör saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı ; 30 Kasım 2019 

Cumartesi günü İngiltere’de iki kişi öldürüüdü. İngiltere'nin başkenti 

Londra'da 2 kişinin öldüğü bıçaklı saldırının failinin terör suçundan hapis 

yattığı ve bir yıl önce serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Saldırgan olay yerinde 

öldürüldü. Aynı gün, Hollanda'nın Lahey eyaletinde bıçaklı saldırı sonucu 3 

kişi yaralandı. 

 İngitere Londra yakınlarında 20 Haziran 2020 tarihinde  Libya uyruklu bir 

kişinin düzenlediği bıçaklı saldırıda 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. 26 

Haziran 2020 tarihinde bu kez İskoçya’da meydana gelen bir başka bıçaklı 

saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, saldırgan öldürüldü. 15 Eylül 2020’de 

yine IŞİD sempatizanı Pakistan uyruklu bir genç, Paris’de iki kişiyi bıçakla 

yaraladı. Ekim ayında ise, bir Afganistan’nın Celalabat kentini basan IŞİD 

militanları 29 kişiyi öldürdüler. 
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ÖZGÜR SURİYE ORDUSU (ÖSO) – SURİYE MİLLİ ORDUSU 

Kuruluş Yılı : 2011.Lideri : Abed El Alia el Başar.Savaşçı Sayısı :40-50 

bin arası. Aslına bakacak olursak ÖSO, direnişçilerin en büyük 

organizasyonu ve çatı örgütüdür. Türkiye dahil bir çok ülke tarafından Milli 

Kurtuluş Ordusu olarak değerlendirilen MSO, Esat rejimi ve destekçileri 

olan Rusya, İran ve Çin gibi ülkeler tarafından terör unsuru olarak 

değerlendirilmektedir. 

Bu örgüt en ılımlısı ve ılımsızıdır. Özgür Suriye Ordusu bu alanda kurulan 

ilk örgüt olup Uluslararası platformda tanınmış ve gerek Avrupalılardan 

gerekse ABD'den destek almıştır. Örgüt aynı zamanda Körfez ülkelerinden 

de silah ve para yardımı aldı. Özellikle Suudi Arabistan’dan ve savaş 

süresince de ABD'den sürekli yardım aldılar.Gönderilmiş olan silahların 

yanlış ellere geçebilme ihtimali en büyük endişelerden biriydi. 

En büyük organizasyona sahip bu direniş ordusu, Suriye ordusundan 

kaçmış asker ve subaylardan oluşmuşstur. Bugün Özgür Suriye Ordusu'nun 

başında Abed El Aliya Al Başar bulunmaktadır ve ordudan uzaklaştırılan 

General Selim İdris'i ikame etmektedir. 

Türkiye’nin desteklediği ve  Suriye topraklarına düzelenen 

operasyonlara birlikte katılan, Özgür Suriye Ordusu birlikleri 

arasında :Suriye Şehitleri Birliği, Cabel A-Zawiyya Şehitleri Birliği, 

Suriye'nin Özgür Doğmuş Evlatları Birliği, Sözü edilmesi gereken bir diğer 

birlik ise Suriye’nin Devrimcilerini Kurtarma Birliği’dir. 

Aslında ÖSO bu birliklerden oluşmuş bir koalisyondur. ÖSO, bu silahlı 

grupların koalisyonudur ve en büyükleri olarak kabul edilmektedir. 

Bu koalisyon Eylül 2012’de kuruldu. Bir kaç ay öncesine kadar da 35 bin 

kadar savaşçısı olduğu belirtildi. ÖSO savaşçı gruplarından da söz edeceksek 

savaşçı gruplarında isimlerini zikretmekte yarar vardır:AL- FARUK,AL-

 TOHİD,AL- FATAH,AL- İSLAM,AL- ŞAM bölükleri ve daha başkaları da 

mevcuttur. Suriye'nin Devrimcilerini Kurtarma Cephesi, her ne kadar ÖSO 

komutasını kabul etse de ve ÖSO ile kıyaslandığında ılımlı sayılsalar 
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da ayrıldıkları nokta Batılı güçlerin yardım konusudur. Bu birlik 

genellikle İdlib , Şam ve Halep'te faaliyet göstermektedir.Örgütün 

başında ise Cemal Maaruf bulunmaktadır. 

Daha bir kaç gün önce Şam hükümet güçleri kendisini havadan bir saldırı 

ile imha etmeyi denediler ama kendisi bu saldırıdan kurtuldu. Kaynak : 

(http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4573867,00.html)Çeviri: Rafael 

Sadi. Odatv.com 

Türkiye tarafından destelenerek yeniden yapılandırılan ÖSO’nun adı 2019 

yılında SMO – Suriye Milli Ordusu olarak değiştirilmiştir. 

NOT ;  Terör örgütleri, diriniş örgütleri, silahsız faaliyet gösteren her türlü 

yapılanma günümüzde bir birinden ayrı anılmamaktadır. Kimine göre şiddet 

gösteren bir yapılanma terör ötgütü; diğerine göre STÖ dür. Bu nedenle biz 

herhangi bir ayrım yapmadan gündemde olan yapılara yer vermekteyiz. 

 

BAĞIMSIZ DİRENİŞÇİLER 

Bağımsız Direnişçiler’e geçmeden önce Suriye’de bulunan terörist 

unsurlara kıcasa değinmek istiyorum.  Suriye’ye ; Batılı ülkelerin yanı sıra 

Afganistan, Pakistan, Özbekistan, Rusya ve Uygur Türkleri’nden gelenler 

var. Bu marjinal militanlar çeşitli muhalif unsurlar da yer alılarken ; Irak’taki 

Şii gençliği Haşdi Şabi, Ketaip Hizbullah, Bedir Örgütü, Asaib ehl Hak 

gibi Irak merkezli örgütler ise Suriye’de Esad saflarında savaşıyorlar.  

Bununla birlikte Pakistan’da oluşan Zeynebiyyum, Afganistan’da oluşan 

Fatimiyyun tugayları da İran tarafından eğitilerek rejin saflarında yer alıyor. 

İran Devrim Muhafızları da Esad’ın en güçlü desdekçilerindendir.  Bu 

birimin Suriye’deki komutanı Ferhat Debiriyan 6 Mart 2020’da Şam’da 

öldürüldü. Şam rejiminin yanında yer alan silahlı unsurlardan biri de 

Hizbullah’dır. Bu örgüt militanlarından 10’u 2020 Şubat ayında Türk 

Ordusu’nun  İdlib çevresinde düzenlediği Bahar Harekatı’nda öldürüldü.  

Bağımsız oldukları öne sürülen! örgütlerden en önemlileri ise şunlar*: 

1-  Peygamberin Zürriyeti Bölükleri;    Kuruluş Yılı : 2012   Savaşçı 

Sayısı : 7000 
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2-  El Asala A Watanmiya; Kuruluş Yılı : 2012. Savaşçı Sayısı : 13000  

Bağımsız direnişçiler aslında ÖSO ile ilişkidedir. Ancak onlara ve genel 

komuta merkezine bağımlı değildirler. Bu bağımsız direnişçiler Katar ve 

Türkiye'nin desteğine sahiptirler. Belki de Suudilerin de... 

Bağımsız direnişçiler derken bunların arasında Peygamberin Zürriyeti 

Bölükleri’ni hatırlatmakta yarar vardır. Bu bölük 2012 yılında kuruldu ve 40 

kadar değişik ama İslami oryantasyonlu silahlı grup tarafından ortaya çıkmış 

bir koalisyondur. 7000 kadar savaşçısı olduğu bilinmekte ve faaliyetleri 

de İdlib kapısındadır. ÖSO ile iyi ilişkiler içindeyken,  

Bir başka bağımsız direnişçi grubu ise El Asala Watanmiya grubudur.Bu 

grup veya örgüt te 2012 yılında kuruldu. Bu örgüt 13 bin kadar 

savaşçıdan oluşan başka bir İslami koalisyondur. Örgüt Suriye'nin 

tamamında faaliyet göstermekte olup ağırlıklı olarak Halep ve Badir A-

Zur da merkezileşmektedirler. Başka bir örgüt ise Direniş Savunucuları 

Birliği’dir.Bu da ÖSO ile iyi ilişkiler içinde bulunan başka bir koalisyon 

ortağıdır ve bu birlik te 2012 yılında kurulmuştur. Destekçileri ise Müslüman 

Kardeşler Örgütü (MKÖ)’dür.* Kaynak; www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-

4573867,00.html) Çeviri: Rafael Sadi.  Odatv.com 

 

  İSLAMİ CEPHE 

Kuruluş Yılı : 2013. Lideri:Zahran Aluş. Savaşçı sayısı : 45 bin 

2013yılının Kasım ayında kurulan bu birlik en az 7 farklı silahlı bölükten 

oluşmaktadır. Bu birlik Salafi İslami eğilimleri olan, İslami Cephe adı 

altında Özgür Suriye Ordusu ile El Kaide ideolojisi altında kurulan diğer 

İslami gruplar arasında köprü vazifesi kurarak Başer Esad'a karşı birlik 

kurulmasına yardımcı olmaya çalışan bir örgüttür. 

Jayish El Islam grubu ise İslam Cephesi’nin bir kolu olup 50 değişik silahlı 

gruptan oluşmuştur. Başlarında da Zahran El Alush komutasındaki İslam 

Birliği bulunmaktadır. Bir başka merkezi örgüt ise Suriye İslam Cephesi ve 

Ahrar Al-Şam Birliği’dir. Aralık 2012’ de 12 değişik silahlı birliğin 

oluşturduğu koalisyon tarafından kuruldu. Kısa bir süre önce bir kaç lideri, 

IŞİD’in hedef alındığı bir operasyon sonucu imha edilmiş oldular.. 
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     EL NUSRA CEPHESİ – HEYET TAHRİR EL ŞAM    -  HTC/HAD  

Kuruluş Yılı :2012. Lideri : Abu Muhammed El Gulani. Savaşçı Sayısı 

: 7bin-5bin arası 

Eymen El Zevahiri Suriye’de El Kaide’ye sadık bir şubedir. Eymen El 

Zevahiri ise Dünyanın bir numaralı terör örgütü El Kaide'nin 

başındaki Usame Bin Ladin’in halefidir. ABD, örgütü ve kendisini 

uluslararası terör kara listesine koymuş durumdadır. 

El Nusra Cephesi 2012 yılından beri Suriye'nin bir çok bölgesinde  savaşın 

karmaşıklaştırdığı bölgeler hariç faaliyettedir. Örgüt aynı zamanda sosyal 

işler ile de ilgilenmektedir. Halka verdiği hizmetlerle de biliniyor. Ancak El 

Nusra Cephesi,  IŞİD'in verdiği hizmetler kadar hizmet veremiyor; çünkü 

IŞİD'in gelirleri çok daha fazladır. 

Örgütün lideri Abu Muhammed El-Guliani’dir. Guliani Nisan 

2013’te IŞİD ile birleşmeyi reddetti ve IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi'ye 

kendisinin ve örgütünün orijinal El-Kaide'ye bağlı kalacağını beyan etmişti. 

O tarihten itibaren de iki örgüt birbirlerinin kanını Esad'ın ordusunun kanını 

akıttıklarından fazla akıttılar ve akıtmaya devam ediyorlar.Kaynak : 

(http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4573867,00.html)Çeviri: Rafael 

Sadi.Odatv.com 

Bu arada adı sık sık duyulan Heyeti Tahrir El Şam (HTC) örgütü batılı 

ülkeler tarafından desdeklenerek, bölgede ateşkesi sık sık bozmaktadır.  

İçersinde El Nusra Cephesi’ni de büyük ölçüde barındıran radikal 

HTC’nin lideri Ebu Muhammed el Cevlani, yaptığı açıklamada 

ABD’nin hedeflerinde olmadığını belirtmiş. Buna mukabil ABD de, 

HTC’nin tehdit unsuru olmadığını açıklamıştı. 

2019 sonlarında El Bağdadi’nin öldürülmesinden sonra örgütün adı El 

ŞAM olarak değiştirildi. 2020 başlarında İblid’de faaliyet göteren örgütün 

taraftar kaitlesi, Suriye ve Rus uçaklarının saldırısı sonrası Türkiye sınırına 

yerleşti. 
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 Örgütü üyesi iki kişi,  Adana’da eylem hazırlığında bulundukları sırada 

yakalandı. Örgüt üyelerinin 2020 Haziran ayında Suriye’den geldikleri 

belirlenmişti. 

 

PKK / (YPG) KÜRDİSTAN DEMOKRATİK BİRLİK PARTİSİ 

Kürtlerin, Demokratik Birlik Partisi(PYD) güçleri, ki bu güçler aslında 

Kürtlerin Türkiye'deki yeraltı örgütü PKK ile özdeşleşmektedir. Bu birlik 

aslında Suriye'nin Kürt bölgesi olup Kuzey Doğusunda 2012’ de Esad 

ordularının çekilmesinden sonra bölgeye hükmetmektedirler. Amerika 

Birleşik Devletleri tarafından ağır silahlarla tamamen kuşandırılmış olan 

PKK’PYD, bir çok batılı ülke tarafından da desteklenmektedir. Türkiye’ye 

karşı saldırılarını devam ettiren örgete yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 

sınır ötesi harekatları devam etmektedir. 2020 yılı Ocak ayı tarihi ile binlerce 

örgüt militanı TSK harafından imha edilmiş olasına rağmen, ABD 

korumasında 70 bin civarında silahlı militanı vardır. Rusya’nın da 

desteklediği örgütün bu ülkede büroları bulunmaktadır. Örgüt elebaşı ile bir 

dönem telefon ile görüşerek, teröristten general diyerek övücü söylemlerde 

bulunan ABD Başkanı Donalt Tramp, Türkiye’nin büyük tepkisini çekmişti. 

2020 Mayıs ayında ABD’de başlayan sokak gösterileri sırasında, şiddet ve 

yağmalama eylemlerinden sorunlu tutularak Başkan Tramp’ın terör örgütü 

ilan ettiği ANTİFA adlı oluşum da PKK/PYD saflarında yer almıştı. Şehid 

Michael İsrail Tugayı adı altında bir Antifa yapılanması Afrin’den bildiri 

yayınlayarak Türkiye’ye karşı savaştıklarını ilan etmiştir.  Yine PYD’nin 

bulunduğu birlikte bulunan Lübnan ve Suriye Ermenilerinden oluşan örgüt 

üyeleri 2020 Eylül ayında İran üzerinden Ermenistan’a geçerek 

Azerbaycan’a karşı cepheye yerleştirilmiştir. Bu operasyonun arkasında 

Fransa, ABD ve Rusya bulunmaktadır. İran ise her zamanki gibi 

Ermenistan’ı destekleyerek geçiş güzergahı sağlamıştır. 

Tüm batılı ülkeler çirkin yüzlerini bir kez daha ortaya çıkartarak 

PKK/YPG’yi destekleme yarışına girdiler. ABD firmaları, bu örgüt ile petrol 

anlaşması imzalamaktan çekinmediler. Rusya, PYD’lileri Kremlin’de 

ağırlayarak 5 maddelik bir anlaşma imzaladılar.  Fransa’da lise son sınıfı 

tarih derslerinde okutulmak üzere hazırlanan kitapda YPG/PKK ‘nın 

anlatıldığı bölümlerin yer alması, bir skandalı daha ortaya çıkardı. 
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Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya başladığı sırada, başta 

Hatay olmak üzere bu örgüt militanları Türkiye’nin dört bir yanında yangın 

çıkardılar. Bizlercesi de İran üzerinden Ermanistan’a geçerek Azerbaycan 

Türkleri’ne karşı savaştı. 

Halen Suriye’nin büyük bir bölümünü kontrol altında tutarak, Türkiye için 

tehlikeli bir konumda bulunan örgütün saldırıları masum vatandaşlara karşı 

da bımbalı eylemleriyle devam etmektedir.  (Ayrıntılı bilgi için, Türkiye’deki 

siyasi yapılanmalar ve terörist faaliyetlerin incelendiği  Terör Grupları adlı 

kitaba bakabilirsiniz.) 

HURSAN 

ABD liderliğindeki koalisyon birliklerinin vurmuş olduğu bazı 

hedeflerin HURSAN örgütüne ait olduğu teyit edilmiştir. Bu örgütün 

elemanları da Başkan Obama tarafından uzman deneyimli El Kaide 

elemanları olarak tanımlandı. Kişiler örgütün Suriye'ye geçmiş olan bir ekibi 

olarak kabul edilmekte bir çok Amerikan kurumu bu kişileri acil tehdit 

olarak adlandırmaktadırlar.Bu kişiler batılı hedefler için acil tehdit 

sayılmaktadırlar. ABD Hükümeti HURSAN'ın varlığını tanımış ve ABD 

istihbarat yetkilileri, bu kişilerin Irak ve Suriye'de Batıda terör üretmek 

maksadı ile çalıştıklarını ve ABD’ye karşı doğrudan tehdit olduğunu 

belirtmiştir.  

 

                           CUND EL AKSA  

Cund el-Aksa veya el-Aksa Askerleri, Suriye İç Savaşı sırasında 

ortaya çıkan ve Suriye'de faaliyet gösteren cihatçı Selefi silahlı 

örgüttür.Cund'ül Aksa, çoğunlukla Suriye dışından gelen yabancı üyelerden 

oluşan silahlı bir örgüttür. İlk başlarda Nusra'nın alt grubu olan bu örgüt, 

daha sonra bağımsız hareket etmeye başladı. Bu "bağımsızlığın" 

arkasında Nusra-IŞİD ayrışması da yatıyordu. Cund'ül Aksa, izlediği 

yöntemler açısından Nusra'dan çok IŞİD'e yakın bulunuyor. 

Cund'ül Aksa,  Fetih Ordusu koalisyonundan, IŞİD'e karşı olan 

tutumu  nedeniyle ayrıldığını duyurmuştu.  9 Ekim 2016'da ise örgütün, Şam 

Fethi Cephesi'ne katıldığı açıklandı. 
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 Özellikle Hama'da etkin olan Cund el Aksa'nın  Suriye'de düzenlediği 

intihar saldırılarında ve saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği 

belirtiliyor . 

FKÖ / EL FETİH (FİLİSTİN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ) 

 

       Filistin ile İsrail arasındaki savaş, iki ayrı soy arasında 

gerçekleşmektedir. Çünkü İarailliler Arap ırkındandır. Arap ırkı Musevi ve 

Müslüman olarak ikiye ayrılır. Hıritiyan da vardır. Azbir nüfus oranı da 

hıristiyandır. 

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ)’nün kuruluşu, Filistinlilerin toprakla- 

rından sürülmesiyle birlikte başladı. Birleşmiş Milletler (BM) Filistin top- 

raklarında, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra (29 Kasım 1947’de) iki ayrı 

devlet kurulmasını kararlaştırdı. Bu devletlerden biri İsrail (Yahudi), diğeri 

ise Ürdün (Arap) idi. İsrail 1967’de Arap topraklarının önemli bir bölümü- 

nü ele geçirdi. 1980’de, Kudüs’ü başkent yaptı. 

Siyasete 1947’de öğrenime başlamadan önce giren Arafat’a ilk askeri 

eğitimin Müslüman Kardeşler tarafından verildiğini öne sürenlerde var- 

dır. Bir başka teze göre ise, bu işi hocası Hacı Emin’in Kahire’ye getirdiği 

bir Alman subayı üstlenmiştir. Arafat’ın, 1928’de Şeyh Hasan el-Benna 

tarafından kurulan İslami örgüt Müslüman Kardeşlere hiç girmediği ileri 

sürülür. Bununla birlikte sırdaşı Hamid Ebu Sitta onun bu örgüte katıldı- 

ğını doğrular. Ancak, Arafat’ın Fuad Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan 

Müslüman Kardeşler üyesi Hasan Doh’tan eğitim gördüğüne kesin gözle 

bakılıyor. Hasan Doh onun ne yetenekli bir çırak olduğunu ve silah kullan- 

manın yanı sıra Kudüs’ü kurtarma saati geldiğinde Mescidi Aksa’ya tır- 

manmak için, ikisinin hazırlık dersi olarak üniversite binasının kubbesine 

tırmanma eğitimi yaptıklarını anlatmıştır. 

İlk silahlı eylemine 1948’ın Nisan ayının son günlerinde Mısır’dan gel- 

diği Gazze Şeridi’nde Müslüman Kardeşler’in yanında katılmıştır. Çatış- 

malarda bir zırhlı aracı ilk atışta vurmuştur. 

1948 yenilgisinden sonra Mısır’a geri dönen Arafat 1949’da Şam’a 

geçti. 
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4 Ağustos 1929 günü Kahire’de doğan Yaser Arafat, 1952 yılında 

“Filistinli Öğrenciler Derneği” Başkanlığı’na seçildi. Filistin Kurtuluş 

Örgütü’nde yer alan ilk birim olma özelliğine sahip “El Fetih” hücre- 

si 1959 yılında Kuveyt’te kuruldu. Mühendislik tahsili gördüğü sırada 

bu örgütü kuran Yaser Arafat. El Fetih’i arkadaşı Halil El Vezir (Ebu 

Cihad)’la birlikte geliştirdi. FKÖ, 1964 yılında Kudüs’de toplanan Arap 

Zirve Konferansı’nı takip eden günlerde kuruldu. Örgüt kurucuları si- 

yonist güçler ile emperyalist güçleri Filistin halkının düşmanı ilan etti. 

El-Fetih ise, “Hareket El-Tahrir el-Watani el-Filistini” adını oluş- 

turan kelimelerin ilk harflerinin ters yazılmasıyla isimlendirilen ge- 

rilla örgütüdür. 1960’lı yıllarda Ürdün’de üstlenen El-Fetih, liderleri 

Arafat’ın FKÖ’nün başına geçmesinden sonra 1974 Aralık ayında fa- 

aliyetine son verdi. 

El Fetih’le başlayan örgütlenme, zamanla çeşitli Arap ülkelerince destek- 

lenerek Filistin Kurtuluş Örgütü’ne dönüştü. (Yaser Arafat, Kasım 1991 ‘de 

gizlice evlendi. Evliliği 3 ay sonra ortaya çıkan Arafat’ın eşi Suha Tawill’in 

Hıristiyan olması, örgüt içinde tartışmalara neden oldu. SuhaTavvill, örgü- 

tün Vatikan temsilcisiydi. 7 Nisan 1992 tarihinde Arafat’ın içinde bulundu- 

ğu özel uçak Büyük Sahra’da kayboldu. Kum fırtınasına yakalanarak düşen 

uçakta bulunan 3 kişi ölürken Arafat kazayı kırıklarla atlattı.) 

Arap ülkelerinin yardımlarının yanı sıra çeşitli batı ülkelerindeki şir- 

ketler vasıtasıyla maddi gelir sağlayan FKÖ’nün ana gayesi, Filistin top- 

raklarında bağımsız bir devlet kurmak. Bu amaçla, FKÖ Merkez Kon- 

seyi, örgüt lideri Yaser Arafat’ı, Kasım 1988’de ilan edilen kısmı özerk 

Bağımsız Filistin Devleti’nin başkanlığına getirdi (2 Nisan 1979). FKÖ 

Siyasi Büro Şefi Karuk Kaddumi ise Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi. 

Örgüt, bu aşamaya gelinceye kadar birçok mücadele döneminden geçti. 

FKÖ’den bazı muhaliflerin türemesi ve Arafat’a yönelik ağır suçlamalarda 

bulunulması zaman zaman örgüt içi çatışmalara neden oldu. Özerk Filistin 

Devleti ise günümüzde birçok ülke tarafından tanınmıştı. Ankara’da da bir 

bürosu bulunuyordu. 80 üyesi bulunan FKÖ Merkez Konseyi toplantısını 

Tunus’da yaptı. Türkiye temsilciliğini ise Ebu Firaz yürütmekteydi. 

Zamanla Arap ülkelerinin desteğinden mahrum kalan ve bu ülkelerden 

adeta kovulan FKÖ’lüler baştan beri İsrail’e karşı aralıksız mücadele gö- 

rüşünü savundular. Arafat’ın son yıllarda İsrail’e taviz vermesi, anlaşma 

görüşmelerine yanaşması ise tepkilere yol açmıştı. 
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FKÖ, Lübnan’da barındığı sıralar Hizbullah ile işbirliği yaparak İsrail’e 

karşı silahlı mücadele verdi. Ancak, Suriye ve Ürdün’ün desteği ile Lüb- 

nan daki Filistinliler, bu topraklardan kovuldular. Kamplarını terk etmek 

zorunda kalan savaşçılar, Tunus ve Libya’ya sığındılar. Bu sürgüne neden 

olarak, Arafat yanlısı El Fetih örgütünün Hizbullah ile eylem birliği yap- 

ması gösterildi. Bu sürgüne neden olayların arasında 1982 yılındaki İsrail 

uçaklarının Lübnan’a düzenledikleri saldırının da büyük payı vardı. Çün- 

kü, bu saldırıda FKÖ, tarihinin en büyük darbelerinden birini yemişti. 

Günümüzde silahlı saldırılarına son verdiği gözlenen FKÖ’nün kamp- 

larında yetişen gerillalar, İsrail askerlerine karşı yıllarca savaş verdi. Zaman 

zaman sınırdan sızarak İsrail içlerinde de eylem yapan gerillalar, dünyanın 

çeşitli ülkelerindeki Yahudilere ait kuruluşlara karşı saldırı düzenlediler. 

Filistinliler, İsrail uçaklarını kaçırarak, olimpiyatları basarak (Münih olim- 

piyatlarında 11 İsrailli sporcu öldürüldü) sansasyon yaratacak eylemlerle 

ismini duyurdu. Eylül 1972’de Münih Olimpiyatları’nda İsrailli atletlerin 

öldürülmesiyle, Filistin eylemleri büyük yankı uyandırmıştı. Arafat, eski 

yoldaşı Ebu İyad tarafından düzenlendiğine emin olunan bu olay üzerine 

hiç yorum yapmadı, kendi komutasındaki koruması Force 17’nin başko- 

mutanı Ali Hasan Salameh’in de bu eylemde rol aldığı sanılıyordu. FKÖ, 

resmi bir bildiri ile bu eylemde hiçbir sorumluluğu olmadığını açıkladıysa 

da,MOSSAD’ın intikam eylemlerinden kurtulamadı. Arafat’ın rakamlarına 

göre, 1971-1973 arası, Mossad Avrupa’da 60 FKÖ yöneticisini öldürdü. 

FKÖ gerillaları, ilk eylemlerini 1967 yılındaki Arap-İsrail savaşında, Gü- 

ney Lübnan topraklarındaki İsrail askerlerine saldırarak başlatmıştı. 

FKÖ gerillaları, Türkiye’de de bazı kanlı eylemler düzenledi. 1979 

Temmuz’unda Ankara’daki Mısır Büyükelçiliği’ni basan gerillalar, 4 kişiyi 

öldürdüler. 1986 yılının Nisan ayında ise kanlı eylem hazırlığında bulunan 

Tunuslu militanlar yakalandı. Polise verdikleri ifadede üç yıl FKÖ kampla- 

rında eğitim gördüklerini itiraf eden militanlar, düzenlemeyi planladıkları 

eylemleri de tek tek açıkladılar. 

Türkiye-Irak petrol boru hattını ve ABD Konsolosluğu’nu havaya uçur- 

mak, Türkiye’yi o dönemde ziyaret eden ABD’nin İstanbul eski başkon- 

solosu Daniel Newberri’yi öldürmek ve Suudi Arabistan’a yönelik bazı 

eylemler yapmak için hazırlanan Tunuslu Cemal Bin Abdullah ve Hanife 

Abdullah ile eylemlere yardımcı olacak 8 Türk ele geçirildi. Yakalanan Tu- 

nuslular, eylemleri düzenlemek amacıyla Libya’dan 300 bin dolar aldık- 
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larını açıkladılar. (FKÖ’nün Türkiye temsilcisi Ebu Firaz’ın da haberdar 

olduğu iddia edilen bu eylemleri gerçekleştirecek kişilerin Mossad tara- 

fından tespit edilerek MİT’e haber verildiği ve şahısların eylem öncesi ele 

geçirildiği öne sürülmüştü.) 

15 Şubat 1991 günü Hatay’da, Suriye’den Türkiye’ye giren (El Fetih 

grubuna ait) bir mersedeste tahrip gücü çok yüksek uzaktan kumandalı pat- 

layıcılar ele geçirildi. 

FKÖ kamplarında uzun yıllar Türkiye’den giden sol marjinli terörist 

gruplara mensup militanlar eğitildi. Bunlar zaman zaman Filistinliler ile 

İsrail’e karşı savaştılar. Birçok Türk terörist bu savaşlarda öldü ya da esir 

düştü. Eğitilen teröristlerin büyük bölümü ise eylemlerde bulunmak üzere 

Türkiye’ye döndüler. 

1970’li yıllarda başlayan FKÖ ile Türk teröristlerin işbirliği 1991 

FKÖ’nün Filistin’deki kamplarında eğitilen Dev-Sol militanlarının komu- 

tanlarından Atilla Uğur ile İnterpol tarafından da aranan İsviçreli terörist 

Kari Roland Rudin, Hatay üzerinden Türkiye’ye girmek isterken yakalan- 

dılar. Rudin, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde postane soymak ve polis öldür- 

mek suçlarından aranıyordu. 

Kesin gerilla sayısı hakkında bilgi bulunmayan FKÖ’nün “Kara Ey- 

lül”, “El Asifa”, “Kuvvet 17”, “Havari”, “Filistin Devriminin Kartal- 

ları” gibi eylem hücreleri bulunuyordu. Bu eylem hücrelerinin yanısıra 

FKÖ’ye ters düşen silahlı gruplar da bulunuyor. FKÖ tarafından gerçek- 

leştirilen eylemler, ya direkt FKÖ, ya eylemi gerçekleştirilen grup tarafın- 

dan üstlenilmekte ya da hiç üstlenilmemektedir. Burada FKÖ’nün dünyaca 

ünlü kadın gerillası Leyla Halid’e de değinelim. 1969 yılında 112 yolcu- 

suyla birlikte kaçırılan uçak eylemiyle adını duyuran Lela Halid’in, FKÖ 

içinde ve Filistinliler nezdinde ayrı bir yeri vardır. Filistinlilerin büyük 

bir kahraman olarak gördükleri Leyla Halid’in halen FKÖ kampla- 

rında gerilla yetiştirdiği sanılıyor. 

İsrail’in 1982 yılında Lübnan’a düzenlediği saldırı sonucu tarihinin en 

büyük darbelerinden birini yiyen ve ardından Lübnan’dan sürgün edilen 

FKÖ, Beyrut’taki üslerinden çıkarılmalarını sağlayan bazı Arap ülkelerine de 

cephe aldı. Filistin örgütleri ile Suriye arasındaki gerginlik, 14 Aralık 1989 

günü bir çatışmaya döndü. Lübnan’ın güneyindeki Suriye İstihbarat merke- 

zine saldıran 150 Fetih gerillası, 10 kişiyi öldürdükten sonra Sayda’ya kaçtı. 
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İsrail ile yaptığı barış görüşmeleri ve FKÖ’ye karşı çıkışları ile örgütün 

hedefi haline gelen Mısır’da, 4 Şubat 1990 günü, İsrailli turistleri taşıyan 

bir yolcu otobüsü gerillaların hedefi oldu. Saldırıda bazı İsrailli turistler 

öldürüldü. 

Iran yanlısı Hizbullah ile Suriye yanlısı Şii Emel örgütleri arasında ara- 

buluculuk görevi de yapan El Fetih gerillaları, 1990 Temmuz ayında ateş- 

kese uymayan Hizbullah mevzilerine saldırdılar. 

 
MESCİD-İ AKSA’DA KATLİAM 

8 Ekim 1990 günü bir mabet temeli atmak için toplanan fanatik yahudi- 

ler, Kubbetüs Sahra’da Filistinliler tarafından protesto edildi. Müslüman- 

ların kutsal saydıkları bir yere Musevi ibadethanesi yapılmasını istemeyen 

Filistinlilere, İsrailli dindarlar ile askerler rastgele ateş açtı. Çoğu kadın ve 

çocuk 21 Filistinli hayatını kaybederken, yüzlercesi de yaralandı. 

Bu olaydan bir süre sonra 5 Kasım 1990 günü, aşırı ırkçı Yahudi Savunma 

Birliği kurucusu Haham Kahare,New York’ta bir silahlı saldırıda öldürüldü. 

 
SUİKASTLAR 

FKÖ’nün ikinci adamı Halil El Vezir (Ebu Cihad), Mossad ajanları 

ve İsrail komandoları tarafından 16 Nisan 1988 günü Tunus’daki evinde 

ailesiyle birlikte öldürüldü. Olay günü, Filistinlilerce “Kitlesel Öfke Günü” 

ilan edildi. İsrail topraklarında yaşayan Filistinliler genel greve giderek, 

olayı protesto ettiler. Bu gösteriler sırasında, İsrail askerleri, Arafat’ın Kü- 

çük Generallerim dediği Filistinli çocuklardan her gün bir kaçını öldürü- 

yordu. Atılan taşlara mermi ile karşılık veren İsrail askerleri, 1989 Nisan 

ayında Mescid- i Aksa’ya saldırarak 6 Filistinliyi daha öldürmüştü. 

1990 Mayıs ayında üzerinde asker üniforması bulunan bir İsrailli’nin 

Tel Aviv yakınlarında Filistinli işçilerin üzerlerine ateş açarak 7 kişiyi öl- 

dürmesinden sonra işgal altındaki topraklarda yaşayan halk öfkeyle sokak- 

lara döküldü. Bu olaylar sırasında İsrailli askerler 7 Filistinliyi daha öldür- 

dü, 500’ünü de yaraladı. Bu arada, İsviçre’de Çocukları Koruma Grubu 

yaptığı açıklamada, 1990 yılının ilk yarısı itibariyle 159 Filistinli çocuğun 

öldürüldüğünü, bunların yaş ortalamasının ise 10 olduğunu bildirdi. 

14 Ocak 1991 günü Yaser Arafat’ın Başyardımcısı ve FKÖ’nün İs- 

tihbarat Sorumlusu Salah Halef (Ebu İyad) ile örgütün Güvenlik Şefi 
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Hayal Abdülhamit ve korumaları, muhafız Hamza Ebu Zid tarafından 

Tunus’daki evlerinde öldürüldü. FKÖ ve Tunus polisinin ortaklaşa 

düzenlediği operasyon sonucu yakalanan Zid’in, FKÖ’ye muhalif Ebu 

Nidal grubundan olduğu öne sürüldü. Katiller, daha sonra, uluslar 

arası sularda, FKÖ tarafından öldürülerek cezalandırıldı. 

8 Mart 1991 günü ise FKÖ’nün Cezayir bürosunda meydana gelen pat- 

lamada “17. Güç” üyesi iki kişi öldü. 

Örgüt içindeki çatışmalar 1991 Şubat ayında da devam etti. 17 geril- 

lanın öldüğü, 44’ünün ise yaralandığı olaylara, Arafat taraftarı gerillaların 

lideri Albay Alaa’nın, komutan Ebu Muhammed Zaarva’nın adamları 

tarafından kaçırılarak dövülmesi neden oldu. 

7 Haziran 1992 tarihinde, FKÖ’yii bu defa İsrailliler vurdu. FKÖ’nün 

güvenlik yetkilisi Atef Bselso, Paris’te uğradığı silahlı saldırı sonucu öl- 

dürüldü. Cinayeti, Uluslararası Kach ile bu örgütten ayrılanların kurduğu 

Kahane’nin Hayatları adındaki Yahudi örgütleri üstlendi. 

FKÖ’nün en büyük kolu olan El Fetih’in Politbüro Başkanı Avukat Mu- 

hammed Ebu Şaban, 22 Eylül 1993 gecesi, İsrail işgali altındaki Gazze’de 

maskeli kişiler tarafından öldürüldü. Şaban, Gazze’de İsrail-FKÖ anlaşma- 

sının desteklendiği bir toplantıdan dönerken, otomobilinin önünü kesen iki 

araçtan çıkan kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu 

ve vücuduna isabet eden iki kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti. 

(Suikastlarla ilgili diğer gelişmeler “Tarihi imza” başlıklı bölümde ele 

alındı.) 

 
FKÖ SALDIRILARI 

FKÖ’ye bağlı El Fetih gerillaları, Körfez Savaşı devam ederken İsra- 

il sınırından sızarak geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Roket saldırısı 

şeklindeki bu eyleme mukabil, İsrail uçakları Güney Lübnan’daki FKÖ 

kampını bombaladı. 9 Şubat’ta, Ürdün sınırından İsrail’e sızmaya çalışan 3 

FKÖ’lü İsrail askerlerince öldürüldü. İsraille işbirliği yaptığı belirlenen 3 

Filistinli, 21 Nisan 1991 günü Gazze Şeridi’nin güneyinde öldürüldü. 

1991 Haziran ayı başından itibaren 3 gün süreyle İsrail uçaklarının he- 

defi olan Sayda’daki Filistin ve solcu milislerin kamplarında 22 kişi öldü. 

Hıristiyan milisler de top atışlarıyla, saldırıyı desteklediler. 
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Bu arada, Lübnan’daki silahlı milislerin lağvedilmesi için çalışan Hı- 

ristiyan Savunma Bakanı Michel Murr’un konvoyu 20 Mart 1992 tarihinde 

saldırıya uğradı. Olayda, bakan kurtulurken, konvoyda bulunan 10 kişi öldü. 

FKÖ içindeki en büyük grup olan El-Fetili grubunun önde gelen yet- 

kililerinden İbrahim Abdülmecit Türkiye, Lübnan’ın Sayda kentinde 20 

Nisan 1993 tarihinde öldürüldü. Türkiyeh’e suikast düzenleyen saldırgan- 

ların, Ebu Nidal’in grubuna bağlı gerillalar olduğu sanılıyor. 

FKÖ’de, 28 Eylül 1991 tarihinde İsrail’le ilgili beklenmedik bir karar 

alındı. Cezayir’de toplanan Filistin Ulusal Konseyi, ilk defa İsrail’in de ha- 

zır bulunacağı Ortadoğu toplantısına katılma kararı aldı. İspanya’daki top- 

lantıda taraflar biraraya gelmesine rağmen, herhangi bir sonuca varılamadı. 

FKÖ ile İsrail arasındaki görüşmelere ABD arabuluculuk yapmaya 

başladı. Bu görüşme istemleri Filistinli radikal grupların büyük tepkisini 

toplarken, FKÖ, 10 Ocak 1992 tarihinde Ortadoğu Barış Görüşmeleri’nin 

ikincisinin yapılacağı ABD’deki toplantıya (İsrail’in 12 Filistinliyi sınır 

dışı etmesi üzerine) katılmayacağını açıkladı. Taraflar arasındaki görüşme- 

ler, ilerleyen tarihlerde yumuşama gösterirken, 1993 Temmuz’unda İsrail 

ile FKÖ arasında gizli barış görüşmelerinin yapıldığı ortaya çıktı. 

1991 yılının Ekim ayında, Madrid’de Ortadoğu Barış Görüşmeleri he- 

nüz başlamadan İsrail’de iktidarda bulunan sağcı hükümet, sadece Batı 

Şeria ve Gazze şeridinde yaşayanlarla masaya oturacağını açıklamıştı. Bu 

görüşmelerdeki İsrail yumuşaması ise, 1992 Haziran’ında Yitzak Rabin’in 

işbaşına gelmesiyle başlamıştı. 1993 Şubat ayına gelindiğinde FKÖ ile gö- 

rüşme yasağını kaldıran İsrail, Mayıs ayında Norveç’de gizli görüşmelerin 

ilkini yapmıştı. Washington’da biraraya gelen FKÖ ile İsrail, 30 Ağustos 

1993 günü “Gazze-Eriha” planını açıkladılar. FKÖ dışındaki bütün Fi- 

listin örgütlerinin karşı çıktığı anlaşmanın bozulması için Hamas göste- 

riler düzenlerken, Hizbullah mevzilerinden de İsrail’e roket fırlatıyordu. 

İki yıldır süren barış görüşmelerinin 11. döneminde, İsrail’in Filistinlilere 

özerk yönetim hakkı vermesine yönelik düşünceler İsrail’deki fanatiklerin 

de sert tepkisine neden oldu. Fanatik Museviler ile İsrail polisi arasında 

çatışmalar çıkarken, diğer cephede FHKC (Filistin Halk Kurtuluş Cep- 

hesi) ve FKDC (Filistin Kurtuluşu için Demokratik Cephe) FKÖ’ye 

karşı bir cephe açarak, ortak bir konferans düzenlediler. Bu konferansta, 

FHKC, FKDC, Filistin Halk Mücadele Cephesi, Halk Kurtuluş Cephesi 

- Genel Komutanlık, Devrimci Komünist Partisi, Filistin Ulusal  Kurtuluş 
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Hareketi Fatah, Hamas, İslami Cihad Örgütleri ortak bir bildiri yayınlaya- 

rak FKÖ’yü görüşmelerden çekilmeye ve mücadeleye devam çağrısında 

bulundular. 

FKÖ karşıtı Filistinliler ile fanatik Yahudilerin barış aleyhtarı gösterile- 

ri devam ederken, 9 Eylül 1993 tarihinde yeniden bir araya gelen taraflar, 

birbirini kabul ederek yeni sayfa açtılar. Paris’te varılan “Karşılıklı Tanın- 

ma” anlaşmasıyla İsrail, FKÖ’yü Filistin halkının temsilcisi olarak kabul 

etmiş oldu. (Ancak bu gerçek anlamda hiç bir zaman yürürlüğe girmedi) 

Bununla birlikte İsrail’e aşırı taviz vermekle suçlanan Arafat’a karşı 

tepkiler büyümeye başladı. FKÖ Yürütme Komitesi’nin 3 üyesi istifa etti. 

Dışişleri Bakanı Kaddumi de Arafat’ı Filistinlilerin haklarını ihlal etmekle 

suçlarken, Arafat’a yönelik ölüm tehditleri yoğunluk kazandı. Gazze’de. 

Hamas ve İslami Cihad tarafından yapılan gösteriler kana bulandı. 12 Ey- 

lül’deki olaylarda üç Filistinli ile 3 İsrail askeri öldü. 

26 Ağustos 2001’de FKÖ’nün askeri kanadına mensup Filistinliler bir 

askeri bölüğe düzenledikleri saldırı sonucu 3 İsrail askeri öldü, 7’si ya- 

ralandı. Bu olaya misilleme olarak İsrail FHKC liderlerinden Ebu Ali 

Mustafa’yı öldürdü. 

 
TARİHİ İMZA 

İsrail Başbakanı Rabin ile FKÖ lideri Arafat, 13 Eylül 1993 günü ABD 

Başkanı Clinton’un ev sahipliğini yaptığı Beyaz Saray’da bir araya gele- 

rek, yarım yüzyıllık savaşa son vereceği öne sürülen barışın temelini attılar. 

( Ancak gerçekte, kazanan Filistin gibi gözüksede, Arapların desteğini 

dahi alamayan  bu topluluk ABD destekli İsrail karşında ilerleyen yıllarda 

da can vermeye ve topraklarını adım adım kaybedecekti. Bununla birlikte 

biz yine 1993’e dönelim. ) 

Filistinlilere, işgal altındaki Gazze Şeridi ile Batı Şeria’daki Eriha’da 

özerklik tanıyan anlaşma, İsrail adına Dışişleri Bakanı Peres ve FKÖ adına 

Mahmut Abbas (Ebu Mazen) tarafından görkemli bir törenle imzalandı. 

Anlaşmaya Rusya ve ABD Dışişleri Bakanları da tanık olarak imza attılar. 

Törenden sonra FKÖ lideri Arafat ile İsrail Başbakanı Rabin el sıkıştı. (An- 

cak, bir anlaşmada havada kaldı (:). ABD, tarafları 2010 yılında da biraraya 

getirdi. Yine, İsrail “Sürekli Çatışma”dan yana olan tutumunu sürdürdü. 

Filistin’lilerin tüm çabalarına karşı, Arap topraklarında yeni yerleşim alan- 

ları kurmaya devam eden İsrail, her defasında kasıtlı bir hamle yaparak 

antibarış gidişatına devam etti.) 

Anlaşmadan sonra, barışı protesto eden muhalif Filistinli gruplar Şam’da 
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bir araya gelerek İsraille mücadele kararı aldıklarını açıkladılar. Bu gruplar-

dan en önemlisi sayılabilecek Hamas, El-Fetih yetkilileriyle bir araya gelerek 

birbirlerine saldırmayacaklarını açıkladılar. Ayrıca, Hamas’ın İsrail’e karşı 

düzenlemeyi planladığı gösteri ve eylemleri askıya aldığı belirtildi. 

Bu arada, anlaşmadan sonra siyasi diyaloglarını genişleterek taraf ara- 

yan Arafat, 25 Eylül 1993 günü Türkiye’ye geldi. Cumhurbaşkanı Süley- 

man Demirel ve Başbakan Tansu Çiller ile görüşen Yaser Arafat. İsrail ile 

yaptığı anlaşmanın desteklenmesinin yanısıra Türkiye’nin Ortadoğu’da 

daha etkili olmasını istedi. 

Anlaşmayı protesto eden örgütlerden Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin 

iki mensubu, 9 Eylül 1993’de İsrail kıyılarına düzenledikleri saldırı sırasın- 

da öldürüldü. Ayru gün, Batı Şeria’da 3 İsrailli, silahlı Filistinliler tara- 

fından öldürülürken, Arafat’ın ortadan kaldırılması için İran’ın bir suikast 

planladığı iddiaları ortaya atıldı. FKÖ’nün Amman Büyükelçisi Tayip Ab- 

dül Rahim, Arafat’ın uçağının bombalanması yoluyla bir suikast hazırlığı 

olduğunu ve bu olayda İran’ın parmağının bulunduğunu öne sürdü. Bazı 

koruma görevlilerinin, Ebu Nidal’in talimatıyla Arafat’ın yanısıra yardım- 

cılarından Yaser Abed Rabbo ve Ahmed Kureli’yi öldürmeye hazırlandık- 

ları gerekçesiyle tutuklandı. 

FKÖ’ye yönelik eleştiriler sürerken, sonunda Filistinliler kendi kanla- 

rını akıttılar. Yaser Arafat’a olan yakınlığıyla tanınan ve El Fetih grubunun 

üst düzey yetkililerinden olan Esat Saftawi, 21 Ekim 1993’de Gazze’de 

uğradığı saldırı sonucu öldü. Saldırının, İsrail ile yapılan barış anlaşmasını 

protesto eden Hamas’lılar tarafından düzenlendiği öne sürüldü. 

Yaklaşık 20 gün sonra da El Fetih’in Lübnan’daki en üst düzey yetkilisi 

Yarbay Muin Şabatya, bir suikast sonucu öldürüldü. El Fetih suikasttan 

Ebu Nidal’i sorumlu tuttu. 

Barış Anlaşması’ndan sonra Filistin ve İsrail heyetlerinin Mısır’da bi- 

raraya gelerek yaptıkları anlaşma sonrası 770 Filistinli tutuklu, İsrail tara- 

fından kademeli olarak serbest bırakılmaya başlandı. Ancak, 2 askerinin 

öldürülmesine sinirlenen İsrail, şiddet eylemlerine devam eden Hamas 

yanlılarının serbest bırakılmayacağını açıkladı. 

İsrail ile FKÖ’nün imzaladığı Barış Anlaşması’nın tıkanmasından aylar 

sonra yeniden olumlu gelişmeler oldu. 9 Şubat 1994’de Kahire’de bir araya 

gelen taraflar Gazze ve Eriha’daki İsrail askerlerinin de çekilmesini kapsa- 

yan yeni bir anlaşmayı imzaladılar. ( Ancak bu imzaların akan kanı 

durdurmasına imkan yoktu. İlerleyen onlarca yıl Filistin haşkı zulüm ve 

işkence görmeye, toprakları işgal edilmeye devam etti. )
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Barış görüşmelerine karşı çıkan sadece fanatik Filistinliler değildi! İs- 

railli asker Baruh Goldstein, 25 Şubat’ta Batı Şeria’nın El Halil kentindeki 

Hz. İbrahim Camii’ni Cuma sabahı basarak otomatik tüfeği ile ölüm kus- 

tu. 62 Filistinliyi katleden cani İsrailli, yüzlerce müslümanı da yaraladı. 

İSRAİL TANRISI PARTİZANLARI adlı bir örgüt tarafından üstleni- 

len olay geniş yankı uyandırdı. Saldırı üzerine El Halil, Gazze, Nablus ve 

Betlehem’de çıkan olaylarda 8 Filistinli, İsrail askerleri tarafından öldürül- 

dü. Ertesi günkü olaylarda 5 Filistinli daha hayatını kaybetti. 

Bu katliamın barış sürecini etkileyeceğini açıklayan Arafat, dünyaya çağrı- 

da bulunarak “halkının korunmasını” istedi. Tunus’da FKÖ tarafından yapılan 

açıklamada ise, katliamın bir kişi tarafından değil, bir İsrail yüzbaşısının komu- 

ta ettiği 20-30 kişilik grup tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü. 

Olaydan iki gün sonra 27 Şubat’ta Beyrut yakınlarındaki bir kiliseye 

konulan bombanın patlaması sonucu 10 kişi öldü. 60 kişi yaralandı. Lüb- 

nan Enformasyon Bakanı, saldırıdan İsrail’i sorumlu tuttu ve El Halil’deki 

cami katliamına tepkileri dağıtmayı amaçladıklarını söyledik. 

Gelişmeler üzerine FKÖ ile HAMAS arasında anlaşmaya gidildiği şek- 

linde haberler yayıldıysa da bunun doğru olmadığı gelişen olaylarla ortaya 

çıktı. Cami katliamından sonra İsrailli’lere karşı eylemlere girişen Hamas 

militanlarından yüzlercesi tutuklanmış, bu kişilerin serbest bırakılması için 

FKÖ devreye girmişti. 

El Halil olaylarından sonra, FKÖ’ye taviz vermek zorunda kalan İsrail, 

Filistinli tutukluları bıraktı. 

Bu sırada, Filistinliler ile İsrail askerleri arasındaki çatışmalar yer yer 

devam ediyordu. 27 Mart’da Gazze Şeridi’nde 6 Filistinli daha öldü. Ba- 

rış anlaşmasındaki havayı yumuşatmak isteyen İsrail 3 Nisan 1994’de bir 

adım daha attı. Fanatik Yahudi örgütü KACH HAREKETİ’nin lideri Ba- 

ruch Marzel’i tutuklayarak örgütünü yasadışı ilan etti. 
YENİ DÖNEM ! 

FKÖ lideri Yaser Arafat ile İsrail Başbakanı Yitzak Rabin 4 Mayıs 1994 

tarihinde Kahire’de 200 sayfalık bir belge hazırlayarak Filistinlilere Gaz- 

ze ve Eıiha’da özerklik tanınması konusunda anlaşmaya vardılar. Bu imza 

törenine ev sahipliği yapan Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek’in deyi- 

şiyle, İsrail ile Filistin arasında bir devrim gerçekleşti. ( Gerçekte tüm bu 

gelişmeler Filistin sorununun çözümsüzlüğünden başka bir şey değildi. 

Filistin toplumu uzun vadede işgal edilmeye devam edilecek, ABD de bu 

toprak gaspında İsrail’e tam destek verecekti. )
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Suriye bu anlaşmaya karşı çıktığını açıklarken, 9 Mayıs 1994’de Filis- 

tin güvenlik gücünü oluşturan 300 polislik ilk grup, Gazze’de İsrail yetki- 

lilerinden görevi devraldı. 

Yaser Arafat ise, 27 yıl aradan sonra 1 Temmuz 1994 günü Filistin Dev- 

let Başkanı sıfatıyla Gazze’ye döndü. 

Ancak, bütün bu barışçıl gelişmeler olayları engelleyemedi. İsrail ile 

Gazze şeridi arasındaki sınır kapısında 17 Temmuz 1994 Pazar günü İsra- 

il polisinin Filistinli işçileri engellemesi üzerine başlayan olaylarda, İsrail 

askerleri ile Filistin polisi arasında silahlı çatışma başladı. 2 Filistinli öldü, 

3 İsrail askeri ve 25’i Filistin polisi 98 Filistinli yaralandı. Bu arada Eylül 

ve Ekim aylarında Hamas saldırılarının artması üzerine barış görüşmeleri 

İsrail tarafından askıya alındı. Gazze şeridinde 18 Kasım 1994’de Cuma 

namazından sonra çıkan silahlı Hamas militanlarıyla Filistin polisi arasında 

yaşanan çatışmada 15 kişi öldü 30 kişi yaralandı. Ancak, kısa süre sonra ta- 

raflar arasındaki görüşmeler yeniden gündeme geldi. Hatta İsrail ile Suriye 

arasında da yakınlaşma başladı. 

Öte yandan, Başbakan Tansu Çiller’in 1994 Kasım ayında Gazze’ye 

yaptığı ziyaret, yeni Filistin devletinin başkanı Arafat ve FKÖ tarafından 

büyük bir memnuniyetle karşılandı. 

1995 yılı içersinde ise, FKÖ’yle ilgili gelişmeler kısaca şöyle: 

“2 Ocak 1995’de Filistinli 4 sınır polisi, İsrail askerlerinin açtığı ateş 

sonucu öldü. 

11 Mart 1995’de Mısır’dan Gazze’ye gelen Arafat’ın geçeceği güzer- 

gah üzerindeki yola yerleştirilmiş bir bomba bulundu. 

28 Eylül 1995’de Washington’da FKÖ lideri Yaser Arafat ile İsrail Baş- 

bakanı Yitzak Rabin, Beyaz Saray’da düzenlenen törenle İsrail-Filistin an- 

laşmasını imzaladılar. 700 sayfalık geniş kapsamlı anlaşma, Batı Şeria’daki 

6 büyük ilden İsrail askerlerinin tamamen çekilmesini ve bu bölgede Filis- 

tin Özerk Yönetimi oluşturulmasını öngören Filistin Devleti’nin ilk ciddi 

temelini atmış oldu.” 

Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat ile İsrail yetkililer arasın- 

daki barış görüşmeleri yıllarca devam etti. Ancak kesin bir çözüm bulu- 

namadı. Bu arada, Türkiye ile İsrail arasında, başta savunma konuları ol- 

mak üzere yapılan bazı anlaşmalardan Arap ülkelerinin yanı sıra FKÖ’de 
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rahatsız oldu. Buna rağmen, Türkiye dengede kalmayı başardı. Özellikle 

Dışişleri kanalıyla İsrail ile Filistinliler arasında birçok anlaşmaya önayak 

oldu. Arafat ile İsrail Başbakanı Eduh Barak ayrı ayrı 2000 yılı içersinde 

Türkiye’ye gelerek görüşmelerde bulundular. 

14 Temmuz 2000 tarihinde, İsrail ile Filistin arasındaki 52 yıllık anlaş- 

mazlığa nihai çözüm arayışındaki Camp Davit zirvesinde gelinen aşamada 

beklenen olmadı. Bill Clinton’un ev sahipliğini yaptığı zirveden de bir şey 

çıkmadı. Eylül ayının son günlerinde, Filistinli göstericiler ile İsrail asker- 

leri arasında Kudüs’de başlayan, 2 İsrail askeri ile 100’den fazla Filistinli- 

nin öldüğü çatışmalardan sonra Filistin yeniden karıştı. 

12 Ekim 2000 tarihinde iki İsrail askeri gözaltına alındıktan sonra bir 

Filistin karakolundan çıkartılarak linç edilmesi üzerine, yeniden gerginlik 

başladı. Bu olaya misilleme olarak İsrail helikopterleri, Arafat’ın karargahı 

olmak üzere bazı yerleri bombaladı. Bu dönemde, gerginliğe neden olan 

olaylardan biri de, Filistin yönetimince daha önce tutuklanan Hamas, İsla- 

mi Cihad ve Hizbullah militanlarının serbest bırakılmasıydı. 

Çatışmalar 2000 yılının son aylarında da devam etti. Hemen hemen her 

gün birkaç kişi hayatını kaybediyordu. Bunların da çoğunluğunu Filistinli 

çocuklar ya da gençler oluşturuyordu. Ölen Filistinli sayısı 300’ü geçmişti. 

Bu çatışmalara zaman zaman İsrail helikopterleri de katıldı. İşte benzer 

bir helikopterli saldırı sonucu, Batı Şeria’daki Beyt Satur Köyü’ne havadan 

açılan ateş sonucu, El-Fetih’in önde gelen ismi Hüseyin Abayat hayatını 

kaybetti. Otomobilinde iken öldürülen Abayat’la birlikte yoldan geçmekte 

olan iki kadın da ölmüştü. 

Çatışmalar karşılıklı suçlamalarla 2001 yılında da tam şiddetiyle sürdü. 

Birkaç kez topyekün savaş gündeme geldi. Bu gelişmeler olurken, 31 Ma- 

yıs 2001 ‘de FKÖ Yürütme Komitesi üyesi ve Kudüs işlerinden sorumlu 

bakan Faysal Hüseyini, geçirdiği kalp krizi sonucu Ürdün’de öldü. 

11 Mart 2002 tarihindeki çatışmada da 72 kişi öldü. 

Çatışmaları durdurmak, daha doğrusu yeni bir İsrail-Filistin savaşını ön- 

lemek amacıyla, aralarında eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demire!’in de 

bulunduğu 5 kişilik uluslararası bir komisyon kuruldu. Kitabın genişletilmiş 

yeni baskısı yayına hazırlandığı sırada bölgedeki gerginlik sürmekte, çatış- 

malar adeta ilan edilmemiş bir Filistin-İsrail savaşma dönüşmekteydi... 
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2001 yılının Ekim ayında İsrail’de uğradığı suikast sonucu ağır yara- 

lanan müstafi Turizm Bakanı Revaham Zeevi öldü. Hadassah Ayn Kerem 

hastanesi yetkilileri, Zeevi’nin silahlı saldırıda yaralanması üzerine kaldı- 

rıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Ulusal Birlik Partisi Genel 

Başkanı olan 75 yaşındaki Rehavam Zeevi’ye düzenlenen suikast, Filis- 

tin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) tarafından üstlenilmişti. 

İsrail’de müstafi Turizm Bakanı Rehavam Zeevi’nin suikast sonucu öl- 

mesinden sonra, polis saldırının yapıldığı otelin personeli ve müşterilerini 

sorguya çekti. İsrail Başbakanı Ariel Şaron kabineyi acil olarak toplantıya 

çağırırken, Zeevi’nin vurulduğu Hyatt Oteli’nde polis tarafından insan avı 

başlatıldı. Ramallah’a çok yakın olan oteldeki çoğunluğu Filistinli perso- 

nelin ve otelde kalanların sorguya çekildikleri belirtildi. Ölümünden iki 

gün önce kabineden istifa eden, evli ve 5 çocuk babası aşırı sağcı bakanın 

istifasının öldüğü gün yürürlüğe girmesi gerektiği açıklandı. 

Zeevi ile birlikte istifa eden Altyapı Bakam Avigdor Liberman, “Bu 

olay karşımızdaki düşmanı yeniden değerlendirmemizi gerektiriyor.” dedi. 

Adalet Bakam Meir Şitreet ise, “Görüşlerine katılmazdım, ancak bütün 

hayatım İsrail’in güvenliğine adamıştı” diye konuştu. 

İsrail, Zeevi’ye karşı girişilen suikasttan Filistin Yönetimi’ni sorumlu 

tutuyor. Hükümet sözcüsü Avi Paztner, “olayın Filistinli teröristlerce ger- 

çekleştirilidiğini, ancak Filistin Yönetimi’nin onları durdurmak için hiçbir 

şey yapmadığını” belirtti. 

Paztner, Filistin lideri Yaser Arafat’ın dünyaya “İsrail ile barış istiyo- 

ruz” mesajı verirken, halkının terör eylemlerini sürdürdüğünü söyledi. 

El Fetih’in Kudüs’teki liderlerinden Hatem Abdülhader ise, Zeevi’nin 

Araplara yönelik aşırı görüşlerinin bedelini ödediğini söyledi. 

Hamas sözcülerinden Abdiilaziz Rantisi de, “İsrail, işgal devam ettikçe 

mücadelenin de süreceğini bilmeli” dedi. 

Saldırıyı AFP’ye telefon eden bir kişi Filistin Halk Kurtuluş Cephesi 

(FHKC) adına üstlenerek, saldırının bir süre önce öldürülen lideri Abu Ali 

Mustafa’nın intikamını almak için düzenlendiğini söyledi. 

Hükümetten 2 gün önce istifa eden Zeevi’nin istifası öldüğü gün yürür- 

lüğe girecekti. 
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Filistin Yönetimi, İsrail Turizm Bakanı Revaham Zeevi’nin öldürül- 

mesini üstlenen Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin (FHKC) silahlı kanadı 

“Şehit Ebu Ali Mustafa Tugayı” adlı grubu “yasadışı” ilan etti. 

Yayımlanan bildiride, “Filistin Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, şehit 

Ebu Ali Mustafa adına hareket eden tüm grupları yasadışı ilan etmiştir. 

Bu gruplar, yaptıkları eylemlerle halkımızın çıkarlarına zarar vermekte  

ve İsrail’e, halkımıza uyguladığı baskıyı daha da güçlendirme ve mülteci 

kamplarımıza, köylerimize ve kentlerimize karşı saldırgan planlarını uygu- 

lama fırsatı vermektedir.” denildi. 

FHKC, Zeevi suikastini, liderlerinden Ebu Ali Mustafa’nın Ağustos 

ayında öldürülmesinin intikamını almak için gerçekleştirdiklerini bildir- 

mişti. Bu olay üzerine, FHKC’nin silahlı kanadı “Şehit Ebu Ali Mustafa 

Tugayı” adını almıştı. 

Öte yandan, İsrail ordusunun 21 Ekim 2001’de Ramallah’da, Filistin 

Devlet Başkanı Yaser Arafat’ın muhafız birliği “Güç 17”ye ait bir binayı 

yıktığı bildirildi. Filistinli görgü tanıkları, yıkılan binanın birkaç gün önce 

boşaltmış olduğunu belirttiler. 

21 Ocak 2002 günü İsrail’de bir düğün salonuna düzenlenen saldırıda 

7 kişi öldü. İntihar saldırısından sonra İsrail Ordusu yeniden Filistin top- 

raklarına girdi. 1993’de Oslo’da imzalanan anlaşmadan sonra ilk kez bir 

Filistin kendi işgal edildi. Tulkerim Kentindeki resmi bina ise İsrail bayrağı 

asan birliklere tepki olarak ertesi gün Kudüs’te silahlı bir Filistinlinin ateş 

açması sonucu çok fazla İsrailli yaralandı ve bu militan öldürüldü. İsrail 

ordusu zaman zaman Filistin’e yönelik işgal operasyonlarına devam etti. 

Yaser Arafat ölümden kılpayı kurtuldu ve uluslararası baskı sayesinde ha- 

yatta kalabildi. İlerki tarihlerde de İsrail’in Filistin’e yönelik operasyonları 

devam etti. Filistin şehrinde İsrail birliklerine karşı direnmeler olduysa da 

Filistin, İsrail tankları karşısında bir varlık gösteremedi. Çok sayıda Filis- 

tinli direnişçi İsrailli askerler tarafından öldürüldü. Filistin yönetimin bas- 

kısına rağmen intihar saldırıları İsrail topraklarında devam etti. El Kaıma 

adlı Filistinli liderin İsrail tarafından öldürülmesi üzerine intihar saldırı- 

larına başlayan El-Aksa Tugayı Şehitleri saldırılarına ara verdi ama uzun 

sürmedi. Beyrut’ta 2002 Ocak sabahı patlayan bomba Ortadoğu ortamını 

gerdi. Sağcı Lübnan milis eski lideri El-As Kubeyka’nın otomobilinin ha- 

vaya uçuruldu. El-As Kubeyka, 3 korumasıyla birlikte öldü. Filistin Kurtu- 

luş Örgütü yaptığı açıklamada El-As Kubeyka’nın Mossad tarafından İsrail 
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başkanı Ariel Şaron aleyhine Sabra ve Şatilla kampı ile ilgili açılan davada 

tanıklığı engellenmek için öldürüldüğünü bildirdi. 

2 Mart 2002 günü Kudüs’te düzenlenen intihar saldırısı sonucu 10 İs- 

railli öldürüldü. 57 kişi yaralandı. İsrail’e karşı çıkan çatışmalarda 27 Fi- 

listinli öldürüldü. 

4 Mart 2002 tarihinde ise İsrailli 5’i çocuk 17 kişi daha öldürüldü. 

İsrail’in işgal ettiği Ramallah’daki çatışmalar 12 Maıt 2002’de 40 Filis- 

tinlinin öldürülmesiyle devam etti. İşgal üzerine başlayan yoğun çatışmada 

İsrail tankları sokak kontrolü altına alındı. İşgal altındaki şehirlerin önleri- 

ne gelen Filistinliler tutuklandı. Bu çatışmalar sırasında Kaffa El Ciriel- 

lo da ölenler arasındaydı. Saldırıyı kınayanlar arasında bulunan Birleşmiş 

Milletler’in yaptığı açıklama ise dikkat çekiciydi. Birleşmiş Milletler kına- 

ma açıklamasında ilk kez Filistin Devleti’nin varlığından söz etti. 

Filistin’deki çatışmalar sürerken 26 Mart 2002 günü El Halil’de meçhul 

bir kişi tarafından açılan ateş sonucu Birleşmiş Milletler Gözlemcisi bin- 

başı Cengiz Toytunç şehit oldu, yüzbaşı Hüseyin Özaslan yaralandı. 

Saldırıya uğrayan araçta bulunan Caterina Berrevex öldü. 

15 Nisan 2002’de Kudüs’te bir kadının düzenlediği intihar saldırısı so- 

nucu 6 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. 

7 Mayıs 2002 günü Tel Aviv’in 15 km güneyindeki Rişhon Letzion’da 

düzenlenen intihar saldırısında 17 kişi öldü. Olayı Hammas üslendi. 

İsrail’in Rişon Letzion kentinde 8 Mayıs 2002’de bir gece kulübüne 

düzenlenen intihar saldırısında 15 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. 

20 Mayıs 2002’de Beyrut’ta Filistin Halkı Kurtuluş Cephesi liderlerin- 

den Ahmet Librin’in oğlu Muhammed Cihad Libril otosunun sürücü 

koltuğunun altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldü. 

Yine 20 Mayıs 2002’de bir pazar yerine düzenlenen intihar saldırısı 

sonucu 1 İsrailli öldü, 35 kişi yaralandı. 

22 Mayıs 2002’de düzenlenen intihar saldırısında 3 kişi öldü, 22 kişi 

yaralandı. 

27 Mayıs günü Tel Aviv’in doğusunda Peta Tikva bölgesinde 3 kişi 

öldü, 50 kişi yaralandı. Olayı El-Haksa Şehitleri Tugayları üslendi. 
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18 Haziran 2002’de Kudüs’te Hamas’ın düzenlediği intihar saldırısı so- 

nucu 19 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. 

28 Haziran 2002 günü İsrail tankları El-Halil kentindeki hükümet bina- 

sını havaya uçurdu. Patlamada 15 Filistinli öldü 

13 Temmuz 2002’de Batı Şeria’da bir yahudi yerleşim merkezi yakı- 

nında meydana gelen olayda 7 İsrailli öldü, 25 kişi yaralandı. 

17 Temmuz 2002 günü İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki eski bir oto- 

garda meydana gelen intihar saldırısında 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. 2 

kişinin gerçekleştirdiği olayı İslami Cihad örgütü üslendi. 

23 Temmuz 2002’de Hamas’ın askeri kanat liderlerinden Sallah Şeyh 

Hedah’ın evine İsrail savaş uçakları tarafından saldırı düzenlendi. Şeyh’in 

yanı sıra ll’i çocuk 18 kişi öldürüldü. 

29 Temmuz 2002 günü Kudüs’ün merkezinde bulunan Havenim sokak- 

ta yapılan intihar saldırısı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 

Yine 29 Temmuz 2002’de Kudüs’ün merkezindeki bir lokantada inti- 

har saldırısı düzenlendi. Bombacının öldüğü saldırıda 4 İsrailli yaralandı. 

Aynı gün silahlı Filistinliler Batı Şeria’da 2 Yahudi yerleşimciyi akaryakıt 

kamyonlarıyla Nablus yakınlarındaki bir Filistin köyünün içinden geçer- 

ken pusuya yatarak öldürdü. 

4 Ağustos 2002’de şehirlerarası yolcu otobüsüne düzenlenen intihar sal- 

dırısında çoğu asker 10 kişi öldü 49 kişi yaralandı. Aynı gün Doğu Kudüs’te 

1 Filistinlinin rastgele açtığı ateş sonucu 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. 

Eylül 2002’de Yaser Arafat’ın Ramallah’daki karargahı kuşatılarak ha- 

vaya uçuruldu. Arafat’ın ofisi ve konuk binası yıkıldı. Gece yarısından sonra 

İsrail tankları Arafat’ın kaldığı odalara ateş açtı. Arafat büyük şans eseri yara 

almadan kurtuldu. Aynı gün Tel Aviv’de bir otoya yapılan saldırı sonucu 5 

kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Yine aynı tarihte Tel Aviv’de meydana gelen in- 

tihar saldırısı sonucu 40 kişi yaralandı, olayı İslami Cihad Örgütü üslendi. 

8 Ekim 2002 günü El-Halil’de, bir İslam-i Cihad militanının açtığı ateş 

sonucu çıkan çatışmada biri Filistinli 12 İsrailli yerleşimci öldü. 

21 Kasım 2002 günü Hamas tarafından Kudüs’te gerçekleştirilen in- 

tihar saldırısında 11 kişi öldü. Ölenler arasında İstanbul Başkonsolosluğu 

görevlilerinden bir diplomat Shlomi Diyani bulunuyordu. 
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28 Kasım 2002 tarihinde Beyt Şehan’da Ömer ve Yusuf Ebu Rup adlı 

El-Aksan şehitleri tugayına ait intihar saldırısı sonucu 7 kişi öldü, 11 ‘i 

ağır 35 kişi yaralandı. Bunun üzerine İsrail ordusu intihar komandosunun 

bulunduğu Calbun köyüne saldırıda bulundu. 

Gerek Türk hükümeti,  gerekse  Türk  halkı,  Müslüman  Filistinlile-  

ri bağımsızlık mücadelelerinde sürekli desteklemiştir. Filistin Kurtuluş 

Örgütü’nün, topraklarında dış temsilcilik açmasına ilk izin veren ülkeler- 

den biri Türkiye olmuştur. Yine FKÖ tarafından ilan edilen bağımsız Filis- 

tin Devletini ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur. Arafat da ülkemize gelerek 

zaman zaman yetkililerle görüşüp çalışmalarıyla ilgili destek almıştır. Tür- 

kiye, Birleşmiş Milletler’de olsun. İslam Ülkeleri Konferansı’nda olsun, 

bütün uluslararası kuruluşlarda FKÖ hakkındaki görüşmelerde daima Fi- 

listinlileri savunmuştur. 

İsrail askerleri tarafından Müslüman Filistin halkına yapılan zulüm, 

Türk milletlerince hep tepkiyle karşılanmıştır. 21 Mart 1988’de, İstanbul’da 

yapılan ve 20 bin kişinin katıldığı portesto gösterisinde, İsrail işgali altın- 

da bulunan Batı Şeria ile Gazze’de Filistinlilerin uğradıkları insanlık dışı 

zulüm kınanmıştı. Bu mitinge, FKÖ lideri Yaser Arafat adına örgütün müs- 

teşar yardımcısı İbrahim Tamim de katılmıştır. 

İsrail ile Filistin arasında bir türlü çözümlenemeyen sorunları aşmak 

için ABD ve Fransa’nın yanı sıra Türkiye’de yoğun çaba sarfetmektedir. 

2000 yılı içerisinde yapılan bu görüşmelerde Türkiye etkili bir rol üstlene- 

rek arabulucu olmuştur. Her ne kadar yine çözüme ulaşılamamış olunsa da, 

Arafat ile İsrail Başbakanı Ankara’ya gelerek görüşmelerde bulunmuşlardı. 

(Türkiye’nin AKP İktidarı döneminde Ortadoğu’da etkili olmaya baş- 

laması ve HAMAS’ı tanıması İsrail ve batılı ülkelerin tepkisini çekti. 

Bu gelişmeler üzerine HAMAS’a İsrail yoğun saldırılarda bulundu. 

Binlerce insanı öldürdü. Davos’da Başbakan Tayyip Erdoğan’ın İsra- 

il karşıtı tutumu ve Türk insani yardım gemilerine İsrail saldırıları 

Türk-İsrail ilişkisini durma noktasına getirdi.) 

Ancak, 2000 Ekim ayında yeniden başlayan sokak çatışmalarında, Fi- 

listinli göstericiler, İsrail askerlerinin kurşunlarına hedef olunca bölgedeki 

gerginlik yeniden tırmandı. İki ay süren çatışmalarda hemen hemen her 

gün bir veya iki Filistinli hayatını kaybetti. Ölenlerin büyük çoğunluğunu 

çocukların oluşturması tansiyonu yükseltti. Bu aşamada, barış için ABD 

Başkanı Clinton devreye girerek, her iki lider ile ayrı ayrı görüştü. Ancak 
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bir sonuç alınamadı. İsrailli bir ajanın Filistin karakolunda linç edilmesi ve 

İsrail yerleşimcilere ait bir servis otobüsünün bombalanması gibi olaylar 

üzerine savaş helikopterleri Filistinlilere bomba yağdırdı! Mısır, İsrail’deki 

elçisini geri çekti. 

 
ARAFAT ÖLDÜ - HAMAS İKTİDARA ORTAK OLDU 

Arafat’ın son sağlık problemleri 20 Ekim 2004’de mide ağrısıyla baş- 

ladı ve yardımcılarından birinin ifadesiyle Arafat; “çok, çok hasta.” Has- 

talığıyla birlikte, yönetimi kimin devralabileceği tartışmaları da alevlendi. 

Arafat, bir süredir yönetimde fazlasıyla kişisel bir tutum takındığı gerekçe- 

siyle eleştiriliyordu. 

Arafat’ın, bağımsız Filistin devletini kurma yönünde yıllarca sürdür- 

düğü mücadeleyle kazandığı destek, son yıllarda yetkilerini paylaşmayı 

reddetmesiyle büyük oranda azaldı. 

Oslo barış süreci başarısızlığa uğradığında, artık daha fazla Filistinli 

Arafat’ın değişken ve katı yönetimine karşı çıkmaya başlamıştı. 

Ancak, İsrail’in Arafat’ı devre dışı bırakma girişimleri, Filistinli liderin 

kaybettiği desteği yeniden geri kazanmasını sağlamıştı. 

Filistin lideri Arafat, 2001 Aralık ayından bu yana İsrail güçleri tara- 

fından, Batı Şeria’nın Ramallah kentindeki karargahında kuşatma altında 

tutuluyordu. 

İsrail hükümeti bu kuşatma sırasında karargahın büyük bölümünü yerle 

bir etti, hatta zaman zaman Arafat’ın öldürülebileceği ya da sürgüne gön- 

derileceği iddiaları gündeme geldi. 

Arafat’ın hayatında İsrail hükümeti ile bu gibi mücadelelerin daha pek 

çok örneği var. 

Hayatını Filistin davasına adayan Yaser Arafat’ın, aslında başkaları için 

“normal” denecek bir yaşantısı olmadı. 

Asıl adı Muhammed Abdülrauf Arafat el Kudva el Hüseyni olan 

Arafat, her şeyin ötesinde bir gerilla lideriydi. 
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ARAFAT KİMDİ? 

Mütevazı bir tüccarın oğlu olarak dünyaya gelen Arafat, 1929’da 

Mısır’da doğdu ve eğitimini Mısır’da tamamladı. 

Arafat’ı gençlik yıllarında tanıyanlar, “doğal ir siyasetçi” ve aynı za- 

manda bir “işkolik” olduğunu söylüyor. Gençlik yıllarından hatırlanan bir 

başka özelliğiyse lider olma yönündeki tutkusu. 

Arafat henüz 19 yaşındayken İsrail devletinin ilanıyla sonuçlanan Arap- 

Yahudi çatışmasına katıldı. 1948’de Araplar savaşı kaybedince Mısır’a 

döndü. 

Kahire Üniversitesi’nde mühendislik okudu, Kuveyt’e çalışmaya gitti. 

1958 yılında Kuveyt’te sürgünde bulunan Filistinlilerle, daha sonra Fi- 

listin Kurtuluş Örgütü ile birlikte en büyük grubu oluşturacak olan El Fetih 

örgütünü kurdu. 

Filistinlilerin bağımsızlık hareketi başta Arap ülkelerinden destek gör- 

medi. 

Arafat’ın liderliğindeki Filistin Kurtuluş Örgütü bunun üzerine silahla- 

narak, ses getirmek için uçak kaçırma eylemleri düzenledi ve başka birçok 

şiddet eyleminde bulundu. 

1964’te Arafat, Kuveyt’ten ayrılarak Ürdün’e geçti. El Fetih militanları 

da buradan İsrail’e baskınlar düzenlemeye başladı. 

Arafat’ın 1968’te neredeyse 40’ına merdiven dayamışken Filistin Kur- 

tuluş Örgütü FKÖ’nün liderliğine seçilmesi, El Fetih’i fiilen FKÖ’nün 

merkezine oturttu. 

Lider olma tutkusu eleştirilse de, Arafat, Filistin sorununu daha önce 

hiç olmadığı kadar çok dünya gündemine çıkarmayı başaran isim oldu. 

1974’te Birleşmiş Milletler kürsüsüne elinde bir zeytin dalıyla çıktığın- 

da “Bu dalın elimden düşmesine izin vermeyin” dedi. 

Bu arada bir ülkeden diğerine sürüldü: 1970’de Ürdün’den sınırdışı edil- 

di. 1982’de İsrail işgali başlayınca Lübnan’dan da ayrılmak zorunda kaldı. 

Lübnan’dan ayrıldıktan sonra örgütün yeni karargah merkezi olarak 

seçilen Tunus’ta İsrail’in bir hava operasyonuna ve ölüm timlerinin saldı- 

rılarına hedef oldu. 
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İsrail ölüm timlerinin saldırıları, örgütün yeni merkezi olarak seçilen 

Tunus’ta da sürdü. Ama Arafat hem bunlardan, hem de uçağının Libya 

Çölü’ne düşmesiyle uğradığı felçten kurtuldu. 

Bu arada 1987’de Batı Şeria ve Gazze’de ayaklanma başladı. Arafat, 

Birinci İntifada’yı bütün gücüyle sahiplendi. 

Ama ilk Körfez Savaşı’nda yanlış tarafı, Saddam Hüseyin’i destekle- 

yince Arap dünyasından aldığı maddi ve manevi desteği kaybetti. 

Üç yıl sonraysa, Amerikan ve Sovyet liderlerin önderliğinde Madrid’de 

bir Ortadoğu Barış Konferansı toplandığında, masaya oturdu. 

Bu süreçte imzalanan Oslo anlaşmalarıyla Filistin topraklarına özerk- 

lik verildiğinde, Filistin topraklarına dönmesinin önü açıldı. 1 Temmuz 

1994’te, 27 yıldır giremediği Gazze’ye başkan olarak döndü. 

Arafat 27 yıl sürgünde kaldıktan sonra, 1 Temmuz 1994’te Filistin Ulu- 

sal Yönetimi’nin başkanlığını üstlenmek üzere Gazze’ye döndü. 

Oslo barış süreci başarısızlıkla sonuçlandı. 

1993 Ekim’inde FKÖ Merkez Komisyonu’nca yapılan bir oylamayla 

bu göreve getirilen Arafat’ın bu unvanı, 1996’da yapılan bir halk oylama- 

sıyla da teyit edildi. 

Arafat’ın hedefi her zaman Filistinliler için bağımsızlık ve kendisi için 

de devlet başkanlığı oldu. 

Ama iki hedefine de ulaşamadı: Sağcı Başbakan Benyamin Netanyahu 

döneminde duran barış süreci, bir daha toparlanamadı. 

Solcu Ehud Barak’in başbakanlığa seçilmesi, umutları yeniden canlandır- 

dıysa da, bu da uzun sürmedi: Muhalefet lideri Ariel Şaron’un Haremüşşerif’e 

yaptığı tartışmalı ziyaret, ikinci Filistin intifasının fitilini ateşledi. 

İslami Cihad ve Hamas, her eylemle güç toplamaya başladı. 

Arafat son yıllarına Ramallah’taki karargahı Mukata’da hapis hayatı 

yaşayarak geçirdi. 

Bir yandan Filistinliler içinde büyüyen iktidar kavgasına, diğer yandan 

İsrail’in sürgün ve suikast tehditlerine meydan okudu. 
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FİLİSTİNLİLER ARASINDA İKTİDAR MÜCADELESİ 

Arafat’ın Filistinliler üzerindeki mutlak kontrolüyle ilgili rahatsızlık 

son olarak, Filistin Kurtuluş Örgütü üyesi Ebu Mazen olarak da bilinen 

Mahmud Abbas’ın başbakanlığı sırasında bir kez daha su yüzüne çıktı. 

Arafat, Ebu Mazen’in başbakanlığını desteklemedi. 

2003 yılı Mart ayında, Filistin parlamentosu (Filistin Yasama Konseyi) 

başbakanlık makamının oluşturulmasını onayladı. 

ABD’nin yaptığı baskı sonucu Mayıs 2003’te Ebu Mazen başbakan 

olarak atandı. 

Başbakan ve aynı zamanda Filistin Kurtuluş Örgütü’nün genel sekreteri 

olan Ebu Mazen, Arafat’tan sonra en üst düzey yetkiliydi. 

Ebu Mazen, Arafat ile görüşmeye reddeden Bush yönetimi tarafından 

desteklendi. Ebu Mazen İsraillilerin de müzakere masasına oturmak isteye- 

bileceği bir isim olarak düşünüldü. 

Ancak Arafat, Ebu Mazen’in başbakanlığına karşı çıktı. Hamas ve İsla- 

mi Cihad örgütleriyle mücadele konusunda tam bir destek vermeyince, Ebu 

Mazen güvenliği sağlamakta başarısız oldu. 

İktidar mücadelesini Yaser Arafat kazandı ve Ebu Mazen 2003 Ey- 

lül’ünde istifa etmek zorunda kaldı. 

Ebu Mazen’in istifasının ardından başbakanlığa Ahmet Kurey geçti. 

Kurey de bir ara iktidar mücadelesi nedeniyle istifa etmiş olsa da görevde 

kaldı. 

Arafat, 11 Kasım 2004’de Paris’te öldü. Cenazesi için 12 Kasım’da 

önce Kahire’de bir tören düzenlendi. Daha sonra Ramallah’ta topra- 

ğa verildi. Arafat’ın ölümüyle Filistinli gruplar arasındaki çatışmalar arttı. 

FKÖ’ye Mahmud Abbas lider oldu. El-Fetih’de Faruk Kaddumi yö- 

netime geldi. 

Filistin devleti meclis başkanı ise Ruhi Fattuh oldu. Ancak HAMAS’ın 

genel seçimlerde birinci parti çıkması Filistin’i yeniden karıştırdı. İsrail ve 

ABD hemen HAMAS’ı tanımadıklarını açıkladı. Türkiye’de ise iktidarda 

bulunan AKP yöneticileri, HAMAS yetkililerini Ankara’ya davet etti. Bu 

girişimler büyük tepki topladı. İlerleyen günlerde Filistin-İsrail çatışması 

bitmek tükenmek bilmeyen çilesiyle süre geldi. HAMAS ve Lübnan’daki 
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Hizbullah’ın İsrail askerlerini kaçırması üzerine, İsrail saldırıları hızlan- 

dı. HAMAS’lı birçok bakan tutuklandı. ABD’nin desteğiyle İsrail Filis- 

tin topraklarını işgale ve masum sivilleri öldürmeye devam etti. Bu sırada 

Lübnan’a girdi. ABD dışında hemen hemen tüm ülkeler İsrail’in Lübnan 

saldırısını derhal durdurmasını istedi. ABD desteğiyle aylar süren saldırı- 

larda binlerce çocuk ve kadının ölümüne kimse aldırış dahi etmedi. 

BM’nin araya girmesiyle İsrail saldırıları durdu. Lübnan’a barış gücü 

gönderilmesine karar verildi. Eylül 2006’daTBMM’de alman bir kararla 

bu ülkeye Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de gönderilmesine karar verildi. 

Ancak 2011 yılına gelindiğinde HAMAS ile FKÖ 2001 Mayıs ayında 

anlaştı. Mısır lideri Bubarek’in halk ayaklanmasıyla iktidardan uzaklaştıran 

Askeri Yönetim FKÖ ile HAMAS liderlerini Kahire’de bir araya getirerek 

barış imzalamalarını sağladı. ABD ve İsrail bu gelişme- ye sıcak 

bakmazken, Türkiye ve Avrupa ülkeleri, Filistin Devleti’nin kuruluşuna 

giden bu adımı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Fi- listin halkı iki 

ayrı yönetim tarafından temsil ediliyordu. İsrail ve batılı ülkeler HAMAS’ı 

halen terör örgütü olarak kabul etmesine karşın Tür- kiye her iki yönetimle 

görüşmelerini sürdürüyordu. 

ABD, 10 Eylül 2018’de FKÖ’nün temsilciliğini kapattı. Çaresiz kalan ! 

FKÖ, bu kararı “savaş ilanı” olarak açıkladı. 

2020 yılına gelindiğinde, son bir kaç yıl içersinde Filistin’de beklenmedik 

gelişmeler oldu. Tramp’ın ABD Başkanı olası, damadının Yahudi oluşu ve bir 

numaralı yardımcısının fanatik Evancelis oluşumu, Filistinliler için tam bir 

kabus oldu. Amerika Filistine yaptığı tüm yardımları kestiğini açıkladı. 

FKÖ’nün bürosunu kapattı. Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etti. İşgalci İsrail 

yerleşimcileri resmen tanıdı. FKÖ lideri Abbas’ın 2019 Temmez ayında, İsrail 

ile yapılan tüm  anlaşmaların  askıya alındığını açıklaması bir şeyi 

değiştirmedi.  İşin ilginç yanı, başta Suudi Arabinta, Mısır gibi Arap ülkelerin, 

tüm bu gelişmeler karşısında sessiz kalmasıydı.  

İsrail – Filistin çatışmasındaki efsanevi kadın militan  Leyla Halid 

sonrasında kadın intihar bombacılarının kullanılmaya başlanılması 

milattır. Mayıs 1991’ de Tamil Kaplanları’nın kadın kolundan 

Thenmozhi Rajnatram’ın Hindistan Başbakanı Rajiv Gandhi’ye yaptığı 

intihar saldırısı  tarihe ilk kadın intihar bombacısı olarak kaydedilmiştir. 

İsrail – Filistin çatışmasının ilk kadın intihar bombacısı kadının, Arafat’ın 

İntifada sırasında GÜLLER ORDUSU diyerek ifade ettiği kadın 

destekçileri arasından çıkmıştı.  27 Ocak 2002’de FATAH üyesi  Wafa 

İdris’in Kudüs’deki Yafa Yolu caddesindeki saldırısı Ortadoğu 

tarihindeki ilk kadın saldırısı olarak kabul edildi. (İntihar Bombacılığının 



41 

 

 

Kısa Tarihi – Doç. Dr. Salih Bıçakçı Khas Üniversitesi)   

28 Ocak 2020 tarihinde ise  ABD Başkanı Turamp, beraberinde  İsrail 

Başbakanı Netenyahu oladuğu halde, yeni bir Barış Planı açıkladı. Tek 

taraflı plana göre İsrail bir kez daha Amerika’nın desteğini arkasına alaran 

adeta bir işgal planı sundu. Türkiye ve Filistin’in anında sert karşılık 

verdiği plana Mısır’ın destek verdiği görüldü. 

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail’in Batı Şeria’daki işgal – 

yerleşim alanlarını genişletmesi üzerine 19 Mayıs 2020 tarihinde 

yaptığı açıklamada ABD ve İsrail ile yaptıkları tüm anlaşmalardan 

çekildiklerini açıkladı. 

Bu güne kadar yapılan bütün anlaşmaların oyalama taktiğinden başka 

bir şey olmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştı. ABD’nin tam desteğiyle 

istediği her şeyi elde eden İsrail, Birleşik Arap Emirliği ile de bir anlaşma 

yaparak ilişkileri normalleştirdi. Filistin’in Arapların umurunda olmadığı 

bir kez daha anlaşıldı...   

 
EL- ASSIFA 

FKÖ ile ilgili olmadığı öne sürülen ayrılıkçı bir Filistin teşkilatı, 29 

Ağustos 1981’de üç militanı Viyana’da bir sinagogu basarak 2 kişinin 

ölmesine, 18 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Örgüt, batı ülkelerindeki 

Yahudilere ve İsrail kuruluşlarına karşı silahlı ve bombalı saldırılarda bu- 

lunuyor. 

 
FATAH DEVRİM KONSEYİ   (EBU NİDAL GRUBU) 

1967 yılında, İsrail ile yapılan altı gün savaşlarından sonra Yaser Arafat 

ile ters düşen Ebu Nidal tarafından 22 Kasım 1974’de kurulan Fatah Dev- 

rim Konseyi’nin 3 bin civarında mensubu olduğu sanılıyor. Dünyanın en 

tehlikeli teröristlerinden biri olarak bilinen Ebu Nidal, 1985 Şubat’ında bir 

Fransız dergisi ile yaptığı röportajda, örgütün hedefini şu şekilde açıkladı: 

“Örgütüm Kral Hüseyin’i ve Siyonist düşmanla görüşme yapan her- 

kesi, yani Filistin devriminin karşısında olan herkesi Filistinli ya da Arap 

olmalarına bakılmaksızın öldürme kararı almıştır.” 

Ebu Nidal’ın sağ kolu Hüseyin Bozudi, Peru’nun başkenti Lima’da  

iki arkadaşıyla birlikte yakalandı (1988). Ortadoğu’dan Güney Amerika 

ülkelerine kadar örgütlenme ağı kurduğu sanılan örgütün üst düzey kur- 

maylarından Mahmud Abed Attada, Venezüella’nın başkenti Karakas’da 

ele geçirildi. 

1999 yılında Mısır’da kanser tedavisi gördüğü hastaneden kaçarak 
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Bağdat’a geçen, Ebu Nidal olarak bilinen Benna’nın 21 Ağustos 2002 

günü, Irak güvenlik güçlerinin kendisini tutuklamak üzere evine gitti- 

ği sırada intihar ettiği, hastaneye kaldırılan Ebu Nidal’ın 8 saat sonra 

öldüğü Irak İstihbarat Dairesi Başkanı Tahi Celil Habbuş tarafından 

açıklandı. 

Merkezi önceleri Suriye ve Irak’ta bulunan Ebu Nidalcılar, son olarak 

Libya’da örgütlendiler. Sabri Halil Al Banna’nın (Ebu Nidal) liderliğindeki 

terör gruplarından bazılarının adları şöyle: 

Fatah Devrim Konseyi (FRC), Kara Haziran Örgütü (BJO), Arap Dev- 

rim Tugayı (ARB), Sosyalist Müslümanlar Devrim Teşkilat (ROSM), Kara 

Eylül Teşkilatı (BS)). 

Örgüt, Yaser Arafat’a suikast dahil yüze yakın eylem gerçekleştirdi. Çe- 

şitli ülkelerde Filistinli, Suriyeli ve Yahudi yetkililere saldırı düzenleyen 

örgüt, 24 Temmuz 1985’de Ankara’da görevli Ürdün 1. Katibi J. Ziyad 

Satı’yı öldürmüştü. 

 
POLİTİK AMAÇ 

Örgütün hedefi, Siyonizme karşı silahlı mücadele, Avrupa ve Ortado- 

ğu’daki İsrail hedeflerine saldırmak ve Arafat yanlısı Filistinlilere karşı 

terör kullanarak bir İsrail-Filistin anlaşmasını önlemek. Mısır, Ürdün, Ku- 

veyt, Suudi Arabistan ve Körfez’deki diğer karşıt rejimleri de hedef alan 

Ebu Nidal, İsrail’in ortadan kaldırılması için Arap Birliğini amaçlıyor. Ebu 

Nidal taraftarlarının yakalayan birçok ülke, bu kişilerin serbest bırakılması 

için El Fetih Konseyi tarafından ya tehdit edilmiş, ya da kardı eylemlere 

hedef olmuştur. 

 
ÖRGÜTÜN GEÇMİŞİ 

El Fetih, dünyanın en tehlikeli, en kanlı ve en acımasız örgütü olarak 

bilinir. 

Yaser Arafat, 1973 yılında sadece İsrail ve işgal edilmiş topraklarda bu- 

lunan İsrail hedeflerine karşı eylem düzenlenmesine karar vermiş. Ancak, 

Arafat’ın bu fikrine karşı çıkan Ebu Nidal, Filistinlileri hapse atan bütün 

ülkeler ile İsraillilerin bulunduğu her yerde eylem yapmayı savunmuştur. 

Bu amaçla kendi örgütünü kuran Ebu Nidal kanlı eylemlere başladı. 

El Fetih’in kurulmasına yardımcı olarak Yaser Arafat’ın yanında yer 

alan Ebu Nidal, bu tarihlerde Arafat’ın Bağdat temsilcisi olmuştu. Ebu Ni- 

dal, Irak’ın desteğiyle Arapların Sesi adlı bir radyo istasyonu ile Wafa adlı 

bir haber ajansı kurdu. Filistin Devrimi adlı bir yayın organı çıkartan Ebu 
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Nidal’ın Libya, Irak ve Lübnan’da kampları bulunuyor. 

Arafat, 1993 yılında emirlerine karşı çıkması üzerine Ebu Nidal hak- 

kında ölüm kararı verdi. 

Nisan 1978’de, Arafat’ın emirlerini geçersiz kılmayı hedefleyen Ebu 

Nidal yanlısı Fetih örgütü liderlerinden Muhammed Davut Awdah (Ebu 

Davut), Güney Lübnan’dan İsrail’e eylem yapmaya giderken yakalanarak 

tutuklandı. Ebu Nidal, Fetih solcularını güçlendirerek Arafat’ı devirmeyi 

amaçlamışsa da bunda başarılı olamamıştır. Türk solcu gruplarıyla da iliş- 

kisi olan Ebu Nidal’ın adamları, İsrail sınırı boyunca zaman zaman eylem- 

ler düzenlemektedir. 

 
REHİNELER 

El-Fetih Devrim Konseyi’nin eylemleri arasında, batılı gazeteci, diplo- 

mat veya turistleri kaçırarak rehin alma da bulunuyor. Örgüt bu rehineleri 

İsrail veya batılı ülkelerde tutuklu bulunan yandaşlarının serbest bırakılma- 

sı için kullanıyordu. Lübnan’da birçok batılıyı kaçıran örgüt, Libya lideri 

Kaddafi’nin araya girmesiyle bunların bir kısmını serbest bıraktı. 

Fatah Devrim Konseyi tarafından, 1978 yılında Akdeniz’de bir yattan 

kaçırılan Fransız Jacqueline Valente ile erkek arkadaşı Belçikalı Fernand 

Hautekina ve küçük kızları Sophie, 10 Nisan 1990 günü serbest bırakıldı. 

Aynı ay içersinde, 1986 yılında kaçırılan Amerikalı Frank Harbert Reed’de 

serbest bırakıldı. 

 
EYLEMLER 

Örgüt İstanbul’daki Neva Şalom Sinagogu’na düzenlenen saldı- 

rıyı da üstlenmişti. Bu örgütün terör faaliyetleri arasında, 1980 yılında  

Brüksel’de İsrail Ticari Ateşesi’nin öldürülmesi, Ürdün’ün Yeni Delhi 

Büyükelçisi’nin yaralanması, 1984’de Atina’da bir İngiliz diplomatın öl- 

dürülmesi, Mısır komandolarının kurtarma operasyonu sırasında 60 kişinin 

öldüğü Malta’ya giden Mısır uçağının kaçırılması, biri çocuk 16 kişinin 

öldüğü 60 kişinin yaralandığı Roman ve Viyana havaalanlarına makinalı 

tüfek ile el bombalı saldırılar da bulunuyor. 

Arafat’a karşı 1984’de Kuzey Yemen uçağına ve Yeni Delhi’de kaldığı 

otele konulan bombaların, Ebu Nidal militanlarının eylemleri olduğu sa- 

nılıyor. 

Diğer Arap teröristler gibi marksist ülkelerden ve Avrupalı terörist- 

lerden hiçbir yardım kabul etmeyen Ebu Nidal’ın eylemleri arasında, 
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FKÖ’nün ılımlı kanadından Said Hamami, Ali Yasin ve İzzettin Kalak’in 

öldürülmeleri de bulunuyor. 

İran’da Humeyni rejiminin etkili olmasıyla birlikte Irak desteğinden 

yoksun kalarak Suriye saflarına geçen Fatah Devrim Konseyi, Avrupa’daki 

Yahudiler ile sinagoglara karşı kanlı eylemlerde bulundu. 3 Ekim 1980’de, 

Paris’in Copernic Sokağı’ndaki sinagog baskınında 4 kişi öldü, 20 kişi de 

yaralandı. 29 Ekim 1981 ‘de, Belçika’nın Anvers şehrindeki Yahudi mahal- 

lesinde meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 106 kişi yaralandı. 1 Mayıs 

1981’de, Araplarla Yahudileri uzlaştırmaya çalışan Avusturya Başbakanı 

Kieisk’in yakın dostu Heinz Nittle öldürüldü. 29 Ağustos 1981 ‘de, Viyana 

sinagogu basıldı. 1982’de Paris’deki bir Yahudi lokantasının bombalanma- 

sı sonucu 6 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. İstanbul’daki sinagog baskınında 

ise 24 kişi hayatını kaybetti. 

Örgütün diğer önemli eylemleri arasında, 1988 Mayıs ayında Sudan’ın 

Hartum şehrinde Akropol Oteli ile Suden Kulübü’nün basılması da bulunu- 

yor. Bu eylemde 5’i İngiliz 8 kişi ölmüş, çoğu Amerikalı 21 kişi yaralanmıştı. 

 
ÖRGÜT İÇİNDE TEMİZLİK! 

1989 Kasım ayının ilk haftasında yayınlanan bir haberde, Ebu Nidal’ın 

örgüt içinde bazı temizlikler yaptığı öğrenildi. Ebu Nidal grubu içinde bazı 

isyanlar olduğu ve bu kişilerden 150’sinin öldürüldüğü ortaya çıktı. Ebu 

Nidal’ın, yönetici durumunda olan 20 isyancıyı bizzat kurşuna dizdiği ve 

Libya’nın Trablus şehri yakınlarındaki evinin bahçesine gömdükten sonra 

üzerine beton döktüğü iddia edildi. Arafat’tan koptuktan sonra kurduğu ör-  

gütte tek başına hakimiyet kurmayı amaçlayan Ebu Nidal, 1988 yılında da 

Hacı Ebu Musa dahil birçok yöneticiyi aynı sebeple öldürdü. 

4 Eylül 1989 tarihinde, Fatah Devrim Konseyi’nin bir yetkilisi tarafından 

Beyrut’ta yapılan açıklamada, 23 Ağustos 1989 günü Rabah Abdül Rahim’in 

Sayda’nın güneyindeki Ain el-Hilal mülteci kampında öldürülmesinden so- 

rumlu 15 casusun öldürüldüğü bildirildi. Öldürülen 15 gerillanın, çeşitli Arap 

ülkeleri adına çalıştığı öne sürülmüştü. (İsrail ile barış anlaşması yaptığı için 

FKÖ lideri Arafat ile yardımcılarının, Ebu Nidal’ın emri ile öldürmeyi plan- 

ladıkları iddia edilen bazı koruma görevlileri Ekim 1993’de tutuklandı.) 

El Fetih Devrim Konseyi Sözcüsü Velid Halid, 23 Temmuz 1992 

günü Beyrut’un güneyindeki Bar Elias, Filistin mülteci kampı yakınlarında 

silahlı saldırı sonucu öldürüldü. 
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FKC (FİLİSTİN KURTULUŞ CEPHESİ) 

Bu örgütün doğuşu bir hayli karışıktır. George Habaş komutasındaki 

Filistin Kurtuluş Halk Cephesi örgütü ideolojik esneksizlik, iç tartışmalar 

ve kişisel çatışmalar sonucunda Filistin Kurtuluş Halk Cephesi, FKHC- 

Genel Komutanlık ve FKC olarak üç gruba ayrıldı. 

Önceleri iki gruba da yakın olan FKC, Ahmed Cibril’in liderliğini 

yaptığı FKHC-Genel Komutanlık’ın, 1976 yılındaki Suriye’nin Lübnan’a 

saldırısını desteklemesi üzerine 1977’de iki örgütten de koparak bağım- 

sızlığını ilan etti. Irak’ın desteğini alan FKC, Muhammed Ebu El Abbas 

tarafından resmen kuruldu. Cibril’e karşı Yaser Arafat’ın da desteğini alan 

FKC, 1981’de Şam’da yapılan Filistin Milli Konseyi’nde sandalye kaza- 

narak varlığını iyice hissettirmeye başladı. 1983 yılının sonlarına doğru 

FKC, Ebu El Abbas’ın örgütün Suriye’ye çok yakınlaştığım farketmesiyle 

üç gruba ayrıldı. Gruplardan birini Ebu Abbas Irak’tan yönetirken, diğe- 

rini Talat Yakup Irak ve Suriye’den, üçüncüsünü de Abdül Fatan Ganem 

Libya’dan idare etmeye başladı. Talat Yakup ve Abdül Fatan Ganem’in 

başkanlıklarını yaptıkları FKC grupları, Yaser Arafat’ın FKÖ liderliğine 

karşı çıktılar. Ebu El Abbas ‘in yönettiği grup ise Arafat’ın liderliğini des- 

teklemesine rağmen Arafat’ın bazı barış hareketlerine karşı çıktılar. 

FKC’nin üç grubu da genelde, İsrail’e kendi topraklarında doğrudan 

saldırılarla terör uygulayarak ve İsrail’in olduğu yerde bağımsız bir Filistin 

Devleti kurarak İsrail’i ortadan kaldırmak amacım paylaştılar. 

300 militanı bulunan FKC’nin eylem alanları İsrail, Lübnan ve 

Avrupa’dır. FKC, eylemlerinde yaratıcılık ve teknik zeka gösteren bir ör- 

güttür. Hava eylemlerinde balon ve planörler kullanan ilk Filistin örgütü 

olan FKC’nin önemli eylemleri ve eylem teşebbüsleri şunlardır: 

Temmuz 1978: Tire’de 51 UNIFIL askeri kaçırıldı. Rehinelerin birkaç 

saat sonra salıverilmeleri için FKÖ gücünü kullanmak zorunda kaldı. 

Temmuz 1980: Bir sıcak hava balonu kullanarak İsrail’e sızmaya ça- 

lışan girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Balonun patlaması sonucunda 1 

terörist öldü. 

Mart 1981: Tek kişilik planörlerle İsrail’e sızmaya çalışan iki terörist 

İsrail askerleri tarafından yakalandı. 

Nisan 1981: Yine sıcak balonla İsrail’e geçmeye çalışan iki FKC mi- 

litanı İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldü. Militanların üzerinden 

İsrail’de hapiste bulunan FKC üyelerini kurtarmak için yapılacak saldırının 

planları çıktı. 
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Ekim 1985: İtalyan tur gemisi Achille Lauro kaçırıldı. 2 gün açık denizler- 

de dolaştırılan gemi, tekerlekli sandalyedeki bir Amerikalının öldürülmesin- 

den sonra serbest bırakıldı. Teröristler ve liderleri Ebu El Abbas teslim oldu. 

22 Nisan 2001’de İmad el Zbaydi, bir otobüs durağında bomba patlattı, 

60 kişi yaralandı. 

18 Mayıs 2001’de Mahmud Marmaş, bir alışveriş merkezinin önünde 

kendisini havaya uçurdu, 5 kişi öldü. 

1 Haziran 2001 ‘de Said Hotary Tel Aviv’deki bir diskoteğin önünde 

vücuduna bağlı bombayı patlattı 21 kişi öldü. 

9 Ağustos 2001 ‘de İzzeddin Masri bir gitarın içine soktuğu bombayla 

intihar saldırısı düzenledi, 15 kişi öldü. 12 Ağustos 2001 ‘de Muhammed 

Nasır, Hayfa yakınlarındaki Wall Street Cafe’yi vurdu, 21 kişi yaralandı. 

4 Eylül 2001 günü Raed Barguti bombalı eylemini Ortodoks Yahudi 

kılığına girerek gerçekleştirdi, 20 kişi yaralandı. 9 Eylül 2001’de Arap 

asıllı İsrailli olan Muhammed İhbeyşi, tren depo- sunu havaya uçurdu, 3 

kişi öldü. 

26 Kasım 2001’de Tayzer el Ajrami, Gazze’deki bir kontrol noktasında 

İsrailli 2 subayı yaraladı. 

1 Aralık 2001’de Nebil Kalbiyeh bir .ortağıyla geceleyin çocukları he- 

def aldı, 11 kişi öldü. Yine aynı tarihte Usame Baher, Kalbiyeh ile birlikte 

düzenlediği intihar saldırısında öldü. 2 Aralık 2001 ‘de Mahir Habeşi, 

Hayfa’da bir otobüsü bombaladı, 15 kişi öldü. 5 Aralık 2001 ‘de Davut 

Ebu Suey bir otele saldırdı, 2 kişi yaralandı. 25 Ocak 2002 günü Saffet 

Halil, patlayıcıların içine çivi doldurarak 

eylem yaptı 25 kişi yaralandı. 

27 Ocak 2002 günü Vefa İdris adlı bir kadın yeni bir akım başlattı: ka- 

dın intihar bombacılar... 1 ölü. 

16 Şubat 2002 günü Sadık Hafed, bir yerleşim yerinde bir pizzacıyı 

havaya uçurdu, 2 kişi öldü. 27 Şubat 2002 günü Darin Ebu Ayşe bir kontrol 

noktasına saldırdı, 3 kişi yaralandı. 

2 Mart 2002’de Muhammed Daragmeh bir bara saldırdı, 9 kişi öldü. 9 

Mart 2002 günü Fuad Hurani, Kudüs’te bir çay bahçesine saldırdı 11 kişi 

öldü. Mart 2002’de Rafed Diyak, bir şehiriçi otobüsünde bomba patlattı, 7 

kişi öldü. Mart 2002’de Muhammed Haşikeh kendini havaya uçurdu, 2 kişi 

öldü. 27 Mart 2002 günü Abdül Baset Odeh, otel restoranına daldı ve 

bombayı patlattı, 26 kişi öldü.  29 Mart 2002 günü Ayat Akras, bir muhafızı 

ve 17 yaşındaki bir kızı öldürdü. 30 Mart 2002’de Muhanen Selahat, Tel 

Aviv’deki bir lokantayı havaya 
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uçurdu. 32 kişi yaralandı. 31 Mart 2002’de Sadi Tobasi Hayfa’daki bir 

restoranı kana buladı, 15 kişi öldü. 

Örgütün, günümüzde HAMAS ve FKÖ karşısında ciddi bir etkinliği 

bulunmuyor. 
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SAMİR KADAR GRUBU 

Bazı Arap teröristler tarafından gerçekleştirilen eylemler, herhangi bir 

grup tarafından üstlenilmemiştir. Bu teröristlerin arkasında FKÖ veya Ebu 

Nidal’ın da bulunduğu sanılmaktadır. 

Amerikan Hava Yolları Pan Amerikan’a ait bir yolcu uçağında 21 Ara- 

lık 1988 günü patlayan ve 270 kişinin ölümüne yol açan bombalı eylemin, 

Libyalı SAMİR KADAR tarafından gerçekleştirildiği sanılıyor. İnterpol 

tarafından “Profesör” kod ismiyle tanınan 39 yaşındaki Samir Kadar’ın, 

“Bombalı radyo” eylemini, Bonn’daki İran Büyükelçiliğinde planladığı ve 

yeni yılın ilk haftasında da Almanya’yı terk ettiği öne sürüldü. Moskova’da 

eğitim gördüğü, altı değişik kimlikle dolaştığı ve çeşitli eylemlerde toplam 

354 kişinin ölümüne yol açtığı ileri sürülen Samir Kadar’ın toplu katliam- 

larından biri de 37 kişinin öldüğü Roma’daki sinegog baskınıydı. 

 
FHMC (FİLİSTİN HALKI MÜCADELE CEPHESİ) 

Filistin gerillalarından Behçet Ebu Garbiyah, FKÖ’den Binbaşı Fayez 

Hamdan’la birleşerek 1967’de Filistin Halkı Mücadele Cephesi’ni kurdu. 

1970’de Ürdün’ün boşaltılmasından sonra FKÖ İdari Komitesi’nde 

FHMC’nin eylemlerinin geciktiği ifade edildi. Ekim 1973 Savaşı’ndan 

sonra FHMC canlandı ve eylemlere başladı. 1974 yılında Garbiyah tas- 

fiye edilerek örgütün liderliğine Dr.  Samir Kadar getirildi. 1982 yılın-   

da, İsrail’in Lübnan’ı işgaliyle, örgüt, Suriye’nin desteğiyle daha güçlü 

hale geldi. FHMC ayrıca 1985’de Arafat’a karşı Filistin Milli Kurtuluş 

Cephesi’ne katıldı. 

Örgütün merkezi Şam’dadır. Ayrıca Lübnan’ın Bekaa Vadisi’nde de üst- 

lenmişlerdir. İsrail Hava Kuvvetleri 1985’de Beyrut’un yakınındaki Şam 

ve Bekaa Vadisi’ndeki Bar Elias’da bulunan FHMC mevzilerine saldırdı. 

FHMC de bu saldırıya roket saldırıları ve sınır eylemleri ile karşı koydu. 

Örgüt üstlenilmeyen birçok hareketin sorumluluğunu üzerine almıştır. 

Libya ve Suriye’nin desteklediği FHMC, 1975 yılında bir Amerikan al- 

bayını kaçırarak ve İsrail’de yaptığı bombalamalarla sesini iyice duyurdu. 

1985 yılının Eylül ayında, Atina’da bir yüzme havuzunun bombalanarak 

18 sağır-dilsiz İngiliz turistin öldürülmesinden, Ebu Nidal ile birlikte so- 

rumlu tutuldular. 
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FHKC (FİLİSTİN HALK KURTULUŞ CEPHESİ) 

El Hakim (fikir adamı) olarak tanınan Dr. George Habaş (Abu Master)’in 

liderliğini yaptığı Marksist-Leninist Filistin Kurtuluş Halk Kurtuluş Cep- 

hesi, 11 Aralık 1967’de Suriye’de kuruldu. Bin civarında gerillaya sahip 

olan FHKC, Suriye, Güney Yemen ve Libya tarafından finanse edilip 

desteklenmektedir. FKÖ’nün İsrail ile yaptığı barış anlaşmasına şiddetle 

karşı çıkan örgütlerin başını çeken FHKC, Filistin meselesini çözümleme 

ve Filistin’in tamamen kurtulması fikrine bağlıdır. Habaş’ın amaçlarını ise 

şöyle sıralayabiliriz: 

“Dünya çapında gerçekleştirilecek olan Marksist-Leninist hareketin 

parçası olarak bir Filistin Mücadelesi imajını yaratmak... Her türlü ba- 

rış anlaşmasına karşı çıkarak silahlı mücadeleye devam etmek Filistin’de 

Marksist-Leninist bir hükümet kurmak...” 

Ancak, FHKC’de bulunan birçok önemli isim günümüzde Arafat’ın ya- 

nında yer aldı. 1968 Temmuzunda, Roma’dan İsrail’e giden bir El-Al uçağını 

kaçırarak sesini duyuran FHKC (Genel Komutanlık), 1970’li yılların başında 

en aktif, en şiddetli ve en kuvvetli uluslararası bir örgüt haline geldi. 

FKÖ’nün ileri gelenlerinden ve yeni kurulan Filistin Devleti’nin yöne- 

ticilerinden olan ünlü Leyla Halid’in FHKC adına yaptığı iki önemli eyle- 

me burada değineceğiz. 

Bu eylemlerden ilki 29 Ağustos 1969’da Tel-Aviv’den Los Angeles’e 

gitmekte olan TWA uçağının Roma’ya indiği sırada, uçağa binen Leyla 

ile bir arkadaşı tarafından Şam’a kaçırılmasıdır. 

Bu eylemden sonra Beyrut’ta estetik ameliyatı olan Leyla Halid 6 

Eylül 1970’de bir El-Al uçağını kaçırmak istedi. Ancak, uçaktaki si- 

vil İsrailli görevliler, Leyla’nın Patrick Arguello adlı Nikaragua’lı ar- 

kadaşını öldürdüler. Leysa ise İngiliz polisi tarafından teslim alındı. 

Londra’daki bu olay üzerine FKHC’nin diğer iki timi Ürdün’de örgüt 

denetimindeki Dawson’a indirilen yolcuları rehin aldı. Üç gün sonra 

bir İngiliz uçağını kaçıran FKHC militanları, yolcular karşılığında 

Leyla Halid’in serbest bırakılmasını sağladılar. 

İsrailliler Leyla Halid’in peşini bırakmadılar. Estetik ameliyatına 

rağmen Beyrut’ta, evinde yatağının altına bomba koydular. Terlikleri- 

ni ararken bombayı gören Leyla Halid kurtuldu. Ancak kız kardeşi, 1 
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Ocak 1976 tarihinde, düğün gününde Leyla’nın Ur’daki evinde Mos- 

sad ajanları tarafından öldürüldü. Ajanların onu Leyla zannederek 

öldürdüğü sanılıyor. Eylem alam olarak Avrupa ile Ortadoğu’yu seçen 

FHKC, 1973 yılında bir Japon uçağının kaçırılarak havaya uçurulma- 

sı, 1976 Ağustos ayında bir El-Al uçağı içinde 4 yolcunun öldürülmesi 

gibi kanlı eylemleri gerçekleştirdi. Daha sonra komünist ülkeler ta- 

rafından Avrupa kentlerinde eylem yapmaya zorlanan örgüt, masum 

insanları öldürmeye başladı. Bunun üzerine şimşekleri üzerine çeken 

George Habaş, Avrupa eylemlerinden vazgeçerek, sadece İsrail hedef- 

lerine yöneldi. 

FHKC gerillaları, 1974 yılında Tel-Aviv’de kalabalık bir tiyatroya at- 

tıkları el bombası ile 3 kişiyi öldürüp, 54 kişiyi yaraladılar. 

1984 Mart ayında İsrail’in Ashdod şehrinde bir otobüse düzenlenen sal- 

dırıda 3 yolcu öldürüldü. Bir ay sonra da Ashelon da bir otobüsün kaçırı- 

larak bir kişinin öldürülmesi ve 8 kişinin yaralanması, 1987 Mayıs ayında 

ise Metullah Kasabası’nın roket yağmuruna tutulması eylemleri gerçekleş- 

tirildi. 

FHKC, Avrupa’daki Marksist terör gruplarıyla güçlü bağlar kurdu. (Ör- 

güt Türkiye’de de aynı paraleldeki gruplara kapılarını açarak militanların 

eğitilmesini sağladı. Bu yardımlaşma günümüzde de devam etmektedir.) 

Bu ilişkiler FHKC’nin ününün duyulmasını sağlayan kanlı Avrupa eylem- 

lerini kolaylaştırdı. Habaş, 1972 yılında 27 kişinin öldüğü Tel-Aviv’de 

bulunan Lod Airport terminal binasına yapılan otomatik tüfekli saldırıda 

Japon Kızılordu örgütüne mensup teröristleri kullandı. Bu eylem örgütün 

Marksist terör gruplarıyla kurduğu bağın ne kadar güçlü olduğunu göster- 

di. (1984’de 21 kişinin yaralanmasına yol açan patlama da bu örgüt üyeleri 

tarafından gerçekleştirilmiştir.) 

Filistin Kurtuluş Halk Cephesi, ideolojik esneksizlik, iç tartışmalar ve 

kişisel çatışmalar sonucu üç gruba ayrıldı. George Habaş’a karşı çıkan Ah- 

met Cibril’in oluşturduğu FKHC-Genel Komutanlık bu grupların arasında 

en güçlü olanıdır. Diğer güçlü bir grup da, Ebu El Abbas’ın liderliğini 

yaptığı Filistin Kurtuluş Cephesi’dir. 

Örgütün İsrail hedeflerine karşı saldırıları zamanla devam etti. 24 Ka- 

sım 1990’da Lübnan’dan İsrail’e sızmak isteyen 5 gerillanın bulunduğu 

bot, İsrail hücumbotları tarafından fark edilince batırıldı. 26 Kasım 1990 
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günü ise bir gerilla, Seba Köyü yakınlarında elindeki bombayı patlatarak 

5 İsrail askerini öldürdü. Bu olaydan bir gün sonra, İsrail uçakları Lüb- 

nan’daki Ebu Nidal kampını bombaladı. 

FKHC lideri George Habaş, 1992 yılı başlarında beklenmedik bir ra- 

hatsızlık geçirdi ve 30 Ocak 1992 günü tedavi edimek üzere gizlice götü- 

rüldüğü Fransa’dan Tunus’a getirildi. Olayın duyulması üzerine Fransa’da 

geniş çapta tepki meydana geldi. Fransa’daki tepkiler üzerine 3 bürokrat ile 

Fransız Kızılhaç Başkanı görevlerinden alındılar. 

Örgüt, 5. Kongresi’ni 1993 Ağustos ayında yaptı. FKÖ’nün imzaladığı 

barış anlaşmasından sonra İsrail’e karşı küçük çapta saldırılar düzenleyen 

FKHC gerillalarından bazıları (1993 Ekim-Kasım ayları) İsrail askerlerin- 

ce öldürüldü. 

Örgütün lideri Habbaş, trafik kazası sonrası rahatsızlığı devam edince 

istifa etti. 2000 yılında Şam’da 150 örgüt delegesinin katıldığı bir konuş- 

mada örgüt liderliğinden istifasını açıklayan George Habbaş sağlık duru- 

mundaki olumsuzluğu gerekçe gösterdi. Yerine Ebu Ali Mustafa geçti. 

Filistin militanlarının İsrail askeri üssüne düzenlediği saldırıya misil- 

leme olarak düzenlenen saldırıda FHKC liderlerinden Ebu Ali Mustafa 

öldürüldü. 25 Ağustos 2001 akşamı düzenlenen roketli saldırı da Ebu 

Ali Mustafa ölürken, yardımcısı Abdülrahim Maluh yaralandı. 

İsrail ordusu, Batı Şeria ve Gazze’de Filistinlilerin denetiminde olan 

bölgelerden çekilmeleri yolunda talimat aldığını bildirdi. Ordu tarafından 

yapılan açıklamada, “Filistin yönetiminin denetimindeki topraklarda bulu- 

nan güçlerin, bu bölgelerden tamamen çekileceği’ kaydedildi. 

Açıklamada, Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki birliklere, “Filistinlilere 

yönelik saldırı amaçlı hareketlerden kaçınmalarının” istendiği belirtildi. 

Bu arada, İsrail ordusunun Cenin civarında işgal ettiği topraklardan 

çekildiği bildirildi. Filistinli güvenlik yetkilileri, İsrail ordusunun Batı 

Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kenti civarındaki Filistin kontrolündeki top- 

raklardan çekildiğini kaydettiler. 

2001 Aralık ayında ise bu örgüte bağlı iki intihar komandosu Kudüs’te 

kendini havaya uçurdu. 10 kişi öldü. Gazze ve Cenin’e de bir saldırı düzen- 

leyen örgüt militanları 1 İsrailli, 6 Filistinlinin ölümüne ve 5 kişinin yara- 

lanmasına neden oldu. Yine aynı tarihlerde Doğu Kudüs’te bulunan Yahu- 
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di mahallesindeki eylemlerinde ise 4 kişi yaralandı ve Hayfa’da belediye 

otobüsünü bombalayarak 26 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldular. 

1968 yılında Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ni kurarak 1976 yılında Ugan- 

da ya kaçırdığı uçak ile adından söz ettiren George Habbaş 27 Ocak 2008 

tarihainde, 81 yaşında sürgünde yaşadığı Ürdün de hayatını kaybetti. 

2018 Mayıs ayında ABD İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıdı.  

Protesto gösterilerinde 64 kişi öldü, 3 bin kişi yaralandı. 2020 yılına 

gelindiğinde, ABD’deki Filistin büroları kapatılmış, yardımlar 

kesilmişti. Filistin gösterileri devam ederken, İsrail’in orantısız 

saldırıları sonucu ölü ve yaralı kayıpları devam ediyordu.. 

 
FKHC ve CARLOS 

FKHC adına eylemlerde bulunan Carlos adlı meşhur terörist de birçok 

kanlı saldırıya imzasını atmıştı. Filistin Kurtuluş Halk Cephesi’ne verdi- 

ği destekle tanınan (önemli eylemleri: 1972 Münih Olimpiyatları’nda 11 

İsraillinin öldürülmesi, aynı yıl 21 Aralıkta 3 ölümle sonuçlanan OPEC 

Bakanlar Kurulu Toplantısı’nın basılması, 27 Haziran 1973’de Fransız giz- 

li servisinin 2 elemanının öldürülmesi, 31 Aralık 1993’de Marsilya’da 5 

kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalama eylemi, 5 kişinin öldüğü 1982 

Mart ayında Paris Belediye Başkanı JWacxues Chirac’a yönelik tren saldı- 

rısı...) Çakal lakaplı terörist Filistinli ve Batı Avrupalı teröristlerle birçok 

bombalama eylemine karışmıştı. 

Gerçek adı İlyiç Ramirez Sanchez olan Venezüellalı bu terörist, 1994 

Ağustos ayında Sudan’da yakalanarak Fransa’ya teslim edildi. 

 
FKHC-GK (FİLİSTİN KURTULUŞ HALK CEPHESİ GENEL 

KOMUTANLIK) 

Dr. George Habaş’ın FKHC’nin liderliğine getirilmesi üzerine Ahmet 

Cibril, FKHC-GK’yi 1968’de kurdu Suriye ve Libya tarafından destekle- 

nen örgütün amacı, İsrail Devleti’ni yok ederek yerine bağımsız bir Filistin 

Devleti kurmak ve bu süreç içinde yapılacak anlaşmaları reddederek ılım- 

lıların saf dışı bırakılmasını sağlamaktır. 

FKHC-GK’nin terör eylemleri; Mektup bombaları kullanma, kaçırma 

ve İsrail hedeflerine yönelmekten ibarettir. Örgüt ASALA’nın yamsıra, 

gerilla eğitimi için Lübnan’a militanlarını gönderen diğer Marksist terör 

örgütleriyle işbirliği içindedir. Cibril bu örgütlerle ortak eylem de yapar. 

Hava, deniz ve karadan sızarak İsrail hedeflerine saldırı gerçekleştiren 
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FKHC-GK’nin silah deposu da bir hayli zengindir. İsrail’e karşı gerilla sa- 

vaşı veren Cibril’in örgütünün elinde, Sovyet SA-7 uçaksavar mermileri, 

ağırtop ve planörlerin yanı sıra RPG-7 tanksavar roketleri ile kalaşnikof 

makineli tüfekler vardır. Örgütün bu silahları, komünist bloku ülkeleri ile 

Suriye ve Libya’dan sağladığı söylenir. 

FKHC-Genel Komutanlık’ın önemli eylemleri arasında şunlar vardır: 

Temmuz  1968: Roma’dan Tel-Aviv’e giden bir El-Al uçağını  kaçırıp 

Cezayir’e götürdüler. Teröristler İsrail’deki 100 tutuklunun salıverilmesini 

istediler. Haftalar sonra İsrail sadece 6 Arap tutukluyu serbest bıraktı. 

1969: Atina’dan Tel-Aviv’e giden İngiliz Hava Yolları GWA’ya ait bir 

uçak Şam’a kaçırıldı. Yolcular indirilip, saatli bombayla uçak havaya uçu- 

ruldu. 

Nisan 1974: İsrail Kiryat Shemona’da bir apartmanda 18 kişi öldürüldü. 

Baskını gerçekleştiren 3 gerilla, 4 saatlik çatışma sırasında 2 İsrail polisini 

de öldürdü. 100 Filistinlinin hapishanelerden salıverilmesini isteyen intihar 

komandoları, kaçamayınca el bombalarının pimlerini çekip intihar ettiler. 

Nisan 1979: Güney Lübnan’dan kaçırdıkları bir İsrail askerine karşılık 

76 Filistinli değiş-tokuş edildi. 

Eylül 1982: Beyrut’tan kaçırdıkları 3 İsrail askerini, 2,5 yıl rehin tuttuk- 

tan sonra 1985 Mayısında 1150 Filistinliyle değiştirdiler. 

Kasım 1987: Bir intihar komandosu planör kullanarak başarılı bir şe- 

kilde İsrail’e sızdı ve 6 İsrail askerini öldürdü. Baskında, 7 İsrail askerini 

yaralayan intihar komandosu da öldü. 

1986’da Ahmet Cibril yaptığı bir basın toplantısında, “İsrail ve Ameri- 

kan uçaklarıyla seyahat eden yolcuların güvenlik içinde olmayacağım” ilan 

etti. Bu tehditten sonra 1988 yılının Aralık ayında, İskoçya üzerinde infilak 

ederek düşen uçağa düzenlenen sabotajın ardında, Samir Kadar’ın yanısıra 

FKHC-Genel Komutanlığı’nın da bulunduğu ileri sürüldü. Bu sabotaj için 

örgütün İranlı radikallerden 10 milyon dolar aldığı da iddia edildi. Batılı 

kaynaklar İran’ın söz konusu parayı Ahmet Cibril vasıtasıyla FKÖ’ye ver- 

diğine inanıyor. 

FKÖ lideri Yaser Arafat’ın yaptığı Barış Anlaşması’na karşı çıkan Ah- 

met Cibril’in liderliğindeki Genel Komutanlığı’nın bulunduğu kamp, 10 

Ocak 1992’de İsrail uçaklarının saldırısına uğramış, ancak saldırıda sadece 

7 Bedevi hayatını kaybetmiştir. 
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FDKC (FİLİSTİN DEMOKRATİK KURTULUŞ CEPHESİ) 

1968 yılında kurulan Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi siyasi ve silahlı 

mücadeleyi birlikte yürüterek Filistin’in bağımsızlığını sağlamayı amaçlıyor. 

Liderliğini Naif Havatme, Yasar Abed, Abdülkerim Hammad’ın yürüttüğü 

FKDC, Rusya, Libya, Cezayir, Suriye ve Lübnan’da üstlenmekteydi. 

İsrail’in tek taraflı olarak ilan ettiği güvenlik bölgesinde, FDKC üyesi 

3 gerilla, 26 Nisan 1993 günü Talloussah Köyü yakınlarında öldürülmüştü. 

Rusya’da eğitim gören 500 gerillası bulunan FDKC, Küba’dan yardım gö- 

rüyor ve Nikaragua’daki Sandinist gerillalar ile işbirliği yapıyordu. 

Marksist-Leninist bir örgüt olan Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi, 

komünist lider Mahir Çayan’ın eşi Gülten Çayan’ın aracılığıyla 1971 yılın- 

da THKP-C’ye para ve silah yardımı yapmıştır. 1971 yılının yaz aylarında 

THKP-C liderleri Fransa’daki aşırı sol örgütlerden destek sağlama (mad- 

di ve silah) çalışmalarına başlamışlardı. Bu çalışmalar sırasında Paris’te 

bulunan Gülten Çayan’a, örgüt üyesi Türkan Şahin vasıtasıyla bir mektup 

ulaştırılır. Çayan’ın Naif Havatme’ye götürdüğü mektubu yazan Yusuf Kü- 

peli, Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi’nden yardım ister. 

THKP-C’nin bu isteğini kabul eden Havatme, örgütü “manevi yönden” 

desteklediklerini belirterek, kısa bir süre sonra mali ve silah yönünden yar- 

dımda bulunacaklarına dair söz verildiği biliniyor. 

Proteler devrim olmaksızın Filistin devletinin kurulamayacağına inanan 

ve bu yolda mücadele veren Naif Havatme, Afrika, Asya ve Latin Ameri- 

ka’daki sosyalist örgütlerle işbirliği yapmaktan kaçınmaz. Filistin kurtuluş 

hareketinin, tam bir sosyalizm eğitimi görmeden gerçekleşmeyeceğini ileri 

süren Havatme, Filistin için imzalanan bütün anlaşmalara ve imza için ha- 

zırlanan anlaşma taslaklarına karış çıkar. Yaser Arafat’ın uzlaşmacı tavrı- 

nın Filistin davasına zarar verdiği kanaatindeki örgüt, eylemlerini sadece 

İsrail içinde ve İsrail’in işgal ettiği topraklarda yapmaktaydı. 

Havatme ile Ebu Rabbu’dan başka Abdülkerim Hammad ve Ebu Leyla 

gibi önemli isimleri bulunan Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi’nin ses 

getiren eylemleri ise şöyle: 1974 Mayısında, bir okulu işgal eden, İsrail as- 

kerlerinin üniformalarına benzer giysiler içindeki gerillalar 27 İsrailliyi öldü- 

rüp, 134 kişiyi yaraladılar. 1979 Martında, Carter’in İsrail’i ziyaretini protes- 

to için İsrail otobüslerine bomba koydular. Mayıs 1998’de İsrail Endüstri ve 

Ticaret Bakanı Ariel Sahor’un otomobiline molotof kokteyli attılar. 
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Örgüt, İsrail’in elinde bulunan Filistinlilerin serbest bırakılması için re- 

hineler almak gibi gösterişli eylemlerin yanısıra küçük bombalamalar ve el 

bombaları ile çeşitli saldırılar da gerçekleştirmiştir. 

FKÖ lideri Yaser Arafat’ın İsrail ile yaptığı anlaşmaya karşı çıkan 

örgüt, 1993 sonlarına doğru bazı protesto eylemlerinde bulundu. Filistin 

Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi olarak da tanınan FDKC, FKÖ karşıtı 

diğer Filistin örgütleri gibi, işgal altındaki toprakları kurtarmak için, İsrail 

ile sonuna kadar silahlı mücadeleyi sürdüreceğini açıklamıştı. 

 
HALKIN MÜCADELE CEPHESİ 

Halkın Mücadele Cephesi, Saamir Goşe tarafından kuruldu. FKÖ için- 

de Marksist bir çizgiyi savunan Halkın Mücadele Cephesi, İsrail İçlerinde 

düzenlenen bazı eylemlerle adını duyurdu. Son yıllarda her herhangi bir 

etkinliğine rastlanmamaktadır. 

 
ŞAYKA 

“Filistin Devrim Kartalları” ve “Yıldırım” adlarıyla da tanınan Şay- 

ka, 1968 yılında İssam El Kadir ve Sami el Altari tarafından kuruldu. Mer- 

kezi Şam’da bulunan Şayka, Suriye güdümündedir ve bu ülke tarafından 

desteklenir. 

İsrail’i yok ederek Suriye yanlısı bir Filistin devleti kurmayı amaçlayan 

Şayka, Filistin hareketini Suriye adına kontrol etmeyi de hedefler. Suri- 

ye tarafından, politik amaçlarım yaygınlaştırmak için kurulan Sayka’nın, 

Filistin hareketinde önemli bir rolü yoktur. Suriye, Sayka’yı, Müslüman 

Kardeşler Örgütüne karşı düzenlediği eylemlerde de kullanır. 

Suriye’nin kendi amaçları için kullandığı örgüt, ismini, 1971 yılında 

Avusturya’da Sovyet Yahudileri’ni taşıyan bir trene yaptığı saldırı ile duyur- 

du. Şayka 1979 yılında arka arkaya eylemler yapmaya başladı. Bu yılın Mart 

ayında Paris’te iki bombalama olayını gerçekleştiren örgüt, 10 Yahudi öğren- 

cinin yaralanmasına sebep oldu. Aynı yılın Mayıs ayında İsrail’in Tiberias 

Kasabası’nın Kuzey sınırında 2 İsrailliyi öldüren Şayka, 32 kişiyi de yaraladı. 

1979 yılının Temmuz’unda, Ankara’daki Mısır Büyükelçiliği’nin işga- 

li ve 2 türk polisinin şehit edilmesi ile 20 rehinenin yaralanmasından so- 

rumlu tutulan Şayka, son eylemini 1987’de yaptı. Bu yılın Temmuz ayında, 

İsrail’e denizden botla sızmaya çalışan 2 gerilla ölü olarak ele geçirildi. 
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MUHAMMED’İN ORDUSU 

Muhammed’in Ordusu’nun varlığı, Körfez Savaşı’ndan hemen sonra 

ilk kez Ürdün Radyosu’ndan duyuldu. Örgütün, İsrail topraklarına girerek 

50 İsrailli askeri öldürdüğünü açıklayan radyo, İsrail’deki bazı eylemleri 

de üstlendiğini iddia etti. 1992 yılı başlarında, Ürdün’de bazı bombalama 

eylemlerini gerçekleştirdiği gerekçesiyle idama mahkum edilen 8 kişi-  

nin bu örgütün üyeleri olduğu açıklandı. Uluslararası Af Örgütü sözcüsü, 

Muhmmed’in Ordusu’na üye 8 kişinin Askeri Mahkamede yargılandığını 

ve şahıslardan ikisinin gıyablarında mahkum edildiğini açıkladı. 

 
Şİİ EMEL ÖRGÜTÜ 

Aslen İranlı olan İmam Musa Sadr tarafından 6 Temmuz 1975 yı- 

lında kurulan “Lübnanlı Direniş Grupları” (Efuacel Mukaveme el- 

Lübnaniye) adını taşıyan bu hareket, daha çok kısa adı ile Emel olarak ta- 

nınır. Örgütün temelinin atılışı ise, 13 Nisan 1975 günü Aynı Rumeneh’deki 

bir kilisede, Falanjist (Kata’ib) Partisi lideri Piler Cemayel’in bulunduğu 

ayin sırasında, bir otomobilden açılan ateş sonucu üç hıristiyanın ölmesiyle 

başlayan iç savaş sonrasına rastlar. Suriye tarafından desteklenen Şii Emel 

Örgütü’nden kopan bazı gruplar daha sonra İslami Cihad ve Hizbullah ör- 

gütlerini oluşturdular. Örgütün liderliği, İmam Musa Sadr ile Albay Akif 

Haydar tarafından yürütülmektedir. 

Emel’in bünyesinde Şii’ler fazla olmasına rağmen, örgütün ileri ge- 

lenlerinden Albay Akif Haydar, yaptığı açıklamaların birinde, “EMEL’in 

saflarında sünni müslümanlar ile hıristiyanların da bulunduğunu, ideolojik 

olarak da bugünkü İran’dakine benzer bir İslam Devleti kurmayı düşünme- 

diklerini” belirtmişti. 

Suriye desteğindeki Şii Emel ile İran yanlısı Hizbullah arasında şiddetli çar- 

pışmalar olurken, Emel örgütünün büyük bölümü Hizbullah saflarına geçmişti. 

Emel Hareketi ile Hizbullah arasında 2020 Eylül ayında Lübnan’da çıkan 

çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 

 
İSLAMİ EMEL HAREKETİ 

1982 yılında EMEL’ in kuruluşunda yer alan Hüseyin Müsavi tara- 

fından kuruldu. EMEL’deki hizipleşmeler sonucu, 1982 Haziran ayın- 

daki bazı gruplar, örgütteki Marksist düşünceye karşı çıkmaktaydı. El 

Bekaa’da, Beyrut’da ve Güney Lübnan’da faaliyet gösteren, “İslami Emel 

Hareketi”nin lideri Hüseyin Müsavi, Hizbullah ile de çok yakın ilişki için- 
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deydi. Örgüt, kendisini Hizbullah’ın bir parçası olarak kabul etmektedir. 

Lübnan’daki batılı askeri güçlere karşı bazı intihar saldırılan düzenleyen 

“İslami Emel Hareketi” İran tarafından destekleniyordu. 

 
ARAP BAĞIMSIZLIK CEPHESİ 

Lideri Ebu Ahmet olarak tanınan Abdürrahim Ahmet’tir. Eski Irak gizli 

servisi tarafından yönetildiği sanılan örgüt, Körfez Savaşı’ndan sonra mad- 

di yönden Irak desteğinden yoksun kaldı. Ancak, 1992’den sonra yeniden 

örgütlendiği sanılıyor. Örgüt üyelerinin çoğunluğunu Ürdünlü ve Iraklı 

Araplar oluşturuyor. 

 
İSLAM DEVRİMCÎ EYLEM HAREKETİ HÜSEYİN GÜÇLERİ 

Örgütün adı ilk kez Körfez Savaşı’ndan önce duyuldu.”İslam  Devrim- 

ci Eylem Hareketi Hüseyin Güçleri” adına, Lübnan’ın Baalbek bölgesinde 

yapılan bir açıklamada, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in emir- 

leriyle saldırılara başlanacağı bildirildi. Bu açıklamada, “İntihar saldırıları, 

Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin’i savunmak için yapılacaktır. Amacı- 

mız Saddam’ın değil, Irak’ın ve bölgenin diğer Müslüman halklarını savun- 

maktır. Önümüzdeki günlerde dünya, sözümüzde duracağımızı görecektir” 

denildi. Örgüt adını, Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’den alıyor. 

 
İSLAMİ CİHAD 

“Kutsal İslam Savaşı” anlamına gelen bu örgüt 1952 yılında Filistin’de 

Gazze bölgesindeki Rafah kentinde doğan Fethi İbrahim Şikaki tarafın- 

dan kuruldu. Şikaki, belli bir süre Kudüs’te öğretmenlik yaptıktan sonra tıp 

eğitimi görmek için Kahire’ye gitti. Burada yayınladığı “Humeyni, İslami 

Çözüm ve Alternatif’ adlı eser yüzünden tutuklandı. Tıp tahsilini tamam- 

ladıktan sonra Gazze’ye geri dönen Şikaki burada Hamas hareketine katıl- 

dı. Bir takım görüş ve yöntem farklılıklarından dolayı bu örgütten ayrılıp 

İslami Cihad örgütünü kurdu. Filistin’den Lübnan’a sürgün edilen Şikaki 

orada bir süre kaldıktan sonra Şam’a yerleşti. 26 Ekim 1995’te Mossad 

tarafından Malta’da öldürülene kadar faaliyetlerini Şam’dan yönetti. 

Şikaki’nin ölümünden sonra örgüte Ramazan Abdullah Şallah liderlik 

etmeye başladı. Koyu Sünni bir yapıya sahip bu örgütte Arafat önderliğin- 

deki FKÖ’lü bir mücadeleye karşıydı. 
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İslami Cihad örgütünün adı ilk kez 24 Mayıs 1982’de duyuldu. Fran- 

sız elçiliğine yapılan saldırı sonucu 12 kişi yaralandı. Lübnan’daki 

Hizbullah’ın önderi Fadullah’ın kontrolünde İran yanlısı Şii bir örgüt olan 

İslami Cihad’ın liderliğini Hüseyin Musevi yapıyordu. 

Batılı istihbarat kaynaklarının başını ağrıtan en tehlikeli ve gizli ör- 

gütlerden biri olan İslami Cihad, Beyrut’un yanısıra birçok ülkede çeşitli 

eylemlere karıştı. İslami Cihad adı altında toplanan gruplar aynı adı kul- 

landıkları gibi, zaman zaman da hiç duyulmamış isimler kullanmaktaydı. 

İslami Cihad’ın amaçları, İran’dakilere benzemekte ise de, temeli Lübnan 

Şiiliği’ne dayanmaktadır. Örgütün üyeleri de Lübnanlı Şiiler’den oluşmak- 

tadır. Şiiler, siyasi güç kazanmak ve dini hüviyetlerini ispatlamak için İran 

Devrimi örneği ile harekete geçmişler ve bu nedenle de terör eylemleri ile 

bağlantılı çeşitli gruplar oluşturmuşlardır. İslami Cihad’ın doğrudan İran’a 

bağlı olduğu ve emirleri Şam’daki İran elçiliğinden aldığı iddia ediliyordu. 

Örgütün ana gruplarını “İslami Emel ve Hizbullah (Allah’ın Partisi)” 

adıyla bilinen kuruluşların oluşturduğunu iddia edenler de bulunuyor. 

Dünyanın çeşitli ülkelerinde meydana gelen çok sayıda olay, İslami Ci- 

had tarafından üstlenilmiştir. İslami Cihad adına üstlenen her saldırı ola- 

yından sonra, aynı saldırıyı değişik isimli başka kuruluşların da üstlendiği 

dikkatleri çeken bir husustur. İstanbul’daki Sinagog baskınından sonra 

adları daha önce hiç duyulmamış olan “İslami Direniş” ve “Filistin 

İntikam Örgütü” adlı grupların da aynı taktik doğrultusunda ortaya 

çıktıkları sanılıyor. 

İslami Cihad’ın adının duyulduğu olaylar şunlar: 

1983’de Lübnan’daki Amerikan deniz piyadeleri ve Fransız karargahı- 

na yapılan saldırıda 250 kişi öldü. Bu olayla birlikte bir anda terör dünya- 

sında ön plana çıkan İslami Cihad, ardından Kuveyt’teki ABD Büyükelçi- 

liğini bombalı bir kamyonla havaya uçurdu. Bunları, Beyrut’taki Amerikan 

Büyükelçiği’nin bombalanması ve Amerikalı, Fransız, İngiliz ve Alman re- 

hinelerin sokaktan toplanması takip etti. (Bugün İslami Cihad’a bağlı grup- 

ların elinde gazeteci, din adamı ve profesörlerin de aralarında bulunduğu 

yaklaşık 20 rehine var. Bunlardan Terey Anderson adındaki gazeteci, 1300 

günlük rehineliğiyle bu alanda rekor kırmıştır.) 

İslami Cihad’ın, Türkiye’yi de eylem alam seçmesi yeni bir olay değil- 

dir. 1988’de Beyrut’da ard arda yayınlanan bildirilerde, Türkiye, “Emper- 
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yalistlerle işbirliği yapmakla suçlanmış ve Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in 

cezalandırılacağı” belirtilmişti. İslami Cihad’ın, Lübnan’da barınan PKK 

ve ASALA’yla Türkiye’ye karşı işbirliği yaptığı biliniyor. Türkiye’de çeşit- 

li bombalama eylemlerini gerçekleştiren örgütün, 1986 yılında Ankara’da 

Ürdün İdari Ateşesi Zait Satı  ve  Suudi Arabistanlı  Diplomat Abdülga- 

ni Bedavi’yi, İran’ın talimatıyla öldürdüğü sanılıyor. Örgüt 1 Temmuz  

1989’da ise Kıbrıs Rum kesimindeki bir haber ajansına gönderdiği mektup 

ile Türkiye’yi tehdit etti. Örgüt mektubunda, Türkiye’yi, Arap İslam Alemi 

aleyhinde olacak şekilde ABD ile işbirliği yapmakla suçluyordu. 

6 Eylül 1986 günü, İstanbul Şişhane’de, Musevi’lere ait Neva Şalom 

Sinagog’u Ortadoğu kökenli iki terörist tarafından basıldı. Saldırganlar 

sinagogda bulunan Yahudileri önce otomatik silahlarla taradı, daha sonra 

da üzerlerine benzin dökerek ateşe verdiler. 24 kişinin hayatını kaybettiği 

olayda, teröristler, ellerindeki bombaları karın boşluklarında patlatarak 

intihar ettiler. İntihar saldırısı gerçekleştiren örgütün, İslami Cihad bün- 

yesindeki bir grup olduğu sanılıyor. Olaydan sonra gazetelere telefon eden 

bazı kişiler, eylemi “İslami Direniş”, Filistin İntikam örgütü” ve adı hiç 

duyulmamış “Kuzey Arap Birliği Teşkilatı” adına üstlendiler. 

İslami Cihad’ın üyesi olduğu sanılan Lübnan’lı terörist İbrahim 

Abdullah’ın sevgilisi Jacquelline Eşber, 1982’de İsrailli diplomat Yaaccu 

Barsimantov’u öldürdü. Eşber, Lübnan’da kaçırılan Fransız rehineler ola- 

yına da karışmıştı. 19 Eylül 1989 günü, Çad-Nijerya sınırında düşerek 171 

kişinin ölümüne neden olan Fransız UTA şirketine ait uçağın düşürülme- 

sini de İslami Cihad örgütü üstlendi. Bu eylemi İslami Cihad’ın “İDRİS 

MİSKİNİ” adlı grubunun yaptığı anlaşıldı. Bu arada, 39 ay örgütün elinde 

bulunan ABD’li rehine Robert Pollil, 22 Nisan 1990 tarihinde serbest bı- 

rakıldı. 

Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği ‘ne, 20 Şubat 1991 günü patlayıcı 

madde atan İslami Cihad, saldırıyı, Türkiye’nin Körfez Krizi sırasındaki 

tutumunu protesto için düzenlediklerini açıkladı. 

1995 yılma kadar önemli bir gelişme göstermeyen örgüt 1995 yılının 

başlamasıyla birlikte yeniden adını duyurmaya başladı. 22 Ocak 1995’de 

Enver Muhammed Şakir ve Salih Abdülhamid Muhhamed adlı iki intihar 

komandosunun İsrail’in Netanya kasabasında düzenledikleri bombalı ey- 

lem sonucu 11 ‘i asker, 21 kişi öldü, 62 kişi yaralandı. 
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9 Nisan 1995’de Kfar Darom yerleşim bölgesinde patlayıcı dolu bir 

otomobilin infilak ederek 6 kişinin ölümü, 40 kişinin yaralanmasıyla so- 

nuçlanan olayı da İslami Cihad üstlendi. 

26 Ekim 1995’de İslami Cihad’ın lideri Prof. Fethi Şakaki, Malta’da 

otelinden çıkarken Mossad ajanları tarafından öldürüldü. Bu olaydan sonra 

bombalı kamyonun Gazze Şeridinde infilak etmesi sonucu 7 İsrail askeri 

ve bir ABD’li öğrenci öldü. Şakaki’nin ölümü birçok islamcı grup tarafın- 

dan çeşitli ülkelerde protesto edildi. 

İslami Cihad, Filistin-İsrail arasında devam eden çatışmalar sırasında 

yeniden ortaya çıktı. 3 kişinin öldüğü 17 Temmuz 2001’deki intihar sal- 

dırısını İslami Cihad üstlendi. Batı Şeria’da 24 Eylül 2001’de bir İsrailli 

kadının vurularak öldürülmesi eylemini de aşırı dinci İslami Cihad Kudüs 

Tugayları üstlendi. Örgüt tarafından Lübnan’da yapılan açıklamada, “Bu 

saldırıyla cihat ve direnişimizin sürdüğünü, ateşkesle ilgimiz bulunmadığı- 

nı teyit ederiz. Siyonist düşmanın kalbinde yeni saldırılar sürecek” denildi. 

İsrail polisi, 28 yaşındaki Salit Sheetrit adlı kadının, Ürdün Vadisi’nde 

eşiyle seyahat ettikleri araçlarına ateş açılması sonucu öldürüldüğünü açıkladı. 

Aşırı dinci İslami Cihad örgütü, 2001 Eylülünde İsrail ve Filistin ara- 

sında yaklaşık bir yıldır devam eden kanlı çatışmaları durdurmaya yönelik 

ateşkesi reddettiğini açıkladı. Örgüt, Beyrut’taki Reuters ajansına faksla 

gönderdiği açıklamada, “İslami Cihad, Siyonist düşmanın savunmasız Fi- 

listin halkına yönelik saldırısının devam ettiği bir dönemde yapılan sözde 

ateşkesi reddediyor” denildi. 

 
REHİNELER BIRAKILIYOR 

İran ve Suriye destekli İslami Cihad tarafından Lübnan’da kaçırılan ba- 

tılı rehinelerin salıverilmesi ABD’liRobert Polli’den sonra da devam etti. 

Serbest bırakma konusunda Hizbullah ile İslami Cihad’ı ikna eden Suriye 

ve İranlı yetkililer, ABD ile bu konuda gizli bir görüşme yapmış ve yapılan 

anlaşmadan sonra salıvermeler başlamıştı. 

5 yıldır İslami Cihad’ın elinde bulunan İngiliz gazeteci John Mc Carthy, 

8 Ağustos 1991 günü serbest bırakıldı. 

İngiliz Terry Waite ile ABD’li Thomas Sutherland. 18 Kasım 1991 tari- 

hinde serbest bırakıldılar. 
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Aralık ayının ilk haftasında ise Joseph Cicippio serbest bırakıldı. 

1984 yılında kaçırılan ve Tunus’daki FKÖ kamplarına yapılan saldırılar 

üzerine 1985’de öldürülen CIA’in istasyon şefi William Buckley’in cesedi 

27 Aralık 1991 günü Beyrut’ta bulundu. 

 
ANKARA VE ARJANTİN SALDIRILARI 

28 Ekim 1991 günü, Ankara’nın Çankaya semtinde oturanlar güne 

İslami Cihad’ın yerleştirdiği bir bombanın patlama sesi ile başladı- 

lar. Amerikalı Çavuş Victor Marwik’in aracına konan bombanın saat 

07.40’da patlaması sonucu Marwik parçalanarak öldü. Otomobile 

binmek üzere olan eşi ise hafif yaralandı. 

Patlamadan 50 dakika sonra ikinci bir bubi tuzağı, Mısır’ın Ankara Bü- 

yükelçiliği Basın İdare Amiri Abdullah el Kharaby’nin otomobilinde pat- 

ladı. Ateşenin sol bacağının koptuğu olayda, arka koltukta oturan iki çocu- 

ğu ise şans eseri kurtuldu. Saldırıyı üstlenen İslami Cihad üyeleri, Filistin 

İslam topraklarının emperyalist ve siyonistlere peşkeş çekilmesine vasıta 

olanlara karşı eylemlerine devam edeceklerini söylediler. 

İsrail’in, Ankara Büyükelçiliği Güvenlik Amiri ve Mossad görevlisi 

Ehud Sadan. 7 Mart 1992 günü, Çankaya’da otomobiline yerleştirilen 

bombanın patlaması sonucu öldü. Hizbullah lideri Musavi’nin intikamı- 

nı almak amacıyla düzenlenen saldırılardan biri olduğu sanılan patlama sı- 

rasında yoldan geçerken yaralanan 18 yaşındaki Kaya Kaman adlı genç de 

tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti. Bu saldırının 2000 

yılında Ankara’da düzenlenen operasyon sonucu İran kaynaklı olduğu sap- 

tandı. Kudüs Savaşçıları adı verilen bir grubun İranlı ajanların talimatıyla 

bu tarz eylemler gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Eylem timinin başı Ferhan 

Özmen ile arkadaşları yakalandı. 

18 Mart 1992 tarihinde, Arjantin Buenos Aires’deki İsrail Konsolos- 

luğu bombalandı. Bomba yüklü bir minibüs ile düzenlenen intihar saldı- 

rısında 27 kişi öldü. 240 kişi yaralandı. Beyrut’ta İslami Cihad tarafından 

yapılan açıklamada, olayın Ebu Yaser adlı bir intihar komandosu tarafından 

gerçekleştirildiği ve eylemin Hizbullah lideri Şeyh Abbas Müsavi’nin öl- 

dürülmesine misilleme olarak yapıldığı bildirildi. 

2 Mart 1993 günü, Tel Aviv’de 10 kişi İslami Cihad militanlarınca bı- 

çaklandı. Bu yaralılardan ikisi daha sonra öldü. Eylemin Filistinlilerin sü- 

rülmesine misilleme olarak yapıldığı açıklandı. 
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İslami Cihad militanları 4 Eylül 1994’de Gazze’ye devriye gezen İsrail 

askerlerine saldırarak, birini öldürdü, ikisini yaraladı. 11 Kasım 1994 günü 

ise Hisham İsmail Abdel Rahman Hamad adlı 21 yaşındaki intihar koman- 

dosunun düzenlediği eylem sonucu 3 İsrailli asker öldü. Bu olaydan sonra 

İslami Cihad’ın askeri kanadı üyesi birçok militan tutuklandı. 

İsrail askeri birlikleri bir taraftan istihbarat çalışmalarını sürdürüyordu. 

İstihbarat çalışmaları sonucu MOSSAD ajanları, 2 Kasım 1994’de İslami 

Cihad liderlerinden Hani Abed’i öldürdüler. Gazze Şeridi’nde otomobili- 

ne konulan bombanın patlaması sonucu can veren Hani Abed’in ölümüyle 

ilgili örgüt tarafından yapılan açıklamada MOSSAD suçlanmıştı. 

İslami Cihad örgütü militanlarının 1999 yılında Mısır Hava Yolları’nın 

Türkiye’deki bürolarına yönelik eylemlerde bulunacağına dair istihbarat 

alınmış, bu bilgiler doğrıı çıkmamıştı. Yine İslami Cihad militanlarının 

İstanbul’da Musevilere ait sinagog, okul ve bazı Musevilere ait işyerleri 

ile İsrail Konsolosluğu ve İsrailli turistlerin kaldığı otellerle ilgili istihbarat 

çalışması yaptığı belirlenmişti. 

İslami Cihad’ın eylemleri, diğer Filistinli örgütler gibi 2000- 2001 yıl- 

larında arttı. Filistin-İsrail çatışmalarında İslami Cihad militanları da yer- 

lerini almıştı. 12 Ağustos 2001’de bir İslami Cihad intihar komandosu 50 

İsrailliyi yaraladı. 9 Eylül 2001’de Batı Şeria’nın Eriha kentinde 3 İsrailli- 

nin öldüğü saldırıyı İslami Cihad üstlendi. 

19 Eylül 2002’de Tel Aviv’de meydana gelen intihar saldırısı sonucu 40 

kişi yaralandı, olayı İslami Cihad Örgütü üslendi. 

8 Ekim 2002 günü El-Halil’de, bir İslam-i Cihad militanının açtığı ateş 

sonucu çıkan çatışmada biri Filistinli 12 İsrailli yerleşimci öldü. 

İslami Cihad’ın üst düzey komutanlarından Beha Ebu’l Ata, 8 

Kasım 2019  tarihinde İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırı 

sonucu  öldürüldü. 

ABD Başkanı Tramp 7 Aralık 2017’de  Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak 

tanıdığını ilan edince,  üçüncü intifada hareketi  başladı.  

2018’de Filistinlilerin GERİ DÖNÜŞ eylemleri başladı.  Üç yıl süren bu 

gösterilerde yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti. Bu göteriler 2020 yılına 

girildiğinde halen devam ediyordu. Her göteri sırasında, sivil Filistiniler 

İsrail kurşunlarına hedef oluyordu. 
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İSLAM DEVRİMİ YÜKSEK KONSEYİ 

Sairi Irak İslam Devrimi Yüksek Konseyi, 1982 yılında Tahran’da ku- 

ruldu. 

Irak rejimi aleyhtarı olan ve Beyrut’ta üstlenen İran ve Suriye destekli 

İslam Devrimi Yüksek Konseyi, Iraklı Şiiler’den oluşuyor. Örgütün lideri 

Ayetullah Seyid Muhammed Bekir Hekim’dir ve Tahran’da oturur. Kör- 

fez Savaşı’na katılmaması için Türkiye’yi tehdit eden örgüt, savaştan sonra 

İran’ın desteği ile Güney Irak’ta bir ayaklanma başlattı. Basra şehri başta 

olmak üzere birçok yerleşim merkezi İslam Devrimi Yüksek Konseyi’nin 

eline geçti. Ancak, meydana gelen şiddetli çarpışmalardan sonra bu yerleri 

geri alan Irak askerleri, çok sayıda örgüt yandaşını kurşuna dizdi. 

 
                               KARA EYLÜL 

Kara Eylül, FKÖ’nün 1970’de Ürdün kuvvetlerince bozguna uğratıl- 

ması üzerine oluştu. Munadamat Eylül El-Esvad adlı örgüt, FKÖ’nün 

bünyesinde önemli faaliyet gösteren Salah Halef (Abu İyad) tarafından 

kuruldu. 

İngiliz uçağının FHKC üyeleri tarafından kaçırılarak Ürdün’de örgüt 

denetimindeki Dawson’s Field’e indirilmesi Ürdün Kralı Hüseyin’in Filis- 

tinlileri ülkesinden kovmasına neden oldu. Bu da yüzlerce Filistinlinin ölü- 

müne neden olan kanlı çatışmalar doğurdu. Bu çatışmalara “Kara Eylül” 

dendi ve aynı adla bir grup doğdu. 

Kara Eylül’cüler 1971’de Kahire’de Ürdün Başbakanı Vasfi Tal’ı öl- 

dürdü. 1972’de, bilinen Münih Olimpiyatları baskınını düzenledi ve 11 

İsrailli sporcuyu öldürdü. FKÖ’nün silahlı organizasyonu şeklinde ey- 

lemlerini sürdüren Kara Eylül, Aralık 1972’de İsrail’in Bankong’daki el- 

çilik binasına, 1974’de Suudi Arabistan’ın Hartum’daki. elçilik binasına 

saldırdılar. Militanlar Lufthansa Havayollarına ait bir uçağı kaçırarak, 

rehinelerin hayatına karşılık Münih’de tutuklu bulunan arkadaşlarının sa- 

lıverilmesini sağladılar. Ancak, olimpiyat baskınını gerçekleştiren bütün 

militanlar, bulundukları veya yaşadıkları ülkelerde Mossad tarafından tek 

tek öldürüldü. 
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HİZBULLAH (ALLAH’IN PARTİSİ) 

 

İsmi Kur’an-ı Kerim’den alınan Hizbullah kelimesi, Allah taraftan, 

Allah’ın katında olanlar anlamına, genel manada da bütün müslümanları 

kapsamaktadır. Kelime Mu’tad bir çeviri ile Arap dünyasında şu anki kul- 

lanımıyla siyasi parti olarak kullanılmasının da etkisiyle, “Allah’ın Partisi” 

olarak tercüme edilmektedir. Zaten örgüt bunu yayınladıkları bildirilerde 

özellikle vurguluyor. Hizbullah’ın yayınladığı bir açık mektupta şöyle söy- 

lenmektedir. “Biz, Lübnan’da kapalı bir şekilde teşkilatlanmış bir parti 

veya politik bir grup değiliz, biz dünyanın her yerindeki müslümanlarıyla, 

İslam adına, sağlam ideoloji ve siyasi olarak bağlı olan bir ümmetiz.” 

Hizbullah adı ve içerdiği mana Humeyni’ye göre, Batı’da zaman içerisin- 

de ortaya çıkmış ulus-devlet kavramına karşı, bir devlet içerisinde tüm müslü- 

manları kapsayan bir kavram olarak ortaya atılmıştır. Gene Humeyni tarafın- 

dan öngörülen, İslam devletini oluşturmak ve idame ettirmek için geliştirilmiş 

bir kurum olan Velayeti Fakih kurumunu yönetimde esas kabul etmiştir. 

Esas itibarı ile Hizbullah örgütünün oluşmasında ve Şiî toplumunun 

radikalleşmesinde üç olay belirleyici olmuştur. Bunlar, Lübnan Şiî dini li- 

derlerinin ortadan kaybolması, İsrail’in Lübnan’ı 1978 ve 1982’de işgali 

ve İran İslam Cumhuriyeti’nin kurulmasıdır. En son etken Lübnan’daki Şiî 

toplumun politik olarak tek bir lider altında toplanmasında temel etkendir. 

Lübnan’da Şiî hareketlenmeler, 1959 yılında genç bir Şiî din adamı 

olan Şeyh Musa Sadr’ın Lübnan’a gelmesiyle başlamıştır. Sadr, Şiîlikte 

ayrı bir yeri olan, Necef ve Kum’da ortaya çıkan yeni Şiî hareketine bağlıy- 

dı. Sadr, iyi bir hatip olması ve dini bilgisini etkili bir şekilde kullanmasıyla 

zaman içerisinde halk üzerinde siyasi etki kurmaya başladı. Çalışmaları 

neticesinde, 1967’de “Yüksek İslam Şii Konseyi”ni kurmuş ve 1969’a 

kadar başkanlığını yapmıştı. Daha sonra 1970’te ilk Şii hareketi olan “Ha- 

reketül Mahrumin” (Mahrum Edilmişlerin Hareketi’ni kurmuştur.) 

1974 yılının ortasında bu örgüt genel olarak “EMEL”adı ile bilinen Af- 

waj el Mukavemetül Lübnaniyye” (Lübnan Direniş Tugayı), askeri bir 

yapıya dönüşmüştür. Sadr, Ağustos 1978’de Libya’ya giderken esrarengiz 

bir şekilde kayboluşuna kadar bu örgüte başkanlık etmiştir. Sadr’ın sahip 

olduğu dini kimlik, kullandığı radikal söylemlerle sol fikirlere saldırması 

genç Şiiler arasında kimsenin sahip olamayacağı bir yer sağlamıştı. Nite- 

kim Sadr’ın ortadan kaybolmasıyla, Emel örgütü daha sonraları onun yeri- 

ne bir liderde anlaşmaya varamayacak ve görüş ayrılıkları nedeniyle örgüt 

daha sonraları ikiye bölünecektir. Laik söylemler ile ortaya çıkan Nebüi 

Beri başkanlığında ayrı bir grup, dini söylemleri savunan Hüseyin Müsavi 
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tarafından El Amal EL İslamiye adlı bir örgüt kuruldu. 

Hizbullah, 1982 Haziran’ından sonra İsrail işgalini müteakip, İran Dev- 

rim Muhafızları (Pasdaran) tarafından gönderilen yardım ile faaliyetlere 

başlamıştır. 

Lübnan’da, ülkenin birkaç hakiminden biri olan Emel Örgütü’nün çağrı- 

sı üzerine Güney Beyrut’a gelip yerleşen bazı İran Devrim Muhafızları’nın 

kurduğu “Hizbullah”ın temeli, 1973-74 yıllarında “Lübnan Müslüman 

Öğrenciler Birliği” adıyla atıldı. Bu kuruluş, daha sonraki yıllarda,  

Hizbullahçıların önderliğini ve örgütlenmesini yapan, Muhammed 

Hüseyin Fadallah’ın emriyle “İslam Dava Partisi”ne dönüştü. Merkezi 

Beyrut’ta bulunan ve bugünkü lideri Fadallah olmasına rağmen, örgüt Şii 

lider Şeyh Suphi Tufeyli tarafından kurulmuştur. Musa Sard, Emel’deki 

taraftarlarıyla birlikte Hizbullah’a katıldıktan sonra ortadan kaybolmuştu. 

Muhtemelen Kaddafi’nin bu olayda parmağı olduğu sanılıyor. 

Hizbullah’ın isim babası Muhammed Gaffari’dir. Şah döneminde 

İran’da islamcı teorisyenlerden olan Gaffari hapishanede işkenceyle öldü- 

rülmüştü. Silahlı mücadeleyi farz gören Gaffari “tek bir parti vardır. O da 

Allah’ın partisidir” diyerek Hizbullah’ın temelini daha Humeyni dönemin- 

den önce atmıştı. 1979 devriminden sonra Gaffari’nin Hizbullahi anlayışı 

İran devriminin yarı resmi ideolojisi haline gelmişti. 

Lübnan’da İran’ın desteği ile ilk olarak “Lübnan Davası ve Öğrenci 

Birliği Hareketi” adıyla ortaya çıkan Hizbullah, kısa sürede büyümüştü. 

Örgütün güney kanadını örgütleyen Nasallah, fikir yapısını şekillendiren 

ise Fadallah idi. Hüseyin Abbas Müsavi ve Suphi El Tufeyli gibi isimler 

de teşkilatın yapılanmasında önemli emeği geçen kişilerdi. Öyle ki, Lübnan 

Hükümeti Fadallah’ı ülkedeki Şii nüfusun resmi temsilcisi olarak tanımıştı. 

Örgütün askeri gücü Bekaa Vadisi’nde üstlenmiş durumda. Burada Hiz- 

bullahçı militanları İranlı subaylar eğitiyor. Avrupa’ya eğitim için zaman 

zaman öğrenci de gönderen örgüt militanlara dolar olarak maaş veriyor. 

Örgüte ait eczane, okul, emek fabrikaları ve hastane gibi özel hizmet te- 

sisleri mevcut. Güney Beyrut’u ellerinde bulunduran Hizbullah, Lübnan 

Anayasası’nın yasaklamasına rağmen, egemenliği altındaki bölgelerde Şe- 

riat uyguluyor. Militanların ellerinde hafif silahların yanısıra 122 mm.’Iik 

toplar ve Lübnan Ordusu’na yaptıkları baskınlardan ele geçirdikleri zırhlı 

araçlar var. 

Lübnan’da hükümet yönetiminde de söz sahibi olan örgüt Ras El Ayn- 

Baalbek karayolu üzerinde bulunan El Rhovvan Oteli’ni askeri karargah 

olarak kullanıyordu. 
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Muhammed Hüseyin Fadallah önderliğindeki Hizbullah örgütünde 

Şeyh Subm Tufeyli İran İslam Devriminin Lübnan Danışmanlığını, Şeyh 

Abbas Müsavi örgütün askeri kanat sorumluluğunu, Şeyh İbrahim Amin 

ise tasarı halindeki Lübnan İslam Cumhuriyeti’nin İran Büyükelçiliği gö- 

revini yürütüyordu. 

 

Ellerinde batılı rehineler bulunan bu Şii terör örgütünün liderlerinden 

Şeyh İbrahim Amin, İslam devriminin şiddet yolu ile gerçekleşmesini sa- 

vunmaktadır. Hizbullah’ın diğer bir etkili lideri Şeyh Abbas Müsavi ise, 

Lübnan’ın Baelbek şehrini kontrol altında tutmaktadır. 

İran’ın yardımıyla, 1982 yılında, asıl silahlı kolunu kuran ve 1983 yı- 

lındaki intihar saldırılarıyla ismini duyuran (Beyrut’taki ABD Büyükelçi- 

liğine yapılan “bombalı araba” saldırısıyla 49 kişi öldü.) Hizbullah içinde, 

suikast ve bombalama eylemlerini gerçekleştirmek için “korku kuvvetleri” 

(Kuvvet el Rude) adlı bir grup yapılanmıştır. 

Tahran’daki Fransız Büyükelçiliği ile Fransız Hava Yollan Bürosu 9 

Kasım 1993 tarihinde bombalandı. Olayı üstlenen Hizbullah, Halkın Mü- 

cahitleri örgütü lideri Mesut Recavi’nin eşi Meryem Recavi’ye Fransa’nın 

siyasi mülteci statüsü tanıdğı için saldırıyı gerçekleştirdiklerini açıkladı. 

(8 Mart 1995 tarihinde bomba yüklü bir kamyon Şeyh Faddallah’ın evi- 

nin önünde havaya uçuruldu. 85 Hizbullah yanlısının öldüğü, 100’ünün ise 

yaralandığı olayın CIA tarafından düzenlendiği öne sürüldü. Bu olaydan 

Faddallah yara almadan kurtulmuştur.) 

Son yıllarda Emel milisleri ile yaptıkları çarpışmalardan rahatsız olan 

Suriye’nin Lübnan’dan çekilmesini istediği Hizbullah, kuruluşunun ilk 

yıllarında Şii Emel Örgütü ile işbirliği yaparak Hıristiyanlara karşı aynı 

cephede çarpıştı. Ancak, bu beraberlik daha sonraki yıllarda fikir ayrılığı 

dolayısıyla son buldu. 

Hizbullah’ın bu kadar korkulu örgüt haline gelmesinin en büyük sebebi, 

militan kadronun tamamen inançları için bu örgüte girmesi, maddi değerler 

düşünmemesi ve örgütü manevi bir yuva olarak görmesi. Bu duygular on- 

ları “İslam düşmanlarına” karşı hiç düşünmeden intihar görevi üstlenmeye 

hazır hale getiriyor. 

İran’ın açıkça desteklediği Hizbullah’ın sorumlularından Allame ibra- 

him el-Emin, İran İslam Devrimine olan ilgilerini şu şekilde açıklamak- 

tadır: Lübnan’da yaşayan bizlerin, İslam Devrimi ile aynı inanç, tarih ve 

siyasi birliğe dahil olmamız itibariyle, kaynaşmamız çok tabii bir şeydir. 

Bu siyasi birliğin anlamı, bütün Müslümanların, dünyadaki Tağutlarla mü- 

cadelede bir birlik oluşturması şeklindedir. 
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Öyleyse biz Lübnan’da, şimdiki halkların komutanla ilişkisi düzeyinde 

olmaya çalışıyoruz. Ki bu düzey zafere ulaşılmasının temel esaslarındandır.” 
 

Hasan Nasallah İran’ın icazeti ile 1992 yılındaki genel kurulda 

Hizbullah’ın üçüncü lideri olarak başa geçti. (Üç bin kişilik silahlı gücün 

fiilen başında olan Şii molla Nasallah 1997 yılında yaptığı bir açıklamada, 

İsrail’e karşı “Lübnan Direniş Tugayları” adlı yeni bir silahlı örgüt kur- 

duklarını açıklamıştı. 

31 Mart 1995’de Hizbullah’ın Güney Lübnan Askeri Sorumlusu Ge- 

neral Rida Yasin ile siyasi yetkili Ali Salih, bir toplantıya gittikleri sırada 

içinde bulundukları otomobil İsrail helikopterlerince vuruldu. Olayda her 

iki lider de öldü. 

Bu saldırı üzerine Hizbullah mevzilerinden İsrail’e açılan ateş sonucu 1 

kişi öldü, 9 kişi yaralandı. İsrail uçakları ise Hizbullah kamplarını bombaladı. 

Ağustos ayında ise, Güney Lübnan’da 3 Hizbullah üyesi İsrail askerle- 

rince öldürüldü. 

 
EMEL İLE ÇATIŞMALAR 

Lübnan’daki Şii kesimin liderliğini ele geçirmek için mücadele eden 

Emel ve Hizbullah örgütleri arasındaki çatışmalar 1990’da da devam etti. 

Emel örgütü, Hizbullah milislerinin İsrail ile işbirliği yaptıklarını öne sürdü. 

Suriye yanlısı Emel örgütü yöneticilerinden Atıf Aoun milislerinden 

birinin cenaze töreninde yaptığı konuşmada, Güney Lübnan’daki İklim at- 

Touffah bölgesinde süren çatışmalara katılan Hizbullah üyelerinin İsrail ile 

işbirliği yaptığını söyledi. Aoun, “İran ile yandaşı Hizbullah örgütünün, 

İsrail yanlısı Güney Lübnan Ordusu üyelerine çatışmalara katılmaları için 

250 bin dolar ödediklerine dair deliller de ele geçirdik” dedi. Hizbullah 

örgütünün ileri gelenleri ise bu suçlamaları gülünç bulduklarını açıkladılar. 

Emel ile Hizbullah arasında süren 8 günlük şiddetli çarpışmalarda 57 

kişi öldü, 211 kişi yaralandı. Zaman zaman iki örgüt arasında şiddetlenen 

çarpışmalarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti. 

İsrail düşmanı iki örgüt arasındaki çatışmalar devam ederken, 21 Nisan 

1990 tarihinde, İsrail uçakları Lübnan’ın güneyindeki Ayn El Tine köyünü 

bombaladı. Bu saldırıda 6 Hizbullah üyesi öldü. 

Temmuz 1990’da şiddetlenen Hizbullah-Emel çatışmalarında ağır si- 

lahlar kullanıldı. El-Fetih yöneticileri bölgeye giderek iki örgüt arasındaki 

çarpışmalara son verilmesini istedi. Ancak, Hizbullah örgütü Yaser 

Arafat’ın ateşkes önerisini reddedince, FKÖ, Emel örgütünün yanında 

yer aldı. Görüşmeler 31 Ekim 1990 tarihinde sonuçlandı ve bu tarihten 



68 

 

 

itibaren iki örgüt arasındaki savaşa son verildi. 

 
HİZBULLAH LİDERİNİN KAÇIRILMASI 

28 Temmuz 1989 günü, içinde 12 komandonun bulunduğu bir helikopter 

İsrail’den havalanarak Lübnan’daki Cibşit Köyü yakınlarına indi. Ellerin- 

de susturucu takılmış otomatik silahlar bulunan komandolar, Obeyd’in çok 

sıkı korunan karargahına geldiler. Yarım saat süren ve bir korumanın ölü- 

müyle sonuçlanan operasyonda, iki yardımcısı, karısı ve oğlu bağlanan Şeyh 

Obeyd İsrail’e kaçırıldı. İsrail kaçırma olayını Hizbullah’ın elinde bulunan 3 

İsrailli askerini kurtarmak için yaptığını açıklarken, İran, baskının cevapsız 

kalmayacağını bildirdi. Bunun üzerine Hizbullah’ın elindeki 17 rehineden 

biri olan ve 17 Şubat 1988’den beri Lübnan’da bilinmeyen bir yerde saklı 

tutulan Amerikalı Yarbay William R. Higgins, Hizbullah’a bağlı örgütler- 

den “Dünyada Ezilenler Teşkilatı” tarafından iple asılarak idam edildi. 

Hizbullah, Yarbay Higgins’in idamının çekildiği video kasetini basma ulaş- 

tırarak, Şeyh Obeyd ile yardımcılarının yanı sıra, bir İsrail otobüsünü yoldan 

çıkararak 16 kişinin ölmesine sebep olan Abdül Hadi Ghanem, iki İsrailliyi 

öldürmekten müebbet hapse mahkum edilen Nidal Zaloum ve dişi militan 

İtaf Alyan’ın ve İsrail’in elinde bulunan 450 örgüt yanlısının serbest bırakıl- 

masını ve sınırdışı edilen 55 Filistinlinin geri alınmasını istedi. İsrail, buna 

karşılık 3 askerinin ve diğer rehinelerin serbest bırakılması şartını koştu. 

Hizbulah bu şartı kabul etmedi ve idamların süreceğini bildirdi. Orta- 

doğu’daki rehineler olayı yeni bir krize sürüklenirken, Amerika, ikinci bir 

idam olması halinde askeri bir harekat yapacağını belirterek, Akdeniz’de 

bulunan savaş gemilerini alarma geçirdi. Amerika’nın bu tehdidi  üze- 

rine Hizbullah idamları durdurdu. ABD, tehdidinden sonra aralarında 

Türkiye’nin de bulunduğu çeşitli ülkeleri devreye sokarak, arabulucuk 

yaptırmak ve “Rehineler Krizi”ni çözmek istedi. Ancak krizin çözülmesi 

askıda kaldı ve zamana bırakıldı. 

Hıristiyan milislerin isyancı generali Michal Aoun’un, 1990 Ekim ayın- 

da teslim olmasından sonra, Lübnan’ın eski Cumhurbaşkanlarından Kamil 

Şamun’un oğlu Hristiyan lider Dany Samun, eşi ve iki oğlu, evlerinde si- 

lahlı saldırıcı sonucu öldürüldü. Bu saldırının Hizbullah tarafından gerçek- 

leştirildiği öne sürüldü. 
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Öte yandan, Hizbullah liderinin yakınları Türkiye’deki bir trafik ka- 

zasında hayatını kaybetti. Doğubeyazıt’taki İran plakalı bir otobüsün 28 

Ağustos 1991 günü devrilmesi sonucu ölen 52 kişiden ikisi Fadallah’ın 

yakın akrabalarıydı. 

(Hizbullah’ın Türkiye’de faaliyet gösteren çok sayıda yandaşı, İstan- 

bul, Adapazarı, Ankara, Diyarbakır ve Batman’da silahlarıyla birlikte ya- 

kalandı. Örgüt, özellikle Güneydoğu’da PKK’ya alternatif olarak kendini 

kabul ettirdi. 

Gazeteci Uğur Mumcu’nun Ankara’da öldürülmesi olayına Hizbullah’ın 

adı karışmış, ancak örgüt lideri Hüseyin Müsavi, Bekaa’da yaptığı açıkla- 

mada olayla ilgilerinin bulunmadığını söylemişti. Bkz. Türkiye’de Hizbul- 

lah.) 

1991 yılında örgütle ilgili gelişmeler, militanların serbest bırakılmasıy- 

la sürdü. 21 Ekim’de, İsrail’in elinde bulunan 15 Hizbullahçı serbest bıra- 

kıldı. Bu kişilerin, serbest bırakılan batılı rehinelerin karşılığı olarak sa- 

lındıkları sanılıyor. Nitekim 16 Mart 1985’de Beyrut’tan kaçırılan ABD’li 

Terry Anderson, 4 Aralık’ta serbest bırakıldı. 

 
MUSAVİ’NİN ÖLDÜRÜLMESİ VE İSRAİL - HİZBULLAH 

ÇATIŞMASI 

1982 yılında iki arkadaşıyla birlikte Hizbullah örgütünü kurduktan son- 

ra, 1990’da Tahran’da yapılan toplantıda ve 1991 yılında ikinci kez örgütün 

Genel Sekreterliğine seçilen Şeyh Abbas Müsavi, 16 Şubat 1992 tarihinde 

Nebatiye şehri yakınlarında eşi ve oğluyla birlikte öldürüldü. 

İsrail tarafından 1984 yılında öldürülen bir örgüt üyesini anma töreni 

için bulunduğu Cibşit Köyü’nden dönen Abbas Musavi’nin otomobili, İs- 

rail helikopterlerinin saldırısına uğradı. Araçta bulunan Müsavi ve ailesinin 

yanısıra 5 koruma öldü. 

Bir askeri birliğin basılarak 3 İsraillinin öldürülmesi üzerine düzenlenen 

misilleme saldırı sonucu hayatını kaybeden Şeyh Abbas Musavi’nin yerine 

Şeyh Hasan Nasrullah seçildi. Bu olaydan sonra Güney Lübnan’da bulunan 

Hizbullah mevzilerinden İsrail topraklarına füze ateşi başladı. İsrail de top 

atışları, savaş uçakları ve helikopterleriyle karşı saldırılar düzenledi. 
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İsrail helikopterleri, 18 Şubat 1992 günü örgütün üst düzey yetkililerin- 

den Ali İzzeddin’in Güney Lübnan’daki evine saldırdı. Roketli saldırı sı- 

rasında evde bulunmayan Ali İzzeddin kurtulurken kızı yaralandı. 20 Şubat 

1992 günü, Hizbullah roketlerinin bulunduğu rampaları ele geçirmek iste- 

yen İsrail askerleri Lübnan’a girdi. Kobra helikopterleri ve zırhlı araçların 

da kullanıldığı saldırıya, BM askerleri müdahale ettiyse de, bu göstermelik 

müdahalede başarılı olamadılar. 

Hizbullah’ın İSLAMİ DİRENİŞ kanadına mensup gerillalar Güney 

Lübnan’da devriye gezen bir panzere düzenledikleri saldırıda (13 Nisan 

1993) 3 İsrailli askeri öldürdüler. 

21 Temmuz 1993 tarihinde, İsrail uçak, helikopter ve tankları Hizbullah 

mevzilerinin bulunduğu Güney Lübnan’a saldırdı. Bekaa Vadisi’nin güney 

kesimi yoğun şekilde bombalanırken, İsrail topçuları da Sur ve Nabatiyeh 

bölgelerini vurarak, uçaklara eşlik etti. Tam bir hafta süren saldırılara, Hiz- 

bullah mevzilerinden roket ateşiyle karşılık verildi. İsrail’in yaptığı saldırı 

sonucu 129 kişi öldü, 520 kişi yaralandı. 500 bin kişi de evlerini terk etmek 

zorunda kaldı. 

FKÖ ile İsrail arasındaki barış görüşmeleri gündeme geldiğinden beri, 

İsrail’e karşı saldırıları yoğunlaştırarak görüşmeleri engellemek isteyen 

Hizbullah militanlarının 1993 Ağustos’unda düzenledikleri 2 ayrı saldırıda 

8 İsrail askeri öldü, 4 asker yaralandı. İsrail uçaklarının misilleme saldırı- 

sında ise 2 Hizbulahçı öldü. 

İsrail savaş uçakları 25 Temmuz 1993’de, Baalbek’in yanısıra Bekaa 

Vadisi’nin güneyi ve Beyrut’un güney kesimlerini bombaladı. Saldırıda, 

5’i Suriye askeri 12 kişi öldü. Hizbullah kamp ve mevzilerine yönelik bu 

saldırılar sırasında ölenler arasında İslami Direniş liderlerinden Hasan 

Munehem’de bulunuyordu. Bu olay üzerine Hizbullah mevzilerinden mi- 

silleme amacıyla roket ateşi açıldı, 2 İsrailli asker öldü. Hizbullah mevzile- 

rinden açılan Katyuşa tipi roket atışları 6 Ağustos günü de sürdü. 

FKÖ’ye karşı Hizbullah ile Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi ortak 

cephe oluştururken, Hamas’ın İsraillilere yönelik kanlı eylemlerine, fana- 

tik Yahudiler misilleme yapmak istediler. Ancak, İsrail güvenlik kuvvetleri 

buna meydan vermedi. Hamas liderlerinden İmad Akel’in öldürülmesi, 

Gazze Şeridi’nde gerginliği arttırmış, çıkan olaylarda 30 kişi yaralanmıştı. 
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Bu olaylar üzerine işgal altındaki topraklarda gösteriler şiddetlenince, 

İsrail, anlaşma gereği terk etmesi gereken topraklardan yapacağı çekilmeyi 

ertelediğini bildirdi. FKÖ sözcüsü Faysal Hüseyni de çok kan dökülebile- 

ceğini açıkladı. 

1994 yılında ilk saldırısını Şubat ayında gerçekleştiren Hizbullah mili- 

tanları, 4 İsrail askerini öldürdü. Bu çatışmada bir Hizbullah üyesi de ha- 

yatını kaybetti. 

FKÖ’nün barış görüşmelerine karşı çıkan ve bunu her fırsatta söyleyen 

Hizbullah yetkilileri, 14 Şubat 1994’de Yaser Arafat’ın öldürülmesi gerek- 

tiğini açıklayarak, İsrail ile tek mücadelenin silahlı mücadele olduğunu 

tekrarladılar. 

Mümin Mukavemet Örgütü’nün Bekaa’daki liderinin İsrail koman- 

doları tarafından (2 Haziran 1994) kaçırılmasıyla birlikte, hava akınları ye- 

niden başladı. Jetlerin Hizbullah’ın Kawkap Kampına düzenlediği saldırı 

sonucu en az 45 Hizbullah üyesi öldü, 85’i yaralandı. 

İsrail savaş uçakları 11 Temmuz 1994 günü Sohmor Köyü ve Mashgara 

Dağı yakınlarındaki Hizbullah kamplarını bombaladı. 

İsrail saldırılarına, Hizbullah, 18 Temmuz 1994’de Arjantin’in başkenti 

Buenos Aires’de cevap verdi. Yahudi kuruluşlarının bulunduğu yedi katlı 

bir bina bombalandı. Olayda 26 kişi öldü, 103 kişi yaralandı. Bu eylem 

Hizbullah tarafından üstlenilmedi, ancak bütün bulgular eylemin Hizbullah 

yanlılarınca düzenlendiğini gösteriyordu. 

Londra’daki İsrail Büyükelçiliği’nin hedef alınmasından sonra 27 Tem- 

muz 1994’de, Yahudi Yardım Birliği önünde 19 kişinin yaralanmasına ne- 

den olan saldırının da Hizbullah tarafından düzenlendiği sanılıyor. 

1997 yılında ise Türkiye ile İsrail arasında imzalanan askeri anlaşma- 

lardan rahatsız olan Hizbullah’ın diğer islamcı örgütlerle birlikte, Türki- 

ye’deki İsrail temsilciliklerine yönelik saldırılarda bulunacağına dair bil- 

giler edinilmişti. 

Arafat ile İsrailli yetkililer arasındaki görüşmeler yıllarca sürdü. Bu 

görüşmelerin bir çoğuna ABD aracılık yaptı. Ancak bir türlü tam anlaş- 

ma imzalanamadığından Filistin Devleti’nin bağımsızlığı istenilen şekilde 

ilan edilemedi. Bu görüşmeler çerçevesinde iki taraftan da zaman zaman 

barışa katkıda bulunmak amacıyla geri adımlar atıldı. İsrail cezaevlerin- 
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de bulunan birçok Filistinli serbest bırakıldı. İsrail 1978 yılında işgal et- 

tiği Güney Lübnan’dan (Mayıs 2000) çekildi. İsrail’in “güvenlik bölgesi” 

olarak adlandırdığı bu bölgeden çekilmesi Filistinli müslüman toplulukta 

adeta bayram havası estirdi. İsrail askerlerinin çekildiği bölgede bulunan 

İsrail yanlısı Hıristiyan Lübnanlılar da bölgeyi boşaltmak zorunda kaldı. 

Binlerce kişi İsrail’e kaçtı. Boşaltılan bölgeler Hizbulah kuvvetlerince ele 

geçirildi. Bu gelişmeler, Lübnan-İsrail-Suriye arasındaki gerginliği arttır- 

dı. 5 Mayıs 2000 tarihinde bu gelişmelerle birlikte Hizbullah tarafından 

düzenlenen katyuşa roketi saldırılarında bir İsrail askeri öldü. İsrail savaş 

uçakları da Hizbullah’ın cephaneliklerini bombaladı. 

Bir taraftan görüşmeler devam ederken Filistinliler ile İsrail askerle-  

ri arasında son yıllardaki en büyük çatışma 2000 yılının Eylül ayının son 

günlerinde yeniden patlak verdi. İki İsrail askerinin öldüğü çatışmalarda, 

aralarında çocukların da bulunduğu 63 Filistinli öldü, 700’den fazla kişi de 

yaralandı. Bölgede yeniden savaş havası esmeye başladı. Yoğun gösteriler 

yapıldı. Hizbullah, ölenlerin intikamlarının alınacağına dair açıklamalar 

yaptı. Bunun üzerine çeşitli Arap ülkeleri ile ABD ve Avrupa ülkeleri devre- 

ye girerek havayı yumuşatmaya çalıştıysa da çatışmalar devam etti. Hemen 

hemen hergün birkaç Filistinli, İsrail askerlerinin kurşunlarına hedef oluyor- 

du. 2000 Eylül ayındaki çatışmalar tüm girişimlere rağmen 2001 yılında da 

devam etti. Bu çatışmalarda yer alan birçok Hizbullah yanlısı Filistinli öldü. 

2006’da Filistin’de yapılan seçimleri HAMAS’ın kazanması bölgedeki 

gerginliği yeniden artırdı. İsrail, kaçırılan askerlerini bahane ederek, Fi- 

listin ve Lübnan’a saldırdı. Hizbullah’a yönelik bu saldırılara, roketlerle 

Hizbullah karşılık verdi. Ancak, İsrail bombaları yüzlerce masum çocuk ve 

kadını öldürdü. ABD destekli bu saldırılarda İsrail başarılı olamadı, tüm 

dünyanın tepkisini aldı. Hizbullah, yıkılan şehirlere rağmen savaştan psi- 

kolojik olarak zaferle çıktı. Lübnan-İsrail sınırına BM askerleri konuşlan- 

dırıldı. Türkiye de bu ülkeye asker gönderdi. 

Hizbullah, 2010 yılı  sonlarında  Lübnan’daki  hükümetten  ayrılın-  ca, 

ülkede iktidar krizi doğdu. 2011’de Türkiye’nin de araya girmesiyle, 

Hizbullah’ın Lübnan hükümetinin oluşmasına katkı sağlaması amacıyla 

görüşmelerde bulundu. 

 

Hizbullah militanları, Suriye iç savaşında etkili oldular. Esad rejimini 

destekleyen Lübnan Hizbullahı, İranlıların desteğini tam aldılar. Hatta 

Suriye ve Irak tada yeni Hizbullahi hareket oluşturdular. El Kaide 

cigisindeki islami yapılara karşı acımasızca saldırdılar. Bununla birlikte 

aşırı dini çizgide olamayan İslami gruplara da saldırdılar. Milyonlarca  

 

Suriyeli Türkiye ye kaçtı. Hizbullah’ın Irak kolu lideri, 2020 Ocak ayı 
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başında ABD  tarafından   öldürüldü. 27 Ağustos 2020’de İsrail, 

Lübnan’daki gözlem noktalarını vurdu.
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HİZBULLAH - İNANÇLI DİRENİŞ 

İnançlı Direniş, Hizbullah’ın askeri kollarından  birine  verilen  ad.  

Bu grubun adı ilk defa, 18 Mart 1992 tarihinde duyuldu. Örgüt, Güney 

Lübnan’da İsrail milislerini taşıyan bir askeri aracı havaya uçurarak 5 ki- 

şiyi öldürdü. 

11 Ekim’de ise, Hizbullah kontrolündeki İnançlı Direniş örgütü, 

Güney’de Lübnan ordusunun bir karakoluna saldırdı. Beit Leif Köyü’ndeki 

karakola atılan roket sonucu bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. 

 
SOSYAL MİLLİYETÇİ PARTİ 

Lübnan’da faaliyet gösteren Sosyal Milliyetçi Parti, Suriye tarafından 

desteklenen bir Filistin örgütü. 

Bu örgütün en önemli eylemi, 25 Kasım 1990 tarihinde gerçekleşti. 

Önemli bir potansiyeli bulunmayan örgütün üyelerinden 16 yaşındaki Fat- 

ma Hasan Ganem, Lübnan’ın güneyindeki Amon Köyü’nde, İsrail güven- 

lik bölgesi ilan edilen yerde intihar saldırısı düzenledi. İntihar komando- 

suyla birlikte 13 İsrailli askeri öldü. 

Aynı gün sınırdan sızan bir Mısır polisinin İsrail otobüsüne açtığı ateş so- 

nucu 4 İsrail askeri ölmüştü. Eylemi bu örgüt üstlenmek istemişse de, Sosyal 

Milliyetçi Parti ile bir ilgisi bulunmadığı anlaşılmış ve saldırıyı düzenleyen 

Mısırlının, bu eylemi Filistin halkını desteklemek için yaptığı ortaya çıktı. 

 
DEVRİMCİ ADALET (ADALET SAVAŞÇILARI ) 

Lübnan’da faaliyet gösteren örgütlerden biri de Devrimci Adalet’tir. 

Dünya Doktorları Örgütü üyesi Fransız Jerome Leyraud, 8 Ağustos 1991 

günü Devrimci Adalet Örgütü tarafından Beyrut’ta kaçırılmıştır. Örgütün 

İslami Cihad’ın bir kolu olduğu da sanılmaktadır. 

11 Ağustos 1991 tarihinde örgütün elinde bulunan Amerikalı Adward 

Tracy ile Fransız Jerome Leyraud serbest bırakıldı. 12 Mayıs 1989 günü 

kaçırılan İngiliz Jack Mann ise 24 Eylül 1991 tarihinde serbest bırakılan 

diğer bir rehine oldu. 

Beyrut’taki Batılılara karşı düzenlenen birçok eylemde Devrimci 

Adalet’in imzası bulunuyordu. Örgüt, ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait bir 

savaş gemisinden atılan füzeyle, İran Hava Yolları’nın yolcu taşıyan bir 
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Airbus uçağının vurulması üzerine (Körfez Savaşı sırasında) Amerika ve 

İsrail hedeflerine karşı saldırılarda bulundu. 

Devrimci Adalet, diğer birçok küçük örgüt gibi İran tarafından maddi 

ve askeri yönden destekleniyor. 

Şiilerin oluşturduğu ve Adalet Savaşçıları olarak da anılan örgütün elin- 

de bulunan rehinelerden Alman Henrich Streubig ile Thomas Kemptner, 15 

Haziran 1992 tarihinde Beyrut’ta serbest bırakıldılar. 

 
ARAP DEVRİMCİLERİ BİRİMİ (ÖMER MUHTAR TUGAYI) 

Lübnan’da faaliyet gösteren rehinci örgütlerden biri de Arap Devrim- 

cileri Birimi’dir. 1986 yılında kaçırılan Amerikalı Frank Reed’in halen bu 

örgütün elinde bulunduğu sanılıyor. Örgütün liderliğini Ömer Muhtar yap- 

tığından, bu gruba Ömer Muhtar Tugayı da denilmektedir. 

 
TEKFİR VE HİCRET 

Tekfir ve Hicret, Mısır’da faaliyet gösteren İslamcı örgütlerden biri- 

dir. Şükrü Mustafa tarafından kurulan örgüt, 1977’de eski Başbakan Mu- 

hammed El-Dhahabi’yi kaçırarak öldürdü. Zaman zaman Mısır güvenlik 

kuvvetleriyle silahlı çatışmaya giren örgüt üyeleri, 1990 yılının Mayıs ayı 

başında Kahire’nin güneybatısındaki Fayum şehrinin Kahk köyünde ayak- 

landılar. Bu olay, polisin 3 Tekfir ve Hicret üyesini tutuklamak istemesi 

üzerine patlak verdi. 60 yaşında Ali Dakheil, örgüt üyesi oldukları sanılan 

iki oğlunu polise vermeye çalıştığı sırada çıkan çatışmada öldürüldü. 

Bu olaydan sonra, Dakheil’in kızı, babasını ağabeyinin öldürdüğünü 

ve silahıyla birlikte kaçtığını polise bildirir. Babalarını öldürdükten sonra 

örgütün bölgedeki kalesi olarak bilinen bir köye sığınarak köyün dışdünya 

ile haberleşmesini kesen kardeşler, daha sonra bölgeye gönderilen güvenlik 

kuvvetleriyle çatışmaya girerler. Çatışmalar sonucu, Tekfir ve Hicret üyesi 

14 militan ölür, 10’u da yaralanır. 

Militanların kalesi durumundaki Fayum şehri, Cemaat-i İslami- ye adlı 

örgütün lideri olan ve ABD’de tutuklanan ünlü Kör Ömer Abdül Rahman’ın 

memleketidir. 
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İHVAN-I MÜSLİMİN (MÜSLÜMAN KARDEŞLER) 

Vehhabiliğin bağnaz, şeriatçı yönetim ideali ile güçlenen siyasal İs- 

lamcı gücü, XX. yüzyılda, İhvan ül-Müslimin (Müslüman Kardeşler) 

örgütünde kendini gösterdi. 1912 yılında Hicaz’da kurulan İhvan örgü- 

tünün adını hatırlatan bu örgüt önce Mısır’da, daha sonraları da halkı 

müslüman olan birçok ülkelerde taraftar buldu. Mısır’ın Mahmudiye ka- 

sabasında 1906 yılında doğan ve bir din eğitimi ve ihtisası görmüş bir din 

bilgini olmayan Hasan El-Benna (1906-1948)’nın kurduğu Müslüman 

Kardeşler (İhvan ül-Müslimin) örgütü bugün de halkı müslüman olan 

ülkelerde aktüalitesini devam ettiren, bir bakıma irticai, bazılarına göre 

siyasal İslamcı ve terörist bir örgüttür. Tarihte Vehhabi Hareketleri ve Et- 

kileri adlı eserinde Dr. Ahmet Vehbi Ece İhvan-ı Müslüman’ın kuruluşu- 

nu şöyle açıklıyor: “Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın kurucusu Hasan 

el-Benna, 1906 yılında Mısır’ın Mahmudiye kasabasında doğdu. ilkokul- 

dan sonra İdadi’yi Mahmudiye’de bitirdi. İlkokulda “Ahlak ve Edeb Ce- 

miyeti” adım verdikleri bir cemiyetle kavga ve küfür edenlere para cezası 

kesmek suretiyle düzen sağlamak ve toplanan parayla bazı hayır işleri 

yapmak imkanım buldu, arkadaşları arasında sivrildi. Daha sonra Prof. 

Muhammed Ali Bedir, Prof. Abdurrahman es-Saati, Prof. Said Bedir ve 

arkadaşlarının kurduğu ‘Haramların İşlenmesini Önleme Cemiyeti’ne 

girdi. Bu cemiyet el yazısıyla beyanname ve mektuplar yazarak oruç tut- 

mayanları ve namazında titizlik göstermeyenleri uyarıyor, ipekli elbise 

giyen ve altın yüzük takan erkekleri kınıyor, hatta tehdit ediyordu. Bu el 

yazısı mektup ve bildiriler evlerin, dükkanların kapıları altından atılıyor 

veya cami kapılarına asılıyordu. Teşkilatın genç üyeleri tarafından yapı- 

lan bu dağıtım halk üzerinde şaşkınlık ve dehşet uyandırıyordu. Nihayet 

kahvehanesinde dansöz oynatmış olan bir kahveci, tehdit mektubunu bı- 

rakan teşkilat mensubu genci yakaladı ve teşkilat afişe oldu. Hasan el- 

Benna’nın anlattığına göre; ‘Böylelikle örgüt tanınmış oluyordu. Üyeler 

bunun üzerine çalışmalarını hafifletmek ve haramların işlenmesini başka 

bir yolla önlemek görüşünü kabul etti.’ 

Daha sonra kısa yoldan hayata atılmayı düşünen Benna, üç yıl süre-  

li öğretmen okuluna girdi. Bu okulun bulunduğu Demenhur’da Hassafiye 

tarikatına ve toplantılarına katıldı. Bu tarikatın mensuplarının hurafe ve 

bid’atlarla savaşmak, her durumda kur’an ve peygamber buyruklarının 

yanında yer almak, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak konularında 

müşterek görüşe sahip olduklarını tespit etti. Bu tarikat yoluyla daha önce- 
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ki uyarma faaliyetlerini teşkilatlı biçimde devam ettirdi. Kurdukları ‘Has- 

safıler Hayır Cemiyeti’nin sekreterliğine seçildi. Bu cemiyetin iki amacı 

vardı: 

1. “İnsanları üstün ahlaka çağırmak, içki, kumar ve yas günlerinde gö- 

rülen bid’atlar gibi yaygınlığı olan birtakım haram ve münkerlerle savşa- 

mak.” 

2. Hıristiyan asıllı misyonerlerin faaliyetlerini etkisiz bırakmak. 

Hasan el-Benna, bazı arkadaşlarıyla birlikte kasabanın mahalleleri- 

ni paylaşıp, ev ev dolaşarak, herkesi sabah namazına -kapıları ve pence- 

releri tıkırdatmak suretiyle- uyandırırdı. 1923 yılında ilköğretim okulunu 

bitirdikten sonra Kahire’de Dar ül-Ülum’a girdi. Dar ül-Ülum’da ders- 

leri yönünden başarılı bir öğrenci olmakla kalmadı, ders dışı faaliyetler 

yönünden de aktif görevler yaptı. Arkadaşlarıyla birlikte tatil günlerinde 

ve gecelerde kahvelerde konuşmalar yaptı. Mısırlı bilginlerden Reşid Rıza 

(öl.22.08.1935)’nın sohbetlerini dinledi, onun metod ve konuşmalarını çok 

başarılı buldu, beğendi. Prof. Ferid Vecdi’nin evine devam etti, eserlerini 

okudu, ilmi toplantılarında bulundu. 1927 yılında Dar ül-Ülum’dan pekiyi 

derece ile mezun oldu. 

Edebiyat öğretmenliği formasyonu veren Dar ül-Ülum’dan mezun 

olan Hasan el-Benna İsmailiye’de bir liseye öğretmen olarak tayin edildi 

(1927). Boş vakitlerinde kahvelerde konferanslar verdi. Bir yü sonra (mart 

1928) Hafız Ahmed, Ahmed Husari, Fuad ibrahim, Abdurrahman Hase- 

bullah, İsmail îzz, Zeki El-Magribi isimli altı arkadaşıyla Müslüman Kar- 

deşler (İhvan ül-Müslimin) adlı derneği kurdu. Bunlar Hasan el-Benna’nın 

konuşmalarından etkilenen, onun hayranı olan kişilerdi. Bunlar biraraya 

gelerek, “İslam davasının ordusu olmak üzere” Kur’an üzerine yemin etti- 

ler, biad’laştılar. Başkanlığa Hasan el-Benna getirildi, işe, çeşitli yerlerde 

para toplayarak, mescid yaptırmakla başladılar. Hasan el-Benna başkanlı- 

ğında, Müslüman Kardeşler’in militanları, kalabalık kahvelerde geç vakit- 

lere kadar, halkın anlayacağı biçimde ateşli, dini motifleri ön planda tutan, 

zaman zaman siyasete kaçan konuşmalar yapmaya başladılar. Okulların 

tatil olduğu günlerde, köy-köy, oba-oba dolaşarak, misafir kaldıkları ev- 

lerde, kahvelerde, camilerde görüşlerini ısrarla tekrarladılar. Görüşlerinin 

meşruiyetini halka benimsetebilmek için: “Bizim idealimiz Allah’tır, bizim 

önderimiz Peygamberdir, bizim anayasamız Kur’an’dır” diyorlardı. 



78 

 

 

  

Tamamen dini motiflerle işlenmiş, cesaret ve heyecanla sunular görüş- 

ler halk arasında büyük heyecan ve taraflar meydana getirdi, cemiyet Port- 

said, Süyeyş gibi yakın yerleşim bölgelerinde yayıldı. Her gittikleri yerde, 

başlangıçta, cemiyetin gizli şubelerini açtılar. Yaptırdıkları bir mescidin 

üzerine “Hira İslam Enstitüsü” adını verdikleri bir özel okul açarak, ders 

saatleri namaz vakitlerine uygun düşen, özel kıyafetli, resmen dini okullara 

öğrencilerin girmelerini kolaylaştıracak program uyguladılar. Bu arada Ka- 

hire’deki İslam Medeniyeti Cemiyeti’ne çengel atarak, bu cemiyeti Müslü- 

man Kardeşler Cemiyeti haline dönüştürdüler. Hasan el-Benna’nın Kahi- 

re’deki bu şubeyi ziyaretinden sonra, 1932 yılının Ekim ayında, Müslüman 

Kardeşler’in genel merkezi Kahire’ye nakledildi. Gezici ekipler kurularak 

propagandalar kahvelerde işçi kesimlerine kaydırıldı. Hira İslam Enstitü- 

sü deneyiminden yararlanarak kız çocukları için İsmailiye’de”Müminlerin 

Anneleri Okulu” adını taşıyan özel okulu açtılar. Hasan el-Benna, 1932 

yılında evlendi ve görevini Kahire’ye naklettirdi. Kahire’de NEZİR (uyan 

anlamında) adlı dergi dernek adına yayınlanmaya başlandı (1938). Haftalık 

olan bu derginin başyazarı Hasan el-Benna idi. Bu arada Kahire’de derne- 

ğin şube sayısı artırıldı. Evlerde, camilerde konferans ve konuşmalar dü- 

zenlendi, Hasan el-Benna’nın Risaleler adlı kitapları yayınlanmaya başlan- 

dı, spor kulüpleri ve izci teşkilatları kurularak gençler teşkilata bağlandı. 

Bu arada ileride günlük hale getirileceğini ümit ettikleri haftalık Müslüman 

Kardeşler Gazetesi’ni yayınladılar. 1933 yılında çıkan bu haftalık gazete, 

Şeyh Ali Tantâvi’nin müdürlüğünde tam dört yıl aralıksız çıktı. 

Nezir dergisinde Hasan el-Benna; “Bu dava, şimdiye kadar böyle de- 

vam ede geldi ve şimdiden sonra da İslami, Muhammedi ve Kur’ani bir 

davet olarak devam edecektir.” diye amacını yeniden ortaya koydu. 

Müslüman Kardeşler hedefini şöyle açıklıyordu: 

“Her müslümanın ödevinin, dünyayı, İslam Dini’nin kurallarına göre 

eğitmek olduğuna inanıyorum. Ömrüm boyunca bu dava yolunda çalışaca- 

ğıma ve bu uğurda varımı yoğumu feda edeceğime söz veriyorum.” 

Hasan el-Benna, artık açık olarak çalışma ve propagandalara giriş-    

ti. Mısır yönetimindeki bütün yetkililere “İslam halklarına ve devlet- 

lerine egemen olması gereken genel bakışı açıklığa kavuşturduğu özlü 

mektup’lar yolladı. Bu mektuplarında müslümanların İslama bağlanmaları 

“ve yeniden İslama dönmeleri ile ilgili olarak pratik” isteklerde bulundu. 

Bu istekler arasında yasalarda İslama uygun düzeltmelerin yapılması, ci- 
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had duygusunun alevlendirilmesi, “kaybedilmiş hilafetin durumun upratik 

olarak ciddi bir şekilde ele alabilmek için gerekli ortamı hazırlamak üze- 

re, özellikle Arap toprakları arasındaki bağları güçlendirmek”, memurların 

şahsi yaşayışlarının gözetim altında bulundurulması, bazı askeri ve idari 

görevlerin el-Ezher mezunlarına verilmesi, karma okulların kapatılarak 

kız ve erkekler için her kademede ayrı eğitim kurumlarının tesisi, bar ve 

pavyonların kapatılması, ibadetlerini aksatanların cezalandırılması, faizin 

yasaklanması, devlete ait bankalarda faiz alımından vazgeçilmesi, yabancı- 

ların ellerindeki iş alanlarının devletleştirilmesi, küçük memurların maaş- 

larının artırılması, büyük memurların maaşlarının azaltılması, işlenmeyen 

toprakların yararlanılır hale getirilmesi... gibi hususlar yer almaktaydı. O, 

İslam toplumunun “kendisinin hasmı bir idare altında gelişemeyeceğini” 

anladığı için mevcut yönetime cephe aldı ve bunu açıkça ilan etti: 

“Bilmiş olunuz ki İslam dışı bütün parti ve cemiyetlere harp ilan ediyo- 

ruz... İslamı desteklemeyen her şeye düşmanız.” 

Diğer taraftan, hızla taraftar toplayan Müslüman Kardeşler teşkilatı, 

üyelerinden 1938 yılından itibaren “Dava Payı” adı altında para toplamaya 

ve mali yönden güçlenmeye başladı. 

Kışla günü adını verdikleri günlerde, şehirlerden uzaklarda kamplar ku- 

rarak askeri eğitim yaptırdılar. Hasan el-Benna bu kampların sayı ve işleyiş 

tarzını şöyle anlatır: 

“Bu askeri kışlalardan amaç askeri bir eğitim, açık ve temiz havada 

bedeni eğitmek ve ruhi eğitimdir... Bu askeri kışladaki kampa katılacak üye 

sayısı kırkı geçmeyecek şekilde gruplara ayrılacaktır. Her grubun kamp 

süresi on gün olacaktır.” 

Bu sırada 23 Temmuz 1923 tarihli Lozan anlaşmasıyla Türkiye’nin 

Mısır’la ilişkisi hukuken kalkmış ve Mısır’da İngiliz hakimiyetine karşı da 

milliyetçi direnişler başlamıştı. 

İngiltere, Mısır’la 1946 yılında yeni bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma- 

ya göre İngilizler Mısır’daki askeri birliklerini 1 Eylül 1949’da tamamen 

çekeceklerdi. Bu sıralarda Kahire ve İskenderiye’de milliyetçi nümayişler 

yapılıyordu. Kral Faruk, bu hareket ve gürültülerle ilgilenmiyor, eğlence 

ve kumar partilerine devam ediyordu. Başlangıçta dini bir uyanış hareketi 

olarak görünen, fakat zamanla görüş ve faaliyetlerini politikaya kaydıran 

Müslüman Kardeşler’e karşı Kral Faruk’un tutumu olumsuzdu. Çünkü 
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Müslüman Kardeşler, devletin idari, hukuki ve politik sisteminin Kur’an’a 

dayandırılması propagandasını yapıyorlar ve mevcut düzene karşı olduk- 

larını ilan ediyorlardı. Bu sebeple 12 Şubat 1949 günü Kahire’nin bir 

meydanında büyük bir kalabalığa ateşli bir konuşma yaparken, Hasan 

el-Benna, iki el ateş sonucu vurularak öldürüldü. Kral Faruk’un polis- 

leri tarafından başkanları öldürülen Müslüman Kardeşler Örgütü daha çok 

güçlendi, planlı ve programlı bir şekilde hareket eder hale geldi. 

Terör eylemlerine Müslüman Kardeşler’in hazırlanmaları eski tarih- 

lere rastlar. Ancak Mısır ordusundan eğitilmiş bazı subaylar, Müslüman 

Kardeşler’in eğitiminde önemli rol oynadılar. Mesela Yüzbaşı Cemal Ab- 

dünnasır, Kahire yakınlarında “er-Rakk’ üş-Şakkiyye” semtinde atış talim- 

leri yaptırmıştır. 

Hasan el-Benna’nın öldürülmesinden sonra, Müslüman Kardeşler’in 

başına hukukçu politikacı Abdülkadir Udeh geçti. 1907 yılında doğan 

Abdülkadir Udeh, 1930 yılında Hukuk Fakültesini bitirdi, İsmailliye’de 

savcı iken Hasan el-Benna ile tanıştı, bu derneğin lider kadrosunda yer 

aldı. Kral Faruk’un yurtdışına sürgün edilmesinden sonra General Necib 

ile iyi ilişkiler içinde kalmasını başarmasına rağmen, Nasır ile geçinemedi. 

Müslüman Kardeşlerle Nasır’ın arasının açılmasından sonra tutuklandı ve 

9 Ocak 1954 günü yapılan son mahkemede idamına karar verildi ve arka- 

daşlarıyla birlikte idam edildi. Bu olaydan sonra Müslüman Kardeşler halk 

nazarında kahramanlaştılar, itibar kazandılar. 

Hasan el-Benna’daki heyecanlı, atılgan yaklaşımlar Seyyid Kutup’da 

(1906-1966) bulundu. Müslüman Kardeşler cemaatinin ideolojisinin can- 

lılığını ve temel dayanağını O’nun yazdığı Yoldaki İşaretler (Mealim 

fî’t-Tarik) adlı kitabında buldular. Zaten devlet tarafından izlenmekte olan 

Müslüman Kardeşler’in tutuklanmalarına ve Seyyid Kutup’la birlikte ar- 

kadaşlarının idam edilmelerine (28 Ağustos 1966) bu kitap sebep oldu. Mı- 

sır, Suriye, Irak, Lübnan, Suudi Arabistan, Sudan, Kuzey Afrika ülkeleri ile 

halkı müslüman olan bölgelere sızan Müslüman Kardeşler, dini fikirleriyle, 

eylemleriyle kendilerini yenileyerek ve bazı devletlerin desteklerini de sağ- 

layarak bazı değişikliklerle hala varlıklarını sürdürmektedirler. 

Müslüman Kardeşler’in islam nizamını dünyaya hakim kılma ideoloji- 

lerinin tahakkuku cihad ile mümkündür. Onlara göre cihadın konusu dinin 

uygulamaya konulması savaşıdır. Başka ifadeyle insan kanunlarını kaldırıp 

Allah kanunlarını, Kur’an hükümlerini hayatın her alanına hakim kılma 
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mücadelesidir. Müslüman Kardeşler’e göre Allah’tan başka hiç kimse ka- 

nun koyma yetkisine sahip değildir ve böyle bir yetkiyi kendinde gören 

kişi veya kişiler müşrik’tir, Tanrı’ya ortak koşan kimselerdir. Seyyid Kutup 

İslamda Cihad adlı kitabında bu konuyu şu cümlelerle dile getirir: 

“Sistem vaz’etmek Üluhiyetin özelliğidir. Her kim kendi yanından çı- 

kardığı sistemleri kulların hayatına tatbik etmek isterse Üluhiyet iddia 

ediyor demektir. İster bunu açıktan açığa söylesin, ister söylemesin. Her 

kim, insanlara böyle sistem koyma hakkını tanırsan olanın üluliyetini kabul 

ediyor demektir. İster onlara ilah adını versinler, ister vermesinler.” 

Müslüman Kardeşler, Suriye’de, Irak’da, Pakistan’da, Suudi 

Arabistan’da ve diğer halkı müslüman olan devletlerde yandaşlar ve sa- 

vunucu militanlar buldular. Bunların en önemlilerinden biri sayabileceği- 

miz Cemaat-i İslami Partisi kurucusu Pakistanlı Ebu’l- A’la el-Mevdudi 

(1904-1979)’dir. 

1929 yılında Hasan el-Benna tarafından Mısır’da temeli atılan Müs- 

lüman Kardeşler, halen Ortadoğu’da birçok ülkede faaliyet gösteren en 

güçlü örgütlerden biridir. Teşkilatlanmaya 1942’de başlayan Müslüman 

Kardeşler’in ilk eylemi 1945’de Mısır Başbakanı Dr. Ahmet Mahir’e karşı 

yapılmıştır. 

Müslüman Kardeşler (İhvan-ı Müslimin) hareketi Mısır’da başlıca si- 

yasi faktör, Suriye ve bazı başka ülkelerde önemli bir hareket haline geldi. 

1945 ile 1952 arası, Mısır siyasal sisteminin çözüldüğü yıllarda, İhvan’ın 

yaydığı öğretilerin birleşik eylem için bir ilkesel temel sağladığı görüldü. 

Buna göre Britanya’ya ve çürümeye karşı mücadele birlik ve inançla veri- 

lebilirdi. 1952’de subayların iktidarı ele geçirmelerinden sonra, bazı subay- 

ların yakın ilişki içinde oldukları İhvan’ın, yeni hükümetin izlediği siyaset- 

lerin yönetebildiği bir hedef sunduğu görüldü. Müslüman Kardeşler siyasi 

partileri kapatan kararnamenin muaf tuttuğu tek siyasal örgütlenmeydi. Ne 

var ki bu ilişki kısa süre içinde düşmanca bir ilişkiye dönüştü ve 1954’te 

Abdül Nasır’a yönelik bir suikast girişimi üzerine İhvan’ın bazı önderleri 

idam edildi. Bu örgüt daha sonra gizli muhalefetin en etkin kanalı işlevi 

gördü ve alternatif bir adil toplum modeli sunmaya devam etti. 

Örgütün kurucusu Hasan el-Benna savaş sonrası yılların karışıklıkları 

sırasında katledilmişti. Hareketle ilişkisi olan öteki yazarlar artık özgül ola- 

rak İslami bir adil toplum fikrini ifade ediyorlardı. Bu yazarlar, Suriye’de 
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Mustafa el-Sibai, Mısır’da Seyyid Kutub’du. Adalet el-içtimaiyye fi’islam 

(İslam’da Toplumsal Adalet) başlıklı tanınmış kitabında Seyyid Kutub 

İslam’ın toplumsal öğretisine güçlü bir yorum getirdi. “Müslümanlar için, 

Hıristiyanlardan farklı olarak, iman ile hayat arasında bir uçurum olmadığı- 

nı öne sürdü. Bütün insani eylemler ibadet eylemleri olarak görülebilirdi ve 

eylemde temel alınması gereken ilkeleri Kur’an ile Hadis sağlıyordu. İnsan 

ancak Allah’tan başka güçlere tabi olmaktan kurtulması halinde özgürdü; 

papazlığın gücü, korku, toplumsal değerlerin, insan arzu ve isteklerinin ha- 

kimiyeti gibi güçlerdi bunlar.” 

Şeyh Hasan Sabri El Benna tarafından Mısır’da kurulan Müslüman 

Kardeşler, günümüzde başta Mısır olmak üzere çeşitli Arap ülkelerinde si- 

lahlı eylemden uzaklaşarak partileşme yoluna gitmektedir. 

Oluşumu çok eski tarihlere dayanan Müslüman Kardeşler Hareketi, 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde de kendini göstermiştir. Gerçek olu- 

şum nedeni Arap birleşmeciliği ile başlamıştır. Farklı dil ve geleneğe sahip 

Araplar, aynı siyasal, sosyal ve ekonomik pota içine girmek için İslamiye- 

tin manevi kaynaşmasını politik unsur olarak benimsemiş ve Müslüman 

Kardeşler Hareketi’ni oluşturmuşlardır. 

Kısaca B.A.A.S. denilen ve YENİDEN DOĞUŞ anlamına gelen Arap 

Milliyetçilik Hareketi, Müslüman Kardeşleri kendi bünyesinden ayırmaya 

çalışmaktadır. 

Örgütün yayın organı olan Dava dergisi, Enver Sedat’ın son dönem- 

lerinde kapatılmış ve Mısır’da yayınlanması yasaklanmıştı. Bu tarihten 

yaklaşık 12 yıl sonra, 1993’de El-Dava dergisi yeniden Pakistan’da yayın 

hayatına girdi. 

Müslüman Kardeşler, günümüzde başta Mısır,  Suriye,  Libya,  Suu- 

di Arabistan ve Filistin’in bağımsız bir bölümü olmak üzere olayların 

odağı durumundadır. El-Kaide örgütünün ilham kaynağı da İhvan-ı 

Müslüm’dür. 

Mısır’’da İhvanı Müslümin (Müslüman Kardeşler) örgütüne yönelik 

baskılar 2009 Mayıs ayında yeniden yoğunluk gösterdi. Lider kadro dahil 

bir çok kişi tutuklandı. Ancak iki sonra meydana gelen halk ayaklanmala- 

rında hepsi serbest kaldı. 
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Ülkemizde de ilgi gören örgüt, siyasal akımlar içinde kendini gösterme 

çabasından geri kalmıyor. 

Türkiye’de de taraftarları bulunan Müslüman Kardeşler mensuplarının, 

Suriye üzerinden Türkiye’ye girip çıktıkları biliniyor. 24 Mart 1989 tari- 

hinde Mali Polis tarafından Irak’tan gelen bir otobüste yapılan aramada ele 

geçirilen kaçak altın ve paraların bu örgüte ait olduğu belirlenmiştir. 

Körfez Savaşı’nda Irak’ın yanında yer alan Müslüman Kardeşler’in 

sözcüsü Ahmet Ayazdeh, 24 Ocak 1991 günü Ürdün’de yaptığı açıklama- 

da, Türkiye’nin savaşta takındığı tutumu eleştirmişti. Bkz. Müslüman Kar- 

deşler Hareketi, Cemal Kutay. 

Öte yandan örgüt liderlerinden Şeyh Muhammed Mahmut Savvaf, 

9 Ekim 1992 tarihinde Suudi Arabistan’a gitmek üzere Atatürk Hava 

Limanı’na geldiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu ölmüştü. 

2011 yılının ilk günlerinde Tunus’da başlayan halk ayaklanmaları 

Mısır’a da sıçradı. Müslüman Kardeşleri’nde bası çeken halk ayak- 

lanmaları sonucu Mısır’ daki Hüsnü Mübarek rejimine son verildi. 

2011 Şubat ayında Mübarek yönetimden çekilmek zorunda kaldı. Ülke 

yönetimine geçici olarak ordu el koydu. Bu değerlendirmeler çerçe- 

vesinde Müslüman Kardeşler’in Mısır’da ilk kez partileşme sürecine 

geçmesi kaçınılmaz olarak görülüyordu. 

 
MISIR SUİKASTLARI 

1945’de Birleşmiş Milletler’e alınmak için Mısır’ın harbe girdiğini 

açıklayan Dr. Ahmet Mahir, bu kararı meclise bildirmeye giderken Müslü- 

man Kardeşler militanlarınca öldürüldü. 

Suriye ve Mısır’da çok geniş bir tabana yayılan Müslüman Kardeşler’in 

Mısır Ordusu içinde bulunan ve MISIR DEVRİM KONSEYİ adı altında 

teşkilatlanan kolu, 6 Ekim 1981 tarihinde, bir tören sırasında düzenlenen 

suikast sonucu Devlet Başkanı Enver Sedat’ı öldürdü. Yine bu örgütün 

üyesi oldukları sanılan bazı militanlar, 1989 yılının Şubat ayının Fayyum 

kentinde, Cuma namazı sonrası halkı ayaklanmaya çağırdılar. Güvenlik kuv- 

vetleri isyan teşebbüsünde bulunan 34 militanı tutukladı. Mısır’da (Enver 

Sedat’ı öldürenler dahil) çok sayıda Müslüman Kardeşler üyesi idam edil- 

di. (Sedat’a suikast düzenleyen bu örgütün liderlerinden Mescit-el- Eleyfi, 

Kahire’de polisle giriştiği silahlı çatışma sonucu, Şubat 1989’da öldürüldü.) 
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SURİYE AYAKLANMALARI 

Suriye’de de çok sayıda silahlı ve bombalı saldırıda bulunan Müslüman 

Kardeşler, bir dönem bu ülkenin büyük sorunu haline geldi. 

1981 yılındaki olaylarda Halep’deki subay okuluna saldıran Müslüman 

Kardeşler, subay adayı öğrencileri öldürmüştü. Müslüman Kardeşler’in si- 

lahlı üyeleri Humus, Hama, Halep ve Lazkiye’de Suriye ordusuyla çatış- 

malara girmiş ve bu olaylarda binlerce kişi ölmüştü. 

Yine Suriye’nin başkenti Şam’da 29 Ekim 1981 günü bir otomobile 

yerleştirilen bombanın, birokulun önünde patlaması sonucu 64 kişi hayatı- 

nı kaybederken, 135 kişi de yaralanmıştı. Müslüman Kardeşler, bu eylem- 

den sonra Eylül ayında Suriye Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bombalı 

saldırı düzenledi. Ağustos ayında ise, Başbakanlık Konferans Salonunu 

havaya uçurmuş ve 20’den fazla kişinin ölümüne sebep olmuştu. 

Hama ayaklanmasını uzun ve kanlı bir operasyondan sonra bastıran 

Esat rejimi, 1982’den beri ufak tefek suikastlar ve orduda hemen ortaya 

çıkartılan darbe teşebbüsleri dışında ciddi bir muhalefetle karşılaşmadı. 

İhvan hareketi (Müslüman Kardeşler) hazırlıksız başlattığı Hama ayaklan- 

masından sonra günümüze kadar süren bir- yara sarma dönemine girdi. Bu 

arada, zaman zaman düzenlediği eylemler ile adını duyurmayı da sürdürdü. 

Hama olayına kadar geliş sürecine göz attığımızda Baas Partisi ile Su- 

riye Silahlı Kuvvetleri’ndeki iktidar mücadelesini görmezden gelemeyiz. 

Şimdi, biraz geriye giderek, Hama katliamına yeniden dönelim: 

Baas Partisi ilk kez, Rum Ortodoks Michel Eflak ile Sünni Müslüman 

Selah el-Din Bitar tarafından 1940 yılında Şam’da kuruldu. 

1946 yılında Suriye’nin bağımsızlığını kazanmasından sonra, köyler- 

den gelen azınlık mensubu çok sayıda subay orduya katılmıştı. 1949 tarihli 

askeri birraporda, astsubayların yüzde 65’inin Alevi mezhebine mensup ol- 

duğu yazılıyordu. Bu arada çoğu sünni olan üst düzey subaylar arasındaki 

mücadele, sünnilerin temsil edilme oranını azalttı. 8 Mart 1963’de Baasçı, 

Nasırcı ve Birlikten yana bağımsız subaylardan oluşan koalisyon “ayrılıkçı 

rejimi” devrildi. Bir süre sonra Suriyeli subaylar arasındaki azınlık men- 

suplarının sayısı, Sünniler aleyhine yeniden arttı. 8 Mart 1963 darbesinden 

sonra gerçekleştirilen tasfiye işlemleri sırasında, orduda doğan boşlukları 

Alevi subaylar doldurdu. Ordudan atılan 700 subayın yarısının yerine Ale- 

viler alındı. Üstelik Askeri Komite Alevilerin elindi idi. Üç liderden biri 
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Hafız Esat idi ve Hava Kuvvetleri komutanıydı. Sünni subaylar, 18 Tem- 

muz 1963’de bir darbe yapmak istediler. Ancak bunda başarılı olamayın- 

ca, 23 Şubat 1966’da karşı bir darbe ile Alevi azınlık Suriye ordusunu ele 

geçirdi. Sünni olan subaylar, İsrail cephesine sürüldü. 1970’de Hafız Esat 

Savunma Bakanıydı. Esat, 13 Kasım 1970’de askeri birliklerine, Parti’nin 

sivil birimleri ile Baasçıların hakimiyetindeki “halk örgütleri”nin büroları- 

nın işgal edilmesi ve Selah Cedid ile Devlet Başkanı Nur el-Din el-Atasi 

de dahil olmak üzere Partinin bütün sivil liderlerinin tutuklanması emrini 

verdi. Esat, Şubat 1971’de ülkenin ilk Devlet Başkanı oldu. Alevi yönetime 

karşı başlayan hareketlerde en etkilisi İhvan-ı Müsilim olmuştur. 16 Hazi- 

ran 1979’da Halep Topçu Okulu’nda meydana gelen saldırıda 32 öğrenci 

öldü, 54 kişi yaralandı. Saldırıya uğrayan öğrenciler arasında Hıristiyan 

ve Sünni müslamanlarda bulunmasına karşın, Müslüman Kardeşler bahane 

edilerek, Sunnilere karşı büyük bir operasyon başladı. İlk iş olarak, hapiste 

bulunan 15 örgüt üyesi idam edildi. Suriye, Müslüman Kardeşler’i destek- 

lediği iddiasıyla Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat’ı da suçlamıştı. 

1980 yılının Ocak ayında Alevi Baas Partisi, ülkenin her yanındaki 

yandaşlarım silahlandırmaya başladı. Sivil parti örgütü, muhalefetin silahlı 

eylemlerinin bastırılmasında görev almaya başladı. Bu sırada, Hafız Esad, 

26 Haziran 1980’de Müslüman Kardeşler’in düzenlediği suikastten kıl payı 

kurtuldu. Esad’ın kardeşi Rıfat intikam yemini etti. Ertesi gün (Alevi) komu- 

tan yardımcısı ve aynı zamanda Rıfat’ın damadı olan Binbaşı Mu’in Nazif, 

Rıfat Esat’ın Savunma Birlikleri’ne ait iki birime helikopterle Palmira’ya 

gidip orada tutuklu bulunan Müslüman Kardeşler’e mensup herkesi öldür- 

mesi talimatını verir. O gün Müslüman Kardeşler’den 550 tutuklu, hüc- 

relerinde soğukkanlı bir şekilde öldürüldüler. Bu sırada, başta Müslüman 

Kardeşler olmak üzere Sünni muhalif gruplar, “Suriye îslami Cephesi” adı 

altında birleştiler. 1980’de yayınlanan bir bildiride, cephenin kurulduğu, 

Müslüman Kardeşler lideri Said Havva, imzasını taşıyordu. 

1982 Şubat ayı, Suriye tarihinin en kanlı sayfası oldu. Hama’da meyda- 

na gelen çatışmalar silahlı bir ayaklanmaya döndü. Müslüman Kardeşler’in 

önderlik ettiği ayaklanma (2-28 Şubat 1982) bir ay sürdü. Suriye ordusu 

ayrım yapmadan bir katliama girişti. Sünni nüfusun bulunduğu yerler, tank 

ve uçaklarla ağır bombardımana tutuldu. Daha sonra yerle bir edildi. Öl- 

dürülenlerin sayısı, tahminlere göre 25.000 kişi. Kurbanların çoğu Hama 

halkındandı. 200.000 kişilik nüfusun neredeyse yüzde 10’nu öldürülmüştü. 

Camiler, çarşılar ve sokak araları tamamen yıkılmıştı. 
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2011 Mayıs ayında  Suriye’de meydana gelen halk ayaklanmalarında 

müslüman Kardeşler etki oldu. Ancak, gösteriler tanklarla bastırıldı. On 

binlerce sivil öldürüldü. ( İlerleyen yıllarda Suriye toprakları PKK/ PYD, 

ABD ve Rusya arasında adeta bölündü. İran ve İran yanlısı gruplar 

Suriye’de etkili olmaya başladılar. Türkiye sınırlarını korumak amacıyla 

operasyonlar düzenlemek zorunda kaldı. Güney sınırlarında kısmı güvenli 

bölgeler oluşturdu. ABD’nin yarattığı ve mücadele etteğim dediği IŞİD 

katliamlar yaptı. Milyonlarca Suriyeli Türkiye’ye sığındı. 2020 yılına bu 

şartlarla girildi.) 

İhvan-ı Müslimin militanlarının Ürdün ile Suudi Arabistan’dan mali ve 

lojistik destek gördükleri biliniyor. Dünyanın en gizli çalışan ve içine sı- 

zılması güç olan örgütlerden biri olan İhvan-ı Müslimin veya diğer adıyla 

Müslüman Kardeşler’e üye olmak dahi Suriye’de idam edilmeye yetiyordu. 

Müslüman Kardeşler mensupları gizli örgütlenmelerini de sürdürdüğü 

Mısır’da yasal partiler aracılığıyla ülkenin siyasi hayatına katılmaya çalı- 

şırlarken, Suriye’de yalnız silahlı direniş usulünü kullanıyor. Suriye’nin, 

Sünni nüfus yoğunluğuna sahip Hama, Humus ve Halep gibi şehirlerinde 

çok sayıda taraftarı bulunan İhvan-ı Müslimin, suikast, sabotaj ve gizli 

propaganda çalışmalarıyla varlığını devam ettirmeye çalışıyor. Buna rağ- 

men, örgütün, Suriye’de silahlı eylemlerine son yıllarda ara verdiği ve 

Mısır’daki gibi yasal partiler vasıtasıyla mücadeleyi sürdürmek istediği 

gözleniyor. Kaynak: Müslüman Kardeşlerin Yeniden Doğuşu: Suriye 

İntifadası - Yvette Talhamy 

Suriye’de başlayan iç savaşla birlikte yeniden gündeme gelen 

Müsüman Kardeşler, silahlı ayaklanmaya katılan yapılardan biriydi. 

Arap dünyasını kuşatan halk protestolarının yayılması 2011’de büyük 

değişim yarattı. Şubat ayında Suriye’de yapılan ilk gösteri de Müslüman 

Kardeşler büyük rol oynadı.  Ekim 2011’de, SMK da dâhil olmak üzere 

yedi muhalif eğilimden oluşan Suriye Milli Meclisi İstanbul’da kuruldu. 

  

2013 yılında ABD tarafından terör örgütü ilan edilen Müslüman 

Kardeşler örgütünün bazı yöneticileri Türkiye’de de, özellikle Güney 

Doğu Anadolu bölgesinde bazı kesimlerde etkili olmuştur. Müslüman 

Kardeşler’in ideolojisinden etkilenen gruplar, daha sonra İran’ın etkisiyle 

çok sayıda silahlı eylemlere katıldı.  

2019’da Müslüman Kardeşler yanlısı 9 genç, Mısır’da idam edildi. 

Lider Musri, 2013’de bir darbe ile Cumhurbaşkanlığından alınarak 

cezaevine konulduktan bir süre sonra hayatını kaybetmişti. Mısırdan 
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kaçmayı başaran örgütün bazı üst düzey yöneticileri halen Türkiye’de 

bulunurken; 2020 Ekim ayında 15 üst düzey yönetici daha Mısır’da idam 

edildi. 
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       HAMAS - İSLAMİ DİRENİŞ HAREKETİ 

(HAREKET-ÜL MUKAVEMET-ÜL İSLAMİYYE) 

 

Filistin’de Yahudiler ile Müslümanların birlikte yaşamalarını reddeden, 

siinni bir örgüt olan HAMAS, Mısır merkezli Müslüman Kardeşler örgütü- 

nün Filistin’deki bir nevi uzantısıdır. 

Arapça Hareket-ül Mukavemet-ul İslamiyye’nin kısaltılmış söylenişi 

olan Hamas’ın Türkçe karşılığı İslami Direniş Hareketi’dir. 

Örgütün kurucusu Şeyh Ahmed İsmail Hasan Yasin’dir. Örgütün ilk fi- 

lizlenmesi Gazze’nin Şeyh Radvvan bölgesinde İsrail askerlerine karşı ya- 

pılan örgütlenmedir. Hamas’ın silahlı eylem birimi olan İzzettin El Kassam 

da Şeyh Yasin tarafından kurulmuştur. 

Filistin İslam Cumhuriyeti’ni kurmayı amaçlayan Hamas, Mısır ve 

Ürdün’deki İhvan’dan da destek görüyordu. Hamas göre Filistin halkının 

temsilcisi Arafat, ancak bu temsili kend ¡şahsında toplayamazdı. Hamas, 

FKÖ’nün İslamiyet e sıkı sıkı bağlı olmayışından da rahatsızlık duyuyor- 

du. Hamas, George Habbas’ın lideri olduğu Filistin Halk Kurtuluş Cephesi 

ve Naif Hawatme’nin liderliğindeki Filistin’in Bağımsızlığı İçin Demokra- 

tik Cephe gibi sol orjinli örgütlerle de bağlantı kuruyordu. 

1991 yılında Tahran’da temsilcilik açan Hamas’ın bürosunun başına 

İmad Alemi getirildi. İran’ın Hamas’a bu denli cüretkar davranarak ülke- 

sinde temsilcilik açmasının tek nedeni ise FKÖ’nün siyasi gücüne darbe 

vurmak istemesiydi. 

Suudi Arabistan ve Kuveyt’ten aldığı yardımlar ile camiler, çocuk yu- 

vaları ve hastaneler kurdular. Hamas’ın lideri olan ve Müslüman Kardeş- 

lerin Filistin’deki ileri gelenlerinden Şeyh Ahmet Yasin, Arafat’ı domuz 

eti yemekle suçlamıştı. Filistinlilerin bölünmesinden memnun olan İsrail 

hükümeti ise Müslüman Kardeşler’in çalışmalarına gözyumuyordu. 

1978’in Aralık ayında Gazze’de dağıtılan bildirilerde Cesaret ve Yiğit- 

lik anlamına gelen Hamas imzası ortaya çıkmıştı. 1987’de patlayan intifada 
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da, müslümanlar için dönüm noktası oldu. 

Hamas’ın “İzzettin el Kassam Tugayları” ve “Filistinli Kutsal Sa- 

vaşçılar” adlı askeri birimleri bulunuyor. 

8 Aralık 1987’de işgal altındaki Gazze’de İsrail askerlerini taşıyan bir 

kamyon, -freni patlamış olsa gerek- hızla sağa sola çarparak ilerliyordu. 

Kalabalığı yararak, park halindeki bazı araçlara da çarpan kamyon bir süre 

sonra durabilmişti. Olayda 4 Filistinli yaşamını kaybetti, 17 Filistinli de 

yaralandı. İsrailli askerlere bir şey olmamıştı. Bu kaza Gazze’de yaşayan 

fakir Filistinli halkı galeyana getirmeye yetti. Halk, eline geçirdiği taş ve 

sopalarla İsrail askerlerinin kurduğu barikatlara saldırmaya başladı. Olayı 

incelemek için - ertesi gün- gelen İsrailli öldürüldü. Olaylar her gün geniş- 

leyerek sürdü. Ayaklanma tüm Batı Şeria’ya yayılmıştı. Filistinliler, İsrail 

askerlerinin otomatik silahlarına karşı taşla adeta ölümüne direniyorlardı. 

Yaser Arafat’ın (Ebu Ammar) dediği “küçük generaller” böylece sahneye 

çıkmıştı. Bu intifadanın başlamasıydı. 

2001 Aralık ayında Filistin Ulusal Özerk Yönetimi (FÖY) Polisi, Kudüs 

ve Hayfa’da Hamas’ın İzzeddin El Kassam Birlikleri’nin üstlendiği bombalı 

intihar eylemleri üzerine 2 üst düzey Hamas yöneticisini gözaltına aldı. 

FÖY yetkilileri, Hamas yetkilisi İsmail Ebu Şannab ile Hamas’ın ruha- 

ni lideri Şeyh Ahmed Yasin’in yönetim dairesi başkanı İsmail Haniye’nin 

sorgulanmak üzere götürüldüklerini bildirdi. 

FÖY polisi üst düzey yetkilisi, İngiliz Reuter ajansına yaptığı açıklama- 

da, “Gözaltı sorgulamaları,tutuklamalara dün başladık. Gözaltına alınanlar 

arasında hem Hamas hem de İslami Cihad örgütü mensupları var” dedi. 

Hamas yöneticilerinden Mahmud El Zahir ile Abdülaziz Rantisi için 

tutuklama müzekkeresi düzenlendi. Filistin yetkilileri, 50’nin üzerinde mi- 

litanın halihazırda gözaltına alındığını yinelediler. Filistin Devlet Başkanı 

Yaser Arafat, son intihar saldırıları üzerine aşırı dinci militanların tutuklan- 

ması için ABD hükümetinin büyük baskısı altında bulunuyordu. 

İsrail Başkanı Ariel Şaron Washinton’da ABD Başkanı George Bush ile 

görüşmesinden sonra konuşan İsrail kabinesi yetkilisi, Arafat’ın militan- 

lara karşı aldığı önlemlerin göstermelik olduğunu söyledi ve hükümetinin 

kendi önlemlerini uygulayacağını vurguladı. 

İslami Direniş Hareketi (Hareketül Mukavemetül İslamiyye) Hamas, 

kendini Müslüman Kardeşler’in askeri kanadı olarak tanımlamaktadır. 

Hamas’ın kelime anlamı da Allah yolunda sağlamlık sebatlık demektir. El 

Fetih hareketinden de katılanlar olmakla birlikte ağırlıklı olarak desteğini 

Müslüman Kardeşler’den almıştır. Yapı olarak Gazze Şeridi’nde mülteci 
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kamplarında ortaya çıktı. Zaten kurulmadan birkaç yıl önce El Fetih ve 

İhvanı Müslim’den ayrılan kişilerce Seraya el Cihadül İslamiyye (İs- 

lami Cihad Alayları) kurulmuştu. Yapısal olarak tam bir örgüt olamasa 

da, Hamas’ın çekirdeğini oluşturmuştur. Hamas yaptığı etkili eylemlerle 

dünyada ve bölgede adını duyurmayı başarmıştır. Düzenledikleri saldırılar- 

da birçok İsrailli askeri öldürmelerinden dolayı Filistinli gençler arasında 

önemli ölçüde bir sempati kazanmıştır. Hamas İslami söylemler yanı sıra 

milliyetçi öğeleri de konuşmalarında kullanıyordu. 

İntifada olarak bilinen Filistin ayaklanmasında Hamas etkin bir rol 

oynamıştır. 7 Aralık 1987 tarihinde Filistinli işçileri taşıyan arabaya bir 

Yahudi’nin kamyonetiyle çarparak dört Filistinlinin ölümüne, dokuz Filis- 

tinlinin de yaralanması sebep olması üzerine başlamıştır. Arabaya kasten 

çarpan Yahudi bir gün önce Gazze taksi meydanında bıçaklanan Yahudi’nin 

intikamını almak için yapmıştı. Kazada ölen ve yaralananlar aynı gece 

Gazze’deki Şifa hastanesine kaldırıldılar. Gazze Üniversitesi 

ÖğrenciKonseyinin örgütlenmesiyle, üniversite öğrencileri hastanede 

toplanmaya başladılar. Öğrenci Konseyi üyeleri aynı zamanda İslami 

Hareket mensubu idiler. Gazze’de arabalarla dolaşarak halkı hoparlörlerle 

yaralılara kan ba- ğışı için çağırıyorlardı. İsrail kuvvetleri olayı anlayıp 

oraya geldiklerinde büyük bir öfkeli kalabalıkla karşılaştılar. İsrail 

askerleri toplanan gençlerin üstüne ateş açtı fakat Filistinliler taşlarla bu 

ateşe karşılık verdiler. Böylece intifada başlamış oldu. 

Sonraları 13 ve 17 yaşlarında iki gencin öldürülmesi üzerine 13 Aralık 

1987’de İslami Hareket genel bir grev ilan etti. Kısa zamanda bu grevler 

Nablus, Ramallah, el Bire ve Doğu Kudüs’e de yayıldı. Bu olaylardan son- 

ra İslami Hareket mensupları halk tarafından aşırı bir sevgi kazandılar. 

Bu olayların bu kadar şiddetlenmesinde Arap yönetimlerinin Filistin 

halkı için pek bir şey kazanamamaları ve Filistin halkının bu yönetimlerden 

pek bir umudu kalmaması, önemli bir etkendir. Özellikle Kasım 1987’de 

Amman’da gerçekleştirilen Arap Zirvesinden de bir netice çıkmaması Fi- 

listin halkını iyice umutsuzluğa sevk etmiştir. Filistin halkının tek temsil- 

cisi olarak takdim edilen FKÖ’nün de pek bir şey elde edememesi halkın 

İslami Hareket mensuplarının söylemlerine yönelmesine sebep olmuştur. 

Böylece 15 Aralık 1987’de sabah namazından sonra camilerde İslami 

Direniş Hareketi’nin ilk bildirisi dağıtılmaya başlamıştır. Bu bildirilerde 

esas olarak İsrail işgaline karşı her türlü uluslararası konferans, müzakere 

reddediliyor, barışçı çözümlerin geçersizliği ve artık Filistin halkını işgale 

karşı direnmesi öneriliyordu. 

Kasım 1988’de Hamas FKÖ’nün görüş ve ideolojisine alternatif olarak 
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kendi yöntem ve görüşlerini içeren misakını yayınlandı. Hamas bu misa- 

kında Filistin Direniş Hareketi’nin dünya çapındaki İslami hareketin bir 

parçası olduğu ve ihvanı Müslim’in Filistin’deki bir kolu olduğunu açıkla- 

mıştır, (misak md.2) Bu misakın temel amacı, Filistin toprağının tamamı- 

nın işgalden kurtarıp bu topraklarda İslam esaslarına göre bir devlet kur- 

maktı, (md.6 ve 9) 

Hamas üzerinde etkili bir isim olan örgütün manevi lideri Ahmet Ya- 

sin, diğer İslami hareket liderinin aksine Filistin topraklarını hiçbir zaman 

terk etmemiştir. Ahmet Yasin 1936 yılında, toprak sahibi bir ailenin evla- 

dı olarak bugünkü Gazze Şeridi’nin kuzey sınırında Cura adlı bir köyde 

dünyaya gelmiştir. Daha sonraları 1948- 49 Arap-İsrail savaşında, ailesi ile 

birlikte Gazze’de bir mülteci kampına yerleşmek zorunda kalmıştır. Gazze 

bölgesi Mısır idaresindeyken 1950’li yılların ortalarında Müslüman Kar- 

deşler teşkilatına katılmıştır. Yasin, 1957’de Gazze’de öğretmenlik yapar- 

ken aynı zamanda Aynı Şems Üniversitesi’ne öğrenci olarak kayıt olmuş- 

tu. Fakat bu uzun sürmedi. Nasır tarafından yasaklanmış olan Müslüman 

Kardeşler üyesi olmaktan tutuklandı. 1967’de Gazze’nin İsrail tarafından 

işgaline kadar tutuklu kaldı. Serbest kalır kalmaz Müslüman Kardeşler’i 

tekrar teşkilatlandırmaya başladı. Müslüman Kardeşler’in uzun süre yasak- 

lı olması ve örgütün üstündeki ağır baskılar Gazze’deki siyaseti derinden 

etkilemiştir. 

FKÖ’nün de çekirdeği olan Fetih ve Arap Milliyetçi Hareketi gibi laik bir 

yapıya sahip hareketlerin örgütlenmesine imkan vermiştir. Gazze nüfusunun 

beşte ikisinin bulunduğu mülteci kamplarında çok çabuk örgütlenme imkanı 

bulmuşlardı. Gerçekte malı, mülkü ve toprağı olmayan, muhafazakar bir ya- 

pıya sahip Gazze halkı Müslüman Kardeşler’e daha yakındılar. Fakat Fetih 

ve Arap Milliyetçi Hareketi’nin İsrail karşıtı ve milliyetçi söylemlerinden 

dolayı bu grupları desteklemişlerdi. Zaten pek fazla bir seçenekleri de yoktu. 

İsrail işgalindeki Gazze bölgesinde laik grupların gerilla saldırılarını 

arttırmaları İsrail’i zora sokmuştu. 1973 sonbaharında, İsrail Yasini, bölge- 

de dini ve sosyal faaliyetlerde bulunabilecek, zekat olarak üyelerinin geli- 

rinin yüzde 2.5’unu tahsil edebilecek bir yetkiye sahip İslami bir merkez 

kurma izni vermişti. Artık 1970’lerin ortalarından başlayarak işgal edilmiş 

topraklarda FKÖ’yü siyasi olarak zorlayacak bir rakip çıkmıştı. İsrail’in 

FKÖ’nün bölgedeki siyasi etkisini azaltmak için yaptığı muhtemeldir. Bunu 

o zamanki Gazze askeri valisi Tuğgeneral Izak Segev, 1979’dan 1984’e 

FKÖ ve komünistlere karşı İslami hareketleri nasıl finanse ettiklerini iti- 

raf edecekti. Gazze’deki Yasin’in İslam merkezine bağlı mescitlere örtülü 

ödenekten para yardımı yaptığım söylemişti. İsrail Güvenlik Teşkilatı Shin 

Bet’in yaptığı bu faaliyeti daha sonraları 1983 Şubatından 1984 Eylülüne 
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kadar İsrail Savunma Bakanlığı yapan Moshe Arens’de hatıralarında şöyle 

diyecektir. “Şüphesiz İsrail hükümeti belli bir dönem FKÖ’yü dengeleme 

fikrini benimsemiş... Ordu ve Shin Bet tarafından köktendincilere yardım 

yapılmıştır.” 

Ahmet Yasin ateşli silahlar bulundurmaktan Nisan 1984’te tutuklanıp 

13 yıla mahkum edilmiş fakat Mayıs 1985’te Filistin Özgürlük Halk Cep- 

hesi ile yapılan tutuklu mübadelesi ile serbest bırakılmıştır. Ahmet Yasin de 

radikal kesimden gelen baskılara dayanamayıp, İslami bilinçlendirme ve 

eğitim faaliyetlerinden vazgeçip silahlı mücadeleye destek vermeye baş- 

lamıştır. Mayıs 1989’da İsrail güvenlik güçleri aralarında Ahmet Yasin’in 

de bulunduğu 250’den fazla Hamas üyesini tutuklamış, Yasin’i iki İsrailli 

askerin kaçırılıp öldürülmesinde suçu olduğu gerekçesiyle 15 yıla mahkum 

etmiştir. Bu tutuklama Yasin’in itibarını daha da kuvvetlendirmiştir. 

Hamas’ın liderliği, bu tutuklanmadan sonra, 1992’de Rabin yönetimi 

tarafından Güney Lübnan’a sürgün edilen Dr. Abdul Aziz Rantisi’ye geç- 

miştir. Filistin’de ağırlığını hissettiren Hamas’ın İsrail Sınır Korumaların- 

dan Nesim Tolida adlı bir subayı kaçırması ve öldürmesi olayına, İsrail tep- 

ki göstermiş ve Netenyahu tarafından Başbakan Izak Rabin’e verilen öneri 

üzerine Mossad, Hamas’ın Amman siyasi büro sorumlusunu öldürmek için 

görevlendirilmişti. Bununla beraber daha önce tutuklanan Hamas ve İslami 

Cihad üyesi 1600 kişiden seçilen 418 kişi Filistin’den sürgün edilmiştir. 

Bu olay büyük protesto ve gösterilere sebep olmuştu ve Filistinlileri son 

derece tahrik etmişti. 

Rabin, gelişen İslami muhalefeti de gözönüne alarak laik bir yapıya sa- 

hip FKÖ ile Norveç’in başkenti Oslo’da gizli görüşmelere başlamıştı. Esas 

itibarı ile Hamas hem Arafat’a hem de Rabin’e bir baskı unsuru olmuştur. 

Hamas’ın bu kadar güçlenmesinin bir diğer sebebi de Gazze’de bulunan 

600 mescidin yaklaşık yarısının Hamas’a bağlı olmasıdır. 

“Sereya El Cihad İslami” 1985 yılında kuruldu. 1986 yılında gerçek- 

leştirdiği ve çok sayıda İsrail askerinin ölümüne yol açan ilk eylemini yap- 

tı. O güne kadar “mahmur” bir halde bulunan Filistin dünyasında bu olay 

ciddi yankılanmalara yol açtı. Aynı dönemde farklı örgütler tarafından 

gerçekleştirilen bir iki ufak çaplı eylem ve İsrail askerlerinin gerçekleş- 

tirdiği yanlış yaptırımlar özellikle Gazze’yi sıkıştırmaya başladı. İşte tam 

bu ortamda, 14 Aralık 1987 yılında “Hareket-Ül Mukavet-ul İslamiyye” 

(İslami Direniş Hareketi) veya kısaltmış ismiyle daha çok bilinen HAMAS 

kuruldu. Kurucusu ve manevi önderi Şeyh Ahmed ismail Hasan Yasin’dir. 

Şeyh, HAMAS hareketini, 1987 yılının Aralık ayının başında Gazze bölge- 

sinde kurmaya karar vermiştir. 
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Yine kendi ifadesine göre beraber çalıştığı kişiler Şeyh Salah Şi- hade, 

İbrahim El Yazari, Dr. Abdülaziz El Rentesi ve İsa El Naşşar’dır. 1988 yı- 

lında işgal altında bulunan Batı Şeria’da, Cemil Hemarni isimli bir kişinin 

kendi teklifi üzerine, bu bölgeye de HAMAS örgütü girecektir. 1987 yılında 

örgütün askeri kanadının kurulmasına da karar verildi. İlk ve açık hedef 
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İsrail askerleri olarak tespit edildi. Ancak bu kadar kısıtlı tutulmadı. İsra- 

il askerleriyle birlikte İslami geleneklere uygun yaşamayanlar ve düşman 

güçlerle işbirliği içinde bulunanlar da hedef tahtasına yerleştirildi. 

Aslında örgüt silahlı ilk yapısını 1980’1i yılların hemen başında hayata 

geçirmişti ama “Filistin Mücahitleri” isimli bu örgütün amacı daha zi- 

yade, sonraki yıllarda gerçekleştirilebilecek büyük çaplı askeri direnişler 

için gerekli silah ve mühimmatı bulmak misyonu olarak seçildi. Güvenlik 

ve huzurun sağlanmasına yönelik olarak hayata geçirilen askeri yapılan- 

manın ismi ise “Cihad ve Davet Grubu” olarak konulmuştur. Kısaltımış 

NECD biçimiyle daha çok kullanılacaktır. “İzzeddin El Kessem Müfre- 

zeleri”, “Mescid-ül Aksa Alayları” ve “Filistin Hizbullah”ı gibi daha çok 

askeri nitelikli hücum güçleri de mevcut HAMAS’ın. 1990 yılma kadar 

Filistin Mücahitleri adı altında askeri eylemler gerçekleştiren HAMAS, 

yaklaşık 30 kişiden oluşan İzzeddin El Kassam Müfrezeleri’ni oluşturacak, 

ileri bölümlerde değinilecek El Fetih’in “Kara Panterler” örgütüyle kanlı 

hesaplaşmalara girecektir. Örgütün bu dönemdeki çok kaba profilini çiz- 

mek gerekirse, Vakalar Bölümü, Siyasi Bölüm, Askeri Birim ve İstihbarat 

biçiminde tanımlamak uygun olacaktır. 

Örgütün yönetim yapısı şöyledir: “Şura Meclisi” denilen ve kimi kay- 

nağa göre 20, ama kabul edilen genel görüşe göre 24 kişilik bir meclis ve 

komitelerin bağlı bulunduğu 7 kişiden oluşan “Öncü Meclis”. HAMAS’ı 

doğurduğu söylenebilecek 1980-1984 yılları arasında sağlamlaşan “İH- 

VAN” akımı içinde genel geçer iki temel görüş bulunmaktadır. İlki son 

derece popüler olan “İslami Cihad”, diğeri ise “HAMAS”. İslami Cihad’ın 

temel görüşü öncelikli olarak İslami bir yapılanmanın sağlanmasını esas 

alırken, HAMAS, önce işgalin sona erdirilmesini, ardından İslami yapılan- 

manın gerçekleştirilmesini arzulamaktadır. 

HAMAS ilk eylemleriyle birlikte halktan bir anda bulduğu destekle ol- 

dukça şaşırdı. Geniş bir tabanın yönelimi, yönetime ilişkin ilk arazları da 

ortaya çıkardı. Halktan gelen motivasyon kısa bir süre sonra HAMAS’ı ken- 

di başına bağımsız ve takiben İHVAN akımından kopma noktasına getirdi. 

Her ne kadar örgüt içi resmi yazışmalarda İHVAN’a bağlılık dile getirilse de 

zaman içinde sadece organik değil “düşün” açısından da ayrılış yaşandı. En 

önemli farklılık, IHVAN’nı, FKÖ lideri Yaser Arafat’ı tek ve yasal lider ola- 

rak görmesine rağmen, HAMAS bunu reddetti. Sadece halkın legal temsicli- 

si olarak FKÖ’yü gördüğünü deklare etti ama bu örgütün laik ve demokratik 

yapısını kabul edemeyeceğini belirterek FKÖ çatısını reddetti. 
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HAMAS işbirliği için seçtiği ülkelerde de FKÖ’den ayrı düştü. İHVAN, 

Suriye ve Lübnan’ı “ortaklık” açısından olumlu bulmazken, HAMAS bu 

ülkelerle işbirliğine gitti. Ayrıca, Kuveyt ve Suudi Arabistan’la ilişkile- 

rini de genişletti. Doğal olarak Irak lideri Saddam Hüseyin’le ilişkilerini 

koparttı. Körfez Savaşı teknik açıdan HAMAS’ın parlak yıllarına olanak 

veren bir dönemin kapısını açtı. FKÖ lideri Yaser Arafat ya da bölgede 

daha sık kullanılan popüler ismiyle “Ebu Ammar”,savaş süresince ABD ve 

özellikle de İsrail ile aynı cephenin içinde yer almaktan özenle kaçınırken, 

bu iki ülke FKÖ liderini”üzmek” pahasına ama daha çok kendi saflarına 

çekmek konusunda baskı yapabilmek için HAMAS’a oldukça yüklü mik- 

tarda para ve başka yollarla destek verdiler. 

Bunun karşılığında da İsrail işgaline karşı sert bir direnme gösteren 

“Birleşik intifada önderliği”ne karşı çıkması için motive ettiler. HAMAS 

bu dönem boyunca FKÖ’yü sonuna kadar dışlamadı. İlişkilerini kısıtlı bir 

biçimde sürdürdü. Pazarlık yapmayı hiç bırakmadı. Güçlendikçe FKÖ’nün 

liderliği altında hareket etme karşılığında istediklerini yükseltti. 1990’ 11 

yıllara gelindiğinde, bu çatı altında bulunmak için ileri sürdüğü şartlar ağır- 

laşmıştı. Öyle ki,1990 yılının Nisan ayında FKÖ’ye girmek için istediği 

politik güç, “Filistin Ulusal Meclisi”nin yüzde ellisine ulaştı. Bu komp- 

leks yapıya sahip bölgede yapılan araştırmalar, HAMAS’ın bölge halkı- 

nın en fazla beşte birinin desteğine sahip olduğunu gösterse de, HAMAS, 

Meclis’teki sandalye sayısının yüzde 40 veya 50’sini istemekte sakınca 

görmedi. 

FKÖ doğal olarak bu şartları kabul etmedi. HAMAS bu İntifada’nın 

dışında kaldı. Bu durum HAMAS’ı daha fazla halk desteği bulabileceği 

umuduyla, bölgede bulunan diğer örgütlerle ve özellikle milliyetçi yapısıy- 

la ön plana çıkan “El Fetilı”le sert bir rekabete itti. Bu rekabet yüzünden 

çok insan hayatını yitirdi. 

Madrit Konferansı’nın bölgede barışı yüreklendirmesi HAMAS’ın 

sertliğini yükseltti. Özellikle FKÖ’yü “beyaz bayrak” açmakla suçladı. 

1993 yılının Eylül ayında imzalanan ve bölge tarihi açısından son derece 

önemli olan FKÖ-İsrail Anlaşması’yla da FKÖ ile sürdürdüğü tüm ilişki- 

leri kesti. Daha önce FKÖ ile aralarında mutabakata varılan tüm noktaları 

lağvettiğini de açıkladı. Artık “İslami Cihad” yolu HAMAS için tek ve 

kesin çıkış yoluydu. 
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Geçmişi silmek anlamına gelen bu reddedişin hemen ardından HA- 

MAS, Suriye’de bulunan birçok örgütle işbirliği yollarını aramaya başladı. 

Bu örgütlerin biçimi ve ideolojileri arasında herhangi bir seçicilik uygula- 

madı. Marksist, Leninist, İslamcı, Milliyetçi tüm Filistin örgütleriyle ortak- 

lık aradı. Amaç, bir “İslami Milli Cephe” yaratmaktı. Bu girişim ilerleme 

sağladıysa da homojen bir ortam kurulamadı. Bölgede bu çizgide faaliyet 

gösteren Havatme ve Habaş, HAMAS’ın, kendi örgütlerini içinde eritme 

amacını güttüğünü ileri sürerek karşı çıktı. 

HAMAS, Lübnan’daki Hizbullah ve Ürdün’deki İHVAN’dan daha bü- 

yük destek gördü. Suriye ilginç biçimde bu konuda kayıtsız kalırken, İran, 

Filistin İslami Hareketleriyle, barışı istemeyen örgütleri açıkça destekledi. 

Yine de bölgedeki politik kaygılarından ötürü ve ABD’nin, batılı ülkelerin 

ve İsrail’in hışmını fazlaca üzerine çekmek istemediğinden, desteğinin bo- 

yutunu “şimdilik” kaydıyla politik güç vermekten daha yukarıya çekmedi. 

Burada Amerika Birleşik Devletleri’nin HAMAS’a bakışına da değinmek 

gerekiyor. Barış görüşmelerinin sürdüğü dönemde ABD ciddi bir ikilem ya- 

şamaktadır. HAMAS’ı diyalog yoluyla barış saflarına katmak ya da açıkça 

bir terör örgütü olarak etiketlemek arasında kararsız kalmıştır. İsrail’in HA- 

MAS konusundaki tavrı açık olduğundan ve “nerede bulursanız ezin” ana 

fikrinden hareket ettiğinden, FKÖ’nün de HAMAS’ı isim vermeyerek ama 

“radikal İslamcılar” tanımının arkasına alarak, İsrail’e karşı sürekli bir koz 

şeklinde kullanması yüzünden ABD bir süre daha kararsızlığını koruyacaktır. 

Zaman içinde uzlaşmanın mümkün olmayacağı da ortaya çıktı. Lübnan 

Hizbulahı ile İran, Arafat’ın kellesi için fetva verince, HAMAS ile bir diya- 

log için artık geç olduğu kabul edildi. Öyle ki HAMAS ve İslami Cihad’a 

karşı barış içinde Filistin’de yaşamak isteyenler arasında bir iç savaşm çık- 

ması ihtimali bile ciddi bir şekilde baş gösterdi. 

Ayrı bir nokta da, HAMAS’ın Eriha ve Gazze bölgelerinde Filistin te- 

melli örgütler, üniversiteler, sendikalar arasındaki itibarının bu dönemde 

artmasıdır. Öyle ki, bu oran % 40’ı aşacak, bu da HAMAS yönetiminde, 

bu bölgede yapılacak seçimde “kazanırız” fikrini popüler hale getirecektir. 

İslami devlet anlamına gelecek böyle bir zafer için İsrail’le bile barış fikri 

liderler tarafından dile getirilmeye başlanacak, bu beklenmeyen davranış 

yüzünden, barışı başından beri refüze eden sol görüşlü Filistin örgütleri 

tarafından örgüt, “döneklikle” suçlanacaktır. 
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HAMAS hangi açıdan değerlendirilirse sonuçta “terörist” kimliğinin yad- 

sınması mümkün gözükmüyor. Bir terör örgütü tanımı kabul edildiğinde de, 

kimliğinin somutlanması için ilk bakılması gereken nokta, nasıl desteklendi- 

ğidir. Öncelikli olarak örgütün ekonomik yükünü nasıl taşıdığının irdelenmesi 

gerekiyor. Örgüt kaynaklan HAMAS’ın hemen hiçbir kurum ya da ülkeden 

maddi destek görmediğini ileri sürüyorlarsa da bu iddia artık kabul görmüyor. 

Körfez Savaşı yıllarında, bölge ülkelerinden Kuveyt, Suudi Arabistan 

ve bazı Körfez ülkelerinden para temin edildiği biliniyor. Yine HAMAS 

yöneticilerine göre, örgütün devletlerden destek sağlaması mümkün değil. 

Ama örgütlenmelerden para desteği sağlaması mümkün. Soyut sayılsa da 

“Dünya İslami Hareketi”nden mali destek almıyor. Ancak daha 1992, 

1993 yıllarında HAMAS’a gelen mali yardımlarının dökümünü yapan İs- 

rail kaynakları, bu yıllarda HAMAS’a İran’dan 50 milyon dolara yakın  

bir miktarda para geldiğini bildirmişlerdir. Örgütün kuruluş yıllarında Ür- 

dün üzerinden gelen maddi desteğin miktarının bir milyon doları buldu- 

ğu da yine aynı dönemde bölge gazeteleri tarafından dile getirilmektedir. 

HAMAS’ın rakibi El-Fetih’in Gazze sorumlusu Ebu Havse’nin iddiasına 

göre, HAMAS’ın aylık geliri yarım milyon doların üzerindedir. Bu iddialar 

doğal biçimde HAMAS tarafından reddedilmiştir. Örgüt, HAMAS’ın mali 

portresinin mimarlarını; İslamcı tüccarlar, işadamları, yardım fonları, ken- 

di organları, kurum ve kuruluşlarıyla, yardım ve bağışlarla mali yatırımlar 

olarak betimliyor. Bölge ülkelerde yaşayan Müslüman Filistinlilerle de ti- 

cari ortaklıklara girişilmiş. 

İran-Irak savaşı sırasında ve sonrasında İran, Filistin ve Ürdün’deki İs- 

lami örgütlerle ilişkisini sürdürmüştür. HAMAS açısından anlamlı sayıla- 

bilecek ve günümüz gelişmelerine ışık tutabilecek bağ ise özellikle 1990 ve 

takip eden dönem içinde şekillenmiştir. 

İran bu yıldan itibaren daha önce de bağ kurduğu HAMAS’ı yeni-   

den yokladı. İsrail’le barış fikrine hiç bir zaman ılımlı yaklaşmadığından 

FKÖ’ye alternatif arayışı içinde bulunan İran için HAMAS biçilmiş kaftan 

olarak görüldü. 1991 yılında HAMAS resmi biçimde Tahran’a davet edil- 

miş ve bölge sorunlarına ilişkin bir kongreye katılmıştır. HAMAS liderle- 

ri bu ziyarette İran’ın en önde gelen liderleriyle, Cumhurbaşkanı ve ilgi-  

li bakanlarla görüşme fırsatım buldular. İran, HAMAS’a manevi ve mali 

tüm desteğini vermeyi vaadetti ve HAMAS’a ülkede bir temsilcilik verdi. 

Bu temsilcilik önemlidir. Bir terör örgütünün resmi biçimde tanınması ve 
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Filistin’i FKÖ’yle temsil eden bir elçilik İran’da bulunmasına rağmen, ay- 

rıca HAMAS’a bir temsilcilik verilmesi, FKÖ’nün bölünmesi fikrinin yine 

İran tarafından planlı bir şekilde yürütüldüğünün işareti olarak kabul gör- 

melidir. Dahası İran, takip eden yıllarda ortaya çıkaçağı gibi, HAMAS’ın 

çok sayıda militanını, askeri biçimde eğitmek için kapılarını açmış ve 

bunlara lojistik destek vermiştir. Önemli miktarda propaganda aracını da 

HAMAS’ın hizmetine verecek, bölge ülkelerinden İran’la işbirliği içinde 

bulunanlara da çağrı da bulunarak HAMAS’ı kollayın mesajını iletecektir. 

1992 yılında gerçekleşen görüşme sırasında belki de hiç dikkati çek- 

meyen nokta, HAMAS militanlarının, İran’da, nerede eğitileceğidir. İran, 

HAMAS’a militanlarını eğitmek için gösterdiği yerin adresi olarak Tahran 

kentinin kuzeyindeki, Kum kenti yakınlarında bulunan İmam Ali Askeri 

Merkezi’ni göstermiştir. 

Filistin’de 25 Ocak 2006’da yapılan seçimleri HAMAS’ın kazan- 

ması dünyada geniş yankı uyandırdı. 

HAMAS’ın seçimlerden zaferle çıkması Filistin’de El-Fetih liderliğin- 

de oluşturulmuş statükoyu sarstı. 

HAMAS iktidara geldikten sonra Filistin’e ekonomik ambargo uygula- 

maya başlayan ABD ve AB’de, HAMAS’ın İsrail’i tanımasını, şiddete son 

vermesini ve Filistin yönetimiyle İsrail arasındaki önceki anlaşmaları kabul 

etmesini şart koştu. 

Hamas’a yönelik yaptırım politikaları iktidara geldiği andan itibaren 

somut bir şekilde uygulanmaya başlamıştır. Seçimlerin hemen sonrası 

yapılan açıklamalarda Hamas’ın silahı bırakmadığı, İsrail’i tanımadığı 

sürece siyasal ve ekonomik yaptırımların uygulanacağı yönünde yapılan 

açıklamalar bir bir uygulanmaya başlamıştır. Önce İsrail’in Filistin’e vergi 

transferlerini durdurması, ardından sırasıyla ABD ve batılı diğer ülkelerin 

Filistin Hükümeti’ne doğrudan yardımlarını askıya alması, zaten İsrail’e 

bağımlı olan Filistin ekonomisinin içinden çıkmanın mümkün olmayacağı 

bir hal almasına yol açmıştır. 

Zaten ciddi bir yoksullukla mücadele eden halk, her ne kadar bir al- 

ternatifsizliğin ürünü olarak seçilmiş de olsa önceki iktidar El Fetih’ten 

daha farklı bir yönetim beklediği HAMAS’ta da umduğunu bulamamıştır. 

Ekonomik sıkıntılar halkın sesini yükseltmeye başlamasına ve iç gerginliğe 

yol açmıştır. 
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Bununla birlikte önceden beri var olan El Fetih-HAMAS çekişmesi, 

özellikle İsrail’in kışkırtmaları ile daha ciddi boyutlara taşındı. Filistin 

içindeki bu güç paylaşımını ve kaosu önleme adına Filistin Yönetimi Baş- 

kanı Mahmut Abbas 25 Mayıs 2006 günü, İsrail hapishanelerinde bulunan 

Hamaslı ve El Fetihli mahkumların hazırladığı bir belgeyi referanduma 

sunma önerisinde bulundu. Belge üstü kapalı da olsa İsrail’i tanımayı ve 

bir Ulusal Birlik Hükümeti kurmayı öngörüyor olmasından ötürü HAMAS 

tarafından kabul görmedi. 

Bütün bu gelişmeler yaşanırken İsrail’in özellikle Haziran ayı başı iti- 

bariyle Gazze’ye yönelik, rutin hale gelmiş operasyonlarında sivillerin de 

ölmesi, yalnızca HAMAS mensuplarını değil bütün Filistin halkını hare- 

kete geçirdi. 9 Haziran günü 10 Filistinlinin ölümüne neden olan plaj sal- 

dırısı, Filistin içinde ciddi bir yankı buldu. Bu olayın hemen ardından 10 

Haziran günü Hamas 16 aydır uyguladığı ateşkesi bozduğunu açıkladı ve 

İsrail saldırılarına misilleme olarak İsrail’e roket saldırısında bulundu. 

Böylesine karışık bir ortamda Filistin halkının kötü olan durumu bir 

yandan İsrail saldırıları, bir yandan ekonomik sıkıntılar, bir yandan da 

HAAMAS-EI Fetih arasındaki çatışmalar neticesinde daha da derinleş- 

meye başladı. Bütün bu olumsuz tabloya rağmen somut bir adım bir tür- 

lü atılamadı derken, HAMAS’tan yumuşama sinyalleri gelmeye başladı. 

Özellikle Filistin içinde bulunan Hamaslı liderler, sürgündeki liderlerden 

farklı olarak El Fetih ile uzlaşma yollarını aramaya başladılar. Her ne suret- 

te olursa olsun askeri mücadeleyi destekleyen ve Hamas’ın radikal kesimi- 

nin temsilcisi olarak adlandırılan Suriye’deki lider Halid Meşal’in aksine, 

ılımlı tavırları ile bilinen, Hamas Hükümetinin resmi temsilcisi İsmail Ha- 

niye, 24 Haziran 2006 gecesi geç saatlerde İsrail cezaevlerinde tutuklu Fi- 

listinlilerin hazırladığı belgenin önemli maddeleri üzerinde Mahmut Abbas 

ile anlaşmaya vardı. Ulusal birlik hükümeti oluşturulması. bunun zamanı 

ve güç paylaşımı gibi konularda çözüme ulaşılamadı ancak Hamas, diplo- 

matik müzakerelerde Abbas”m önderliğini kabul etti. Üstü kapalı da olsa 

İsrail’in tanınacak olması, Filistin içersindeki radikallerce benimsenmedi. 

Bu noktada 25 Haziran günü, İsrailli onbaşı Gilat Şalit’in Filistinli üç grup 

tarafından kaçırılması ile Hamas’ın yumuşama noktasında adım atmasının 

hemen hemen aynı zamana denk gelmesi anlamlıdır. Hamas içinde bile tam 

bir mutabakatın, fikir birliğinin olmayışı krizlerin daha da derinleşmesine 

yol açmıştır. 
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Asker kaçırma olayı, Ortadoğu çıkmazını daha da çıkmaz bir hale 

gelmesinde önemli bir dönüm noktasıdır. İsrail’in Gazze’ye yönelik sal- 

dırılarının ardından bölgede bir İsrail askerinin kaçırılması gerilimi iyice 

tırmandırmıştır. 

Askeri kaçıran Filistinli üç militan grup, kaçırılan İsrailli askerin ser- 

best bırakılması için karşılığında İsrail cezaevlerinde bulunan Filistinli 

kadın ve çocukların serbest bırakılmasını istedi. Bu talep karşısında İsrail 

Başbakanı Olmert, “İsrail Hamas’ın terörist şantajının kurbanı olmayacak. 

Müzakereye ya da pazarlığa girmeyeceğiz” diye konuştu. 

28 Haziran günü Filistinli gruplara tanınan iki günlük sürenin dolma- 

sıyla İsrail askeri güçleri Gazze’nin güneyinden geniş çaplı bir operasyona 

başladı. Kaçırılan askeri kurtarmaktan çok 2005 yılında çekildiği Gazze 

Şeridi’ni yeniden işgal edermişçesine Filistin halkını çok zor durumda bı- 

rakma niteliği taşıyan bu operasyonun asıl hedefi HAMAS’tı. 

Kara harekatı başlamadan önce İsrail uçakları Gazze Şeridi’ndeki bazı 

köprüleri ve ana enerji tesislerini bombaladı. Bu da bir milyon civarında 

Filistinlinin elektriksiz ve dolayısıyla susuz kalmasına neden oldu. 

Türkiye tarafından da ‘orantısız güç kullanımı’ olarak nitelendirilen 

İsrail operasyonları uluslararası kamuoyundan ciddi tepkiler aldı. Ancak 

bu tepkiler kınamanın ötesine geçemedi. Mısır ve Fransa’nın arabulucu- 

luk yapma girişimleri olumlu sonuçlar vermezken BM’nin açıklamaları da 

yalnızca kötüye giden durumun dile getirilmesinden ve kınamadan öteye 

geçemedi. 

İsrail’in çok ciddi bir tepkiyle karşılanan diğer bir uygulaması ise yapı- 

lan operasyonlar kapsamında Filistinli daha doğrusu HAMAS ‘lı ba- 

kanların, milletvekillerinin ve üst düzey yöneticilerinin tutuklanması 

oldu. HAMAS, vekillerinin tutuklanmasını “açık savaş ilanı” olarak değer- 

lendirirken, bu olay İsrail’e uluslararası tepkiyi daha da arttırdı. Operasyo- 

nun durdurulmasını isteyen BM ve AB, “Gazze’de muhtemel bir insanlık 

trajedisinin önüne geçilmesi” çağrısında bulundu. Tutuklamaları kınayan 

İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreteri İhsanoğlu da, “İsrail’in bu yap- 

tığı sadece uluslararası kanunların ve imzalanan anlaşmaların açıkça ihlali 

değil, aynı zamanda demokrasiye ve şeffaf bir seçimle başa gelmiş Filistin 

halkının temsilcilerine karşı vahşice bir suç ve saldırıdır.” dedi. 
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İsrail’in “orantısız güç” kullanarak giriştiği bu operasyonlar bir yan- 

dan da aylardır çekişme ve mücadele halinde bulunan HAMAS ve El Fe- 

tih ayrılıkları bir yana bırakarak İsrail’e karşı birlikte mücadele etmesine 

zemin oluşturdu. Filistin sokaklarında birlikte devriye gezmeye başlayan 

HAMAS ve El Fetih’e bağlı silahlı gruplar, İsrail saldırılarına karşı ortak 

bir tutum içine girdiler. 

Gazze Şeridi’nde başlayan ve bütün şiddetiyle devam eden İsrail işgali, 

Güney Lübnan’da mevzilenen Hizbullah üyelerinin İsrail sınırına saldırı- 

larda bulunarak sekiz İsrail askerini öldürmesi ve iki askeri de kaçırması 

ile çok farklı bir boyut kazandı. 12 Temmuz günü sabah gerçekleştirilen bu 

saldırılar sonrasında İsrail de askeri birliklerine Lübnan’ın güneyine girme 

emri verdi. Kaçırılan askerlerin Lübnan’ın içlerine kaçırılmaması için de 

İsrail hava kuvvetleri köprüleri ve yolları bombaladı. 

Sonrasında bir aydan fazla bir süre Lübnan’da yaşananlar sonucu 

BM’nin geç de olsa ateşkes noktasında bir karar vermesi ve İsrail’in Lüb- 

nan topraklarından çekilmeye başlaması sonrasındaysa Filistin meselesi 

yeniden gündemin önemli konuları arasında yerini aldı. Zira yedi aydır 

maaşlarını alamayan kamu görevlileri greve giderek çalışmamaya başladı. 

Birçok merkezde okullar açılmasına rağmen eğitime başlanamadı. Böyle 

bir ortamda gerek mali sorunlarla gerekse halkın artan tepkisiyle müca- 

delede zorlanmaya başlayan HAMAS Hükümeti, El Fetih lideri Mahmut 

Abbas ile Ulusal Birlik Hükümeti kurma yönünde girişimlerde bulundu. 

İki örgüt arasındaki görüşmeler 2011 Mayıs ayında Mısır’ın baş- 

kenti Kahire’de son buldu. Nihayet iki ayrı Filistin hükümeti (FKÖ- 

HAMAS) Ulusal Birlik Hükümeti konusunda anlaşarak, bağımsız Fi- 

listin devletinin temelini atmış oldular. 

 
İRAN, HAMAS VE İSLAMİ CİHAD BAĞI 

İran’ın, devrimin ilk yıllarında dışarıya Şii devrim ihracı çalışmaları 

sadece Irak, Lübnan ve Körfez Emirliklerindeki şii hareketlerine destek 

çerçevesindeydi. İlk yıllarda Şii felsefesine dayanan İslami devrim, Sün- 

ni müslümanlar arasında pek etkili olamamıştı. 1980’1i yıllar içerisinde 

İran’ın koyu Sünni bir anlayışla kurulan İslami Cihad örgütü ile ilişkileri 

tek taraflı olmuştur. İran’ın amacı örgütler üzerinde etkili olup bölgede nü- 

fuzunu artırmaktı. Fakat Filistin meselesine o zamanlar pek önem veremi- 
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yordu. İran ancak Filistin meselesi ile örgütlerin üzerinde etkili olacağını 

biliyordu, İran - Irak savaşının bitmesinin ardından İran dış politikasında 

iki temel unsura ağırlık verdi. İlki Filistin meselesine olanca gücü ile ağır- 

lık vermesi, ikincisi artık Şii devrim ihraç faaliyetlerim sadece Şii bölgele- 

rinde değil, Sünni bölge ve ülkelerde de yaymak. Özellikle Sudan, Cezayir, 

Tunus, Mısır’da bütün İslami gruplara, görüşlere bakılmaksızın yardıma 

başladı. 

Filistin İslami Cihad liderinin 1988 yılında Lübnan’a sürülmesi ve 

örgütün merkezinin Şam’a yerleşmesi örgütün İran ile dönüm noktası ol- 

muştur. İran, artık örgüt ile Beyrut ve Şam’da, elçilikleri aracılığıyla direk 

temasa geçmişti. Bundan sonra İran, Hizbullah’ın da yardımıyla, bu örgütü 

parasal, siyasi ve askeri yönden kontrol altına almıştı. Filistin İslami Cihad 

lideri Fethi Şikaki, Nisan 1993’te New York’ta da bir gazeteye verdiği de- 

meçte 1987’den beri İran’dan yardım aldığım itiraf ediyordu. Aynı zaman- 

da verilen paraların sadece terör eylemleri için değil, yeni camiler ve sosyal 

faaliyetlerde bulunmak için de kullandıklarını söylüyordu. 

Hamas, İsrail’in işgal ettiği topraklarda hızla belirleyici güç haline 

geldi. Yıllardır FKÖ aydınlarının yetiştirildiği yer olarak bilinen Bir-Seit 

Üniversitesi’ne hakim olan Hamas, Gazze’de de geçim sıkıntısında olan 10 

bin Filistinli aileye düzenli şekilde maddi yardım yapıyordu. 

Örgütün lideri Şeyh Yasin 18 Mayıs 1989’da İsrailliler tarafından yaka- 

lanarak tutuklandı. 

El Thabat ve El Vatan adında iki gazete çıkartan Hamas’ın örgüt şe- 

ması; Siyasi Bölüm, İstihbarat Bölümü ve Askeri Harekat Bölümü’nden 

oluşmaktadır. Örgütün yönlendirilmesindeki en etkili kurum ise Şura 

Meclisi’dir. Şura Meclisi bu üç bölümün yöneticilerinden oluşur. 

Gazze’yi adete bir kale haline getiren Hamas, 1990-9l’de Ürdün’ün 

Batı kesimlerinde de etkili olmaya başladı. Birçok köy, sokak ve mahalle, 

örgütün hakimiyetine geçti. Hamas daha sonra Müslümanlar ile Yahudiler 

arasındaki mücadeleyi Kudüs’e taşıdı. 

1991 başlarında Körfez Savaşı’ndan sonra Suudilerden gelen para yar- 

dımının düşmesi üzerine zor durumda kalan Hamas’ın, Amman, New York, 

Manchester ve Münih’de büroları bulunuyor. ABD’nin 1995 yılında aldığı 

bir kararla bu bürolar kapattırıldı. 
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Hamas’ın İngiltere’de basılan “El Filistin el-Müslima” adlı yayın or- 

ganı bulunuyor. Örgütün, son kongresinin ABD Kansas City’de yapıldığı 

sanılıyor. 

Amerika’daki müslüman topluluklardan ve bu ülkede yaşayan zengin 

Filistinlilerden büyük ölçüde maddi gelir sağlıyor. 

Hamas ile İsrail arasındaki silahlı çatışma ve intihar saldırılarıyla ilgili 

önemli gelişmeleri ise şu şekilde sıralayabiliriz: 

Hamas kurucularından Şeyh Ahmet Yasin’in İsrailliler tarafından ser- 

best bırakılması için örgüt üyeleri tarafından Lod şehrinde kaçırılan polis 

çavuşu Nissim Toledano, isteklerin yerine getirilmemesi üzerine 17 Aralık 

1992’de Hamas militanlarınca öldürüldü. Bunun üzerine İsrail 418 Filis- 

tinliyi sınır dışı etti. Bu Filistinliler İsrail ile Lübnan arasındaki tampon 

bir bölgede kaldılar. Zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Filistin- 

lilerden 16’si, bir ay aradan sonra İngiliz helikopterleriyle İsrail’e taşındı. 

İsrail, hasta Filistinlilerin yanlışlıkla sınır dışı edildiğini açıklayarak, geri 

alınmalarına meşruluk kazandırmak isterken, Hamas, İsrail ile yeni bir 

mücadele ortamının başladığını duyurdu. (Bu arada FKÖ, sınır dışı olayım 

protesto ederek bir süre barış görüşmelerinden çekilmişti.) 

1993 yılı başlarında Mossad ajanının öldürülmesi olayını Hamas’a 

yükleyen İsrail, sınır dışı edilenlerden 10’unu daha geri almayı kabul etti. 

Sınırdışı olayından sonra işgal altındaki topraklarda gösteriler şiddetlendi. 

Sadece 25 Aralık günü 7 Filistinli İsrail askerlerince öldürüldü. Gösteriler- 

de öldürülen Filistinli çocuk sayısı her geçen gün artıyordu. Sınırdışı edilen 

direnişçilerin, yaşam kavgası ise Ağustos ayında son bulunca, gösteriler 

durakladı. Ancak Hamas’ın İsrail ile barış görüşmeleri yapan FKÖ’ye karşı 

çıkması ve barışa karşı tavır almasıyla gösteriler yeniden başladı. 

İsrail askerleri, 24 Kasım 1993’de Gazze Şeridi’nde biri Hamas’ın as- 

keri liderlerinden (İzzettin el Kasem’in önderi) İmad Akel olmak üzere 2 

Filistinliyi öldürdü. Hamas üyesinin öldürülmesi üzerine, işgal altındaki 

topraklarda başlayan gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu, üçü 

ağır olmak üzere 30 Hamas yanlısı yaralandı. 

Olaylar ertesi gün de devam etti. 26 Kasımdaki çatışmalarda ise, bir 

Filistinli gösterici öldü, 34 kişi yaralandı. Bu arada Hamas liderlerinden 

Halis Mustafa Zır, Kudüs’deki evinde İsrail askerlerince öldürüldü. 
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İsrail ile işbirliği yapan 4 Filistinliyi 13 Şubat 1994 tarihinde öldürdü- 

ğünü açıklayan Hamas militanları, 14 Şubatta Gazze Şeridi’nde 3 kişiyi 

daha öldürdü. Bu olaylar daha sonra Hamas’ın silahlı kanadı olan “İzzettin 

el-Kasım” tarafından üstlenildi. 

El Halil camiinde 25 Şubat 1994’de öldürülen 62 Filistinlinin intikamı- 

nın alınacağım açıklayan Hamas, 7 Nisanda bir intihar komandosu ile İs- 

raillilere ait otobüse saldırdı. Bu olayda 9 kişi öldü. Nisan ayındaki Hamas 

saldırılarında toplam 12 İsraillinin öldürülmesi üzerine 70 Hamas üyesi 

tutuklandı. Bu arada Ürdün’ü uyaran İsrail Hükümeti, bu ülkeyi Hamas’a 

yardım etmekle suçladı. 

Ekim ayında Filistin toprakları yeniden hareketlendi. Hamas tarafından 

düzenlenen saldırılarda 4 İsrailli öldürüldü, bir İsrail askeri de kaçırıldı. Bu 

olaylar üzerine İsrail, Kahire’de FKÖ ile devam eden barış görüşmelerini 

askıya aldı. İsrail komandoları 13 Ekim’de kaçırılan askeri kurtarmak ama- 

cıyla bir operasyon düzenledi. Fiyaskoyla sonuçlanan operasyon sırasında, 

rehine asker iel 3 Hamas üyesi ve bir İsrail komandosu öldü, 9 komando 

da yaralandı. 

19 Ekim 1994’de ise Salah Abdel Rahim Suway adlı Hamas militanı 

Tel Aviv’de bir otobüse intihar saldırısı düzenledi. Saldırıda militanla bir- 

likte otobüste bulunan 22 kişi öldü, 41 kişi yaralandı. 

Bu olay üzerine Filistinliler ile İsrailliler arasında yeniden gerginlik 

başladı. Fanatik İsrailliler düzenledikleri gösteriler ile intikam çığlıkları 

atıyorlardı. Ancak beklenmedik bir gelişme oldu. Batı Şeria’daki Nablus 

kentinde yaşayan Hamas liderlerinden Şeyh Camas Salim ile bir başka li- 

der olan Emad Felvji, İsrail’e uzlaşma çağrısında bulundular. 

FKÖ ile Hamas arasında en ciddi çarpışma 18 Kasım 1994’de Gazze’de 

meydana geldi. Bu olayda 15 Filistinli öldü. 

24 Aralık 1994 günü eyleme geçen bir intihar komandosu elindeki 

bombanın erken patlaması sonucu parçalanarak öldü. 22 Ocak 1995’de ise, 

İslami Cihad’la birlikte ortak bir eylem düzenleyen Hamas, İsrail’in Netun- 

ya kasabasında 19 kişiyi öldürdü. 

2 Mart 1995’de Gazze’de Hamas’a ait bir hücre evde, bomba imal edil- 

diği sırada meydana gelen patlama sonucu 8 militan öldü. Bu kişilerin ya- 

ser Arafat’a karşı suikast planladıkları öne sürüldü. 
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19 Mart 1995’de El Halil’de bir otobüse düzenlenen saldırı sonucu 2 

İsrailli öldü. 

9 Nisan 1995’de Hamas’ın, Netzarim bölgesinde patlattığı bomba so- 

nucu bir kişi öldü. 

24 Temmuz 1995’de bir Hamas militanı, Romat Gan’da yolcu otobüsü- 

ne intihar saldırısı düzenledi. Olayda 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. 

Hamas liderlerinden Musa Ebu Marzuk, 25 Temmuz 1995’de New 

York havaalanında tutuklandı. Bu tutuklanma sonrası 21 Ağustos sa- 

bahı Kudüs’de bir otobüse düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi daha 

ölürken, 100 kişi de yaralandı. 

1996 Şubat ayında Kudüs’deki bir belediye otobüsüne düzenlenen in- 

tihar saldırısında 22 kişi öldü. Aynı gün Tel Aviv’de iki İsrail askeri öldü- 

rüldü. Mart ayında ise Kudüs’de İsrailli işçileri taşıyan bir otobüse düzen- 

lenen intihar saldırısında ise 19 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Bir gün sonra 

Tel Aviv’de bir alışveriş merkezine düzenlenen saldırıda ise 14 kişi öldü, 

100 kişi yaralandı. 

İsrail’e yönelik saldırıların artması üzerine Arafat’a bağlı Filistin po- 

lisi Hamas üyelerini tutuklamaya başlayınca, FKÖ ile Hamas militanları 

arasında çatışmalar çıktı. Çok sayıda Hamas üyesi tutuklanırken, 25 Ağus- 

tosta Batı Şeria’nın El Halil bölgesinde 2 Hamas üyesi İsrail askerlerince 

öldürüldü. 

Bu arada, İsrail’de tutuklu bulunan örgütün kurucu lideri ve Yaser 

Arafat’ın hem çocukluk, hem de sınıf arkadaşı olan Şeyh Yasin 1997 Eylül 

ayında Ürdün’de yakalanan iki Mossad ajanı ile takas edilerek serbest 

bırakıldı. 

Eylemler üzerine birçok Hamas militanı FKÖ polisi tarafından tutuk- 

landı. İsrail ile FKÖ arasındaki barış sürecinde birçok Hamas militanı diğer 

Filistinlilerle birlikte İsrail cezaevlerinden serbest bırakıldı. Hamas’ın adı 

27 Ağustos 2000 tarihinde bir kez daha gündeme geldi. Bu kez, Hamas’ın 

yıllardır arandığı iddia edilen bombacısının izine rastlanmıştı. Batı Şeria’da, 

Hamas’ın önde gelen militanlarından Mahmud Ebu Hannud’un evini ba- 

san İsrailliler ile Hamas yanlıları arasında çatışma çıktı. İsrail askerlerinden 

bazılarının öldüğü çatışmada bir Hamas üyesi yaralı olarak yakalanırken, 

Ebu Hannud kaçmayı başardı. Kaçtıktan sonra Filistin polisine teslim olan 
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Mahmud Ebu Hannu’nun 1997 yılında Batı Kudüs’te 17 kişinin ölümüne 

neden olan bombalı olayın faili olduğu ileri sürüldü. 

Türkiye’deki musevi vatandaşlarla ilgili istihbarat çalışması yaptığı tes- 

pit edilen Hamas’ın eylemleri 2001 yılında da devam etti. 

Bu eylemler genelde sivil direniş tarzında sürse de, bazen intihar şek- 

linde gerçekleşti. Birçok Hamas militanı ile İsrailli çatışmalarda hayatını 

kaybetti. 

17 Temmuz 2001 ‘de İslami Cihad’ın düzenlediği intihar saldırısına mi- 

sillemede bulunan İsrail helikopteri, 4 Hamas militanını öldürdü. 

31 Temmuz 2001 ‘de İsrail tankları Batı Şeria’nın Nablus kentinde bir 

eve bombalayınca, içerde bulunan ikisi Hamas lideri, ikisi çocuk 8 kişi 

öldü. 

Bu saldırıdan sonra, Hamas’ın intikam için intihar eylemleri başladı. 

18.5.2001 ‘de İsraildeki intihar saldırısında 7 kişi öldü 100 kişi yaralan- 

dı. Olayı Hamas üstlendi. 19.05.2001’de İsrail uçaklarının Hamas militan- 

larının kaldığı cezavi ile bir karakola yaptığı saldırı sırasında Batı Şeria’da- 

ki bir cezaevinden Hamas örgütünün bir lideri kaçtı. 

Hamas’ın silahlı kolun “İzzeddin El Kassam Tugayları” ile ilişkisi ol- 

maktan Filistin güvenlik mahkemesi tarafından 12 yıl hapse mahkum edi- 

len Mahmud Ebu Hannud, İsrail’in hava harekatından sonraki karışıklık 

sırasında Nablus’taki cezaevinden kaçtı. 

İsrail Genelkurmay Başkanı Şaul Mofaz’ın, Batı Şeria’da en çok aranan 

Filistinli eylemci olarak nitelediği Ebu Hanud, İsrail tarafından, çok sayıda 

İsrail vatandaşının öldüğü ya da yaralandığı çeşitli saldırıları planlamakla 

suçlanıyordu. 

Uçakların saldırısında ise 8 Filistinli polis ile bir kişi öldü. Çok sayıda 

Filistinli yaralandı. 

3 Haziran 2001’de Hamas’ın Kudüs’deki bir diskoteğe düzenlediği in- 

tihar saldırısı, son yılların en kanlı saldırılarından biri oldu. 

Olayda 21 kişi öldü. Çatışmaların devam ettiği günlerde 9 Eylül 

2001’de Nahari’ye tren istasyonunda düzenlenen intihar saldırısını Hamas 

üstlendi. Bu saldırıda 3 İsrailli öldü, 40 asker yaralandı. 
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2001 Ekim ayında İsrail ordusu, Batı Şeria’da bir Hamas militanına 

suikast düzenledi. Filistin güvenlik yetkililerinin açıklamasına göre, İsrail 

ordusunun keskin nişancıları, 35 yaşındaki Abdurrahman Hamid’i Kalkil- 

ya kasabasında başından vurarak öldürdü. Hamid, vurulduğu sırada Batı 

Şeria’yı İsrail’den ayıran yeşil hattın birkaç yüz metre ötesindeki evinin 

damında bulunuyordu. İsrail, 2000 Kasım ayından bu yana 50 kadar Filis- 

tinliye suikast düzenledi. 

27 Mart 2002’de Hamas militanlarının intihar saldırısı sonucu 21 kişi 

öldü, 140 kişi yaralandı. Bu olay üzerine İsrail, ertesi gün Ramallah’ı iş- 

gal etti. Arafat can güvenliğimiz yok dedi. İsrail Arafat’ı düşman ilan etti. 

Arafat’ın bulunduğu bina İsrail tankları tarafından kuşatıldı. 

29 Mart 2002 tarihinde İsrail’de alışveriş merkezi bombalandı. 3 kişi 

öldü. 

30 Mart 2002 tarihinde 30 Filistin Polisi, Ramallah’ta öldürüldü. 

31 Mart 2002 günü Hamas’ın intihar saldırıları sonucu 16 kişi öldü. 

1 Nisandaki intihar saldırılarında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 

2 Nisanda İsrail Beytüllahim’e girdi. 

İsrailli bir kişinin açtığı ateş sonucu kilisede bir İtalyan papaz öldü. 

5 Nisanda Cenin’de 70 Filistinli öldü. 

10 Nisanda Hamas Hayta yakınlarında intihar saldırısı düzenledi, 3 kişi 

öldü, 20 kişi yaralandı. 

11 Nisanda İsrail kuvvetleri helikopter ve tanklarla düzenledikleri sal- 

dırı sonucu Cenin kampında 500 Filistinli öldürüldü. Ölenlerin çoğunu ka- 

dınlar ve çocuklar oluşturuyordu. 

İsrail Başbakanı Şaron’un Türkiye’ye yaptığı bir günlük ziyaretinin er- 

tesi günü 9 Ağustos 2001 günü Kudüs’ün merkezindeki bir pizzacıda mey- 

dana gelen intihar saldırısında 19 kişi öldü. 70 kişi yaralandı. Hamas bu 

saldırıyı, İsrail’in Nablus’a düzenlediği saldırıya karşılık yaptığını açıkladı. 

İsrail 2008 yılının sonlarında HAMAS yönetimindeki Gazze’ye çok 

yoğun bir saldırı başlattı. ABD dışındaki hemen hemen tüm ülkelerin 

tepkisini çeken saldırıda, savaş uçakları ile tanklar, çoğu kadın ve ço- 

cuk binlerce masum insanı katletti. 
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 MOSSAD’ın HAMAS’a yönelik suikastları 2010 yılında da 

devam etti. 20 Ocak 2010 tarihinde sporcu görünümündeki 11 

kişilik suikast timi Dubai’de HAMAS yöneticilerinden İssl el 

Hemaydan kaldığı otel odasında öldürdü. 

19 Mayıs 2010 tarihinde ise Suriyeli, Filistin destekçisi Trache Bas- 

sam Budabeşte’de MOSSAD ajanlarının kurbanı oldu. 

İsrail–Hamas gerginliği Başbakan Erdoğan’ın DAVOS ZİRVE- 

Sİ’ndeki çıkışıyla Türkiye’ ye de yansıdı. Özellikle Mavi Marmara fe- 

ribotuyla HAMAS’a yardım götürenlerin uluslararası sularda İsrail 

komandoları tarafından saldırıya uğraması ve bu olayda 9 Türk vatan- 

daşının öldürülmesi iki ülke arasındaki ilişkileri iyice kopma noktasına 

getirdi. 

Bu tarihten sonra Türkiye-İsrail gerginliği yıllarca devam etti. İsrail 

saldırıları Gazze Şeridi’nde hiç durmadı. 31 Ağustos 2020’de Hamas ile 

İsrail gerginliği azaltmak amacıyla bir anlaşma yaptılar. 

Hamas ile El Fetih yöneticilerini zaman zaman bir araya getirerek 

ortak hareket etme noktalarında buluşturma çabalarını güden Türkiye, bu 

iki kardeş örgütü 2020 yılında tekrar İstanbul’da buluşturdu.  

 
ŞARMAN VE KIZIL ŞİİLER ÖRGÜTÜ 

Troçkizm – İslam sentezinden etkilenen Mustafa Şarman Sarehi 1964 

yılında Mısır’da gerilla eğitimi aldıktan sonra “TASHAYU SORKH (KI- 

ZIL ŞİİLER)” adlı bir örgüt kurdu. 1968 yılında örgüte eleman kazandır- 

mak amacıyla AMERİKAN MÜSLÜMAN ÖĞRENCİLER BİRLİĞİ’ni 

kurdu. Bu derneğin militanları arasında 1979 yılında Humeyni’nin Dışişle- 

ri Bakanlığı’nı yapan İbrahim Yeezdi de bulunuyordu. 

1971 yılında Lübnan’a gelen Şarman, Sur kentine yerleşti. 1973’den 

sonra Musa Sard’la birlikteydi. Suriye’den destek gördü ve EMEL örgü- 

tünde güçlendi. 1979 yılında , Kaddafi ile bir araya geldi. Ancak, 31 Ağus- 

tos 1978’de Libya’dan dönmek üzere bir uçağa bindi ve kendisinden bir 

daha haber alınamadı. Bunun üzerine örgütün başına Hüseyin Hüseyini 

geçti. EMEL örgütü ile başlayan ayrılıktan sora 1981 yılında İslami Emel’i 

kurdular. 

 
LÜBNAN SİLAHLI DEVRİM GRUPLARI 

(LÜBNAN DEVRİMCİ ORDU FRAKSİYONU) 

Lübnan’daki yabancı güçlerin (ABD-İsrail-Fransa) ülkeden çekilmesi 
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ve Lübnan’da Marksist-Leninsit bir devlet kurma mücadelesi veren örgüt, 

çeşitli bombalı silahlı saldırı eylemlerine karıştı. Marksist-Leninst yapıda 

olan bu fraksiyon 1979 yılında ortaya çıkmıştır. Liderliğini George İbra- 

him Abdullah’ın yaptığı örgüt, George Habaş’ın komutasındaki “Filistin 
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Kurtuluş Halk Cephesi” ile fikir ve eylem işbirliğinin yanısıra, Hizbullah 

ve Fransa’daki “Direct Action”, Doğrudan Eylem adlı örgütlerle de daya- 

nışma içerisindeydi. 

En sansasyonel eylemlerini Batı Avrupa’da, özellikle de Fransa’da ger- 

çekleştiren örgüt, sesini, Amerikalı ve İsrailli diplomatlara yönelik suikast- 

lerle duyurdu. 

Beyrut’ta karargah kuran “Lübnan Devrimci Ordu Fraksiyonunun ey- 

lemleri arasında en göze çarpanı Paris’te yaşandı. 18 Ocak 1982’de Pa- 

ris’teki ABD Büyükelçiliğinin Askeri Ateşi yardımcısı Charles Ray ile 3 

Nisan 1982’de İsrailli diplomat Lacov Barsimaunto öldürüldü. 

Örgüt, Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde Amerikalı ve İsrailli diplomatlara 

yapılan başarısız suikast teşebbüslerini de üstlendi. Örgütün lideri George İb- 

rahim Abdullah, Strasbourg ABD Başkonsolosu Robert O. Homme’a düzenle- 

nen başarısız suikast teşebbüsü ile ilgili olarak 1984’de Fransa’da tutuklandı. 

İtalyan ve Fransız polisi, George İbrahim Abdullah’ın tutuklanmasını 

da kapsayan seri operasyonlarda, örgütün İtalya ve Fransa’daki militanları 

ile bunlara yataklık eden şahısları da yakaladı. İtalyan ve Fransız polisi- 

nin ortaklaşa düzenlediği operasyonlarda örgüte büyük darbe indirildi ve 

“Lübnan Devrimci Ordu Fraksiyonu” önemli darbe yedi. George İbrahim 

Abdullah ise 1987 yılında, Amerika’nın Strasbourg Başkonsolosu Robert 

O. Hamme’a düzenlenen başarısız suikast teşebbüsüyle ilgili olarak müeb- 

bet hapise mahkum edildi. 

Lübnan’da mektup, paket ve araba bombalamaları ile kaçırma olayla- 

rını yürüten örgüt, liderlerinin serbest bırakılmasını sağlamak için Paris’te 

bir dizi bombalama eylemlerine girişti. Paris’in merkezi yerlerindeki sü- 

permarketlere ve kafelere yapılan bombalı saldırılarda 15 kişi ölürken, 

150’den fazla kişi de yaralandı. 

 
İSLAMİ TEVHİD HAREKETİ 

“İslami Tevhid Hareketi” Kuzey Lübnan ve Trablus’da etkili bir örgüt- 

tür. “El Kubbe”de biraraya gelen ve yöre halkınca kendilerine “Şemşun 

Cemaati” diye ad verilen afyonkeşlere karşı mücadelede başarılı olmuştur. 

İslami Tevhid Hareketi’nin, Beyrut’un Doğu kesiminde Falanjistler ve 

Lübnan kuvvetlerinin, Kuzey’deki müslümanları tutuklaması sonucu doğ- 
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duğu sanılıyor. Örgüt, Irak Sosyalist Arap Baas Partisi, 24 Ekim Sosyalist 

Demokrat Hareketi ve Lübnan Komünist Partisi’ne karşı silahlı mücadele 

vermektedir. 1982’de kurulan örgüt, “Halkçı Direniş”, “Lübnan Arap 

Hareketi” ve “Cündullah” gruplarının biraraya gelmesiyle oluştu. Ancak 

bu gruplardan bazıları daha sonra Tevhid Hareketi’nden ayrıldı. Cündullah, 

“İslami Komite” çerçevesinde faaliyet göstermeye başladı. Ancak, örgüt 

lideri Şeyh Said Şaban, Tevhid Hareketi’nden ayrılan grupların yeniden 

birleştiğini öne sürmektedir. Örgüt, Filistinli grupların siyasi prensiplerinin 

islami prensiplerle bağdaşmadığını açıklamaktadır. Tevhid Hareketi’nin 

önde gelenlerinden Şeyh Fuad el-Kurdi, Dr. İsmet Murad ve Şeyh Mu- 

hamed Zekeriyya uğradıkları suikast sonucu hayatlarını kaybetmişlerdir. 

 
CÜNDULLAH 

Lübnan Arap Hareketi ile birlikte Tevhid Hareketi’ne katılmıştır. 

Cündullah’ın kurucusu Şeyh Fevvaz Hüseyin Ağa’dır. Cündullah’ın İsla- 

mi Tevhid Hareketi’yle birleştiğini ve lider olarak Şeyh Said Şaban’a bağ- 

landığını açıklamasından sonra hareketin kurucusu Şeyh Hüseyin bir köşe- 

ye çekildi. Ancak, daha sonra Cündullah, Tevhid Hareketi’nden ayrıldığını 

ve bundan sonra faaliyetlerini yeni kurdukları “İslami Komiteler” kanalıyla 

yürüteceğini açıkladı. Örgüt, “İslami Gençlik Derneği”, “Kardeşler Spor 

Kulübü” gibi güçlü teşkilatları elinde tutuyor. 

Ahmedinejad'ın konvoyuna düzenlenen saldırı dışında örgüt bir çok 

eylem gerçekleştirmiştir. Eylemlerine İran devletinin önemli 

unsurlarından olan Devrim Muhafızları Ordusu�na ve sivillere karşı 

intihar saldırıları düzenleyerek başlayan Cundullah 17 Mart 2006 

tarihinde Tasuki şehrinde bombalı saldırı gerçeklleştirmiş ve 22 işi 

hayatını kaybetmiştir. 13 Mayıs 2006’ da Zabol-Zahedan Demiryolu 

Hattı�na yapılan saldırıda 20 kişi ölürken, İran güvenlik güçleri 

Cundullah�ı suçlamış, Ancak Cundullah lideri Rigi BBC İran�a yaptığı 

açıklamada saldırıyı üstlenmediklerini belirtmiştir. 14 Şubat 2007’ de 

Devrim Muhafızları�na karşı yapılan saldırıda ise 18 asker ölmüştür. 19 

Ağustos 2007�de 21 tır şoförü kaçırılmıştır. Aralık 2008�de kaçırılan 16 

İran polisi daha sonrasında serbest bırakılmıştır. Aynı ay yapılan intihar 

saldırısında 4 İran polisi yaşamını yitirmiştir. 

Örgütün en büyük eylemlerinden birisi olan ve İran Cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinden kısa bir süre sonra gerçekleştirilen eylemde Cundullah 

mensupları Zahedan�daki en büyük Şii Camisi olan Ali İbn Ebu Talib 

Camisi�ne intihar saldırısı yaparak 25�ten fazla kişinin ölümüne ve 
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120�den fazla kişinin yaralanmasına sebep olmuştur. 18 Ekim 2009’ da 

Sarbaz�daki Şii-Sünni dayanışma konferansına karşı yapılan intihar 

saldırısında ise İran Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral 

Nour Ali Shoustari ile birlikte 42 kişi ölmüştür. Örgüt, idam edilen 

liderleri Rigi’ nin intikamını almak amacıyla 16 Temmuz 2010 günü iki 

terörist tarafından intihar saldırısı şeklinde gerçekleştirilen eylemde 27 

kişi can vermiştir. 

İran devleti örgütün Pakistan tarafından desdeklendiğini, bunun ar- 

kasında da ABD ve İngitere bulunduğunu açıklamıştı. Sunni Cundullah 

örgütünün CIA tarafından da eğitilerek bölgeye gönderildiği iddiaları da 

bulunuyor. Örgüt üyelerinden 12 kişi, 2009 Temmuz ayında ‘Allah’ın düş- 

manları! oldukları gerekçesiyle İran’da idam edildi. (Aynı tarihlerde mo- 

narşi yanlısı TONDAR üyesi 11 kişi de idam edilmişti Bunlardan Araş 

Rahmanpur ile Muhammed Rıza Aliemani Ocak 2010’da idam edildiler.)  

Belucistan bölgesinde faaliyet göstermek- tedir. Kendisini Allahın 

Askerleri ve Halk Direniş Örgütü olarak da tanıtan örgütün bin kadar 

silahlı militanı bulunuyor. İran Cündullah’ının liderliğini 2019 yılı 

itibariyle örgüt içersinde Emie Abdulmelik Bluch olarak tanınan 

Abdülmelik Rigi yapmakta idi. Abdulmelik Rigi, Şubat ayında yakalandı 

ve 20 Haziran 2010 tarihinde İran tarafından idam edildi. 

 Orta Asya�ya doğalgaz ulaştırma açısından ayrı bir öneme sahip olan 

Sistan�Belucistanbölgesi, İran istihbaratının ilgi odağı haline gelmiştir. 

Çin, Hindistan ve Pakistan ile doğal gaz üzerine yapılan anlaşmaların 

hayata geçirilmesinde boru hatlarının güvenliği ve dolayısıyla bölgenin 

terörist gruplardan arındırılması önemlidir. 

Türkiye’de de aynı adla bir yapılanma olmuştur. 
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HALKÇI DİRENİŞ ÖRGÜTÜ 

Halkçı Direniş Örgütü, 1982’de İsrail’in Lübnan’a saldırmasıyla baş- 

layan Trablus’daki iki yıl savaşlarından sonra Halil Akkavi (Ebu Arabi) 

tarafından kuruldu. Arap Demokrat Partisi’nin üstlendiği “Ba’l Muhsin” 

semtinin karşısındaki el-Tibane bölgesinde etkilidir. Bu bölgede, “Ebu 

Arabi”den önce kardeşi Ali Akkavi’nin çalışması olmuştur. Bu faaliyetler 

sırasında, zenginlerin mallarına el konularak fakirlere dağıtılıyordu. Birleş- 

tiği İslami Tevhid Hareketi’nden ayrılan Halil Akkavi, “Camiler ve İhya 

Komiteleri”ni kurdu. 

 
DÜNYADA EZİLENLER ÖRGÜTÜ 

Hizbullah örgütünün bir kolu olan “Dünyada Ezilenler Örgütü”, adını 

1988 yılında düzenlediği adam kaçırma eylemleriyle duyurdu. İran yanlısı 

olan bu Şii örgütün merkezi Beyrut’ta bulunuyordu. Elinde Batılı rehine 

bulunduran örgüt, intihar komandoları vasıtasıyla kanlı eylemlere girişiyor. 

Örgütün en son eyleme 31 Temmuz 1989 günü gerçekleşti. İsrail askerle- 

rince kaçırılan Hizbullah örgütünün lideri Şeyh Abdül Obeyd’inin serbest 

bırakılmaması üzerine, örgüt Amerikalı rehine Albay William Higgins’i 

idam ederek öldürdü. Örgüt, Amerikalı Higgins’in idamını gösteren bir vi- 

deo kasetini de haber ajanslarına göndermiştir. 

İSLAM CEMAATI (RAHMAN’IN KULLARI) 

İslam Cemaati, 1964 yılında Lübnan’da kuruldu. Daha önce, “İbadur- 

rahman Cemaatı” olarak bilinen topluluktan oluşmuştur. Beyrut’ta büyük 

gelişme gösteren örgüt, kısa sürede diğer şehirlerde de etkinliğini göster- 

meye başladı. İslam Cemaati’nin ilk hareket yeri Trablus olmasına rağmen, 

Beyrut’ta genişledi. Sayda, Beyrut, el-Bikaa, Akkar ve Kuzey Lübnan’da 

şubeleri bulunur. Örgütün genel sekreterliğini Fethi Yeken yapmaktadır. 

İslam Cemaatı örgütünün siyasi işler sorumlusu Abdullah Babaki, yap- 

tığı bir açıklamada “Lübnan iç savaşında kendilerine karşı yapılan saldırı- 

lardan korunmak amacıyla örgütün askeri kanadı olan ve ‘Mücahitler’ adı 

verilen silahlı grupları kurduklarım” bildirmişti. 

 
İBADURRAHMAN CEMAATI 

Lübnan’da İslami çizgide faaliyet gösteren gruplardan biri de “İba- 

durrahman Cemaati”dir. Lübnan’daki sosyal hayatın İslami bir şekle 
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dönüşmesi için mücadele veriyor. 1950’lerde oluşan bu örgüt, önceleri 

bünyesinde İslam Cemaati’ni de barındırmakta idi. Örgütün idari meclis 

başkanlığını Faruk Huri yürütmektedir. Muhammed Ali ez-Zemani İbra- 

him el-Katırcı, Mustafa Huri ve Ömer Huri tarafından kurulan “İbadur- 

rahman Cemaati”nin 1985 yılında Hıristiyan Falanjist Parti ile diyaloğa 

girmesi diğer İslami grupların büyük tepkisine sebep olmuştu. 

 
MÜSLÜMAN ALİMLER TOPLULUĞU 

Şeyh Mahir Hammud ve Şeyn Zuneyr Kenc’in önderliğindeki Müs- 

lüman Alimler Topluluğu, sünni ve şii müslümanlardan oluşmuştur. Top- 

luluk, İsrail’in Lübnan’a müdahalesinden sonra ortaya çıkmıştır. Örgüt 

liderleri topluluğun temel hareket düşüncesini şu şekilde açıklamaktadırlar. 

“İslamın iki büyük mezhebi olan Ehli sünnet ve Şii mezhepleri ara- 

sındaki farklar, çoğunlukla ilmi ve fıkhi ayrılıklardır. Tarihi olaylarda bu 

ayrılıklara çeşitli boyutlar kazandırdı. Bazı yöneticiler kötü alimleri kul- 

lanarak mezhepler konusunu suistimal ettiler. Böylece ilmi-fıkhi ayrılıklar 

oldu. Topluluğumuz, yumuşatma ortamı oluşturarak müslümanları bir çatı 

altında kaynaştırmayı hedeflemektedir.” 

 
LİBYA İNTİHAR KOMANDO BİRLİĞİ 

Bu örgütün Libya Lideri Kaddafı tarafından bizzat yönetildiği sanılı- 

yor. Daha çok ABD ile İsrail hedeflerine karşı intihar saldırıları düzenle- 

mektedir. Örgüt, bazı batılı ülkelere ait yolcu uçaklarının düşürülmesinden 

sorumlu tutuluyor. 2011 Şubat ayında başlayan kanlı halk ayaklanmalarını 

bastırmak için Kaddafi ve oğlu tarafından kullanılan özel birliklerin, bu 

yapılanmayla paralellik sağladığı düşünülüyor. 

 
SİLAHLI ARAP MÜCADELESİ TEŞKİLATI 

“Çakal” adıyla bilinen “Carlos” tarafından yönetilen “Silahlı Arap 

Mücadelesi Teşkilatı”, Libya ve Filistin Kurtuluş Örgütü’ne Ortadoğu’da 

destek sağlamak amacıyla 1978’de kuruldu. “Anti Arap Ortadoğu”ya Batı 

Avrupa ülkelerinin yaptığı müdahalelere karşı terör uygulama amacını 

güden örgüt, 80’1i yılların başında Fransa’nın Ortadoğu’ya müdahalesini 

engellemek için Fransız Kültür Merkezlerini bombalama eylemlerini ger- 

çekleştirdi. 
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Filistin Kurtuluş Halk Cephesi lideri George Habaş’la sıkı bir işbirliği 

içinde bulunan Carlos (Çakal) Venezuela’da Marksist bir hukukçunun oğlu 

olarak dünyaya gelmiştir. Carlos’un gerçek adı “Ilych Ramirez Sanchez”dir. 

Terörizmin eksalansı veya imparatoru olarak bilinen ve “Çakal”lakabıyla 

ün yapan Carlos’un bir çok suikastte ve önemli eylemlerde parmağı bulun- 

duğu sanılmaktadır. Devrimci eylemlere küçük yaşta katılan Carlos, dersle- 

rinde başarılı olamadığı için babası tarafından Sovyetler Birliği’ne sürgüne 

gönderildi. Bu ülkede Patrice Lumumba Üniversitesi’nde okuyan Carlos 

daha sonra Ortadoğu’ya geçti. 

1970’li yılların başında, Lübnan’daki Filistin Kurtuluş Halk Cephesi’nin 

Avrupa bölümünde görev aldı. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin özel ey- 

lem grubunda etkin bir yere gelen Carlos, kısa sürede iyi ve orijinal bir 

eğitici oldu. Filistin Kurtuluş Halk Cephesi’nin o zamanki lideri Wadi 

Haddad’ın 1978’de ölümüyle birlikte Carlos, bu örgütün özel komandoları 

ile Lübnan Devrimci Ordu Fraksiyonu ve 15 Mayıs örgütlerinin gerillala- 

rını eğitmeye başladı. George Habaş ile sıkı bir dostluğu olan Carlos’un, 

1984 yılından itibaren Şam’da Suriye Gizli Servisi ajanlarını eğittiği bilini- 

yor. Deşifre olan yüzünü estetik ameliyatla değiştirdiği iddia edilen Carlos 

1994’de yakalanarak Fransa’da cezaevine konuldu. 

 
15 MAYIS ARAP ÖRGÜTÜ 

Adını İsrail’in kuruluş tarihinden alan 15 Mayıs Örgütü, 1979’un son- 

larına doğru Filistin Kurtuluş Halk Cephesi’nden ayrılan küçük teşkilatlar- 

dan biridir. Diğer Filistin örgütleri gibi İsrail’i yok etme amacını güden 15 

Mayıs Örgütü’nün lideri Husayn al-Umari (Abu İbrahim)’dir. 

Filistin konusunda İsrail ile anlaşmaya varmak isteyen ılımlı Filistinli- 

ler ve diğer Araplara gözdağı vermek amacıyla da eylem düzenleyen örgüt, 

eylemleri için genellikle savunmasız yerleşim alanlarını hedef olarak seçer. 

Havaalanları ve havayollarını milletlerarası özelliğe sahip olmasından do- 

layı tercih eden 15 Mayıs, 1983’den beri eylem üstlenmemiştir. Farklı ve 

oldukça karmaşık patlayıcılar kullandığı bilinen örgüt üyelerinin başka ör- 

gütlere kaydıkları sanılmaktadır. Örgütün merkezi Bağdat’ta bulunuyordu. 

ABD’nin Irak işgali sonrası dağıldığı sanılıyor. 
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KARA HAZİRAN 

1976 yılında Sabri el-Benna (Abu Nida) tarafından, Irak’ın desteği ile 

kuruldu. FKÖ’ye karşıydı. Filistinlilerin topraklarına dönmesini sağlamak 

amacıyla silahlı eylemlerde bulunan “Kara Haziran”, İsrail ve amaçlarına 

karşı çıkan bütün güçlere düşman gözüyle bakar. Bombalı saldırılar, sui- 

kast, uçak kaçırma gibi çok sayıda eylemi bulunmaktadır. 1978 yılında 28 

kişinin ölümüne yol açan Entebbe’ye uçak kaçırılması olayından sorum- 

lu olan örgüt, son yıllarda etkisini kaybetmiştir. 1982’de İsrail’in Lond-  

ra büyükelçisini ağır yaraladılar. Begin, bu eylemi bahane edip 1982’de 

Lübnan’ı işgal etmişti. 

 

TNT 

Fanatik Yahudi örgütüdür. Ortadoğu savaşlarında ölen İsraillilerin in- 

tikamını almak amacıyla 1980 yılında kurulduğu sanılan küçük bir hücre. 

Bombalı saldırı ve adam vurma gibi eylemleri bulunan TNT, İsrail asker- 

leriyle birlikte Filistinlilere karşı operasyonlara katıldıkları önesürülüyor. 

İsrail’de oturan Hıristiyan ve Müslüman halka karşı düzenlenen saldırılar- 

dan sorumlu tutuluyor. 

 

DAVA (EL DAVA PARTİSİ) 

1950 yıllında Müslüman Kardeşler’in bir kolu olarak Necef’te kurulan ve 

2000 civarında üyesi bulunan örgütün amacı Irak’taki Baas rejimini devirmek 

ve islami bir sistem oluşturmak. Örgütün eylemleri arasında, 21 Aralık 1983 

yılında İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen patlama olayları, 1984 yılında 

Kerkük ve İskenderun petrol boru hattına yapılan sabotajlar gösterilebilir. 

Saddam Hüseyin’in başında bulunduğu Baas Partisi’ne karşı müca- 

dele veren örgüt, bazı bombalı eylem ve adam vurma gibi olaylara karşı, 

1983’de Kuveyt’teki bombalı saldırıyı gerçekleştiren “Dava”nın İran’dan 

yardım gördüğü sanılıyor. 

Dava Partisi, ABD’nin Irak işgali sonrası dağıtıldı. 

 

ARABİSTAN’DAKİ ARAP HALKI ÖRGÜTÜ 

1970’lerde kurulan örgüt, İran’daki Arap topraklarının bağımsızlığı 

için savaş veriyor. İran’daki Humeyni rejimini devirmeyi hedefleyen örgüt, 

1980 yılında Londra’daki İran Büyükelçiliği’nin basılması olayını üstlendi. 

(Söz konusu saldırıda iki kişi hayatını kaybetmişti.) 
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İRAN HALKININ SAVAŞÇI MÜCAHİTLERİ ÖRGÜTÜ 

1970 yılında kurulan bu örgüt, başta Tahran olmak üzere İran’ın önemli 

şehirlerinde gerilla faaliyetleri gösterdi. Başlangıçta Marksist ve müslü- 

manların birlikte yer aldığı İran Halkının Savaşçı Mücahitleri Örgütü, Şah 

rejimini devirmek için kitlevi hareketlere geçmeyi amaçlamış, ancak, daha 

sonra Müslüman, Marksist diye bölünmüştü. Örgüt, İran’da Humeyni’nin 

yönetimi ele geçirmesiyle birlikte etkisini kaybetti. 

 
LKP - ML (LÜBNAN KOMÜNİST PARTİSİ - MARKSİST LENİ- 

NİST) 

Lübnan’da faaliyet gösteren irili ufaklı yüzlerce örgütten biri olan Lüb- 

nan Komünist Partisi - Marksist Leninist’in benzer komünist partilerden 

pek farkı yoktur. Özellikle Stalin’in fikirlerine sadık kalıyor. 

Zamanla büyük bölünme yaşayan ve taraftarlarının çoğunluğu diğer ör- 

gütlere geçen LKP-ML içinde hıristiyan ve müslümanlar yer alıyor. 1990 

yılında komünizmin çökmesiyle birlikte parti içinde hizipleşmeler çoğaldı 

ve ayrılıklar başladı. Fransa Genç Komünistler Hareketi’nin 1993 yılında 

düzenlediği Gençlik Kongresi’nde konuşan LKP-ML sözcüsü, son yıllar- 

da partinin içinde kalan güçlerin, sadece idealleri etrafında toplananlardan 

ibaret olduğunu açıklamıştı. 

 
KÜRDİSTAN DEMOKRATİK PARTİSİ (KDP) 

Irak ve İran topraklarında faaliyet gösteren Kürdistan Demokratik Par- 

tisi, kendilerine bağımsız bir devlet kurmak amacıyla bu iki ülkede birçok 

savaş vermişlerdir. Bu savaşlar, zaman zaman Türkiye’nin de başını ağrıt- 

mış ve önemsiz de olsa bazı kıpırdanmalar olmuştur. 

İran’da ilk Kürt örgütünün kuruluşu 1942 yılına rastlar. Mahabat bölge- 

sinde “KOMALA JİYANİ KÜRDİSTAN” kuruldu. Şah rejiminin acıma- 

sız davrandığı İran’daki Kürtler tarafından 16 Ağustos 1954’de Mahabat’ta 

İran Kürdistan Demokrat Partisi (Î-KDP) kuruldu. Aynı zamanlarda Irak’da 

da KDP kuruldu. Ancak, birleşik bir örgüt ve ortak bir programa sahip ol- 

maksızın bu iki parti aynı ada sahiptirler. Î-KDP 1970’lerde Barzani’nin 

emirlerine tabi kaldı. 1973’deki parti kongresinde Merkez Komite’nin asil 

ve yedek üyeleri seçildi. 
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İran’daki Kürt hareketlerini şiddetle bastıran Şah rejimi, Irak Kürtlerine 

erzak ve savaş malzemesi yardımı yapıyordu. Irak’taki Kürt ayaklanma- 

larına Şeyh Mahmut Berzenci ön ayak olmuştur. Molla Mustafa Barzani 

tarafından Irak’ta çok sayıda ayaklanma çıkartılmıştır. (Irak, İran toprakla- 

rındaki Kürtleri günümüzde olduğu gibi sürekli desteklemiş ve silahlandır- 

mıştır.) Kuzey Irak’da kurulan Kürt devletinin yönetimi için Talabani’nin 

örgütü YKB ile KDP arasındaki çatışmalar halen sürmektedir. (1996) 

Amerika Birleşik Devletleri’nin Irak’a müdahalesinin yeniden günde- 

me gelmesi Kuzey Irak’taki Kürt gerillalarını birleştirdi. Sık sık birbirleriy- 

le çatışan Talabani ve Mesut Barzani 8 Eylül 2002’de Selahattin kentinde 

biraraya gelerek yeniden anlaşma imzaladılar. Her iki liderin Türkiye aley- 

hindeki açıklamaları bu dönemde de devam etti. Türkiye’nin sert tepkisiyle 

karşılaşan Talabani ve Barzani zaman zaman çark ettilerse de bu huyların- 

dan bir türlü vazgeçmediler. Amerika’nın Irak operasyonu öncesi Kuzey 

Irak’da oluşacak olan değişiklikler için her iki Kürt lider ABD’ye giderek 

bu konularla ilgili çalışmalarda bulundular ve işgal sonrası Kuzey Irak’ta 

ABD’nin uydusu niteliğinde özerk bir Kürt yönetimi oluşturdular. 

 
BEDİR TUGAYLARI 

Kuzey Irak’taki silahlı gruplardan biri de Bedir Tugayları’dır. 

Talabani denetimindeki bölgede faaliyet gösteren Bedir Tugaylarının 

lideri, İran tarafından desteklenen Iraklı şii muhalefet lideri Ayetullah Mu- 

hammed Bekr el Hakim yapmaktaydı. 

 
HİZBUL TAHRİR-İ İSLAM 

(KÜRT İSLAM PARTİSİ) 

Kürt İslam Partisi daha çok Kuzey Irak bölgesinde faaliyet gösteren şeriat 

yanlısı bir örgüttür. İmamlar önderliğinde, özellikle Kur’an Kurslarında faaliyet 

göstererek taban toplamaya çalışan bu oluşum izine Türkiye’de 1984 yılında 

rastlanmıştır. Kuzey Irak’ta önemsenmeyecek silahlı bir güce sahipti. 

Bölücü örgüt PKK’nın uyuşturucu ve silah trafiğini uzun yıllar kontrol 

eden Behçet Cantürk’ün, 12 Eylül 1980 darbesinden soma yürütülen soruş- 

turmada bu örgüt ile işbirliğine girdiği belirlenmişti. 

Cantürk ile ilgili 1984 yılında düzenlenen MİT raporlarında Hizbul 

Tahrir-i İslam ile ilgili şu görüşlere yer veriliyor: 
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“Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı’hca gözaltına alman ve yurdu- 

muza 8 kez, Refah Ben Hadi Al-Krokovi ismi ve sahte Tunus pasaportuyla 

giren Irak Ordusu’ndan firari yüzbaşı ve Hizbul Tahriri İslam Partisi, Ha- 

lep Askeri Sorumlusu Sıtkı Yusuf ’un da, tarafımızdan yapılan sorgulanma- 

sında Behçet Cantürk’le ilgili bilgileri teyit eden bilgiler alınmıştır.” 

 
TUDEH 

1941’de İran’da kurulan bu parti Marksist bir sistemi savundu. Tudeh 

Partisi, Kürdistan hareketlerini desteklemiş, İran halkının Marksist-Leni- 

nist bir düzene layık olduğunu savunarak Şah döneminde çeşitli faaliyet- 

lerde bulundu. Tudeh, Humeyni yönetiminin gelmesiyle birlikte çökertildi. 

Ordu içindeki komünist subaylar kanalıyla ihtilal yapmak isteyen TUDEH, 

Şah tarafından kapatıldı. 1953 yılından İran İslam Devrimi’nin gerçekleşti- 

ği güne kadar yeraltı faaliyetlerini sürdürdü. 

Humeyni’nin İran’a gelmesinden sonra yeniden canlanan partinin 

başına (Sovyetler tarafından) Ocak 1979”da  Nureddin  Kianuri  getiril- 

di. Humeyni yanlısı gözüken TUDEH’in komünizmi getirme planı 1983 

Nisan ayında ortaya çıktı. İran’da görevli Sovyet diplomatı Vlademir 

Kuzichkin’in İngiltere’ye sığınarak TUDEH gerçeğini açıklaması üzerine 

parti liderleri ülkeyi terk etmek istedikleri sırada yakalandı. Binden fazla 

üyesi ile ordu ve polis teşkilatına sızan TUDEH, Halkın Fedaileri ile işbir- 

liği içerisindeydi. 

İran rejimi tarafından bütün üyeleri tutuklanan örgütün birkaç hücre 

ile faaliyetini sürdürdüğü sanılıyor . İran, 2018’de  İran Demokratik 

Kürdistan Partisi’nin Erbil yakınlarındaki kamplarına  füze saldırısında 

bulunmuş, bu saldırıda 13 kişi ölmüğ,  30 kişi yaralanmışdı.  

 

 
HİZB-UT TAHRİR EL İSLAMİ  (İSLAM KURTULUŞ PARTİSİ) 

Merkezi Ürdün’de bulunan Sünni yanlısı bir örgüttür. Örgütün 12 Eylül 

öncesi Türkiye’de de bazı üyeleri bulunuyordu. Ülkemizde silahlı eylemi- 

ne rastlanmayan bu İslamcı örgüt, çeşitli dini yayınlar ile etkili olmaya 

çalıştı. Hizb-ut Tahrir, Kur’an kurslarında faaliyet göstererek taraftar bul- 

maya çalışmıştı. Almanya’da da taraftarları bulunan örgütün, İstanbul’da 

yapılan operasyon sonucu 20 mensubu yakalanmıştı. 

Federal Almanya İçişleri Bakanı Otto Schily, Ocak 2003’de Hizb-ut 

Tahrir örgütünü yasakladı. Schily, bir süredir Anayasayı Koruma Dairesi 

tarafından izlenen Hizb-ut Tahrir adlı örgütün, özellikle üniversitelerde Ya- 
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hudi düşmanı ve İsrail aleyhtarı propaganda yaptığını söyledi. Federal’Al- 

man İçişleri Bakanı Otto Schily, 11 Eylül saldırılarının ardından Dernekler 

Yasası’ndaki dini imtiyaz maddesinin çıkarılmasından bir kez daha yarar- 

lanarak Hilafet Devleti ve El Aksa’nın ardından radikal dinci Hizb-ut Tah- 

rir adlı derneğin faaliyetlerini de yasakladı. 

İçişleri Bakanı Schily kararını açıklarken, Hizb-ut Tahrir’in özellikle 

üniversitelerde Yahudi düşmanı söylemlerle Müslüman öğrencileri Yahu- 

dilere karşı kışkırttığını, İsrail karşıtı bildiriler dağıttığını söyledi ve “Halk- 

lar arasındaki anlayış ortamını dinamitlemeye çalışan radikal İslamcı bu 

örgüte karşı terörle mücadele yasasını yürürlüğe koymanın zamanı gelmiş- 

tir” dedi. Schily, derneğin tehlikeli bir örgüt olduğunun tartışma götürme- 

diğini, Almanya’daki aşırı sağcı odaklarla da bağlantısı bulunduğunu ifade 

ederek, “Anayasamızı açıkça ihlal eden böyle bir örgütün Almanya’da işi 

yoktur. Ve bu türden örgütleri ülkemizden temizlemek için en sert önlemle- 

re başvurmakta kararlıyız” dedi. 

Alman polisi çeşitli eyaletlerde derneğe ait çok sayıda büroda arama 

yaptı. Bu aramaların sonucu henüz açıklanmadı. Ancak Hizb-ut Tahrir’in 

Almanya’daki faaliyetlerinin dışardan yönetildiği görüşü hakim. Anayasa- 

yı Koruma Dairesi, derneğin 1953’te ilk kez Kudüs’te kurulduğunu bildir- 

di. Hizb-ut Tahrir ise kendisini “ideolojisi islam, hedefi de İslami düzene 

dönüş olan siyasi bir parti” olarak tanımlıyor. 

11 Eylül saldırılarının ardından olası terör eylemlerine karşı ülkenin iç 

güvenliğini güçlendirmek amacıyla Aralık 2001’de 19 yasa ve bir dizi yö- 

netmelikte değişiklik yapılmıştı. Bunlar arasında Dernekler Yasası da var- 

dı. Yasadan ‘din imtiyazının’ çıkarılmasıyla din kisvesi altında faaliyet gös- 

teren radikal örgütlerin yasaklanması gündeme geldi. Ayrıca Alman Ceza 

Yasası’nın 129’uncu maddesindeki değişiklik, terörist örgüt kurulmasını 

ceza kapsamına aldığı gibi, örgüt üyelerinin yanı sıra sempatizanlarının da 

cezalandırılmasına imkan tanıyor. Almanya’da ikamet eden ama faaliyet- 

lerini başka ülkelerde sürdürenler ya da demokrasi karşıtı radikal grupla- 

ra mali destek verenler de yargı karşısına çıkarılacaklar. Anayasa Koruma 

Dairesi’nin raporlarında Almanya’da yaşayan yaklaşık 7 milyon 300 bin 

yabancıdan çok azının radikal örgütlere üye olduğu belirtiliyor. Anayasayı 

Koruma Dairesi yetkililerine göre, ağırlıklı olarak İslamcı, aktif faaliyette 

bulunanlarının sayısı 59 bini geçmiyor. Ama derneklerin etki alanı ise bu 

sayının çok üzerinde. 
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1953 yılında Kudüs’te kurulan örgüt, küçük hücreler halinde çalışıyor. 

Daha sonraki yıllarda İran’ın desteklediği Hamas örgütünün kontrolüne ge- 

çen Hizb-ut Tahrir’in Avrupa merkezi İngilitere’de bulunuyor. Orta Asya 

Cumhuriyetleri’nde de 90’ 11 yılların hemen başından itibaren kök salan 

örgütün en etkili olduğu ülke ise Özbekistan. Bu ülkelerde faaliyetleri ya- 

sak olmasına rağmen Hizb-ut Tahrir’in sempatizan sayısını her geçen gün 

artırdığı biliniyor. 

90’lı yılların ikinci yarısından itibaren Almanya’da faaliyetlere giren örgüt, 

Berlin Teknik Üniversitesi’nde (TU) düzenlenen bir toplantı ile gündeme gel- 

di. Kapatılması için Anayasa Mahkemesinde dava açılan aşırı sağcı Almanya 

Milli Demokrat Partisi (NPD) üst yöneticilerinin de katıldığı toplantıda, devlet 

ve sistem düşmanlığı yapılırken, İsrail aleyhine sloganlar atıldı. 

1950 yılında hukukçu Takiyuddin el Nabhani tarafından kurulan 

Hizb-ut Tahrir, birçok Ortadoğu ülkesinde faaliyet gösteriyor. 

 
HİZB-UT DAVET-ÜL İSLAMİ 

Diğer bir ismi de “İslama Davet Partisi” olan örgüt, 1956 yılında 

Kerkük’de Şii Araplar tarafından kuruldu. Irak Baas partisinin iktidara gel- 

mesiyle 1971 yılında kapatılan “Hizb-ut Davet-ul İslami”nin lideri Seyyid 

Muhammed idam edilmişti. Bunun üzerine İran’dan destek alan örgüt, 

merkezini Tahran’a taşıdı. Ankara ve İstanbul’da Irak konsolosluklarına 

yapılan saldırıların bu örgüt militanlarınca gerçekleştirildiği sanılıyor. 

 
HİZB-UT TAHRİR ÜL İSLAMI 

Merkezi Tahran’dadır. Humeyni’nin kişisel desteği ile kurulan bu te- 

rör örgütü, Türkiye, İran ve Irak’taki Kürtleri kışkırtmak ve bağımsız bir 

Kürt devleti kurma amacı gütmektedir. En başta hedef alınan Türkiye’dir. 

“Hizb-ut Tahrir Ül İslami” daha çok ülkemizde Doğu Anadolu ve Güney- 

doğu bölgelerinde faaliyet gösteriyordu. 

2006 Mayıs ayının ilk günlerinde Türkiye’nin Gaziantep şehrinde yapı- 

lan bir operasyonda biri Suudi Arabistanlı 10 kişi Hizb-ut Tahrir Ül İslamı 

örgüt üyesi yakalandı. 
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MÜMİN MUKAVEMET ÖRGÜTÜ 

Lübnan ordusunda istihbarat görevlisi olarak çalıştığı sırada, 1975’de 

başlayan iç savaşta ordudan ayrılan Mustafa el-Dirani, 1982’de Bekaa’ya 

gelen İran Devrim Muhafızları ile ilişkiye girdi. Emel örgütünün güvenlik- 

ten sorumlu komutanlığına kadar yükselen Dirani, örgüt lideri Nebih Berri 

ile görüş ayrılığına düştü. 

1988’de ise Emel örgütünden ayrılan Mustafa El-Dirani, Hizbullah’la 

birlikte İsrail’e karşı mücadeleye başladı. Emel örgütünü pasif olmakla 

suçlayan “Ebu Ali” kod adlı Dirani, “Mümin Mukavemet” örgütünü kurdu 

ve İsrail’e sürekli olarak gerilla operasyonları düzenledi. 

Örgüt lideri Mustafa El-Dirani, İsrail komandoları tarafından 21 Mayıs 

1994 sabahı kaçırıldı. Bekaa’daki kampı, helikopterlerle basan komandolar 

Dirani’yi eşi ve çocuklarının gözü önünde helikoptere bindirerek İsrail’e 

götürdüler. İsrail, Dirani’nin Lübnan’da 8 yıl önce düşen İsrailli Pilot Ron 

Arad’a karşılık kaçırıldığını açıkladı. 

 
ETEHADİYAH KOMONİSTH AYE İRAN (İRANLI KOMÜ- 

NİSTLER BİRLİĞİ) 

1975-76 yıllarında İran’da Devrimci Komünistler ve Pouya adlı iki 

grubun birleşmesiyle ortaya çıktı. Üyelerinin bir bölümü Filistinde gerilla 

kamplarında eğitildi. Örgüt üyelerinin büyük bölümünü Tudeh’e ters düşe- 

rek bu örgütten ayrılanlar oluşturuyordu. 

İranlı Komünistler Birliği, Humeyni rejimi döneminde etkili bir faaliyet 

gösteremedi. Tek eylemleri Ocak 1982’de Amol şehrinde yaptıkları ayak- 

lanma oldu. Bu ihtilal girişimi de islami güçler tarafından bastırıldı. 

 
CEMAAT EL-FENNİYE EL-ASKERİYYE (TEKNİK ASKERİ 

GRUP) 

Teknik Askeri Grup, Mısır’da faaliyet gösteren islamcı örgütlerden 

biri, 1971 yılında Salih Siriyya tarafından kuruldu. Grubun yönetimi 12 

kişiden oluşuyordu. Örgüt 1974 Nisan ayında darbe ile yönetime gelmeyi 

planladıysa da, bu teşebbüsten daha sonra vazgeçti. Bir resmi geçit sırasın- 

da Enver Sedat’ı Harp Akademisi’ndeki taraftarları vasıtasıyla öldürmeyi 

planladılar. Ancak, suikastı öğrenen Sedat’ın korumaları, suikastçı öğren- 

cileri öldürdü. Siriyya ve hareketin önde gelenlerinden Kerim el-Anadolu, 

9 Kasım 1976’da asıldı. 
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EL-CİHAD 

Mısır’da faaliyet gösteren en önemli gruplardan biri de El-Cihad’dır. 

Örgüt lideri Abdul Selam Faraj idi. El Cihad’ın üyeleri arasında subaylar 

da bulunuyordu. 

1977’de yiyecek yüzünden halk sokağa dökülerek kitle gösterilerine 

başladı. Örgüt bu tarihte güç kazanmıştı. 1981’de Envar Sedat, islami ör- 

gütlere karşı bazı tedbirler almaya başladı. Bu arada Teğmen  İslambo-   

li adlı örgüt üyesi, Enver Sedat’ı öldürmeyi planladı ve bu eylemi 6 

Ekim 1981’de bir resmi geçit sırasında gerçekleştirdi. Bu olaydan sonra 

Mısır’da idamlar başladı. Binlerce islamcı örgüt üyesi tutuklandı. El-Cihad 

lideri Faraj, İslamboli ve üç arkadaşı 15 Nisan 1982’de öldürüldü. 

İran’ın dini lideri Ayetullah Humeyni’nin çizgisinde faaliyet  göste- 

ren örgüte yönelik 1986 Aralık ayında geniş bir operasyon düzenlendi. 

Cihad’ın 19 Kasım 1995 tarihinde Mısır’ın Pakistan Büyükelçiliği’ne dü- 

zenlediği intihar saldırısı sonucu 15 kişi öldü, 59 kişi yaralandı. 

 
İSLAMİ Şİİ KONSEYİ 

Lübnan’daki Şiiler 1967 yılında, kendi geleceklerini kendileri tayin 

etme amacıyla İslami Şii Konseyi’ni kurdular, 1969 yılında Musael-Sadr 

konseyin başına getirildi. 

1973 yılında Lübnanlılarla Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda bazı 

görüşler ortaya atan Musa el-Sadr’ın konsey içinde bir de muhalifi var-  

dı. Örgütün ileri gelenlerinden Kamil el-Esad, Nebatiyye’de bulunan bazı 

güçlerin desteğini almıştı. 

 
HAREKET EL-MAHRUMİN (EZİLMİŞLERİN HAREKETİ) 

1975 yılında Musa el-Sadr, Lübnan’ın güneyinde yaşayan Müslüman- 

ları harekete geçirip “Ezilmişlerin Hareketi” adıyla eylemlere başladı. Ha- 

reketin askeri kanatmı Emel oluşturmaktaydı. Musa Sadr, 1978 yılında 

Libya’dan Roma’ya geçerken öldürüldü. FKÖ ile şii’ler arasında çatış- 

malar başladı. 1980 işgaliyle birlikte şiiler üzerindeki baskılar, 1982’deki 

ikinci İsrail işgaline kadar sürdü. Lübnan yönetiminin de sert davrandığı 

Şii Cemaatı daha sonra da çeşitli isimler altında örgütlendi. 
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HALKIN MÜCAHİTLERİ 

Örgüt, Tahran Üniversitesi’nde bir grup Milliyetçi Cephe’ye mensup 

öğrenci tarafından kuruldu. Ancak kısa sürede bölünen örgütte çıkan hi- 

zipler Marksist-Sosyalist bir görüşü benimsedi. İlk eylemlerine 1971’de 

başlayan örgüt, 1977’de çok ağır darbe yedi. 

Humeyni rejiminden önce İran içinde, şimdi ise başta Irak olmak üzere 

çeşitli ülkelerde barınan Halkın Mücahitleri Gerilla Örgütü, silahlı bir devrim 

hareketinin savunucusudur. İran’daki Humeyni rejimine karşı mücadele veri- 

yor. Örgütün liderliğini halen Fransa’da yaşayan Mesud Recevi yapmaktadır. 

Şah rejimine karşı çeşitli eylemlerde bulunan bu gerilla örgütü, Humey- 

ni devriminden sonra dağıtılmış, bazı üyeleri ise idam edilmişti. İran’ı terk 

etmek zorunda kalan örgüt üyelerinin bir kısmının Türkiye’de ve Fransa’da 

bulunduğu sanılıyor. Irak’taki binlerce militan İsp, Baas rejimi tarafından 

Humeyni’ye karşı silahlandırıldı. İran-Irak savaşında, zırhlı araçlarla tak- 

viye edilen “Halkan Mücahitleri” Irak ordusunun yanında yer alarak İran 

ordusuna karşı savaşmıştı. 

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi tarafından da desteklendiği sanılan bu 

örgüt üyelerinin büyük bir bölümü, Şah zamanında İran gizli servisi SA- 

VAK tarafından öldürülmüştü. 

Şubat 1971’de, İran’ın kuzeyindeki Saikal bölgesinde bir gerilla savaşı 

patlak vermişti. Bu savaşta yaşanan başarısızlık üzerine Marksist gerillalar şe- 

hirlere indiler ve “Halkın Mücahitleri” örgütünü kurdular. Kurucularından biri 

olan Amir Parvis Pujan tarafından kaleme alman yazılarda örgütün mücade- 

le teorisi ve savaş teknikleri anlatılıyor. Kürt örgütlerle birlikte Şah rejimine 

karşı savaş veren Halkın Mücahitleri, İslamcı bazı akımlarla da aynı cepheyi 

paylaşmış, özellikle yüksek okul ve üniversite kitlelerini harekete geçirme- 

yi başarmıştır. Şah rejiminin devrilmesinden sonra, Humeyniciler tarafından 

“karşı devrimci” ilan edilen örgütün yakalanan üyeleri idam edildi. 

NLAI ya da kamuoyunda bilinen adıyla Halkın Mücahitleri, Ortadoğu’da 

Irak rejimine karşı mücadele veren KDHP (IRAK KURDİSTAN DEMOK- 

RAT BİRLİK PARTİSİ), IKBP (IRAK KÜRDİSTAN DEMOKRAT HALK 

PARTİSİ), PGDK (PARTİYA GELLİ DEMOKRATA KÜRDİSTAN-KÜR- 

DİSTAN DEMOKRAT HALK PARTİSİ), YKB (YEKİTİYA NİŞTİMAN 

PERVARA  KURDİSTAN  -  KÜRDİSTAN  YURTSEVERLER BİRLİĞİ) 

gibi silahlı grupların yanı sıra, İran’ın mevcut rejimine karşı silahlı müca- 

dele veren ŞAHİN ve İRAN ÖZGÜRLÜK HAREKETİ’nden daha geniş 
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kapsamlı örgütlenmiş ve ABD tarafından idam edilen Irak lideri Saddam 

Hüseyin tarafından bizzat desteklenmekteydi. 

İran-Irak sınırında binlerce silahlı askerleri bulunan Halkın Mücahitleri 

Irak tarafından, İran’a karşı bir güç olarak kullanılıyordu. 

Zırhlı araç ve tanklarıyla geçen yıllarda zaman zaman İran içlerine ope- 

rasyonlar düzenleyen Halkın Mücahitleri, İran Hava Kuvvetleri tarafından 

her defasında geri püskürtüldü. 

Modem silah, araç ve gereçleriyle eğitimlerini sürdüren Halkın Müca- 

hitleri, İran’daki mevcut rejimi devirmeyi amaçlıyordu. İran’dan kaçarak 

Türkiye ve Avrupa ülkelerine yerleşen örgüt mensuplarından bir kısmı, Sa- 

wama ajanları tarafından Türkiye’de öldürüldü. 

Liderlerinden bazıları İran’da idam edilen Halkın Mücahitleri Örgü- 

tü, Türk Hükümeti’nden aradığı desteği bulamadı. PKK’ya karşı İran ile 

anlaşan Türkiye, 1994 Mayıs ve Haziran aylarında Ankara’da düzenlenen 

bir operasyonla Halkın Mücahitleri mensubu 16 kişiyi yakaladı. Türkiye, 

örgüt üyelerinin siyasi sığınma taleplerini sürekli reddetti. 

9 Temmuz 1995’de Halkın Mücahitleri’ne karşı saldırıya geçen İran 

ordusu, Irak topraklarına 50 km. kadar girdi. 

İran sınırı yakınlarında, O dönemde Irak tarafından silah ve lojistik des- 

tek gören Halkın Mücahitleri son yıllarda İran içersinde muhalif eylemlere 

ağırlık verdi. Bazı militanları İran güvenlik güçleri tarafından yakalanarak 

ağır cezalara çarptırıldı. 15 Mayıs 1999 tarihinde İran’ın Kermanşah ken- 

tinde meydana gelen bombalı saldırıda çok sayıda ölen ve yaralanan oldu. 

İran’da patlayan bombalama olaylarını Halkın Mücahitleri’nin üstlen- 

mesi üzerine Türkiye’deki İran kuruluşları güvenlik çemberine alınmıştı. 

5 Şubat 2000 tarihinde Tahran’da İran Cumhurbaşkanı Muhammet 

Hatemi, dini lider Ayetullah Hamaney ve eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber 

Refsancani’nin konutları ile bazı kamu binaları Halkın Mücahitleri tarafın- 

dan yoğun havan ateşine maruz kaldı. 

6 Şubat 2000 tarihinde ise, birçok askeri karargah havan ateşine tutul- 

du. Saldırıyı düzenleyen gruplar ile askerler arasında çatışmalar çıktı. 1 

Mayıs 2000 gecesi Tahran’da havan topu saldırıları devam etti. Bu saldırı- 

lar üzerine İran hava kuvvetleri topçu birlikleri Irak topraklarındaki Halkın 

Mücahitlerine ait karargahlara saldırdı. 
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Ancak Halkın Mücahitleri Irak’ı işgal eden ABD’den beklediği 

desteği bulamadı. Ellerindeki ağır silahları alıan örgüt kampı Iraklı 

askerin sık sık baskına uğradı. Mayıs 2011. 

 
HALKIN FEDAİLERİ 

1964 yılında Tahran Üniversitesi’nde bir grup öğrenci, TUDEH partisi- 

nin bazı üyeleri, Meşhedli öğrenciler ve Tebriz’de bir grup öğrenci Halkın 

Fedaileri’ni oluşturdu. Örgüt üyelerinden bazıları 1968 yılında tutuklandı, 

bazıları 1975 yılında idam edildi. 

1971 yılında örgütün adını duyurmak amacıyla İran’ın kuzeyindeki 

Saikal’da bir jandarma karakoluna saldıran örgüt üyeleri hezimete uğradı. 

Militanların büyük kısmı yakalandı, geri kalanı canlarını zor kurtardı. Kur- 

tulmayı başaranlar Abadan’da polis karakolunu basıp, banka soyduktan 

sonra Pastakiz Partisi merkezini bastılar. Orduya karşı eylemlerini arttı- 

ran Halkın Fedaileri, Meşhed ve Tebriz’de birçok subayı öldürdüler. Örgüt 

üyelerinin bir çoğu 1976 yılına kadar yakalandı. 

Örgütte 1977-78 yıllarında hizipleşme başladı. Bir grup Tudeh ile bü- 

tünleşmeyi savunurken (bu gruba Fedayi Mensheb adı verildi), bir başka 

grup ise Tudeh’i Sovyetler’in isteklerine boyun eğmekle suçladı. 

Şah döneminde büyük darbe yiyen örgüt, belli bir çizgiden öteye gide- 

medi, İran’daki İslam devriminden sonra da gelişme gösteremedi. Günü- 

müzde önemli bir etkinliği bulunmuyor. 

24 Ocak 2002 günü Irak topraklarında konuşlanan “Halkın Mücahitle- 

rine” karşı İran füze saldırısı düzenledi. 

 
KP (IRAK KOMÜNİST PARTİSİ) 

Irak Komünist Partisi, Saddam yönetimindeki Bass rejiminin yasak- 

lanmasına karşın, illegal faaliyet gösteren marksist örgütlerin en güçlüsü 

durumundadır. 

Saddam’ı Batının emperyalist ajanı olmakla suçlayan Irak Komünist 

Partisi, ülkedeki Saddam diktatörlüğünü sona erdirmek ve Marksist-Le- 

ninist bir düzen kurmak için mücadele veriyordu. IKP’nin gençlik kolunu 

oluşturan IRAK DEMOKRATİK GENÇLİK FEDERASYONU da il- 

legal faaliyet gösteriyordu. Parti, mücadelesinde önce işçi sınıfını hedef 

alıyor ve ilk etapta ülkedeki politik örgütleri elde etmeyi amaçlıyordu. 
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YEKİTİ (KÜRT DEMOKRAT BİRLİK PARTİSİ) 

Suriye’de mücadele veren 3 Kürt partisi, Suriye Kürt Demokrat İşçi 

Partisi, Suriye Kürt Milli Birlik Partisi ve Suriye Birleşik Kürt Demokrat 

Partisi, 1993 Ağustos ayında ortak bir kongre kararıyla “Kürt Demokrat 

Birlik Partisi” (Yekiti)’yi oluşturdular. 

 
ŞİA (SAVAMA) -KUDÜS ORDUSU TERÖRÜ 

İran rejimi, şia mezhebini kullanarak çeşitli ülkelere terör örgütleri ara- 

cılığıyla sızmayı başarmış ve şiddet olaylarına girişmiştir. Bunda İran gizli 

servisi Savama’nın önemli rolü vardır. Cinayet ve bombalamaların yanı 

sıra toplumsal gösteriler planlanarak şiddet yaratılmıştır. Nitekim İranlı ha- 

cılar Hac’da kendi ideolojileri doğrultusunda düzenledikleri gösterilerde 

Suudi Arabistan polisiyle çatışmıştı. 275’i İranlı olmak üzere 402 hacı ada- 

yının ölümüne neden olan bu olaylarla birlikte, 1989’da Mekke’de meyda- 

na gelen patlamada bir kişi ölmüş, 16 kişi de yaralanmıştı. Bu olayların ar- 

kasında İran’ın bulunduğu Suudi Arabistan tarafından resmen açıklanmıştı. 

3 Haziran 1989 günü ölen İran’ın dini lideri Ayetullah Humeyni’nin te- 

rörist çalışmalarıyla ilgili Halkın Mücahitleri Örgütü tarafından 1989 yılın- 

da yayınlanan bir raporda, Humeyni’nin Türkiye, İran, Lübnan üçgeninde 

eylem düzenlemek amacıyla intihar komandoları yetiştirdiği açıklanmıştı. 

Bu rapora göre, Lübnan’da faaliyet gösteren İran yanlısı örgütler, İslami 

Cihad, İslami Hareket, Hizbullah, (Suriye destekli) Emel ve İslami Tevhid 

Hareketi olarak sıralanıyor. Rapora göre, terör hareketlerini zamanın İran 

Meclis Başkanı Haşimi Rafsancani yönlendiriliyor. Aynı zamanda uzun bir 

dönem Genel Kurmay Başkanlığı da yapan Rafsancani, emirleri doğrudan 

Humeyni’den alıyordu. Humeyni’nin ölümünden sonra Rafsancani, Enfer- 

masyon ve İçişleri Bakanlığını yönetti. 

 
EĞİTİM MERKEZLERİ 

Türkiye’de ise, İslami Hareket adlı örgüt ile İran yanlısı bazı grup üye- 

lerinin Tahran yakınlarındaki kamplarda eğitilerek, eylemlerde bulunmak 

üzere Türkiye’ye gönderildikleri belirlenmiştir. 

Güvenlik kuvvetlerinin düzenledikleri operasyonlarda, bu örgüt men- 

suplarının bizzat Savama tarafından yönlendirildiği ortaya çıktı. (Bkz. İs- 

lami Hareket) 
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İran’ın silah ve maddi destek sağladığı terör örgütleri mensuplarının   

8 ayrı kampta yetiştirildikleri sanılıyor. Bunların başında ilk sırayı İmam 

Hüseyin Garnizonu alıyor. Bu kampta Ortadoğu ülkelerinde faaliyet 

gösterecek teröristler eğitiliyor. Diğer kamplar ise Tahran’ın kuzeyindeki 

Manzarieh, yine Tahran’daki Chamran ile Qods garnizonlarıdır. Bu 

kamplarda patlayıcılar ve sabotaj düzenlemekle ilgili eğitim gören mili- 

tanlar, daha sonra faaliyet gösterdikleri ülkelere giderek eylemlerde bulu- 

nuyorlardı. 

Tahran’da, Libya Büyükelçiliği yakınlarındaki bir eğitim merkezi ile 

Aqdassien Garnizonu’nun ölüm komandoları yetiştirdiği sanılıyor. Ayrı- 

ca, Kum kenti yakınlarında bulunan Najafabidi ve Şiraz’daki gizli İmam 

Karargahı’nda teröristler yetiştiriliyor. 

 
EYLEMLER 

İran’ın yönettiği ve yönlendirdiği örgütler içinde çok sayıda diplomat 

da bulunuyor. İran tarafından yetiştirildiği sanılan teröristlerce, çeşitli ül- 

kelerde çok sayıda uçak kaçırma, sabotaj, cinayet ve bombalama gibi ey- 

lemler gerçekleştirilirken, Lübnan’da bir dönem meydana gelen batılıları 

kaçırma eylemleri de İran yanlısı örgütlerce düzenlenmişti. 

3 Temmuz 1988 tarihinde Körfez Savaşı’nda Vincennas adlı ABD sa- 

vaş gemisinden fırlatılan bir füzenin isabet etmesi sonucu düşen ve 290 

kişinin ölümüne sebep olan yolcu uçağının intikamını almak için de Şii 

örgütler kullanıldı. Füzenin fırlatıldığı savaş gemisinin kaptanı Rogersin 

ile eşi Sharon’un kullandığı otomobil San Diago şehrinde bombalı saldırı- 

ya uğradı. Pan Am Havayollarına bağlı bir yolcu uçağı ise 21 Aralık 1989 

günü 270 yolcusuyla birlikte havada patlatıldı. Bu eylemin de İran yanlısı 

teröristler tarafından düzenlendiği iddia edildiyse de, olaya Libyalıların ka- 

tıldığı açıklanmıştı. 

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde Savama tarafından gerçekleştirilen bir- 

çok eylem, İran rejim muhaliflerine yönelikti. Brüksel’de 1989 Mart ayın- 

da öldürülen, İslam Merkezi Müdürü Suudi Arabistanlı İmam Abdullah-er 

Ahdal ile yardımcısı ve kütüphane sorumlusu Tunuslu Salim-er Bekir’in de 

İranlı saldırganlara hedef oldukları sanılıyor. 

Belçika ve Hollanda’da yaşayan Müslümanların lideri olarak tanınan El 

Ahdal ile yardımcısı, boyunlarından ve başlarından vurulmuş olarak bulun- 
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muşlardı. Namaz kılmaya gelenler tarafından cesetleri bulunan bu kişiler. 

Salman Rüştü olayıyla ilgili takındıkları tavırdan dolayı tehdit ediliyorlar- 

dı. (Bilindiği gibi İngiltere’de yaşayan Hint asıllı Salman Rüştü, İslamiyet 

aleyhine yayınladığı “Şeytan Ayetleri” isimli kitabından dolayı müslüman- 

ların büyük tepkisine neden olmuş ve Humeyni tarafından hakkında ölüm 

fetvası verilmişti.) 

10 Haziran 1989 günü Birleşik Arap Emirliklerinde yaşayan İran muhalif 

lideri ve eski istihbaratçı Ayetullah Bayamad, kaldığı otel odasında öldürüldü. 

8 Haziran 1989 günü ise, Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği bir grup 

Hizbulah militanı tarafından işgal edilmiş, bu saldırı sırasında konsoloslu- 

ğa ait 12 araç tamamen tahrip edilmişti. 

İran eski başbakanlarından Şahpur Bahtiyar da 8 Ağustos 1991 tarihin- 

de Savama ajanlarınca Paris’te öldürüldü. 

İran istihbarat servisi Savama ve İran destekli terör örgütlerinin 

Türkiye’de gerçekleştirdiği eylemleri de şöyle sıralayabiliriz: 

24.7.1985’de Ankara’da, Ürdün Büyükelçiliği Birinci Katibi Ziyad 

Sati’nin öldürülmesi, 

23.12.1985’de İstanbul’da, İran rejim karşıtı Nezhet-i Mukavamet-i 

Milli Örgütü mensubu Albay Hadi Aziz Muradi’nin öldürülmesi. 

19.8.1986’da İstanbul’da, İran rejim karşıtı Binbaşı Behruz 

Şahverdilu’nun öldürülmesi. 

24.10.1986’da İstanbul’da, İran rejim karşıtı Şahpur Bahtiyar yanlısı 

Albay Ahmet Hamid Münferit’in öldürülmesi. 

28.8.1986’da İstanbul’da, Irak istihbarat servisine hizmet eden İranlı 

Hasan Mansuri’nin öldürülmesi ve Iraklı Manhal Muhammed Fadel’in ya- 

ralanması. 

23.10.1988’de, Halkın Mücahitleri Örgütü üyesi Abdulhasan 

Montehajatzadeh’in İstanbul’dan İran’a bir otonun bagajında kaçırılmaya 

çalışılması. Ancak Montehojatzadeh Erzincan’da kurtarıldı. 

29.11.1986’tla Hizbullah örgütüne mensup 4 kişi, 97.3 kg. C- 4 tahrip 

kalıbını Türkiye’ye sokarken yakalandı. 

25.10.1988’de Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçiliği İkinci Sekrete- 

ri Abdülgani Bedevi’nin Ankara’da öldürülmesi. 
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12.5.1989’da İran rejim muhaliflerinden ve Azeri Türklerinin liderle- 

rinden Ahad Adaleti, İstanbul Kocamustafapaşa’daki bir evde vücuduna 

yüksek dozda uyuşturucu şırınga edilerek öldürüldü. 

16.10.1989’da Ankara’da, Suudi Arabistan Büyükelçiliği Muhasebe 

Müdürü Abdurrahman el Şirvan’ın yaralanması. 

14.1.1990’da Ankara’da, Suudi Arabistan Büyükelçiliği İkinci Sekrete- 

ri Abdülrezzak Kashmeri’nin otomobiline patlayıcı yerleştirilmesi. 

29.1.1991’de İzmir’de, ABD askeri tesislerine yönelik saldırıların ger- 

çekleştirilmesi. 

26.3.1991’de, Irak’ın Ankara büyükelçiliği Ticaret Ateşesi Kays El 

Faysal’ın yaralanması. 

28.12.1991’de, Ankara Mısır Büyükelçiliği Ateşesi Abdullah Hossein 

Al Khoraby’ın yaralanması ile ABD Tuslog görevlisi Victor Marwick’in 

ölümüne neden olan otomobillerin bombalanması. 

7.3.1992’de, İsrail’in Ankara Büyükelçiliği’nde görevli güvenlik şefi 

Ehud Sadan’ın otomobiline patlayıcı madde yerleştirilmesi. 

4.6.1992’de İstanbul’da Halkın Mücahitleri Örgütü mensubu Ekber 

Gorbani (Mansur Amini Madiseh)’nin kaçırılarak öldürülmesi. 

5.6.1992’de İstanbul’da Halkın Mücahitleri Örgütü mensuplarının iki 

otomobilinin bombalanması. 

24.12.1992’de İstanbul Yeniköy’de, bir televizyon şirketi sahibinin ika- 

metgahının bombalanmak istendiği sırada, yanlışlıkla tarihi Osman Reis 

Camii’ne bomba atılması. 

26.1.1993’de İstanbul’da Jak Kamhi’nin aracına silahlı saldırıda bulu- 

nulması. 

28.8.1993’de, Şah yanlısı Behran - Azadfer’in, Ankara, Altındağ, Do- 

ğanşehir’deki evinde öldürülmesi. 

1994 Ocak ayında Çorum’da İran uyruklu iki kişinin öldürülmesi. 

19 Kasım 1994 Ataköy’de sekizinci kısımda İsmail Şah Muhammed’in 

öldürülmesi. 

21 Ekim 1999 Ankara’da Prof. Ahmet Taner Kışlalı’nın öldürülmesi. 
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Ankara 2 no.lu DGM’de 7 Ocak 2002 günü sonuçlanan davada, anaya- 

sal düzeni silah zoruyla yıkarak şeri nizama dayalı devlet kurmayı amaçla- 

yan Selam-Tevhit grubu lideri Ferhan Özmen, Necdet Yüksel ve Rüştü Ay- 

tufan idam cezasına çarptırıldı. Ayrıca bu kişiler TCK’nın “takdiri azaltıcı 

sebep” başlığını taşıyan 59-1 maddesinin uygulanmasına yer olmadığına 

karar verdi. Mahkeme heyeti 11 sanığı silahlı çeteye üye olmak suçundan 

12 yıl altı ay ağır hapis cezasına, iki sanığı 3 yıl 9 ay ağır hapis, sanıklardan 

Yusuf Karakuş’a ise 15 yıl ağır hapis, diğer bir sanığa da 18 yıl 9 ay hapis 

cezası verildi. 1 sanık hakkındaki davayı erteledi. 4 sanık beraat etti. Yak- 

laşık 2 yıl süren davada 15 tutuklu 22 sanık bulundu. Toplam 22 cinayet ve 

bombalama olaylarından yargılandılar. 

 
BAHTİYAR CİNAYETİ’NİN TÜRKİYE UZANTISI 

İran’ın Şah dönemindeki son Başbakanı Şahpur Bahtiyar’ın Paris’deki 

evinde bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla bağlantısı bulunan ve İran gizli 

servisi Savama hesabına casusluk yaptıkları belirlenen 3’ü İranlı 11 kişi 

İstanbul’da yakalandı. 

MİT, Siyasi Şube ve Mali Şube ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği ope- 

rasyonla ilgili 3 İranlının daha kimliği tespit edildi, ancak yakalanamadı. 

Şahpur Bahtiyar’ı öldüren Savama ajanlarının, Musa Koçer ve Ali 

Haydar Kaya adına düzenlenmiş sahte Türk pasaportları kullandığını 

belirleyen Fransa polisi, İnterpol aracılığıyla Türk güvenlik birimleri ile 

temasa geçmişti. Daha sonra İranlıların yoğun bulunduğu Laleli semtin- 

de gizli bir operasyon yapıldı. Sahte pasaportları İranlılara temin ettiği 

belirlenen Aydın Şenoğlu ile Kahraman Temiz ve İran uyruklu Siroos 

Gheshgnar yakalandı. Bu kişilerin yapılan sorgulamasında, suikastçıla-  

rın kullandığı iki Türk pasaportunun Kahraman Temiz tarafından vize 

ettirildiği ve Savama üyesi İranlı Mesut Edipsoy’a teslim edildiği öğre- 

nildi. Mesut Edipsoy ile ağabeyi Said Adibina’yı da gözaltına alan polis, 

İtalyan Konsolosluğu karşısındaki bir ev ile Laleli’deki bir işyerini basa- 

rak Güngör Ateş, Muammer Sertkaya, İbrahim Karagül ve İran uyruklu 

Salman Timrak’ı ele geçirdi. Sahte pasaport olayına adları karışan Aksa- 

ray’daki İnebey Oteli’nin müdürü Halil Mengüç ile otel personelinden 

Halil Akbıyık adlı kişiler de yakalandı. 
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Türk polisinin yaptığı operasyon sonucu, Mesut Edipsoy’un suikast-  

te kullanılan iki Türk pasaportunu 600 bin lira karşılığında Kahraman 

Temiz’den aldığı ve İran’dan tanıdığı Bijan Esfandıan ile Hüseyin Settıri’ye 

bir milyon lira karşılığında sattığı belirlendi. 

MİT ve polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, Bijan Esfandıan’nın 

Ataköy 4. Kısım’da dört aylığına bir daire kiraladığı ve Paris’teki suikast 

olayından 15 gün önce soyadı belirlenemeyen Ferhat isimli bir İranlıyi 

evinde saklaması için Mesut Edipsoy’a bir miktar para ödediği anlaşıldı. 

Suikastten birkaç gün önce İranlıların Mesut Edipsoy ile ilişkilerini kestik- 

leri de ortaya çıktı. 

Güvenlik birimleri tarafından, Savama ile direkt veya dolaylı yönden 

ilişkileri olduğu ve sahte pasaport olaylarına adları karıştıkları öne sürülen, 

Hüseyin Settari, Bijan Esfandıan (Seyfani) ve Ferhat isimli İranlılar ope- 

rasyonlarda kaçmayı başardı. 

 
CASUSLUK FAALİYETLERİ 

İran rejim muhaliflerinin yanı sıra, düşman ilan ettikleri ülke mensupla- 

rını da öldüren Savama ajanları, bazı Türk vatandaşlarının da öldürülmesi 

olaylarına karıştılar. 

Muammer Aksoy’un öldürülmeden önce Ahmet Aghinghi’nin 

Türkiye’ye geldiği biliniyor. 1986-87 yılları arasında İstanbul’da bulunan 

bu kişinin, söz konusu eylemden öcne gizlice Ankara’ya geçerek Habib 

Esad Pour, Rahim Haydari ve Bijan Seyfani ile buluştuğu biliniyor. Bu 

cinayetle ilgili gerçekler 2000 yılında Selam/Tevhid grubunun Kudüs Sa- 

vaşçıları (Ordusu)’na yönelik operasyonlarla ortaya çıktı. İran’da askeri 

eğitim gören ve Türkiye’de sürekli Savama casuslarıyla birlikte olan silahlı 

bir grubun, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Uğur mumcu, Ahmet Taner 

Kışlalı’nın öldürülmesi ile ABD’li, Mısır’lı, İsrail’li, İngiliz ve Hindu dip- 

lomatlara yönelik suikastleri gerçekleştirdikleri belirlendi. 

İstanbul Mali Şube ekiplerinin düzenlediği bir operasyonda da, 

Rusya’dan getirilen uranyumu almak isteyenler Savama ajanları çıktı. Mali 

polis tarafından yakalanan Savama ajanları Muhammed Şeydi, Davut Ah- 

medi ve Hüseyin Sehraci ile kaçakçılar Pınar Bakır ve arkadaşları gözaltına 

alındılar. 
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Ankara Emniyeti’nin yaptığı soruşturma ve Ankara Devlet Güvenlik 

Mahkemesi davacı Hamza Celeş’in açtığı dava dosyasındaki bilgiye göre, 

Akın Birdal suikasti hariç, Ankara’daki 14 suikastın arkasındaki ekip dört 

kişiydi. Ferhan Özmen, Necdet Yüksel, Rüştü Aytufan ve Oğuz Demir. 

Aytufan ekibe 1992’de dahil olmuştu ve Ahmet Taner Kışlalı ve Prof. Dr. 

Yuda Yürüm suikastlarında görev almıştı. 1964 doğumlu Orhan Özmen ve 

1967 doğumlu Necdet Yüksel Sivas’ta dünyaya gelmişlerdi ve azeri köken- 

liydi. Dosyaya göre Ferhan Özmen iki yaşındayken babasını kaybetti ve ai- 

lesi Ankara’ya yerleşti. Liseyi dışarıdan bitiren Özmen Ankara’da bir süre 

taksicilik yapmıştı. Dört sanığın da birbirleriyle akrabalık bağları vardı. 

Ankara, Yıldız’daki Sancak mahallesinin çocuklarıydılar. Yaşadıkları evler 

gecekondu mahiyetindeydi. Emniyet ve Savcılık ifadelerine göre örneğin 

diplomat hedeflerini izleyip haklarında istihbarat toplamak için Ankara’da 

6 ay taksicilik yapmışlardı. 

İstanbul’da yoğun bir nüfusa sahip İranlılardan, casusluk faaliyetlerin- 

de bulunanlar daha çok Laleli, Fatih ve Aksaray camilerinde barınırlarken, 

Savama ajanlarının lüks semtleri tercih ettiği biliniyor. Casusluk faaliyet- 

lerini sürdüren İranlılardan Almanya’da bulunan ve İstanbul bağlantılı ola- 

rak çalışan bir ajan, bu ülkede yakalanmış ve üzerinden 16 milyon mark 

çıkmıştı. Alman güvenlik birimlerinin yaptığı araştırma sonucu bu paranın 

Türkiye’den gönderildiği kesinlik kazanmıştı. Yakalanan Savama mensu- 

bunun, Türkiye’deki İranlılara sahte vize ve pasaport sağladığı Alman po- 

lisince açıklanmıştı. 

Bir başka Avrupa ülkesinde de Savama’nın önde gelen isimlerinden 

Behrouz Amir Ziayi’de yakalandı. Bu kişinin İstanbul’da bulunan Amir 

Seyahat Acentası ve Limited Şirketi’nde yöneticilik yaptığı anlaşıldı. Beh- 

rouz Amir Ziayi’nin sağ kolun olan Hüseyin Sadi’nin, havalimanı ile ilişki 

halinde olduğu, giriş çıkışlarda casuslara kolaylık sağladığı ortaya çıkar- 

tıldı. Bu kişilerin buluşma yeri olarak da Aksaray’daki Butik Vatan, Butik 

Sema, Ada Otel ve Şişü Kent Pasajı gösterilmişti. 

Savama’nın deşifre olan önemli bir casusu ise Asgar Michaili idi. Aynı 

zamanda PKK’nın İran’daki Uchnevieh kampı ile doğrudan İlişkili olan bu 

kişi, 1989-90’lı yıllarda sık sık Butik Sema’da Abu Fas Hacızade ile buluş- 

muştu. Bijan Seyfani adlı İranlı’nın da Habib Esad Pour ile Aksaray’da 

buluştuğu tespit edilmişti. 1989 yılında, İran Konsolosluğu’nda görevli 

Hojatollah Hayrani’nin de bu kişiler ile ilişkisi belirlendi. 
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Savama’nın önemli isimlerinden olan ve arananlar listesinde adı bulunan 

Cafer Purcelil Reyhani, casusluk faaliyetlerinden dolayı Avusturya polisin- 

ce de aranıyordu. 1985 yılında, casusluk faaliyetlerinden dolayı Türkiye’den 

sınır dışı edilen bu kişi, daha sonra yeniden ülkemize girdi. Reyhaııi’nin bir 

erkek kardeşi de Aksaray Naim İşhanı’nda ithalat-ihracaat işi yapıyordu. 

Savama ajanlarınca İran’a kaçırılmak istendiği sırada Erzincan’da ki- 

litlendiği otomobil bagajından kurtarılan mühendis Abdul Hasan Moj- 

tahedzade olayıyla ilgili M. Khosroyv, Abdollahi Pour, Mehran Baghe-  

ri, Pdrjali Heidaıikhaj Shahi ve eşi Tuharen Ramazani Khalatlo. 1988 yılı 

Ekim ayında çıkarıldıkları mahkemede, adam kaçırma ve Savama adına 

casusluk yapmakla suçlandılar. Abul Hasan Mojtahedzade, kaçırıldıktan 

sonra İran’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na getirildiğini ve üç gün boyunca 

da Ankara’daki İran Büyükelçiliği’nde tutulduğunu söylemişti. 

Halkın Mücahitleri Örgütü sözcüsü Ali Rıza Caferzade ise, 

Majtahedzade’yi kaçırmak isteyenlerin Türkiye’ye gönderilmeden önce 

Tahran yakınlarındaki bir Devrim Muhafızı kampında özel olarak eğitil- 

diklerini öne sürdü. 

İran’ın Türkiye’deki casusluk faaliyetleri halen günümüzde de sinsi 

bir şekilde devam etmektedir. İranlı Savama ajanlarının resmi tesislerde 

eğittiği militanlar, İran İslam Devrimi hayali içersinde Türkiye’de birçok 

kanlı eyleme “imza!” atmışlardır. Özellikle 1999 ve 2000 içersinde Hiz- 

bullah, İslami Hareket, Selam Grubu, Malatyalılar Grubu ve Küdus 

Savaşçıları’yla ilgili operasyonlarda İran’ın terördeki rolü tüm ayrıntı ve 

delilleriyle ortaya çıkartılmıştı. 

Kudüs Ordusu ya da Devrim Muhafızları’na direkt bağlı  Kudüs 

Gücü’nün komutanı Kasım Süleymani, 2020 Ocak ayının başında 

öldürüldü. ABD tarafından düzenlenen bir saldırı sonucu Irak’ta öldürülen 

Süleymani’nin öldürülmesi İran’da çok büyük tepki yarattı.  

 

 

ETEHADİYAH KOMONİSTH AYE İRAN (İRANLI 

KOMÜNİSTLER BİRLİĞİ) 

1975-76 yıllarında İran’da Devrimci Komünistler ve Pouya adlı iki 

grubun birleşmesiyle ortaya çıktı. Üyelerinin bir bölümü Filistinde gerilla 

kamplarında eğitildi. Örgüt üyelerinin büyük bölümünü Tudeh’e ters düşerek 

bu örgütten ayrılanlar oluştu- ruyordu. İranlı Komünistler Birliği, Humeyni 
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rejimi döneminde etkili bir faaliyet gösteremedi. Tek eylemleri Ocak 

1982’de Amol şehrinde yaptıkları ayaklanma oldu. Bu ihtilal girişimi de 

islami güçler tarafından bastırılmıştı. 

 

   EL AHVAZ HAREKETİ 

İran’da 22 Eylül 2018 tarihinde İran’ın Ahval şehrinde, askeri geçit 

töreni sırasında düzenlediği saldırıda 25 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.  Örgüt, 

İran’da yaşayan Arap uyruklu ayrılıkçılardan  oluşuyor. 2015 yılında da 

saldırılarda bulunan örgütün bilinen lideri  Ahmet Molla, 2017 yılında 

Hollanda’da öldürülmüştü. 

KOMELE (KÜRDİSTAN DEVRİMCİ VE EMEKÇİ TOPLULUK 

PARTİSİ) 

Komele, İran ve Irak Küdistanı merkezli  Kürt milliyetcisi bir partidir. 1967 

yılında kurulmuştur.  Bölgede etkili olan partinin önemli isimlerinden  

Hüseyin Penahi, 8 Eylül 2018’de İran’da idam edildi. Örgütün üç üyesi daha 

idam edilenler arasındaydı. 

YEMEN Şİİ ENSARULLAH HAREKETİ – HUSİLER 

Yemen’in Sada şehrinde İran yanlısı Şiilerin oluşturduğu harekete, Husiler 

de denilmektedir. Husi aşireti lideri Bedred- din el-Husi’nin, İran’ın Kum 

kentinde gördüğü ilahiyat eğitimi sonucu 12 İmamcı Şii Caferi mezhebini 

kabul etmesiyle birlik- te Husi hareketi, ideolojik açıdan Yemen’deki Sünni 

ve Zeydi hareketlerden bağımsızlaşarak İran yönetimiyle paralel bir si- yasal 

oluşuma dönüştü. Husiler, İran yönetimiyle koordineli olarak hareket eden 

Lübnan Hizbullah hareketine benzetiliyor. 

Yemen’in kuzeyindeki Sa’da kentinden gelip Amran şehrini ele geçiren, 

sonrasında ise başkent Sana’ya girerek düzenledikleri kit- lesel gösterilerle 

gündeme gelen Husi Ensarullah hareketi, Suudi Arabistas sınır bölgelerine 

de hakim. Rejimin yanı sıra El Kaide ve yanlısı örgütlerle de silahlı 

çatışmaya giriyor. Husiler, demokratik ve çoğulcu bir devlet yönetimini 

reddederek, devletin meşruiye- tinin Hz. Muhammed’in soyundan gelen 
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yöneticilere ait olması gerektiğini iddia ediyor. Bu yönüyle IŞİD’le benzerlik 

gösteriyor. 

Bedreddin el-Husi tarafından 1992 yılında kurulan Husi En sarullah 

hareketi’nin temelleri Genç Mü’minler Forumu’nda atıldı. Hak Partisi’den 

siyasete atılan Bedreddin el-Husi’nin oğlu Hüseyin Bedreddin el-Husi 1993-

1997 yılları arası milletvekilliği yaptı. Ayrışmaların başlamasıyla, davetçi 

kültürel bir sivil toplum kuruluşu niteliğinde olan Forum,Genç Mü’minler 

Teşkilatıadını alarak siyasi bir yapı haline dönüştü. Hüseyin Bedreddin el-

Husi’nin Ordu ile yaşanan çatışmalarda 2004’te hayatını kaybetmesinin 

ardından örgütün liderliğine Abdulmelik el-Husi geçti. Sonuç  olarak;  

Husiliğin,  Zeydiliğin  marjinal  kolu  olan  C rudi ekolünden 12 İmamcı Şii 

ekole evrilmesi, Ensarullah hareketinin siyasal açıdan da İran ile paralel bir 

çizgiye otur masına yol açtı.Gözlemcilere göre Husiler, 2011’de yaşanan 

Arap  Baharı  ile  başlayan  halk  devrimine  katılmamalarına rağmen 

Ensarullah Hareketi adı altında 18 Mart 2013’te baş layan Ulusal Diyalog 

Konferansı’na katılarak büyük kaza nımlar elde etti. Ayrıca Husilerin 

Diyalog Konferansı’nda top lumdaki   imajlarını   iyileştirmeyi   hedeflediği  

de   savunuldu. 

Yemen’in kuzeyindeki Sa’da vilayeti Husilerin kalesi ola rak biliniyor. 

Husilerin tüm faaliyetlerinin hareket noktası olarak kabul edilen Sana’da’da 

Husilere ait eğitim merkezleri ve askeri eğ tim kampları bulunuyor. Husiler, 

Amran vilayeti güvenlik güçle riyle girdikleri çatışmanın ardından 8 

Temmuz 2014 ‘de bölgeyi kontrolü altına almış o tarihten bu yana da 

başkent Sa›na›ya doğ ru yönelmişti. Yemen yönetimi, Husileri İran’dan 

maddi des tek almakla suçluyor. Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur 

Hadi, İran’ın Yemen’in içişlerine karıştığı, 2012 yılında da Sana’da İran 

adına çalışan hücrelere baskın düzenlendiği ni dile getirmişti. Suudi 

Arabistan destekli Yemen Ordusu ile Husiler arasınkd çatışmalarda yüzlerce 

sivil de hayatını kaybediyor. 2019 yılında çatışmalara ABD de taraf oldu. 

Binlerce Yemenli sivil  Amerikan hava araçları tarafından öldürüldü. 

Husiler’in Suudi Arabistan da petrol kuyularını vurması tepkilere neden 

oldu.  İran’ın açıkça destek verdiği  Husilerin, 18 Ocak 2020 tarihinde Marib 

kentinde hükümete ait askeri kampa düzenlediği hava saldırısında  87 asker 

öldü.. 
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HAGANA(H) 

Filistinlileri baskı ve terör yolu ile sindirerek, topraklarından kovmayı 

amaçlayan ilk Yahudi örgütü. 1920’li yıllarda bölgeye hakim olan İngiliz- 

lerle birlikte hareket eden Hagana, İngiliz desteği ile çok sayıda siyasi cina- 

yete imzasını attı. Daha sonra İngiliz kuvvetlerine de karşı koyan Hagana, 

MOSSAD’ın temelini atan ilk örgüt olarak kabul ediliyor. 

 
IRGUN 

İllegal Yahudi örgütü olan Irgun, daha sonra kurulan İsrail’in yıllarca 

devlet başkanlığım yapan Menahem Beğin ile Davit Raziel tarafından ku- 

rulmuştur. Casusluk faaliyetlerini çok iyi organize eden Irgun bir yandan da 
 

II. Dünya Savaşı sırasında bilim adamı olan Yahudilerle işbirliği yaparak, 

bütün bilimsel sırların müttefiklere ulaşmasını sağlıyordu. Irgun alanım ge- 

nişleterek Amerika ve Avrupa’ya da ulaştı, 1944 yılında Peter Bergson adı 

ile ABD’ye giden Irgun ajanı tüller Kook, “Siyonist Eylemler için Ame- 

rikan İlkyardım Komitesi” adlı bir gizli örgütlenmeye gitti. Asıl amaç 

ise Beyaz Saray ve diğer devlet organlarındaki politik sırları öğrenmekti. 

Irgun’un büyük eylemcilerinden ve önderlerinden olan Avrohom Stern 

1942 yılında İngiliz polisi tarafından Tel-Aviv’de öldürüldü. Ama bu 

olay Irgun’un terör hareketlerini durdurmaya yetmemişti. 1945-1947 yılla- 

rı arasında Irgun, Haganah ve Bedhi arasındaki iktidar mücadelesini, tüm 

gücü eline geçiren Irgun kazandı ve günümüzdeki İsrail devletinin ilk cid- 

di temellerini atmış oldu. Filistin’deki İngiliz kuvvetlerine karşı da silahlı 

mücadele veren Irgun’un eylemleri arasında şunlar bulunuyor: “Roma’daki 

İngiliz Büyükelçiliği’ne saldırı. Kudüs’te King Davit otelinde 80 İngiliz 

askerinin öldürülmesi, Kastina Havaalanı’nda 22 savaş uçağının havaya 

uçurulması.” Irgun, Filistinlilere adeta kan kusturarak, birçok vahşi katliam 

gerçekleştirmiştir. Hagana’nın rakibi olan Irgun’un Filistin’e karşı giriştiği 

en kanlı eylemini Stren örgütüyle birlikte yapmıştır. 9 Nisan 1948’de 

Menahem Beghin, kendisine bağlı IRGUN askerleriyle birlikte Deyr 

Yasin Köyü’nün  erkek, kadın ve çocuk 254 ferdini katletmişti.   Bu 

katliam üzerine ilk büyük Filistinli göçü başladı, 250 bin kişi bu 

topraklardan kaçmıştı. 
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LOHAME HERUT (STERN) 

İsraillilerin en kanlı terör örgütlerinden biri de Stern’dir. En büyük ey- 

lemlerini Irgun örgütüyle birlikte gerçekleştirmiştir. Bunların başında Deir 

Yasin Köyü katliamı gelmektedir. 9 Nisan 1948 günü Menahem Begin ön- 

derliğinde gerçekleştirilen bu olayda köy tamamen yok edilmişti. Üç ayrı 

koldan köye giren Stern ve Irgun militanları kadın, çocuk, ihtiyar demeden 

254 Filistinliyi katlettiler. 

 
KACH HAREKETİ 

Kach Hareketi, Filistinlilere karşı silahlı mücadeleyi savunan fanatik 

Kach, Yahudi örgütüdür. Örgüt İsrail’de çok geniş bir kitleye sahiptir. Hü- 

kümet karşıtı gösteriler ile son dönemde sık sık gündeme gelen Kach Hare- 

keti eski Yahudiler arasında da geniş taban bulmuştur. 
 

İsrail Hükümeti, FKÖ ile barış görüşmelerine gölge düşürdüğü gerekçe- 

siyle bu örgüte yönelik bir dizi önlemler almak zorunda kaldı. Amerika’da 

Filistinli gerillalar tarafından öldürülen Kach Hareketi’nin kurucusu Meir 

Kahane yerine geçen Baruch Marzel 3 Nisan 1994’de İsrail Hükümeti 

tarafından gözaltına alındı. Örgüt de yasadışı ilan edildi. 

 
TİRZU (EĞER İSTERSEN) 

İsrail’de fanatik Yahudiler’in oluşturduğu bir yapılandırmadır. Genel- 

likle toplumsal olaylarla, sivil toplum kuruluşu niteliğinde eylemlerde bu- 

lunuyor. Türkiye aleyhinde de eylemler düzenleyerek Ermeni iddialarını 

destekleyen TİRZU, Türkiye – İsrail ilişkilerinin gerginleşmesi üzerine 16 

Kasım 2009’da Tel Aviv Büyükelçiliği önünde bir gösteri düzenleyerek, 

İsrail’de Türk Kahvesi adıyla satılan ürünlerin yasaklanmasını istemişti. 

TİRZU’nun gösteri niteliğindeki eylemlerine, Filistin’de öldürülen ço- 

cukların organlarını sattıkları iddiasıyla İsrail’i suçlayan bir İsveç gazetesi 

de hedef oldu. Bu ülkeyi protesto eden eylemciler İKEA’yı hedef alan kam- 

panyalar düzenledi. 

 

        ZELOTLAR   
Romalılar  tarafından kullanılan  (sicarius) hamçerle öldürülen 

kelimesinden gelen  sicari terimini kullanır. Romalıların M.S. 6. yy.’da  

yaptıkları sayım sonrası isyan eden   Yahudiler , imparatorluk yetkilileriyle 

savaşmak üzere örgütlendiler.  ZELOTLAR bir Yahudi tarikatıydı. 

Tarikatın kurucusu Celileli  Yahuda adlı biri idi. Masada Kalesi’nde bin 

tarikat üyesi Romalı askerlere teslim olmamak için topluca intihar ettiler. 
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Theodor Herzl 1896 yılında Yahudi Devleti adlı kitabını yayınladıktan 

1897 yılında ilk Siyonist kongreyi tamamladıktan sonra konuşmasını 

sonuna doğru şu ilginç cümleyi sarf etmiştir: “Gerçekleştirmeye iradeniz 

varsa, hayal kalmayacaktır” bu hayalin nasıl gerçekleştiğini biraz 

açıklayalım. 

 

İsrail batılı dostlarının da desteğini alarak ve tarihte bilinen en kanlı 

cinayetleri işleyerek, soykırım uygulayarak bir halkı topraklarından ettiği 

gibi dünyanın çeşitli yerlerinden, değişik etnik ve mezheplerden oluşan 

insanları gasp edilmiş topraklara getirip yerleştirmiştir. Bu gaspa ne yazık 

ki dünya kör ve sağır bir şekilde ya izlemiş ya da destek vermiştir. 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

AVRUPA 
 

 

 

        ANTİFA  ( ANTİ FAŞİAST HAREKET) 

 

İlk Almanya’da ortaya çıkan Anti Faşist Hareket , 2020 yılında 

ABD’de meydana gelen olaylar ile  dünya kamuoyunda adından sıkça 

bahsedilir bir örgüt oldu. Bazı Avrupa ülkelerinin yanısıra ABD’deki 

yapılanmasının bir kolu olarak  “ Uluslararası Özgürlük Taburu” adı 

altında silahlı eğitimden geçirilerek, bir kısım Amerikalılar’ın 

organizesiyle, Suriye’nin kuzeyinde faaliyet gösteren (ABD destekli) 

PKK / YPG saflarında yer almıştır. 

Antifa, genellikle marksist, sosyalist gibi görüşlerin savunulduğu,  

savaşmayı yol edinen  devrimden yana radikal solcu siyasi görüştür. 

ABD’ de bu görüşü destekleyenler büyük oranda polisin ve devletin 

beyazların üstünlüğü üzerinden uygulamalar geliştirmesini durdurmaya 

çalışan komünist, sosyalist ve anarşistler gruplardır. Anti-faşist gruplardan 

oluşan bu yapı, mültecileri destekliyor ve beyaz üstünlüğünü savunan  

faaliyetlere saldırıyor.  

Büyük bir kısmı pasif olan Antifacıla,  kölelik ve soykırım 

dehşetlerinden sonra beyazların üstünlüğünü savunanlara fiziksel şiddet 
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uygulamanın hem etik olarak meşru buluyor hem de stratejik olarak etkili 

buluyorlar.  

ABD ve Kanada’da Irkçılık Karşıtı Hareket (ARA) aktivistlerinin de 

bu hareket içersinde bulunduğunu iddia edenler vardır. 2020’ de ABD’ de  

Minneapolis’te George Floyd’un adlı  siyahinin polis tarafından 

öldürülmesi üzerine çıkan ve tüm ülkeye yayılarak haftalarca devam eden 

gösterilerde şiddet ve yağmalama olaylarının görülmesi üzerine ( Tramp, 

Washington’daki olaylardan korunmak amacıyla Beyaz Saray’ın 

sığınağına girmişti.) Başkan Tramp, Antifa’yı terör örgütü ilan etti. 

 

 

IRA (İRLANDA CUMHURİYETÇİ ORDUSU) ERISH REPUBLI- 

CAN ARMY 

Güney İrlanda’nın Dublin merkezli cumhuriyetin kuzeyden ayrılması 

kuzeyde bir belirsizlik ortamının doğmasına yol açmıştır. İrlanda’nın ku- 

zey kesiminde adanın güneyinin aksine Protestanlar çoğunluğu teşkil et- 

mektedirler. Adada Protestanlar 1913 yılında kurulan Ulster Volunteer 

Force (UVF) çatısı altında örgütlenmişlerdir. Adada çoğunluğa sahip 

Protestanlar, Kuzey İrlanda’nın polis gücünü de ellerinde tutmaktadırlar. 

Bunun yanı sıra, İngiliz ordusu da büyük ölçüde Protestan askerlerden 

müteşekkildir. Yani adadaki güç dengesi Protestan halk lehindedir. Her iki 

mezhebe mensup insanlar arasında tarihten gelen kin ve husumet olduğu 

hatırlanırsa Katolik kesimin üzerinde bir baskı hissetmesinin imkansız ol- 

duğu kolaylıkla anlaşılabilecektir. Bu bağlamda Katoliklerin güvenlik ih- 

tiyaçlarını sağlama noktasında tek ve en önemli dayanakları IRA’dır. 

Öte yandan bu sırada IRA’nın Dublin kanadı da boş durmamıştır. Pek 

çoğu hapisten çıkmış olan IRA’nın lider kadrosu adanın bölünmüşlüğüne 

son vermek için eylem planları yapmaktadırlar. IRA’nın günümüze değin 

uzanan çizgisine ilişkin tarihi kararlardan biri de bu toplantılarda alınmış- 

tır. İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu politik arenada, Sinn Fein’in destekleme 

kararı aldı. Bu tarihten sonra, zaman içinde IRA ile Sinn Fein içiçe geçe- 

ceklerdir. Bugün bile IRA’nın, Sinn Fein’in silahlı kolu mu olduğu, yoksa 

Sinn Fein’in IRA’nın politik kanadı mı olduğu belli değildir, aslında belki 

de en doğru cevap her iki durumun da olduğudur. 

Bu süreç IRA’nın ideolojisinin belirlenmesi noktasında da önemli bir 

role sahiptir. IRA’nın, Connoly’den gelen bir geleneğin etkisiyle sosya- 

list ideolojiye sahip olduğu bilinmektedir. Bu ideolojinin kökenleri ise 

yoksul Katoliklerin, Protestan asıllı kapitalist sınıfına karşı tepkilerinde 

aramak yanlış olmayacaktır. Zira yukarıda aktardığımız şekilde İrlanda’da 
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tüm üretim güçleri Protestan azınlığın elindedir ve patronların Katolikleri 

işçi olarak dahi istihdam etmeye niyetleri yoktur. Bu şekilde sosyalist ide- 

olojiden yola çıkan IRA, zamanla kendisine destek sağlayacağını düşündü- 

ğü Sovyetler Birliği ile ilişki kurma yollarını aramıştır. Ancak cumhuriyet- 

çilerin bu noktada dikkat etmeleri gereken hassas dengeler söz konusudur. 

Zira, İrlanda’da Katolik kilisesi yadsınamaz bir öneme ve ağırlığa sahiptir. 

İrlanda halkının dinine oldukça sahip çıktığı ve Katolik kilisesine bağlılığı 

bilinmektedir. Bu bağlamda Katolik kilisesi ile ters düşen bir ideolojinin 

  
 

İrlanda’da yaşaması pek mümkün görülmemektedir. Bu nedenle cumhuri- 

yetçiler kilise ile ters düşmekten her zaman kaçınmışlardır. IRA’nın kilise- 

ye ve Katolisizmin değerlerine saldırmaktan kaçınması Sovyetlerin örgüte 

soğuk bakmasına neden olmuştur. 

Sovyetlerden beklediği desteği bulamayan IRA, çok garip bir şekilde 

Almanya ile temasa geçmiş ve İngiltere’ye karşı verdiği savaşta bu ülkeden 

yardım istemiştir. Aynı süreçte Katolik İrlandalılar, İspanya iç savaşında 

Franko’nun yanında saf tutmuşlar ve aslında kendileri gibi cumhuri- 

yetçi olan İspanyollara karşı savaşmışlardır. Esasında sosyalist olduğunu 

iddia eden IRA’nın faşist ve nasyonel sosyalist rejimlerle işbirliğine gir- 

mesi örgütün, asıl düşmanın İngiltere olduğunun bilincinde olmasıyla izah 

edilebilir. Örgüt, İngiltere ile olan savaşında her türlü yola başvurmaktan 

kaçınmamaktadır. 

İkinci Dünya Savaşı’nda İrlandalılar Almanya ile işbirliği yapacaklar- 

dır. IRA militanlarını eğitmek ve zamanı geldiğinde ayaklanmalarım sağla- 

mak üzere adaya Alman subayları gönderilmiştir. 

Adaya çıkan Alman subayları karşılarındaki kitlenin eğitimsizliği ve 

disiplinsizliği karşısında hayal kırıklığına uğramışlardır. Daha sonra Al- 

manlar, IRA’dan umutlarını tamamen kesmişler ve işbirliği arayışlarını 

sonuçlandırmışlardı. 

Savaşta Kuzey İrlandalılar, İngiltere’nin yanında savaşırken Dublin 

hükümeti savaşa girmemeyi tercih etmiştir. Dublin’in savaşa girmemesi, 

Londra ile aralarındaki bağın iyice zayıflamasına neden olmuştur. 1949 

yılında İrlanda cumhuriyeti ilan edilmiş ve İrlanda Commonvvealth’den 

çıkmıştır. Öte yandan Kuzey İrlanda savaşta İngiltere’nin yanında yer al- 

masından dolayı ödüllendirilmiş ve ekonomik açıdan desteklenmiştir. Öte- 

den beri Protestanların kontrolü ellerinde tuttuğu Kuzey İrlanda’nın İngiliz 

devleti ile olan bağlan iyice kuvvetlenmiş, İrlanda Cumhuriyeti’nin ilan 

edilmesi ve kuzey/güney ayrımının keskinleşmesi IRA’nın güneydeki hü- 

kümete bakışının değişmesine de neden olmuştur. 



134 

 

 

IRA, artık mantalitesini değiştirecek ve iç savaştan sonra karşısına al- 

dığı Dublin’e karşı eylem yapmaktan vazgeçecektir. IRA’nın yeni hedefi 

Kuzey İrlanda, amacı ise bağımsız, birleşik İrlanda’yı yaratmaktır. 

IRA, temeli 1920’li yıllarda atılan katolik gerilla örgütüdür. Anglo 

Normanlar’ın İrlanda’yı hakimiyet altına aldıkları 1170 yılından beri baş-  
 

layan İrlanda problemi, 1905 yılında Sinn Fein’in kurulmasıyla büyüdü. 

(Sinn Fein bölgenin üçüncü büyük partisi durumunda). Serbest İrlanda 

(Eire) çoğunluğunu Protestanların oluşturduğu bir cumhuriyet. Buna kar- 

şılık Kuzey İrlanda’nın çoğunluğu katolik. Bu yüzden iki ülkenin birleş- 

mesine karşı çıkan Eier, zaman zaman IRA’nın eylem sahası içine giriyor. 

1921 yılında Kuzey İrlanda Cumhuriyeti’nden ayrılıp bağımsızlığını ilan 

ettiğinde Serbest İrlanda’da yaşayan Katolik azınlık Protestan hükümet 

tarafından yapılan ayrımcılığı, şiddet içeren kampanyalarla protesto etti. 

1960’ların sonlarında Katolikler, kişisel haklarına kavuşabilmek için güç- 

lü bir terör kampanyasına giriştiler. 1969 yılında İrlanda Cumhuriyetçi 

Ordusu, Resmi İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu (OIRA) ve Geçici İr- 

landa Cumhuriyetçi Ordusu (PIRA) olmak üzere iki kanada ayrıldı. 

Başlangıçta iki kanat da şiddet yanlısıyken, OIRA daha sonra şiddeti bırak- 

tı. OIRA’nın eylemden vazgeçmesi üzerine PIRA, yeni kurulan örgütlere 

rağmen İrlanda’nın bağımsızlığı için verilen savaşta liderliğini korudu ve 

İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu (IRA) adı altında kanlı eylemlerim devam 

ettirdi. Ancak, IRA’nın temeli 1920’lere dayandığından, o yıldan itibaren 

savaştığı kabul ediliyor. Örgütün mali gelirini büyük ölçüde ABD’deki İr- 

landalıların oluşturduğu “Msh Northern Aid Commitee” adlı kuruluştan 

sağladığı biliniyor. 

İlk İngiliz birlikleri 1969’da Derry ve Belfast’a geldiler. İngiliz 

Hükümeti’nin İrlanda üzerindeki etkisini ortadan kaldırarak bağımsız, 

birleşik ve sosyalist bir İrlanda kurmayı amaç edinen IRA, 1921’den beri 

devam eden Katolik-Protestan çatışmasının İngiliz hükümetinin katkısı ol- 

madan çözüme kavuşmasını hedefledi. IRA, aynı zamanda terör yoluyla, 

İngiliz baskısını dünya kamuoyuna duyurmayı ve İngiltere üzerinde bir 

baskı oluşturmayı amaçlıyordu. 

Gerry Adams ve Martin McGuinass’ın yönettiği IRA’nın tabanı, 

ETA’da olduğu gibi milliyetçidir. 400 civarında profesyonel militanı bu- 

lunan IRA’nın lider kadrosunun büyük bir bölümü sosyalistlerden oluşu- 

yordu. Binlerce de sempatizana sahip bulunan IRA, belediye otobüsüne 

varıncaya kadar her yerden rüşvet alarak, örgüt kasasına geniş bir girdi 

sağladı. Örgütün rüşvet işlerini ise sokak çeteleri yürütüyordu. 

1970’li yılların başında ingiliz polisi, aldığı bir ihbar üzerine radikal 
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IRA liderlerinin toplandığı evi basarak birçok örgüt üyesini tutukladı. Bu 

tarihte büyük darbe yiyen IRA yeniden teşkilatlandı. Yeni yapılanma ge-
 

reğince Active Service Units (ACU) adı verilen hücrelere bölünen IRA 

militanları, sadece kendilerine verilen emirleri yerine getirerek eylem ya- 

pıyorlardı. Militanlar, hücre dışında kalan IRA yetkililerini tanımıyorlardı. 

1976’da siyasi tutukluların özel statüleri, terörizm suçlarından hüküm gi- 

yenlerden geri alınınca, IRA militanları cezaevlerinde açlık grevine başla- 

dı. 1981 yılında 10 militan açlık grevinde öldü. 

Grevin 64. günü hayatını kaybeden Bomby Sands isimli IRA lideri, ka- 

toliklerce Kuzey İrlanda’da “devrim şehidi” ilan edildi. 

Kuzey İrlanda’da görev yapan çok sayıda İngiliz askeri ile polisini 

öldüren IRA’nın gelirinin büyük kısmını Amerika’da yaşayan İrlanda- 

lılardan temin ettiği bilinen bir gerçek ama bunun yanısıra bölge halkı- 

nın IRA’ya verdiği destek örgütün en büyük güç kaynağını oluşturuyor. 

Libya’nın, IRA’ya silah ve para yardımı yaptığı, 1982 yılında İngiltere’nin 

İrlanda’dan sorumlu bakam tarafından dünya kamuoyuna açıklandı. 1983 

yılında da 5 ton silah taşıyan bir gemi, İrlanda sahilinde boşaltma yap- 

maya çalışırken yakalanmıştı. Gemide ele geçirilen IRA liderlerinden Joe 

CahiI’in üzerinden çıkan belgelerden, silahların Libya’ya ait olduğu ve 

Kaddafi tarafından örgüte gönderildiği anlaşılmıştı. Libya’nın daha son- 

ra 1-2 milyon sterlin para yardımı yaptığı da iddia edilmişti. Bu olaylar 

üzerine baskılar sonucu Libya bir süre yardımı kesmiş, ancak, ilerleyen 

yıllarda IRA’ya destek vermeye devam etmiştir. IRA bu yardımlarla, kalaş- 

nikof, elektronik patlayıcılar, karadan havadan fırlatılan füzeler ve plastik 

patlayıcılara sahip oldu. 

IRA’nın çok sayıda kanlı eylemi bulunuyor. Bunların en önemlilerinden 

biri Londra’daki Harrods Mağazası’nın önünde meydana gelen patlama ile 

İngilitere Başbakanı Margaret Thatcher’a karşı giriştiği bombalı saldırıdır. 

1984 yılının Ekim ayında, Brighton’da yapılan Muhafazakar Parti 

Kongresi sırasında, Başbakan Thatcher’in kaldığı Grand Otel’de patlayan 

bombadan,”Demir Leydi” şans eseri kurtuldu. Ancak, suikast teşebbüsü 

sırasında Başbakan Thatcher kadar şanslı olmayan bir kabine üyesi öldü. 

Patlamada üç bakanın aralarında bulunduğu 32 kişi de yaralandı. 1989 yı- 

lının Mart ayında ise yine Muhafazakar Parti’nin bir toplantısı için Scar- 

borough şehrine gidecek olan başbakan ile sekiz bakana suikast hazırlandı. 

IRA’nın tertiplediği anlaşılan olayda, söz konusu şehrin girişinde çok sayı- 

da patlayıcı bulundu. 
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İngiliz Hükümeti, artan saldırılar karşısında 1986 yılından itibaren 

SAS komandoları tarafından uygulanan yeni taktiğe başvurdu. “Önleyici 

eylem” adı verilen bu taktik sayesinde önceden yerleri tespit edilen IRA 

militanları, eylemden önce öldürülüyordu. İngiltere’nin bu yargısız infazı 

eleştirilere neden oluyordu. Ancak, hükümet bu uygulama ile IRA’ya karşı 

çok etkili görüldü. Yaklaşık 20 yıl içinde İngiltere ve Kuzey İrlanda’da 

yüzlerce asker ile polisin ölümüne sebep olan IRA, Almanya-HolIanda ve 

Belçika’da da bombalama eylemlerinde bulundu. IRA’nın eylemlerinden 

biri de 1989 yılının Eylül ayında İngiltere’nin güneyindeki Deal Deniz 

Üssü’nün bombalanmasıdır. Patlamada Deniz Üssü’nün Bando Okulu’nda 

görevli 11 İngiliz asker ölürken, 30 asker de yaralandı. 

İngiltere’nin yanı sıra Kuzeyli Protestanlar’ın örgütü INLA ve Ser- 

berst İrlanda ile de savaş halinde olan IRA, yarım asırdan fazla zamandır 

sürdürdüğü kanlı savaşta Kuzey İrlanda’da görevli üst düzeydeki iki polis 

müfettişini de öldürmüştür. (1989) İrlanda Cumhuriyeti şuurları yakınların- 

da cesetleri bulunan baş müfettiş Bomb Buchannan ile yardımcı müfettiş 

Harry Breen’in üzerindeki birçok gizli belgenin IRA’nın eline geçtiği sa- 

nılıyor. 

30 yıldır her Ağustos ayında İrlanda’nın Mullaphmore köyüne balık 

tutmaya giden Burma Lordu Mountbatten, 27 Ağustos 1979 günü yatına 

IRA tarafından yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldü. Aynı gün 

Warengointe’de patlayan bir başka IRA bombası, 15 İngiliz askerinin ölü- 

müne, 8’inin ele yaralanmasına sebep olmuştu. 

Çeşitli Avrupa ülkelerindeki İngiliz görevlilere zaman zaman saldıra- 

rak eylemlerini sürdüren IRA, 1990 Haziran ayında Federal Almanya’nın 

Dortmund şehrinde bir İngiliz binbaşısını öldürmüştür. İngiltere’nin Lich- 

field şehrinde de bir eri öldüren IRA, iki İngiliz askerini de ağır yaraladı. 

Hollanda’nın güneyinde, 27 Mayıs 1990 günü IRA’nın düzenlediği sal- 

dırıda İngiliz askeri sanılan iki Avusturyalının bu örgüt tarafından yanlış- 

lıkla öldürüldüğü anlaşıldı. Haziran ayında ise Muhafazakar Parti üyeleri- 

nin gittiği ünlü Carlton Kulübü’ne bombalı saldırı düzenlendi. Olayda, biri 

Lord olmak üzere 8 kişi yaralandı. 

İngiltere’nin diğer ülkelerde çalışan temsilcilerine karşı bombalı sal- 

dırılara başlayan IRA’nın, parti niteliğindeki siyasi kanadı sayılan “Sinn 

Feiır’in Ocak 1989’da Dublin’de yaptığı toplantıya, Yunanistan’daki za- 



137 

 

 

  
 

manın iktidar partisi PASOK’tan kutlama mesajı geldi. Bu davranış İngiliz 

Hükümeti tarafından kınandı. Ayrıca bu kongreye Libya tarafından mali 

destek sağlandığı öne sürülmüştü. 

IRA’nın Bölünmesi ve Savaşın Sertleşmesi 

1969 yılında İrlandalı Katolikler, sivil haklarını istemek için Belfast’tan 

Derry’e uzanan çizgide uzun bir yürüyüş düzenlemişlerdir. Protestanlar ise 

ayrıcalıklı statülerini kaybedecekleri endişesiyle Katoliklerin bu taleplerine 

sert tepki göstermiş ve provokasyonlara başlamışlardır. Belfast’ın Katolik 

yoğunluklu bölgesi Deriy’de, Londonderry orange Çırak Çocuklar Birliği 

adlı bir Protestan grubunun provokasyon amaçlı bir yürüyüş düzenlemesi, 

iki toplum arasındaki ilişkilerin iyice gerilemesine neden olmuştur. Katolik 

halk, Bogside bölgesinde barikatlar kurarak, yürüyüşçülere karşı koymuş- 

tur. Bunun üzerine Protestanlardan oluşan polis gücü derhal gönderilmiştir. 

Yaklaşık 1000 polis barikatları yıkarak Bogside mahallesine girmeye çalışır. 

Katolik toplum, polislere direnmeye başlar. 12 Ağustos 1969 yılında Kato- 

liklerle polis güçleri arasında çarpışmalar başlamıştır. Olayların büyümesi ve 

genellikle deneyimsiz polislerden oluşan güvenlik güçlerinin yetersiz kal- 

ması nedeniyle ordu birlikleri bölgeye sevk edilmiştir. Ordu birkaç gün için- 

de duruma tamamen hakim olur. Ama olayların faturası çok ağırdır. Katolik 

toplum 10 ölü vermiştir ve olayların bu kadar büyümesinin suçlusu olarak 

genelde Protestanların oluşturduğu (en az % 95’i Protestan olan) polis güç- 

leri suçlanmaktadır. Öte yandan halkla çatışan İngiliz askerlerinden hiç ölen 

olmamıştır. İrlanda da sorunu için dönüm noktalarından birini oluşturmak- 

tadır. Zira bu muharebelerin ardından sivil haklar ile mezhepsel ve ulusal 

kimliklerden kaynaklanan çatışmalar üzerinde durulmaya başlanmıştır. 

Bogside’ın bir diğer sonucu da IRA’nın ikiye ayrılmasıdır. Belfast’ta 

yaşanan bu olaylar aslında IRA’nın Katolik toplum üzerindeki etkinliği 

arttırma konusunda faydalı olmuştur. Zira Katolik İrlandalılar Bogside’da 

mezhepsel farklılıkların öne çıkmasıyla kendilerini tek koruyabilecek gü- 

cün IRA olduğunu düşünmeye başlamışlardır. Öte yandan IRA’nın Dub- 

lin’deki merkez komitesinin Katolik toplumun bu hassasiyetini yakalama 

noktasında yetersiz kaldığını düşünen kuzeydeki IRA kendi örgütlenmesini 

oluşturmaya başlamıştır. Aynı süreçte IRA’nın Belfast ve Dublin büroları 

arasında bir güç mücadelesi yaşanmaya başlanmıştır. 1970 yılında düzen- 

lenen Sinn Fein Kongresi IRA’nın değişik fraksiyonları arasındaki iktidar 

mücadelesinin sonuçlanması açısından oldukça önemlidir. Üst yönetim, 
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partinin parlamentoları boykot geleneğinin kaldırılmasını ve mücadelenin 

parlamento içerisinde sürdürülmesini istemektedir. 

Üst yönetim bu isteği kongrede reddedilmiş olmasına rağmen Kongre 

oyunları sonucu konunun ordu konseyinde bir kez daha oylanması ve kabul 

edilmesi sağlanır. Kuzeyli delegeler, bunun silahlı mücadelen vazgeçmek 

anlamına geleceğini, silahların bırakılmasının da IRA’nın yenilgisi olaca- 

ğını iddia etmişlerdir. 

Bu gelişmeler üzerine kuzeyden gelen delegeler kongreyi terk etmiş- 

lerdir. Ardından bu kuzeyli delegeler “Geçici” olarak kurulmasına rağmen 

bugüne kadar devam etmiştir. Bugün, IRA olarak adlandırdığımız ve ger- 

çek adı PIRA (Provisional Irish Rebuplican Army) olan örgüt, işte 1970 

kongresinden sonra kuzeyli delegelerin kurduğu bu geçici ordu konseyidir. 

Diğer kanta ise Official (Resmi) IRA adıyla varlığını sürdürmüştür. 

Yeni kurulan (P) IRA da tıpkı IRA gibi kendisine bir ideoloji arayışı 

içine girmiştir. Bir yandan sosyalist söylemler üretilirken diğer yandan da 

Katolik değerlerin üzerine vurgu yapılma ihtiyacı hissedilmektedir. Ancak 

IRA üzerindeki Katolik değerlerin daha baskın olduğu söylenebilir. Söz- 

gelimi, örgüt boşanmalara ve kürtaja karşıdır. Katolik gençlerin toplumca 

hoş karşılanmayan uyuşturucu gibi birtakım işlere bulaşması engellenir. 

IRA’nın sözünü dinlemeyip, bu tür davranışlara devam edenler cezalandı- 

rılır. Dize sıkılan bir kurşun, itaatsiz Katoliklere IRA’nın verdiği cezanın 

bir simgesi durumundadır. 

IRA, bu dönemde çeşitli eylemlere girişmektedir. Ancak eylemlerin can 

kaybına yol açmayacak, fakat günlük hayatı felce uğratacak nitelik göster- 

mesine dikkat edilmektedir. 

IRA’nın gün geçtikçe artan eylemlerine karşı İngiltere, yargıç kararı 

olmadan tutuklamalara izin veren ‘Internment”adı verilen bir yasa çıkar- 

mıştır. Bu yasa aracılığıyla İngiliz devleti, İrlanda halkı üzerinde baskı ve 

şiddet politikası uygulama şansı bulmuştur. 

 
Kanlı Pazar 

30 Ocak 1972 tarihinde, İrlanda tarihinin kanlı sayfalarından biri daha 

yazılmıştır. Sivil hakların sağlanması amacıyla Derry’de düzenlenen bir 

yürüyüşte İngiliz askerlerinin kalabalığa ateş açması sonucu 13 Katolik 

ölmüştür. Olayda ölenlerin yedisi 19 yaşının altındadır. Daha sonra resmi 
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makamlar öldürülenlerin IRA ile bağlantısı olduğunu savunacak ve soruş- 

turmanın derinleştirilmesi engellenecektir. (Olaydan yıllar sonra, geride 

bıraktığımız 1999 yılı içerisinde İngiltere’nin yeni Başbakanı Tony Blair, 

Kanlı Pazar olayları ile ilgili yeni bir soruşturma yapılacağını açıklamıştır. 

Bu şekilde İngiliz hükümeti bir anlamda olaylardan kendi sorumluluğunu 

kabul etmiş olmaktadır.) 

Kanlı Pazar, IRA’nın eylemlerinin şiddetinin artmasına neden olmuş- 

tur. IRA, olaylarda öldürülen Katoliklerin intikamını almak için kendi- 

sinin de İngiliz askerlerini öldüreceğini açıklamıştır. IRA, artık Kato- 

liklerin kendilerini korumada başvurdukları en önemli enstrüman haline 

gelmiştir. Katoliklerin Protestanlar karşısında azınlıkta olduğu (%10) 

Short Stıand mahallesinde Katoliklere karşı Protestan saldırılarına dire- 

nen tek unsur IRA’dır. Ordu, olayları yatıştırmak için bölgeye girmiştir. 

Ancak askerler Katolik ağırlıklı Falls mahallesine girer ve buradaki Of- 

ficial IRA’ya ait silah depolarından bir kısmı ise mahalle dışına kaçırılır 

ve PIRA’nın eline geçer. 

Kanlı Pazar olayları sonucu İngilizler birtakım tavizler vermek duru- 

munda kalacaktır ki bunların en önemlisi Kuzey İrlanda Parlamentosunun 

(Stormont) kapatılarak yönetimin merkezi idareye (Direct Rule) geçmesi- 

dir. Bu olay Katolik toplum için bir zafer olarak kabul edilmektedir. Zira 

Stormont Parlamentosu, kurulduğu günden itibaren Protestan unsurların 

güdümünde olmuş, “Protestanlar için Protestan Parlamentosu” olarak anıl- 

mıştır. Bu Parlamentonun başbakanlığını yapan James Craig “Övündüğüm 

tek şey bizim Protestan bir Parlamento ve Protestan bir devlet olmamız- 

dır.” diyerek Stormont’a Protestanların bakışını göstermiştir. Stormont’uıı 

üçüncü başbakanı Sir Basil Bıooke’un Katoliklere yaklaşımı da ilginçtir: 

“Benim çevremde bir yerde Roman Katolik bulunmadığından bu konu üze- 

rinde özgürce konuşabileceğimi hissediyorum. Kralcılara yüzde doksan 

beşi hain olan Roman Katolikleri işe almamalarını öneriyorum.” 

Stormont’un kapatılmasının ardından Kuzey İrlanda’da yönetim mer- 

kezi idareye yani Londra’ya geçmiştir. Bu elbette Katolikler için fanatik 

Protestanların oluşturduğu ve kendilerinin söz hakkının dahi bulunmadığı 

bir parlamentoya göre daha tecrih edilen bir durumdur. Stormont’un kapa- 

tılması Katoliklerde bir zafer havası yaratırken Protestanlarda da bir yenil- 

gi hissinin doğmasına neden olmuştur. Protestanlar Parlamentonun kapa- 

tılmasına tepkilerini göstermek için 48 saatlik genel grev ilan etmişlerdir. 
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Ancak Stormont’un kapatılıp idarenin Londra Parlamentosuna (West- 

minister) geçmesi de IRA terörünün önlenmesi için yeterli olmayacaktır. 

IRA’nın, bu olaydan yaklaşık 4 ay sonra, Belfast’ta 267 farklı yere yerleş- 

tirdiği bombaların patlaması sonucu 9 kişi ölmüş, 130 kişi yaralanmıştır. 

Aynı süreçte İngilizler de boş durmamaktadırlar, Internment kullanılarak 

yüzlerce Katolik İrlandalı tutuklanmış ve toplama kamplarına atılmışlar- 

dır. Kamplardaki IRA militanlarını, güç hayat şartları ve ağır işkenceler 

beklemektedir. IRA ise bu tutuklamalara karşı bombalama eylemlerine hız 

vererek tepki göstermektedirler. IRA’nın dönemdeki lideri Macstiofain’in 

ifadesiyle örgütün amacı “Kuzey İrlanda’yı yönetilmez hale getirmektir.” 

İngilizler, örgüte yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlemişlerdir. Tu- 

tuklanan IRA militanlarını, suikast endişesiyle hiçbir hakim yargılamaya 

yanaşmamaktadır. Sonunda İngilizler yakalanan militanlara tek hakimin 

kararıyla ceza verilmesini sağlayacak bir yasal düzenleme getirir ve ha- 

kimleri de sıkı koruma altına alırlar. 

Dönemde İngiliz hükümetinin verdiği tek taviz Stormont’un kapatılma- 

sı değildir. İngilizler Katoliklere işe almada eşitlik sağlayacağı, seçim sis- 

teminin adilleştirileceği gibi bir takım sözler de vermişlerdir. Ayrıca 1973 

yılında imzalanan Sunningdale Antlaşması aracılığıyla Katolik ve Protes- 

tan partilerinin (AP-SDLP ve APN) oluşturduğu bir hükümet kurulmuş- 

tur. Protestanların, Katoliklere verilen bu haklardan rahatsızlık duymaları 

üzerine hükümet, onların çalıştığı iş yerlerine ekstra imtiyazlar sağlama 

yoluna gitmiştir. Ancak fanatik Protestanlar bundan da tatmin olmamışlar 

ve provokasyonların da etkisiyle genel greve gitmişlerdir. Gerçekten de İn- 

giliz hükümeti zaman zaman çaresiz duruma düşebilmektedir. Katoliklerin 

üçüncü sınıf vatandaş durumundan çıkarılabilmesi için onlara verilen her 

hak, ayrıcalıklı konumlarını kaybetmek istemeyen Protestanların tepkileri- 

ne neden olmakta ve Protestanların tepkilerini önlemek isteyen hükümet- 

lerin onlara bir takım ekstra imtiyazlar sağlama sonucunu doğurmaktadır. 

Öte yandan IRA’nın bu dönemde siyasi mücadeleden tamamen uzakla- 

şıp silahlı mücadeleye ağırlık vermesi nedeniyle, politik alanda doğan boş- 

luğu, Sosyal Demokrat İşçi Partisi (SDLP) ve Birlik Partisi (AP) gibi 

oluşumlar doldurmaya başlamıştır. IRA’nın Sinn Fein ile işbirliği yaptığını 

ve bu iki oluşumun adeta içiçe geçmiş olduğunu söylemiştik. IRA, politik 

sahada güçsüz duruma düştüğünü fark edince bu alana da ağırlık verilmesi- 

ne karar vermiştir. Politik mücadelenin enstrümanı ise gene Sinn Fein ola- 

caktır. Bu Parti günümüzde de cumhuriyetçi İrlandalıların siyasi alandaki 
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varlığının sürdürülmesine hizmet etmekte ve yukarıda da belirttiğimiz şe- 

kilde IRA ile iç içe geçmiş bir yapı çizmektedir. Öyle ki Sinn Fein’in lider 

kadrosunda yer alan Gerry Adams ve Martin McGuinness gibi isimle- 

rin aynı zamanda IRA’nın üst düzey yöneticileri oldukları ve gençlik 

yıllarında aktif olarak IRA eylemlerine katıldıkları bilinmektedir. 

1970 yılında kurulan Provisional IRA’nın hızla güç kazanması, buna 

paralel şekilde Official IRA’nın prestijini ve arkasındaki desteği yitirmesi- 

ne neden olmuştur. Bu arada 15 Mayıs 1974 tarihinde Sinn Fein için olduk- 

ça önemli sayılabilecek bir gelişme daha yaşanmıştır. Bu tarihe kadar İngi- 

liz devleti tarafından legal bir oluşum sayılmayan ve Parlamentoya temsilci 

göndermesi engellenen Sinn Fein’’in varlığı yasal olarak kabul edilmiştir. 

Sinn Fein ile aynı statüden, Protestanların oluşturduğu UVF-Ulster Vo- 

lunteer Force (FUlster Gönüllüler Gücü) de yararlanmıştır. 

Hükümetin verdiği tavizler bununla da kalmamıştır. Kamuoyuna 

IRA’nın terörist bir örgüt olduğu ve teröristlerle asla masaya oturulamaya- 

cağı yönünde açıklamalar yapan Londra, el altından örgüte mesajlar gön- 

dermekte ve barış görüşmelerine çağırmaktadır. 

1972 yılında IRA, elde ettiği son bir tavizden sonra barış görüşmeleri- 

ne başlamayı kabul etmiştir. Hükümet, bundan böyle tutuklu ve hükümlü 

IRA militanlarına özel statülü cezaevi kıyafeti giyme vb. yükümlülükleri 

uygulayacaktır. 

Sonuçta IRA lider kadrosu ile İngiliz hükümetinin temsilcileri büyük 

bir gizlilik içinde Londra’nın Chelsea semtinde bir araya gelirler. Toplan- 

tıda İngiliz hükümeti Kuzey İrlanda Bakanı Whitelaw, Bakanlık Müsteşarı 

Channon, toprak sahibi, zengin bir İskoç ağa; Guinness ailesinin varisi ve 

iki üst düzey bürokrat; IRA’yı ise Macstiofain, Connaill, Twomey, Bell, 

McGuinness ve Adams temsil etmişlerdir. Görüşmeye IRA mensupları 

diplomatik deneyimsizliklerinin de etkisiyle çok ağır ve kabul edilemez 

şartlar ileri sürmüşlerdir. Görüşmelere bir hafta ara verilmiş ve bu sürede 

tarafların birbirlerinin şartlarını değerlendirmesi istenmiştir. Ancak sözde 

çok gizli tutulan bu görüşmeler kısa süre içinde duyulmuştur. Protestan- 

lar ve bazı subaylar, IRA’nın taleplerinin kabul edileceği ya da en azından 

örgütün bazı ek imtiyazlar elde edeceğinden endişe etmiş ve Katoliklere 

karşı provokasyon amaçlı saldırılara girişmişlerdir. Bu saldırılar barış gö- 

rüşmelerine zaten pek istekli ve inançlı katılmayan IRA’nın görüşmelerden 

iyice soğumasına neden olmuştur. İrlanda’da kalıcı barışın tesis edilmesi 
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amacıyla yapılan görüşmeler ve geçici ateşkes bu şekilde sona ermiş ve 

silahlı mücadele bırakıldığı yerden devam etmiştir. 

IRA, 1973-1974 yıllarında bombalama eylemlerine tüm hızıyla devam 

etmiştir. Guilford, Woolwidge ve Birmingham’da publara yerleştirilen 

bombaların patlaması sonucu toplam 28 kişi ölmüş ve 236 kişi ağır yara- 

lanmıştır. Bu bombalamalardan sonra İngilizler ani tutuklamalara başla- 

mışlar ve yetersiz delillere rağmen birçok İrlandalıyı olayların sorumlusu 

olarak cezalandırmışlardır. Olaylar IRA’nın arkasındaki kamuoyu desteği- 

ni de azaltmış ve örgütü oto kritik yapmaya itmiştir. Bir grup Protestan din 

adamının girişimiyle de barış görüşmelerine tekrar başlaması sağlanmıştır. 

1974 yılında yapılan barış görüşmeleri olumlu sonuç vermiştir. IRA mili- 

tanlarının ateşkes yapmayı kabul etmelerini bağlayacak tek koşul, İngilizle- 

rin kısa vadede adayı terk etmesidir. Gizli pazarlıklarla IRA’ya böyle bir söz 

verilip verilmediği bugün hala bilinmemektedir. Ancak gerçek olan cumhu- 

riyetçilerin İngilizlerin adadan kısa vadede çekileceklerini düşündükleridir. 

Ancak aradan bir yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen adada ve İngi- 

lizlerin konumunda bir değişiklik olmaması IRA militanlarının ateşkesten 

vazgeçmesine neden olmuştur. Gerçekte IRA militanları silahlarını topra- 

ğa gömmüşken İngiliz istihbaratı boş durmamıştır. Ateşkes süresince IRA 

militanlarına ilişkin pek çok bilgi toplanmış, bunların ve örgütün itibarım 

zayıflatacak iddialar içeren sahte bilgileri hazırlanarak kamu oyuna sızdı- 

rılmıştır. İstihbarat faaliyetleri sonucu neredeyse tüm IRA militanlarının 

adları ele geçirilir ve bunlara karşı gizli operasyonlar düzenlenir. 

Aslında ateşkes yalnızca güvenlik güçleri ile IRA arasındadır. Yoksa 

IRA ve Protestan paramiliter güçler arasındaki silahlı mücadele yine tüm 

hızıyla devam etmektedir. Hatta bu iki kesimin cezaevinde bulunan bazı 

temsilcileri resmi makamların aracılık ettiği çok ilginç bir toplantı düzen- 

leyerek çatışan grupların birbirlerini öldürme haklarının olduğunu kabul et- 

mişlerdir. Anlaşmaya göre Protestan birlikçiler masum Katolikleri; bunun 

karşılığında IRA militanları da mesai saatleri dışında, sivil giyinmiş olma- 

ları koşuluyla, Protestan asker ve polisleri öldürmeyeceklerdir. Yani taraf- 

tar -olaylara karışmayan sivil halk dışında--birbirlerini üniformalı güvenlik 

güçlerini öldürme haklarının olduğunu karşılıklı olarak kabul etmişlerdir. 

Aynı dönemde bir başka hesaplaşma cumhuriyetçi kanadın kendi için- 

de yaşanacaktır. Ateşkes nedeniyle İngiliz kuvvetleri ile çatışmayan (P)IRA, 
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boş vaktini değerlendirmek(!), bu boşluk anında rakibi Official IRA’dan kur- 

tulmak ister. Her ikisi de sosyalist ve cumhuriyeti olan (P)IRA ve (O)IRA 

birbirine girer. Tabii bundan en büyük memnunluğu Protestan polis güçleri 

duymaktadır. Her iki grup birbiriyle çatışırken polisler olayları izlemekte 

ve her şey sona erdikten sonra sağ kalanları tutuklamakla yetinmektedirler. 

Daha sonra bu kavganın asıl zararı cumhuriyetçi harekete verdiğini fark eden 

bu gruplar, arabulucuların devreye girmesiyle çatışmaları sona erdirdiler. 

5 Aralık 1975 tarihinde IRA için tarihsel dönüm noktalarından biri daha 

yaşanmıştır. Bu tarihte hükümet yargı kararı olmadan tutuklamalara izin 

veren İnternment uygulamasının sona erdirildiğini açıklar. Bundan böyle 

tutuklamalar için hakim kararı aranacak, yargılama ve hüküm verme süre- 

ci jüri aracılığıyla gerçekleştirilecektir. İnternment uygulamaları esasında 

200’den fazla insan yargı kararı olmaksızın tutuklanmış ve 7 güne varan 

sürelerde tutuklu kalarak sorgulanmıştır. Bu uzun sorgulamalarda psiko- 

lojik işkenceler uygulandığı ve bu yolla sorgulanan kişilerden çok önemli 

bilgiler alındığı bilinmektedir. 

Ancak Intemment’i kaldıran İngilizlerin bunu sadece sivil haklar ve 

Özgürlükler adına yapmadığı olaydan birkaç ay sonra ortaya çıkmıştır.     

1 Mart 1976 tarihinde hükümet, IRA militanlarının cezaevlerindeki özel 

statüsünün kaldırıldığını, bunların da diğer adli mahkumlarla aynı usul ve 

esaslara tabii tutulacağını açıklamıştır. Yukarıda aktardığımız gibi İngiltere 

hükümeti, 1972 barış görüşmelerine başlanmasından önce iyi bir niyet gös- 

tergesi olarak IRA militanlarını cezaevlerinde adli mahkumlardan farklı bir 

statüde değerlendirilmesini, bu bağlamda cezaevinin tek tip üniformasını 

giymeme gibi bir takım ayrıcalıklara sahip olmasını kabul etmişti. 1975’in 

son ayında Internment’in kaldırılmasından sonra, bu özel statüye de son 

verilmiştir. IRA militanları adli mahkumların kapatıldığı H Blok’a alın- 

mıştır. 

Aynı dönemde IRA ve UVF, UDA gibi Protestan Paramiliter gruplar 

arasındaki çatışmalar tüm şiddeti ve acımasızlığıyla devam etmektedir. 

Aynı zamanda cumhuriyetçi ve kralcı Protestan grupların da kendi içlerin- 

de rekabetten doğan çatışmalar yaşanmaktadır. 

Artık Protestan gruplar ile IRA tam anlamıyla birbirine girmiş durum- 

dadır. Vahşet ve acımasızlık her iki kesiminde ortak özelliği durumuna 

gelmiştir. Protestan çeteler Katoliklerin boğazını maktul sağ iken kesmeyi 

liderlik için “liyakat” göstergesi saymaktadırlar. 
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Yakalanan Katolikler ağır işkencelere maruz bırakılmakta ve ardından 

da vahşice öldürülmektedirler. Tabii aynı süreçte IRa da boş durmamakta- 

dır. Güvenlik güçlerinin ve Protestanların yoğun olarak bulundukları yer- 

lere düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıların, bir minibüsün durdurularak 

içindeki 10 Protestanın kurşuna dizilmesi gibi eylemlerin altında IRÀ’nın 

imzası vardır. 1975-76 yılları Kuzey Irlanda’daki savaşın en kanlı dönem- 

leridir. Bu kısa süreçte 544 kişi öldürülmüş, binlercesi yaralanmıştır. 

Öte yandan Protestan gruplar ve IRA, kendi içlerinde zaman zaman 

sürtüşmeler yaşamaktadır. Şiddet eylemlerinin aşırı bir derecede artması, 

örgütlerin içinde küçük grupların doğmasına yol açmış, bu grupların kont- 

rol edilmeleri zamanla olanaksız hale gelmiştir. Kontrolden çıkan bu grup- 

ları ortadan kaldırmak isteyen örgütler karşı saflarda yer alan örgütlerle 

işbirliği yapmaktan kaçınmamışlardır. 

Dönemde şiddet şiddeti, vahşet vahşeti doğurmaktadır. Her ölüm taraf- 

lar için ibret vesilesi değil, intikam gerekçesi olmaktadır. Taraflar birbirle- 

rini adadaki varlığını sona erdirme yemini etmekte, bu amaçlarını realize 

etme noktasında adımlar atmaktadırlar. İrlanda olayların kan ve ölümden 

başka sonuç getirmediğini gören ve adada barışı sağlama amacıyla hare- 

kete geçen Katolik ve Protestan kadınların oluşturduğu “Kadın Barış Ha- 

reketi” çeşitli etkinlikler düzenleyerek taraflara barış çağrıları yapmıştır. 

Hareketin kurucuları Williams ve Corrigan çalışmalarından ötürü Nobel 

Barış Ödülü’nü de kazanmışlardır. Ancak Hareket kısa bir süre sonra 

İngiltere’nin güdümüne girmiş ve IRA’yı suçlamaktan başka bir söylem 

üretemez durumuna düşmüştür. 

Eskisi kadar güçlü olmadığım ve her geçen gün kan kaybettiğini farkına 

varan IRA, ses getirecek bir eylemle tekrar çıkışa geçmeyi hedeflemiştir. 

Seçilen hedef Kraliçe II. Elizabeth’in amcası Lord Mountbatten, yatında 

yanında bulunan 3 kişiyle beraber havaya uçurulmuştur. 

Mounbatten’a düzenlenen suikast, IRA’nın en ses getiren eylemlerin- 

den birisidir. İlk defa İngiltere devlet protokolünde bu denli üst düzey yeri 

olan bir kişiye karşı başarılı bir suikast düzenlenmiştir. İngiltere ve dünya 

kamuoyunun dikkati bir kere daha IRA’ya çekilmiştir. Ancak bu kez ilginin 

odağı sivil haklar değil, IRA’nın gücüdür. Örgüt yakaladığı bu propaganda 

şansını iyi kullanır ve Katolik kesim içindeki popülaritesini arttırır. Bu su- 

ikastı, yine onlarca tutuklama ve IRA’nın üzerine yönelik baskı ve şiddet 

izlemiştir. 
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1985 yılında İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher Dublin hüküme- 

ti ile masaya oturma kararı almıştır. 15 Kasım 1985 tarihinde Dublin’de 

İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher ile İrlandalı muadili Taoiseach 

Garret Fitz - Gerald arasında Anglo - Irish Anlaşması imzalanır. Anlaşma 

ile İngiltere, Dublin yönetiminin kuzeydeki Katolik azınlığın geleceğinin 

belirlenmesinde söz sahibi olabileceğini ve adanın gelecekte birleşik bir 

yapıya kavuşabileceğini kabul etmiştir. Buna karşın İrlanda hükümeti de 

ileride gerçekleşmiş muhtemel bir birleşme durumunun ancak çoğunluğun 

rızasının alınmasıyla realize olabileceğini kabul eder. Anlaşma Kuzeydeki 

Protestanlar üzerinde şok etkisi yapmıştır. Protestanlar ayaklanır, polis ve 

askerlere saldırmaya başlar. Aslında ortada İngilizlerin Protestanları “sat- 

ması” değil, diplomatik becerileri söz konusudur. Zira Dublin hükümeti- 

nin Kuzey İıianda’daki Katolikler üzerinde hamiliğini kabul eden İngiltere 

aynı rolü Protestanlar için de kendisi üstlenmiştir. Bu şekilde Cumhuriyetçi 

İrlandalıların öteden beri adadaki varlığına karşı çıktıkları İngiliz ordusu- 

nun varlığı, meşru zemine oturtulmuş olmaktadır. Aynı zamanda İngilizler, 

politik alanda gücü hızla artan Sinn Fein’in oylarmdaki artışın da önünü 

kesmiş olmaktadır. Ancak IRA ve Sinn Fein de durumun farkındadır ve et- 

kinlik sahalarını başka oluşumlara kaptırmamayı öğrenecek kadar tecrübe 

sahibi olmuşlardır. 

IRA’nın siyasi kanadı Sinn Fein’in yenilgiye uğradığı genel seçimler- 

den sonra Kuzey İrlanda’da bombalanan bir köprü kısmen çöktii. 

24 Haziran 1992 günü Belfast’da meydana gelen patlamalar sonucu 10 

polis yaralandı. 3 Ağustosda ise Belfast’da düzenlenen saldırıda bir İngiliz 

askeri öldürüldü. 23 Eylül günü Belfast’ta, IRA tarafından bir minibüse 

yerleştirilen bombanın patlaması sonucu Adli Tıp binası tamamen çöktü. 

Olayda 12 kişi yaralandı. Ekim ayının ilk haftasında 7 büyük bombalama 

eylemi gerçekleştiren örgüt, 8 Ekim günü, Londra Raddington’da bir tele- 

fon kulübesine yerleştirdiği bombayı patlattı. 13 Ekimde de Londra’daki 

bir barda meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı. Bu arada, militanlarca 

ele geçirilen bir polis, kıyma makinasında parçalanarak köpek maması ya- 

pıldı. 

Belfast’ın Ann caddesinde 1 Aralık 1992 günü meydana gelen patlama- 

da 27 kişi yaralandı. 3 Aralıkta İngiltere’nin Manchester şehrinde patlayan 

iki ayrı bomba, 65 kişinin yaralanmasına sebep oldu. 23 Aralıkta ise Lond- 

ra metro istasyonunda patlama oldu. 
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1993 yılının başlamasıyla birlikte bombalama eylemlerine devam  

eden IRA, 6 Ocak 1993 günü Londra’nın merkezindeki önemli bir alış- 

veriş merkezinde bomba patlattı. 27 Ocak’ta patlayan ikinci bir bomba     

9 kişinin yaralanmasına neden oldu. 27 Şubattaki patlamada ise 10 kişi 

daha yaralandı. 

Mart ayında Kuzey İrlanda’da IRA’ya yönelik bir operasyon düzen- 

lendi. Yüzlerce ton patlaycının ele geçirildiği operasyonlarda, Kraliyet 

Sarayı’nın havaya uçurulmasıyla ilgili planların bulunduğu öne sürüldü. 

Bu operasyondan bir süre sonra Londra’da IRA’nın patlattığı bomba 

iki çocuğun ölümüne neden olunca, İngiltere’de örgüt aleyhine gösteriler 

yapıldı. Nisan ayında Londra’da meydana gelen patlamaların bir milyar 

sterlinlik zarara yol açtığı bildirildi. 

IRA kısa süren bir suskunluk döneminden sonra 14 Ağustosda 

Londra’da büyük bir bomba patlattı. 

İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu’nun kanlı saldırılarından biri 25 Ekim 

1993’de meydana geldi. Üçü çocuk, beşi kadın 10 kişinin ölümüne ne- 

den olan saldırı protestanlara yönelikti. Ulster Bağımsızlık  Savaşçıları 

adlı Protestan örgütünün merkezine karşı düzenlenen bir eylem sırasında, 

bombanın elinde patlaması sonucu IRA militanının havaya uçtuğu ve bu 

yüzden erken meydana gelen patlamadan dolayı masum insanların öldüğü 

bildirildi. IRA, özür dilediği bir bildiride, asıl amaçlarının binayı havaya 

uçurmak olduğunu açıkladı. Çeşitli protesto gösterilerine neden olan bu 

saldırı, İngiltere ile İrlandalılar arasında barış görüşmelerinin yapılacağı 

zamana denk geldiğinden, görüşmeler iptal edildi. Olayın intikamını almak 

isteyen protestanlar, üç gün sonra 2 kişiyi öldürdüler. 

Bu olaylardan sonra İngiltere Başbakanının IRA ile barış görüşmeleri 

yapmak istediği iddiaları ortaya atıldı. Başbakan John Majör, gömmeler 

için ön koşul olarak IRA’nın terör eylemlerinden tamamen vazgeçmesini 

istedi. (İngiliz Hükümeti’nin saklamasına rağmen, hükümetin IRA ile doğ- 

rudan görüşme yaptığı ortaya çıktı. Hükümet 28 Kasım 1993 ‘te resmen 

görüşmeleri kabul etti. IRA’nın silahlan bırakacağını açıklayan Hükümet, 

saldırıların sürdüğünü bildirdi.) Bu açıklamadan birgün sonra protestan 

Ulster Özgürlük Savaşçıları intikam eylemlerini sürdürdü. IRA yanlısı ol- 

dukları gerekçesiyle, Gresteel Köyü’ndeki bir barda bulunan 8 kişiyi öldü- 

rüp, 11 kişiyi de yaraladılar. 
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IRA’nın siyasi kanadı Sinn Fein’in lideri Gerry Adams, ABD Başka- 

nı Bill Clinton ile biraraya geldi. Beyaz Saray’da 18 Mart 1995 tarihinde 

gerçekleştirilen ziyaret sırasında, Clinton IRA’ya silah bırakma çağrısında 

bulunurken, Sinn Fein’e ABD’de büro açma ve bağış toplama hakkı verdi. 

Uzun süre saldırıların durduğu İrlanda’da 17 yaşındaki bir kızın İngiliz 

polisi tarafından öldürülmesi üzerine 1995 Temmuz ayında sokak gösteri- 

leri başladı. Çok sayıda araç ve dükkan bu gösteriler sırasında tahrip edildi. 

 
Barış Görüşmeleri mi? Terör mü? 

1980’lerin ikinci yarısında, özellikle Anglo-Irish anlaşmasının imza- 

lamasının ardından IRA yine eylemleriyle adından sıkça söz ettirmiştir. 

IRA eylemlerine karşı İngiliz güvenlik güçlerinin tepkisi de çok sert ve 

acımasızdır. 8 Mayıs l985 tarihinde Deaclan Arthurs, Padraig McKearney 

ve diğer 6 IRA militanı Loughhall Kraliyet Ulster Polis Teşkilatı (RUC) 

Karakolunu bombalamaya hazırlanırken SAS komandoları tarafından öl- 

dürülmüşlerdir. 1988’in 6 Mart’ında ise Gibraltar’da Sean Savage, Daniel 

Mccann ve Mairead Farrel adlı üç IRA üyesi silahsız bir haldeyken arabala- 

rının içinde SAS komandolarının kurşunlarının hedefi olmuşlardır. Bu kişi- 

lerin cenaze törenine katılan kalabalığın önüne çıkan bir arabada iki İngiliz 

askerinin olduğu fark edilir. Askerler arabalarından indirilir ve kalabalık 

tarafından dövüldükten sonra IRA militanlarınca öldürülürler. 

IRA’nın diğer eylemlerini şöyle sıralayabiliriz: 

İngiltere’de Muhafazakar Parti milletvekili Ian Gow, 30 Temmuz 1990 

günü otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldü. Olayı 

IRA üstlendi. İngiltere’nin Cebelitarık eski genel valisi emekli Hava Or- 

general Sir Peter Terry,1990 Eylül ayında silahlı saldırıya uğradı, Terry, 

Cebelitarık’da görevli olduğu 1988 yılında, İngiliz komandolarına, silahsız 

oldukları öne sürülen 3 IRA militanını öldürtmüştü. 

22 Eylül 1990 öncesi New York polisi, İngiltere eski Başbakanı Mar- 

garet Tlıatcher’in ziyaret edeceği BM Genel Merkezi yakınlarındaki bir 

binada IRA’ya ait silah ve patlayıcı ele geçirdi. 

Belfast’ın Killeen kasabası ile Londonberry yakınlarında bulunan iki 

ayrı karakolda, 24 Ekim 1990 günü IRA tarafından yerleştirilen bombalar 

patladı. Olayda 8 asker öldü, 22’si yaralandı. 
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1990 Aralık ayında, Belçika’ya yapacağı ziyaret öncesi, Anvers şehrin- 

de Prenses Diana’yı öldürmeye planlayan 3 IRA militanı yakalandı. Mili- 

tanların kaldığı evde, makinalı tüfek ve patlayıcılar ele geçirildi. 

İngiltere’nin Körfez Savaşı’na katılmasına karşı çıkan IRA, Londra’da 

“Savaş Kabinesi” toplantıda bulunduğu sırada, başbakanlık ve bakanlık bi- 

nalarına karşı havan topuyla saldırdı. Başbakan John Major ile bakanların 

ölümden döndüğü olayda 5 kişi yaralandı. 

13 Nisan 1991 günü Belfast’ta, bir emekli polis memurunu öldüren IRA 

militanları, İngiliz yönetimi taraftarı”Ulster Gönüllüler Gücü”ne mensup 

bir gencin öldürülmesini de üstlendiler. 1991 yılının ilk 3 ayında, siyaset 

ve mezhep farklılıkları yüzünden çıkan olaylarda bu bölgede, 19 kişi ha- 

yatını kaybetti. 7 Temmuz 1991’de IRA üyeleri Nessan Quinlivanile Pe- 

arse McAuley, ülkenin en iyi korunan cezaevlerinden biri olan Brixton 

Hapishanesi’nden kaçmayı başardılar. 

Kuzey İrlanda’daki Protestanlar ve Katolikler arasında, Kasım ayının 

ikinci haftasında çıkan çatışmalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 17 Kasım 

1991 günü Londra’da bir otomobil içinde eyleme hazırlanan iki IRA militanı 

ellerindeki bombanın patlaması sonucu öldü. Bombalama eylemlerini sür- 

düren IRA militanları, 15 Aralık 1991 günü Londra’da paha biçilmez eserle- 

rin sergilendiği bir galeriyi tahrip ettiler. Militanlar 16 Aralık 1991 günü ise 

şehrin güneybatısındaki bir tren istasyonunda birçok yere patlayıcı yerleştir- 

diklerini açıkladılar. Bunun üzerine Londra’daki bütün istasyonlar kapatıldı. 

Ocak 1992 günü, Londra’daki hükümet binalarının bulunduğu Downig 

Sokağı’nda, IRA tarafından tesiri yüksek bir bomba patlatıldı. Bomba IRA 

tarafından ihbar edildiğinden patlamadan önce bölgenin boşaltılması can 

kaybını önledi. 

17 Ocak 1992 günü Kuzey İrlanda’da bir kamyona yerleştirilen bomba- 

nın patlaması sonucu 8 kişi öldü. 

4 Şubat 1992 günü, IRA’ya yakınlığıyla bilinen bir siyasi partiyi basan 

İngiliz polisi, içeride bulunan 4 kişiyi öldürdü. 

Şubat 1992 günü, Belfast’ta bir otomobile yerleştirilen bombanın patla- 

ması sonucu 5 İngiliz askeri öldü. 

Şubat 1992 günü, Kuzey İrlanda’da Coalisand yakınlarında meydana 

gelen çatışmalarda 4 IRA üyesi öldürüldü. 
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28 Şubat 1992 günü Londra’da bir tren istasyonunda patlayan bomba 

28 kişinin yaralanmasına neden oldu. 10 Nisanda ise Londra’da 60’a yakın 

bomba patlatıldı. 

Nisan 1992 günü, Londra’da Muhafazakar Parti’nin seçim kutlamaları 

sırasında bomba patlatılması sonucu 3 kişi öldü, 91 kişi de yaralandı. 

IRA’nın en dikkat çeken eylemlerinden birisi de Başbakanlık Konutuna 

yapılan saldırıdır. 7 Şubat 1991 tarihinde kabine toplantıdayken Dow- 

ning Street 10 numaranın bahçesine düşen bir havan topu mermisi, 

İngiliz güvenlik güçlerini şaşkına uğratmıştır. Mermi hedefini yalnız- 

ca birkaç derecelik açı kayması nedeniyle şaşırmıştı. Saldırıda, şans eseri 

ölen, yaralanan olmamıştır, ama İngiliz kuvvetlerinin kendi Başbakanlık 

konutlarını bile yeterince iyi koruyamadıklarını gören IRA militanlarının 

cesaretleri ve kendilerine olan güvenleri bir kat daha artmıştır. 

İngiliz makamları ise merminin sadece birkaç derecelik açı kayması 

nedeniyle yerine bulamadığını ve bu bağlamda şanslı olduklarını kabul et- 

mişlerdir 

IRA, Belfast’ta Protestan halka yönelik eylemlerine de devam etmekte- 

dir. 17 Ocak 1992 tarihinde Teenabe Kavşağında 7 Protestan inşaat işçisi ve 

bunları taşıyan aracın şoförü bombalı bir eylem sonucunda öldürülmüştür. 

1992 yılında IRA, kendisine hedef olarak İngiliz ekonomisini seçmiştir. 

Londra’nın finans merkezi City’de, The Baltic Exchange binasına konulan 

bombanın patlaması 700 milyon sterlin maddi hasara yol açmıştır. Aynı 

olayda 3 kişi ölmüş, pek çok kişi de yaralanmıştır. 1993’ün 24 Nisanında 

ise IRA İngiliz ekonomisine büyük darbe vuran ikinci eylemini gerçekleş- 

tirmiştir. Londra finans merkezi City’de, Bishopsgate Caddesinde yer alan 

Nat West Gökdelenine konulan bombanın patlaması sonucu 1 kişi ölür, 130 

kişi yaralanır. Ama İngilizler için asıl önemli olan olayın maddi boyutudur. 

Bishopgate bombası 1 milyar doların üzerinde bir maddi hasarın oluşma- 

sına neden olmuştur. 

IRA, artık tamamen profesyonel bir terör örgütü haline gelmiştir. Ses 

getirecek eylemleri iyi bilmekte, bunların çoğunu uygulamakta da başarı- 

lı olmaktadır. 1993 yılının Kasım ayında Belfast’ta bir balıkçı dükkanını 

bombalayan IRA, saldırganlarının aralarında olduğu 10 kişinin ölümüne 

neden olur. 
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İrlanda’daki terörün her geçen gün şiddetini arttırması ve İngiliz eko- 

nomisi için de katlanılmaz boyutlara varan yük doğurması, hükümeti çö- 

züm bulmaya itmiştir. IRA ve Sinn Fein ile asla görüşmeyeceğini deklare 

eden Başbakan John Major’da -gizli olarak- barış görüşmelerine geçilmesi 

konusunda adımlar atmıştır. Barış görüşmelerinin ilk aşaması İngiliz hükü- 

meti ile İrlanda hükümeti arasında gerçekleştirilmiş ve her iki ülkenin Baş- 

bakanı John Majorve Albert Reynolds “Downing Street Deklarasyonu” 

adı verilen bir uzlaşma metnini kamuoyuna açıklamıştır. Deklarasyonda, 

çatışmaları sona erdirmek için, kuzey ve güney toplumlarının İrlanda gele- 

neklerini dikkate alarak işbirliği ve anlaşma yapmalarının gerektiği belir- 

tilmektedir. 

IRA, 31 Ağustos 1994 yılında yayınladığı bir deklarasyonla demok- 

ratik barış sürecine zarar vermemek için askeri operasyonları dur- 

durduğunu ilan etmiştir. IRA’nın ateşkes ilam aslında Major yönetimiyle 

yürütülen bir takım gizli görüşmelerin bir ürünü olarak temayüz etmiştir. 

İki kesim arasındaki barış görüşmeleri 17 ay sürmüştür. Ancak tarafların 

birbirlerine karşı çok ağır şartlar ileri sürmesi ve şartlarını her toplantıda 

birbirlerine nispet yaparcasına ağırlaştırmaları barış sürecinin, dolayısıyla 

ateşkesin sona ermesine neden olmuştur. 1996 yılının Şubat’ında IRA, 

ateşkesi sona erdirdiğini ilan eder. Aynı ay içerisinde Scotland Yard, 

IRA’nın Canary İskelesi bölgesine bir bomba yerleştireceği yönünde bir 

istihbarat almıştır. Scotland Yard’ın bölgede operasyon düzenlemesine fır- 

sat kalmadan bombanın patlaması sonucu iki kişi ölmüş, yüzden fazla kişi 

de yaralanmıştır. 

IRA’nın şiddetten vazgeçmemesi İngiliz hükümetini geri adım atmaya 

zorlamıştır. 1997’nin Kasım ayında IRA ile İngiliz hükümeti arasında barış 

görüşmeleri tekrar başlamıştır. 1922’de Serbest İrlanda’nın kurulmasından 

sonra ilk kez IRA, Kuzey Irlanda’daki Protestan gruplar ile İngiliz ve İrlan- 

da hükümetleri aynı masa etrafında toplanmışlardır. Aynı süreçte Sinn Fein 

oy oranını Kuzey İrlanda bölgesinde %16’ya çıkarmayı başarmıştır. Parti- 

nin iki ismi Adams ve McGuinness Parlamenter olarak Westminister’a 

girme hakkını elde etmiştir. Bu iki isim parlamento üyeliğini yalnızca 

propaganda amaçlı olarak kullanmayı tasarlamaktadırlar. Ancak parlamen- 

toya girmeleri için milletvekillikleri tescil edilmemiştir. Buna rağmen İngi- 

lizlerin resmi televizyon kuruluşu BBC bu isimleri milletvekili olarak 

zikretmektedir. 
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1997 yılındaki bir diğer gelişme de Sinn Fein’in lider kadrosu ile İn- 

giltere Başbakanı Tony Blair arasındaki görüşmedir. Blair ve Adams ile 

McGuinness’den oluşan Sinn Fein delegasyonu Doğu Belfast’ta buluşarak 

el sıkışmışlardır. Protestan çoğunluk ise her barış girişimine olduğu gibi 

bu girişime de tepki göstermiş ve IRA’nın kanla yazılmış bir tarihi olduğu- 

nu belirterek IRA silahlarını gömmeden barış görüşmelerine katılmasının 

mümkün olmadığını iddia etmiştir. 

Barış görüşmelerine tepki duyan Protestanlar bu süreci kesintiye uğrat- 

mak için provokatif eylemlere girişmişler, bu amaçla Belfast’ta bir Kato- 

liği öldürmüşlerdir. Bu olaya rağmen barış görüşmelerinin devam etmesi 

üzerine Belfast’ta bir barda kapıcı olarak çalışan ve aynı zamanda Gerry 

Adams’ın yeğeni olan Terry Enwrigt, UVF militanlarınca öldürülmüştür. 

Provokasyon amaçlı eylemler hedefine ulaşır, toplam yedi Katolik ile 2 

Protestanın öldürüldüğü bir dizi cinayet işlenir. Bu gelişmeler üzerine bazı 

cinayetler nedeniyle suçlanan Ulster Özgürlük Savaşçıları (UFF) barış 

görüşmelerinden çıkarılmış, bu karara tepki gösteren Ulster Demokrasi 

Partisi (UDP)’de görüşmeleri terk etmiştir. 29 Ocak 1998’de barış görüş- 

melerinin sekteye uğramasını engellemek isteyen Blair, 1972 yılında ya- 

şanan “Kanlı Pazar” olaylarıyla ilgili yeni bir adli soruşturma yapılması 

gerektiğini açıklayarak Katolik topluma bir anlamda jest yapmıştır. Aynı 

yılın Şubatında ise iki taraf arasındaki görüşmeler IRA bağlantılı olduğu 

iddia edilen iki cinayet nedeniyle tekrar kesintiye uğramıştır, daha doğrusu 

İngiliz ve İrlanda hükümetleri görüşmelerden Sinn Fein’i çıkarmışlar ve 

knedileri toplantılara devam etmişlerdir. 

Barış görüşmeleri meyvesini 10Nisan 1998’de vermiş, bu tarihte 

iki devlet arasında, “Good Friday Anlaşması” imzalanmıştır. Anlaşma 

İrlanda’nın her iki bölgesinde de her iki halk oyuna sunulmuş, kuzeyde % 

29’a karşı %71, güneyde ise %6’ya karşılık %94’lük bir çoğunlukla kabul 

edilmiştir. 

Aynı süreçte barış görüşmelerine çomak sokmayı amaçlayan girişimler 

de devam etmektedir. Söz gelimi 15 Ağustos 1998 tarihinde Omagh’da İr- 

landa tarihinin en kanlı bombalama eylemi gerçekleştirilmiş, olayda 29 kişi 

ölmüş ve 200’ü aşkın insan yaralanmıştır. Eylem, IRA’dan ayrılan grupla- 

rın kurdukları Real IRA tarafından üstlenilmiştir. 

2001 yılının Ekim ayında İrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA) silahsız- 

lanmayı başlattığını bildirdi. “P.O’Neill” imzasıyla yayımlanan açıklama- 
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da, “Barış sürecini kurtarmak için silahsızlanma konusunda Uluslararası 

Bağımsız Komisyon (IICD) ile Ağustosta oluşturulan programı uygulama- 

ya karar verdik” denildi. IRA’nın silahsızlanması konusunda oluşturulan 

bu programın da içeriği bilinmiyor. IRA’nın siyasi kanadı Sinn Fein’in li- 

deri Gerry Adams da, Kuzey İrlanda barış sürecini kurtarmak için örgüte 

silahsızlanma çağrısında bulunmuştu. İngiltere Başbakanı Tony Blair de 

yaptığı açıklamada, IRA’nın silahsızlanma başlatması halinde, kendilerinin 

de bölgede kalıcı barışın sağlanması için her türlü desteği vermeyi sürdü- 

receklerini söylemişti. 

Silahsızlanma komisyonu, IRA’nın silahsızlanmaya başladığını doğru- 

larken, Blair de kararı memnunlukla karşıladığını ve çok önemli bir kilo- 

metre taşının geçildiğini ifade etti. 

 
BARIŞA DOĞRU 

1994 yılı İngiltere için, IRA’yla bir dönüm noktası oldu. IRA’nın barış 

görüşmelerinin ilk adımı ABD’de atıldı. Ocak ayında Sinn Fein’in lideri 

Gerry Adams, İrlanda ile ilgili bir toplantıya katılmak amacıyla Amerika’ya 

gitti. ABD’nin Adams’a vize vermesi İngiltere’nin tepkisine neden oldu. 

IRA’nın siyasi kanattaki temsilcisi ABD’de gizli görüşmeler yaptıktan 

sonra İngiltere’ye döndü. Ama 19 Şubat’ta Londra’daki 7 iş merkezi bom- 

balandı. IRA’nın diğer eylemlerinde olduğu gibi saldırıyı önceden haber 

vermesi üzerine olaylarda can kaybı olmadı. 

İngiltere Başbakanı John Major’un 1993 Aralık ayında IA’ya terörist 

faaliyetlere son vermesini istediği çağrıya rağmen, örgüt Mart 1994’de 

yeni bir saldırı başlattı. Polisin sıkı koruması altında bulunan Heathrow 

Havaalanı 30 saat içinde iki kez saldırıya uğradı. Ertesi gün aynı havaa- 

lanına üçüncü defa saldıran IRA, roket kullanmıştı. Saldırılar karşısında 

çaresiz kalan İngiliz hükümeti ise, barış görüşmelerini bombalı saldırılar 

duruncaya kadar askıya aldı. 

İRA adına hükümet ile barış görüşmeleri yapmak isteyen Sinn Fein’e 

zemin hazırlayan örgüt, 6 Nisan’dan itibaren ilk defa üç günlük ateşkes 

ilan etti. 

Fakat çatışmalar bitmek bilmiyordu. 19 Haziran 1994’de Kuzey 

İrlanda’nın Loufhin island kasabasında bir Pııb’da televizyonda maç iz- 

leyen topluluğa açılan ateş sonucu 6 katolik İrlandalı öldü, 9’u yaralandı. 
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Bu arada, 13 Temmuz 1994’de IRA’ya ait olduğu belirlenen 4 ton patla- 

yıcı madde İrlanda’da bir limana indirildiği sırada ele geçirildi. IRA, polis 

muhbiri olduğunu açıkladığı Caroline Moorehead adlı kadını 17 Temmuz 

1994’de işkence yaptıktan sonra öldürdü. 

IRA ile barış görüşmelerinde bulunmak üzere ABD’li bir heyetin temas- 

ları sürerken, IRA’nın havan ateşine tuttuğu karakolda 10 polis yaralandı. 

Barış görüşmeleriyle ilgili olduğu sanılan yeni bir ateşkes açıklandı. 

31 Ağustosta yapılan IRA açıklamasında süresiz ateşkes ilan edildiği bil- 

dirildi. 5 Eylüle gelindiğinde Sinn Fein’in Genel Merkezi Ulster Gönüllü 

Gücü tarafından bombalandı. IRA ile İngiliz hükümet yetkililerinin yaptığı 

görüşmeler üzerine, örgütün eylemlerini durdurduğu gözlendi. 

Ancak, beklenen barış havası yeterince esmedi! IRA’da da daha radikal 

gruplar barışa karşı çıkarak, örgütten ayrılıp silahlı mücadeleye devam ede- 

ceklerini açıkladı. İrlanda’da zaman zaman küçük çatışmalar devam etti. 

1999 yılma kadar gelindi. İngiltere Kuzey İrlanda’daki askerlerini yavaş 

yavaş geri çekmeye başladığını açıkladı. Bu süreç devam ederken, IRA’nın 

bombaları bir kez daha Londra’da patladı. 21 Eylül 2000 gecesi İngilizlerin 

ünlü gizli servisi MI6’nın çok sıkı korunan merkez binası IRA tarafından 

roket ateşine tutuldu. 

2001 yılında meydana gelen bazı bombalama olaylarını “Gerçek IRA” 

üstlendi. Aynı yılın Ağustos ayında yapılan görüşmelerde, silahlarını tes- 

lim edeceğini açıklayan IRA, daha sonra bu çağrıyı geri aldı. Bu sıralarda 

Kolombiya’da FARC örgütüyle işbirliğinde olan üç IRA militanı yakalandı. 

Militanların napalm bombası niteliğinde güçlü patlayıcılar yaptığı belirlendi. 

Hükümetin kuvvetleri 2001 Eylül ayında Protestanların mahallesinde 

bulunan bir okula Katolik öğrencilerin gelmesini protesto eden gruplar 

Belfast’ta kritik günler yaşanmasına neden oldu. Mezhep farklılığından 

kaynaklanan olaylarda çoğu polis yaralananlar oldu. 

Sonuç olarak; günümüzde IRA, IRA’dan ayrılan diğer gruplar ve Pro- 

testan sadık grupları olmak üzere Kuzey İrlanda’daki silahlı faaliyetler üç 

ana platforma ayrılmıştır. Bunların en önemlilerini tekrar edecek olursak; 

Katolik örgütleri (Gönüllü İrlanda Cumhuriyet Ordusu(PIRA), Resmi 

İr- landa Cumhuriyet Ordusu (OIRA), Gerçek İrlanda Cumhuriyet 

Ordusu (RIRA), İrlanda Ulusal Özgürlük Ordusu (INLA) ile Protestan 

örgütleri (Ulster Savunma Birliği (UDA) ve Ulster Gönüllü Gücü 

(UVF)’dir. 
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Kuzey İrlanda bağlantılı terör eylemlerinde 1969’dan 1998’e dek 

3500’den fazla insanın öldüğü saldırılar 28 Temmuz 2005 yılında IRA’nın 

yayınladığı bildiri ile son bulmuştur. 1998 yılında imzalanan anlaşma çer- 

çevesinde, örgüt her ne kadar silahlı mücadeleyi bıraktığını açıklasa da, 

halen bu karara uymadıklarını açıklayan gruplar bulunmaktadır. 

 

Kuzey İrlanda’da 2019 Nisan ayında çıkan çatışma sonucu başından 

vurularak öldürürlen gazeteci Lyra  McKee’yle ilgili  YENİ İRA özür 

diledi. Örgüt, gazetecinin düşman güçlerin yanındayken vurulduğunu 

açıkladı. 

 
MEIBION GLYNDWR 

İngiltere’nin başına bela ayrılıkçı olan terör örgütlerinden biri de Galler’in 

bağımsızlığı için mücadele eden “Meibion Glyndwr” adlı milliyetçi örgüttür. 

1979 yılında kurulan “Meibion Glyndwr”, Kuzey Galler’deki eylemleri sı- 

rasında birçok İngiliz binasını kundakladı. Glyndŵr'un Evlatları , Galce 

kültürünün ve dilinin kaybına şiddetle karşı çıkan bir Galli milliyetçi 

hareketi olarak, zengin İngiliz halkının tatil evi olarak kullanması için 

satın alınan çok sayıdaki evin çökertmesiyle konut krizine cevap olarak 

kuruldu ve birçok yerel halkın ötesinde ev fiyatlarını yükseltti. 1979'dan 

1990'ların ortasına kadar Galler'deki İngiliz tatil evlerine ateş yakmaktan 

sorumluydu. 1992 Kasım ayında ise bölgede yangın çıkartıcı bombalar 

kullanarak sansasyonel eylemler gerçekleştirdi. 

 
UVF (ULSTER GÖNÜLLÜ GÜÇLERİ) 

IRA ve EMLA’ya karşı kurulan örgütün amacı, Ulster’de statükonun 

korunması. Özellikle katoliklere karşı giriştikleri kanlı eylemlerle tanını- 

yor. UVF ve UFF taraftarları, her yıl düzenledikleri yürüyüşlerle tanınıyor. 

Bu yürüyüşler adada Katolik ile Protestan İrlandalıların “çatışma gösteri- 

lerine” döndü. 12 Temmuz 1690’da Protestan William’ın, Katolik Kral II 

James’in ordularını yendiği Boyne savaşının yıl dönümünde Orange tarikat 

üyeleri gösteriler düzenliyor. 

Kuzey İrlanda’daki protestanların yasadışı örgütü olan UVF (Ulster 

Gönüllü Güçleri), UFF (Ulster Özgürlük Savaşçıları) ve UDR (Ulster 

Savunma Birliği) İngiltere’yle birleşmeyi de garantilemeye çalışıyorlar. 

Protestanların oluşturduğu UVF militanları 2001 Temmuz ayında 

Belfast’ta yapılan geleneksel yürüyüşleri sırasında polisle çatıştı. Çıkan 

silahlı çatışmada 113 polis yaralandı. 
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INLA (IRISH NATIONAL LIBERATION ARMY) 

İRLANDA MİLLİ KURTULUŞ ORDUSU 

INLA, resmi İrlanda Kurtuluş Ordusu (OIRA)’nın politik bir grubu olan 

İrlanda Kurtuluş Sosyalist Parti (IRSP)’nin askeri koludur. INLA, 1975 yı- 

lında Seamus Costella tarafından kuruldu. İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu 

‘ndan daha fazla Marksist temellidir. Kuruluşunu izleyen ilk birkaç yıl için- 

de, INLA militanları ile IRA militanları arasında kanlı çatışmalar çıkmıştır. 

1977 yılında meydana gelen çatışmalardan birinde Seamus Costela ölmüştür. 
 

3 vilayetten oluşan sosyalist bir cumhuriyet kurmak ve İngilizleri Ku- 

zey İrlanda’dan kovmak amaçlarını güden INLA, ideolojik ve taktik farklı- 

lıklarına rağmen IRA ile işbirliği yapmaktan çekinmemiştir. 

Örgütün para kaynağını, banka ve tren soygunları oluşturur. Avam 

Kamarası üyesi İngiliz Muhafazakar Parti Milletvekili ve Kuzey İrlanda 

Sözcüsü Aieney Neave’nin arabasına bomba koyularak öldürülmesinden 

sorumludur. Ballykelly’de İngiliz askerlerinin gittiği bir gece kulübünün, 

Aralık 1982’de bombalanarak 12 askerin öldürülmesi, 66 askerin yara- 

lanması, Kasım 1983’te, Darclley’de bir toplantı salonunun yakılıp 3 ki- 

şinin öldürülmesi ve 1987 Ocak ayında, Kuzey İrlandalı politikacı David 

Caiwert’e suikast teşebbüsü INLA’nın önemli eylemleri arasındadır. 

Batı Alman Devrimci Hücreleri ve Fransız Doğrudan Eylem 

Örgütleri’yle bağlantısı bulunan INLA’nın liderlerinden Harry Flynn, 1986 

yılında Fransa’da tutuklandı. Dominic McGlinchey, Gerard Steeason ve 

Thomas Power isimli liderleri de 1987 yılının Ocak- Haziran aylarında, 

INLA’nın kendi içinde çıkan çatışmalarda öldürüldü. Bu şahıslardan başka 

en az 6 INLA militanının daha iç çatışmalar sırasında öldüğü ileri sürüldü. 

Birçok INLA militanının tutuklanması, liderlerinin ölmesi örgütün ey- 

lemlerinin azalmasına sebep olmuştur. Örgütün, İngiliz Hükümeti’ne kar- 

şı verdiği savaş, UVF’yle giriştikleri kanlı çarpışmalar ve birbirlerinden 

intikam almalar, yöredeki İngiliz Askeri Birlikleri’nin özellikle de SAS 

(Özel Anti-Terör Komandoları)’nın devreye girmesiyle daha da acımasız 

bir savaşa dönüştü. INLA’nın merkezinin bulunduğu Dublin şehri de kanlı 

çatışmalara sahne oldu. 
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KIZIL TUGAYLAR (REA BRGANDE-BR) 

“Devrimci şiddet yoluyla İtalya hükümetini yok etmek”, “İtalya’daki 

NATO personeli arasında korku yaratarak NATO varlığına karşı çıkmak”, 

“Emperyalist çok uluslu birlikleri yok etme kampanyası yürütmek” hedef- 

lerini güden Kızıl Tugaylar, 1970 yılında kuruldu. Lübnan’daki Filistin 

kamplarında eğitim gören 100 civarındaki militanıyla Avrupa’nın başlıca 

terör örgütlerinin içinde en kanlı ve öldürücü güce sahip olanıdır. 

İtalyan işçi hareketinin radikal kanadı tarafından desteklenen Kızıl 

Tugaylar’ın, Filistin Örgütleri, Lübnan Silahlı Devrim Grupları gibi Orta- 

doğu terör örgütlerinin yanısıra Alman Kızılordusu ve Fransız Doğrudan  

Eylem Örgütleri’yle sıkı bağlan vardı. 1970’lı yılların sonlarında Filistin 

terör örgütlerinin sağladığı 2 gemi dolusu silah Kızıl Tugaylar tarafından 

İtalya’ya sokulmuştu. 

Kızıl Tugaylar ve  eylem  kolları, silahlarını Lübnan’dan getiriyordu. 

Para temin etmek için ise banka soyuyorlardı. Örgütün aldığı Kalaşnikof ve 

füze atıcıları, tuzlu sudan kullanılmaz hale gelmişti. 

1974 yılının Nisan ayı içindeAvukat Mario Rossi’yi kaçıran Kızıl Tugay- 

lar, Rossi’nin iki korumasını da öldürdüler. 35 gün “Halk Hapishanesi”nde 

tutulan Rossi daha sonra salıverildi. Kızıl Tugaylar’la mücadele etmek için 

1975 yılında DİGOS adlı özel bir teşkilat kurulmuştur. İtalyan İstihba- 

rat Teşkilatı Sismi’nin bir yan kuruluşu niteliğinde olan DİGOS, Fransa, 

Almanya ve İspanya hükümetleri ile terörle mücadele konusunda işbirliği 

yapıyor. 

Haziran 1976’da Cenova’da baş savunma  avukatı  Francesco  Coco 

ve iki koruması öldürüldü. Hıristiyan Demokratik Parti Başkanı Aldo 

Moro, Mart 1978’de şoförü ve koruması öldürüldükten sonra kaçırıldı. 

İtalyan polisinin bütün çabalarına rağmen bulunamadı. Kaçırılmasının üze- 

rinden iki ay geçtikten sonra Kızıl Tugaylar, Moro’nun cesedini, Roma’nın 

arka mahallelerindeki bir sokağa bıraktılar. 

1981 yılında ABD’li General James Dozier, Verona’da kaçırıldı. İtalyan 

polisi Verona ve çevresinde tam bir insan avı başlattı. Haysiyet mücadelesi 

veren İtalyan polisi sonunda Dozier’i kaçıran Kızıl Tugaylar’ın izini buldu. 

Başarılı bir operasyon sonucu, 42 gün rehin tutulan General Dozier kurtarıldı. 

Şubat 1984’de, İsrail ve Mısır arasında barış istemeyen Lübnan Silahlı 

Devrim Grupları ile Kızıl Tugaylar’ın eylem birliği yaptıkları ve iki örgüt 

militanlarının barış gözlemcisi Hunt’u öldürdüğü sanılıyor. Mart 1985’de. 

Roma Üniversitesi Ekonomi Profesörü Enzia Tarantelli Roma’da 

öldürüldü. Şubat 1986’da Floransa Valisi Lando Conti, Kızıl Tugayların 
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suikastine kurban gitti. Aynı ay içinde Başbakan Bettiona Craxi’nin 

ekonomi danış- manı Antonio’da Empoli, ikisi kadın 3 Kızıl Tugaylar 

militanı tarafından öldürülmek istendi. Olayda yaralanan Empoli’nin 

koruma polisinin açtığı ateş sonucunda, dişi teröristlerden biri öldü, diğeri 

de yaralı olarak ele geçi- rildi. Erkek terörist ise motosikletiyle kaçmayı 

başardı. Kızıl Tugaylar Örgütü militanları, 1987 yılında bir posta arabasını 

koruyan iki polisi öldürüp, üçüncüsünü yaraladıktan sonra arabadaki 800 

bin doları alarak kaçtılar. 

Aynı yıl Mart ayında Hava Kuvvetleri generallerinden Lucio Giorgieri 

öldürüldü. İtalya Uzay ve Havacılık Dairesi Başkanı Giorgieri’yi öldüren 

motosikletli iki terörist Roma trafiğinde izlerini kaybettirerek kaçtılar. 

Hıristiyan Demokrat Parti Başkanı Aldo Moro’nun kaçırılıp öldürül- 

mesi ve Amerikalı General Dozier’in kaçırılmasının ardından 1978 ve 

1981 yılları arasında geniş bir operasyon başlatan İtalyan Polisi, Kızıl 

Tugaylar’ın liderlerinin çoğunu tutukladı ve çok miktarda silah ile patlayıcı 

madde ele geçirdi. 1987 yılında da Fransız ve İspanyol polisinin yardımıy- 

la İtalyan polisi General Giorgieri’nin öldürülmesinden sorumlu militanlar 

dahil olmak üzere Kızıl Tugaylar’ın birçok militanını yakaladı. İtalyan po- 

lisinin başarılı operasyonları karşısında Kızıl Tugaylar eylemlerini azalt- 

mak zorunda kaldı. 

Kızıl Tugaylar, yukarıdaki eylemlerin dışında İtalya’da bir çok suikast, 

cinayet, soygun ve adam kaçırma gibi eylemleri de gerçekleştirmiştir. 

1984’de Kızıl Tugaylar içinde iki ayrı grup ortaya çıktı. Bunlardan bi- 

rincisi Militanistler veya Savaşçı Komünist Parti (PCC), Leninist bir 

görüşe sahiptir, ikincisi ise devrimci hareketi destekleyen Hareketçiler 

veya Savaşçı Komünistler Birliği (UCC)’dir. Eylem metodu ve hedef- 

ler bakımından iki grup çok az farklılıklar gösterir. UCC (Savaşçı Komü- 

nistler Birliği) 1987 Şubat’ında bir posta arabasını soyarak adını duyur- 

du. Bu olayda iki polis ölmüştü. PCC (Savaşçı Komünist Parti) ise, 1987 

Mart’ında İtalya Uzay Silahları Genel Müdürünü öldürdü. 

Kızıl Tugalar’ın adı 2001 yılında Cenova’da yapılan G8 Zirvesi”nde 

yeniden gündeme geldi. Ama bu kez sadece bir tesadüf idi. Küreselleşme 

karşıtı gösteriler sırasında İtalyan polisi tarafından tabanca ile vurularak 

öldürülen Carlo Giuliani’nin teyzesi Maria Angeloni’nin Kızıl Tugaylar 

mensubu olduğu ortaya çıkmıştı. Angeloni, 1970 yılında Atina’daki ABD 

Büyükelçiliğine saldırı düzenlemek için hazırladığı bombanın patlaması 

sonucu ölmüştü. Örgütün ciddi bir etkinliği kalmamış olmasına rağmen 19 

Mart 2002 ta- rihinde İtalya Çalışma Bakanı Danışmanı Prof.Dr. Marko 

Biagi öldürüldü. Eylemi Kızıl Tugaylar üstlendi. 
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PRİMA LİNEA (ÖN CEPHE) 

Bu örgüt Kızıl Tugaylar’ın bir koludur. Kızıl Tugaylar liderlerinden ve 

İtalya’nın eski başbakanı Aldo Moro’yu öldüren Susanna Rancom ve üç 

arkadaşı tarafından 1976’da kuruldu. Militanlar arasında feminist kadınlar 

çoğunluktaydı. İlk dört yılda 16 kişiyi öldüren örgütün en önemli eylemle- 

rinden biri, Turin Sanayi İşletmesi Okulu’nun basılmasıdır. 190 öğrenci ve 

öğretmeni rehin alan grup, 10 rehineyi dizinden vurdu. Bir başka önemli 

eylem ise, yargıç Emilio Alessandrini’nin öldürülmesidir. 

 
NAR - ARMED REVOLUTIONARY NUCLEI (SİLAHLI ÖZ- 

GÜRLÜK HÜCRESİ) 

1980’lerde İtalya’da kurulan NAR’ın amacı Avrupa’da faşizmi yeni- 

den hortlatmak. İtalyan hükümetini düşman ilan eden örgüt taktiğini adam 

vurma ve bombalı saldırı eylemleri üzerine oturtmuştur. (Örgüt 1980’de 

Bologna İstasyonu’nda 84 kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırıdan so- 

rumlu tutuluyor.) 

 
RAF (ALMAN KIZIL ORDUSU) 

1968 yılında Andreas Baader ve Ulrike Meinhof tarafından kurulan 

ve adını iki süper marketi yakarak duyuran örgütün 20-30 civarında militanı 

bulunuyordu. Liderleri Barbara Mayer, İnge Viett, Sigrid Sternbeck, Thomas 

Simón, Wolfrang Grams, Horst Meyer, Birgit Hogefeld, Silke Majerwitt, 

Susanne Albrecht’den oluşmaktaydı. 10 yıl süreyle Baader-Meinhof adıyla 

anılan örgütün merkezi ve eylem alanı Almanya’ydı. Örgüt sanayici ve işa- 

damlarına yönelik eylemleriyle adını duyurdu. Sahte kimlik temini için resmi 

binaları basan örgütün eylem sloganı “seni yok eden şeyi yok et’ti. 

Büyük destekçileri olmayan örgütün diğer adları şöyleydi: 

Baader-Meinhof Gang, Baader Meinhof Grubu, Rote Armee Frakti- 

on (Orijinal dilde). 

Dünya genelinde Marksist devrimin yerleşmesine yardımcı olarak, 

terörizm yoluyla Batı kapitalizmini yok etmeyi ve özellikle Batı Alman- 

ya’daki Amerikan ordusuna saldırarak Federal Almanya- ABD dayanışma- 

sını ortadan kaldırmak için terörizmi kullanmayı politik hedef edinmiştir. 

Hapisteki RAF üyelerinin bırakılması için terör yoluyla yetkilileri zorlayan 

örgütün geçmişi şöyledir: 
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RAF, 1960’larda öğrenci anti-savaş hareketinin bir parçası olarak ku- 

rulmuştur. RAF’ın şimdiki ideolojisi, Marksist-Leninist ideolojidir. Lider- 

lerinin çoğu tıp, hukuk ve teknik gibi branşlarda iyi eğitim görmüşlerdir. 

1970’lerde birçok üyesi, Ortadoğu’daki gerilla kamplarında terörist 

eğitim alan örgütün, İrlanda, İtalya, İspanya ve Latin Amerika terör örgüt- 

leriyle bağlantısı vardır. RAF, Fransız Doğrudan Eylem ve Belçika’daki 

Savaşçı Komünist Hücreler ile Anti Emperyalist Silahlı Cepheyi kurmuş- 

tur. Örgütün “Militan Kara Panter Teyzeler”, “2 Haziran Hareketi” ve “Kı- 

zıl Zorba” gibi kolları bulunuyordu. 

RAF’ın hedefleri Batı Alman politikacıları, endüstriyel kompleksler 

ile Batı Almanya’daki ABD askeri varlığıdır. Makineli tüfek, el bombası, 

RPG-7 roketatar ve el bombalarıyla donanmış militan güce sahiptir. Ayrı- 

ca, gelişmiş patlayıcı madde yapımında uzman militanları vardır. 1970’li 

yıllarda 20 militanın yakalanmasıyla büyük darbe yiyen RAF’ın önemli 

eylemleri şunlardır: 

Mayıs 1972: Almanya’nın çeşitli şehirlerinde meydana gelen bombala- 

malarda 4 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. 

Kasım 1974: Alman Yüksek Mahkeme Başkanı Guenther Von 

Drenkmann öldürüldü. Baader’in hapisten kaçmasıyla eylemlerine hız 

veren örgüt, 1976’da Filistinli gerillalarla birlikte yolcularının çoğu İsrailli 

olan bir yolcu uçağını, Uganda’nın Entebbe Havaalanı’na kaçırdı. Eylem, 

İsrailli komandoların, uçağa düzenledikleri baskınla teröristleri öldürüp 

yolcuları kurtarmasıyla sonuçlandı. Bu olaydan bir süre sonra Ulrike Me- 

inhof hapishanedeki hücresinde kendini asmış olarak bulundu. Baader 

ise yeniden yakalandı. 

Nisan 1977: Başsavcı Siagfriede Buback ile şoförü ve koruma polisi 

öldürüldü. 

1977 yılında örgüt bir Lufthansa uçağını Somali’nin başkenti 

Mogadişu’ya kaçırdı. Burada yapılan operasyonda GSG-9 (Grenzschutz- 

gruppe9) Sınır Koruma Grubu uçağa girerek teröristleri öldürdü, GSG-9, 

Alman Başbakanı Schmidt tarafından 1972’de kuruldu ve Mossad tarafın- 

dan eğitildi. Olaydan birgün sonra ise Baader ile iki arkadaşı hapishanedeki 

hücrelerinde kendilerini asmış olarak bulundu. Dünya kamuoyunda şüphe 

ile karşılanan bu intiharlar, Alman polisinin bir senaryosu şeklindeki iddia- 

ların ortaya çıkmasına sebep oldu. 
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Eylül 1977: Şoförü ve üç koruma polisi öldürülen Batı Alman işadamı 

Hanns-Martin Schleyer kaçırıldı. Filistin’in Kurtuluşu için Halk Cephesi 

ile ortak yapılan eylemden sonra RAF, Schleyer’i öldürdü. 

1979: Nato komutanı General Alexander Haig, Belçika’nın Obourg 

şehrinin girişindeki bir köprünün altına yerleştirilen uzaktan kumandalı 

bombayla öldürülmek istendi. Bomba, Haig’in arabası ile eskortunun ara- 

sında patlayınca Haig ölümden kurtuldu. Patlamada iki koruma yaralandı. 

Eylül 1981: ABD Avrupa Ordu Komutanı General Kroessen’in arabası- 

na RPG-7 roketatarla saldırıldı. Saldırıda general ve karısı yaralandı. 

Temmuz 1986: Uzaktan kumandalı bir bombayla, Siemens Elektronik 

Şirketi Araştırma Bölümü Başkanı Kari Heinz Beckuıt ile şoförü öldürüldü. 

Ekim 1986: Dışişleri Bakanlığımda görevli Gerold Von Braunmuehl 

Bonn’daki evinin önünde öldürüldü. 

Cezaevinde bulunan lider kadrosu 1977 yılında topluca ölü bulu- 

nan RAF’ın, 1971 yılında yayınlanan “Batı Avrupa’da Silahlı Mücadele” 

(Kollektiv RAF Über Bewaffneten Kampf in Westeuropa) isimli kitapta, 

metropollerde devrimci mücadele yöntemi olarak şehir gerillacılığını be- 

nimsediği açıklanıyor. Örgüt üyelerinden dişi terörist Barbara Mayer eşiyle 

birlikte 1985 yılında evini bastıkları havacılık şirketi MTU’nun Başkanı 

Ernst Zimmerman’ı öldürdü. ABD Başkanı Reagan’ın Uzay Savaşları 

projesine katılan SIEMENS şirketinin yöneticilerinden fizikçi Kari Heinz 

Beckurt’u da öldürenler yakalanamamıştı. 

Örgüt üyelerinin bir çoğunun yakalanmasından sonra “ikinci 

kuşak”RAF doğdu. Bu yapılanmanın temeli ise, tutukluların içinde bulun- 

duğu koşulları protesto etmek için kurulan “Kızıl Yardım” adlı grubun genç 

elemanlarıydı. 

Ulrike cezaevindeki hücresinde asılmış olarak bulununca, örgüt misil- 

leme olarak Federal Genel Savcı’yı öldürdü. RAF komandoları, arkadaş- 

larının serbest bırakılması için bir dizi eylem planladılar. Bunlardan biri 

de Dresdner Bank’ın başkanı Jurgen Ponto idi. Örgüt üyelerinden Susanne 

Albrecht’in Ponto ailesiyle yakın ilişkisi vardı. Ponto, militanlar tarafından 

evinde öldürüldü. 

Daha sonra İşverenler Derneği ve Alman Sanayii Federasyon Başkanı 

Dr. Hanns-Martin Schleyer, kaçırıldıktan 43 gün sonra öldürüldü. 
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Aynı sabah erken saatlerde RAF’ın önderlerinden Gudrun Ensslin, 

Andreas Baader ve diğer Baader-Meinhoff üyeleri hücrelerinde ölü bu- 

lunmuştu. 

Örgüt, 1989 Kasım ayı sonunda yeniden sahneye çıktı. Federal 

Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank’ın Başkanı Alfred Herrha- 

usen, arabasına yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu parçalanarak 

öldü. RAF’ın yıllarca aranan ve saklanmayı başaran 8 azılı militanı, 1990 

Haziranında Doğu Almanya’da yakalandı. Temmuz ayının son haftasında 

ise RAF üyeleri, Federal Almanya’nın milli güvenlik ve polisten sorum- 

lu İçişleri Bakan Yardımcısı Hans Nevsel’e bombalı saldırıda bulundu. 

Nevvsel’in hafif yaralandığı olay yerine bırakılan mektupta saldırının, 

“JOSE MANUEL SEVİLLANO KOMANDO GRUBU” tarafından ger- 

çekleştirildiği belirtildi. 

1991 Şubat ayında Bonn’daki ABD Büyükelçiliği’ni kurşunlayan RAF 

üyeleri, eski Doğu Almanya’daki işletmelerin tasfiyesinden sorumlu olan 

Ekonomist Devlev Rohwedder’i 3 Nisan 1991 günü Dusseldorf’daki evin- 

de öldürdüler. 

Alman Kızıl Ordu Fraksiyonu tarafından Fransız Haber Ajansı AFP’nin 

Bonn’daki bürosuna 12 Nisan 1992 günü açılan telefonda okunan bildiride 

“RAF, ekonomik hedeflere ve devletin üst düzey yetkililerine yönelik sal- 

dırılarına geçici olarak ara vermiştir” denildi. 

RAF’la ilgili önemli bir dava ise 5 Kasım 1992’de sonuçlandı. Örgüt 

elemanlarından Christian Klar ile Peter Jurgan Boock, adam kaçırma, ci- 

nayet ve soygun suçlarından yargılandıkları mahkemede, ömür boyu hapse 

mahkum edildiler. 

Uzun süre ülkelerinde terörist faaliyetlerle karşılaşmayan Alman antite- 

rör timi GSG-9 elemanları, 27 Haziran 1993 günü acemice gerçekleştirdik- 

leri bir operasyon sonucu İçişleri Bakam’nın başını yediler! Almanya’nın 

Mecklenburg-Vorpommem Eyaleti’nin Bad Kleinen kasabasında çıkan 

çatışmada, Alman Kızıl Ordusu (RAF) üyesi bir kişi ile bir antiterör tim 

görevlisi öldü. Grams’ın dur ihtarına uymadığı için vurulduğu öne sürüldü. 

Polisin uzun süredir peşinde olduğu RAF üyesi Wolfrang Grams’ın 

başına çok yakın mesafeden ateş edildiği, operasyonda ölen polisin ise, 

arkadaşlarının silahından çıkan kurşunla vurulduğu ortaya çıktı. Birgit 

Hogefeld adlı kadın teröristin de sağ olarak yakalandığı operasyon son- 
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rası, Wolfrang Grams’ın aile avukatının otopsi raporunu açıklamasıyla 

ülke karıştı. Otopsi raporunda Alman teröristin ölümüne yol açan yaranın, 

Grams’ın sağ şakağına dayanan bir tabancadan ateş edilmesi, ya da sağ 

şakağına çok yakın mesafeden ateş açılmasıyla meydana geldiği belirtil- 

mişti. Bunun üzerine Rudolf Seiters bütün sorumluluğu üzerine alarak is- 

tifa etti. 

RAF’ın aranan militanlarından Freiderike Krobbe, 1977’den beri yaka- 

lanamadı. Krobbe, sanayici Hanns-Martin Schleyer dahil üç kişiyi öldür- 

mekle suçlanıyor. Irak veya Lübnan’da yaşadığı sanılıyor. 

Andrea Klump ise, 1989’da bir ABD’li askerin öldürülmesi, iki kişi- 

nin öldüğü 16 kişinin yaralandığı BAD üssünün bombalanması ve 1988’de 

Rota kentinde ABD’li askerlerin devam ettiği bir diskoteği bombalayarak 

İspanyol askerleriyle çatışmaya girilmesi eylemlerinden sorumlu tutulu- 

yordu. Yakalandıktan sonra Almanya’nın Stuttgart kentinde yargılanan 

Klump, 16 Mayıs 2001’de 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

 
BAADER MEINHOFF 

Kızılordu Fraksiyonu (RAF)’ın bir hücresi niteliğinde olan Baader Me- 

inhoff, Alman kadın gazeteci Ulrike Meinhoff tarafından kuruldu. “Doğ- 

rudan Eylem”i savunan bir örgüt. Bu örgütün üyelerinden İnge Viett eski 

bir ana okulu öğretmeniydi. “2 Haziran” terör örgütünü kurdu. 10 yıl hapse 

mahkum olduktan sonra cezaevinden kaçtı. Filistin’in Kurtuluşu İçin Halk 

Cephesi ile yakın ilişki içerisindeydi. Batı Alman sanayici Hans Martin 

Schleyer ile Başsavcı Siegfriede Buback’ın öldürülmesi eylemlerine karış- 

tı. (Geniş bilgi için bkz.RAF). 

 
KIZIL ZORA 

RAF’ın bir kolu ve feminist bir hareket olan Kızıl Zora, tamamen 

kadın militanlardan oluşuyordu. 198 l’de Herr Heinz Karry adlı 60 yaşın- 

daki bir politikacı, evinde uyurken bu örgüt üyelerince öldürüldü. 1983’de 

çok sayıda evlilik bürosunu bombaladılar. (Bu bürolar Alman erkeklerine 

Tayland’a bir balayı tatili yapma reklamı yapıyordu) Bonn’daki Filipin el- 

çiliğini bombalayıp, Güney Kore’de yapılan giysileri satan 11 mağazayı 

ateşe veren Kızıl Zora’lar seksenli yıllarda 250 eylem yaptılar. 1987’de 

Liderlerinin çoğu yakalandı. 1988’de ise 2 Vietnamlı denizciyi öldürdüler. 
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2 HAZİRAN HAREKETİ 

RAF’ın eylem kollarından biri olan 2 Haziran Hareketi, birçok silahlı 

saldırıyı üstlenmiştir. Örgütün liderliğini ise Bommi Gudrun aldı RAF mi- 

litanı yapmaktaydı. 

 
NEO NAZİLER 

1990’lı yıllarda Almanya’da 76 ırkçı dernek bulunuyordu. 1993 yılında 

Türklere yönelik cinayetle sonuçlanan saldırıları bir tarafa bırakırsak, 1992 

yılının ilk 10 ayında 15 yabancı, ırkçılar tarafından öldürüldü. 

İsveç’de Irkçı Yeni Demokrat Partisi, İsveç Parlementosu’ndaki en 

güçlü siyasal örgütlerden biridir. 1991 yılı içinde Stockholm’de bir İranlı 

mülteci bıçaklandı. Habeşistanlı bir ailenin evi bombalandı. 1990 yılından 

itibaren düzenli olarak mülteci merkezlerine saldırılarda bulundu. 

1985 yılında 9 Neo-Nazi, Yahudilere ait binalara saldırmak üzere 

Avusturya’ya gönderildi. 1991’de bölge seçimlerinde aşırı sağcı Özgürlük 

Partisi oy oranını üçe katlayarak ülkenin ana muhalefet partisi haline geldi. 

1992’de ise ülkede 2 mülteci merkezi bombalandı. 

Belçika’da ise 1987’de Burmalı bir mülteci bıçaklanarak öldürüldü. 

Faşist partilerden biri mültecilerin ülkelerine gönderilmesine yönelik bir 

kampanya başlattı ve 1991 Kasımında Faşist Parti Anvers’in en büyük par- 

tisi oldu. 

İtalya’da ise Nazi-Dazlakları diye adlandırılan örgütün bin üyesi oldu- 

ğu sanılıyor. İtalya’da Nazi yanlısı tek olay, 1992 sonunda Yahudi mezarlı- 

ğı ile San Remo’da bir sinagogun duvarına Irkçı sloganların yazılmasıdır. 

Fransa’daki ırkçı saldırılarda, 1980-1990 arasında 200’den fazla Kuzey 

Afrikalı öldürüldü. 1990 yılında Rennes’de bir cami bombalandı. 

İsviçre’de 1989’da 4 Tamilli mülteci öldürüldü. 1990’da da bazı Yahudi 

mezarlıklarına saldırıldığı öne sürüldü.’ 

İngiltere’de ise 1992’de 4 Asyalı ve 2 mülteci ırkçılar tarafından öl- 

dürüldü. Yüzlerce Asyalı ırkçıların saldırısına uğradı. Otobüs durağında 

bekleyen bir Asyalı kadının giysileri ateşe verildi ve Londra’da, Birming- 

ham ile Manchester’de mültecilerin evlerine yangın bombaları atıldı. Bu- 

nunla birlikte Milli Cephe (National Front) adlı kuruluşa bağlı İngilizler, 
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Brüksel’de kanlı olaylara neden oldu. Alman dazlakları örnek alan bu ör- 

güt, özellikle milli maçlarda taraftar görünümde sokak çarpışmalarına gi- 

rişiyor. 

Alman Neo-Nazileri eski ve yeni birkaç gruptan oluşmaktadır. Amaç, 

Faşizmi, Nazizmi yeniden kurmaktır. Federal Alman yönetimini düşman 

olarak hedefleyen gruplar, ülkedeki bütün yabancıların kendi ülkelerine 

dönmesini isteyerek ırkçı görüşü savunurlar. Taktikleri, bombalı eylem- 

ler ve silahlı saldırıdır. (Münih’te Oktoberfest bombalı saldırısında 19 kişi 

ölmüştü. Zaman zaman Almanya’daki Türklere karşı acımasızca saldıran 

Neo-Naziler, eylemlerini Türk okullarını basmaya kadar götürmüştü. Ufuk 

Şahin adlı Türk genci “Yabancı düşmanı” Almanlar tarafından Mayıs 

1989’da Batı Berlin’de bıçaklanarak öldürüldü.) 

Fransa’da aşırı sağcı ULUSAL CEPHE ırkçı faaliyetlerine hız verirken, 

Alman ırkçılığının Türkler üzerindeki baskısı 1992 ortalarına doğru arttı. 

Saasen Harz’da Türk evleri ateşe verildi. Leyhte ve aleyhte gösteriler 

yapıldı. Hatta bir ırkçılığı protesto mitinginde (1992 Kasım) ırkçılar, Al- 

man Cumhurbaşkanı’na çürük yumurta ile saldırdılar. 

Eski Doğu Almanya sınırındaki Lübeck’e bağlı Mölln kasabasında 

Türklerin oturduğu bir apartmana 22 Kasım 1992 gecesi yangın bom- 

baları ile saldıran naziler, 60 yaşındaki Vahide Arslan, 10 yaşındaki Yeliz 

Arslan ve 15 yaşındaki Ayşe Yılmaz’ın diri diri yanmasına neden oldular. 

Türklere ait evlerin tamamen yandığı saldırıda, 9 Türk de ağır yaralandı. 

16 Temmuz 1995 gecesi Solingen faciasının yaşandığı evden 15 km. 

mesafedeki Ali Balden adlı Türke ait dört katlı bina kundaklandı. Olayda 

13 Türk dumandan zehirlendi. 

Almanya’da Türk ailelere karşı düzenlenen ırkçı saldırılar 2000 yılında 

da tekrarlandı. Kasım ayında düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. 

İngiltere’de ise, 2001 yılında Asyalıların oturdukları semtlere ırkçı İn- 

gilizler tarafından saldırılar düzenlendi. Çatışmalarda birçok işyeri tahrip 

oldu. Çok sayıda kişi yaralandı. Özellikle 8 Temmuz 2001 ‘de Bradford’a 

meydana gelen olaylarda 120 polis yaralandı. Olaylardan Mark Cerr adlı 

İngiliz iş adamı sorumlu tutuluyordu. 

Belçika polisi iki yıl sürdürdüğü istihbarat çalışması sonucunda terör 

saldırıları planlayan Neo Nazi grubunu 2006 Eylül ayında ortaya çıkardı. 
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Flamanca konuşan Flamanlar ile Fransız dilini kullanan Valonların kav- 

galarına sahne olan Belçika’da ortaya çıkarılan “kan-vatan-onur-sadakat- 

Flaman” isimli grubun liderinin Thomas B. adlı bir subay olduğu, yaka- 

lanılan askerler arasında on yüksek rütbeli subayda bulunuyordu. Belçika 

silahlı kuvvetlerinden çalındığı belirlenen çok sayıda silahla yakalanan bu 

grubun, Hollanda’daki Ulusal Birlik adlı Neo Nazi grubuyla işbirliği yap- 

tığı belirlendi. 

 
ALMANYA’DA NAZİ VAHŞETİ 

Almanya’da yaşları 15-23 arasında değişen ve dazlaklar olarak ad- 

landırılan gençlik çetelerinin yabancılara karşı giriştikleri eylem 28 Mayıs 

1993 günü beklenmedik bir boyutta sergilendi. Solingen ken- tinde 

Türklerin yaşadığı bir ev kundaklandı. Geceyarısından sonra gelişen olay 

sırasında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm binayı etkisi altına 

aldı. Türklerden 3’ü ağır 15 kişi yaralı olarak kurtulmayı başarırken 5 kişi 

de hayatını kaybetti. 5 yaşındaki Saime Genç, 9 ya- şındaki Hülya Genç, 

18 yaşındaki Hatice Genç, 27 yaşındaki Gülsüm İnce ile Gülistan 

Yüksel’in can verdiği yangından sonra Almanya’da olaylar başladı. 

Türkler, saldırıları kınamak için günlerce gösteri dü- zenledi. Alman 

polisinin sert tutumu yüzünden zaman zaman çatışma- lar çıktı. Olay, 

Avrupa’nın hemen hemen bütün ülkelerinde tepkiyle karşılandı. Türkiye, 

Almanya’dan daha ciddi tedbirler almasını istedi. Bu saldırıda hayatlarını 

kaybedenlerin cenazeleri, büyük bir törenle Türkiye’de toprağa verildi. 

Alman polisi, olayla ilgili yaptığı çalışma sonucu, saldırıyı gerçek- 

leştirdikleri ileri sürülen 16 yaşındaki Christian Riha ile 3 arkadaşını ya- 

kaladı. Saldırgan gençlerin, katledilen Türklerin komşusu olduğu ortaya 

çıktı. Alman gençliğinin içinde bulunan ırkçılık duygusu bu olaydan sonra 

tamamen ortaya çıktı. Türklere yönelik saldırılar Haziran-Temmuz ayları 

boyunca devam etti. Bu saldırılardan Türkler dışındaki yabancılar da nasip- 

lerini aldı. Türklerin gösterileri de devam edince, yüzlerce kişi yaralandı, 

yüzlerce Türk gösterici Alman polisi tarafından tutuklandı. 

Solingen Faciası sonrası Türklere yönelik eylemlerin bazılan şöyle: 

5 Haziranda, Hattingen’de Türklerin yaşadığı iki katlı bir evi ateşe ve- 

ren ırkçılar, Konstanz’da da Türklere ait bir lokantayı yakmak istediler. 

Olaylarda şans eseri can kaybı olmadı. 
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6 Haziranda, Sandhavsen’de bir Türk’e ait bakkal dükkanı molotof 

kokteyli ile yakıldı. Bad Oldesloe, Roderkirehen ve Konstanz’da ise Türk- 

lere ait üç ev kundaklandı. Köln yakınlarındaki Bergisch Gladbach kentin- 

de Türklerin yaşadığı bir ev kundaklandı. 

8 Haziranda, Frankfurt, Wülfrath, Oberhausen-Rheinhausen, Bremen 

ve Mönchenglahdbach’da Türklere ait ev ve işyerleri kundaklandı. 

9 Haziranda birçok şehirde Türklere ait ev, işyeri ve otomobillere ga- 

malı haç çizildi. 

11 Haziranda, Darırıstact’ta bir sığınma yurdu, Stuttgart’ta ise bir Türk 

evi yakıldı. Olay sırasında, dumandan 6 aylık bir Türk bebeği zehirlendi. 

12 Haziranda, Bavyeıa Eyaleti Steinfeld kasabasında Türklerin yaşadı- 

ğı bir çiftlik evi kundaklandı. 

15 Haziranda, Essen Katernbemg’de bir Türke ait otomobil ateşe veril- 

di. Bonn yakınlarında, Türklerin de yaşadığı belediyeye ait bir ev kundak- 

landı. Yangında 4 yabancı hayatını kaybetti. 

28 Haziranda ise bu defa İsviçre’de yaşayan Türkler hedef alındı. Basel 

kentinde 2 Türk ailesinin oturduğu ev kimlikleri belirsiz kişilerce kundak- 

landı. Yangında biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. 

30 Haziranda Köln ve Erbendof’da iki Türk evi kundaklandı. 

Ludwingshafen-Edikheim’de bir Türke ait market ile Enberg’de bir Türk 

lokantası gece çıkartılan yangında tamamen yandı. Saldırılarda şans eseri 

can kaybı olmadı. 

Almanya’nın Göttingen şehrinde bir Türk ailesinin evi 20 Nisan 1994 

gecesi ateşe verildi. Olayda Döndü Aykanat ile oğlu Muhamed ağır olmak 

üzere 3 Türk dumandan zehirlendi. Bielfield kentinde ise 14 Türk ve bir 

Yugoslav işçinin oturduğu bina Nazilerce yakıldı. 

1 Ağustos 1994’de Köln yakınlarında bir Türkü beyzbol sopası ile öl- 

düren Neo-Naziler, gencin cesedini daha sonra yakarak nehre attılar. (Bu 

ceset nehirde bulundu. Görgü şahitleri, cinayetin yabancı düşmanı gençler 

tarafından işlendiğini ileri sürdüler.) Saldırılar 2011 yılında da Türklere 

ait evlerin yakılmasıyla devam etti. 
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ABD’DE NAZİ AVI 

1993 Temmuz ayında, ABD’nin Los Angeles şehrinde Nazi sempati- 

zanları oldukları belirtilen 8 kişi, silah ve dökümanlarıyla birlikte yaka- 

landı. DÖRDÜNCÜ REICH DAZLAKLARI adı verilen bu kişilerin, 

1992 yılında Los Angeles’da zencilerin isyanına yol açan Rodney King  

ve Public Enemy adlı siyasi grupları ortadan kaldırmayı ve bir zenci kili- 

sesini havaya uçurmayı planladıkları ortaya çıktı. Yaşları 17 ile 42 arasın- 

da değişen dazlakların evlerinde FBI tarafından yapılan aramalarda, Nazi 

üniformaları, bayrakları ve otomatik silahlar ile patlayıcılar ele geçirildi. 

ABD yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, örgüt lideri Long Beach, bir 

hahama da bombalı mektup göndermeyi planlıyordu. 

ÇELİK ÇEKİRDEK 

Almanya'da cami ve Müslümanlara suikast hazırlığındaki aşırı sağcı 

Çelik Çekirdek adlı bir grup 15 Şubat 2020 tarihinde güvenlik güçlerince 

yakalandı. Almanya'da belirli hedeflere saldırılar düzenleyerek ülkedeki 

siyasi düzeni bozmak istediklerinden şüphelenilen 12 kişi haklarında 

çıkarılan gözaltı kararı sonrası tutuklandı.12 kişiden dördü Eylül ayında 

aşırı sağcı terör örgütü kurma geri kalanı ise mali destek sağlama 

şüphesiyle tutuklandı. 

Federal savcılar ve Alman medyası söz konusu kişilerin camilere, 

Müslümanlara ve göçmen kökenlilere yönelik saldırı hazırlığında 

olduklarını aktardı. Kendilerini "Der Harte Kern" (Çelik Çekirdek) 

olarak tanımlayan ve yaşları 20 ila 50 arasında değişen grup üyelerine altı 

farklı eyalette operasyon düzenlendi.  

Zanlıların evlerine yapılan baskınlar sırasında bomba yapımında 

kullanılabilecek malzemeler ele geçirildi.  

Bu haberin ardından bir kaç gün geçmiştiki 9 kişinin öldüğü bir 

katliam gerçekleşti. 19 Şubat 2020 gecesi s aşırı sağcı terörün adresi bu 

kez Hessen eyaletinin Hanau kenti oldu.  43 yaşındaki terörist Tobias 

Rathjen, Türk kökenlilerin de yoğun olduğu Heumarkt bölgesinde iki 

nargile kafe ile bir büfede katliam yaptı. Saldırıda 4’ü Türk 9 kişi öldü. 

Terörist ilk olarak saat 22.00 sularında Midnight isimli nargile kafeyi 

silahla bastı. Burada Sedat Gürbüz ve Fatih Saraçoğlu’nu öldüren 

Rathjen, daha sonra Türk asıllı Kemal Koçak’a ait bir büfeye girerek 

burada yemek yiyen Gökhan Gültekin (37) ve Ferhat Ünvar’ı (22) yaylım 

ateşine tuttu. 

Saldırgan daha sonra Türk kökenlilerin sıklıkla gittiği Arena Bar & 

Cafe isimli mekânda üçüncü bir saldırı gerçekleştirdi. Ölenler arasında, 35 

http://www.hurriyet.com.tr/lezizz/yemek-tarifleri/
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yaşındaki iki çocuk annesi hamile bir kadının da bulunuyordu. Kanlı terör 

saldırılarının ardından evine giden terörist, 72 yaşındaki annesini 

öldürdükten sonra intihar etti. Saldırganın evdeki babasına ise 

dokunmadığı belirtildi.  

 
WSG (WEBR SPORT GRUPPE HOFFMAN) NEO NAZİ SİLAH- 

LI SPOR GRUBU 

Federal Almanya’nın Nürnberg yakınlarındaki Haroldberg kasabasında 

gerçekleştirilen bir baskında, ortaya çıkan silahlarla ismi duyulanWSG’nin 

üç kamyon dolusu otomatik tüfek ve cephanesi ele geçti. Örgütün lideri ol- 

duğu bilinen Karl Heinz, silahların yakalanmasından sonra tutuklanmıştır. 

1980 yılının Eylül ayında Münih’te Oktoberfest’in (Bayram yeri) ya- 

pıldığı yerde bombalı bir eyleme girişen WSG, burada 12 kişinin ölümüne 

140 kişinin de yaralanmasına sebep oldu. Bu olaydan sonra, Hitler hayranı 

WSG’nin 24 üyesi tutuklandı. 

Webrsportgruppe Hoffman adlı WSG’nin bütün çalışmaları, terör fa- 

aliyetlerinden dolayı 30 Ocak 1980 tarihinde yasaklandı. Ancak, yasadışı 

olarak faaliyetlerini sürdüren aşırı sağcı bu örgüt, çok sayıda bombalama 

olayını gerçekleştirdi. 

Almanya’da Hitler’inkine benzer bir rejim kurmayı hayal eden, bunun 

için de HİTLERCİ GENÇLİK TEŞKİLATI kurarak, bu gençlere askeri 

üniformalarla eğitimler yaptıran örgütün liderlerinden Huffman, 1963 yı- 

lında Türkiye’ye silah kaçırmak istediği sırada yakalanmıştır. 

 
NPD (SOSYALİST REİCH PARTİSİ) 

Almanya’da”Sosyalistiche Reichs Partei’nin 1952 yılında yasaklanma- 

sı üzerine 1964 yılında NPD kuruldu. Partinin (1988 Kasım) Liderliğini 

bir dönem Avukat Martin Muszgnun yapmaktaydı. NPD’nin 15 bine yakın 

üyesi olduğu sanılıyor. 
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NDP - NSU (ALMAN MİLLİ PARTİSİ) 

NDP federal meclise giremedi. Ancak daha sonra eyalet meclisine gir- 

meyi başardı. Daha sonra Willy Brandt’ın “Yeni Doğu Bloku” politikası 

sonucu Eyalet meclisinden atıldılar. NDP, Türklere karşı yürüttüğü kam- 

panyalarla da dikkati çekiyor.  

Nasyonal Sosyalist Alman örgütlerinin Alman gizli servisince 

yönlendirildiği, hatta yargılanan militanlarına mahkemelerde taraflı 

davranıldığı iddia ediliyor.  NSU’nun kurbanları arasında 9 Türk’ün yanı 

sıra , Türk olduğu zannedilerek öldürülen bir Yunanlı ile, bir Alman polisi 

de bulunuyor. 
FAP(HÜR İŞÇİ PARTİSİ) 

Almanya’daki Neo-Nazi’lerin gözünde lider olarak geniş yer tutan 

Michael Kühnentarafından yönetilen Hür İşçi Partisi’nin kısa adı FAP’tır. 

12 yıldır Neo-Nazi’lerin başında olan Kühnen, iki defa yargılandı ve ceza- 

evinde yattı. FAP’ın bin üyesi olduğu biliniyor. 

 
NS (MİLLİ BİRLİK) 

Neo Nazilerin “Nationale Sammlung (NS-Milli Birlik)” kanadı ise, bil- 

hassa Federal Almanya’nın Hessen eyaletinde faaliyet gösteriyor. 

 
DİE EPUBLİKANER (CUMHURİYETÇİLER) 

Berlin seçimlerinde Türklere karşı başlattıkları kampanyanlarla dikkate 

çekti. Berlin senatosuna giren Cumhuriyetçi Partisi’nin lideri Schönhuber, 

eski bir Nazi subayı olarak tanınıyor. 

Sağda 69 örgüt bulunan Fedaral Almanya’da, kendisini Neo-Nazi kabul 

eden 20 teşkilatın 1380 üyesi bulunuyor. Yukarıda bahsedilenler dışındaki 

diğer önemli örgütler şunlar: 

“Die Bewegung (Hareket), HNG, NG, NS DAPAO, DBİ, DVU, DDF 

ve GFBAEU. 

 
SOS (SOSYALİST ALMAN ÖĞRENCİ BİRLİĞİ) 

Sozialistischer Deutscher Studentenbund (Sosyalist Alman Öğrenci 

Birliği) 1946 yılında kuruldu. Federal Almanya’da 1960-1970 yılları ara- 

sında meydana gelen öğrenci olaylarında büyük rol oynadı. Sol eğilimli 

olan örgüt, 1970 yılında kendi kendini lağveredek faaliyetine son verdi. 
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DEVRİMCİ HÜCRELER (RZ) 

Örgüt Federal Almanya’daki kapitalist düzeni yıkarak Marksist- Leni- 

nist bir rejim kurmayı (Şehir gerillacılığı yürüterek) hedefliyor. Panik ve 

korku yaratan terörist saldırılarla, Batı Almanya’daki Amerikan kuvvet- 

lerine baskı uygulamayı amaçlayan Devrimci Hücreler 1973’de burjuva 

zorbalığı ve fazişme karşı ayaklanma amacıyla Wielfried Böse tarafından 

kuruldu. 

Devrimci Hücreler örgütsel amaçlarını, 1986 yılında yaptıkları bir ey- 

lem sonrasında basın yoluyla şu cümlelerde özetliyorlar: “Silahlı soygun- 

lar, bombalı saldırılar ve uçak kaçırma gibi eylemlere tereddütsüz devam 

edeceğiz. Bütün iktidar sınıfının kendilerini güvenlikte hissetmemelerini 

sağlayacağız.” 

RAF, IRA, INLA ve Filistin terör örgütleriyle bağlantısı olan Devrimci 

Hücreler’in çalışma sistemi, diğer örgütlerde olduğu hücre esasına dayanır. 

100 civarında militana sahip olduğu tahmin edilen Devrimci Hücreler’in 

her hücresinde 10 militan bulunur. Hücrelerin birbiriyle bağlantısı olmaz. 

Böylece yarı bağımsız çalışan hücre elemanları çabuk ve hiçbir destek al- 

madan eylem yapar. 

Wielfried Böse, Rudolf Raabc, Sonja Sudcr, Christian Gugcr, Rudolf 

Schindler ve Sabina Eckle’nin lider kadrosunu oluşturduğu Devrimci 

Hücreler, üyelerini 1970’li yılların başında küçük radikal gruplardan top- 

lamıştır. 

“Reuolutionaere Zom (Devrimci Öfke)” isimli bir yayın organı olan 

Devrimci Hücreler, bu dergi vasıtasıyla silahlı mücadelelerinin işçilerin, 

gençlerin ve kadınların mücadelesi olduğu imajını vermeye çalıştı. Örgü- 

tün “Rote Zora” isimli feminist görüşlere sahip bir kadınlar fraksiyonu 

vardı. (Bkz. Kızıl Zora) 

Terör konusunda son derece uzmanlaşmış militanlarıyla, geliştirdikleri 

patlayıcılarla bombalama eylemleri düzenleyen örgütün en çok kullandığı 

yöntem, saatli bomba ile saldırılardır. Berlin ve Frankfurt yakınlarındaki 

ormanlık bölgelerdeki sığınaklarının bulunduğu tahmin edilen Devrimci 

Hücreler, Amerika’nın Batı Almanya’daki askeri varlığına karşı çıkmak 

için ABD tesislerini de hedef almıştır. Örgüt 1986 ve 1987 yıllarında Batı 

Almanya’nın göçmen politikasını protesto için yaptığı bir dizi bombala- 

malarla, birçok kişinin yaralanmasına ve çok büyük maddi hasara yol açtı. 
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1976 Haziranında Frankfurt’daki ABD 5. Kolordu Komutanlığını bom- 

balayan Devrimci Hücreler, 16 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Birçok 

ABD ve NATO tesisini bombalayan Devrimci Hücreler, Lufthansa Hava 

Yollan şirket binasının yanısıra, 1984 yılının Şubat ayında Cologne’deki 

Türk Konsolosluğu’nu da bombaladı. 1981 yılında Hesse Eyaleti Ekono- 

mi Bakanı Heinz Karry’i öldüren Devrimci Hücreler’in suikastten sonra 

yaptıkları açıklama ilginçti: 

“Aslında ölmesini istememiştik. Ama bir kaza oldu. Planımız onu öl- 

dürmek değil, bacaklarından vurup yatağa çivilemekti.” 

 
SAVAŞÇI KOMÜNİST HÜCRELER (CCC) 

Kapitalist sistemi yok etmek, NATO’yu ortadan kaldırmak, 

Belçika’nın savunma ve ekonomi politikalarını değiştirmeye zorlamak ve 

sonrasında komünist bir devrim yapmak amaçlarım güden “Savaş- çı 

Komünist Hücreler” 1982 yılında Belçika’nın başkenti Brüksel’de 

kuruldu. Orijinal adı “Celales Communistler Cümbattantas” olan örgütün 

lideri Pierre Carrette’dir. Örgütün destekçileri ve üye sayısı hakkında 

bugüne kadar sağlıklı bilgi elde edilememiştir. 

CCC, Ekim 1984’den Aralık 1985’e kadar geçen süre içinde Amerika ve 

NATO tesislerine yönelik bir dizi bombalama eylemler ile sesini duyurdu. İlk 

başlarda, Savaşçı Komünist Hücreler’in, NATO’nun üyeleri arasında artan as- 

keri işbirliğine engel olmak ve Avrupa’nın Amerikalılaşmasını protesto etmek 

için saldırılar yapmak üzere Alman Kızılordu ve Fransız Doğrudan Eylem ör- 

gütleriyle “Antiemperyalist Silahlı Cephe” oluşturduğu tahmin edildi. Fakat, 

Alman Kızılordu ve Fransız Doğrudan Eylem örgütleriyle aynı ideoloji ve 

amaçları paylaşan Savaşçı Komünist Hücreler’in, ne bu örgütlerle ne de, diğer 

örgütlerle ilişkisi olduğu veya dış destek gördüğü ispatlanamamıştır. 

Savaşçı Komünist Hücreler’in 14 ay içinde gerçekleştirdiği önemli 

bombalama olaylarını şöyle sıralayabiliriz: 

Ekim 1984: Brüksel Litton Data (Veri) Sisteminin merkezi, 25 hizmet 

aracı, MAN Şirketi’nin park sahası, Haneyvvell Ball ile Belçika Liberal 

Parti Merkezi birbiri ardından bombalandı. Bombalamalarda ölen ya da 

yaralanan olmazken, büyük maddi hasar meydana geldi. 

Kasım, Aralık 1984: NATO yakıt boru hattı aralıklı olarak bombalan- 

dı. Liege yakınındaki NATO haberleşme kulelerine sabotajlar yapıldı. 
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Mayıs 1985: Belçika İşverenler Federasyonu bombalandı. Yangını sön- 

dürmeye çalışan iki itfaiyeci, dumandan boğularak hayatlarını kaybetti. 

Aralık 1985: Brüksel’de Amerikan Bankası bombalandı. Olayda 1 kişi 

yaralanırken, patlama, binada ve çevrede büyük hasara yol açtı. Yine aynı 

ay içinde, Belçika, Fransa, Lüksemburg, Hollanda ve Batı Almanya’da-  

ki NATO boru hatları şebekesinin yönetildiği Merkezi Avrupa İşletme 

Acentesi’ne ait olan binanın arka penceresine bomba kondu. Aynı gün 

Brüksel yakınlarındaki NATO Merkezi Avrupa Boru Hattı nakil istasyo- 

nunda da bomba patlatıldı. 

Aralık 1985’de örgütün lideri Pierre Carrette ile 3 arkadaşı Belçika 

polisinin seri operasyonları sonucu yakalandı. Yapısı ve ilişikleri hakkın- da 

fazla bir şey bilinmeyen Savaşçı Komünist Hücreler’in, bu tarihten sonra 

eylemlerine rastlanılmaması örgütün çökertildiği imajını bıraktı. 

 
FRAP (PROLETERYA HAREKETLERİ DEVRİMCİ CEPHE) 

Belçika’da 1986 yılı içerisindeki hedefi genellikle NATO ve çok ulus- 

lu şirketler olmuştur. Nitekim NATO petrol boru hatlarına yapılan saldırı- 

lardan 6’sının ve 20 Nisan 1986 tarihinde NATO Asamblesi Milletlerarası 

Sekreterliği’ne yapılan saldırıların sorumluluğu Devrimci Komünist Hücre- 

ler (CCC) tarafından üstlenilmiş, diğer saldırıların sorumluluğu ise “Prole- 

terya Hareketleri Devrimci Cephe” örgütü (FRAP) tarafından üstlenilmiştir. 

Örgütün adı ilk kez bu olaylarla duyulmuştur. FRAP’ın CCC’nin bir 

değişim teşebbüsü veya CCC ile bir ilişkisinin olup olmadığı tespit edile- 

memiştir. 

 
BZ (YEŞİL CEKETLİLER ÖRGÜTÜ) 

1987 yılı başlarından itibaren Danimarka’da adı duyulmaya başlayan 

bir örgüttür. Danimarka Adalet Bakanı Erik Ninn HANSEN’in yaptığı bir 

açıklamadan; adı geçen örgütün gençlik gruplarından oluştuğu, son zaman- 

larda yaptıkları terörist saldırıların tehlike olmaya başladığı ve bu olayların 

Demokrasiyi tehdit edecek boyutlara ulaştığı anlaşılmaktadır. 

Aşırı sağ görüşlü kişilerin Yeşil Ceketliler örgütü ile temasa geçerek, 

Danimarka’da bulunan yabancı işçi ve mültecilere karşı eyleme giriştikleri 

belirlenmiştir. 



172 

 

 

   
 

Birçok yabancı işçinin bu gruplar tarafından taciz edilmeleri sonucu, 

evlerini terk ederek başka semtlere taşındıkları açıklanmıştır. 

 
BELİER 

Ayrılıkçı Belier örgütü, İsviçre’nin Fransızca konuşulan kantonlarında, 

oldukça sağlam tabanı olan en eski örgütlerden birisi olarak biliniyor. Kan- 

ton Jura ve çevresinde çalışmasını illegal olarak sürdüren Belier örgütünün 

çok sayıda üyesi olduğu biliniyor. Fransızca konuşulan Kanton Cenevre 

ve yöresinde elit kesimden oluştuğu belirtilen Etat-Jeney etnik hareketleri 

de oldukça eski illegal bir örgüt. Kanton Jura ve diğer bölgelerde yapmak 

istedikleri eylemlerin polis tarafından engellendiğini hatırlatan Belier basın 

sözcüsü Juralı Roland Reguel yaptığı açıklamada “Biz İsviçre Birliği’nden 

kopma savaşım sürdüreceğiz” dedi. Kanton Lugano’da yasal olarak ku- 

rulan Liga di Ticenese partisi, yörede etnik çalışmalarıyla ünlü bir parti. 

Yeni kurulan partinin parlamentoda bir de milletvekili var. Parti 

İsviçre Birliği’nden ayrılıp, İtalya Milano’da kurulmuş olan Milanizli- 

lere katılma çabası içinde. 

İsviçre’nin başkenti Bern’de ayrılıkçı Belier örgütü üyesi olduğu açık- 

lanan 21 yaşındaki Cristopher Bader’in arkadaşı Pascal Heche’in gizli du- 

ruşma sonu verilen ceza kararını protesto etmek için özel aracını yakarak 

intihar etmesi olayları başka boyutlara sürükledi. İsviçre hukuk tarihinde 

ilk kez ayrılıkçı Belier örgütüne mensup Heche’le ilgili duruşma “ülkenin 

adil çıkarları açısından” basından gizli olarak yapıldı. 

 
25 NİSAN HALKİN GÜNÜ ÖRGÜTÜ (FP-25) 

Portekiz’de faaliyet gösteren FP-25’in belirtilen amaçları “Emperya- 

lizme karşı silahlı güç kullanmak” ve burjuvaya karşı bir “işçi” taaruzu 

başlatmaktır. Marksist bir devlet kurmayı hedefleyen FP-25, Amerika ve 

NATO’nun Portekiz’deki varlığına karşı çıktı. Lizbon, Oparto ve Barselo 

şehirlerinde üstlenen FP-25, Bağımsız Devrimci Grupları (GAR) ve Si- 

lahlı Devrimci Örgütü (ORA) adlarını kullanarak da eylemler yaptı. 

Örgüt; 1926 yılından beri Portekiz’de iktidarda bulunan sağ kanat re- 

jiminin yerine, ordunun darbe yapıp iktidara geldiği 25 Nisan 1974 tari- 

hinden ismini alır. Sağ rejimin yıkılmasından sonra Deniz Albayı Otelo 

Saravia de Carvalho bir darbe yaparak yönetimi ele geçirmek istedi. Fakat 
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tutuklanarak hapsedildi. 15 yıldır tutuklu bulunan Albay Carvalho’dan son- 

ra FP-25’in liderinin kim olduğu bilinmemektedir. 

FP-25, sömürgeye, baskı ve sefalete karşı bir mücadele için işçilerin 

organizasyonu olduğunu iddia eder. Libya’dan destek gördüğü ileri sürü- 

len FP-25, Portekiz hükümeti ve ekonomik hedeflere karşı bir dizi suikast, 

bombalama ve roket saldırıları yapmıştır. Ayrıca, Portekiz’deki ABD ve 

NATO tesislerine karşı da çeşitli eylemlerde bulunan örgütün etkinlikleri 

bir dizi operasyon sonucu azaltılmıştır. Portekiz polisi, 1984 yılında 56 ör- 

güt militanını yakalayıp FP-25’e büyük bir darbe vurarak eylemlerin asga- 

riye inmesini sağlamıştır. 

 
DOĞRUDAN EYLEM (ACTION DIRECTE) 

Fransa’da 1979 yılında kurulan örgüt, silahlı eylem yoluyla komünist 

bir düzeni amaçlıyor. Doğrudan Eylem’in Devrimci Uluslararası Hareket 

Grubu (GARI) ve Halk Bağımsızlığı İçin Silahlı Çekirdek (NAPAP) 

gibi 1970’lerin Fransız radikal gruplarından koparak ortaya çıktığı sanılı- 

yor. Milletlerarası ve daha az şiddeti içeren yurt içi kanadı olmak üzere iki 

gruba ayrıldığı tahmin edilen Doğrudan Eylem’in uluslararası kanadının, 

Alman Kızılordu (RAF) ve Belçika Savaşçı Komünist Hücreleri (CCC) 

birleşerek Anti Emperyalist Silahlı Cephe’yi kurduğu söylenir. Doğrudan 

Eylem’in bu iki örgütten başka diğer Batı Avrupa ve Ortadoğu terör örgüt- 

leriyle de kuvvetli bağları vardır. İtalyan Kızıl Tugaylar Örgütü’yle işbirliği 

yaptığı bildirilen Doğrudan Eylem’in patlayıcı maddelerini IRA’dan sağla- 

dığı CIA tarafından rapor edilmiştir. Ayrıca, Fransa’daki çeşitli saldırılarda 

Lübnan Silahlı Devrimci Örgütü ile işbirliği yaptığı da ileri sürülmüştür. 

Fransız terör hareketlerinde önemli bir yeri olan Doğrudan Eylem, ey- 

lemlerine Mayıs 1979’da, Paris’teki Milli Fransız İşverenler Konseyi Bina- 

sını bombalayarak başladı. 1980’li yılların başlarında yaptıkları eylemlerde 

seçtikleri hedefleri silahla tarayan ve bombalayan örgüt militanları, birçok 

kişiyi yaralayarak milyonlarca liralık maddi hasara yol açtılar. Marsilya 

Ticaret Fuarı’nın bombalanması eyleminde ilk defa can alan Doğrudan Ey- 

lem, 1985 Ocak’ında Fransız General Rene Audron’u pusuya düşürerek 

otomobilinde öldürdü. Audron suikastinde RAF ile eylem birliği yaptığı 

ileri sürülen Doğrudan Eylem’in, Haziran 1985’te Paris’te Silahlı Kuv- 

vetler Genel Müfettişi General Henri Blandin ile 1986 Nisan’ında Fransa 

İşverenler Birliği Başkan Yardımcısı Guy Brana’yı öldürme teşebbüsleri 
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başarısızlıkla sonuçlandı. İki başarısız eylemden sonra Kasım 1986’da 

örgüt lideri Jean Marc Rauillan’ın hazırladığı planı, dişi militan Nathalie 

Menigan ile arkadaşı Joelle Aubran, Renualt’ın Yönetim Kurulu Başkanı 

ve sahibi Georges Besse’i öldürdüler. 

Doğrudan Eylem, aynı yılın Aralık ayında eski Adalet Bakanı Alain 

Peyrefitte’yi öldürmek istedi. Eski bakan, bombanın patlaması sırasında oto- 

mobilinde bulunmadığı için eylemde sadece şoförü öldü ve kendisi kılpayı 

ölümden kurtuldu. Schleicher Mahkemesi’ne başkanlık yapan bir hakimin 

Paris yakınındaki evine, 1987 Ocak ayında yerleştirilen bomba zamanında 

farkedildi ve etkisiz hale getirildi. Bu Doğrudan Eylem’in son eylemi oldu. 

Çünkü, 1986 yılında yakalanan örgüt militanı Andre Olivier’in itirafları sa- 

yesinde Doğrudan Eylem’in lideri ile diğer militanları deşifre olmuştu. 

Bu olayın ardından normal görevlerini yapan iki polisi, kendisini tanı- 

dıkları zannıyla öldüren Joelle Aubron kaçmasına rağmen yakalanmaktan 

kurtulamadı. Polisin sıkı takibi sonucunda ele geçirilen Aubron daha sonra 

hapishanede bir dişi militanla evlendi. Aubron’un yakalanışı örgütün çö- 

küşünü hızlandırdı. Fransız polisi, Doğrudan Eylem’in lideri Jean Marc 

Rauillan ile arkadaşları Nathalie Menigan, Georges Ciprianı, Marks Fre- 

rot, Frederic Oriach, Eric Moreau ve Regis Schleicher’i (Haziran 87’de 

müebbet hapse mahkum oldu) 1987 yılının Şubat ayında yakalandı. Lideri 

ile militanlarının büyük çoğunluğu hapishanede olan Doğrudan Eylem’in, 

1987 Ocak ayından bu yana eylemi olmadı. Örgütün çöktüğü sanılıyor. 

 
FLNC (KORSİKA MİLLİ BAĞIMSIZLIK CEPHESİ) 

FLNC, 1970’lerden beri Korsika‘nın bağımsızlığı için mücadele ve- 

riyor. Aslen Korsikalı olan Napoleon tarafından 1876’da tamamıyla 

Fransa’ya bağlanan ülkede, 1960’lı yıllarda Korsikalılar terör yolu ile ye- 

niden Fransa’ya başkaldırdı. Korsika Milli Bağımsızlık Cephesi yüzlerce 

kişiyi öldürdü. Örgüt, 30 yıldır yapılan tesisleri adanın turizme açılmasını 

önlemek için havaya uçurmuştu. 

Fransa yönetimindeki Korsika’da bağımsızlık mücadelesi veren FLNC, 

devlet dairelerine, banka ve turizm merkezlerine yönelik bombalama ey- 

lemleri de bulundu. Bir dönemde Fransa’ya büyük korku salan ve Fransız- 

lar tarafından “Vahşi Korsikalılar” diye adlandırılan FLNC sadece 1979 

yılının Mayıs ayında Paris’te 20 bomba patlattı. 
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Korsika milliyetçisi örgütler 1976 yılında ortaya çıkmaya başlamışlar- 

dır. ‘Associu di Patrioti Corsi’ (APC), yasaklanmış olan ‘Action Pour La 

Renaissance de la Corse’ (ARC)’nin yerine geçmek üzere, 1976 yılının 

ocak ayında kurulmuştur. Gerek ARC, gerekse ikisi de doktor olan Simeoni 

kardeşler tarafından idare edilen APC, şiddet kullanımına karşıydılar. Her 

ne kadar 1970’li yıllarda şiddet olaylarına karışmışlarsa da, sonraları ılımlı 

bir yol seçerek daha barışçı yollarla, Fransız devleti içinde otonomi kazan- 

manın yollarını aramaya başlamışlardır. Mayıs 1976’da, ‘Fronte Parisann 

Corsu di Liberazione’ (FPLC)’nin militanları ve ‘Giustiza Paolina’ ile 

‘Fronte de la Liberation Nationale de la Corse’ (FLNC) kurulmuştur. 

FLNC, APC ve ARC’nin aksine, Fransız milletinden farklı ve ayrı bir 

“Korsika milleti’ düşüncesini savunuyordu ve tam bağımsızlık taraftarı idi. 

Ve kendi deyişleriyle, ‘bu amaçlarına ulaşmak için her türlü şiddeti uygula- 

maya kararlı’ idiler. Korsika’da bulunan aktif milliyetçi örgüt üyesi sayısı 

ile ilgili olarak, 50’den 1000’e kadar tahminler yapılmakta, ancak kesin 

sayı bilinememektedir. 

FLNC’nin tipik eylemleri, başta bombalama olmak üzere, kundaklama, 

adam kaçırma, tehdit etme şeklinde sıralanabilir. FLNC’nin bazı hedefle- 

ri ise özellikle seçtiği görülmektedir. Örneğin askeri kışlalar sık sık terör 

eylemlerine hedef olmaktadır, çünkü bazı milliyetçiler, Korsika’da askeri 

birliklerin bulunmasını, adanın bir koloni statüsünde olduğunun bir kanı- 

tı olarak görmektedirler. Turistik yerler ise, ‘ekonomiye fazla bir getirişi 

olmadığı halde çevreye zararlı’ oldukları gerekçesiyle hedef alınmaktadır. 

Polise ve yargıya ait binalar, ‘Fransız devletini temsil ettikleri’ için eylem- 

lere maruz kalmaktadır. Adada yaşayan Fransızların evleri de, ‘yabancı’ 

olarak değerlendirildiklerinden dolayı sık sık tahrip edilmektedir. Banka- 

ların hedef alınmaları ise. Fransızlara bol miktarda kredi veriyor olmaları 

ve bankaların ada halkı yerine kendi çıkarlarını gözetmekte oldukları ile 

açıklanmaktadır. 

FLNC, bombalı eylemlerine Mayıs 1976’da başlamıştır. Ajaccio’da bir 

dükkanı tamamen yok eden ve yaklaşık 1 milyon Fr’lık bir zarar veren   

ilk eylemlerinden 3 ay sonra, bir bankayı, bir dükkanı, bir gece klülübünü 

ve birkaç tane de ofisi bombalamışlardır. Aynı ay Foreign Legion’a ait bir 

su kulesi iş göremez hale getirilmiştir. Eylül ayında, Air France’a ait bir 

uçakta patlama meydana gelmiştir. Ancak, yolcuları dışarı çıkardıkları için 

yaralanan olmamıştır. Aynı yıl, televizyon vericisini tahrip etmeleri sonucu, 

adaya haftalarca TV yayını yapılamamıştır. TV vericisinin hedef seçilmesi 
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ise, televizyonun tüm ülkeye Fransız kültürünü yayması, Korsika dilini ve 

kültürünü kirletmekte, yabancılaştırmakta olması idi. 

1977 yılının sonunda FLNC, düzenlediği basın konferansında, Korsi- 

ka’daki mücadelelerinin yoğunluk kazanıp Fransa’ya yayılacağını açık- 

lamıştı. FLNC, eylemlerinin çoğunu adada gerçekleştirmesine rağmen, 

Fransa’da da bazı eylemlerde bulunmuştur. 1976’da Marsilya’da mahkeme 

binasında ve Nice’te bir elektrik istasyonunda meydana gelen patlamaları 

üstlenmişlerdir. 1978’de adanın doğu yakasında bulunan Solenzara hava 

üssünün radar tertibatını havaya uçuran FLNC, adada Fransa’ya ait askeri 

birlikleri istemediklerini, ayrıca savaş halinde, adanın karşı saldırılara he- 

def olabileceğinden endişe duyduklarını belirtmişlerdir. 1979 Mayısında 

FLNC, üçüncü kuruluş yılım adada 30 ayrı yere saldırı düzenleyerek kutla- 

mıştır. Bu hedefler, her zamanki gibi turistik yerler, ofisler ve yazlık evler 

olmuştur. 1980’de FLNC, tarihi kanat olan “Canal Historique” ve olağan 

kanat olan “Canal Habituel” olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Ancak ey- 

lemlerin hangilerinden, hangi grupların sorumlu oldukları bilinmediği için 

FLNC, tüm eylemlerden sorumlu tek grup gibi görünmektedir. 

1981’e gelindiğinde FLNC’nin şiddet eylemlerinde azalma görülmüş- 

tür, çünkü Mitterand, seçildiği takdirde, Korsika ile görüşmelerin yapıla- 

cağı sözünü vermişti. Ancak, aynı yıl, FLNC üyelerine verilen hapis ceza- 

larına karşılık adada bir gecede 46 bomba patlamıştır. FLNC, her fırsatta, 

Fransız yargısını tanımadıklarını, çünkü Fransız yargı organını baskıcı dev- 

letin bir maşası olarak gördüklerini belirtmekteydi. 

1990 yılında FLNC’nin üçüncü grubu olan “Resistenza” oluşmuştur. 

Yine aynı yıl, FLNC’den ayrılanlar tarafından, “Corsican Liberation 

Army” (ALC) kurulmuştur. 

Adada yaşayan Fransızlar üzerinde de baskılar vardır. Her birine gelen 

tehdit mektuplarında adayı tamamen terketmemeleri halinde öldürülecek- 

leri söylenmekteydi. Özellikle de öğretmenlere, işlerini bırakıp, adayı ter- 

ketmeleri için baskı yapılmaktaydı. 

Milliyetçi-aynlıkçı grupların yanısıra, bir de ayrılıkçı grup ve eylemlere 

karşı olan ve adada yaşayan Fransızlar tarafından kurulan örgütler vardır. 

İçlerinde en etkili olanı “Fronte d’Action Nouvelle Contre L’Indépendance 

et L’Autonomie (FRANCIA)”dır. FRANCIA da militan bir organizasyon- 

dur ve ayrılıkçılara şiddetle karşılık vermektedir. 
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FLNC’nin genel tarzı, şahıslardan ziyade mülkün hedef alınması ol- 

muştur. Bundan dolayı, adadaki faili meçhul cinayetlerin, ayrılıkçı terö- 

ristlerden çok mafyanın ya da klanların kendi kişisel problemleri ile ilgili 

olduğu sanılmaktadır. FLNC son yıllarda yaz sezonu başında, adanın turiz- 

mini zarara uğratmamak için tek taraflı ateşkes ilan etmektedir. 

Ayrılıkçı terör grupları, gelirlerini, iş adamları ve varlıklı kişilerden 

‘devrimci vergi’ adıyla aldıkları haraçlardan sağlamaktadırlar. 

PARİS’in TEPKİLERİ 

1976 yılından beri, Paris, ayrılıkçıların bombalama, kundaklama, tehdit 

etme gibi ufak tefek asiliklerini görmezden gelmekte ve adayı paraya satın 

almaya çalışmaktaydı. Ancak, 7 Şubat 1998’de Fransız devletinin adadaki 

en yüksek temsilcisi olan vali Claude Erignac’ın Ajaccio’da sokak orta- 

sında öldürülmesi ile Korsika’da ciddi bir sorun olduğu yavaş yavaş kabul 

edilmeye başlanmıştır. Korsika, Paris’i hiçbir zaman böylesine sarsmamış- 

tı. Nitekim 9 Şubatta, Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, suikastçıların derhal 

bulunup cezalandırılacaklarını ve adadaki kanunsuzluğa son vereceklerini 

söylemişti. Ancak, Korsika halkına daha önce, defalarca bu tür sözler ve- 

rilmişti. Binlerce Korsikalı, Erignac’ın öldürülmesinden sonra kanun ve 

düzen talebiyle yürüyüş yapmışlardı. Ada halkı, son 20-25 yılda, adanın 

giderek teröre battığını, yozlaşmaları, ekonomik çöküşü yaşamıştı ve artık 

kanunların uygulanmasını, şiddetin sona ermesini istiyorlardı. 

Erignac öldürüldüğünde ilk şüpheler, FLNC üzerinde idi. Çünkü FLNC, 

suikasttan iki hafta önce, yeni hükümetin, seleflerinin hatalarını düzeltmek 

için hiçbir çaba göstermemeleri gerekçesiyle, önceki hükümet ile yapmış 

olduğu tek taraflı ateşkese son verdiklerini açıklamıştı. Ancak bir süre son- 

ra olayı, ‘Sampieru’ adında pek popüler olmayan ayrılıkçı bir grup üstlendi. 

Grup, yerel medyaya yaptığı açıklamada, eylemlerinin kişisel değil siyasi 

olduğunu ve tasarlanarak yapıldığını belirtmişti. 

Erignac’tan sonra atanan Bernard Bonnet’ye, ayrılıkçı terör, yozlaş- 

ma, organize suçlar ve klanlar arasındaki kanlı çatışmalar ile ilgili sıkı 

tedbirler alması için kayıtsız şartsız yetki verilmişti. Bonnet, amacının, 

sistemi yeni baştan inşa etmek olduğunu söylüyordu. Bonnet, ufak mese- 

lelerle ilgili sıkı tedbirler almak üzere öncelikle bir ‘sıfır tolerans’ kam- 

panyası başlatmıştı. Vergi kaçırma, cezaların ödenmemesi, izinsiz resto- 

ranların açılması gibi küçük problemlerin çözülmesi ile, daha ciddi olan 
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problemlerin de sona ereceğini düşünmüştü. Aslında Bonnet’in başarılı 

olduğu söylenebilirdi, çünkü bir yıl önceki yıllık 300-500 olan bombala- 

ma eylemleri, Bonnet’nin döneminde 100’ün altına düşmüştü. Birçok ay- 

rılıkçı terörist tutuklanmıştı. Haraç kesenler tespit edilip, cezalandırılmış- 

lardı. Adada yüzlerce restoran, dükkan izinsiz, ruhsatsız olarak açılmakta 

ve mafya merkezi haline gelmekteydi. İzinsiz inşa edilen yazlık evler ve 

restoranlar kapatılmıştı. Bir türlü ödenmeyen park cezaları bile Bonnet 

zamanında toplanmaya başlanmıştı. Ancak halkın, Bonnet’nin yeni reji- 

minden memnun oldukları söylenemezdi, çünkü bu sefer de Bonnet’nin 

sert, sıkı otoritesinden şikayetçiydiler. 

Bonnet’nin böyle bir adaya bu kadar sert kurallar getirmesi bir hata 

olarak değerlendirilmekteydi. Ayrıca Bonnet, polisle pek ilişki kurmamış, 

jandarma ve asker kuvvetlerle çalışmalarını yürütmüştü. 

Ocak 1978 ile Temmuz 1979 arasında 466 bombalama olayı gerçekleş- 

tiren FLNC, Fransız polisi ve askerlerine karşı birçok öldürme eyleminin 

sorumluluğunu üstlendi. 

Son yıllarda, eskisi kadar olmasa da varlığını duyurmak amacıyla za- 

man zaman tatil köylerini boşaltarak bombalayan FLNC, eylemlerinde can 

kaybı olmamasına büyük özen gösteriyor. 

Fransız güvenlik birimlerine göre FLNC ile Korsika mafyası arasın- 

da sıkı bir bağlantı bulunuyor. Örgüt, maddi finansmanım mafya kanalıyla 

elde ediyor. Örgütün restoranlardan, mağazalardan haraç topladığı, vermek 

istemeyenlerin ise dükkanlarının bombalandığı öne sürülüyor. İddiaya 

göre, haraç toplama işini FLNC mafya ile birlikte yapıyor. 

Korsika Milli Bağımsızlık Cephesi’nden başka ülkede, Korsika 

Özerklik Cephesi (MPA), Korsika Milliyetçilik Cephesi (Corsican Hazi- 

one) ve Korsika Bağımsızlık Hareketi (A Chjama Per L’Independenza) 

gibi örgütler de bulunuyor. 

Çeşitli turizm merkezlerini bombalamaya hazırlandığı sırada yakalanan 

13 FLNC üyesinin bir an önce Paris’e naklini isteyen militanlar, 30 Mayıs 

1994 gecesi Korsika’nın başkenti Ajaccio’da otomobil ve dükkanları ateşe 

verdiler. Fransız polisine kurşun yağdıran göstericilerden 4’ü tutuklandı. 

Silahlı suikast ve bombalama eylemleriyle zaman zaman adım du-  

yurmayı sürdüren FLNC’nin siyasi kanat eski sorumlusu Jean Michel 
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Rossi, 7 Ağustos 2000 tarihinde öldürüldü. Örgütün Bölge Valisi Claude 

Erignac’ın öldürülmesine tepki göstererek, FLNC’den ayrılan Rossi’yle 

birlikte bir kişi daha hayatını kaybetti. 

17 Ağustos 2001’de FLNC-CH’nın siyasi kanadı Cuncolta 

Naziunalista’nın lideri François Santori vurularak öldürüldü. Bu cinayet 

adadaki gerilimi arttırdı. 

Sonuç olarak, Korsika’da, “Korsika Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLNC)” 

FLNC Tarihi Kanat ve “Resiskenza” adlarında, adanın bağımsızlığı için 

silahlı mücadele veren üç örgüt bulunuyor. Bu örgütler zaman zaman da 

birbirleriyle çatışıyor. Fransa bu örgütler yüzünden 30 yıldır başağrıları çe- 

kiyor. Ada halkının bir kısmı tam bağımsızlık, bir kısmı ise kültürel özerk- 

lik istiyor ve Korsika’ya Okyanus’taki Fransız toprakları gibi “deniz aşırı 

iller” statüsünün verilmesinden yana. 

.  

 

 
IPARRETARAK 

Fransız topraklarında faaliyet gösteren bir örgüt. Milliyetçi Bask Partisi 

Enbata, Sosyalist Bask Partisi ve diğer sol eğilimli Basklılar yasal faali- 

yette bulunurken, Ipparretarak şiddet yanlısı örgütlerin arasında yer alıyor. 

Fransız Bask bölgesinde yasadışı faaliyet sürdüren Ipparetarak, 1993 

başlarında devlet dairelerine karşı, özellikle Güneybatı’daki Pirene dağlan 

bölgesinde, gecenin geç saatlerinde patlattığı bombalar ile adını duyurdu. 

Genelde maddi hasara yol açan bu eylemler, örgüt lideri Philippe Bldart 

ile bazı militan arkadaşlarının, 1986’da 2 jandarmayı öldürmekten sanık 

olarak yargılanmasına bağlanıyor. 

 
BRİTANYA ÖRGÜTLERİ 

Fransa’nın Kuzey batısındaki 5 vilayeti kapsayan, 27 bin kilometre- 

karelik Brötanya bölgesinde birçok ayrılıkçı örgüt bulunuyor. Çoğu Kato- 

lik olan Kelt kökenli, Brötanlar, tarih boyunca çeşitli bölgeci ve milliyetçi 

hareketlere rağbet etmişler. 1939’da liderlerinin bir bölümü Nazi Alman- 

yasına, diğerleri de İrlanda’ya geçtikten sonra fesh edilen Ulusal Brötan 

(INB), ikinci bir adıyla Brötan Partisi (PNB), ilk aşamada “Otonom Brötan 

Devleti” isteğini önce Nazilere, ardından da işbirlikçi mareşal Petain’e ilet- 

ti. Ancak sert ve ılımlılar arasında bölünen yöneticilerin bir kısmı, Alman  
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siyasi polisine katıldı. 

Bugün Brötanya’daki başlıca örgütler arasında yer alanlar şunlar: “Göz 

Etmiş Brötanlar Örgütü (OBE)”,  “Milliyetçi  Devrimci  “Emgann” 

ve “MDB, NAC’H SENTN”. Bu sonuncusu bağımsızlığını hedeflerken 

gençlerin askerlik görevini yapmamalarını istiyor. 

Ancak, şimdi yasadışı olan “Brötanya Kurtuluş Cephesi-Brötan Cum- 

huriyetçi Ordusu” (FLB-ARB) önemini sürdürüyor. 26 Haziran 1978’de 

ünlü Versailles Sarayı’nın  tam  10  salonuna  karşı  düzenlenen  sabota- 

jın failleri, Lionel Cheneviere ile Patrick Montauzier, Devlet Güvenlik 

Mahkemesi tarafından, o zaman 15 yıla kadar ağır hapis cezasına çarp- 

tırıldı. Simgesel noktaları hedefleyen öteki eylemler ise bugüne değin 

sürdürülerek”ARB”örgütünce zaman zaman düzenleniyor. 

 
ETA (BASK BAĞIMSIZLIK ÖRGÜTÜ) 

EUZKADİ TA ASKATASUNA 

Franco kuvvetlerinin Vizcaya ve Guipüzcoa’yı işgalinden önce Bask 

milliyetçilerinin bir bölümü yurtdışına kaçmış, bir bölümü yaşamlarını yi- 

tirmiş bir bölümü de tutuklanmıştır. Bask milliyetçileri Franco’nun cezaev- 

lerinden 1941 yılından itibaren çıkmaya başlamışlar ve 1943 yılı itibariyle 

tutuklu hiçbir milliyetçi kalmamıştır. Bununla birlikte, Bask milliyetçileri 

üzerindeki baskılar hafiflememiş ve özellikle “Euskara”kullanılması kesin 

bir şekilde yasaklanmıştır. Yurtdışına kaçmış olan milliyetçilerse, Paris’te 

daha 1938 yılında, Bask Dostları Uluslararası Birliği altında bir demek 

kurmuşlardır. 

Manuel Irujo, 1941 yılında Londra’da, Bask Milli Konseyi’ni kurmuş- 

tur. Bu konsey daha sonra “Bağımsız bir Bask devleti” projesi hazırla- 

mıştır. Ancak İspanya’nın, Almanya’nın yanında savaşa girebileceğinden 

endişelenen Churchill, 1942 yılında söz konusu konseyin kendi kendini 

feshetmesini sağlamıştır. 

Öte yandan, Şubat 1945’de New York’ta yeniden kurulan Euskadi hü- 

kümeti, ilk toplantısında Ekim 1936 tarihli programını onaylamış ve 1931 

Anayasası çerçevesinde İspanyol Cumhııriycti’nin yeniden kurulmasına ve 

Bask özerklik statüsüne desteğini yenilemiştir. İspanya’da Franco rejimine 

karşı mücadeleyi sürdürecek bir direniş cuntası oluşturulması kararlaştırıl- 

mıştır. Bask direnişinin Euskadi’deki ilk faaliyetleri 1945-1946 yıllarında, 

duvarlara Franco rejimince yasaklanmış olan “Euskadi” sözcüğünün ya- 

zılması ve Franco’nun sembollerinin tahrip edilmesi şeklinde kendini gös- 
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termiştir. Bu arada, 1945 Eylül’ünden itibaren İpparralde’de (Fransız Bask 

ülkesi) İspanya sınırı yakınlarında silahlı Bask grupları oluşmuş ve buna 

Matignon (Fransız hükümeti) tarafından göz yumulmuştur. 

Burada belirtmemiz gereken husus PNV’nin, Hıristiyan-demokrasiyi 

İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna doğru benimsemeye başlamış ve bu akı- 

mın siyasal bir hareket olarak örgütlenmesine aktif olarak katılmış olduğu- 

dur. Ancak PNV’nin kendisini “Hıristiyan ve demokrat” olarak tanımlama- 

sı 1949 yılında gerçekleşecektir. 

1950’li yılların başından itibaren, uluslararası konjonktür İspanya’daki 

rejime bir alternatif oluşturulmasına artık hiç elverişli değildir. Bask milli- 

yetçiliği için bu yepyeni bir darbedir. 

1950’liler kuşağı, batı demokrasilerinden kaynaklanacak bir kurtuluş 

umudunu hemen hemen yitirmiştir. Bununla birlikte sürgündeki Euska-  

di hükümetine güvenini korumakta, onun varlığını sembolik bir referans 

olarak algılamaktadır. Bu dönemin siyasal deneyimi, siyasal konuların 

mahallelerde, ideolojik eğilimlere göre oluşturulan küçük gruplar içinde 

tartışılmasını gerektirmektedir. Bu gruplar dışa kapalı olup, yeni bir üyenin 

kabulü için onun hakkında olumlu istihbarat edinilmesi şarttır. Bask dili, 

Euskara, Franco rejimi tarafından yasaklanmış olduğundan, ancak bu kü- 

çük gruplarda ve kiliselerde konuşulabilmektedir. 

İşte Euskadi’ye hakim olan bu ortamda, bir grup örğenci, Bilbao’da 

iç tüketime yönelik Ekin adlı bir bülten çıkarmak üzere, bir araya gel- 

miştir. Grup kendisini “laik vatansever hareket” olarak tanımlamakta 

ve Euskara’ya ilgi duymakta, Franco rejiminin bu konudaki yasak ve 

kısıtlamalarına da tepki göstermektedir. Bu grubun içinde özellikle 

Aguirre, Benito del Valle, Madariaga ve Alvarez Emparanze eylemci 

yaklaşımlarıyla ön plana çıkmaktadırlar. Bu grup çıkardığı bültenin 

isminden ötürü Ekintaldea olarak adlandırılmaktadır. PNV, gruba bü- 

yük ilgi duymuş ama temaslar grubun gizli çalışmaktan ödün verme- 

mesi üzerine 1953 yılında kesilmiştir. 

Nihayet Txillardegi, grubun yeni bir isimle, Sabino Arana’nın PNV’yi 

kurmuş olduğu tarihin 64. yıldönümü olan 31 Temmuz 1959 tarihinde, si- 

yasal faaliyete geçirilmesini önermiş ve bu öneri grubun tüm üyelerince 

benimsenmiştir. Yeni partinin adı, yine Txillardegi’nin önerisiyle, “Euska- 

di ta Askatasuna” (Euskadi ve Özgür İnsan) kısaca ETA olarak belir- 



182 

 

 

   
 

lenmiştir. Txillardegi “Euskad”nin, kurulacak bir Bask devleti aracılığıyla 

bağımsız olacak bir Bask ülkesini, Askatasuna’nın da bağımsız Euskadi 

içinde yaşayan “Özgür insan”ı temsil ettiğini açıklamıştır. 

ETA’nın ideolojisi, Ekin grubunca 1955 yılından bu yana yayım- 

lanan “Ekin Defterleri” (Cuademos Ekin) başlıklı belgelerde oluştu- 

rulan görüşleri temel almaktadır. Daha sonra, “Ekin Defterleri”, ETA 

tarafından 1964 yılına kadar tamamen yayımlanmış bulunmaktadır. 

 
Ekin-ETA’ ın Temel İdeolojisi 

Ekin-ETA grubunun ilk belgelerinde, Sabino Arana’nın ırk kavramı 

Bask milliyetçiliğinin temel unsuru olmaktan çıkarılmış ve yerine dil ve 

kültür unsurları yerleştirilmiştir. Bunda büyük ölçüde, Alman nasyonal 

sosyalizminin ırkçılık kavramının, İkinci Dünya Savaşı sonunda kaybetti- 

ği prestij rol oynamıştır. Böylece, Ekin- ETA grubu için, Bask milliyetini 

oluşturan temel unsur, Bask dili, Euskaıa’dır. ETA defterlerinde bu konu- 

da, “Euskara yaşadıkça, Euskadi de yaşayacaktır” denilmekte, devamla 

Euskara’nın yok olmasının önlenebilmesi için de Euskadi’nin siyasal ba- 

ğımsızlığının sağlanması gerektiği vurgulanmaktadır. Çünkü ulusal nitelik 

taşımayan diller ölmektedir. 

Ekin-ETA grubu ilginçtir ki, Sabino Arana’nın Katolikliğine de 

karşı bir tutum içinde olup, ilke olarak “laiklik”ten yana bir tavır 

koymaktadır. Kilise ile devlet birbirinden ayrılmalıdır. Ancak, burada 

Kilise’nin Franco rejimine verdiği desteğe duyulan tepki rol oynamaktadır. 

Ekin-ETA grubunu oluşturanlar esas itibarıyla kiliseye yakın kişiler olup, 

büyük ölçüde kilisenin sosyal doktrininden etkilenmişlerdir. Nitekim kili- 

seye duyulan tepki şöyle dile getirilmektedir. “Kilise, insanlığı baskı altına 

alanlara desket verdikten sonra, insan haklan konusunda (...) söylediklerine 

kimleri inandıracak acaba?.. Kilise, Vatikan, herkes gibi, bizi ancak kuv- 

vetli olduğumuzda, zafer kazandığımızda destekleyecektir.” 

ETA, özerkliği reddederek, tam bağımsızlığı desteklemektedir. Bu tu- 

tum, Eh Gallestegui’nin Jagi-Jagi grubunun “Avrupa federalizmi” düşün- 

cesinden etkilenmiştir. ETA da Avrupa federalizmine inanmakta, ancak bu 

konuda şu hususun altını çizmektedir. “Federalizm devletlerin içinde olma- 

malıdır. Kurulacak Avrupa Federasyonu’nda, birey esas alınmalı, buradan 

hareketle, belediye, bölge ve devlete varılmalıdır. Eğer bir Dünya Federas- 

yonu oluşturulmak isteniyorsa, federalizm tam entegral olmalıdır.” Ekin- 
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ETA grubuna göre, önemli olan İspanya’dan bağımsız bir Euskadi’nin ve 

doğrudan Avrupa federasyonuna entegre edilmesidir. 

İspanya’nın işgalci bir devlet olduğu düşüncesi Sabino Arana’dan 

aynen alınmış ve bu devlete karşı mücadele günün koşullarına uydurul- 

muştur. Ekin-ETA grubu henüz silahlı mücadele teorisini geliştirmemiş 

bulunmakla birlikte, bu konuda, Bask gençliğini tahrik etmekten de geri 

kalmamaktadır. 

ETA ilk aşamada, örgüt ile hareket arasında bir fark gözetmekte ve ken- 

disini örgüt değil, hareket olarak tanımlamaktadır. 

Ekin-ETA grubunun, örgütlenmesinin etkinliğe ve güvenliğe atfettiği 

önem, Bolşevizme de ilgi duyulmasına yol açmıştır. Ancak bu ilgi, eylem 

yöntemiyle sınırlı olup. ideolojik bir yakınlaşma anlamına gelmemektedir. 

Grubun ilk yöneticileri, kiliseye yakın çevrelerden gelmiş olduklarından 

kesinlikle antikomünisttiler. 

Ekin-ETA grubu, kuşkusuz Bask milliyetçiliğinin düşünsel mükteseba- 

tını, yani edinimini içinde barındırmaktadır. 

 
Ekin-ETA Grubunun İdeolojik Gelişimi 

Ekin-ETA’nın yayın organı Zutik’in 4 Ağustos 1962 tarihli nüshasında 

“İşçiler, Mücadeleyi Başlattık” başlığı altında yayınladığı yazıda, “milli 

baskı” ile “sosyal baskı”yı birbirine benzeten bir görüş savunulmaktadır. 

Görüldüğü gibi, Ekin-ETA, Sabino Arana gibi göçmen işçilere, a priori, 

düman gözüyle bakmamaktadır. Ancak bu işçiler, Bask toplumunun hakla- 

rını tanımadıkları takdirde “düşman” olarak nitelendirileceklerdir. 

Ekin-ETA’nın göçmen işçilere ilişkin tutumunda bir süre sonra açık bir 

gelişme olmuştur. Ekin-ETA grubu, hiç kuşkusuz bazı eleştiriler üzerine, 

göçmen işçilere baskı uygulanmasından vazgeçmiş ve onların Bask mil- 

liyetçiliğine gönüllü katılımını sağlamaya yönelik bir yaklaşımı benimse- 

miştir. Bunu, milli baskı ile sosyal baskıyı özdeşleştirmek suretiyle doğal, 

beklenen bir olay olarak takdim etmiştir. Ekin-ETA grubu giderek, “sınıf 

mücadelesi” kavramını benimsemeye ve Marksist terminolojiyi sıkça kul- 

lanmaya başlamıştır. 

Yukarıdaki değerlendirme, Ekin-ETA grubunun Sabino Arana’nın fel- 

sefesinden nasıl uzaklaşmakta olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 
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Ekin-ETA’nın Örgütlenme Şekli ve İlk Etkinlikleri 

ETA, daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi, silahlı mücadele fikrine 

tamamen yabancı değildir. Hareket, daha ilk kuruluş aşamasında,yani 1959 

yılında askeri faaliyette bulunmayı öngörmüştür. 

ETA’nın bu dönemde ağırlıklı etkinliği, halkı kendi ideolojisi doğrultu- 

sunda eğitmek ve mümkün olduğu ölçüde grev ve boykotlara özendirmek- 

tedir. Bu bakımdan hareketin ideolojsi, eylemlerinden çok daha büyük bir 

önem taşımaktadır. 

1959-1962 dönemi, ETA için kuşkusuz ideolojik gelişim ve örgütlenme 

açısından zengin, ancak şiddet eylemleri açısından oldukça kısır bir dö- 

nemdir. Bu dönemde Katolik kilisesinin de desteğini alan örgüt, milliyetçi- 

marksist bir sistemle Çin Sosyalist Devrimi’ni örnek almıştır. 

 
ETA’da Yeni İdeoloji ve Gelişimi 

ETA’nın yeni ideolojisini oluşturan ilk kaynaklar, Federico Krutwig’in 

Vasconia başlıklı eseri ile ETA’nın “Devrimci Savaş: Euskadi’de Ayak- 

lanma” başlığını taşıyan defterler olmuştur. 

1967 Mart ayında gerçekleştirilmesi öngördükleri “Beşinci Meclis’in 

ikinci Bölümü” için “Yeşil Kitap” olarak adlandırılan ve ETA’nın ideolo- 

jik pozisyonunu yeniden belirleyen bir rapor hazırlamaya başlamıştır. Bu 

raporun hazırlanmasında Krutvvig’in yanı sıra, Echebanieta kardeşler, Es- 

kubi ve eski Ekin grubundan Men Madariaga etkin olmuşlardır. 

ETA’nın yeni antiemperyalist çizgisinde Mao Zedung etkisi büyüktür. 

Bir yandan hareketin devrimci niteliğini korumak, diğer yandan PNV’nin 

öncülüğünü yaptığı geleneksel milliyetçi kesimle iyi ilişkiler sürdürmek, 

ancak Mao’nun “milli burjuvazf’ye devrim sürecinde verdiği “antiemper- 

yalist” rol sayesinde mümkün olmaktadır. 

“Yeşil Kitap”ın bir özeti Beşinci Meclis’e sunulmuş ve “ETA’nın Res- 

mi İdeolojisi” olarak benimsenmiştir. O bakımdan Beşinci Meclis kararları 

ETA tarihinde çok önemli bir yer tutmaktadır. 

Şimdi ETA’nın resmi ideolojisine ayrıntılı olarak göz atalım. 
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ETA’nın Tanımı 

ETA, resmi ideolojiye göre, “Bask Sosyalist Milli Kurtuluş Hareketi” 

olarak tanımlanmaktadır. ETA, eskiden olduğu gibi, bir harekettir, ancak 

bu kez “sosyalist” bir harekettir. 

 
ETA Milliyetçiliğinin Tanımı 

ETA’nın milliyetçiliği, “devrimci” bir milliyetçiliktir. Resmi ideoloji, 

devrimcilik ile milliyetçiliğin sentezini yapabilmek için “Bask çalışan hal- 

kı” (pueblo trabajador vasco) kavramını kullanmaktadır. Bask halkı “milli 

kurtuluş”, Bask işçi sınıfı da “sosyal kurtuluş” istediklerine, ETA da bu iki 

işi birlikte yapacağına göre, milliyetçilik de işte böyle devrimci olmaktadır. 

 
Milletin Tanımı 

Krutvvig’in etnisist yaklaşımı sonucu, millet, “kendi varlığının bilinci- 

ne varmış bir etni” olarak tanımlanmaktadır. Etni, birçok unsuru bir araya 

getiren bir kavramdır, temel unsur da dildir. Resmi ideoloji, “Euskara”nın 

Bask kültürünün temelini oluşturduğunu bir kez daha vurgulamaktadır. 

 
Bask Halkının Tanımı 

Resmi ideolojiye göre, Bask egemen sınıfı, İspanyol ve Fransız devlet- 

lerinin iktidarını kullandığı için Bask halkına yabancı ve onu baskı altına 

alan bir sosyal güçtür. O bakımdan “Bask halkı” kapsamının dışında kal- 

maktadır. Bu durumda, Bask halkı, “Bask proletaryası ve diğer sınıfların 

baskı altodaki unsurlarından” oluşmaktadır. Bu tanımda yer alan baskı al- 

tındaki unsurlar arasında küçük toprak sahipleri “Baserritarra” küçük bur- 

juvazi ve entelektüeller sayılmaktadır. Bask proletaryasına gelince, bildiği- 

miz gibi, göçmen proletaryayı da içermesi gerekmekte, ancak ETA’da bu 

konuda farklı görüşler olagelmektedir. Resmi ideoloji “göçmen proletarya- 

mı net bir şekilde tanımlayamamış ve yine Euskadi’ye entegre olanlar ile 

İspanya’nın Euskadi’yi sömürme sürecine katkıda bulunanlar ayırımı yap- 

mıştır. Bu bakımdan, Bask proletaryası kavramıyla Euskadi sınırları içinde 

mevcut proleter sınıfın tümünün, ETA’ya göre, Bask halkını oluşturduğunu 

söylemek mümkün değildir. Başka bir deyişle, Bask proletaryasının bir bö- 

lümü, Bask egemen sınıfıyla birlikte “Bask halkı” kavramının dışındadır. 
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ETA’nın Örgütlenmesi 

Beşinci Meclis, ETA’nın örgütlenmesi açısından da önemli kararların 

alındığı bir meclis olmuştur. Milli Meclis (Biltzar Nagusia) her ne kadar 

her yıl toplanan en yüksek organsa da, ETA yetkilerini devrettiği bir Taktik 

Yürütme Komitesi (KET) oluşturmuştur. Bu Komite fiilen hareketin bir- 

çok etkinliğini kontrol etmiştir. Ancak yurtdışında oluşturulan Biltzar Txi- 

kia (Küçük Komite) isimli organa, KET’in icraatının ideolojiye uygun- 

luğunu denetleme ve gerektiğinde meclisi olağanüstü toplantıya çağırma 

yetkisi tanınmıştır. Yurtdışında faaliyet göstermek üzere bir siyasal büro, 

bir de yüksek stratejik komutanlık oluşturmuştur. 

Beşinci Meclis, ETA’nın arazide örgütlenmesine de son şeklini vermiş- 

tir. ETA, örgütlenme açısından “herrialde” adı verilen coğrafi birimleri 

temel almaktadır. Her “herrialde”nin başında KET’e bağlı bir sorumlu 

(herrialdeburus) bulunmaktadır. Her “herriatdeburus” kendi görev çev- 

resinde (herrialde) ETA’nın siyasal, ekonomik, kültürel ve askeri olmak 

üzere dört cephedeki faaliyetlerini düzenlemektedir. Her “herrialde” ayrı- 

ca, “bölge divanlar”ından, onlar da “köy divanlar”ından oluşmaktadır. Te- 

mel hücre olarak kabul edilmiş olan üç kişilik “hirurko’lar doğrudan “köy 

divanlari’na bağlıdır. 

Görüldüğü gibi, ETA gerek ideolojik, gerek örgütsel açıdan 1967 yılı- 

nın başlarında “devrimci savaş’ı başlatmaya hazır görünmektedir. 

İspanya’nın kuzeyindeki Bask bölgesinin bağımsızlığı için EKİN gru- 

bundan ayrılanlar tarafından kurulan ETA, Batı Avrupa’nın en eski ve en 

kanlı terör örgütlerinden birisidir. ETA liderleri genelde Marksist-Leninist 

ideoloji taraftarı olmalarına rağmen, üyelerinin çoğu için başlıca hareket 

Bask milliyetçiliğidir. Bunda Bask Milliyetçi Parti’yi pasiflikle suçlayarak 

ETA’nın kuruluşunda yer alan milliyetçilerin etkisi büyüktür. 

Birçok grubun birleşmesiyle 1959’da kurulan ETA, propaganda ve 

İspanya’ya baskı uygulamak için silahlı eylem tarzını benimsemiştir. İlk 

yapılanmasını Madrit Üniversitesi’ndeki sol görüşlü öğrencilerle yapmıştır. 

Örgütün en kanlı grubu ETA-M (ETA ASKERİ KANAT)’tır. Bu grup, İs- 

panyol hükümetine yönelik amansız bir terörist şiddet kampanyası uygular. 

Koyu Katolik olan Basklıların mücadelesi aslında 1936 yılma dayanıyor. 

Basklar, İspanya İç Savaşı’nda Franco’ya karşı Cumhuriyetçileri des- 

teklediler. İç savaştan sonra Franco, Basklıları cezalandırmaya çalışınca 
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ETA iyice güçlendi. Bask topraklarının bir bölümü Fransa’da kaldığı için 

Fransızlarla da çarpışan ETA, İspanya hükümetinden bazı tavizler kopar- 

dıysa da bunlarla yetinmedi. 

İç savaş sırasında Cumhuriyetçilerin yanında savaştıkları için büyük 

baskı gören ETA’nın liderleri Fransa’ya kaçtılar. 

ETA, “Bask ülkesi (Anavatan) ve özgürlük” anlamına gelen “Euz- 

kadi ta askatasuna”nm kısaltılmışı. 1959’da milliyetçi bask partisi, 

PNV’nin bünyesinden kopup Bilbao’da kuruldu. 

Kurulduğu yıllarda ETA, orta sınıf, kırsal kesim ve küçük kentlerin 

Bask milliyetçilerinden destek görüyordu. ETA’nın, PNV’nin aşırı Katolik 

tavrına karşı kurulduğunu iddia eden yöneticileri, o yıllarda milliyetçiliği, 

bağımsızlığı ve sosyal hayatta belli bir reformculuğu savunuyorlardı. 

Örgüt 1967’den itibaren Marksist ve daha sonra Marksist-Leni- nist 

çizgiyi benimseyerek bağımsızlığın yanısıra, sosyalist bir Bask devletinin 

kurulmasını da istemeye başladı. 

ETA’nın İspanyol devletine karşı ilk silahlı eylemi, 1961 ‘de başladı. 

ETA ilk kanlı eylemi ise 1968’de gerçekleştirerek bir polisi öldürdü. Örgüt 

1972 Nisan ayında Fransa’da BRETON Kurtuluş Cephesi ile birleşti. 

Örgüt 1974’de ETA-M (Askeri Kanat), ETA-PM (Politik ve Askeri Ka- 

nat) olmak üzere ikiye ayrıldı. 1976’da ETA-M’ye Herri Batasuna (Hal- 

kın Birliği) partisi kuruldu. 

“Epin” adlı Bask gazetesini legal yayın organı olarak çıkartan ETA’nın, 

Otonom Anti-Capitalist Komando, Milis (silahlı öncü) gibi eylem grup- 

ları da bulunuyor. 

ETA’nın eylemleri, İspanya demokrasiye geçtikten ve otonom sistemi 

yürürlüğe girdikten sonra daha da şiddetlendi. 

 
Yeni ETA 

Yeni ETA’da antiemperyalist çizgi, her şeye karşın, ağırlık taşımayacak, 

tam tersine, bu çizgi antioligarşik bir niteliğe dönüşecektir. Bu dönüşümde, 

Burgos davasının etkisi vardır. Anımsanacağı gibi, Burgos mahkumlarının 

mektubunda, kurulacak cephenin oligarşinin ekonomik, sosyal ve siyasal 

iktidarının tamamen yok edilmesi gerektiği vurgulanmaktadı. Bu hedefi 
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gerçekleştirebilmek için ETA-Beşinci Meclis’in veya yeni ETA’nın bütün 

eski militanları, blok halinde, Euskadi’deki Altıncı Meclis ekibinin elinde 

kalmıştır. Yeni ETA’nın bu gereksinimini EGI-Batasuna giderecektir. EGI 

bilindiği gibi, PNV’nin gençlik koludur. EGI, 1969 yılından itibaren bir 

ölçüde PNV örgütünün kontrolünün de dışına çıkarak radikalleşmiş ve ken- 

dine özgü bir askeri yapı oluşturmuştur. 1970-1971 yıllarında ve özellik- 

le Burgos davasından sonra, EGI’nin ideolojisi, ETA-Beşinci Meclisi’nin 

ekibince oluşturulmuş olan ideolojik yapıya paralel hale gelmiştir. Bu ne- 

denle de PNV tarafından “EGI- Batasuna” olarak adlandırılarak, parti ile 

ilişkisi kesilmiştir. 

Ardından EGI-Batasuna da 500 militanıyla birlikte ETA’yla birleşmiş- 

tir. Böylece yeni ETA hazır bir askeri yapıya kavuşmuş ve 1971 yılı son- 

larından itibaren silahlı eylemlere başlamıştır. 1972 yılı, ETA’nın silahlı 

eylemlerini yoğunlaştırdığı bir yıldır. 

1974 yılı, İspanyol  siyasal  tarihinde birçok bakımdan dönüm nokta-   

sı olmuştur. Kilisenin de karşısına geçmesiyle Franco rejimi oldukça yal- 

nız kalmıştır. Carrero Bianco’nun ölümü de rejimin devamlılığı yönündeki 

beklentileri zayıflatmıştır. 1974 yılında, İspanyol halkının beklentisi, yaşlı 

Caudillo’nun yakında öleceği ve diktatörlük rejiminin de kendisiyle birlikte 

tarihe gömüleceği yönündedir. 1974 yılı, Bask milliyetçiliği ve özellikle ETA 

için de bir dönüm noktası olmuştur. ETA yeni bölünmelere maruz kalmış ve 

bu bölünmeler Bask milliyetçiliği için günümüze kadar uzanacak yepyeni bir 

siyasal çerçeve oluşmuştur. Carrero Bianco’nun ölümü, ETA’nın bir bakıma 

tarih öncesi dönemini kapatmış ve çağdaş tarihini başlatmıştır. 

 
Demokrasiye Geçiş Döneminde Bask Milliyetçiliği (1976-1982) 

ETA’nın Şiddete Yönelmesi 

ETA, bildiğimiz gibi, silahlı mücadeleyi ideolojisinin ayrılmaz bir par- 

çası yapmıştır. Ancak bu tür mücadeleye, çeşitli nedenlerle, ilan ettiği ta- 

rihlerde ve yoğunlukta başlayamamıştır. Aslında şiddet, ETA’nın ideoloji- 

sinde belirli bir amaca ulaşmak için gerekli bir araçtır. Bu amaç, bildiğimiz 

üzere, Euskadi’nin bağımsızlığıdır; Tıpkı PNV’nin ki gibi. Ama PNV’nin 

bu amaca ulaşmak için kullandığı araç, kendi içinde pek tutarlı görülmese 

de özerklik statüsüdür. Bunun da aslında bir mantığı vardır, doğal olarak 

altının çizilmesi gereken bir başka husus, ETA’nın mücadelesinin demok- 

ratik bir ortamda, Franco diktatörlüğüne karşı bir mücadele olarak başla- 
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mış olmasıdır. ETA’nın düşüncesi, Franco rejiminin yıkılmasıyla birlikte, 

Euskadi’nin bağımsızlığı için uygun koşulların doğacağı yönünde olmuş, 

sonra silahlı mücadelenin, hükümeti KAS alternatifi çerçevesinde görüş- 

melere zorlayacak bir araç olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır. 

Konuya İspanya açısından bakıldığında, gerek ETA’nın, gerekse 

PNV’nin bağımsızlık amacı, kuşkusuz ayrılıkçılıktır. Bu, Sabino Arana’nın 

yaşadığı dönemde de, Franco diktatörlüğünde de ve doğal olarak demokra- 

siye geçiş döneminde de böyledir. Burada demokratik açıdan önemli olan, 

fikirlerin fikir aşamasında kalması, şiddet yoluyla, paylaşmayanlara empo- 

ze edilmemesidir. 

ETA-M esasen 15 Haziran 1977 seçimlerinden önce yaptığı açık- 

lama doğrultusunda bu yola girmiştir. O zaman ETA-PM’nin siyasi 

organı EIA’nın seçimlere girmesini engellemiştir. EIA, ETA’lardan 

uzaklaşmaya başladığında, bu kez, hükümet tarafından siyasi bir parti 

olarak yasalaşması reddedilmiştir. 

Bütün bu olup bitenlerden sonra, ETA’lar birleşmiş ve silahlı ey- 

lemlerini yoğunlaştırma aşamasına gelmişlerdir. Böylece İspanya’da 

80 yılı aşkın bir süredir var olan ayrılıkçılık sorununa şimdi bir de 

terörizm, ayrılıkçı terörizm sorunu eklenmiş olmaktadır. 

ETA-M’nın terör dalgası, 8 Ekim 1977 tarihinde, Vizcaya milletve- 

kili, Augusto Unceta’nın iki korumasıyla birlikte öldürülmesiyle baş- 

lamıştır. Nitekim, ETA, silahlı eylemlerine devam edecek ve cezaevle- 

rinde yeni mahkumları olacaktır. 

ETA’nın şiddeti yoğun biçimde sürdürme kararı, doğal olarak, terörle 

mücadele konusunu ve Fransa’yla terörle mücadelede işbirliğini günde- 

me getirmiştir. Franco döneminden bu yana, İspanya’nın tutumu, ETA’nın 

etkinliğinin kırılabilmesi için kendisine bu ülkede bulduğu serbestlik or- 

tamının ortadan kaldırılması gereğini vurgulamak olmuştur. Ancak o dö- 

nemde Fransa, ETA’nın mücadelesini, diktatörlüğe karşı mücadele olarak 

değerlendirmiş ve ülkesindeki “Bask mültecilere” bir ölçüde hoşgörüyle 

yaklaşmıştır. 1975 yılı İspanya’nın ilk kez terörle mücadele politikasını, 

karşı terör örgütü “İspanyol Bask Mangası” (BVE) aracılığıyla Fransa 

topraklarına, Kuzey Euskadi’ye taşımış olduğu yıldır. Çünkü dönemin 

İçişleri Müsteşarlığına göre, “Bu canileri, sığındıkları yerde gidip ara- 

mak” gerekmiştir. 



190 

 

 

   

İspanya’nın demokrasiye geçiş dönemine girmesiyle birlikte, İspanya 

ile Fransa arasında, terörle mücadele konusunda işbirliğinin ilk kez gün- 

deme gelmiş olduğu görülmektedir. Bir yıl önce, Ekim 1976’da Fransa ve 

İspanya İçişleri Bakanları, Michel Paniatowski ile Martin Villa’ya göre, 

ETA’nın İspanya’da kökünü kazıyabilmek için, örgütün Kuzey Euskadi’de 

sahip olduğu alt yapının yok edilmesi gereklidir. İki ülke arasında içişleri 

bakanları düzeyinde başlayan ilişkiler 1977 yılının ilk yarısında, Palma de 

Mallorca’da, Martin Villa ve Christian Bonnet arasında yapılan görüşmey- 

le devam etmiştir. Bunlar, ETA konusunda İspanya ile Fransa arasında baş- 

latılan ilk görüşmelerdir. ETA şiddet eylemlerini artırdıkça, bu görüşmeler 

sıklaşması ve ikili işbirliğinin geliştirilmesi kaçınılmazdır. 

Bir yandan Anayasa taslağı üzerindeki tartışmalar, diğer yandan da hü- 

kümet ile Parlamenterler Meclisinin ilgili komitesi arasındaki özerklik sta- 

tüsü konusundaki görüşmeler sürerken, bu sürecin dışında kalan abertzale 

sol iki blokta bir araya geliş bulunmaktadır. Sosyalist blokun temsilcisi 

Herri Batasuna, komünist blokun temsilcisi ise KKAS’tır. ETA-M, 

KKAS’a yönetim bloku adını vermekte, ancak kendisi de bu blokun silahlı 

öncülüğünü üstlenmektedir. Bu her iki grubun arasında kalan Euskadiko 

Eskerra (EE) ise kendi özbenliğini yitirmektedir. Ancak ilginçtir ki, bu 

grubun bir milletvekili, bir de senatörü bulunmaktadır. 

Anayasa taslağı komisyonda görüşülürken, Mayıs ayında ETA da terö- 

rist eylemlerini iyice tırmandırmaktadır. Anayasa taslağının komisyonda 

görüşüldüğü dönemde, Haziran başlarından itibaren, geniş anlamda Bask 

solu, yani abertzale sol ile aşırı sol partileri içeren bir kesim, Bask mil- 

liyetçiliğinin istediği şekle sokamadığı anayasanın red olunması için bir 

kampanya hazırlığı içindedir. ETA- PM’nin İspanyol ordusunu hedef alan 

eylemleri de işte bu anayasaya red kampanyası çerçevesinde gelişir. 

Anayasa taslağına bütün tepkiler özerklik sistemi konusunda gelmiştir. 

Sağ partiler sistemin, sonunda İspanya’nın bütünlüğünü tehlikeye düşür- 

mesinden kaygılanmakta, Bask milliyetçilerse, Euskadi’nin bağımsızlık 

yolunu tıkadığı gerekçesiyle tepki göstermektedirler. Sistem, ilk aşamada, 

kuşkusuz, İspanya’nın bütünlüğünü güvence altına almıştır. Demokrasinin 

o günkü düzeyi göz önünde tutulursa, sistemin federalleşmesi pek mümkün 

görülmemektedir. 
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Geleneksel Milliyetçilikteki Gelişmeler 

28 Ekim 1982 seçimleriyle başlayan dönemde, geleneksel milliyetçi- 

lik iki hedefe yönelmiştir: Özerk polis örgütünün (Ertzaintza) kurulması 

ve Euskadi’nin çift dilliğini hayata geçirecek bir Euskara yasası çıkarıl- 

ması. Ancak bu dönemde geleneksel milliyetçilik içinde patlak veren bir 

uyuşmazlık yukarıdaki hedeflere varılmasını güçleştirmiştir. Bu uyuşmaz- 

lık, esas itibariyle, Bask özerk sisteminin organizasyonuna ilişkindir. PNV 

içinde bir grup, merkezi bir kurumsal yapı önermekte ve bu yapının oluştu- 

rulmasında Bask özerk hükümetinin temel bir işlev görmesini tasarlamak- 

tadır. Bir başka grupsa, kurumsal yapının desantralizasyon temeline da- 

yandırılmasını ve bu oluşumda öncü rolün hükümet değil, parti tarafından 

üstlenilmesini öngörmektedir. Bu iki farklı yaklaşım, ileride göreceğimiz 

gibi, iki farklı politikaya ve parti içinde bir bölünmeye yol açacaktır. 

Bask Özerk Parlamentosu, 1982 yılı Kasım ayında, bir Euskara yasa-  

sı çıkarmıştır. Bu yasayla Bask toplumunun İsponyalca ve Baskça’ya aynı 

şekilde vakıf iki dilli bir topluma dönüşmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla 

hükümet, üç eğitim modeli oluşturmuş bulunmaktadır. A modelinde, İspan- 

yolca konuşan öğrenciler için “Euskara”nın ayrı bir ders olarak verilmesi, 

B modelinde, yine İspanyolca konuşan öğrencilere, iki dilde eğitim imkanı 

sağlanması. D modelindeyse isteyen öğrencilerin Euskara ağırlıklı bir eği- 

timden yararlandırılmaları öngörülmüştür. Böylece 80’li yıllarda eğitim gö- 

ren öğrencilerden üçte ikisinin İspanyolca’nın yanı sıra Euskara’yı, ikinci dil 

olarak bilmeleri, üçte birininse, Euskara’ya hakim olmaları hesaplanmıştır. 

1985-1987 arasında geçen iki yıllık süre, PNV açısından, direniş mil- 

liyetçiliğinden işbirliği milliyetçiliğine geçiş dönemi niteliği taşımaktadır. 

Bu dönem İspanya için de bir anlamda geçiş dönemidir. Çünkü İspanya 

uluslararası alandaki yalnızlığını, AET ve NATO’ya üye olarak, bu dönem- 

de kırmıştır. O bakımdan, 1985-1987 dönemi, İspanyol siyasal tarihinin 

belki de dönüm noktasını oluşturmaktadır. İspanya’nın bu dönemi aslında 

çok kolay geçmemiştir. PSOE hükümetinin, terörle mücadele çerçevesin- 

de, Euskadi’nin önder milliyetçi partisi PV’yi yanma alarak, soruna siyasi 

bir çözüm aramaya başlaması, bir çırpıda karşı terör örgütlenmesi gibi mü- 

cadele yöntemlerinin bir tarafa bırakılması sonucunu doğurmamıştır. Bir 

önceki bölümde de değinmiş olduğumuz üzere, GAL ikinci aşamadaki faa- 

liyetlerine 1985 yılıda, yani bu dönem içinde başlamıştır. Ancak PSOE’nin 

Avrupayla entegrasyona yönelik politikalarıyla, terörle mücadele alanın- 
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daki uygulamaları arasındaki çelişkiler yine bu dönemde aşılmıştır. Peki 

bu nasıl gerçekleşmiştir? Şimdi 1985-1987 dönemini incelemeye buradan 

başlayalım. 

 
Demokrasinin Konsolide Olduğu Dönemde Bask Milliyetçiliği 

(1988-1998) 

1988-1998 dönemi, İspanyol demokrasinin konsolide olduğu veya 

başka bir deyişle demokrasinin İspanya’da tam ve eksiksiz olarak işlediği 

dönemdir. Bu dönemde, demokrasinin ilk altı yılı içinde yapılan bazı anti- 

demokratik uygulamalar yinelenmediği gibi, söz konusu uygulamalar -ki 

başında karşı terör örgütlenmesi GAL gelmektedir- sadece yargı önünde 

değil kamuoyunda da sorgulanmaya başlanmıştır. Başka bir deyişle 1988- 

1998 döneminde, geçmiş dönemin antidemokratik uygulamalarının hesabı 

sorulmaya, kurulmuş olan gizli ilişkileri birer, birer ortaya dökülmeye baş- 

lamıştır. Demokrasi, her şeyden önce, bir açıklık, şeffaflık rejimi olduğun- 

dan, tüm bu gelişmelerin İspanyol demokrasisinin konsolidasyonunun bir 

işareti olduğunu kabul etmek gerekir. Aynı mantık çizgisi içinde 1982-1988 

döneminin tam bir demokrasi dönemi olmadığı ve İspanyol kamuoyunun 

bunu böyle kabul etmediği de ortaya çıkmaktadır. 

 
GAL Davası 

İspanya siyasal tarihinde kanımızca yeni bir dönem başlatan Ajuria 

Enea Paktı’nın temel ilkelerinden biri, terörizmle mücadelede demokratik 

hukuk devleti ilkelerine saygı gösterilmesidir. İspanya’da bu ilke 1987 yıl- 

ma kadar tam anlamıyla işletilmemiş, karşı terör örgütü GAL’ın faaliyet- 

lerine göz yumulmuş, sorumluları hakkında adalet mekanizması harekete 

geçirilmemiştir. Bu nedenle, İspanya’nın dünyadaki saygınlığına gölge 

düşmüş, demokratik niteliği tartışılmış ve için daha çok vahim yönü de, 

bu şekilde terör örgütünün eline, arayıp da bulamayacağı bir koz verilmiş- 

tir. GAL’ın faaliyetleri fiilen 1987 yılında durmuş ve İspanya bir yıl sonra 

Ajuria Enea Paktı’yla siyasi tarihinde yeni bir sayfa açmış olmakla birlik- 

te, geçmişin üzerine sünger çekilmesi de mümkün değildir. 

 
Baskların Otodeterminasyon Hakkının Gündeme Getirimesi 

PNV yönetimi (Euskadi Buru Batzar), 12 Aralık 1989 günü, Bask 

Özerk Parlamentosunda, Bask halkının otodeterminasyon hakkını ortaya 
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koyan bir karar alınması niyetini açıklar. Bu beyan, tahmin olunacağı üze- 

re, Bask milliyetçi partilerinin onayını alırken, PNV’nin koalisyon ortağı 

PSE-PSOE tarafından eleştirilir. PSE-PSOE’ye göre, dünyada sınırların 

kaldırılmasından söz edildiği bir dönemde böyle bir girişimde bulunmak 

“Üçüncü Dünyacı” bir yaklaşımın göstergesidir. Merkezi PSOE hükümeti 

içinse, gerek Katalanlarm, gerek Basklıların aldıkları inisiyatif, anaya- 

saya karşı olduğu gibi, İspanya’nın bütünlüğünü de tehlikeye düşür- 

mektedir. Sosyalistlerin kaygıları, Eusko Alkartasuna’nın, 18 Aralık günü, 

Bask siyasi partileri arasında, otodeterminasyon hakkının tanınmasını talep 

eden bir çoğunluk oluşturulması amacıyla, görüşmelere başlanmasını ve 

özerk parlamentoda bu doğrultuda alınacak kararın daha sonra Anayasa ve 

Özerklik Statüsünde gerekli değişikliklerin yapılması istemiyle İspanyol 

hükümetine bildirilmesini önermesiyle daha da artar. 

1990 yılının başında, PNV, EA ve EE, Bask Özerk Parlamentosuna, 

otodeterminasyon hakkının tanınmasını öngören karar tasarıları sunmuş- 

lardır. PNV ve EE’nin tasarıları, bu hakkın kademeli bir süreç sonunda 

tanınmasını öngörürken, EA, bu konuda İspanyol devletiyle müzakerelere 

başlanmasını şart koşan daha radikal bir tutum içindedir. PNV ve EE’nin 

daha sonra birleştirdikleri karar tasarılarında şu dört temel husus yer al- 

maktadır: 

Baskı halkı otodeterminasyon hakkına sahiptir. 

Otodeterminasyon hakkının kullanılması, demokratik, kademeli ve di- 

namik bir süreçtir. 

Özerklik Statüsü ve bir statünün geliştirilmesi, otodeterminasyon hak- 

kının kullanılmasına ulaşacak tek yoldur. 

Bu konuyla ilgili girişimlerin geliştirileceği tek yetkili organ Bask 

Özerk Parlamentosudur. 

Görüldüğü gibi, PNV, otodeterminasyon hakkının kullanılmasına, kade- 

meli olarak, özerklik sisteminin geliştirilmesi, yani birçok alanda yetkilerin 

merkezden özerklik kurumlarına aktarılması yoluyla ulaşılmasını öngör- 

mektedir. Bu da, Arzallus’un yukarıda belirtmiş olduğu gibi, otodetermi- 

nasyon hakkının kullanılması zamanının gerçekten de gelmediğini ortaya 

koymaktadır. Aslında bu noktada Sabino Arana’nın temel felsefesini bul- 

mak mümkündür. Anımsanacağı üzere, Arana’nın özerkçiliği, bağımsızlığa 

giden yolda bir araçtır. Özerklik geliştirildikçe bağımsızlığa ulaşılacaktır. 
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Terör ve Terörle Mücadeledeki Gelişmeler 

Başbakan Felipe Gonzalez’in söylediği gibi, 1992 yılı İspanya için  

son derece önemli bir yıldır. Barcelona’da Olimpiyat Oyunları, Sevilla’da 

EXPO-92 ve Madrid’de de, uluslararası kültürel etkinlikler öngörülmek- 

tedir. O bakımdan, ETA da, bu etkinliklerin gerçekleştirileceği üç kenti, 

Barcelona, Madrit ve Sevilla’yı, gelecekteki eylemlerinin başlıca hedefleri 

olarak görmektedir. 

ETA’nın 1992 yılı stratejisi, hükümeti diyalog sürecine zorlamak ama- 

cıyla, körterör eylemlerine girişmek yönündedir. Nitekim yılın ilk 17 günü 

içerisinde gerçekleştirdiği eylemlerle, Barcelona, Valencia ve Bilbao kent- 

lerinde toplam beş kişinin hayatını yitirmesine neden olmuştur. ETA’nın 

bu mesajını değerlendiren İspanyol istihbaratı, Fransa’nın, o dönemde ya- 

yınlanan basın haberlerinde yeterli olmadığının sık sık belirtildiği terörle 

mücadeledeki işbirliğinin arttırılması gereği üzerinde durmaktadır. İçişleri 

Bakanı Corcuera, 29 Ocak günü bu amaçla, Paris’e gizlice giderek Philippe 

Marchand’la gizli bir görüşme yapmıştır. 

İspanyol hükümetinin sabırsızlıkla beklediği “ses getirecek” operas- 

yon, 29 Mart 1992 tarihinde gerçekleştir. ETA yönetimini oluşturan üç li- 

deri, Francisco Mügica Garmendia (Pakito), Jose Luis Alvarez Santa 

Cristiana (Txelis) ve Jose Aıregui Erosturbe (Fitti), o gün Bidarî’da top- 

lantı halindeyken, Fransız polisince ele geçirildi. Bu operasyonda üç lide- 

rin yanı sıra, 10 kişi daha yakalandı. Operasyon, Fransa dışişleri bakanına 

göre, ETA için büyük bir darbe. Fransız ve İspanyol polisi için kuşkusuz 

önemli bir başarıdır. 

16 Şubat 1993 tarihinde, Fransız polisinin ETA’ya yönelik operasyon- 

ları sonucu, ETA’nın yine tarihi olarak nitelendirilen militanlarından Jose 

Manuel Paguaga Gallastegui (Peixoto) ile Augustin Zamora (Poeta) ve 

birçok ETA üyesi ele geçirilmiştir. Bu operasyonun ardından, edinilen yeni 

bulgular sayesinde, Barcelona Komandosu’nun eski yöneticilerinden Ra- 

fael Caride Simon, Toulouse’daki bir kafeteryada yakalanmıştır. ETA’ya 

Fransa’da ardı ardına indirilen batı darbeler, teröre bir an önce son verecek 

yeni bir diyalog sürecinin devreye sokulmasını da kaçınılmaz olarak gün- 

deme getirmiştir. 

1974 yılının son günlerinde, bütün dikkatler ETA terörüyle mücadelenin 

bir başka veçhesine, karşıterör örgütlenmesinin yargılanmasına çevrilmiştir. 
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Ayrıca 1994 yılından itibaren, terörle mücadele politikasının yukarıda 

değindiğimiz silah bırakan eylemcilerin topluma yeniden kazandırılmaları 

(reisencerciön) üzerindeki tartışmalar alevlenmiştir. 

1995 yılı, her ne kadar ETA’nın 19 Ocak’ta Madrid’de gerçekleştirdiği 

ve bir belediye memurunun ölümüne yol açan bir terör eylemiyle başlamış- 

sa da, terörün diyalog yoluyla sonuçlandırılması konusunda oldukça ümit 

vermiştir. Bu eylemin ardından, ETA’nın üç yöneticisi, 1980 yılı Nobel 

Barış Ödülü sahibi Adolfo Perez Esquivel’e arabuluculuk önermek üzere, 

Buenos Aires’e gitmiştir. Uzun görüşmelerden sonra ETA’nın önerisini be- 

nimseyen Esquivel, Haziran ayında, terör örgütünün mektubunu Madrid’de 

Marganta Robles’e iletmiştir. Süper bakan Belloch, ETA’yla doğrudan gö- 

rüşmeye ve uluslararası aracılık kurumuna karşı olduğunu belirtmiş olmak- 

la birlikte, bu konuda Robles ile Esquivel arasında çeşitli mesaj teatileri 

olmuştur. 

ETA, 1995 yılında, önce PP lideri Jose Maria Aznar’a, sonra Kral Juan 

Cartos’a karşı giriştiği, ancak başarılı olamadığı suikastlerle uluslararası 

camianın dikkatini, Bask sorununa çekmeyi denemiştir. Belki bu şekilde 

hükümetle diyalog konusunu gündeme getirdiği bir ortamda, sanıldığı gibi 

zayıflamadığı, aksine gücünü koruduğu mesajını vermek istemiş olabilir. 

ETA, yılın sonuna doğru terörünü tırmandırmıştır. Fonseca’ya göre,  

bu dönem terör örgütünün Esquivel aracılığıyla yaptığı diyalog önerisinin 

olgunlaşması için ilan etmiş olduğu ateşkes süresinin sonuna rastlamak- 

tadır. M PP Genel Başkanı Jose Maria Aznar, 3 Mart 1996 seçimlerinin 

sonuçları belli olduğunda, tek seçeneğinin milliyetçilerle ittifak olduğunu 

çok iyi bilmektedir. O bakımdan, PP kurmayları milliyetçi partilerle gö- 

rüşmelerinde, beklenenin ötesinde esnek olmuşlar ve uzun pazarlıklardan 

sonra hedeflerine varmışlardır. İlk anlaşma, 11 Nisan 1996 günü, Kanarya 

Koalisyonu’yla (CC) imzalanmıştır. CC’nin mecliste 4 milletvekili vardır. 

İkicni ve en önemli anlaşma, uzun müzakerelerden sonra ClU’yla 4 Nisan 

tarihinde sonuçlandırılmış ve böylece PP mecliste salt çoğunluğa ulaşmıştır. 

Bundan sonra, PNV ile anlaşmaya varılıp varılmaması o kadar da önemli 

değildir. (Parlamento aritmetiği açısından doğal olarak). Yoksa uzun yıllar 

birbirlerini düşman olarak görmüş bu iki partinin bir anlaşmaya varmaları 

sembolik olarak büyük bir anlam taşıyacaktır. Sonunda, bu da olmuş, PP 

29 Nisan tarihinde PNV’yle de anlaşma imzalanmıştır. Böylece UCD’den 

sonra ilk kez bir orta sağ parti İspanya’da iktidara gelmiş olmaktadır. 
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ETA’nın PP’ye ve PP hükümetine bakışı, aslında PSOE’ye bakışından, 

teorik olarak, pek farklı değildir. PP sonuç itibariyle PSOE gibi merkeziyet- 

çi bir partidir ve Bask politikası da, aşağı yukarı aynı çerçevede alacaktır. 

Ancak ETA’ya göre, PP bir sağ parti olduğundan diyalog konusunda daha 

geniş bir manevra kapasitesine sahiptir. Terör örgütü, gerçekleştireceği ey- 

lemlerle, hükümeti diyaloğa zorlayacağı kanaatinde olduğundan, PP’yi he- 

def elan eylemleri iktidara geleceği işaretlerinin alınmaya başlandığı 

1995 yılından itibaren gerekleşmiştir. Gregoria Ordonez suikastinden 

önce bu partiyi hiç hedef almamış olması ilginçtir. 

ETA, Aznar Hükümeti’nin kurulmasından sonra PP’nin diyalog konu- 

suna tamamen kapalı olduğunu anlamakta güçlük çökmemiştir. ETA ken- 

di mantık çizgisi içinde, PP’li yerel yöneticilere yönelik terör eylemlerine 

başlamıştır. 

PNV, her ne kadar Aznar Hükümeti‘yle bir paket imzalamış ve koa- 

lisyon ortağı konumuna gelmişse de, hükümetin “reinserciön” uygulama- 

larından daha önce belirttiğimiz gibi, kısıtlamaya yönelik politikasından 

ve teröristlerin cezalarını sonuna kadar çekmesi gerektiği yolundaki söy- 

leminden rahatsızlık duymaktadır. Gonzales Hükümeti’nin son dönemin- 

de başlamış olan bu rahatsızlık, PP’nin icraatıyla had safhaya ulaşmıştır. 

PNV’ye göre, bu tür bir uygulama terör örgütüyle ters düşen militanların 

devlet saflarına çekilmelerine yönelik çabaları olumsuz yönde etkilemek- 

tedir. Ayrıca, aynı amacı günden mahkum edilmiş etarraların İspanya’nın 

çeşitli hapishanelerine dağıtılması politikasını da anlamsız hale getirmek- 

tedir. Bu politikadan, kuşkusuz, ETA çok rahatsızdır. 

12 Eylül 1998 günü, İspanyol kamuoyu, bomba gibi bir haberin 

şokunu yaşamıştır. PNV, EA ve HB, abertzale solun güdümündeki 19 

sivil toplum örgütünün ve merkez partilerinden Birleşik Sorun (IU) 

katılımıyla, Navarra’nın Estella veya Baskça adıyla Lizarra kendinde, 

ETA’yla diyalog öngören bir bildirinin altına imza atmışlardır. Hükü- 

met ve PSOE temsilcilerinin haber bültenlerine yerleştirdikleri ilk tepki, 

Ajuria Enea Paktı’nı görünürde paramparça eden bu bildiriyi reddetmek 

olmuştur ama, 25 Ekim 1998 tarihinde yapılacak özerk parlamento seçim- 

lerine bir ay kadar bir süre varken yayınlanan bu bildirinin, kuşkusuz, Bask 

siyasi yaşamını çok yakından ilgilendiren önemli yankıları olacağı da bir 

vakıadır. Ajuria Enea Paktı’nın ince bir yaklaşımla terörü kınayan ve teröre 

destek veren, demokrat ve şiddet yanlısı olarak ikiye bölmüş olduğu Bask 
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milliyetçileri, Lizarra Bildirisi ile yeniden bir araya gelmiştir. Hem de terö- 

re diyalog yoluyla son verme iddiasıyla... 

Lizarra Bildirisi, esas itibariyle, teröre diyalog yoluyla son verilmesi 

için iki kademeli bir müzakere süreci öngörmektedir. Birinci kademe, iste- 

yen herkese açık, her konunun serbestçe tartışılacağı bir tür öngörüşmeler- 

den oluşacaktır. İkinci kademeyse, gerçek anlamıyla bir müzakere süreci 

başlatacak ve bu süreçte temel olarak siyasi egemenlik ve toprak sorun- 

ları ele alınacaktır. Bu akademinin her türlü şiddetten yoksun bir ortamda 

cereyan etmesi öngörülmektedir. Başka bir deyişle ETA’nın ateşkes ilan 

etmesi söz konusu olacaktır. Bu müzakerelerden çıkan sonucun Bask hal- 

kının onayına sunulması öngörülmekte ve halkın vereceği karara da sadece 

İspanyol değil, Fransız devletinin de saygı göstermesi beklenmektedir. Bu 

beklenti, kuşkusuz, müzakere sürecinde ele alınacak siyasi egemenlik ve 

toprak sorunlarının hangi yönde gelişeceği hakkında ipucu vermektedir. 

Bask milliyetçiliğinin otodeterminasyon hakkına ve toprak birliğine iliş- 

kin istemleri müzakere sürecinde mutlaka dile getirilecek ve bu istemlerin 

1978 Anayasasına ve Guernica Statüsü’ne deri edilmesi tartışılacaktır. 

Sonra muhtemelen Bask milliyetçiliğinin çoğunluk konumunda bulunacağı 

görüşmeler, yukarıdaki konularda milliyetçi talepleri gözönünde bulundu- 

ran bir metnin benimsenmesiyle noktalanacaktır. Aksi takdirde, ETA’nın 

nihai olarak silah bırakabileceğine kimse inanmamaktadır. 

ETA, Lizarra Bildirisi üzerinde tartışmalar yapılırken 16 Eylül gecesi, 

tamamen Euskaraca yazılmış bir bildiriyle, tek yanlı olarak ve tarihinde ilk 

kez belirsiz bir süre için ateşkes ilan ederek, bu konudaki iyi niyetini ortaya 

koymak istemiştir. 

ETA, 16 Eylül tarihli bildirisinde, Lizarra Bildirisi’ni desteklemek ama- 

cıyla ilan ettiği ateşkesin nihai bir nitelik kazanabilmesi için olayların ge- 

lişmesini ve önerilerine uygun bir yanıt verilmesini bekleyeceğini vurgula- 

maktadır. Ateşkes, 8 maddelik bildirinin son iki maddesinde yer almakta ve 

önceki maddelerle ilintili bir şekilde sunulmaktadır. O bakımdan ETA’nın, 

bir kere bu süreçten ne beklediğini görmek, bu amaçla da bildirinin bütü- 

nüne göz atmak gerekecektir; 

a) ETA, bugün gelinen noktada, Euskal Herna’nın bağımsızlığı yolun- 

da yeni anlaşmaların ve uzlaşma noktalarının çıktığını görmektedir. Temel 

amaç, anlaşılacağı üzere, Euskal Herria’nın bağımsızlığıdır. ETA’nın Eus- 

kal Herria’yla kastettiği sadece Euskadi değil, Navarra ve Iparralde’yi 

de içeren tarihi Bask Devletidir. 
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b) ETA, müzakere sürecinin egemenlik konusuyla ilgili olması, bu yön- 

de gerekli uzlaşmalara varılması ve somut adımları atılması için çağrıda 

bulunmaktadır. 

c) Atılması gereken adımların başında, bünyesinde Navarra ve 

Iparralde’nin üç bölgesini de içeren bir tek birim oluşturulması amacıy-  

la mevcut bölünmüşlüğün aşılması gelmektedir. Başka bir deyişle Euskal 

Herria’yı oluşturan yedi bölgeyi birbirinden ayıran İspanyol-Fransız sınırı- 

nın kaldırılması istenmektedir. 

d) Eğer siyasal ve sosyal güçler bu amacı paylaşabiliyor ve bu yönde 

somut adımlar atabiliyorlarsa, ETA tarafından alkışlanacak, desteklenecek 

ve korunacaktır. 

e) Euskal Herria Projesi İspanya ve Fransa’ya çatışma halindedir. Bu 

yüzyıllık çatışma Bask vatandaşlarına göstermiştir ki, İspanya ve Fransa’ya 

bağımlılık kendi varlıklarını yok etmektedir. O bakımdan yukarıdaki hu- 

suslarla mutabık olanların, Euskadi’nin yok edilmesi amacını güdenlerle 

ilişkilerini koparması ve zincirlerini kırması zamanı gelmiş, geçmektedir. 

f) Euskadi’de bağımsızlığa giden yoldaki gelişmeleri göz önüne alan 

ETA tek yanlı olarak silahlı eylemlerini askıya almayı kararlaştırmış bulun- 

maktadır. Bundan böyle faaliyetlerini, savunma hakkıyla sınırlı tutacaktır. 

g) ETA, bağımsızlığı elde etmenin bütün sorumluluğunun Bask halkın- 

da üstlenilmesini arzu etmekte, alacağı yanıtın da aynı doğrultuda olacağı 

umudunu taşımakta ve ileride meydana gelecek gelişmelerin ateşkesin ni- 

hai nitelik kazanmasını belirleyeceğini belirtmektedir. 

Sonuçta ETA’nın belirlemiş olduğu hedef, Sabino Arana’nın ütopya- 

sının, hem de demokratik bir süreç içinde gerçekleştirilmesidir. ETA’nın 

bildirisinde Euskal Herria’nıh içinde bulunduğu durumun bir de analizi 

yâpılmaktadı. Bildirimde idealizmin dozu öylesine yüksektir ki. insanın 

kendisini başka bir dünyada, bulutların üzerinde bir yerlerde hissetmemesi 

mümkün değildir. 

Bu yaklaşım doğal olarak demokratik değildir ve terör örgütünün KAS 

alternatifini, demokratik bir alternatif olarak sunması da özündeki anti- 

demokratik niteliği ortadan kaldırmamaktadır. 

Bask Profesör Juan Olobarria Angra’nın El Pais gazetesinin 18 Eylül 

tarihli nüshasında yayınlanan bildiride altını çizmiş olduğu üzere, anti-de- 
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mokratik niteliği öylesine açıktır ki, milliyetçi oyların sadece % 5 dolay- 

larında olduğu Kuzey Euskadi adını bile konuşabilmektedir. Bu bölgenin 

Fransa’dan ayrılmasına, kendileri değil de ETA’ını, PNV’ıni yoksa baş-  

ka birileri mi karar verecektir? Olabarria Agra, anılan yazısında, eğer %   

5 milliyetçi oya sahip bir bölgenin kurulacak Euskal Herria’ya katılması 

otodeterminasyon hakkı adına talep ediliyorsa, bu hakkın ETA’nın kafasın- 

daki anlamın, bizim anladığımızdan çok daha farklı olduğunu vurgulamak- 

tadır. Burada otodeterminasyon hakkını kullanacak olan, Olabarria 

Agra’ya göre gerçek kişiler değil, “Delirmiş” bir vatanseverin zihnin- 

de canlandırdığı bir ülkedir. Demokrasilerde kuşkusuz herkesin herşeyi 

savunmaya ve talep etmeye hakkı vardır, ama dayatmaya hem de demokra- 

tik olmayan şeyleri dayatmaya hakkı yoktur. Juan Olabarria Agra’ya göre, 

bu komedinin organizasyonunda başrolü oynayan PNV’dir. 

PNV Başkanı, 19 Eylül günü, Başbakan Jose Maria Aznar’la görüş- 

müştür. Basına yansıyan kadarıyla, başbakanın ilk arzusu, teröre son ve- 

rilmesi konusu ile otodeterminasyon gibi siyasi konuların birbirlerinden 

ayrılmasıdır. 

PNV Başkanı Xabier Arzallus, Başbakan Aznar’la yaptığı görüş- 

mede, terör konusunda diğer siyasi konularda ayrıcalığı hususunda 

güvence verdiğini açıklamıştır. Dolayısıyla bir yılı aşacak kadar uzun- 

sürebilecek bir ateşkes söz konusu olabilecekti. 

Anagasti’ye göre otodeterminasyon talebini bugünkü Euskadi’yle sı- 

nırlandırmış olduğu anlaşılmaktadır. Bu noktada, PNV, Katalan milliyetçi 

CIU ve Galicia milliyetçisi BNG ile Barcelona Deklarasyonu çerçevesinde 

buluşmaktadır. 

İspanya’da merkez-periferi ilişkilerindeki önemli görüş ayrılıkları 

devam etmektedir. Bu görüş ayrılıklarının uzlaştırılması bugün için pek 

mümkün görünmemektedir. Bu olumsuz tabloda belki cılız bir umut ışığı 

vardır; tarafların demokrasiye, dolayısıyla halk idaresine rıza göstermeleri, 

25 Ekim özerk parlamento seçimlerinde böyle bir eğilim her iki ta- 

rafta belirgin bir şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. PNV, EA ve EH 

Lizarra’da milliyetçi bir cephe oluşturmuşlar ve hedeflerinin toplam 

oyların salt çoğunluğuna ulaşmak olduğunu açıklamışlardır. 

Quo vadis? Bu sorunun yanıtı, Bask milliyetçiliği tarihini bilenler için 

açıktır; arzu edilen bütün PNV örgütüyle, Eusko Alkartasuna ve Euskal 

Herritarrok’la birlikte, Sabino Arana’nın çizdiği hedefe doğru koşmaktır. 
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Bask milliyetçiler hede’e varmak için bütün olanaklarını kullanmışlar, 

ırkçılıktan Marksizm ve Leninizm’e Avrupa federalizminden Maoculuğa, 

Etnisizmden Troçkizm’e, Hıristiyan demokratlıktan şehir gerillacılığına ka- 

dar her türlü renge girmişler ve bugünlere gelmişlerdir. Şimdi, kendileri ya- 

ratmış oldukları terörü sona erdirmek için, varmak istedikleri hedefe giden 

bütün yolların açılmasını talep etmektedirler. Anlaşılan, Euskal Herria’ya 

giren bu yol birkez de böyle zorlanmaktadır. Ama artık karşılarında Make- 

tanya değil, XXI. yüzyılın demokratik değerlerini özümsemiş bir İspanya 

vardır. Acaba Bask milliyetçiliği, XIX. yüzyıldan kalan felsefesiyle, içinde 

bulunduğumuz bu demokratik ortamda, nereye kadar gidebilecektir? İşte 

önümüzdeki yıllarda yanıtı aranacak temel soru bu olacaktır belki de... 

1979 yılında Bask ülkesine yerel bir parlamentoyu da kapsayan belirli 

ölçülerde özerklik verildi. Fakat ETA’ya göre, bu yalnızca İspanya’dan tam 

bağımsızlığın önünde bir engeldi. 

Uzun bir süre, eski Sovyetler Birliği, Küba ve Güney Yemen’den des- 

tek aldığı iddia edilen ETA’nın gücü 1987 yılında, Fransız polisi ile İspan- 

yol polisinin yaptığı işbirliği sonunda, giderek zayıfladı. 

Fransız polisi, 29 Mart 1992’de Fransa’nın Bidart kasabasında, Üç ETA 

yöneticisini yakaladı. 

ETA, bugün eylemlerini kesmek için, İspanyol devletinden bütün ETA 

tutuklularının serbest bırakılması, bağımsızlık isteyen partilerin legal hale 

gelmesi, İspanyol polisinin Bask bölgesini terk etmesi, işçi sınıfına yaşam 

koşullarının iyileştirilmesi, otonom statünün daha güçlendirilmesi, özerk 

Navara’nın Bask bölgesine dahil edilmesi, halka kendi kaderini kendisi- 

nin tayin etme hakkının verilmesi, Bask bölgesindeki İspanyol askerlerinin 

Bask hükümeti tarafından denetlenmesi gibi isteklerde bulunuyor. Herri 

Batasuna’nın bir kolu olan KAS’ın ortaya attığı bu öneriler, ETA tara- 

fından da benimseniyor. 

Jose Antonio, Urruti Coechea Bengoechea (Jose Temera), Francis- 

co Mugica Gaımenclia (Artapalo Pauguito), Santiago Amospide Sa- 

rosola (Santi Patros kod adlı bu lider, 1978’de Fransa’da yakalandı), 

Javier Maria (Atksalo), Josa Javier Rabaleta Elosegui (Waldo) ve Eloy 

Uriarte Diaz de Gereno (Senyor Rabies veya El Robles) örgütün önem- 

li yerlerinde bulunan liderler idi. 

Güvenlik kuvvetlerini hedef seçen ETA, politikacılar, sanayiciler, hatta 

seks filmi gösterilen sinemalara da saldırıyordu. 
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İspanya’nın Bask illeri Vizkaya, Alava, Guipuzka, Navarra ve 

Fransa’nın Bask illerinde faaliyet gösteren ETA’nın, 200 civarında aktif 

üyesi vardır. Bu komandolar 3-4 kişilik hücreler şeklinde teşkilatlanmışlar- 

dır. ETA’nın uluslararası bağlantıları oldukça geniştir. Benzer özelliklere 

sahip geçici İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu’yla ve diğer Marksist örgütlerle 

ilişkisi vardır. ETA’nın birçok üyesi de Ortadoğu’daki kamplarda eğitil- 

mişlerdi. 

ETA, İspanyol hükümeti yetkililerini, askeri ve güvenlik kuvvetleri 

üyeleri ile ılımlı Basklıları, suikastleri için hedef alır. Bunlara ilaveten ör- 

güt, ekonomik hedeflere ve turistik yerlere karşı birçok bombalama olayını 

üstlenmiştir. ETA terör için gerekli parayı adam kaçırıp alınan fidyeler, si- 

lahlı soygunlar ve zorla alınan “Devrim vergileri”nden sağlar. ETA büyük 

banka soygunları ve fidyelerden milyonlarca dolar kazanmıştır. 1981-1986 

ve 1987 yıllarında, ardarda kaçırdıkları ünlü işadamlarını haftalarca rehin 

tutup 7.3 milyon dolar gibi yüksek miktarda fidye aldıktan sonra serbest 

bıraktılar. İspanyolların ünlü futbolcusu Qini de ETA’nın kaçırıp, fidye al- 

dıktan sonra salıverdiği isimlerden biridir. 

ETA’nın, 1968’den bu yana 500’den fazla kişinin ölümünden sorum- 

lu olduğu tahmin ediliyor. Bombalı saldırı, adam kaçırma ve suikast gibi 

birçok eylemi bulunan örgüt, 1973 yılında İspanya’nın o zamanki Baş- 

bakanı Carreo Blanco’nun şoförü ve bir güvenlik görevlisiyle birlikte 

öldüğü olayda, zırhlı araç 15 metre havaya uçmuştu. 1974 yılının Eylül 

ayında Madrid’de, güvenlik kuvvetlerinin gittiği bir kafeteryaya bomba 

koyan ETA, 13 kişinin ölümüne sebep olurken, olayda 70 kişi de yaralandı. 

ETA militanları, Ekim 1976’da, Kral Carlos’un başdanışmanını, 

şoförünü ve 3 güvenlik görevlisini öldürdüler. Örgüt liderlerinden Gar- 

mendia, 1984 yılında 20 kişinin ölümünden sorumlu tutularak Fransa’da 

yakalandı, ancak delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. 1986 yılının Ekim 

ayında ise Guipuzka ili valisi General Garida, arabasına plastik patlayıcılar 

konularak havaya uçuruldu. 

1989 Nisan’ında İspanyol yetkililer ile ayrılıkçı Bask örgütü ETA ara- 

sındaki görüşmeler anlaşmazlıkla sonuçlandı. Bunun üzerine ETA’ya men- 

sup teröristler, yeniden saldırılara başladılar. Bombalı mektuplarla ve ülke- 

nin kuzeyindeki demiryollarına mayın döşemekle sürdürülen eylemlerde 

çok sayıda insan öldü. 
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Bask bölgesinin tam bağımsızlığı için açtığı savaşı sürdürmekte ka- 

rarlı olan ETA örgütünün saldırılarını Avrupa Parlamentosu’na getiren 

İspanyol hükümeti, yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine Fransa ve 

Cezayir işbirliği önerisini kabulederek, ülkelerinde bulunan ETA militan- 

larının İspanya’ya iade edileceklerini açıkladılar. ETA gerillalarına karşı 

birçok başarılı operasyon gerçekleştirilmesine rağmen, büyük destek gören 

ETA’nın kanlı eylemleri devam etmektedir. 

1968 yılında başlattığı saldırılarda 500’den fazla kişiyi öldüren ve 1982 

Ocak ayında 3 ton silah ve malzemesi ele geçirilen ETA’nın, 1989 son- 

baharındaki saldırılarında Carmen Tpole Gonzoles adlı savcı kadın 

öldürüldü. Bu arada ETA yanlısı bir milletvekili de düzenlenen suikast 

sonucu hayatını kaybetti. Bu olaydan sonra Bask bölgesinin üç eyaletinde 

geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Çatışmalarda ETA’nın en önemli beş 

hücresinden biri olan ARAVA komando birimi tümüyle dağıldı. 43 cina- 

yetten sorumlu olan hücrenin üç militanı, bir TIR ile Fransa’ya kaçmak is- 

terken öldürüldü. Bu operasyonlar sonucu 50 kişi gözaltına alınırken, ETA 

özellikle Bilbao ve San Sebastian bölgesinde büyük darbe yedi. 

Franco’nun başlattığı Bask dilinde konuşma yasağı ölümüne kadar 

sürdü. 1980’de yapılan bir referandum ile Basklılara muhtariyet tanın- 

mıştı. Seçimlerde bu bölgeden İspanyol Parlamentosuna seçilenler “Bask 

temsilcileri” olarak anılmaya başlandı. Resmi binalara dahi Bask bayrağı 

asılmaya başlanmıştı. Ancak, ETa şiddet eylemlerinden vazgeçmedi. ETA 

teröristleri, zaman zaman büyük eylemler yapmalarına rağmen, dünyada- 

ki bazı benzerleri gibi ordulaşmış bir grup değildir. Eylemleri daha çok 

bombalama ve pusuya düşürme biçimindedir. Ağır silahları yoktur. Eği- 

tim imkanları kısıtlıdır. ETA teröristleri, İspanya’da eylem yaptıktan sonra 

Pireneler’i kolaylıkla aşarak Fransa’da yaşayan 80 bin soydaşı arasında 

kaybolabilmektedir. 

1991 Ekim ayında, Madrid’de üç önemli bombalama olayı gerçekleş- 

tirildi. 

21 Kasım 1991’de bir polisi 2 yaşındaki çocuğuyla birlikte havaya uçu- 

ran ETA’lı teröristler, 1978-92 arasında 26 çocuğu öldürdüler. Örgütün 1991 

yılı içinde işlediği 42 cinayetin 7’sini, 16 yaşındaki çocuklar oluşturdu. 

16 Ocak 1992 günü Barcelona Yaz Olimpiyatları’nı protesto eden ETA, 

olimpiyat köyünden geçen 2 İspanyol subayı öldürdü. 
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6 Şubat 1992 günü ETA eylemleri devam etti. Ocak ayında 6 askeri 

öldüren ETA, Madrid’de bir askeri minibüsü uzaktan kumandalı bomba ile 

havaya uçurdu. Patlamayla birlikte otoda bulunan 3’ü subay 5 kişi öldü, 7 

kişi de yaralandı. 

26 Şubat 1992 günü Kuzey İspanya şehirlerinden Gvetxo’da bir güven- 

lik görevlisi öldürüldü. 

Ocak ve Şubat ayında militanları 18 kişiyi öldüren ETA’nın İspanya 

parlamentosundaki uzantısı Herıi Batasuna Partisi’nin 2 milletvekili ile bir 

yöneticisinin tutuklanması 23 Mart 1992 tarihinde istendi. (Teröristleri yar- 

gılayacak Carlos Beren, söz konusu milletvekillerince tehdit edilmişti.) Bu 

istek İspanya kamuoyunda tartışmalara yol açtı. İspanyollar ETA yanlıları- 

nı tutuklayamadı ama, Fransa örgüte ağır darbeler vurdu. 

Şubat 1992’de İspanya sınırına yakın Bidaıt  kentinde  bir  evi  ba-  

san Fransız polisi örgütün lideri “Artapalo” kod adlı Francisco Mugica 

Garmendia’yı yakaladı. 

ETA’nın askeri liderinin de içinde bulunduğu 10 kişinin yakalanma- 

sından sonra, örgütün mali işler sorumlusu 55 yaşındaki Sabino Euba, 

Meksika’ya kaçmak isterken yakalandı. Operasyonlarda ETA’nın iki 

numaralı adamı JoseLuis Alvarez ile bomba uzmanı ve askeri kadro 

sorumlusu Joseba Arreg ve Errostarbe’de ele geçirildi. Fransız İçişleri 

Bakanı Philipp Marchandı, ETA’nın lider kadrosunun ele geçmesiyle örgü- 

tün tamamen çöktüğünü açıklamıştı. 

Bilbao’daki bombalama olaylarıyla yeniden eylemlere başlayan ETA, 1 

Haziran 1994’de Madrid’deki evinden çıkan general Juan Josa Hemandez 

Rovia’yı kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. 

28 Ağustosda ETA üyesi 3 kişinin Urugay’dan İspanya’ya iade edil- 

mesini protesto amacıyla düzenlenen gösteri sonrası, San Sebastian’da 

birçok araç ateşe verildi, bazı dükkanlar yağmalandı. 

Fransa’nın Bayone kenti yakınlarında 16 Eylül 1994’de düzenlenen 

operasyonda, ETA liderlerinden Pedro Maria ile Jose Martin Lopez Casta- 

nares çok sayıda patlayıcı maddeyle birlikte yakalandı. 

19 Nisan 1995’de Madrid’de bombalı bir otomobil ile düzenlenen ey- 

lem sonucu Halkçı Parti lideri Jose Maria Anzar ile 10 kişi yaralandı. 
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Haziran ayında ise Madrid’de bombalı bir eylem daha düzenleyen ETA, 

bir polisi öldürdü. 

İspanya Kralı Juan Caılos’a suikast planladığı sanılan ETA militanları 

1995 Ağustos ayında, kralın Palına de Mallorca adasındaki yazlık sarayının 

yakınlarındaki bir apartmanda otomatik silahlarıyla birlikte yakalandı. 

11 Aralık 1995 tarihinde Madrid’de bir askeri aracın geçtiği caddede 

park eden bir başka araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 6 kişi 

öldü, 15 kişi yaralandı. 

ETA’nın ateşkes sürecine girerek dört yıl kanlı eylemlere ara ve- 

rerek, siyasi platforma faaliyet göstermesi bölgede barış rüzgarlarının 

estiğini gösteriyordu. Ancak, örgüt içerisnde eylem yanlısı grupların ağır 

basması üzerine askeri faaliyetlere yeniden başladı. ETA’nın gerçekleştir- 

diği cinayetler, geniş halk kitlesinin tepkisine neden oluyordu. Sokaklara 

dökülen Basklılar teröre karşı tepkilerin idile getiriyorlardı. Bun rağmen 

ETA, hedef seçtiği kişileri yok etmeyi sürdürdü. 

1999 yılının Aralık ayında İspanya’nın kuzeydoğusundaki Calatayud 

bölgesinde, Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ETA örgü- 

tüne ait olduğundan şüphelenilen 500 kilogramdan fazla patlayıcı madde 

ele geçirildi. 

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, başkent Madrid’e doğru 

yol alan bir kamyonda bulunan patlayıcının bir bombalı saldırıda kullanıla- 

cağının belirlendiği kaydedildi. 

Açıklamada sürücünün gözaltına alındığı bildirilirken, bir kutuda bulu- 

nan patlayacınm basit bir mekanizmayla patlatılabilecek şekilde hazırlan- 

dığı kaydedildi. 

Kasım 1999’da 14 aydır sürdürdüğü ateşkese son verdiğini açıklayan 

ETA, 2000 yılı içerisinde 15 kişiyi öldürdü. 

23 Ocak 2000’de barış görüşmelerinin anlaşmazlıkla bitmesi üzeri-  

ne, ETA’nın Madrid’deki iki otomobile yerleştirdikleri bombalar patladı. 

Olayda bir yarbay öldü. 

Ağustos 2000 tarihinde iktidardaki Halkçı Parti’nin Bask bölgesinde- 

ki Zummarraga kenti belediye meclisi üyesi Manuel Indian öldürülünce, 

ETA’nın lider kadrosuna yönelik operasyonlar başladı. Fransız polisinin 
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düzenlediği bu operasyonlarda yönetici kadroIarmın bir bölümü ele geçi- 

rildi. Örgütün darbe yemesi üzerine eylemlere devam ederek, güçlülüğünü 

ispat etmek istiyordu. ETA’nın bu dönemde gerçekleştirdiği önemli ey- 

lemler arasında 15 Ekim 2000’de, askeri doktor Albay Antonio Munoz 

Carinanos ile 21 Kasım 2000’de eski sağlık bakanının öldürülmesi ey- 

lemleridir. 

ETA’nın eski bir numarası Francisco Mujika Garmendia ile yar- 

dımcısı Jose Maria Arregui Erostarbe 30 Ağustos 2001’de, 1988 yılın- 

da iki kişinin öldürülmesi, 46 suikast girişimi, 20 kişinin yaralanma- 

sı, kamu malına zarar verilmesi ve başkalarına ait araçların yasadışı 

amaçla kullanılmasından hüküm giydiler. Kasım 1988’de Madrid’de 

sivil muhafızlar karargahına karşı girişilen bombalı saldırıda biri çocuk iki 

kişi ölmüş, 46’sı muhafız 88 kişi yaralanmıştı. ‘Pakito’ lakaplı eski lider ve 

yardımcısı, geçen yıl Fransa’dan İspanya’ya iade edilmişlerdi. 

2001 Ekim ayında yakalanan 12 ETA üyesinde ele geçen 2 bin 148 

kişilik ölüm listesi yetkilileri dehşete düşürmüştü. 

Fransa’da yakalanan ETA örgütünün üst düzey yetkililerinden İbon 

Fernandez İradi, gözaltında tutulduğu Bayonne’daki karakoldan kaçtı. İs- 

panyol gizli servislerinde “ETA’nın lojistik güçlerinin en önemli sorum- 

lusu” olarak nitelendirilen 30 yaşlarındaki İradi’nin nasıl kaçtığı açıklan- 

madı. İradi, Kasım 2001’de İspanya’nın Fransa sınırındaki Pau kentinde 

bir karakola ateş açmakla suçlanıyor. ETA’nın askeri kanat lideri Jasiev 

Adeswren-Ruiz 2002 Mart ayında Fransa’da yakalanmıştı. 

4 Ağustos 2002 tarihinde İtalya’nın tatil bölgesi Santapo’da bir otomo- 

bilde meydana gelen patlamada 2 kişi öldü. Eylemi ETA üstlendi. 

ETA örgütünün hücre liderlerinden İsmali Berasategni Ağustos 2002’de 

Paris’teki yüksek güvenlikteki Sante Hapishanesi’nden, yerini kardeşiyle 

değiştirerek kaçtı. 

Bu gelişmeler olurken, örgüt bir yandan çağa ayak uydurmayı(!) sürdü- 

rüyordu. Haraç aldığı kişilere birer yazı gönderen ETA Avrupa ülkelerinin 

artık para birimlerini Euro’ya geçirmesinden dolayı haraçlarını Euro olarak 

vermelerini istedi. 

Örgütün 2004 yılında Model’de düzenlediği saldırı, bölge halkının bü- 

yük tepkisine neden oldu. 
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Örgütün 2006 yılında liderliğini üstlenen ve 20 yıldır kaçmayı başaran 

49 yaşındaki Javier Lopez Pena 21 Mayıs 2008 tarihinde Fransa’nın Bor- 

deaux kentinde 3 üst düzey örgüt yöneticisiyle yakalandı. 

İspanya’nın kuzeyi’ndeki Burgosu kentinde 31 Temmuz 2009’da sivil 

muhafızların kışlası önünde düzenlenen bombalı saldırıda 2 güvenlik gö- 

revlisi öldü, 46 kişi yaralandı. 

ETA’nın 2010 sonlarında sürekli ateşkes açıklamasına ise, İspanya 

Hü kümeti ‘oyalıyıcı taktik’ değerlendirmesi yaparak inandırıcı 

bulmadığını açıkladı. 2011 yılında ciddi bir silahlı eylemine 

rastlanmadı. 

 

ETA  lideri Mikel Irastorza, Fransa’nın İspanya sınırında 2016 

Kasım ayında yakalandı.  

 

1959 yılından beri silahlı faaliyet gösteren ETA,  2017 Nisan ayında 

yaptığı açıklamada, silah bıraktığını açıkladı.  BASK Bölgesinde 

faaliyet gösteren örgüt 858 kişinin ölümünden sorumluydu. 

 2 Mayıs 2018 tarihinde ETA tarafından yapılan bir başka 

açıklamada ise , tüm siyasi faaliyetlerini sonlandırdığını ve tüm 

yapılarını feshettiği bildirildi. 

 

 
HB (HERRİ BATASUNA) 

Bask’ın kurtuluşu için mücadele eden bazı grupların bir araya gelme- 

siyle 1979 yılında kurulan HERRİ BATASUNA, sendika, kadın kolları gibi 

sosyal alanlarda mücadele veriyor. Franco zamanında büyük darbe yiyen 

gruplar içinde yer alan silahlı mücadele yanlısı ETA da Herri Batasuna ile 

birlikte hareket etmektedir. 

İspanya Bask bölgesinde daha çok işçi ve kadınlar arasında taraftar top- 

layan HB, siyasi propagandaya ağırlık veriyor. Amacı Bask bölgesinde tam 

bağımsız sosyalist bir düzen kurmak olan HB, uluslararası dayanışmadan 

yana. 

 
EKİM’İN İLK ANTİ-FAŞİST KARŞI GRUBU (GRAPO) 

İspanyolca ismi Grupa de Resistancia Antitascista Primero de Oc- 

tubre olan GRAPO, yasadışı İspanya Yeniden Kuruluşun Komünist 

Partisi -PCE-R’nin askeri kanadı olarak, 1975 yılında Manuel Perez 
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Martinez’in liderliğinde kuruldu. GRAPO, İspanya hükümetini silah zo- 

ruyla yıkarak komünist bir düzen kurmayı ve İspanya’nın NATO’ya gir- 

mesi ile İspanya’daki Amerikan varlığına karşı çıkmayı amaç edinmiştir. 

Şehir kökenli bir örgüt olan GRAPO, İspanyollara karşı suikast, bom- 

balama ve adam kaçırma eylemleri yapar. GRAPO, Amerikalılara da saldırı 

düzenliyor. Makineli tüfek kullanarak pusu kurmayı tercih eden GRAPO, 

eylemlerini ETA gibi fidyeler, banka soygunları ve zorla aldıkları “Devrim 

Vergileri” ile f Grapo’nıın önemli eylemleri arasında şunlar bulunuyor: 

Ocak 1977: Yüksek Askeri Mahkeme Başkanı ve ordu eski Kurmay 

Başkanı’nın kaçırılması. 

Mayıs 1977: ABD Başkan Yardımcısı Mondale’nin İspanya’yı 

ziyareti sırasında Madrid’deki Amerikan Kültür Merkezi’nin 

bombalanması. 

Mart 1978: Madrid’de, İspanya Ceza Enstitüleri Müdürü’nün 

öldürülmesi. Mart 1979: Emekli bir İspanyol Tuğgenerali’nin Madrid’de 

öldürül- 

mesi. 

Mayıs 1979: Sağcıların müdavimi olduğu Madrid’deki bir 

kafetaryanın bombalanarak 8 kişinin öldürülüp, 40 kişinin yaralanması. 

Ocak 1984: Madrid’de iki polisin tabancayla öldürülmesi. 

Nisan 1984: Büyük bir İspanyol Bankası’nın genel müdürünün kaçırı- 

lıp, yüksek miktarda fidye alındıktan sonra salıverilmesi. 

Temmuz 1984: Barcelona’daki Fransız Kredi Bankası’nın soyulması 

ve bomba ile tahrip edilmesi. 

Eylül 1984: Seville Şehri İşadamları Birliği Başkanı’nın öldürülmesi. 

Temmuz 1987: Madrid’deki bir polis karakolunun önündeki nöbetçi po- 

lisin vurulması. 

Grapo eylemlerini 90’lı yıllarda, azalmasına rağmen sürdürdüğü gö- 

rülmüştür.inanse eder. 
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IRAULTZA (BASK - SİLAHLI DEVRİCMİ İŞÇİ TEŞKİLATI) 

 

1982 yılında kurulan Iraultza hakkında çok az şey bilinir ve kökeni be- 

lirsizdir. Marksist ve Amerikan karşıtı güçlü bir örgüt olan Iraultza ba- 

ğımsız, Marksist bir Bask devleti kurmak ve Bask bölgesinde yabancı 

(özellikle Amerikan) yatırımına son vermeyi amaçlar. 

 

Militan sayısının az olmasına rağmen Vizcaya, Alava, Guizpuzca ve 

Navarra gibi Bask şehirlerindeki Amerikan ve Fransız tesislerine karşı bir- 

çok bombalama eylemi yapmıştır. Iraultza militanları hedeflerinin önün- 

deki yola geceleri küçük, basit bombalar bıraktılar. Bombalar ölümlere, 

yaralanmalara ve madd Mayıs 1982’de Bilbao’da banka ve market 

kundaklayarak ortaya çıkan Iraultza, Bask şehirlerinin yanısıra 1983 ve 

1988 yılları arasında Vitoria, Bilbao, San Sebastian şehirlerinde de NCR, 

Coca-Cola, IBM, 3M gibi Amerikan şirketlerinin binalarını ve tesislerini 

bombaladı. 

 

 

ATEŞ HÜCRELERİ 

 

2019 yılında IMF’nin Paris bürosuna gönderilen bombalı paketin 

patlatılması olayını, Ateş Hücreleri üstlendi. Cunta’ya karşı ülkeye 

sosyalizmi getirmeyi hedefleyen örgüt, 1974 yılında cuntanın 

devrilmesinden sonra da silahlı eylemlerini Yunanistan’da sürdürdü.  i 

zararlara sebep olmuştu. 
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17 KASIM DEVRİMCİ ÖRGÜTÜ 

 

Yunanistan’da 22 Kasım 1975’de ortaya çıkan “17 Kasım” terör 

örgütü, adını 17 Kasım 1973’de Albaylar Cuntası’nın Atina’da Poli- 

teknik Yüksek Okulu’nda öğrencilerin başlattığı ayaklanmayı (bu 

ayaklanmanın Fransız gizli servisi tarafından organize edildiği iddia 

ediliyor) tanklarla bastırdığı günden almıştır. (O günkü olaylar sırasın- 

da askerlerin önünden kaçarak Atina’da Politeknik okuluna gelen öğren- 

ciler, kapıyı kırarak içeri giren tanklar tarafından ezilmiştir.) Lider kad- 

rosu ve destekçileri hakkında en küçük bir bilgi dahi olmayan 17 Kasım 

için Yunanistan’da çeşitli söylentiler çıkartılmıştır. Bu söylentilerden biri 

17 Kasım’ın Yunan Gizli Servisi’nin (EYP) vurucu gücü, “Gizli imha 

Hücresi” olduğu ve EYP’nin kirli işlerinde örgütü kullandığıdır. Bir diğer 

söylenti ise, 17 Kasım’ın PASOK’un bir parçası olduğu şeklindedir. Söy- 

lentiye göre, Papandreu’nun, 1967-74 yılları arasında Yunanistan’da ikti- 

darda bulunan Albaylar Cuntası’na karşı yurt dışında kurduğu gizli PAK 

örgütü daha sonra PASOK Partisi haline dönüştü. PAK’ın bir parçası da 17 

Kasım terör örgütü oldu. 

1975 yılında CIA Atina İstasyon Şefi Richard Welch’i öldürerek sesini 

duyuran 17 Kasım, Avrupa’nın en kanlı, en acımasız ve en akıllı terör örgüt- 

lerinden biridir. 26 Eylül 1989 günü. Yunan koalisyon hükümetinin büyük 

ortağı Yeni Demokrasi Partisi (YDP)’nin lideri Konstantin Mitsotakis’in 

aynı partideki milletvekili damadı Pavlas Bakoyannis, sabah evinden çıkıp 

Omiri Sokağı’ndaki bürosuna giderken bina girişinde pusu kuran 3 kişi 

tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Suikasti üstlenen 17 Ka- 

sım, yayınladığı bildiride Bakoyannis’i “Koskotas Skandalı”na karıştığı ve 

halk düşmanı olduğu gerekçesiyle cezalandırdığını belirtti. Eski Başbakan 

Papandreu’nun Banker Koskotas skandalı dolayısıyla Yüce Divan’a sev- 

kedilmesi konusunun ele alınacağı meclis toplantısına birkaç saat kala ger- 

çekleştirilen suikastten sonra Atina sokakları YDP ve PASOK taraftarları 

arasındaki çatışmalara sahne oldu. 
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Tüm Yunan basını PASOK lideri Andreas Papandreu’yu cinayetin 

manevi sorumlusu ilan edip, “17 Kasım sadece Bakoyannis’i öldür- 

medi. Bütün Yunan politikacıları tehdit etmeye başladı. Benzer cina- 

yetlerin işadamları ve politikacılar arasında da sürmesi bekleniyor” 

görüşüne yer vermişti. 

Politikacı ve ünlü kompozitör Mikis Theodorakis ise 17 Kasım’ın 

Yunan Gizli Servisi (EYP)’nin “vurucu gücü ve gizli ifnha hücresi” 

olduğunu iddia edip “Yunan Gizli Servisi Bakoyannis’i öldürerek 

Koskotas Skandali’nın üzerine gitmeye çalışan güçlere büyük gözdağı 

verdi” dedi. Gazeteci milletvekili Bakoyannis’in (sahibi olduğu Gram- 

mi Yayınevi’yle bu yayınevinin çıkardığı yüksek tirajlı ANA Dergisi’ni 

Koskotas’a satmıştı) öldürülmesinden sonra, Yunan basını da 17 Kasım’ın 

Marksist bir örgüt gibi görünmesine rağmen Yunan Gizli Servisi ile ya- 

kın bir ilişki içinde olduğu görüşünü işledi. Cinayetin, İsviçre’de yaşayan 

EYP’nin bir ajanı tarafından işlendiği öne sürüldü. Ayrıca 17 Kasım’ın ku- 

rulduğu günden bu yana hiçbir elemanının yakalanmayışına dikkat çekilip, 

örgütün PASOK’a karşı eylem yapmasına rağmen parti üyesi hiç kimseyi 

öldürmediği ve eylemlerin PASOK’a karşı bir uyan olduğu görüşüne yer 

verildi. Daha ileri giden bazı gazeteler, 17 Kasım’ın, PA-SOK’un iktidara 

geldiği 1980 sonrasında eylemlerini yoğunlaştırdığını ve bizzat Başbakan 

Papandreu’nun 17 Kasım’la ilgili soruşturmaları örtbas ettirdiğini ileri sür- 

düler. 

Ekonomik ve politik konularda yayınladığı bildirilerdeki üslubun şa- 

şılacak derecede düzgün olması ve bildirilerde meselelerin analizleri ya- 

pıldıktan sonra eylemlerin sıralanması, 17 Kasım’ın çok iyi yetiştirilerek 

organize edilmiş bir “beyin takımı” tarafından yönetildiğini gösteriyordu. 

“Beyin takımı”mn planlamayı yaptığına ve “vurucu güç”ün tetiği çekti- 

ğine inanılıyor. Yıllar önce Kıbrıs’ta Türklere karşı kullanılmak üzere si- 

lah kaçırılırken yakalanan ve daha sonra Papandreu’nun Asayiş Başkan 

Yardımcılığı’ın yapan Sifis Valirakis’in 17 Kasım’ın beyin takımından ol- 

duğu söylentisi yaygındır. 

Örgütün kurbanları gayet planlı bir şekilde seçilmektedir. Bir yandan 

Amerikalı görevliler katledilirken, öbür yanda Dinitris Algelupos gibi bü- 

yük işadamları kurşunlanmakta, gazeteci Nikos Mamferos öldürülmekte, 

savcı Costa Andrudaki vurulmakta, böylece 17 Kasım hem işadamlarına, 

hem basına, hem de adalet sistemine gözdağı vermektedir. 
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Yayınladığı bildirilerde amaçlarını, “Yunanistan’daki ABD varlığına 

son vermek”, “Yunanistan’ın NATO’dan çıkmasını sağlamak” ve “Em- 

peryalizm ve kapitalizme karşı çıkarak Yunanistan’da Marksist-Leninist 

bir rejim kurmak” olarak açıklayan 17 Kasım örgütü, birçok Amerikalı ile 

Amerikalılarla işbirliği yaptıklarım ve CIA ajanı olduklarım ileri sürdüğü 

Yunan vatandaşım katletmiştir. 1985’den beri değişik bombalama eylem- 

lerini üstlenen 17 Kasım örgütü, 1987 Nisanında ABD askerlerini taşıyan 

bir otobüsü bombalayarak 18 kişinin, aynı yılın Ağustos ayı içinde de ben- 

zer şekildeki bir başka saldırıda 12 kişinin yaralanmasına sebep olmuş- 

tur. 1987 yılından itibaren saldırılarını yoğunlaştıran 17 Kasım, ABD ve 

NATO Tesisleri’nin yanısıra Atina’daki Türk Büyükelçiliği’ne ait iki 

otomobili de Mayıs 1988’de havaya uçurmuştur. 

İki veya üç kişilik timlerle, kurbanlarına genellikle evlerinde ve büro- 

larında saldıran 17 Kasım’ın, en büyük özelliği birden fazla olayda aynı 

silahı kullanmasıdır. 14 yıl boyunca hiçbir örgüt üyesi yakalanamayan 17 

Kasım’ın suikastlerde kullandığı silahların, Bakoyannis’in öldürülmesin- 

den sonra “polise ait olduğu” iddia edildi. 

O yıllarda Türk terör örgütleri Dev Sol ve MLSPB ile yakın ilişki içinde 

bulunan 17 Kasım militanları, 2 Nisan 1990 gecesi Atina’da çok sayıda 

bomba patlattı. Bu olaydan iki ay sonra Atina’daki “bomba furyası” de- 

vam etti. Başkentin kuzey bölgelerinde bir gecede 11 saatli bomba birden 

patladı. 17 Kasım’ın roketatarlı saldırıları 1990 yaz ayları boyunca sürdü. 

Filistinli örgütlerle eylem birliği yapan 17 Kasım örgütünün gerçekleş- 

tirdiği diğer önemli olaylar ise şöyle; 

Yunanistan’da 1990’nın Nisan ayında yapılan seçimler öncesi, 17 

Kasım’ın eylem kolları olan 1 Mayıs ve ELA hücreleri, Atina ile Selanik’te 

bazı sendika, banka, kooperatif ve AT merkezini havaya uçurdu. Bu patla- 

malarda 4 güvenlik görevlisi yaralanmıştı. 

12 Mart 1991: Atina’da 4 otobüs havaya uçuruldu. 

31 Mart 1991: Yunanistan Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanı Georpios 

Suplias’ın yemek yediği otele tanksavar silahları ile saldırıldı. Fırlatılan 

roket, otel avlusundaki ağaca çarpınca olayda can kaybı olmadı. 

3 Nisan 1991: Paskalya kutlamaları devam ederken Atina’da 9 otomo- 

bil saatli bombayla havaya uçuruldu. Bir banka şubesi soyuldu, bir başka 

banka şubesi bombalanarak yakıldı. 
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11 Nisan 1991: Patros’da meydana gelen patlamada 7 kişi öldü. 

18 Nisan 1991: Patros’daki patlamayla ilgili Filistinli öğrenci Assar Al 

Nobani, 17 Kasım üyesi olduğu gerekçesiyle yakalandı. 

2 Mayıs 1991: Atina’daki Yunanistan elektrik işletmesine tanksavar si- 

lahıyla saldırı düzenlendi. 1989 yılında Larisa şehri yakınlarındaki askeri 

depodan çalınan malzemeler arasında bu olayda kullanılan silaha ait mer- 

miler de bulunuyordu. 

8 Mayıs 1991: Atina’daki “Siemens” şirketi tanksavarlarla bombalandı. 

16 Temmuz 1991: Atina’daki Türk Büyükelçiliği’nin servis ara- 

cına, bombalı bir araçla saldırı düzenlendi. Büyükelçiliğe ait zırhlı 

otomobilde bulunan Atina maslahatgüzarı Deniz Bölükbaşı, idari gö- 

revli Nilgün Seçeci ve şoför Adil Yıldırım yaralandı. Saldırıyı üstle- 

nen 17 Kasım örgütü, ABD Başkanı George Bush’un Yunanistan ve 

Türkiye’yi ziyaretini protesto ettiklerini açıkladı. 

7 Ekim 1991: Atina’daki Türk Basın Ateşesi Çetin Görgülü, silahlı 

iki kişinin saldırısı sonucu öldürüldü. 

17 Kasım’ın liderlerinden olduğu iddia edilen Mihalis Raptis’in, “17 

Kasım Solcu, Maocu, Aptallar” başlıklı yazısının yayınlandığı Avriani 

Gazetesi’nde, Türk diplomat Görgülü’yü örgütle ilişkiyi kesen kişilerin 

öldürdüğü iddia edildi. “17 Kasım İhtilalci Örgütü” imzalı bu bildiri- 

nin gazetede yayınlanmasından bir gün sonra, gazetelere yeni bir bildiri 

gönderildi. “Raptis’e Cevap” başlıklı 24 Ekim 1991 tarihli bildiride, Çe- 

tin Görgülü’nün 17 Kasım İhtilalci Örgütü tarafından öldürüldüğü öne 

sürülerek, suikastten hemen sonra yayınlanan bildiride yer alan, “Son 

Türk askeri Kıbrıs’tan çekilinceye kadar ve son Kirbislı Rum göçmen 

köyüne dönünceye kadar Türkiye’nin askeri politik yapısında resmi 

yeri olanları vurmaya devam edeceğiz” ifadesi tekrarlandı. 

Ekim 1991: İtalya’nın Undine şehrindeki bir bankadan 4 milyar liranın 

gasp edilmesi olayının 17 Kasım tarafından gerçekleştirildiği sanılıyor. 

2 Kasım 1991: Atina’da bir polis otosuna roketatarlarla saldırı düzen- 

lendi. Olayda bir polis öldü, 6 polis yaralandı. 

Aralık 1991: Atina’da Egaleo Postanesi’ni basan 17 Kasım üyesi 5 kişi, 

8 milyar lirayı (280 milyon drahmi) gasp ederek kaçtılar. 
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Aynı gün, Holaıpos semtinde Dimitri Koloni adlı emekli hava subayı- 

nın otomobiline bombalı saldırı düzenlendi. Can kaybının olmadığı patla- 

mada, civardaki araçlar ve bazı evler hasar gördü. 

5 Şubat 1992: Atina’da Fransız Büyükelçiliği’nde görevli bir binbaşı 

ile Yeni Demokrasi Partisi’ne mensup iki milletvekilini hedef alan örgü- 

tün dört evin girişlerindeki posta kutularına yerleştirdiği bombalar hasara 

neden oldu. 

16 Şubat 1992: Atina’da iki ayrı eylem gerçekleştirildi. Askeri birliğe 

düzenlenen saldırı sonucu bir asker öldü. Avrupa Topluluğu’na ait iki oto- 

mobil ve bir banka şubesi de bombalandı. 

Yunanistan Maliye Bakanı Yartnis Paeokrasas’a 15 Temmuz 1992 

günü roketatarla saldırı düzenleyen 17 Kasım militanları, bakanın 

otomobilini tahrip ederlerken bir üniversite öğrencisinin ölümüne, 4 

kişinin de yaralanmasına neden oldular. 

Yeni Demokrasi Partisi milletvekili Elefherios Papadimirov, 21 Aralık 

1992 günü düzenlenen saldırı sonucu yaralandı. 

Yunanistan Ulusal Bankası eski müdürü Milıalis Vranogulos 17 Ocak 

1994 sabahı 17 Kasım militanlarınca öldürüldü. 

9 Nisan 1994 günü Sırplara destek vermek amacıyla Atina’da bir çok iş 

merkezini bombalayan örgüt, 20 Nisan 1994’de ise yabancı temsilciliklere 

karşı bombalama eylemlerine girişti. 

4 Temmuz 1994 günü Türkiye Büyükelçiliği Müsteşarı Çetin Sipa- 

hioğlu, PKK’lı bir Rum avukatın intikamım almak amacıyla 17 Kasım 

örgütü tarafından öldürüldü. 

16 Mart 1995’de Atina’daki Mega adlı özel televizyon kanalının stüd- 

yolarına roketli saldırı düzenledi. 

8 Haziran 2000’de İngiltere’nin askeri ateşesi Tuğgeneral Stephan Sa- 

urders, Atina’nın en işlek caddesinde iki motosikletli saldırgan tarafından 

vurularak öldürüldü. 

28 Haziran 2002’de örgüt elemanları Pire Limanı’nda bir denizcilik 

şirketine saatli bomba yerleştirmeye çalışırken yakalandı ve örgüte vurula- 

cak ilk darbelerin sinyalleri başladı. Olay sırasında eli kopan 40 yaşındaki 

Savaş Ksiros’dan ilk ciddi ipuçları ele geçti. Yanındaki çantada ele geçen 
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tabancanın 24 Aralık 1984’de Atina’da yerel bir bankanın soygunu sıra- 

sında öldürülen banka görevlisiyle ilgili olduğu ortaya çıktı. Bir papaz 

çocuğu olan Ksiros’un verdiği bilgiler üzerine örgütle ilgili geniş çaplı 

operasyon başlatıldı. 

17 Kasım Örgütü’ne yönelik 3 Temmuz 2002 günü yapılan operasyon- 

da, 27 yıldır ilk kez örgütün hücre evine ulaşıldı. Atina şehrinin merkezine 

15 dakikalık uzaklıktaki Katapatosia semtinde Patmos Sokak 84 nolu bina- 

nın giriş katına yapılan baskında örgütün 1988’de bir askeri cephanelikten 

çaldığı ve bazı saldırılarda kullanılan roketler ele geçti. 17 Kasım militanı 

Savaş Ksiros hücre evinde gözaltına alındı. 

17 Kasım operasyonu sürerken Türk diplomatlarımızın tetikçisi 

olduğu belirlenen Dimitri Kufodinas 5 Eylül 2002 günü Atina polisine 

teslim oldu. 

17 Kasım Örgütü’nün yakalanan militanlarının sorgulanmaya baş- 

lanmasıyla birlikte Türk diplomatlara karşı düzenlenen suikastlerin 

arkasından Abdullah Ocalan bağlantısı çıktı. Rum İstihbarat ajanla- 

rından Tofilos Yorgialis örgütle ilişkiliydi ve aynı zamanda Kürdistan 

Dayanışma Komisyonu’nun başındaydı. Bu Rum Ajan, Apo’yla çok 

yakında ve Beka Vadisindeki eğitimlerde bulunmuştu. 

23 Temmuz 2002 tarihli Hürriyet Gazetesi’ndeki haberde Beka 

Vadisi’nde PKK militanlarının fotoğrafını yayınlayan Rum istihba- 

rat ajanı 4 Mart 1994’de öldürülmüştü. Bu olayla ilgili Rumlar MİT’i 

suçlamış ve 17 Kasım Örgütü olaya misilleme olarak Türk Diplomat 

Haluk Siphaioğlu’nu öldürmüştü. Öldürülen Rum ajanın yerine geçen 

Lazaros Mavros, Apo’ya kendi adınla düzenlediği pasaportu vermişti. 

Bu kişi hala Kıbrıs Rum Kesimindeki PKK örgütünün faaliyetlerini 

organize etmekle uğraşıyor. Örgütün beyni olduğu ileri sürülen 58 ya- 

şındaki profesör Alexandras Yiotopolus 17 Temmuz 2002 günü Libsi 

Adasında Türkiye’ye kaçmak isterken yakalandı. Fransız eşiyle bala- 

yında olan ve deniz otobüsüne binen Alexandras Yiotopolus Atina’da 

verdiği ifadede 11 cinayeti itiraf etti. Bu kişi 60’lı yıllarda ilk kez Paris 

“de ortaya çıkmış ve 1968’de 29 Mayıs adlı silahlı mücadele yanlısı 

Moaist bir örgiit kurmuştu. 1981 yılında izini kaybettirip 21 yıl gizlen- 

meyi başardı. 
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17 KASIM’IN TÜRK ÖRGÜTLERLE ŞİRKETLEŞME İLİŞKİSİ 

MLSPB ile silah alışverişinde bulunduğu, İstanbul’da düzenlenen 

bir operasyonla ortaya çıkan 17 Kasım’ın, sahte belgelerle Türkiye’de 

bazı şirketler kurduğu da 1991 Temmuz ayında Atina’da düzenlenen 

bir başka operasyonla anlaşıldı. Yunanistan’da yapılan bir operas- 

yonda, Türk örgütlerine gönderilmek istenen ileri teknoloji ürünü 

gelişmiş patlayıcı sinyalizasyon sistemleri bulundu. Türk istihbarat 

birimleri firmanın adresinden kurucularına kadar herşeyinin sahte 

olduğunu belirledi. 

17 Kasım’la ilgili olarak Yunan istihbaratınca yürütülen operasyonlar so- 

nucunda kuryelerini kullandığı bir eve baskın yapıldı. Temmuz ayında yapı- 

lan operasyonda örgüt evinde, soyulan askeri depolardan alman çok sayıda 

patlayıcı ele geçirildi. Evin gizli bölmelerinde, Türkiye’de bir madencilik ve 

kimya şirketine gönderilmek üzere hazırlanmış metal arama cihazları bulun- 

du. Paketin gizli bir bölmesinde cihazların bazı bölümlerine yerleştirilmiş 

parçaların monte planları bulundu. Planlara göre sökülüp birleştirilen parça- 

ların ileri teknoloji ürünü patlayıcı madde sinyalizörleri olduğu tespit edildi. 

Sinyalizörlerin uçağı havada infilak ettirecek basınca ve ışığa duyarlı, 

uzaktan kumandalı yapıda olduğu tespit edildi. Paketin üzerinde bir Türk 

firmasının isminin bulunması yüzünden Türk makamlarla işbirliği kuran 

Yunan  polisi, gerekli adres ve malzemelerle ilgili hazırlanan bir dosya-   

yı uluslararası bir kurye ile Türk yetkililerine gönderdi. Ayrıca bu şirket 

adına daha önce Yunanistan’dan Türkiye’ye malzeme gönderilip gönde- 

rilmediği de araştırılmaya başlandı. Araştırmalar sonucu, bu şirket adına 

Yunanistan’da gösterilen başka bir adrese, Almanya ve Fransa’dan 6 ay 

içinde 9 zarf gönderildiği belirlendi. Bu gönderilen zarfların kitap olarak 

kaydedildiği ve cihaz niteliği taşımadığı tespit edildi. Yunan yetkililerinden 

alınan bilgiler doğrultusunda hemen harekete geçerek soruşturma başlatan 

Türk yetkililer, Avrupa dışında, İran’dan ve Suriye’den de şirketin adına 

malzemeler geldiğini belirledi. Şirketin kayıtlarını çıkartan yetkililer nüfus 

kayıtlarında yaptıkları incelemede firmanın kurucuları olarak gösterilen 

kişilerin, 3 ile 9 sene önce öldüklerini ve şirketle hiçbir ilgilerinin bulun- 

madığını belirledi. Nüfuslarının sahte olduğu belirtilen kişilere ait, firma 

merkezi ve irtibat büroları olarak gösterilen yerlerin adreslerinin de sahte 

oldukları ortaya çıktı. Yurt dışından kargo ile gönderilen paketlerin ise de- 

ğişik kimlikler taşıyan kişiler tarafından alındıkları öne sürüldü. 
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Bu firmanın ismini ve tüm Türkiye çapında yaptıkları işleri belirlemek 

amacıyla araştıran istihbarat birimleri, firmanın Ağustos ayında 460 kilo 

dinamit isteğinde bulunduğunu tespit ettiler. İşlemlerin hala beklemekte 

olduğu görülünce firma ile ilişki kurulmaya çalışıldı. Ancak, firmanın işlerini 

elden takip ettiği, adres ve telefonlarının sahte olduğu ortaya çıktı. Ayrıç,a 

aynı firmanın, değerli evrak ve para taşımak üzere bir bankanın ihale ile 

sattığı zırhlı taşıtlar için başvuruda bulunduğu öğrenildi. Soruşturmayı sür- 

düren yetkililer, firma ile ilgili olarak yaptıkları araştırmalarda, daha önce 

yapılan operasyonlar sonucunda ele geçen çeşitli sahte kimliklerle benzerlik 

bulunduğunu belirlediler. Buna göre olaya katılan 2 kişinin kimlikleri belir- 

lenerek tüm yurtta aranmaya başladı. Kimlikleri belirlenen örgüt üyelerinin 

Almanya’da THY bürosuna saldırdıkları ve Alman polisi tarafından gözaltı- 

na alındıktan sonra bırakıldıkları öne sürüldü. 

 
ELA (DEVRİMCİ HALK MÜCADELESİ) 

1973’de Yunanistan’da kurulan ve orijinal adı Epanastikos Aganas olan 

örgütün, militan sayısı ile lideri hakkında kesin bilgi yoktur. ELA, NATO’yu 

Yunan topraklarından çıkmaya zorlamaya ve ülkedeki Amerikan askeri var- 

lığını yoketmeyi hedefler. ELA 1967 - 1974 yılları arasında Yunanistan’da 

işbaşında olan askeri cuntaya karşı gelişen Marksist-Leninist bir terör örgü- 

tüdür. Amerikan karşıtı olan ELA, amaçları doğrultusunda, ABD tesisleri- 

ne olduğu kadar, Yunan Hükümeti’ne ve ekonomik hedeflere yönelik bir 

dizi bombalama eylemi gerçekleştirerek sesini duyurmuştur. 1978’de., 

Amerikan Dışişleri Bakanı Cyrus Vance, 1982’de NATO Komutanı Ame- 

rikalı General Bernard Rogers ve 1986’da ABD Dışişleri Başkanı George 

Shultz’un, Yunanistan’ı ziyaretlerini protesto için Atina’da, ABD ve Yunan 

tesislerine karşı bombalı saldırılar gerçekleştiren ELA, bu eylemleri “Silahlı 

mücadele veren ve müebbed hapise mahkum edilen dört Doğrudan Eylem 

militanıyla dayanışma içerisinde bulunduklarını göstermek için” gerçek- 

leştirdiklerini açıkladı. Örgüt, 1989 yılının Haziran ayında da İçişleri ve Ma- 

liye Bakanlığı binalarını seçimden önce bombaladı. 

ELA’nın 17 Kasım’ın eylem hücrelerinde olduğu iddiaları da bulunuyor. 

RAF ve Doğrudan Eylem ile ilişkisi bulunan ELA’nın, Avrupa’daki diğer 

Marksist terör örgütleriyle işbirliği yaptığına dair hiçbir bilgi yoktur. Yıllardır 

hiçbir üyesi yakalanmayan ELA’nın bir militanı, 1990 yılı Kasım ayının ilk 

haftasında ele geçirildi. Kiriyakos Mazokopas adlı teröristin elindeki bomba 

patlayınca bir kolu koptu ve gittiği hastanede tesadüfen ele geçirildi. Bundan 
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sonra operasyona başlayan Yunan polisi 37 kişiyi gözaltına aldı. ELA’nın 

hücre evlerine düzenlenen baskınlarda ise bir taburu donatacak kadar silah 

elde edildi. 

17 Temmuz 1991 günü Atina’nın merkezindeki Alice ve İnter Ame- 

rikan şirketlerinde tahrip gücü yüksek 4 bomba patlatıldı. Aynı saatlerde 

Selanik’te ABD kulübüne konulan bomba patlamadan imha edildi. Bu ey- 

lemleri ELA ile 1 Mayıs örgütleri ortaklaşa düzenlediklerini açıkladılar. 15 

Nisan 1994’de Atina’daki Fransız ve Hollanda elçiliklerine ait 5 otomobil 

ELA militanlarınca havaya uçuruldu. 

19 Eylül’de Atina’da bir otobüse yerleştirilen uzaktan kumandalı bom- 

banın patlaması sonucu bir polis öldü, 5’i polis 10 kişi yaralandı. Saldırıyı 

ELA üstlendi. Günümüzde bir eylemi olmamıştır. 

 
1 MAYIS 

Yunanistan’da 17 Kasım’ın eylem kollarından biri de “1 MAYIS”dır. 

Marksist-Leninist bir sistem kurulmasını savunan “1 Mayıs” devlet 

kuruluşlarına karşı düzenlenen çok sayıdaki bombalama olayının so- 

rumlusudur. Örgüt, Nisan 1990’da yapılan genel seçim öncesi ELA’yla 

birlikte çok sayıda bombalama eylemini gerçekleştirmiştir. 1 Mayıs genel- 

likle “17 KASIM” yöneticilerinin talimatlarıyla yapılması planlanan ey- 

lemleri gerçekleştirir ve hücreler halinde faaliyet gösteriyordu. 

 
SOSYAL DİRENİŞ 

17 Kasım örgütüyle ilişkisi olduğu öne sürülen “Sosyal Direniş” adlı 

örgüt, adım ilk defa 28 Mart l990 günü Atina’da meydana gelen seri bom- 

balamalar sonucu duyurdu. Dokuz dakika içinde 14 bomba patlatarak, 

Çekoslavak, Sovyet, Macar, Bulgar, Suriye ve FKÖ diplomatlarının 

otomobillerini havaya uçurdu. Sosyal Direniş, “Üçüncü Dünya ülkele- 

rindeki baskıları protesto etmek için” bu eylemleri düzenlediklerini açıkla- 

yan bir bildiri yayınladı. Hiçbir üyesi yakalanmayan “Sosyal Direniş” ile 

ilgili fazla bilgi edinilemedi. 

 
PAK-LOAS 

KYP’nin gizli evraklarını ele geçirmesinden sonra Amerikan Ordu İs- 

tihbaratı (DIA) üyesi Yüzbaşı George Tsantes’in hayatına mal olan bilgile- 
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re göre, Papandreu’nun, Yunanistan’da darbelerle yönetimi ele geçiren 

“21 Nisan 1967” cuntasını yıkmak amacıyla 1968’de kurduğu PAK 

eylem örgütü, 1974’den itibaren faaliyetlerini PASOK’un bünyesinde 

Papandreu’ya bağlı olarak sürdürdü. 1975’te yeniden örgütlenerek 

“Panhelen Kurtuluş Hareketi” (PAK) adım terk edip, LAOS-1, LAOS- 

8, LAOS-13 kod adıyla tekrar terör sahnesinde yerini aldı. LAOS’un 

ASALA ile ilişkisi olduğu, Türkiye’ye yönelik yıkıcı faaliyetlerde bulunan 

terör örgütlerine silah, patlayıcı madde, para ve pasaport temin ettiği de 

açıklanıyor. “Halkın Kurtuluş Ordusu” anlamına gelen LAOS, 1975’den 

sonra faaliyetlerini Atina’da INKA adı altında. PASOK yanlısı Harris 

Kuris’in liderliğinde sürdürmeye başladı. Harris Kuris, 1976 yılında Kıbrıs 

Rum Kesimi üzerinden Türkiye’deki teröristlere silah kaçırmak isterken 

Yunan Liman polisince yakalandı. Bu dönemden sonra “17 Kasım” örgütü 

adı altında faaliyetlerine devam eden bu terör teşkilatı, Papandreu’nun ik- 

tidarda kalması için eylemler düzenledi. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ı hedef 

alan Ortadoğu-Arap menşeli eylemcilerin, Avrupa’daki eylemlerine yar- 

dımcı olmak gibi faaliyetlere destek verdiler. 

 
PEAM (PAN - KIBRIS YURTSEVER HALK KURTULUŞ CEP- 

HESİ) 

Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ta Türkiye’ye yönelik terörün ana kayna- 

ğım PEAM oluşturmaktadır. PEAM (PARKİPRİYAKO ETNİKO - LA- 

İKO APELEFTEROTİKO METOPOPAN KIBRIS YURTSEVER 

HALK CEPHESİ) 18 Temmuz 1976 yılında kuruldu. Örgütün Yunanis- 

tan’daki politikacılar arasında da üyesi bulunuyor. Parti liderleri Yorgos 

Mavros, Yannis Pezmazoğlu ve Andreas Papandreu, bu üyelerden bazıla- 

rıdır. 

PEAM tüzüğüne göre örgütün hedefi, Türk işgalinden kurtulun- 

caya kadar Kıbrıs’a ihanet eden ülke, örgüt ve partilere karşı bü-  

tün imkanlarla ve her çareye başvurarak mücadele etmektir. Örgüt 

kurucularından Aleksandros Panagulis esrarengiz bir otomobil kazasın-  

da öldü. Makarios da, faaliyetlerini sürdürmesi amacıyla PEAM’a yük- 

sek meblağlarda paralar vermiştir. Bu para, Kıbrıs Hıristiyan Ortodoks 

Başpiskoposluğu’na bağlı manastırların İsviçre bankalarında bulunan mil- 

yonlarca sterlin tutarındaki gizli hesaplarından Çekoslavakya silah fabrika- 

larının İsviçre’deki temsiclisi Omnipol’e aktarılıyor. Bu silahlar, Yugoslav 

limanlarından küçük tonajlı gemiler ile Suriye sahillerine taşmıyor, oradan 
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da Kürtlere dağıtılmak üzere Suriye ve Lübnan üzerinden Türkiye’ye gön- 

deriliyor. Bu silahların büyük bölümünü kalaşnikof ve RPG 7 roketatar- 

lar oluşturuyor. PKK’ya bu şekilde silah desteği verilirken, Dev- Sol’a da 

Rum ve Yunanlı PEAM’cılar gerekli yardımı yapıyorlardı. 

Yunanlı subaylar PKK’nın militanlarını Güney Kıbrıs’ta eğitiyorlar. 

Daha çok, patlayıcı madde ve muhabere cihazlarının kullanılması şeklinde 

yapılan eğitimlerde, eylem düzenleme planları da yer alıyordu. Eğitim için 

Güney Kıbrıs’a gönderilen PKK’lı teröristler, Cumartesi ve Pazar günleri 

sokaklarda dolaşıp Türkiye aleyhinde bildiri dağıtarak propaganda çalış- 

ması yapıyorlardı. 

Yunanistan Sosyalist Pasok Partisi milletvekili olan, ayrıca Ulaştırma 

Bakanlığı Müsteşarlığı ve Kamu Düzeni Bakanlığı görevlerinde bulunan 

İosif Valurakis, Türk terör örgütlerinin en yalan dostu idi. 1976 yılında Tür- 

kiye’deki teröristlere silah gönderirken yakalanan Valurakis, milli görev 

yapıyor gerekçesiyle Rumlar tarafından serbest bırakılmıştı. Türk terörist- 

leri daha iyi beslemek amacıyla, Ulaştırma Bakanlığı görevinde bulunduğu 

sırada sık sık Kıbrıs Rum kesimine gelen İosif Valurakis, Yunanistan’dan 

gönderilen silahların PKK’ya gitmesini sağlamak amacıyla bir mekanizma 

oluşturmuştu. Valurakis’in 1988-1989 yılları arasında Kamu Düzeni Baka- 

nı olduğu sırada, Yunanistan’da polise ait birçok depoda bulunan silahlar 

esrarengiz bir şekilde çalınmıştı. Bu silahların bir bölümünün Dev-Sol’cu 

teröristler tarafından Türkiye’deki cinayetlerde kullanıldığı belirlenmişti. 

Aynca PEAM üyelerinden Hrisödulos Venyamin’in Asala ve PKK’ya 

yaptığı yardımlar da biliniyor. Günümüzde PKK’nın en güvenilir destek- 

çilerinden biri olan Güney Kıbrıs, daha önceleri Türk düşmanı ASALA’yı 

da desteklemişti. Suriye istihbaratı Muhaberat ile yakın ilişki içinde bulu- 

nan Rumlar, SSCB çökmeden önce KGB ile işbirliği yaparak ASALA ve 

PKK’ya silah sevkiyatı yapıyordu. 1984 yılında ASALA’yı savunanlar ile 

ASALA’nın ükelerinde bulunmasından rahatsız olan Rumlar birbirine gir- 

mişti. ASALA’yı istemeyen Güney Kıbrıs Emniyet Genel Müdür Yardımcısı 

Pavlos Stokkos, İsrail ajanı olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. Bu dönemde 

Güney Kıbrıs, ASALA’nın batmağıydı. ASALA’nın katilleri, Avrupa’da iş- 

ledikleri cinayetlerden sonra kendilerine verilen Kıbrıs pasaportunu kullana- 

rak, Cyprus Airlines uçaklarıyla Güney Kıbrıs’a dönüyorlardı. 
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DEVLETE KARŞI MÜCADELE ÖRGÜTÜ 

(DEVLETE KARŞI DAYANIŞMA HÜCRELERİ) 

Yunanistan’ın baş şehri Atina’da faaliyet gösteren örgütün kuruluşu, 

yapısı, liderleri ve üye sayısı hakkında elde çok detaylı bilgi bulunmamak- 

tadır. Önemli bir eylemi yoktur. Ancak, 1 Nisan 1985 günü Atina Ağır 

Ceza Mahkemesi savcılarından George Theophanopoulas’a karşı giri- 

şilen suikasti üstlenmiştir. 

Örgüt, Eylül 1989’da Yeni Demokrasi Partisi binasını bombaladı. Yu- 

nanistan’daki kaçak Türklerle Atina’da ortak basın toplantısı düzenleyip, 

Yunan koalisyon hükümetinin büyük kanadını oluşturan Yeni Demokrasi 

Partisi lideri Konstantin Mitsotakis’in kendilerine karşı Türkiye ile anlaş- 

masından kaygılandıklarını belirttikleri saatlerde, binada maddi hasara yol 

açan patlama meydana geldi. Saldırıyı üstlenen örgüt, Atina’da yayınla- 

nan gazetelere gönderdiği bildiride, Bayrampaşa Cezaevi’nden kaç- 

tıktan sonra Yunanistan’a gizlice giren Dev-Sol militanı Hüseyin Hami 

Şakir Özsomar’ın Türkiye’ye iadesini protesto etmek için bombala- 

mayı gerçekleştirdiğini açıkladı. 

 
GİRİT KURTULUŞ KOMİTESİ 

Girit’in bağımsızlığı için mücadele veren Girit Kurtuluş Komitesi, Yu- 

nanistan ve bazı Avrupa ülkelerinde faaliyet göstermiştir. 

Yeraltı faaliyeti gösteren bu örgüt, Yunanistan’da, özellikle Girit 

Adası’nda, Avrupa, Amerika ve Avustralya gibi yabancı ülkelerde, bağım- 

sızlık seferberliğini ilan eden broşür ve mektupları, çeşitli adreslere pos- 

talayarak adını duyurmaya çalıştı. Girit Kurtuluş Komitesi, zaman zaman 

adadaki köy ve kasabalarda da bildiri dağıtıyor. Örgütün çökertilmesi için 

Yunan güvenlik kuvvetlerince 1991-1992 yıllarında Girit Adası’nda bir 

dizi operasyon düzenlendi. 1988 yılında bağımsızlık için bazı hareket- 

leri gözlenen Girit’in Hanya ve Kandiye gibi büyük kentlerinde ba- 

ğımsızlığa yönelik faaliyetler gösteriyor. 

 
DEVRİM DAYANIŞMA ÖRGÜTÜ 

Bu örgüt, 10 Mart 1989’da Atina Kumbari Caddesi üzerindeki bir Fran- 

sız bankasını bombalayarak ismini duyurdu. Marksist bir sistemi savunan 

bu terör örgütü, çevreye büyük hasar veren bombalama olaylarını, Doğru- 
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dan Eylem’in müebbede mahkum edilen 4 militanıyla dayanışma içersinde 

bulunduklarını göstermek için gerçekleştirdiklerini açıkladı. Örgütün kuru- 

luşu ve yapısı hakkında elde yeterli bilgi bulunmuyor. 

 
LAVRİON SİYASİ MÜLTECİLER KAMPI 

Lavrion, 1949 yılında Doğu Avrupa’dan kaçan anti-komünistler için ku- 

rulmuştu. Ancak, 12 Eylül Hareketi’nden sonra, Türkiye’den kaçan siyasi 

suçlular (Başta PKK militanları olmak üzere)soluğu Yunanistan’da aldık- 

larından bu kamp, Türkiye aleyhine çalışan komünist militanların dolduğu 

bir yer haline geldi. Yunanistan, Lavrion’daki militanların örgütlenmesine 

yardımcı olarak, Türkiye aleyhindeki yıkıcı ve bölücü çalışmalara destek 

olmaktadır. “Siyasi mülteci” adı altında sığınma hakkı isteyen bu kişiler 

tarafından yapılan Türkiye aleyhindeki gösteriler de Yunan yetkililerince 

desteklendiğinden, kaçakların eylemleri zaman zaman saldırıya dönüşerek, 

Türkiye’nin bazı temsilcilik ve kuruluşları işgal etmiştir. 

 
YUNANİSTAN’DAKİ ERMENİ KURULUŞLARI 

1975-76’da Beyrut’u terk etmek zorunda kalan Ermeni çetecilere 

Rumlar kucak açmıştır. Ermeniler önce Kıbrıs Rum Kesimine yerleştiler. 

1975 yılında kurulan ASALA’nın karargahı da bir ara Kıbrıs Rum kesi- 

mine nakledildi. ASALA’nın Yunan hükümetlerince himaye edildiğim ve 

Yunanistan’ın Ermeni Soykırımı iddiasını tekrarladığım bütün dünya bili- 

yor. Türkiye’nin aleyhine çalışan bütün örgütlere kucak açan Yunanistan’da 

üstlenen Ermeni örgütleri, “Kıbrıs Türk Kültür Derneği” tarafından yayın- 

lanan “Yunanistan ve Terör”de şöyle sıralanıyor. 

Ermenistan’ın Kurtuluşu İçin Gizli Ordu (ASALA) 

Ermeni Soykırım Adalet Komandoları 

Yunanistan Ermeni Gençlik Örgütü 

Ermeni Ulusal Komitesi 

Ermeni Halk Eylem Birliği 

Ermem Devrim Ordusu (ARA) 

Ermeni Ulusal Direniş Hareketi 

Selanik Ermeni Gençlik Örgütü 
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Ermeni Tutuklularını Kurtarma Komitesi 

Ermenistan’ın Kurtuluşu İçin Silahlı Propaganda Birliği 

Bu örgütlere para, pasaport ve sığınma kolaylığı sağlama gibi des- 

tekte bulunan cemiyetler ise şöyle: 

Ermeni Hayır Cemiyeti 

Ermeni Kültür Derneği 

Ermeni Ortadoks Merkez Komitesi 

 

 

                    PHİLİKİ – ETERYA 
 
Osmaılıya karşı ayaklanan Yunan örgütü Philiki Eterya, 1796 yılında 

Viyana’da Rigas Feraios tarafından kuruldu. Türklere karşı, hıristiyan 

alemini tümüyle kardeş ilan eden dini bir örgüttür .Hellas Haritası adı verilen 

haali bir devlet taslağı da hazırlamıştır. 1798 yılında Avusturya polisi 

tarafından yakalanan Rigas, Osmanlı’ya teslim edilerek idam edilmiştir.  

Daha sonra Fransa’da,  ELLİNİKİS DESMOS ALİTHOS (Gerçek Yunan 

Arkadaşlığı Bağı ) adlı örgüt kuruldu. 1809.. İlerleyen zamanda Fransızlar’ın 

yardımıyla PHONİX (Anka Kuşu) kuruldu. Philiki Eterya veya Eteryatan 

Filikan  denilen Dostlar Derneği, Yunan ve Bulgar tüccarları tarafından 

kuruldu.1829.. 

Philiki Eterya bugünkü Ukrayna’nın Odessa şehrinde kurulmuştu. (Rus 

etkisi) Bu örgüt, masonik esaslara ve şifrelere göre yapılanmıştı.  

Mora’da bağımsız bir devlet kurmayı amaçlayan örgüt, İstanbul’u da işgal 

ederek bütün Türkleri imha etmeyi hedeflemişdi. Örgüt, Helenizm ve Grek 

milli bilincin yayılmasında etkili olmuş, Rus ve Avrupa’nın desdeğiyle 

yandaşlarına silah dağıtmıştır. 1821 yılında başlattığı silahlı ayaklanma 

hareketleriyle Yunanistan’ın bağımsızlığının yolunu açmıştır. 

  

WMRO ( MAKEDONYA’NIN BAĞIMSIZLIĞI İÇİN DEVRİMCİ 

ÖRGÜT) 

1893’de Makedonya’nın bağımsızlığı için Gotse Delçev  adlı bir öğretmen 

tarafından kuruldu. Bulgaristan ve İtalya tarafından desteklenerek, Osmanlı 

askerlerine ve müslüman halka karşı eylemlerde bulundu.  
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USTAŞA  ( HIRVAT DİRENİŞ HAREKETİ) 

Ante Paleviç adlı avukat tarafından kuruldu. O dönemde İtalya ve 

Macaristan tarafından destekleniyordu. 1934’de Fransa’da, Yugoslav 

hükümdarı Sırp 1. Aleksandr’ın öldürülmesinden sorumlu. 

arı kullanan örgüt, Bulgar ve Sırp ayrılıkçılarının da desteğini almıştı.
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LATİN AMERİKA 

 
                       ARJANTİN ÖRGÜTLERİ 

 

ERP ; Devrimci Halk Ordusu. Arjantin’de 1970’li yıllarda faaliyet gösterdi.  

FAL ; Silahlı Kurtuluş Kuvvetleri.  1970’li yıllarda faal olan örgüt, eski 

Arjantin Cumhurbaşkanı Pedro Arambu’yu kaçırarak infaz etmiştir. 

MONTONEROS ; Adını Arjantin tarihinden alan örgüt, 1970’li yılların 

oluşumlarından.  

ARA  ; Arjantin Anti Komünist İttifakı. 1970’li yıllarda faaliyet gösteren bir 

yapılanmaydı. 

 

 

URNG (GUATEMALA MİLLİ DEVRİMCİ ÜNİTESİ) 

 

URNG, Guatemala’da terörist taktikler kullanan Silahlı Halk Dev- 

rimci Teşkilatı (ORPA), Fakirlerin Gerilla Ordusu (EGP) ve Silahlı 

Asi Kuvvetler (FAR) gruplarının birleşmesiyle 1982 yılında kuruldu. 

1500 - 2000 civarında gerillaya sahip olduğu sanılan örgüt eylem alanı 

olarak Guatemala’nın kırsal kesimini seçmiştir. Ülkenin güneybatısında 

ORPA, kuzeybatısında EGP, Peten bölgesinin kuzeyinde de FAR faaliyet 

göstermektedir. 

ABD Deniz Ateşesi ve Amerikan Askeri Misyon Başkanı ile ABD’nin 

Guatemala Büyükelçisi John Gordon Mein’i 1968 yılında öldürerek sesini 

duyuran bu ülkenin ilk gerilla örgütü FAR, 1980 yılından itibaren Küba’dan 

yardım görmeye başladı. 1982 yılında Havana’da yapılan bir anlaşma ile 

ORPA, FAR ve EGP’nin birleşmesi kesinleşti. 

FAR’a çok büyük silah, eğitim, lojistik ve propaganda desteğinde bu- 

lunan Küba, birleşmeden sonra yardımlarını daha da arttırdı. Hafif ve ağır 

makinalı tüfekler ile silahlanan URNG, aralarında çıkan görüş ayrılıklarına 

rağmen çok sayıda kişiyi öldürmüş, köy ve kasabaları işgal etmişti. 
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FPR-LZ (LORENZO ZELAYA HAK DEVRİMCİ KUVVETLERİ) 

1978’de kurulan ve eylemlerine 1980 yılında başlayan FPR-LZ Mark- 

sist-Leninist bir rejimi amaçlamıştır. Orta Honduras’ın kırlık bölgelerin- 

de 300 dolayında gerillasının bulunduğu sanılan FPR- LZ, Nikaragua ve 

Küba’dan yardım görmektedir. Örgüt, Honduras hükümetinin 1983 yılında 

düzenlediği operasyon sonucu büyük darbe yemişti. Örgüt lideri Efraim 

Duart Salgado 1983 yılında tutaklanarak hapse atıldı. Yeniden toparla- 

nan örgütün, yeni lideri ve yapısı hakkında pek bilgi bulunmuyor. 

 
MACHETEROS 

Porto Rico’da bağımsız ve Marksist-Leninist bir devlet kurmak iste- 

yen Macheteros 1978 yılında kuruldu. Kesin üye sayısı bilinmeyen örgüt, 

ülkedeki Amerikan askerleri ile polisi hedef almıştır. Örgüt aşırı denecek 

derecede disiplinlidir. 

Çeşitli baskınlarda çok sayıdaAmerikan askerini öldüren Macheteros’un 

bugüne kadar hiçbir militanı yakalanamamıştır. Örgütün, Porto Rico Dev- 

rimi İçin Gönüllüler Örgütü ve Milli Kurtuluş Silahlı Kuvvetleri’yle bağ- 

lantısı vardır. 

 

 

               M-19 (19 NİSAN HAREKETİ) 

19 Nisan 1970’de kuruldu. Colombiya’nın en büyük terör örgütlerin- 

den biridir. Örgütün bin kadar gerillasının bulunduğu sanılıyor. Nikara- 

gua, Küba ve Libya’dan para ve silah desteği gören M-19’un liderleri 

Carlos Pizzaro, León Gómez, Antonyo Navarro ve Otty Patino idi. 

M-19 örgütü AVC’yle birlikte 17 Ocak 1974”de, eski liderlerinden 

Simon Bolivar’ın Bogota’daki bir müzede bulunan kılıcını çalarak 

adını duyurdu. 1977-1978 yılında eylemlerini genişletti. 1985 yılında 

köylülerden taraftar toplamaya çalışan M-19, aynı yıl gerilla grubundan or- 

duya dönüştüğünü açıkladı. Halk Kurtuluş Ordusu (EPL) ve İşçilerin Ken- 

di Kendini Savunma Hareketi (ADO) ile hareket etmeye başlayan M-19,  

6 Kasım 1985’de Bogota’daki Adalet Sarayı’nı işgal etti. Olay sırasında 

rehin alınanlardan 50’si hayatını kaybetti. Çatışmada 11 polis ile 18 geril- 

la da öldü. Latin Amerika’daki çeşitli Marksist-Leninist örgütlerle ilişkisi 

olan M-19’un gerilla kamplarında, diğer örgüt militanları da eğitilmektedir. 

Örgüt, 1990 Mart ayında bir açıklama yaparak, Colombiya Hükümeti 

ile anlaştığını ve terörden vazgeçerek örgütün bir siyasi partiye döndüğünü 

bildirdi. Sayısız bombalama olaylarının sorumlusu olan M-19’un lideri ve 
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Colombiya Devlet Başkan adayı Carlos Pizzaro, 27 Nisan 1990 günü 

seçim kampanyası için gittiği Barangvilla şehrinden döndüğü sırada 

bulunduğu uçakta öldürüldü. Bu olaydan sonra ülkedeki gerilla eylem- 

leri yeniden başlamıştı. 

 
FPMR (MANUEL RODRÍGUEZ YURTSEVER CEPHESİ) 

1983 yılında kurulan örgütün 500 ile 1000 arasında militanının bulun- 

duğu sanılıyor. Şili Komünist Partisi, Küba ve Nikaragua tarafından des- 

teklenen FPMR, şehir gerillacılığını benimsemiştir. 

Marksist-Leninist bir stratejiyi savunan FPMR, Şili’nin en çok eylem 

yapan örgütlerindendir. 1986 yılında bu örgüte ait 3600 silah tesadüfen ele 

geçti. Pinochette’ye suikast girişiminde bulunan örgütün Küba’dan gön- 

derilen silahları, balıkçıların ağlarına takılınca ortaya çıkmıştı. 

 
MIR (DEVRİMCİ SOL HAREKETİ) 

1965 yılında Şili’de kuruldu. Marksist-Leninist MIR’ın lider kadro- 

sundaki bazı kişiler, 1973 yılında düzenlenen operasyon sonucu öldürüldü. 

 Ancak örgüt Küba’nın desteği ile son yıllarda yeniden güçlendi 

ve çok sa- yıda banka soygununu gerçekleştirdi. Vur-kaç taktiği 

ile aralarında yüksek düzey yetkililerinin de bulunduğu birçok 

kişiyi öldürdü. 

 
ELN (MİLLİ KURTULUŞ ORDUSU) 

Colombiya’daki Marksist-Leninist örgütlerden biri olan ELN, 

Castro yanlısıdır. Üyelerini öğrencilerden, işçi  ve  entelektüeller-  

den seçer. Petrol boru hatlarına birçok saldırılar düzenleyen ELN, 

1983 Kasım ayında Başbakanın kardeşini kaçırdı. Ancak bu rehine, 

Castro’nun araya girmesiyle serbest bırakıldı. 

Colombiya Ulusal Kurtuluş Ordusu ELN’nin önemli eylemleri arasında 

7 Şubat 1994’de ülkenin kuzeyindeki Bagoto bölgesinde Liberal Parti Se- 

natörü Amilkar Acosta ile korumasının kaçırılması da bulunuyor. 

Beş binden fazla üyesi bulunan ELN, 2000 Mayıs ayında El Playon 

kasabasında kaçırdığı bir Amerikalı ile 3 Kolombiyalıyı öldürdü. 

Colombiya’nın kuzeybatısındaki Choco bölgesinde 26 turistin sol gö- 

rüşlü Ulusal Kurtuluş Örgütü ELN gerillaları tarafından kaçırıldı. İçişle-  

ri Bakanlığı sorumlusu Neroy Yurgapui, 20 kadar gerillanın Utı ia Ulusal 

Parkı’na gelerek parktaki lokantada bulunan biri 17, diğeri 9 kişilik iki 
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turist grubunu ormanlık bir bölge yönüne kaçırdığını ve izlerini kaybettir- 

diklerini belirtti. 

 
EPL (HALK KURTULUŞ ORDUSU) 

1967 yılında, Marksist-Leninist düşünceye Mao’nun etkisiyle ortaya 

çıkan bir sistemi savunan EPL, üniversitelerde güçlüdür. Colombiya’nın 

Maocu tek örgütü olan EPL, kanlı eylemleri sonucu çok sayıda asker, polis 

ve vatandaşı öldürmüştür. 

1967 yılından beri Colombiya’da faaliyet gösteren EPL’nin (Halk Kur- 

tuluş Ordusu) üyesi 2080 gerilla, 1990’da 9 ay süren görüşmelerin ardından 

silahlarını bırakma kararı aldı. Hükümetle anlaşan üç gerilla örgütünden 

biri olan EPL, bazı düzenlemeler yaparak siyasi partiye dönüştü. Ancak bir 

grup ayrılarak silahlı mücadeleyi sürdürdü. 

  
 

FARC (DEVRİMCİ SİLAHLI GÜÇLER) 

1964’te Colombiya’da kuruldu. FARC, Colombiya ve Güney 

Amerika’nın en iyi eğitim görmüş ve teçhizatlandırılmış örgütüdür. Ko- 

lombiya Kominist Partisi’nin askeri kanadı olan FARC (Kolombiye Dev- 

rimci Ordusu - Devrimci Silahlı Güçler)’ın ana kitlesini köylüler oluş- 

turmaktadır. Askeri hiyayarşiye göre örgütlenen FARC’da Yüksek 

Komuta Merkezi, Cephe Blokları, Cephe, Kol, Bölük ve Takımlar’dan 

oluşan bir yapılanma vardır. Küba yanlısıdır. Örgütün katliamları sonu- 

cu öldürülen 100 kişinin toplu mezarı 1986’da Turbo’da ortaya çıkartıldı. 

1987 yılında 27 askeri öldüren FARC, uyuşturucu mafyası ile de yakın 

ilişkide bulunuyor. 

Kolombiya’da 1964 yılında başlayan sağ ve sol örgütlerin yoğun çatış- 

malara sahne olduğu iç savaşta 120 binden fazla insan hayatını kaybetti. 

Ülkeye giden turistler de her iki örgüt tarafından da zaman zaman kaçırı- 

larak öldürülüyor. 

Silahlı faaliyetlerine günümüzde de devam eden FARC üyesi bir kişi, 9 

Eylül 2000 tarihinde adını tüm dünyaya duyurdu. Nakil için bindiği uçağı 

kaçıran FARC gerillası, tuvaletten aldığı bir silah ile içinde bulunduğu uça- 

ğı San Vicentel del Caguan kasabasına indirerek, izini kaybettirdi. 

20 bin silahlı militanı olduğu sanılan FARC ile hükümet yetkilileri ara- 

sında ilk görüşmeler 1998 yılında başlayınca, silahlı eylemler azalmıştı. 

Ancak, FARC ile sağ gruplar arasında 2000 Mayıs ayında üç gün süren ça- 

tışmalar sonucu 89 kişi daha öldü. Bir taraftan da, marksist FARC yönetici- 

lerini Avrupa merakı sardı. Örgütün üst düzey 6 komutanı, hükümet yetki- 
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lilerinin eşliğinde Norveç ve İsveç’e gittiler. Seyahatin “İskandinavya’nın 

sosyal demokrat ekonomi modelini yerinde incelemek!” amacıyla yapıldı- 

ğını açıklayan Kolombiya Hükümeti’nin bu tarz uygulamalar ile iç savaşı 

önleme çabasını sürdürüyor. 

FARC” in ses getirici diğer eylemleri de; 8 Mayıs 2002’de Kolombiya’nın 

Kuzey batısında FARC gerillaları ile güvenlik kuvvetleri arasında çıkan ça- 

tışma üzerine bir kiliseye sığınan sivillerden, kiliseye atılan bomba sonucu 

45’i çocuk 117 kişi öldü, 100 kişi yaralandı. 

2 Mayıs 2002 günü güvenlik kuvvetleriyle Maoist gerillalar arasında 

çıkan çatışmada 51 gerillayla birlikte 140 polis ve asker öldü. 
 

2 Haziran 2002 tarihinde gerillalarla asker arasındaki çatışmada arala- 

rında çocuklarında bulunduğu 49 kişi öldü. 

FARC gerillaları 20 Şubat 202 günü içinde 37 kişinin bulunduğu yolcu 

uçağını kaçırdı. DAS-8 tipi pervaneli yolcu uçağı karayoluna indirildi. Ge- 

rillalar biri senatör 3 kişiyi rehin alıp kaçtılar. Bu olay üzerine Kolombiya 

hükümeti barış görüşmelerini askıya aldı. 

8 Ağustos 2002 günü Kolombiya Devlet Başkanı teslim töreninde 

FARC’nın havan toplu saldırısı sonucu 20 kişi öldü, 70 kişi yaralandı. 

FARC-EP (Halk Ordusu) örgütünün kurucu lideri olan Manuel Ma- 

rulanda 26 Mart 2008’de kalp krizi sonucu öldü. Bunun üzerine örgüt 

liderliğine yardımcısı Alfonso Cano getirildi. 

FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran 

2017’de elindeki son silahı da Birleşmiş Milletler’e (BM) törenle teslim 

etti. Mesetas kenti kırsalındaki La Guajira toplanma alanında yapılan 

törene, dönemin Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, BM 

Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault ve örgüt Lideri Rodrigo Londono 

katıldı. 

Örgüt lideri Londono, bir daha ellerine silah almayacaklarını açıkladı. 

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya’da yarım 

yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını 

kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden oldu. 

Örgüt artık silah bıraktığını resmen açıkladı. 

Ancak , FARC'ın eski müzakere başkanı Ivan Marquez, 2016 yılında 

imzalanan barış anlaşmasını bozduklarını ve yeniden silahlı mücadele 

kararı aldıklarını açıklayarak çatışma ortamına dönmüş oldu. 2019  

yazında   yeniden silahlanmaya başladığını açıkladı. Bunun üzerine  30 

Ağustos 2019 tarihinde hükümet kuvvetleri yeniden opurasyona 
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başlayınca barış da sona erdi. 

Çatışmalarda 9 FARC üyesi öldürüldü. Öldürülenler arasında 

FARC'ın önemli liderlerinden birisi olarak kabul edilen Gilardo 

Cucho'nun yer aldığı açıklandı. 21 Mayıs 2015’de , ateşkesin bitmesinden 

sonra çıkan çatışmada 25 örgüt üyesi öldürüldü. FARC ile Kolimbiya 

Hükümeti arasında yapılan anlaşmanın üzerinden ( 2017 Aralık) bir yıl 

geçmesine rağmen  ELN silah bırakmadı 

 

 

 
RFF (RICARDO FRANCO CEPHESİ) 

1984 Mart ayında FARC’dan ayrılanlar tarafından kuruldu. 

Özellikle Colombiya’da bulunan ABD’li askerlere karşı eylemler dü- 

zenleyen örgüt, birçok soygun olayına da karıştı. 

 
ÖLÜM MANGALARI 

Colombiya’da aşın sağcı bir örgüt. Ölüm Mangaları, çok sayıda cina- 

yet ve soygun olayı gerçekleştiren kuruluşlardan biridir. Toprak ağalarının 

desteklediği örgüt lideri Ariel Otero, 2 Aralık 1997’de hükümet yetkilile- 

rine teslim oldu. Magdalena Medio bölgesinde denetimi elinde tutan ölüm 

mangalarının, Marksist gerillalara karşı uyuşturucu kaçakçılarıyla işbirliği 

yaptığı sanılıyor. 

 
KOLOMBİYA DEVRİMCİ SİLAHLI GÜÇLERİ 

Colombiya’da faaliyet gösteren birçok Marksist gerilla örgütünden biri 

de Colombiya Devrimci Silahlı Güçleri’dir. Marksist-Leninist bir düzen 

kurmak amacıyla silahlı faaliyet gösteren bu örgüt ile güvenlik kuvvetle- 

ri arasında çıkan çatışmada yüzlerce insan öldü. Ülkedeki kırsal alanların 

bir bölümünü etkisi altında tutan örgütün üyesi 100 gerilla, yönetimin 

eylemlerini onaylamadıkları ve silahlı mücadeleden vazgeçtikleri için 

arkadaşları tarafından kurşuna dizildi. 
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AVC (YAŞASIN ALFARO-ALFARO LİVES-DAMNIT) 

Ekvator’da faaliyet gösteren örgüt 1983 yılında kuruldu. AVC 

ismini 1912’de öldürülen Ekvator Başbakanı ve devrimci lider Eloy 

Alfaro’dan alır. Örgüt sesini 1983 Ağustos’unda Guayakuil Müzesi’ni ba- 

sıp Alfaro’nun kılıçlarını çalarak duyurmuştur. 

AVC’nın “sosyal reform”a yatkınlığı ve “oligarşi ile emperyalizm’^ 

karşı olması dışında politik gündemi hakkında çok az şey bilinir. Özellikle 

fakir köylü kesimi arasında hükümete karşı bir tutum yaratmayı ve Ame- 

rika ile diğer yabancıları Ekvator’dan kovmayı amaçladığını açıklamıştır. 

200-300 arasında üyesi bulunan AVC Marksist olmadığını iddia eder, 

ama, en azından üyelerinden bazılarının Küba ve Nikaragua’yla ilişkisi oldu- 

ğu bilinmektedir. AVC lideri Rosa Cardenas Eylül 1984’de tutuklandığın- 

da bu bağları ve Libya’ya yaklaşma planlarını açıklayan belgeler taşıyordu. 

AVC, Amerikan Taburu olarak bilinen çok uluslu terör ünitesine, en teh- 

likeli terör örgütlerinden M-19’un liderliği altında Colombiya’ya eğitilmek 

ve askeri eylemlere katılmak üzere eleman göndermiştir. Haziran 1986’da 

M-19 örgütü, 40 AVC asisinin eğitildiğini açıklamıştır. AVC’nin M-19 dı- 

şında Peru’da faaliyet gösteren Tupac Amaru Devrimci Hareketi’yle 

de işbirliği yaptığı biliniyor. 

AVC, eylemlerinin finansını banka soygunlarından sağlar, Libya ve 

Küba’dan umdukları yardımı görememişlerdir. 

Eloy Alfaro’nun kılıçlarının çalınması, Eylül 1985’de Ekvatorlu bir 

bankacının kaçırılması, (bu eylem M-19’la ortak yapılmış ve kurtarma 

operasyonu sırasında teröristler ölü olarak ele geçirilmişti) gibi eylemlerin 

yanısıra, AVC, birçok banka soygunu, adam kaçırma ve küçük bombalama 

eylemleri gerçekleştirmiştir. 

1986-87 yıllarında güvenlik kuvvetlerinden büyük darbeler yiyen 

AVC’nin birçok üyesi ve liderleri ya tutuklandı ya da öldürüldü. Lidersiz 

AVC’nin 1986’nın ortalarından beri eylem gücü düşmüştür. Ancak, AVC 

silahlı eylemlerini günümüzde de devam ettirmektedir. 

 
GBR (BANDERA ROJA-KIZIL BAYRAK) 

Kızıl Bayrak, Sovyetler Birliği’nin Küba’yı Venezuela’da ayaklananla- 

ra yaptığı desteği bırakmaya zorladığı ve Venezuela ile diplomatik ilişkileri 

sürdürmeye karar verdiği 1969 yılında kuruldu. 
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Venezuela Devrimci Sol Hareketi’nden parçalanarak doğan Kızıl 

Bayrak’ın lider kadrosu, Carlos Betancourt’un 1977’de, Gabriel Puerta 

Aponte’nin 1982”de tutuklanmasından, Julia Escalo’nun ise 1979 Mayı- 

sında “Başkanın özel affından” faydalanmasından sonra belirsizdir. 

Kızıl Bayrak, 1970’lerin başlarında Carlos Betancourt ve Gabriel Pu- 

arta Aponte’nin liderliğinde önemli eylemler yapmıştır. 1972’de karakaslı 

bir endüstriyalist olan Carlos Domingues Chavez’i kaçıran Kızıl Bayrak, 1 

milyon dolar fidye almıştı. Betancourt ve Puerta 1973’te yakalanmışlar, fa- 

kat Karakas’ın çok gizli hapishanesinden iki yıl sonra kaçmışlardı. Aynı yıl 

Kızıl Bayrak bünyevi solu (diğer örgütlerle anayasalı birleşmeyi) reddetti. 

Ayrıca, tarım alanında tanınmış 20 toprak ağasını kapsayan bir ölüm listesi 

yayınlayarak fidye için zengin işadamlarına baskıya başladı. 

1976 ve 1977’de askeri araçlara ve küçük kasabalara saldıran Kızıl 

Bayıak’ın lideri Betancourt yakalanınca örgütün eylemleri 1979 yılında 

son bulmuştu. 1981 Aralık ayında Kızıl Bayrak, üç yolcu uçağını kaçırarak 

yeniden ortaya çıkmış ve yolcuların salıverilmesi için fidye istemiştir. Kı- 

zıl Bayıak’ın isteği Venezuela Hükümetince reddedilmiştir. Nisan 1982’de 

örgütün lideri Puerta tutuklanmış ve 25 gerilla güvenlik kuvvetlerince ya- 

pılan operasyonlarda öldürülmüştür. 

Marksist-Leninist bir ideolojinin Venezuela’da iktidarı ele geçirme-   

si için mücadele veren, fakat Venezuela Komünist Partisi ile Venezuela 

Devrimci Sol Hareketi’nin de dahil olduğu bünyevi Venezuela Solu’nu 

reddeden Kızıl Bayrak, silahlı bir mücadele anlamında, Venezuela’da bir 

proletarya diktatörlüğünü kurmayı ve politik yönden yasal statükoyu ka- 

bul ederek güç sağlamaya çalışan solcu gruplarla anlaşmayı amaçladığını 

açıklamıştır. 

Kızıl Bayrak, kendini desteklemeleri için Colombiya devrimci 

grupları Milli Kurtuluş Ordusu ve 19 Nisan Hareketi’yle bazı bağ- 

lantılar kurmuştur. Venezuela’nın Colombiya sınırı yakınındaki Guerico 

şehrinde Eylül 1984’de Colombiyalı gerillalarla yapılan toplantı Venezuela 

Hükümeti’nin gözünü korkutmasına rağmen, Kızıl Bayrak’ın eylemleri, 

üniversite kampüslerindeki politik toplantılar ve işçi birliklerini etkisi altı- 

na almaya çalışmaktan öteye gidememiştir. 
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FMLN (FARABUNDO MARTİ - MİLLİ KURTULUŞ CEPHESİ) 

Güney Amerika’nın karışık ülkelerinden biri olan El Salvador’da faali- 

yet gösteren ve 7500 kişilik bir ordusu bulunan FMLN’nin lideri Joaquin 

Villalobes’dir. 

Ülkenin kırlık kesimlerindeki gerilla kamplarından  başka  Managua 

ve Nikaragua gibi ülkelerde de kampları olan FMLN, El Salvador ve El 

Salvador-Honduras sınırında (Bazen Honduras’da da eylem yapar) faa- 

liyet gösterir. Küba, eski Sovyetler Birliği ve Vietnam gibi komünist ül- 

keler tarafından desteklenen FMLN, Latin Amerika, Kuzey Amerika ve 

Avrupa terör örgütleriyle dayanışma içindedir. Küba, Vietnam, Nikaragua 

ve Managua’dan destek gören FMLN’nin kullandığı silahlar, Nikaragua 

vasıtasıyla komünist ülkelerden gelir. Küba, Nikaragua ve Managua’daki 

kamplarda gerillaları eğitilir. Ayrıca, ellerinde Vietnam, Amerika savaşın- 

dan kalan ve Vietnam-Nikaragua yoluyla ellerine geçen Amerikan silah- 

lan da bulunan FMLN, 1978 yılında kuruldu. Marksist-Leninist ideolojiyi 

benimseyen bir örgüttür. Küba ve eski Sovyetler yanlısı, ABD karşıtı bir 

Marksist-Leninist grubun iktidarı ele geçirmesi politikasını güden FMLN, 

aynı zamanda Salvador Hükümeti’ne ABD desteğini engellemek için Ame- 

rikan vatandaşlarına periyodik saldırı metoduyla, ABD karşıtı bir imaj ya- 

ratıp, muhalefet oluşturmayı hedeflemiştir. 

El Salvador’un en büyük gerilla grubu olma özelliğini koruyan 

FMLN, Küba ve eski Sovyet yanlısı Halkın Devrimci Ordusu (ERP), 

Halk Kurtuluş Kuvvetleri (FPL), Milli Dayanışma Silahlı Kuvvetleri 

(FARN), Orta Amerika İşçileri Devrimci Partisi (PRTC) ve El Salva- 

dor Kurtuluşunun Silahlı Kuvvetleri Komünist Partisi (FAC) gibi 5 

gerilla grubunu şemsiye altında toplar. Jorge Shafiek Handal, Lonel 

Gonzales, Eduardo Sancho Castaneda ve Francisco Jovel, Rene Cruz 

kod adlı lider Joaquin Villalobes’den sonra önde gelen isimlerdir. 

Daha etkili bir ayaklanma teşkilatı oluşturulması için 5 grubun 

FMLN’ye katılmasıyla 1980 yılında başlayan birleşme Küba tarafından 

teşvik edildi. Birleşme sonrasında 24 Mart 1980 tarihinde öğrenci olayla- 

rının silahlı çatışmalara dönüşmesiyle El Salvador kanlı eylemlere sahne 

oldu. 

FMLN, finansmı, diğer Latin Amerika terör örgütlerinde olduğu gibi 

kaçırmalardan alınan fidyeler, devrim vergileri ve Küba ile eski Sovyetler 
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Birliği’nin maddi yardımıyla sağlar. Gerillaları, düzenli olarak Nikaragua, 

Managua ve Küba’da eğitilen FMLN’nin önemli eylemlerini şöyle sırala- 

yabiliriz: 

Ocak 1977’de Salvadorlu bir sanayici muhafızı kaçırıldı. ERP’nin üst- 

lendiği eylemde 1 milyon dolar fidye alınmasına rağmen iş adamı öldürüldü. 

Mayıs 1978’de iki işadamı, ERP-FPL gerillalarınca kaçırılıp, 48 mil- 

yon dolar fidye alındıktan sonra salındı. 

Kasım 1980’de El Salvador Savunma Bakanlığı Teritoryal Daire Şefi, 

karısı ve iki çocuğu ile birlikte evinde FARN militanları tarafından öldü- 

rüldü. 

Mayıs 1981 ‘de, Amerikan Büyükelçiliği’ne RPG roketatarları, el bom- 

bası ve makineli tüfekle saldırıldı. Ölen ve yaralananın olmadığı saldırıyı 

FPL üstlendi. 

Haziran 1985’de bir cafenin makineli tüfekle taranması sonucunda 

dördü ABD askeri 12 kişi öldü. 

El Salvador Başbakanı Napolyon Duarte’nin büyük kızı İnez Duarte, 

Eyliil 198’5’te FMLN gerillaları tarafından kaçırıldı. 

Kasım 1987’de, San Salvador şehrinde gerillalar ABD ateşesinin Sal- 

vadorlu şoförünü kaçırıp öldürdüler. 

11 yıldır mücadele eden FMLN gerillalarının 1988’deki saldırısında San 

Salvador Başpiskoposu da hayatını kaybetti. Başpiskopos Oscar Romeros’un 

öldürülmesinden sonra çıkan çatışmada 38 kişi daha can verdi. 

Mart 1989”da El Salvador’da yapılan başkanlık seçimini aşırı sağcı 

Arena Partisi’nin adayı Alfredo Cristiani kazandı. Seçim gününde güvenlik 

kuvvetleriyle solcu FMLN gerillaları arasında çıkan çatışmada, 23 gerilla 

ve 6 askeri öldü. 

Seçimlerde ARENA (Cumhuriyetçi Milliyetçi íttifak) Partisi oyların yüz- 

de 54’ünü alırken, Hıristiyan Demokrat Parti yüzde 31, gerillaların destekle- 

diği sol eğilimli Demokratik Birleşim Partisi ise yüzde 5.73 oranında oy aldı. 

Seçim dolayısıyla çıkan çatışmalarda üç de gazeteci hayatını kaybetti. 

FMLN gerillaları ile hükümet kuvvetleri arasındaki çarpışmalar 1989 

Kasım ayında şiddetlendi. İki haftadan fazla süren çarpışmalarda 1500’e 

yakın asker ve FMLN üyesi hayatını kaybetti. 
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Ülkenin en büyük hidroelektrik santralına, 2 Mart 1991 günü FMLN geril- 

lalarınca düzenlenen saldırı sırasında, 17 asker ile gerilla öldü. 16 Mart 1991 

günkü çatışmalarda ise 33 gerilla ile 8 asker ölürken, 17 kişi de yaralandı. 

1992 yılında gerilla kuvvetleri ile hükümet arasında varılan an- 

laşma sonucu, gerillalar silahlarını teslim etmeye başladılar. Bunun 

üzerine ülke dışında yaşayan gerilla liderleri de tek tek El Salvador’a 

dönmeye başladılar. FMLN liderlerinden Komünist Parti Başkanı 

Handal’ın da aralarında bulunduğu 30 gerilla lideri, 2 Şubat 1992’de 

Meksika’dan döndü. Gerillalar, hava alanında binlerce taraftarlarınca 

karşılandı. 

FLMN, El Salvador’da gittikçe legalleşirken, kendi içinde SOSYA- 

LİST AKIM ve SOSYAL DEMOKRAT MERKEZİ AKIM adı verilen 

iki ayrı gruba ayrıldı. 

 
CERF (CLARA ELIZABETH RAMİREZ CEPHESİ) 

El Salvador’daki en büyük gerilla grubu Farabundo Marti Milli Kurtu- 

luş Cephesi’ne (FMLN) bağlı olan Halk Kurtuluş Kuvvetleri’nden (FPL) 

kopan militanlar tarafından 1983 yılında kuruldu. San Salvador’da merkezi 

bulunan ve lideri bilinmeyen CERF’i ana örgüt FPL ve bağlı bulunduğu 

FMLN kabul etmez. Salvador’daki ayaklanmanın en radikal unsurlarından 

biri olan CERF, eylemlerini FMLN ve FPL’nin kontrolü dışında yapar. 

El Salvador gerilla gruplarının aksine şehir terörünü tercih eden CERF’in 

çok küçük ve son derece gizli örgüt yapısı hakkında çok az şey bilinir. Mili- 

tanları iyi eğitilmiş ve yetenekli olup bazıları Küba’da eğitim görmüşlerdir. 

Halkın hükümete olan desteğini baltayarak Maıksist-Leninist bir düzen 

kurmayı amaçlayan ve Salvador Hükümetini destekleyen Amerikan vatan- 

daşlarını hedef alan CERF, 1983 Mayısında Amerikan deniz Yüzbaşı- 

sı Albert Schaufelberg’i otomobilinde öldürerek eylemlerine başladı. 

Birçok defa Honduras ve ABD büyükelçiliklerini bombalayıp, makineli 

tüfekle tarayan CERF militanları, ABD Büyükelçiliği’nde görevli bir as- 

keri öldürdüler. 1985 yılında Honduras’ın Salvador Büyükelçisi Ricardo 

Cienfuegos ile emekli general Wose Alberto Medrano’yu öldüren CERF’in 

eylem gücü, aynı yılın ortalarında Salvador Hükümeti’nin düzenlediği ope- 

rasyonlar sonucu azalmıştır. Buna rağmen Salvador üniversitelerinde bir- 

çok gösteriler düzenleyen ve başta ABD tesisleri olmak üzere çok sayıda 
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bombalama gerçekleştiren CERF’in kanlı eylemlerine yeniden başlama- 

sından korkuluyor. 1985’de yediği darbeden sonra CERF, üniversite ve işçi 

kesiminde sempatizan toplama ve ideolojisini yayma çabaları içindedir. 

 
MPL (CHONEROS HALK KURTULUŞ HAREKETİ) 

Honduras’ta faaliyet gösteren MPL, Marksist-Leninist bir düzen kur- 

mayı amaçlayan ve Honduras’daki Amerikan varlığına karşı çıkan bir ör- 

güttür. MPL, Honduras Komünist Partisi’nin parçalanmış gruplarından biri 

olan Halkın Devrimci Birliği (URP)’nin silahlı kanadıdır. Cinchoneros 

adını Honduraslı köylü lider Serapio Cinchonro Romero’dan almıştır. (Bu 

lider Roma Katolik Kilisesi’ne vergi ödemeyi reddettiği için 1865’te idam 

edilmişti.) 

MPL, 1980’lerin başında, Lorenzo  Zelaya  Halk  Devricmi  Güçleri 

ile birlikte Honduras’ın en etkili ve tehlikeli terör örgütlerinden biriydi. 

1984’ün ilk 7 ayında yapılan operasyonlar sonucunda üyelerinin birçoğu 

tutuklandı. Yakalanan militanlarla birlikte çok sayıda silah, patlayıcı mad- 

de ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. 

İşadamlarını kaçırarak ve banka soyarak maddi gelir sağlayan örgüte, 

Küba ve Managua gibi komünist ülkeler silah, gerilla eğitimi gibi lojistik 

ve politik destekte bulunurlar. MPL’nin Nikaragua’daki Sandinista Hükü- 

meti ve Salvador’daki gerilla gruplarıyla da bağlantısı vradır. San Pedro 

Sula ve Tegucigalpa bölgelerinde birçok bombalama yapan örgüt, 1981 

yılının Mart ayında Honduras Hava Yolları‘na ait bir uçağı da kaçırmıştır. 

1984 yılında yediği büyük darbeden sonra örgüt, yeniden yapılanmakta ve 

varolduklarını duyurmak için bazı yerlerde propaganda bombaları patlat- 

maktadır. 

 
ORDEN 

San Salvador’da faaliyet gösteren paralı gerilla örgütü. San Salvador’da 

hükümet kuvvetlerine karşı savaşan gerillalara (Marti Cephesi ve FMLN) 

karşı, zengin toprak sahipleri tarafından kuruldu. Orden’e mensup silahlı 

milislerin özel eğitim gördükleri ve komünist gerillaları yakaladıkları her 

yerde öldürdükleri biliniyor. 
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AYDINLIK YOL 

(SENDERO LUMİNOSOPERN - KOMÜNİST PARTİSİ) 

Aydınlık Yol adlı Maocu gerilla örgütü, Peru Komünist Partisi’nden ay- 

rılarak Abimeal Guzman Reynoso tarafından 1970 yılında kuruldu. İki 

kez Çin’e giden Guzman, Maonun Kültür Devrimini benimsedi. Kendisini 

sadece Peru’ya karşı değil, dünyaya karşı sorumlu tutan Guzman, Mao’dan 

sonra Çin’de iktidara gelen Deng Zioping ekibini sosyalizme ihanetle suç- 

ladı. Uyuşturucudan elde ettiği gelir ile yıllarca ayakta durmayı başaran 

örgütün lideri Guzman’ın eşi Aupusta. 1988 yılında aralarında çıkan 

bir fikir ayrılığı sonucu intihar etti. 

 
Aydınlık Yol’un Gelişimi 

Her ne kadar Latin Amerika’daki diğer Marksist hareketler ile Peru’nun 

Aydınlık Yol’u arasında belli bazı benzerlikler bulunsa da, Aydınlık Yol’un 

gelişimi diğerlerine göre bir farklılık arzetmektedir. Diğerlerinin aksine, 

bu hareket gelişimini Başkent’in küçük, izole edilmiş, tarihi, ancak fakir- 

leştirilmiş bir bölgesinde gerçekleştirmiştir. Grup örgütlenmiş ve 1963-75 

yılları arasında ekonomik büyüme ve hükümet harcamaları ile bilhassa 

hükümetin eğitim ve kırsal bölgelerin kalkınması için yaptığı girişimlerin 

olduğu dönem dışındaki uzun ekonomik kriz döneminde ve devlet harca- 

malarının kısıldığı tasarruf döneminde büyümüştür. Ekonomideki büyüme 

yavaşlayıp, Peru 1980’lerde büyük bir ekonomik kriz içine girince, grup 

büyümeye başlayıp, gelişimini hızlandırmış ve ilk terörist saldırılarını ger- 

çekleştirmeye başlamıştır. 

Sendero, ülkenin en fakir bölgesi olan ve yüzyıl ortalarına kadar top- 

rak sahiplerinin “sahibi oldukları” yerlileri hala köle gibi çalıştırdıkları 

Ayacucho’nun Andean bölgesinde doğmuştur. 

Ayacucho ülkenin en geri kalmış ve fakir bölgelerinden birisi olabilirdi, 

ancak Ayacucho halkı modern dünyadan tamamıyla izole edilmemişlerdi 

ve binlercesi acı ve baskılardan kurtulmak için okulları doldurdular. Aya- 

cucholar eğitimin önemini o kadar iyi anlamışlardı ki, 1960 ve 1980 yıl- 

ları arasında, Ayacucho’daki temel sosyal hareketler toprak için değil ama 

parasız eğitimin savunulması içindi. Tek yüksek öğrenim okulu olan San 

Cristiobal de Huamanga Üniversitesi 76 yıl sonra tekrar açılmıştır. Okul 

bölgenin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak dizayn edilmiştir. Eğitim 

daha ziyade tarım konusunda verilmiş ve insanlara yeni ideolojiler öğre- 
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tilmiştir. Öğretmenlerin bir çoğu Lima’nın merkeziyetçiliğine karşıydı ve 

değişiklik için çok çalışmaya hazırdı. Öğrenciler için de aynı durum geçer- 

liydi. Bu dönem, büyük bir göçmen dalgasının bölgeye gelmesine yardım 

etmesi nedeniyle de önem arzetmektedir. Bu göç dalgası, eğitim tesislerine 

yönelik daha büyük bir ihtiyaç yaratmıştır ki, bu zamanla “People’s Defen- 

se Front” (Halkın Savunma Cephesi)’un doğmasına da neden olmuştur. 

Üniversitenin açılmasından kısa bir süre sonra solcu ve sağcı partiler, 

Ortodoks komünistler, Troçki yanlıları, Guevaristler ve Maoistler, öğrenci 

kitlelerini kendi taraflarına çekmek için rekabete başlamışlardır. Peru Ko- 

münist Partisi (PCP) 1963 yılında iki gruba ayrılmıştır; Mao yanlıları 

ve Sovyet yanlıları. 

Red Faction (Kırmızı Grup) olarak isimlendirilen, Abimael Guz- 

man tarafından idare edilen ve günümüzdeki Aydınlık Yol’a dönüşe- 

cek olan grup idareyi ele geçirmiştir. 

Abimael Guzman Reynoso, 4 Aralık 1934 tarihinde Lima’da dünya-  

ya gelmiş gayrimeşru bir çocuktu. Beş yaşına gelinceye kadar babası ta- 

rafından büyütülmüştür. Orta öğrenimini sıkı bir disiplini olan La Salle 

Kolejinde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini ise, tarih, felsefe ve hukuk 

dallarında, San Augustin Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Hukuk dalındaki 

bitiriş tezi konusu ise “demokratik burjuva hükümetler” idi. 1968 yılında 

Komünist Partisi’ne katılmıştır. Daha sonra, Ayacucho Üniversitesi’nde 5 

yıl süreyle felsefe öğrenmiştir. Bandero Roja, yani Kırmızı Grubun başkan- 

lığına gelişi onun liderlik yönünün ilk işaretini teşkil ediyordu. 

Abimael Guzman, Mao’nun Çin’indeki “Halk Devrimi”nden çok etki- 

lenmiş ve ilham almıştır. İlki 1965 senesinde olmak üzere, Çin’e üç defa 

ziyarette bulunmuştur. 

1970 senesinde, Halkın Savunma Cephesi’nin başarısından bir yıl son- 

ra, anayasaya karşı gelme suçuyla tutuklanmıştır. Bir yılı aşkın bir süre 

hapiste kalmıştır. Hapiste geçirdiği bu dönem zarfında, arkadaşı Osman 

Morote ile birlikte gizli bir grup kurma planı yapmış ve Marksist teoriyi 

anlatan klasikler ile Jose Caıios Mariatequi’nin düşüncelerini incelemiştir. 

1971 senesinde hapisten çıktığında, Abimael, mensubu olduğu partisinin 

değişimci rejimine karşı savaşmış ve sonuçta da Sendero Luminoso’yu kur- 

muştur. 
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Sendero Luminoso’nun Hayata Geçirilmesi Felsefesi 

Sendero’nin ideolojisi , Marksist-Leninist ve sosyal devrimlerin Maoist 

yaklaşımı ile yerli şovenizmine dayanmaktaydı. Güdülen asıl amaç, İnkala- 

rın (kooperatif) tarım sistemini bugünkü Peru’da işler kılmaktı. 

Sendero liderleri,  Marksist-Leninist  ideolojiyi  akıllarında  tutmak-  

la beraber, kırsal bir köylü hareketini tamamlayabilmek için esas olarak 

Mao’nun bakış açısını kullanmışlardır. 

Mao’ya göre Çin’in 4 gerçeği vardı: 1. Ülkenin ekonomik ve sosyal 

büyümesi düzensizlik içeriyordu. 2. Büyük bir devrim yaşamış yarı fe- 

odal bir ülkeydi. 3. Küçük ve zayıf bir Kızıl Ordu’ya sahipti. 4. Toprak 

reformu. 

İşte bu nitelikler Çin devrim taktik ve stratejilerinin şekil almasına yar- 

dım etmiştir. 

İlginç olan, her ne kadar Sendero Luminoso kendi ideolojisini açık bir 

şekilde ifade etmemişse de, özünde Çin modelini barındırmaktadır. İnsan- 

lar, şehirleri çevrelemek üzere kırsal kesimde kontrolü ele geçirmek ama- 

cıyla kullanılacaklardı. 

Aydınlık Yol’un Maoizminin ayırt edici özelliği kaynağım, Abimael 

Guzman’ın Kültür Devrimi (1966-1976) sırasında Çin’de geçirdiği uzun 

dönemden almaktadır. Üç anahtar faktör içermektedir: 1. Halkın yarı 

feodal niteliğine sahip olduğu ve demokrasinin mümkün olmadığı, 2. 

Devrim sürecinde siyasi şiddetin önemli rolü; ve 3. Maoizmin “Dörtlü 

çete” (Mao’ya göre, kültür devriminden önce Çin’de var olan dört du- 

rum) kavramının kaçınılamaz bir gerçek olduğu. 

Sendero’nun analizlerine göre, Mao’nun gerçekleri Peru’dakilere tı- 

patıp uyuyordu: “Çağdaş Peru, bürokratik kapitalizmin genişlediği ya- rı-

feodal ve yarı sömürge bir toplumdur; bastırılmış kapitalizm tamamen 

emperyalizme tabiidir. Peru’nun özel durumunda bu, Yankee (Amerikan) 

emperyalizmidir ve bu ülkemizde büyük üretim güçlerinin gelişmesini 

sağlamaktan çok ona zarar vermektedir... (Bürokratik Kapitalizm) ulusal 

çıkarlarımıza ve kalabalık halkımızın en gerekli ve acil ihtiyaçlarının kar- 

şılanmasına tamamen karşıdır. 

Maoist Çin ile Peru halkı arasında birçok önemli benzerlikler vardır. 

Birincisi, Peru’nun yarı-feodal özelliği Aydınlık Yol’a, devrimci sınıfın işçi 
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sınıfı olacağını işaret etmektedir. İkincisi, hem devrim stratejisi hem de 

sosyalleşmede şiddetin öneminin vurgulanmasıdır. Mao’ya göre, devrim- 

sel şiddet birçok şeyi değiştirebilen veya oluşması için yolu açan büyük 

bir kuvvettir. Benzer şekilde, Sendeıo’ya göre, aynen “Savaşın bizzat ken- 

disinin militanları yoğurduğu-pişirdiği” gibi, “halk savaşı da çatışmanın 

temel şeklini teşkil etmektedir.” 

Peru’nun Aydınlık Yol’u Marksist-Maoist ideolojiye sahip olmasına 

rağmen Peru’ya özgüdür ve desteğini dağlık bölgelerde yaşayan yerli halk- 

tan almaktadır. Guzman bu insanları kendi stratejisine çekebilmek için, 

toplumun gelenek ve efsanelerini çok akıllı bir şekilde kullanmıştır. 

Toplumsal efsane, gelenek ve alışkanlıklar terörizmin yerleşmiş bir 

siyasi gelenek olarak gelişmesine imkan vermektedir. Ayacucha Peru’nun 

izole edilmiş bir bölgesi olması itibarıyla geleneklerini en iyi şekilde koru- 

masını başarmıştı. 

Eski bir Andean örgütü olan “Aillu” bölgede hala işlevini sürdür- 

mektedir. Bölge geleneği, toprakların, ihtiyaca göre, birbirine yardım 

eden, ortak eylem yapan aile üyelerine tekrar dağıtılması fikrini içeriyordu. 

Sendero’nun bunu başarmak için amaçladığı şey de, tüm ülkeye bu koope- 

ratif çalışma sisteminin getirilmesi ve zenginliğin eşit olarak dağıtılmasıy- 

dı. “Halkların Savaşı” düşüncesi - şehirlere yönelik kırsal hareket - Maoist 

bir düşünceydi, ancak Mariategnist düşünce ile mukayese edildiğinde, Ma- 

oist bakış açısı daha serttir. Bu karşılaştırmalı felsefe, yerli kimliğini ulusal 

dayanışmanın harcı olarak kullanıyordu. 

Ayacucho’nun bir özelliği de bölgede birçok etnik grubun bulunma- 

sıdır. Bu gruplar eski zaman insanlarının kalıntılarıdır ve bu nedenle de, 

bölge yeni insanlara, özellikle “mistis”lere -melezlere-, kapalıdır. 

Bölgede geçmişte birçok çatışma olmuştur ve bugünkü yaşananlar da 

bunların devamı olarak değerlendirilebilir. 

Ayacucho yerlilerine göre, dünya tarihi 5 döneme ayrılmaktadır. Bir 

dönemden diğerine geçiş rahatsızlıklar doğurmaktadır. Bu geçiş dönemle- 

rinde (toplumdaki) tüm değerler çok şiddetli bir şekilde altüst olmaktadır. 

Bunu, kötü insan neslini de içine alan her çeşit doğal felaket izlemek- 

tedir. Buradaki kötü insanlar, varlıklarını fakirlerle paylaşmayan zenginler 

ile geleneklere ve tanrılara saygı göstermeyen insanlardır. 
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Bu sembol diğerleriyle birlikte ifade  edildiğinde,  bölge  insanları-  

nın ideolojilerinin yerlilerin ideolojilerininkine çok çok benzediğine ve 

Sendero’nun ideallerini destekledikleri taktirde kooperatif sisteminin geri 

geleceğine ikna edilmelerinde çok yararlı olmaktadır. 

 
Sendero Luminosso’nun Organizasyonu Eylem Planı 

A. Guzman, 1988’de hareketin ideolojisini, organizasyonunu ve taklit- 

lerini oluşturdu. Guzman tarafından ilan edilen plan, devrimin kırsal bölge- 

lerde başlayacağının öngörüldüğü Maoist bir plandı. Plan, tamamlanması 

50 yıla kadar sürecek olan 5 aşamadan oluşuyordu: 

1) Hareketlilik, kışkırtıcılık ve propaganda. 

2) Sabotaj ve Kırsal Gerilla faaliyeti. 

2) Şiddetin gerilla savaşı içinde genelleştirilmesi. 

4) Bölge ve özgür bölgeler kurulması ve yayılması. 

5) Şehirlerin ve ilçelerin, hükümetin çöküşünü sağlamak üzere 

köylülerden oluşan ordularla abluka altına alınması. 

Sendero Luminoso, aynı anda kırsal gerilla savaşı ve şehir terörizmi 

yürütmek üzere organize edilmişti. Büyük olmasına rağmen, eğitim düzeyi 

ve teçhizatının yetersizliğinden ötürü, grup, üstün bir güce sahip olmadı- 

ğı sürece hükümet ordusu ile doğrudan bir çatışmaya girmekten kaçınma 

eğilimindedir. 

 
Örgütlenme 

Bu görevlerin yerine getirilebilmesi için “hücre”lerin de bulunduğu iyi 

bir örgütsel yapıya sahiptir. Sendero Luminoso hücresel bir yapıya sahiptir 

ve her hücrede en az bir kadın üye bulunmaktadır. Kadınlar kuryecilik, 

soygun eylemleri ve istihbarat operasyonlarında olduğu kadar saldırı tim- 

lerinde de görev almaktadırlar. 

Standart hücre güvenliği güçlendirilmiştir ve saedcec bir kişi üstteki ya 

da alttaki hücreler ile temas kurmaktadır. Her hücre bir lider, 2 patlayıcı uz- 

manı, bir fiziksel eğitim hocası ve bir siyasi ideolog dahil olmak üzere 5 ile 

9 üyeden oluşmaktadır. Hiyerarşik olarak hücrelerin üzerinde alt bölgeler 

vardır. Altı adet bölge komitesi de siyasi büroya karşı sorumludur. 
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Aydınlık Yol, Guzman ve birkaç üst rütbeli gerilladan oluşan Ulu- 

sal Merkezi Komite tarafından idare ediliyordu. Komitenin görevleri, 

örgütsel bazda politika ideoloji ve stratejisinin belirlenmesini kapsa- 

maktadır. 

Ulusal Komite’nin altında 6 adet Bölgesel Komite bulunmaktadır. Ku- 

zey, Merkez, Güney, Doğu, Metropolitan ve Asli komiteleri. Metropolitan 

komitesi hariç, diğerlerinin alt bölümleri vardır. Bölgesel komiteler, kendi 

sınırları içindeki Sendro eylemlerini başlangıcından askeri eylemlere kadar 

planlar ve değerlendirmesini yapar. Bölgeler alan, sektör ve hücreler olmak 

üzere daha da küçük alt gruplara ayrılmışlardır. 

Bölgesel komutanların, askeri eylemde bulunmak da dahil, oldukça 

önemli hareket özgürlüğü vardır. 

1990 ortalarından bu tarafa Sendero içerisinde 4 yeni yapılanma ortaya 

çıkmıştır; Örgütsel Destek bölümü; Halk Desteği Bölümü (DAO); Ma- 

liye Bölümü ve İçişleri Bölümü. Bunlardan örgüt maliyesi ile ilgilenen 

ve örgüte fon sağlayan Maliye Bölümünün örgüte sağlanan bu gelirle- 

ri, Yukarı Huallaga Vadi bölgesindeki “narco- terrorism” (uyuşturucu 

trafiği-terörizm bağlantısı) faaliyetlerinden tedarik ettiği bilinmektedir. 

1988 tarihinden bu tarafa, şehirlerde yürütülen eylemlerle ilgili stra- 

tejiye verilen ağırlık nedeniyle Metropolitan Komitesi önem kazanmıştır. 

“Özel Birlikler”, kendilerini örgüte adamış 3-4 kişiden oluşmaktadır 

ve doğrudan sekreterliğe karşı sorumludur. Bu birlikler sabotaj ve terörist 

eylemleri gerçekleştirirler. 

Sendero, Lima’da çeşitli örgütlerce desteklenmektedir. Bunlardan bazı- 

ları şunlardır: Devrimci Öğrenci Cephesi, Gençlik Hareketi ve başkaları. 

Sendero, hapishanelerde de iyi örgütlenmiştir. Militanlar hapse girdik- 

lerinde ideoloji ve disiplin grupları kurarlar ve örgüte daha fazla üye ka- 

zandırırlar. 

 
İdeoloji Aşılanması 

Aydınlık Yol kırsal kesimlerde oldukça saldırgan ideoloji aşılama prog- 

ramları yürütmektedir. Uygulamalar 12-15 yaşlarındaki çocuklar üzerinde 

yapılmakta ve bu çocuklar, yüksek motivasyona sahip ve hatta fanatik ey- 

lemciler şekline sokulabilmektedir. 
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Kırsal bölgelerde eylem yapan militanlar yöreyi ve o yörede yaşayan 

yerlilerin dillerini çok iyi bilmektedirler. Hücre güvenliği çok değerli ol- 

duğu için, yeni katılanlar, öncelikle güvenilirliklerini ispat etmek zorun- 

dadırlar. 

İdeoloji aşılanması faaliyeti, “Halkçı Okul” olarak adlandırılan ve 

Sendero’ya köylüler arasında sınıf bilincinin yayılabilmesi için bir ortam 

sağlayan örgütün desteğiyle yürütülmektedir. Öğrencilere, çalışma grupları 

ve seminerler yoluyla ideoloji aşılanmaktadır. 

 
Hedefler 

Resmi binalar, polis karakolları ve özel işyerleri olmak üzere çeşitli 

hedefleri vardır. Örgüt, önemli şehirleri bağlayan elektrik hatlarını tahrip 

etmek suretiyle iletişim ağında kesintiler yaratılmasında başarılı olmuştur. 

Grup, resmi görevlilere, bölgedeki iş adamı ve çiftlik sahibi gibi zengin 

kişilere suikastler düzenlemiştir. Aşağı sınıf nüfusu rahatsız etmek amacıy- 

la bir çok köylüyü öldürmüşlerdir. Perulu diplomatlar da popüler hedefler 

arasındadır. 

Terörist .saldırılar 1980 senesinde başlamış ve 1983 senesinde Ayacuc- 

ho dışındaki diğer yerlere de yayılmıştır. Özellikle, Yukarı Huallaga Va- 

disi’ndeki en büyük koka yetiştiriciliğinin olduğu alan olması nedeniyle, 

Peru’daki uyuşturucu ticaretinin kalbi de sayılan, Huanuco’daki, Tingo 

Maria civarına yayılmıştır. 

Bu hedefler ve terörist saldırılardaki güdülen asıl amaç terörizmin şe- 

hirsel stratejisi içinde saklı bulunmaktadır. Bir terörist kırsal kesimde ol- 

dukça iyi iş görmüş olabilir, ancak az kişinin bundan haberi olacağı için, 

bunun yankıları ve insanların belleklerinde işgal edeceği yer, aynı eylemin 

kalabalık bir ortamda yapılması halinde belleklerde işgal edeceği yerden 

daha küçük olacaktır. 

Bazen saldırılar, kamuoyuna, grubun hükümetten daha güçlü olduğunu 

göstermek için düzenlenir. Sendero’nun 26 Mart 1982’de Lima’da güçsüz 

bir durumdayken yaptığı eylem de böyle bir eylemdi. 

 
Mali Kaynaklar ve Destekleyiciler 

Sendero Luminoso’nun diğer Latin Amerikan terörist grupların- 

dan farklı olarak, iç ve dış kaynaklı destekleyicisi, bağlantısı bulunmu- 



244 

 

 

  

yordu. Banka soygunları ve gasp ana fon kaynaklarını teşkil etmekte- 

dir. Koka bitkisinin yetiştirildiği Huallaga Vadisi’nde güçlü oldukları 

için, uyuşturucu ticareti de çeşitli şekillerde örgüt eylemlerinin finan- 

sında kullanılmaktaydı. 

Uyuşturucu kaçakçılığı yapanların terör taktikleri kullanmaları gibi, 

teröristler de uyuşturcu trafiği işinin içinde yer almışlardır. Peru ve Ko- 

lombiya’daki uyuşturucu kaçakçıları, karşılıklı çıkarlardan dolayı, terörist 

örgütlerin müttefiki haline gelmişlerdir. Bu narco-terörizm, ticari faaliyet- 

leri ile siyasi emelleri yeni ve şiddetli bir eylem içerisinde birleştirmekte- 

dir. Yukarı Hullaga Vadisi’nde, gerilla ve köylüler arasındaki bağlantı esas 

olarak çiftçilerin ekonomik ihtiyaçlarına ve diğerinin siyasi ihtiyaçlarına 

dayanmaktadır. Sadece Peru’da 1980’den bu tarafa “Narcoterrorism”den 

kaynaklanan kayıpların sayısı yaklaşık 15.000’dir. 

İlk silahlı eylemini 17 Mayıs 1980 günü Chouchu kasabasını ba- 

sarak, seçim sandıklarını yakmakla gerçekleştiren Aydınlık Yol, daha 

sonra 26 Aralık 1980’de Çin’de Deng Ziaoping’in iktidara gelmesini 

protesto etmek için köpek leşlerini elektrik direklerine astı. 1981’de 

polis öldürmeye başlayınca, 1982’de bazı bölgelerde olağanüstü hal ilanı- 

na neden olan Aydınlık Yol, 1984’de yeniden yoğun eylemlere başlayınca 

devreye ordu girdi. 18-19 Haziran 1986’da üç ayrı cezaevinde Aydınlık 

Yolcuların çıkardığı isyanı bastırmak için girişilen operasyonlarda 250 

gerilla öldürüldü. 1992’de eylemlerini attıran Aydınlık Yol’un lideri 

Guzman aynı yıl yakalandı. 

Ayacucho bölgesinde denetimi elinde tutan Aydınlık Yol örgütü ile gü- 

venlik kuvvetleri arasında sık sık çatışma çıkmaktadır. Bu olaylar sırasın- 

da, 1986’da olduğu gibi (iki turist) ülkeyi ziyaret etmekte olan yabancılar 

da hayatlarını kaybettiler. Aynı bölgede, bir otomobil içinde biri ABD’li 

iki tarım uzmanı öldürülmüş olarak bulundu. 1988’deki çatışmalarda as- 

kerlerin açtığı ateş sonucu altı köylü hayatını kaybetti. 1989 Nisan ayında 

düzenlenen büyük operasyon sırasında ise, öldürülen 77 gerilladan 15’i Ay- 

dınlık Yol mensubu idi. Bu operasyonda 6’sı asker, 3’ü üniversite öğrencisi 

toplam 86 kişi hayatını kaybetti. 6 Temmuz 1989’da bir polis karakolunu 

basarak 14 polisi öldüren Maocu gerillalar ile güvenlik kuvvetleri arasında 

çarpışmalar oldu. Lima’nın Funin bölgesinde yoğun çatışmalar yaşandı. 

1988 Kasım ayında, gerillalar, bu bölgedeki köprüler ile And Dağla-  

rı ortalarını Lima’ya bağlayan demiryollarını havaya uçurmuşlardı. Jonin 
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bölgesini kontrol altında tutan gerillalar, maden merkezi olan Pasco bölge- 

sindeki ocaklardan milyonlarca dolar kazanıyor. 

Aydınlık Yol gerillalarının Peru Devlet Başkanı Alan Garcia’ya düzen- 

lediği bir saldırıda 7 kişi ölmüş, 37 kişi yaralanmıştı. 

Ayacucho (And Dağlarında tepesinde kurulu Cuzco) bölgesinde dene- 

timi sürdürmeye kararlı görülen Aydınlık Yol gerillaları ile hükümet kuv- 

vetleri arasındaki çatışmalar devam ederken, hükümet tarafından yapılan 

açıklamada, son bir yıl içinde binin üzerinde insanın öldüğü ve uyuşturucu 

kaçakçılarının gerilla örgütlerini destekleyerek onlardan faydalanmak iste- 

diği bildirildi. 

1990 yılı Eylül ayında Peru’da solcu gerillaların bir karakola düzenledi- 

ği saldırı sırasında 16 gerilla ile 3 polis öldü. Olayda 18 polis de yaralandı. 

Hükümet kuvvetleri ile Aydınlık Yol arasında Lima’nın kuzeyindeki Peru- 

vian ormanlarında çıkan çatışmada 85 gerilla öldürüldü. 

Peru’da komünist rejim için 19 yıldır hükümete karşı savaşan Ay- 

dınlık Yol’un lideri Feliciano takma adlı Oscar Ramirez yakalandı. 

Devlet Başkanı Alberto Fujimori bir radyoda “Size iyi haberlerim var. 

Feliciano yakalandı” dedi. Ramirez, 1992’den beri örgüte liderlik edi- 

yordu. 

Örgütün 1991 yılındaki önemli eylemleri ise şöyle: 

27 Şubat 1991: Ayacucho şehri yakınlarında gerillaların düzenlediği 

saldırıda 25 kişi öldü. 

27 Nisan 1991: Aydınlık Yol gerillaları Acos Vinhos bölgesinde 16 köy- 

lüyü uyurken öldürdüler. Gerillalar ile güvenlik kuvvetleri arasında çıkan 

çatışmada ise 36 kişi öldü. 

3 Haziran 1991: Peru’daki çatışmalarda 30 gerilla öldürüldü. 

17 Haziran 1991: Peru’da 250 tutuklunun öldürülmesiyle bastırılan 

kanlı cezaevi isyanının 5. yıldönümünde düzenlenen eylemlerin sonucu bir 

Albay öldürüldü. Ekonomi Bakanlığı roket ateşine tutuldu. Elektrik dağı- 

tımı şirketinin bombalanması sonucu Lima’nın büyük bölümü elektriksiz 

kaldı. 

7 Ekim 1991: Gerillaların bir köye düzenlediği saldırıda 15 milis öldü. 

20-24 Ekim 1991: Meydana gelen çatışmalarda 65 kişi hayatını kaybetti. 
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Çin dışında pek rastlanılmayan Maocular, kanlı eylemlerinden birini de 

19 Temmuz 1992 günü Lima’da gerçekleştirdiler. Düzenlenen bombalı sal- 

dırıda 3 kişi öldü. Devlet Başkanlığı eski sekreteri Hernando de Soto’nun 

başkanlığını yaptığı Demokrasi ve Özgürlükler Enstitüsü’nü hedef alan 

saldırıda çoğu ağır olmak üzere 15 kişi de yaralandı. 

PKK gibi, kırsal alanlara mayın döşeyerek masum insanların ölmesine 

neden olan Aydınlık Yol’un mayını 3 Ağustos 1992 günü 11 kişinin ölümüne 

sebep oldu. Lima’nın 400 km kuzeydoğusundaki Acopampa bölgesindeki bu 

olayda ölenler arasında, gerillaların bir süredir tehdit ettikleri yargıç, eşi ve 

oğlu da bulunuyordu. 5 Ağustosta Surco bölgesindeki 6 asker, Puna’da ise 

bir albay ile bir yüzbaşının da aralarında bulunduğu 4 asker öldürüldü. 

20 Mart 2002 günü Amerika Başkanı G.W. Bush’un ziyaret edeceği 

Peru’nun başkenti Lima’daki Amerikan Büyük Elçiliği önüne park eden bir 

otomobilin infilak etmesiyle 9 kişi öldü 30 kişi yaralandı. 

 
GUZMAN’IN YAKALANIŞI 

Peru hükümetlerinin korkulu rüyası ola Aydınlık Yol’un bir numa- 

ralı adamı Abimael Guzman 12 yıl sonra yakalandı. Peruluların rahat 

bir nefes almasına neden olan operasyon, 12 Eylül 1992 günü Lima’da 

gerçekleşti. Aralarında Merkez Komite Üyesi Laura Zambano’nun da 

bulunduğu 7 arkadaşıyla birlikte ele geçirilen Guzman, 26 bin kişinin 

ölümünden sorumlu tutuluyor. (MK üyesi Marto Huatay ile 7 arkadaşı 

ise 15 Ekim 1992 günü yakalandı.) 

Lima’nın Soruillo semtindeki Birinci Cadde’deki 459 numaralı evde 

Guzman’ın kaldığını öğrenen Peru antiterör timi “Dincote” elemanları bu- 

rayı gizlice kontrol altına almıştı. Maritza Garrido adlı modem bir dansçı 

tarafından kiralanan bu eve, 12 Eyltil 1992 gecesi Peru tarihinin en önemli 

operasyonu düzenlendi. Dışarıdan şüphe çekmeyen bu evdeki mimar ve 

balerin çiftinin günde 16 ekmek alması ve Guzman’ın içtiği Winston sigara 

paketlerinin çöp kutusunda bulunması, Dincote’nin elde ettiği en önemli 

ipuçları idi. Guzman, hazırlanan operasyondan habersizdi. Aynı gece, söz 

konusu evde mangal partisi düzenlenmişti. Partinin tam ortasında eve gi- 

ren polisler, doğruca ikinci kata çıktılar ve Guzman’ı kitap okuduğu sırada, 

örgütün ikinci lideri Elana ipparraquirre’yle birlikte kıskıvrak yakaladılar. 

Abimael Guzman’ın yakalanmasından sonra yapılan baskınlarda 200 ör- 

güt üyesi daha ele geçirildi. 
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Guzman’ın yakalanması üzerine çeşitli ülkelerde bulunan Marksist ör- 

gütler “Guzman’a özgürlük” kampanyası başlattı. 

Aydınlık Yol gerillaları, Kasım 1993’de düzenledikleri bir saldırı 

sonucu 500 askeri öldürdüler. Yılın en büyük gerilla saldırısı olan bu 

çatışmalar sırasında en az 50 Aydınlık Yol mensubu da öldü. 

1994 Haziran ayında Peru’da Aydınlık Yol’un lider kadrolarının bir bö- 

lümünün ele geçirilmesinden sonra, örgüt liderlerinden Abdon Cruzzat da, 

eylem hazırlığındayken yakalandı. 

30 Ağustos 1994’de Huallaga Vadisi’nde meydana gelen çatışmalarda 6 

Aydınlık Yol üyesi ile 2 asker öldü. 

Ekim ayında devam eden çatışmalarda ise, çok sayıda militan öldürü- 

lürken, Aydınlık Yol’un liderlerinden biri yaralı olarak kaçmayı başardı. 

 
MRTA (TUPAMARU - DEVRİMCİ HAREKETİ) 

Peru’da faaliyet gösteren Aydınlık Yol’un kolu olan bir başka gerilla ör- 

gütüdür. MRTA (TUPAMARU veya TUPAC AMARU) Devrimci Geril- 

la Hareket Örgütü, Nisan 1989’da polisle çıkan çatışmada 3 polisi öl- 

dürdü. Lima’nın kuzeydoğusundaki Pichanaki bölgesindeki bu çatışmada 

50 gerilla da askerler tarafından öldürüldü. Bu olayın, 100 kadar gerillanın 

bir polis merkezine saldırması üzerine meydana geldiği öğrenildi. 

Küba yanlısı olmakla tanınan Tupamaru Devrimci Hareketi’ne men- 

sup 62 gerilla da güvenlik kuvvetlerinin düzenlediği bir operasyon sıra- 

sında öldürüldü. 1989 yılının Nisan sonunda meydana gelen çatışmanın, 

Conception’da gerillaların saldırısı üzerine başladığı ve Huancayo şehrinin 

kuzeyindeki dağlık bölgede sürdüğü bildirildi. Çatışmada bazı askerler de 

hayatını kaybetti. 1991 Aralık ayında Lima’da bazı konsolosluk binalarının 

bombalanmasını bu örgüt üstlendi. 

Bu örgüt, bütün dünyada yankı uyandıran en büyük eylemini ise 1996 

yılının 17 Aralık günü gerçekleştirdi. Başkent Lima’da kuruluş yıldönü- 

mü resepsiyonunun verildiği Japonya Büyükelçiliği MRTA gerillaları 

tarafından basıldı. Büyükelçilikte bulunan 500’ün üzerindeki politika- 

cılar, üst düzey yetkililer, diğer ülkelerin misyon şefleri, askeri ve polis 

üst rütbeliler rehin alındı. 
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Büyükelçiliğe Operasyon 

Japonya’nın Peru Büyükelçiliği’nde 17 Aralık 1996’da rehin alma ey- 

lemi başlatan Tupac Amaru (MRTA) gerillaları, 22 Nisan 1997 Salı günü 

gerçekleştirilen bir operasyonla ele geçirildiler. Militanların operasyon sı- 

rasında futbol oynadıkları ve Peru ordusunun özel birimlerine gafil avlan- 

dıkları bildirildi. 

Son olarak ellerinde 72 rehine bulunduran gerillalar, cezaevlerinde bu- 

lunan 400 kadar arkadaşlarının serbest bırakılmalarını talep ediyorlardı. 

Peru Devlet Başkanı Alberto Fujimori’nın verdiği emirle büyükelçilik 

binasına operasyon düzenleyen Perulu askerlerin,binaya 200 metrelik bir 

tünel yoluyla girdikleri ve binanın stratejik noktalarını tutarak operasyonu 

gerçekleştirdikleri bildirildi. 

Operasyon sonucunda, 14’ü teröristlerden, iki Perulu askerlerden ve 

biri rehinelerden olmak üzere toplam 17 kişi öldü. Operasyondan ayrıca, 

Peru Dışişleri Bakanı Francisco Tudela da bacağından yaralandı. Operas- 

yonla birlikte yaklaşık 4 ay süren rehine krizi de sona ermiş oldu. 

 
SENTİER 

Peru’daki And Dağları’nın üzerindeki bazı yerleşim merkezlerin- 

de faaliyet gösteren SENTİER, marksist bir ideolojisinin savunucusu. 

Sentier gerillaları kendilerinden olmayan herkesi öldürmekle adlarını 

duyurdular. 1988 yılının sonlarında Sentier gerillaları 40 köylüyü öldür- 

düler. Polisle işbirliği yaptıkları gerekçesiyle öldürülen köylülerin bir kıs- 

mım canlı olarak yakan Sentier gerillaları, saldırı sırasında çok sayıda evi 

de ateşe vermişlerdi. 

 
ARDE (DEMOKRATİK DEVRİMCİLER BİRLİĞİ) 

Nikaragua’yı yıllar boyu yöneten diktatör Samoza’ya karşı mücadele ve- 

ren “Sandinista” örgütlerinin başında (ARDE) Demokratik Devrimci Birliği 

gelmektedir. ARDE uzun süre “Komutan Sıfır” lakabıyla anılan Nikara- 

gua Bağımsızlık Hareketi’nin lideri Eden Pastora tarafından yönetildi. 

Commandonte Zero (Komutan Sıfır), Nikaragua yönetimine kar- 

şı savaşan gruplar arasındaki anlaşmazlıkların açıklayacağı bir basın 

toplantısında bombalı suikaste uğramış, ancak saldırıdan yaralı ola- 
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rak kurtulmuştu. Olayda 7 kişi ölmüş, 28 kişi de yaralanmıştı. Daha son- 

ra birkaç taraftarını yanına alan Pastora. Orta Amerika’nın balta girmemiş 

ormanlarında mücadelesini sürdürdü. Kurduğu “Demokratik Devrimciler 

Birliği” ya da kısa adıyla “ARDE” isimli örgütüyle Sandinista yönetimine 

karşı savaşmaya başlayan Eden Pastora, bu mücadeleyi tek başına sürdüre- 

medi. CIA ile ilişki kurarak onlardan yardım almak zorunda kalan “Komu- 

tan Sıfır” 20 kadar CIA ajanının Kostarika’da üstlenerek ARDE’ye ikmal 

akıtmasıyla rahatladı. Ancak Pastora’nın örgütü zamanla CIA’in etkisi altı- 

na girdi. CIA, Pastora’dan örgütünü Honduras’ta bulunan “Demokra- 

tik Milliyetçi Cephe (FND)” ile birleştirmesini istedi. Eden Pastora bu 

öneriyi reddedince, Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü, Komutan 

Sıfır’a düzenlediği komplolar sonucu, onu kendi örgütünden kovdur- 

du. Artık, Eden Pastora yapayalnız kalmıştı. 

 
FND (DEMOKRATİK MİLLİYETÇİ CEPHE) 

CIA’in güdümünde olan Demokratik Milliyetçi Cephe, Honduras’ta 

üstlenmiş bir örgüt. Nikaragua yönetimine karşı mücadele veriyor. Kısa adı 

FND olan ve silahlı mücadele veren bu örgütte, eski diktatör Somoza’nın 

bazı subayları da bulunuyor. FND, silah, yiyecek ve giyecek bakımından 

ABD’den yardım görüyordu. 

Nikaragua’da yıllar süren iç savaş, 10 Haziran 1990 günü resmen sona erdi. 

Devlet Başkanı Videtta Chamorro, başşehir Managua’nın 230 km. güneydoğu- 

sundaki El Almendro Kasabası’nda düzenlenen törenli bir grup kontra komuta- 

nının silahlarını teslim aldı ve Nikaragua’da savaşın bittiğini ilan etti. 

Ancak 1993 Haziran ayından itibaren, silahlı gruplar yeniden oluşarak 

çatışmaların başlamasına neden oldular. 

 
FSLN (SANDİNİST MİLLİ KURTULUŞ CEPHESİ) 

1978-1979 yıllarında Anastosion Somoza’nın babası tarafından 

kurulmuş olan diktatörlüğe karşı oluştu. Adım 1943’te Milli Muhafız 

Gücü tarafından öldürülen Augusto Cesar Sandino’dan alan Sandinist 

Milli Kurtuluş Cephesi’nin hareketi bir isyan niteliğinde idi. 

Somoza Ailesinin diktatörlüğü, ABD rejiminden yardım görmektey- 

di. 1978-79’da sürgüne gitmeye zorlanan Somoza, 1980’de Paraguay’da 

öldü. Devrimden bu yana Sandinistalar ülkede siyasi kontrolü ele geçirdi- 
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ler. ABD yardımının kesilmesi üzerine sosyalist politikaları benimseyerek 

Doğu Blok’undan yardım almaya başladılar. Sandinista Hükümetine karşı 

savaşan “Contra”lar ABD tarafından destekleniyordu. 

Contra ve Sandinista adlı gerilla grupları 1992 Ocak ayında silahlarını 

bırakarak bir araya geldiler. FSLN, Nikaragua’da iktidara geçen UNO’yu 

destekledi. 

Nikaragua’da 1993 yazında patlak veren olaylar, anlaşmaya varan San- 

dinista yanlıları ile Contralar’ı tekrar karşı karşıya getirdi. Taraflar, bir- 

birlerini rehin almaya başladılar. UNO parti merkezini basan Sandinista 

gerillaları, aralarında devlet başkan yardımcısı ve gazetecilerin de bulun- 

duğu 40 kişiyi rehin aldılar. Contralar tarafından kaçırılan 38 kişinin salı- 

verilmesi üzerine rehineler serbest bırakılırken, ülkede çatışmalar yeniden 

hız kazandı. 

 
KU KLUX KLAN 

Menşei ve Kuruluşu 

Amerika’da kuzey, güney savaşlarından sonra güney devletlerinin 

kuruluşu bu bölgedeki beyazlar için zor bir durum yaratmıştı. Esirlerin 

serbest bırakılmaları ve seçim haklarının verilmesi bu devletlerde siyasi 

ekseriyeti elde tutuyor ve eski efendilerine (sahiplerine) karşı geniş bir 

iktidar sağlıyordu. Üstelik kuzeyin sert işgalinin kurbanı olan bunlar 

sert mukabelede bulunmak istiyorlardı. Ordu subaylarından bir grup 

toplanarak (Tennessee) Nashville de Ku Klux Klan isimli gizli cemiyeti 

kurdular. Bu garip isim eski model bir tüfeği işletip ateşlerken çıkan gü- 

rültüye benzetilerek bulunmuştur. Klan veya güneyin gizli devleti Antres 

(dens) isimlenen localarını çoğaltarak kısa zamanda genişledi. Cemiyete 

girenler yemin ederek gözle nakledilen birbirleriyle tanışma işaretlerini ha- 

zırlıyorlardı. İntisap merasimleri ve toplantılarda papazlara mahsus kaput- 

lar ve acayip kıyafetler kullanılıyordu. 

Başlangıçta Klan bazı zulüm ve tecavüzlere karşı misilleme muka- 

belesiyle sınırlanıp, atlı gece seferleri tertip ederek hayalet kıyafetle- 

riyle zenci topluluklarını korkutmak amacını güdüyordu. Meşalelerin 

gölgesinde hayalet kıyafetleriyle yapılan törenlerde eski eserleri kor- 

kutmak için sesli beyanlarda bulunuyorlardı. Fakat sonra Klan üyele- 

ri tarafından her çeşit fazla vergi isteme irtikabına başlanıldı. Katran ve 

tüylerle gittikçe şiddetlenen cezai seferler düzenlendi. Klan üniformasını 
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giyen güneyliler yollarda devriye geziyor ve tespit edilmiş bir saatten son- 

ra rastladıkları bütün zencileri kırbaçlıyorlardı. Seçim haklarını kullanmak 

isteyen zenciler linç ediliyordu. Nihayet federal hükümet 1871’de bu cemi- 

yeti kapatan bir kanunu kabul ederek ortalığı sakinleştirdi. Bununla beraber 

cemiyetin dağıtılmasına daha çok hareketleri neden olmuştur. Öç almak ve 

baskı zihniyeti kuzeyi tahrike devam etmiyordu. Federal birlikler güney- 

deki devletlerden seçilmişlerdi. Bu devletler seçim tertipleriyle zencilerin 

özgürlüklerini ellerinden almayı başarmışlardı. Beyazlar eski ekonomik 

sosyal ve siyasi üstünlüklerini tekrar elde etmişlerdi. 

Klan’ın beyan ettiği gibi şefleri General Forest tarafından cebretmek 

ihtiyacı yavaş yavaş eritilerek cemiyet sona erdirildi. 

 
Klan’ın Dağılması 

Birinci Dünya Savaşı’nda Klan tekrar canlanacaktı. Nitekim zenci as- 

kerler Avrupalı milletlerde ırk farkı konusunda deneyim sahibi olduk- 

tan sonra Amerika’ya dönüşlerinde kendilerini beyazların hor gördü- 

ğü aşağılık durumda hissetmiyorlardı. Zenciler beyazlardan üç misli 

daha kalabalıktılar ve genellikle düşüncelerini beyan etmekte zorluk 

çekmiyorlardı. Gerçekten Ku Klux Klan canlanmak için Amerika’nın 

savaşa girmesini beklemedi. 1916’da W.J.Simmons isimli eski bir rahip 

tarafından idare edilen 34 kişi Atlanta dağlarında birleşerek Klanı can- 

landırmaya and içtiler. Beyaz elbiseler ve başlıklar giydiler. Kanuni hak- 

larını teşvikle elde ettiler. Bu topluluğun amacı şövalye prensiplerini insana 

kabul ettirmek, karakteri geliştirmek, yuvanın ve kadının iffetini korumak, 

milliyetçiliği müdafaa etmek ve beyazların üstünlüğünü durdurmaktı. Zen- 

ginlerin eski mücadeleci zihniyetin korkan beyazların üstünlüğünü devam 

ettirmek istemeleri üzerine Klan birçok memleketlerde gayritabi bir şe- 

kilde gelişti. Gerçek gayeleri zencilere karşı ırkçılıkla birleştikçe Ame- 

rikalılara sevimli projeler yapılıyor, ticareti inhisarına aldıkları iler sü- 

rülerek musevilere karşı mücadele ediliyor, eski protestan zihniyetine 

katolikliğin sağladığı gelişmeye cephe alınıyor, latin ülkeleri göçmenle- 

rinin Amerika Birleşik Devletleri’ne girmesi yasaklanıyor. Klan günde 

yüzlerce üye kaydolunarak hızla çoğaldı. 1922 Aralık ayında Klan üye- 

leri bir milyona yaklaşmıştı. Birkaç hafta sonra New York valisi Klan 

mensuplarının devlet hizmetinden çıkarılması konusunda polise emir 

vermişti. Bir kilisede dini kıyafet ve nişanlarıyla bulunan bir Klan men- 

subu katoliklere, musevilere ve zencilere karşı ilan edilen bu beyana 
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için merasimi kesmiştir. Klan aynı zamanda bütün beyaz ırkı siyah ırka 

karşı bir haçlı seferinde birleşmeye davet ediyordu. Cemiyetin çökmesi 

yakınlaşmıştı. Luisiana da Klan üyelerinden birinin yaptığı suikast nefret 

uyandırmış ve devlet idarecilerinin emirleriyle federal bir ankete rağmen su- 

ikastçı cezalandırılamadı. Birçok gazeteler buna karşı hücuma geçmişlerdi. 

Klan sert cevabıyla şerefini adalet huzurunda savunmaya kararlı olduğunu 

belirtiyordu. Bu açıklamalar mezhebi sona erdiriyordu. Klan’da meydana 

çıkan derin anlaşmazlıklar gittikçe büyüyordu. Hırsızlıklar meydana çıkı- 

yordu. Bir milyon dolara yaklaşan irtikap, Klan kasasından şeflerin aldıkları 

yüksek maaşlar vs., cemiyetin desteklediği içki yasağı kanunu dolayısıyla 

umumi efkar zaten Klan’a düşman olmuştu. Böylece cemiyet üyeleri önemli 

bir şekilde azalmıştı. 1930’dan sonra Ku Klux Klan’dan pek az söz edilmek- 

tedir. 1945’de cemiyette yeni bir çöküntü olmuş güney Amerika devletlerin- 

de zenciler için cemiyetin etkisi kalmamış, federal otoriteler ırk ayırımına 

karşı mücadele etmek için karar almışlardı. 

ABD’de zencilere karşı 1865 yılında beyazlar tarafından kurulan 

ırkçı gizli örgüt. Adının Tenessee’deki Pulaski şehrinin öğrenci kulü- 

bü “Kuklas”dan geldiği sanılmaktadır. İç savaştan sonra güney eyalet- 

lerinde zencilerin hürriyetlerine kavuşmasını önlemek ya da geciktirmek 

amacıyla kurulmuş, fakat kısa süre içinde zencilerle, onları destekleyen be- 

yazlara ve zaferden sonra güneye inen işadamlarına baskı yapmak amacına 

yönelmiştir. 

Ku Klux Klan özellikle zencilere karşı çok sayıda suç işlemiş, ancak 

bunların büyük bir kısmı cezasız kalmıştır. Kuruluş, 1869 yılından sonra 

dağılmış, 1915 yılında vaiz William J. Simmons’un öncülüğüyle ve bu 

defa sadece zencilere karşı değil, aynı zamanda Katolikler ve yabancılara 

karşı bir sindirme politikası gütmek amacıyla yeniden kurulmuştur. Birinci 

Dünya Savaşı’ndan dönen askerleri de üye kayıt eden bu kuruluş, şiddet 

hareketlerine girişmiş, ancak ekonomik refahın sağlanmasıyla etkisi azal- 

mış ve 1926’dan sonra etkisini tamamen kaybetmiştir. 1928 yılında “Bü- 

yük Orman Şövalyeleri” adı altında faaliyet gösterdi. Üçüncü defa 1944 

yılında kurulan Ku Klux Klan’ın adı çeşitli gangsterlik olaylarına karıştı. 

Örgütün simgesi yanan bir haçtır. 

1952 yılında Truman hükümeti tarafından kapatılan derneğin üyeleri, 

bir suç işlemek, özellikle zencileri linç etmek veya asmak için toplandıkla- 

rında özel elbiseler giyer, ayinler düzenlerlerdi. 
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Örgüt geçen yıllarda zaman zaman gösterilerine devam etti. 1991 yılı- 

nın sonlarında Spı ingfield kasabasında Amerika’nın önde gelen ırkçıların- 

dan Thom Robb, KKK’yı övücü konuşmalar yaptı. 

Günümüzde Los Angeles’de faaliyet gösteren “Ulusal Hareket” adlı 

ırkçı örgüt ise, 1992 Mayıs ayında siyahların ayaklanmasına neden olan 

dört beyaz polisin aklanmasını kutlamak için Simi Valley Mahkemesi 

önünde ırkçı gösteriler yaptı. (Rodney King adlı siyah şoförü öldüresiye 

döven dört beyaz polisin bu olayı, çekimi yapan amatör bir kameraman 

aracılığıyla bütün dünyaya yayınlanmış ve büyük tepkilere neden olmuştu.) 

ABD’nin Teksas eyaletinin Jasper kentinde, Ku Klux Klan (KKK) 

üyesi oldukları bildirilen 3 beyaz, arabalarına aldıkları bir zenciyi, kam- 

yonetlerinin arkasına zincirle bağladıktan sonra 3 kilometre sürükleyerek 

öldürdüler. 

James Byrd adlı zencinin kafası, boynu ve sağ kolunun, vücudundan 

1,5 kilometre uzaklıkta bulunduğunu kaydeden polis, olayla ilgili olarak 

Shawn Allen, John William King ve Lawrence Russell Brewer adlı kişile- 

rin tutuklandığını açıkladı. 

Jasper kenti şerifi, öldürülen zencinin yüzünün tanınmaz halde oldu- 

ğunu ve kimlik tespitinin ancak parmak izinden yapılabildiğini kaydetti. 

KKK üyesi oldukları belirlenen sanıkların kollarında, beyaz ırkın üs- 

tünlüğünü savunan dövmeler bulunduğu polis yetkililerince bildirildi. 

 
AMERİKA DİRENİŞ ÖRGÜTLERİ 

Amerikalı beyazların psikolojik ve fiziksel baskıları karşısında örgüt- 

lenme gereği duyan zenciler de çeşitli yollara başvurdular. Bunların bir 

kısmı barışçı yöntemlere başvururken, bir kısmı ise şiddete karşı şiddet 

diyerek, terörü seçtiler. Kızılderilileri tarihte ender görülen katliama tabi 

tutan Amerikalı beyazlara karşı bugün mücadele eden belli başlı zenci 

örgütlerini şöyle sıralayabiliriz: Kara Panter (Şiddet Yanlısı), Martin 

Luther King Grubu (Barış yanlısı Martin Luther King, Nisan 1968’de 

Memphis’de öldürüldü), Malcom X (Malcom X 21 Şubat 1965’de New 

York’da öldürüldü.), İslam Cemaati (Barış Yanlısı). 
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MICHIGAN MİLİSLERİ 

Michigan Milisleri, silahlı ve aşın sağcı bir örgüt olarak biliniyor. 

ABD’de tutuklanan Timothy Mc Veigh ileTerry Nichols’un bu örgütün ileri 

gelenleri oldukları sanılıyor. 

İngiliz askerleri ile Amerikan Kolonicilerinin savaşa başladığı 19 Ni- 

san 1715’i kuruluş tarihi olarak kabul ediyor. 

 
TUPAMAROS GERİLLALARI 

Tupamaros gerillaları, Uruguay’da 1970 yılında başlattığı kanlı eylem- 

lerle ülkeyi karışıklığa sürükleyen Marksist bir örgüttür. 

1973’e kadar kan dökülmesiyle büyüyen olaylardan sonra, Devlet Baş- 

kanı Juan Maria Bordaberry, Şubat ayında yönetimin askerlere devredilme- 

sine razı oldu. Haziranda Kongre’yi fesheden Bordaberry, bunun yarine bir 

Devlet Konseyi kurdu. Ordu, uyguladığı sert tedbirlerle, 1974’e kadar Tu- 

pamaros gerillalarının kökünü kazıdı. Bordaberry 1976’da bir darbeyle gö- 

revinden alındı. Ülkede sivil yönetim 1985’de kuruldu. Halen Uruguay’da 

tutuklu Tupamaros teröristleri bulunuyor. 

 
EZLN (ZAPATİSTA ULUSAL KURTULUŞ ORDUSU) 

Meksika’da köylülerden oluşan silahlı bir grup gerilla Koman 

Dante (Subcomandante) Marcos önderliğinde teşkilatlanarak hükü- 

met kuvvetlerine karşı ayaklandılar. 

Kendilerine efsane köylü lider (1910’da Franciso Maderove Panço 

Villa ile birlikte ünlü Meksika Devriminin öncülüğünü yaptı. Köylü- 

lerin elinden zorla alınan toprakları geri dağıttı. 1919’da öldürüldü.) 

1968’de esen öğrenci olayları Meksika’yı da etkilemiş ve Tlatelolco’da 

yüzlerce öğrenci hükümet güçleri tarafından öldürülmüştü. Bu olaydan 

sonra türeyen gerilla grupları 1971-75 yılları arasında çok şiddetli çatış- 

malara neden oldu. 1983 yılında Chiapas’ta yapılan toplantıda Ulusal Kur- 

tuluş Güçleri (FLN)’den Marcos da bulunuyordu. (17 Kasım 1983) Zabi- 

tista Ulusal Kurtuluş Ordusu (EZLN) kuruldu. 1986’da EZLN yerel 

liderleri davet etmek üzere ilk kabileye girdi. 1993’de Zapatista kabileler 

EZLN ile askeri saldın yapma kararını onayladı ve Gizli Yerli Devrimci 

Komitesi Genel Komutanlığı (CCRI-CG) kuruldu. EZLN kumandanı 
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Mario imzalı, (30 Ocak 1994’de Locandon Ormanı) bir yazıda, Zapatis- 

taların ilk ortaya çıkışlarının Sancristobal de las Casos’ta 1992’de olduğu 

bildirilir:” O yıl 12 Ekimde ‘Yerliler Yılı Direnişi’nin 500.yılı”nı simgele- 

yen gösterilerde 4 bin genç kadın ve erkek, ok ve yaylarla silahlanmış şe- 

kilde kalabalığın arasından ortaya çıktılar. Askeri formasyonda yürüyerek 

Merkez Sarayına kadar ulaşıp, San Cristobal’ı onaltıncı yüzyılda kuran 

İspanyol kumandan Diego de Mazariegos’un atına saldırdılar. 500 yıllık 

baskının sembolü kaidesinden çatladı, yerliler onu parçalara ayırdılar ve 

ortadan kaybolmadan önce cebe indirdiler. Yerli direnişinin tarihsel olay- 

ları arasında Mazariegos’un heykelinin yağmalanması, Berlin Duvarı’nın 

yıkılmasına benzer bir özellik taşır. 

Emiliyano Zapata’dan esinlenerek “Zapatistalar” adını alan isyan- 

cılar 1994 Ocak ayında ayaklandılar. 10 Ocak 1994’de Meksika’nın güne- 

yindeki yoksul Chiapas bölgesindeki köylü güçler, 12 gün süren ayaklanma 

sırasında birçok kenti ele geçirdiler. Askerler ayaklanmayı bastıramayınca, 

hükümet gerillalara af sözü vererek ateşkes ilan etti. Hükümet kuvvetleri 11 

Aralık 1994’de gerillaların bulunduğu bölgeyi sarınca, 19 Aralık 1994’de 

dağlardan inen Zapatistalar 38 kasabayı işgal etti. Çatışmalarda çok sayıda 

insan hayatını kaybetti. 

EZLN’nin gittikçe güçlenmesi hükümeti zayıf düşürdü. Meksika ekono- 

mik krize girdi. ABD/IMF 50 milyar dolarlık yardım yaptı, ancak halkın çok 

büyük kısmı yoksulluktan kurtulamadı. 9 Şubat 1995’de ordu, Zapatistaların 

yoğun olduğu bölgelere yönelik operasyon başlattı. Çatışmalarda, gerilla- 

lar ile baş edemeyen hükümet Nisan ayında görüşmelere başladı. 1996 

Şubat ayında EZLN ve hükümet, toprak reformu, yerli özerkliği ve kül- 

türel hakları içeren San Andres Anlaşması’nı imzaladı. Bu anlaşmanın 

hükümet tarafından daha sonra reddedilmesi üzerine 12 Eylül 1997’de Zapa- 

tistalar, Meksiko City’e gelerek yerli hareketin siyasi kolunu oluşturan silah- 

sız mücadele veren Zapatista Ulusal Kurtuluş Cephesi’ni (EZLN) kurdu. 

22 Aralık 1997’de askeri nitelikli bir grubun Acteal kabilesindeki kiliseye 

saldırması sonucu çoğu kadın ve çocuk 45 yerli campezino öldü. Çatışmalar 

yeniden başladı. Birçok kabile ordunun saldırısına uğradı. Zapatistler kitleler 

halinde oy kullanmak üzere kayıt yaptırdı ve 2000 Temmuz ayındaki seçim- 

leri kaybeden PRI Partisi’nin 71 yıllık iktidarı sona erdi. 



 

 

 

QUEBEC EGEMENLİK HAREKETİ  

 (Mouvement souverainiste du Québec ) 
 

Kanada'nın Quebec eyaleti için bağımsızlığı savunan bir değerler, 

kavramlar ve fikirler ideolojisinin yanı sıra politik bir harekettir. 

1960'ların sonlarında çeşitli siyasi gruplar, eyalet siyasi partisi olan Parti 

Quécocois'in oluşumunda birleşti. 1968'den bu yana parti, eyalet 

egemenliği konulu anayasa müzakerelerine, ayrıca konuyla ilgili iki il 

referandumu düzenlemeye çağırdı.  Quebec Kurtuluş Cephesi (FLQ) adlı 

terörist grubun 1970 yılında İngiliz diplomat James Cross’u kaçırmasıyla 

ortaya çıktı. Quebec Başbakanı Robert Bourassa’nın isteği üzerine Trudeau, 

“Savaş Tedbirleri Yasası”nı çıkarttı.  

1993 yılından bu yana Kanada parlamentosunda ayrılıkçıları temsil 

eden Bloc Québécois adlı bir parti de bulunuyor. Ulusal bir parti olmasına 

rağmen Quebec bölgesinin çıkarları üzerine siyaset yapan parti, 2011 genel 

seçimlerinde oyların yüzde 6’sını aldı. 

Bugüne dek Quebec’te bağımsızlık adına iki referandum yapıldı. 1980 

yılında yapılan ilk referandumda (bağımsızlık için) yüzde 40,4 evet ve 

yüzde 59,5 hayır sonucu elde edildi. 1995 yılındaki ikinci referandum ise, 

yüzde 49,4 evet ve yüzde 50,5 hayır gibi dar bir marjla sonuçlandı. İkinci 

referandumun ardından, Kanada Yüksek Mahkemesi referandumu ve ima 

ettiği ayrılma sürecini değerlendirdi. Yüksek Mahkeme, vardığı kararda, 

mevcut Kanada anayasasının Quebec’e tek taraflı olarak federasyondan 

ayrılma hakkı vermediğini belirtti. 

 

ALT – RİGHT (Alternatif Sağ) 

ABD’nin Virginia eyaletinde hafta sonunda aşırı sağcı grupların, 

ırkçılık karşıtı gruplarla çatışması ve bir solcu eylemcinin otomobille 

ezilerek ölmesi sonrası Amerikan aşırı sağı dünya gündemine oturdu. USA 

Today gazetesindeki makalede Alt-Right denilen bu gruplar için “Amerikan 

Talibanı’ ifadesi kullanıldı.  

ABD’nin Virginia eyaletine bağlı Charlottesville kentinde Amerikan İç 

Savaşı’nda köleliğin devamından yana olan Konfederasyon Ordusu’nun 

komutanı General Robert Edward Lee’nin heykelinin kaldırılması planına 

karşı yaptıkları gösteri büyük ses getiren aşırı sağcı ve ırkçı gruplar, 

Amerikan medyasının ana konusu haline geldi. Irkçılarla onları protesto 

eden solcu aktivistlerin birbirine girmesi ve ardından aşırı sağcı bir 

eylemcinin, otomobiliyle solcu aktivistlerin arasına dalarak 1 kişinin 

ölümüne 19 kişinin yaralanmasına neden olması ülkede ve dünya genelinde 

‘Alt-Right’ denilen gruplarla ilgili tartışmalar başlattı. ABD’de bu kesim 

için 2008’den beri “Alternatif Sağ” anlamındaki Alt-Right terimi 

kullanılıyor. 

Geçmişte marjinal gruplar olarak ana akım siyasetin dışında kalan bu 

gruplar, Donald Trump’ın ABD Başkanı olmasının ardından daha görünür 

https://mimirbook.com/tr/51603eda878
https://mimirbook.com/tr/6dcd4ce23d8


 

 

olmaya başladı. Trump’ın, Beyaz Saray Baş Stratejisti olarak görev verdiği 

Steve Bannon, Alt-Right hareketinin önde gelen sitelerinden Breitbart’ın 

genel yayın yönetmenliğini yapmıştı. Trump’ın danışmanlarından Sebastian 

Gorka’nın ise Macaristan’daki Yahudi karşıtı gruplarla bağlantılı olduğu 

iddia ediliyor. Geçtiğimiz yıl ABD başkanlık seçimi öncesi kampanyalar 

sürerken, Demokrat Parti’nin adayı Hillary Clinton da Trump’ı Alt-Right 

hareketini ana akım siyasete taşımakla eleştirmişti. Alt-Right hareketinden 

olanlar kendilerinin ‘beyaz kimliğinin’ ve ‘geleneksel Batı medeniyetinin 

korunmasından’ yana olduğunu söylüyor. 

Alt-Right içinde ırkçılar, neo-naziler, Yahudi ve Müslüman karşıtları, anti-

feministler ve eşcinsel düşmanları kendilerine yer buluyor. Siyah karşıtı Ku 

Klux Klan örgütü de bu akımın parçası içinde değerlendiriliyor. Alt-Right 

grupların gösterilerinde Nazi sembolleri, İtalyan faşizminin işaretleri sıkça 

görülüyor. Bu gruplarının ortak noktaları arasında küreselleşmeye, çok 

kültürlülüğe ve dolayısıyla göçmenlere karşı olmak da bulunuyor. 
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SWAPO (GÜNEY-BATI AFRİKA HALK ÖRGÜTÜ) 

Namibya’da bulunan Güney Afrika destekli silahlı kuvvetlere karşı 

savaşan gerilla örgütü. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin sömürgesi olan ve 

1989’un Mart ayı sonunda bağımsızlık kazanan Namibya’da güvenlik kuv- 

vetleri ile Güney-Batı Afrika Halk Örgütü olan Swapo gerillaları arasında 

kanlı çarpışmalar yaşandı. 

1884 yılında, Alman İmparatorluğu tarafından Afrika’daki kolo- 

nilere ilişkin geliştirilmiş olan kurallar, günümüze kadar siyah halkın 

beyazlar tarafından yönetilmelerini öngörüyordu. Afrika’nın bazı 

ülkelerinde yönetimi ellerinde tutan beyazlar istediklerini yapıyor, 

başkaldıran siyahları da silah zoruyla susturuyorlardı. İşte SWAPO 

örgütü böyle bir ortamda doğdu. Namibya’daki bağımsızlık sürecinin 

başlaması ve yabancı kuvvetlerin kısmen de olsa ülkeyi terk etmeleri An- 

gola destekli gerillaları yeniden gündeme getirdi. Güney Afrika kuvvetleri 

1989 yılının son günlerinde 300 Swapo gerillasını öldürünce, çatışmalar 

yeniden alevlendi. Bağımsızlık sürecini denetlemekle görevli BM güçleri, 

Swapo ve kilise liderleri tarafından haklı olarak görevlerini yapmamakla 

suçlandı. Namibya’nın bağımsızlığı için Güney Afrika’ya karşı yıllardır 

mücadele veren Swapo liderleri, yaptıkları açıklamalarda, taraftarları gü- 

venlik güçlerince öldürülürken BM’nin “UNTAG” denilen güçlere seyirci 

kaldığını iddia ettiler. 

Olayların gelişmesi üzerine Angola sınırından sızan SWAPO gerilla- 

ları ile güvenlik kuvvetleri arasında çıkan çatışmalarda yüzlerce kişi ha- 

yatını kaybetti. Bu çarpışmalar, Finli BM gözlemcisi Martti Ahtisari’nin 

Namibya’nın başkenti Windhoek’ta görevine başlamasıyla birlikte patlak 
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verdi. Angola sınırından geçen 1000 kadar Swapo gerillası kendilerini bek- 

leyen polis kuvvetinin yaylım ateşiyle karşılaşmıştı. 

Bu arada, 1989 Eylül ayında SWAPO’nun ünlü beyaz yöneticilerin- 

den Anton Lubowski, Namibya’nın başşehri Windhoek’te öldürüldü. 

Bu son çarpışmadan sonra büyük kayıplar veren Sosyalist Swapo gerillala- 

rının bir bölümü Angola’ya kaçtı. Bir bölümü de ortalıktan kayboldu. 90’iı 

yıllarda yeniden toparlanan örgüt, silahlı mücadeleye devam ediyor. 

 
ANC (PAN AFRİKA CONGRESS- AFRİKA ULUSAL KONSEYİ) 

Nelson Mandela tarafından 1950’li yıllarda kurulan ANC, önceleri 

barışçı bir çizgi izliyordu. Ancak, 1959 yılında ülke çapında yapılan bir 

protestodan sonra ırkçı Güney Afrika hükümeti ANC’yi yasakladı. Nelson 

Mandela yeraltına inerek mücadeleyi sürdürdü. Örgüte de yeni bir müca- 

dele stratejisi getirdi. 1962 yılında cezaevine giren Mandela, Marksizmden 

etkilendiğim, ancak komünist olmadığım söylüyor. 

Nüfusu yaklaşık 40 milyon olan Güney Afrika Cumhuriyeti’nin beşte 

birini beyazlar, beşte dördünü ise siyahlar oluşturuyor. Halkın yüzde 48’i 

şehirlerde, yüzde 52’si kırsal kesimde yaşıyor. Kısa süre öncesine kadar 

sadece beyazlar için parlamenter demokrasi ile yönetilen Güney Afrika be- 

yazlarının yüzde 60’ını Hollanda kökenliler, yüzde 40’ını İngiliz kökenliler 

oluşturuyor. Yıllardır dünyanın tek ırkçı sistemiyle yönetilen bu ülkede hü- 

kümete “Ahartheid” adı veriliyordu. 

Güney Afrikalı beyazlar için korkulu bir rüya haline gelen Nelson 

Mandela’nın başlattığı mücadele zaman zaman şiddete dönüşerek kan ak- 

masına sebep oluyor. Bu eylemler en sık zenci işçilerin yoğunlukta bulun- 

duğu maden ocaklarında meydana geliyordu. Oy kullanma hakkı isteyen 

zenciler polisle çatışıyordu. Bu çatışmalarda binlerce gösterici polis tara- 

fından öldürüldü. 

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde, zenciler kesinlikle beyazların girip 

çıktıkları yerlere giremezlerdi. Dünyada en çok idam cezası uygulanan 

bu ırkçı ülkede, melez ve siyahların bayrağa dokunması dahi yasaktı. 

Satışı serbest olan doğum kontrol haplarından ise sadece beyaz kadın- 

lar yararlanabiliyordu. 

Dünyanın en önemli altın rezervlerinin bulunduğu Güney Afrika (Yerli 

dilinde Anzanya), daima batı ülkeleri ve ABD’nin gözdesi durumundaydı. 
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Zenci halkın anayurdu olan Güney Afrika’da toplam nüfusun yüzde 20’sini 

oluşturan beyazlar herşeye egemendi. Beyaz halkın çoğunluğu zenginler- 

den oluşuyor ve bu kişiler, zencilerin aksine seçme ve seçilme hakkına sa- 

hiptiler. Maden ve altın yatakları da beyazların elinde bulunuyordu. 

27 yılım Apartheid Hapishanesinde geçiren Mandela’nın başkanı ol- 

duğu ANC, 1990 yılında yeni bir program hazırlayarak ırkçı yönetimi 

zorlamaya başladı. 83 yıl önce kurulan ANC, ülkede bulunan 92 örgütü 

biraraya getirmeyi başararak YURTSEVER CEPHE’yi kurdu. Yurtsever 

Cephe’nin ve ANC’nin giderek güçlenmesi karşısında ırkçı yönetim, eski 

devlet başkanı Botha’yı görevinden alarak yerine daha liberal ve ılımlı 

görünümdeki De Klerk’i getirdi. Klerk göstermelik de olsa ANC ile bir 

masaya oturarak anlaşmaya varmak isteyen bir lider idi. Ancak, bu görüş- 

melerin hiçbirinden sonuç alınamadı. ANC içindeki muhalif gruplar ise, 

Mandela’nın görüşlerinin aksine anlaşma ile hiçbir hak alamayacaklarını, 

tek yolun silahlı çözüm olduğunu savunuyorlardı. 

ANC’nin mücadelesi, onbinlerce kişinin ölmesine, yüzbinlercesinin de 

yaralanmasına rağmen sürdü. Bir taraftan beyaz iktidara karşı mücadele 

veren ANC, diğer taraftan güçlü kabilelerle savaştı. 

Zulu kabilesinin INKATHA adlı örgütü ile ANC arasında süren çatış- 

malar son yıllarda daha da şiddetlendi. Kwazulu Polis Örgütü gibi bir polis 

teşkilatına da sahip olan İnkatha, Zulu topluluğu lideri ve Kvvazulıı Eyaleti 

Başkanı Gatca Buthelizi’ye bağlı olarak faaliyet gösteren bölgesel bir örgüt 

niteliğindeydi. Beyaz yönetim, siyahların bağımsızlık mücadelesini bölmek 

için bu örgüte her yıl maddi yardım yaparak ANC ile savaştırmayı sürdürdü. 

ANC lideri Mandela, 27 yıldır bulunduğu cezaevinden, 11 Şubat 1990 

günü serbest bırakıldı. Mandela aynı gün yaptığı açıklamada silahlı mü- 

cadelenin devam edeceğini bildirdi. Hapisten çıktığı gün meydana gelen 

olaylarda 12 kişinin ölmesine rağmen, Mandela dünya kamuoyunda geniş 

bir destek elde etmeyi başardı. 

Mandela’nın cezaevinden çıkmasından sonra ANC ile İnkatha ara- 

sındaki çarpışmalar yeniden şiddetlenmiş, sadece 1990 Eylül ayında- 

ki olaylar sırasında 900 kişi ölmüştü. 1991 yılının en önemli olayları 

arasında 24 Martta polisin 11 ANC üyesini öldürmesi, Mayıs ayında 

yüzlerce kişinin ölmesi, bir o kadarının yaralanması, yine Eylül ayında 

40 kişinin öldürülmesi bulunuyor. 
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İki kabile arasındaki çatışmaların en önemlilerinden biri de 3 Şubat 1992 

tarihinde meydana geldi. Durban kenti yakınlarındaki Umlazi’de 80 kişinin 

öldüğü olaylarda 300 ev ateşe verilmişti. 9 Martta 30 kişi hayatını kaybe- 

derken, Ağustos ayında yüzlerce kişi çatışmalarda öldü. Kabileci ruhlu Afri- 

ka insanları arasındaki çarpışmalar 1993’de de bütün şiddetiyle devam etti. 

Nobel Barış Ödülü, Afrika Ulusal Kongresi lideri Nelson Mandela ile 

Güney Afrika Cumhuriyet Devlet Başkanı F.W’de Klerk’e verildi. 6 Eylül 

1993’de Johannes Burg’da zencilerin yaşadığı bir bölgede çıkan çatışma- 

larda 25 kişi daha öldü. 

Ocak ayında, ANC ile IFP (Zululann İnlehata Özgürlük Partisi) ara- 

sında çıkan çatışmalarda 22 kişi öldü. 

Siyahlar için oluşturulan Bophuthatswana serbest bölgesinde ırkçı 

beyazlar tarafından kurulan “Afrika Nazi Direniş Hareketi” 1994 Mart 

ayında darbe girişiminde bulundu. Beyazların son çırpınış hareketi diyebi- 

leceğimiz bu girişim başarılı olamadı. Zenci güvenlik güçleri ile darbeciler 

arasında çıkan çatşımalarda yüzlerce insan öldü. 

Zafer ve Özgürlük 

Güney Afrika’da demokratik seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte (1994 

Nisan), ANC ile Zulular arasındaki çatışmalar yeniden şiddetlendi. Yine 

yüzlerce insan hayatını kaybetti. 342 yıldır Avrupalı beyazların egemen- 

liğinde yaşayan Güney Afrikalı zenciler ilk kez parlamento seçimi için 26 

Nisan 1994’de sandık başına gittiler. Bu arada zencilerin oy kullanmasını 

engellemek isteyen beyazların bombalı ve silahlı saldırıları sonucu çok sa- 

yıda kişi öldü ve yaralandı. 

Ülkesini siyah zafere taşıyan Nelson Mandela, 27 yıl hapiste yattık- 

tan sonra bu defa seçimlerden de zaferle çıktı. Mandela yüzde 62.3’lük 

bir oranla resmen Devlet Başkanı oldu. 

Nelson Mandela, 9 Mayıs 1994’de Parlamento tarafından Devlet 

Başkanlığına seçildi. 

Mandela’nın Küstahlığı 

27 yıl yattığı cezaevinden çıktıktan sonra  dünyada  günün  adamı  

olan ve bağımsızlık mücadelesi kahramanı ilan edilen Nelson Mandela, 

Türkiye’den de nasibini aldı. Türkiye Cumhuriyeti, Mandela’yı 1992 
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Atatürk Barış Ödülü’ne layık gördü. Ancak Mandela, kendisine veri- 

len bu ödülü (PKK’yı desteklemek amacıyla) sudan bahanelerle red- 

detti. Ödülün reddinin gerçek nedeni ise, o tarihlerde Türk hükümetinin, 

PKK’ya karşı Irak topraklarında ve ülke içinde yürüttüğü askeri operasyon- 

lar ile bu ödülün daha önce ihtilal lideri Kenan Evren’e verilmiş olmasıydı. 

 
SACP (GÜNEY AFRİKA KOMÜNİST PARTİSİ) 

1921 yılında Güney Afrika’da kurulan SACP, beyaz ve siyahların 

birlikte oluşturduğu bir komünist partidir. ANC içerisinde de etkili olan 

SACP, diğer komünist örgütlerle sık sık çatışmaya girdiğinden, benzerleri- 

nin eleştiri yağmuruna tutuluyor. 

1950 yılında kendi kendini fesheden SACP, daha sonra yeniden kurula- 

rak günümüze kadar geldi. 

Güney Afrika Komünist Partisi’nin zenci lideri Chris Hani, 1993 Mart 

ayında düzenlenen bir saldırı sonucu öldürülünce olaylar birden patladı. 

Binlerce SACP üyesi önlerine gelen her şeyi yakıp yıktılar. Sadece SACP, 

diğer komünist örgütlerle sık sık çatışmaya girdiğinden, benzerlerinin eleş- 

tiri yağmuruna tutuluyor. 

1950 yılında kendi kendini fesheden SACP, daha sonra yeniden kurula- 

rak günümüze kadar geldi. 

Güney Afrika Komünist Partisi’nin zenci lideri Chris Hani, 1993 Mart 

ayında düzenlenen bir saldırı sonucu öldürülünce olaylar birden patladı. 

Binlerce SACP üyesi önlerine gelen herşeyi yakıp yıktılar. Sadece bir hafta 

içinde 17 kişi hayatını kaybetti. Hani’nin anısına Pietermrizbfrg’da düzen- 

lenen törenlerde dükkanlar yağmalandı, çıkan çatışmalarda 11 kişi öldü. 

 
FRELİMO (MOZAMBİK KURTULUŞ CEPHESİ) 

Kısa adı Frelimo olan Mozambik Kurtuluş Cephesi, yabancıların 

baskılarına karşı çıkan Mozambikler tarafından kuruldu. Salisurg’da 

UDENAMO (Mozambik Milli Demokratik Birliği), 1961 yılında 

Malavi’de UNAMI (Bağımsız Mozambik Afrika Birliği) ve 

Mombaşa’da MANU (Mozambik Afrika Milli Birliği) kuruldu. 

Bu üç örgüt, 1962 yılının Haziran ayında yeni bir hareketle birleştiler 

ve Frelimo-Mozambik Kurtuluş Cephesi’ni oluşturdular. 
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Eduardo Mandlane bu cephenin başkanlığına getirildi. Örgüt, Afrika 

Birliği Örgütü tarafından da Mozambik’in tek kurtuluş örgütü olarak kabul 

ediliyor. 

 
RENAMO (MOZAMBİK MİLLİ DİRENİŞ GERİLLALARI) 

Renamo gerillaları, 1975 yılından beri Mozambik’teki hükümeti devir- 

mek amacıyla mücadele veriyor. 

21 Temmuz 1991 tarihinde Mozambik’in Nampula bölgesini basan Re- 

namo gerillaları, kasabada yaşayan bin kişiyi başlarından kesmek suretiyle 

öldürerek, eşine ender rastlanacak bir katliam örneği verdiler. Gerillalar, 

kestikleri kafataslarını daha sonra kasaba dükkanındaki vitrinlere di- 

zerek, vahşetlerine vahşet kattılar. 

 
EPRDF (ETOPYA DEVRİMCİ DEMOKRATİK HALK CEPHESİ 

-ERİTRE HALK KURTULUŞ CEPHESİ) 

Etopya’da hükümet kuvvetlerine karşı silahlı mücadele veren en etkili 

örgütlerden biri. Bazı marksist grupları da bünyesinde toplayan Etopya 

Devrimci Demokratik Halk Cephesi 1970 yılında oluşan bir harekettir. 

Ülke topraklarını bölüm bölüm ele geçiren EPRDF, 22 Mayıs 1991 

günü Etopya’ya tamamen hakim oldu. ingiliz yanlısı hükümete karşı sava- 

şan gerillalar, dört bir koldan başkent Addis Ababa’ya girerek devlet sara- 

yını ele geçirdiler. Londra’da yapılan barış görüşmelerinden sonra, üç saat- 

lik kısa bir operasyonla gerillalar, ülke yönetimine tamamen sahip olurken, 

Diktatör Mengistu Haile Manam ülkeden kaçtı. Böylece 17 yıllık rejim 

yıkılarak ülke yönetimi gerillaların eline geçti. 

 
MÜSLÜMANLAR CAMİASI 

Karaib ülkelerinden Trinidad ve Tobago’da faaliyet gösteren Müslü- 

manlar Camiası adlı kuruluş, bazı İslamcı örgütlerin birleşmesiyle oluştu. 

Örgüt, 1990 Temmuz ayında ülkede darbe teşebbüsünde bulunarak parla- 

mentoyu bastı ve TV istasyonunu ele geçirdi. 

Liderliğini Yasin Ebu Bekir’in yaptığı örgüt, aralarında Başbakan Art- 

hur Robinson’un da bulunduğu rehineleri bir süre sonra serbest bıraktı. 

Trinidad-Tobago’nun başşehri Port Of Spain’de yapılan anlaşma sonucu 
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eylemlerine son vererek teslim olan Müslümanlar Camiası üyeleri, Libya 

lideri Kaddafi tarafından destekleniyordu. 

 
MİLLİ  VATAN CEPHESİ 

Eski bir memur olan Charles Taylor liderliğinden oluşan Milli Vatan 

Cephesi, Liberya’da kurulan örgütlerden biri. Diktatör eski çavuş Samuel 

Doe’ye karşı mücadele veren örgüt, özellikle 1990 Temmuz-Ağustos ayla- 

rında düzenlediği saldırılarla ülkenin büyük bölümünü kontrol altına aldı. 

Amerika’da serbest bırakılarak Afrika’ya gelen zenciler tarafından 

1822 yılında kurulan Liberya, ABD destekli diktatör Doe tarafından yö- 

netiliyordu. Monrovia kentinde cereyan eden iç savaşta Milli Vatan Cep- 

hesi zafer elde ederken, aralarında çıkan kabile ayrılıkları zaman zaman 

cephe gerillalarını güç durumda bıraktı. 1993 baharında hükümet kuvvet- 

leri ile gerillalar arasında çıkan şiddetli çarpışmalar birçok kişinin ölümüne 

neden olmuştu. 

 
İSLAM BİRLİĞİ HAREKETİ-EN NAHDA 

Tunus’ta Rasit Gannuşi’nin liderliğindeki “İslam Birliği Hareketi- 

EN NAHDA” ya da “İslami Yöneliş Hareketi” ülkede şeriatın hakim 

olması için mücadele ediyordu. Devrik başkan Habib Burgiba’nın idama 

mahkum ettirdiği Gannuşi, yeni lider Zeynelabidin Bin Ali (2011 Ocak 

ayında başlayan halk ayaklanması üzerine ülkesini terk etmişti.) tarafından, 

Mayıs 1987’de siyasi faaliyette bulunmaması şartıyla serbest bırakıldı. 

İslami Yöneliş Hareketi, toplumdaki islami değişimin silah yoluyla de- 

ğil, aydınların kültürel ve sosyo-politik kavgası ile gerçekleşeceğini savun- 

makta, cemiyetin içinde bulunduğu maddi-manevi ve fikri problemlere, 

şeriatın uygulanmasıyla çözümler getirileceğini iddia etmektedir. 

Tunus’ta çok partili hayata geçişle birlikte İslamcılar, En Nahda bünye- 

sinde iki akım teşkil etmişlerdir. Birinci akım; Reşit Gannuşi liderliğinde 

olup, daha çok Tunus içerisinde faaliyet göstermektedir. ikinci akım ise, 

Salah Karkar ve Habib Mogni tarafından yönetilmekte ve ırkçılığı esas 

alıp, Fransa başta olmak üzere yurtdışında faaliyet göstermektedir. 

“İslami Yöneliş Hareketi”nin siyasi organı görünümünde olan En 

Nahda Partisi’ne yasallaşma onayının verilmemesi, hareketin takip ettiği 

çizgide sertleşme ve radikalleşmeye doğru bir değişime sebep olmuş ve 
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gerilim daha da artmıştır. İlerleyen yıllarda 2011’de meydana gelen halk 

ayaklanmasında etkisi oldu. 

İSTİKLAL PARTİSİ 

Fas’ın Fez şehrinde 1910’da doğan’nin başlattığı hareket. Fassi’nin gö- 

rüşlerini savunan İstiklal Partisi, ülkede reformcu bir İslamiyetin egemen 

olmasını istiyor. 

SOKOTO 

Günümüzde Nijer, Cad ve Nijerya tarafından paylaşılan toprakların 

eski hakimi olan SOKOTO Halifeliği’ni canlandırmak için bazı aşı-   

rı dindar gruplar tarafından oluşturuldu. 19. yüzyıl başında yaşamış 

bulunan Şeyh Osman Dan Fudyo’nuıı görüşleri doğrultusunda çalışan ve 

kendilerine SOKOTO adını veren bu gruplar, bugün önemli bir etkinlik 

sağlamış değildir. 

PAC (PAN AFRICANIST CONGREUS OF AZANIA- TÜM AFRİ- 

KA KONGRESİ) 

PAC (Pan Africanist Cangreus of Azania) 1959 yılında ANC’den 

ayrılan gençlik örgütü tarafından kuruldu. Örgütün 1959 yılında ya- 

pılan ilk konferansına A. Sobukwe önderlik yaptı. PAC’ın 21 Mart 1960 

günü Sharpeville’de düzenlediği gösteriye polisin ateş açması sonucu 69 

örgüt üyesi öldü. 1990 yılından sonra legal olarak faaliyetini sürdüren 

PAC, ANC ile zaman zaman birlikte hareket eder. 

40 üyeden oluşan Ulusal Yürütme Konseyi tarafından yönetilen PAC, 

ilk defa eylem propagandasıyla ortaya çıktı. Marksist PAC’ın ana hedefi, 

Azanya’daki (Güney Afrika Cumhuriyeti) Afrika kabilelerini birleştirerek 

beyaz azınlığın hükümdarlığına son vermekti. PAC’ın lideri Sobukwe, 17 

yılını hapiste geçirdi. 

CODESA (DEMOKRATİK BİR GÜNEY AFRİKA İÇİN KON- 

VANSİYON) 

Güney Afrika’daki 19 ayrı örgütün birleşmesiyle kuruldu. Beyaz azınlı- 

ğın yönetimine son vererek, siyahların kendi kendilerini yönetmesini savu- 

nan CODESA’da, ANC, Güney Afrika Komünist Partisi ve Güney Afrika 

Hint Kongresi gibi örgütler yer alıyordu. 
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OAU (AFRİKA ÖRGÜT BİRLİĞİ) 

Güney Afrika’daki Yurtsever Cephe’nin perde arkasındaki destekçisi 

olan OAU, ANC ile PAC’ın bir araya gelmeleri için düşünüldü. Bu birleş- 

me tam anlamıyla gerçekleşmediyse de OAU, 20’ye yakın örgütün oluştur- 

duğu bir cephe durumundadır. 

FPRC ( YENİDEN DOĞUŞ HALK CEPHESİ  ) 

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC), Yeniden Doğuş Halk Cephesi 

(FPRC) adlı isyancı grub silah bırakma kararı aldı. 2020 Haziran ayında 

Afrika basınındaki haberlere göre, Silahsızlanma Terhis Entegrasyon ve 

Tahliye yetkilisi Ismael Kouago, hükümetle barış anlaşması imzalayan 

taraflardan eski Seleka grubu Yeniden Doğuş Halk Cephesi'nin (FPRC) 

silah bırakma kararı aldığını duyurdu. FPRC'nin üyelerinin isimlerinin ve 

sahip oldukları silahların bilgilerinin olduğu listeyi teslim aldıklarını 

kaydeden Kouago, silah bırakmanın tam olarak hangi şartlarda, nerede ve 

ne zaman gerçekleşeceğine dair bilgi vermedi. OAC'da 1830-1912 yılları 

arasında hüküm süren Dar el-Kouti sultanlığının devamı olduklarını 

iddia eden FPRC isyancı grubu 2014'te Vakaga eyaletinde Noureddine 

Adam önderliğinde kurulmuştu. 

Ülkede 2013'te Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka 

grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi 

yaşamını yitirmişti. Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplar tarafından kontrol 

edilen ülkede, OAC hükümeti ile silahlı gruplar arasında Sudan'ın ev 

sahipliğinde yapılan barış görüşmelerinde nihai anlaşma 6 Şubat 2020’de  

imzalanmış, silahlı grupların temsilcileri hükümette yer almaya 

başlamıştı. 

 
AFRİKA ULUSAL KURTULUŞ ORDUSU 

Afrika’daki yabancı güçlerin varlığına karşı kurulan “Afrika Ulusal 

Kurtuluş Ordusu”, silahlı saldırı ve bombalama türü eylemlerle adım du- 

yurdu. Militanlarını daha çok Nijeryalıların meydana getirdiği örgüt, Fran- 

sız Guyanası’ndaki askeri kamplara bombalı saldırılar düzenlemişti. 

Örgütün bazı üyelerinin 1989 yılında, “emperyalist güçler” olarak tanım- 

ladığı ABD, Fransa ve İngiltere kuruluşlarına karşı eylem düzenlemek 

için ülkemize geldiği ihbar edilmişti. Afrika Ulusal Kurtuluş Ordusu’nun 

Filistin’de eğitim görmüş Nijeryalı militanları İdris Faik ve Jalle Okai ile 

Togolu militanlar Mensah Kwan ve Totseht Adae’nin bazı sabotajlarda bu- 

lunacağı Interpol tarafından ihbar edilmişti. 
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UNİTA HAREKETİ 

Angola’da faaliyet gösteren Unita Hareketi’ne bağlı gerillalar, ülke- 

nin bir bölümünü kontrolleri altında bulunduruyor. Angola’nın 1979’da 

bağımsızlığına kavuşmasıyla birlikte başlayan Unita hareketi, hükümet 

güçleriyle sık sık çatışıyor. Hükümet kuvvetleriyle kanlı çatışmalara sahne 

olan başkent Luanda’da. 1991 Kasım ayında adeta kan gövdeyi götürdü. 

Bu çatışmada 500’e yakın kişi öldü. Unita gerillaları ise Lusa ve TSF hükü- 

met birlikleri arasındaki çatışmalar günümüzde de devam etmektedir. 

UNİTA gerillaları ile hükümet kuvvetleri arasındaki çatışmalar 

1993 başlarında şiddetlendi. Bu çatışmalarda en az bin kişi öldü. 

Angola’nın Kuito ve Menogue şehrinde gerçekleştirilen saldırılarda (4 

Ağustos 1993) 90’dan fazla insan hayatını kaybetti. 6 Ağustos’daki çatış- 

malarda ise 41 sivil ölürken, Kuito şehrinde 50 kişi yaralandı. 

Angola’nın ortasındaki Cuama Norte eyaletinin başkenti Ndalatando’da 

1994 Haziran ayındaki çatışmalarda yenilgiye uğrayan Unita militanların- 

dan 400’ü öldürüldü. 

 
 

Unita’nın üssü niteliğindeki Huambo şehri de 31 Ağustos 1994’de hü- 

kümet kuvvetlerince bombalandı. Bu sırada, Zambia’da sürdürülen barış 

görüşmelerinde, ülkede barış gücünün bulundurulması konusunda anlaş- 

maya varıldığı açıklandı. Ancak çatışmalar giderek şiddetlendi. Nihayet, 

1994 Kasım avı basında başlayan ve 15 gün süren şiddetli çarpışmalar so- 

nucu, Unita gerillalarının merkez karargahının bulunduğu Huambo, hükü- 

met güçlerince ele geçirildi. 12 Ağustos 2001 tarihinde çatışmalardan ka- 

çan halkın bulunduğu bir tren gerillaların döşediği mayına çarpınca raydan 

çıktı. Unita militanlarının vagonlardakilere karşı açtığı yaylım ateşi 

sonucu çoğu kadın ve çocuk 100 kişi öldü. 

 
FNL (CEZAYİR ULUSAL KURTULUŞ CEPHESİ) 

1954  yılında bağımsızlık savaşı veren  tüm direniş örgütleri birleşerek 

(FRONT DE LEBERATİON NATİONALE ) FNL – CEZAYİR Ulusal 

Kurtuluş Cephesi’ni kurdular. Kısal alanda yaşayan Berberiler’in etkin 

olduğu cephe, 1 Kasım 1954 gecesi Kabiliye’de bir ayaklanma başlatarak 

kuruluşunu ilan etmişti. Aynı dönemde FNL’nin silahlı kanadı olan ANL 

de faaliyete geçmişti. 

Fransa bu direniş üzerine Vietnam’daki askeri güçlerini Cezayir’e kay- 

dırmak zorunda kalmış, ancak 1962’de Cezayir’in bağımsızlığını engelle- 
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yememişti. 

2011 yılında Afrika ülkelerinde baş gösteren halk ayaklanmalarında 

FNL uzantısındaki muhalif kanatların Cezayir’de gösterilerde rol aldığı 

sanılıyor. 

 
CEMAAT-I İSLAM 

Merkezi Mısır’ın Fayyum şehrinde bulunan Cemaat-ı İslam, diğer İs- 

lamcı örgütler gibi şeriat düzenini savunuyor. Mısır’da dini esaslara dayalı 

bir düzen kurmayı amaçlayan Cemaat-i İslam, halk arasında geniş bir ta- 

bana sahip. Örgütün liderliğini ABD’de tutuklanan, ünlü kör imam Şeyh 

Ömer Abdurrahman yapmaktadır. 

Mısır güvenlik kuvvetleri ile örgüt üyeleri arasında zaman zaman şid- 

detli çatışmalar çıktığı gözlenirken, örgüt daha çok ülkenin güney kesi- 

minde güç kazanıyor. Cemaat-i İslam üyesi çok sayıda militan, polisin 

düzenlediği operasyonlar sırasında öldürüldü. Buna karşılık, özellikle 

 

1993 yılında, örgütün şiddet eylemlerinde artış gözlendi. Daha çok turistik 

bölgelerde toplu saldırılar düzenleyerek, Mısır’ın döviz girdisini olumsuz 

yönde etkileyen Cemaat-i İslam üyelerinden yakalananların bir çoğuna 

idam cezası verildi. 

Bu idamlardan 7’si, 8 Temmuz 1993 günü infaz edildi. 1992 Nisan 

ayında bir turist otobüsü ile bir turist gezi gemisine saldırı düzenlemek- 

ten suçlu bulunan Cemaat-i İslam üyesi 7 kişi, Kahire Hapishanesi’nde 

asılarak idam edildi. Bu idamlara ülkedeki dini kesim büyük tepki gös- 

terdi. Çeşitli şehirlerde çatışmalar yaşandı. Ancak, gösterileri dikkate al- 

mayan hükümet, 5 örgüt üyesini daha 17 Temmuz 1993’de idam ettirdi. 

Ertesi gün Kahire’de Osman Şahin adlı bir generalin otomobiline saldırı 

düzenledi. General Şahin, suikastten kurtulmayı başardı. 

Radikal dinci örgütlere yönelik operasyonlarını sürdüren Mısır polisi, 2 

Şubat 1994’de de bastığı bir hücre evde 7 militanı öldürdü. 

Filistin’de 63 kişinin öldüğü olayları protesto eden bir grup, 3 Mart 

1994 günü, Kahire’de polisle çatıştı. 

Mısır’da turistlere yönelik eylemlerle sık sık gündeme gelen örgüt mi- 

litanları, özellikle Nil kıyısında turist taşıyan gemi ve otobüsleri hedef al- 

dılar. Bir turist bu olaylarda hayatını kaybederken, 9 Nisan 1994’de, polis 

generali Rauf Kayrat motosikletli militanlarca öldürüldü. 

Silahlı eylemlerini 1995 yılında da sürdüren örgüt militanlarının büyük 
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bir bölümü idam cezasına çarptırıldı. Bir kısmı ise çıkan çatışmalarda öl- 

dürüldü. 

Bu arada, Mısır’ın diğer güçlü bir dinci örgütü olan JAMMA 

İSLAMİYYA’nın lideri Talat Yasin Hammam, Kahire’nin turistik Giza 

bölgesinde 11 militanıyla birlikte öldürüldü. Talat Yasin Hammam 1993 

yılında, gıyabında yargılanarak ölüm cezasına çarptırılmıştı. 

 
FIS (İSLAMİ SELAMET CEPHESİ) 

Cezayir’deki laik iktidara karşı şeriat düzenini savunan en güçlü örgüt 

İslami Selamet Cephesi’dir. Kısa adı FIS olan bu örgüt, ülkedeki Fransız 

yanlısı hükümet kuvvetleriyle sık sık çatışmaya girdi. Daha çok camilerde 

faaliyet gösteren FIS, Cezayir halkı arasında geniş bir tabana yayılmış du- 

rumda. Cezayir’de yapılan ilk serbest seçimleri kazanması ile bütün çevre- 

   
 

leri şaşkına döndüren FIS, Cezayir ordusunun müdahalesi ile yasa dışı bir 

konuma düşürüldü. 

Halen yasaklanmış olan İslami Selamet Cephesi (Front Islamique 

du Salut) bir çok gruptan oluşmaktadır. Fundamentalist terörün asıl 

sorumluları olarak ise MIA (Mouvement islamique Arms), 1971 yı- 

lında Mısır’da Chousri MUSTAPHA tarafından kurulan “Al Takfir 

Wal-Hidrija” grubunun Cezayir kanadı, “El Dschihad 54”, “Dschi- 

had islamique”,Şiilerin “Kataep Quds”ile “As-Sunna Wal-Charia”ve 

“Hesbollah Algerian” grupları kabul edilmektedir. 

1991 Haziran ayında ülkede ilk serbest genel seçimlere gidildiği sırada, 

İslami Selamet Cephesi taraftarları yoğun sokak gösterilerine başladılar. 

Çok sayıda FIS üyesinin hayatını kaybettiği olaylar sonucu Cezayir Hükü- 

meti istifa etti. 

Hükümet kuvvetleri ile şeriat yanlısı bu örgüt arasındaki çatışmalar ül- 

kenin çeşitli bölgelerinde de yayılarak tırmandı. 

1991 Aralık ayına gelindiğinde ilk seçimler yapıldı. FIS büyük bir 

üstünlük sağladı. Ancak, ülkeye şeriat gelmesinden çekinen ordu, bir 

darbe yaparak seçimleri iptal etti ve Ulusal Güvenlik Konseyi oluştura- 

rak yönetime el koydu. İlerleyen günlerde FIS’in ileri gelenleri ile binlerce 

taraftarı tutuklandı. FIS üyeleri ile güvenlik kuvvetleri arasında çıkan çatış- 

malar sonucu, ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Her iki taraftan da yüzlerce 

kişi öldü. 

Yakalanan FIS liderlerinin duruşması 15 Temmuz 1992 günü sonuçlan- 
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dı. FIS başkanı Abbas Medeni ve yardımcısı Ali Belhac a 12’şer yıl, parti 

yöneticisi 2 kişiye 6’şar yıl, 3’üne ise 4’er yıl hapis cezası verildi. Duruşma 

sonucu 700 kişi de çeşitli hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sonuçlarının 

açıklanmasından sonra başlayan gösteriler büyük can kaybına neden oldu. 

Bliad şehrinde 21 Aralık 1992 günü FIS’lilere ait bir hücre evi basan 

polis, ikisi kadın 10 kişiyi öldürünce ortam yeniden gerginleşti. Çıkan ça- 

tışmalarda 23’ü güvenlik görevlisi 80 kişi hayatını kaybetti. 1993 yılı Ce- 

zayir hükümeti ile FIS taraftarları arasında çıkan küçük çatışmalar dışında 

sakin geçti. Ağustos ayında, Cezayir Özel Mahkemesi, FIS üyesi 34 milita- 

nı ölüm cezasına çarptırdı. Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren grubun 60 

militanından 22’sinin tutuklandığı açıklanmıştı. 

 

Mısır İçişleri Bakanı Hasan el Elfi, 18 Ağustos 1993 günü FIS yanlısı 

oldukları sanılan militanların saldırısına uğradı. Kahire’de elçiliklerin bu- 

lunduğu semtte meydana gelen saldırıda, makinalı tüfekle taranan araçta 

bulunan Elfi ağır yaralanırken, korumaları dahil 7 kişi öldü, 4 kişi yara- 

landı. 

Cezayir’de hükümet kuvvetleriyle FIS yanlıları arasında meydana ge- 

len çatışmalar sürerken, 8 Ocak 1993 tarihinde, 19 FIS yanlısına daha ölüm 

cezası verildi. Böylece ölüme mahkum edilen FIS üyesi sayısı 48’e çıktı. 

FIS’in zaferiyle sonuçlanan seçimlerin iptalinden sonra parlamen- 

to yerine oluşturulan Ulusal Güvenlik Konseyi üyesi Laadi Flici ve 

Eğitim eski Bakanı Djilali Liabes, 17 Mart 1993 günü öldürüldüler. 

Bu olaydan sonra 20 Nisan’da, Cezayir’in başkenti Cezayir’de biri li- 

der konumunda 4 FIS’li öldürüldü. Gerginleşen ortam üzerine şehirde 

sokağa çıkma yasağı ilan edildi. FIS’e ait bir hücre eve düzenlenen 

baskın sonucu ise 8 kişi öldürüldü. 

FIS militanlarına yönelik idam cezası furyasına 27 Mayıs 1993 tarihin- 

de yeniler eklendi. Uluslararası Cezayir Havaalanı’na bomba koyarak 9 

kişinin ölümüne ve 123 kişinin de yaralanmasına yol açtıkları gerekçesiyle 

özel bir mahkeme tarafından yargılanan 58 militandan 38’i idam cezasına 

çarptırıldı. FIS lideri Abbas Medeni’nin 3 oğlunun da aralarında bu- 

lunduğu militanların idama mahkum edilmesinden sonra, ülkede durum 

iyice gerginleşti. 1993-94 yıllarında devam eden mahkemelerde de, çok 

sayıda FIS üyesine idam cezası verildi. 

Cezayir’de Kasım ayı başlarında meydana gelen çatışmalarda FIS üye- 

si 29 kişi öldü. Lakdariya bölgesindeki Cebel Buzegza’da gece yapılan 

aramalarda çıkan çatışmalarda da 17 militan öldürülürken çok sayıda silah 

ele geçirildi. 
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19 Kasım günü Cezayir’de beklenmedik bir gelişme oldu. Cuma na- 

mazından çıkan FIS’liler birbirine girdi. Şiddet yanlıları ile hükümetle an- 

laşmak isteyen gruplar arasında çıkan çatışmada 27 kişi hayatını kaybetti. 

Ağır cezaya mahkum FIS militanlarının bulunduğu Lambese kentinde- 

ki cezaevine saldıran militanlar, 11 Mart 1994’de 900 mahkumu kaçırdılar. 

Firar sırasında 4 gardiyan öldü. Kaçan mahkumlardan 21 ‘i, daha sonraki 

operasyonlarda öldürüldü, bir bölümü ise sağ ele geçti. 
 

FIS eylemleri 12 Mart’ta Cezayir Dışişleri’nde görevli bir diplomatin 

öldürülmesiyle sürerken, FIS ile eylem birliği yapan SİLAHLI İSLAM 

BİRLİĞİ adlı örgütün lideri Sayeh Attia güvenlik kuvvetlerince öldü- 

rüldü. 

FIS liderlerinden Abdülkadir Hattal ile eşi ve 9 taraftarının cesedi 1 

Ağustos 1994 tarihinde, bir mağaraya gömülmüş olarak bulundu. (Hattal, 

birçok öldürme eyleminin sorumlusu olduğu gerekçesiyle aranıyordu.) 

3 Ağustos 1994’de FIS’in yeni bir saldırısı oldu. Üçü koruma görevlisi, 

ikisi konsoloslukta görevli olmak üzere beş Fransız öldürüldü. 

16 Eylül 1994’de Tiyare bölgesi vahşi cinayetlere sahne oldu. Gece ya- 

rısı evlerinden alınan 12 kişi, başları kesilerek öldürüldü. Cezayir Devlet 

Şeker Şirketleri Genel Müdürü Muhammed Maddi, 1994 Ekim ayındaki 

olaylar sırasında öldürüldü. Operasyonlarda ise 10’dan fazla FIS üyesi bir 

ay içerisinde öldürüldü. 

Cezayir’de öldürülen gazeteciler halkasına 7 Haziran 1994’de Ferhat 

Çerkit de katıldı. Yabancılara karşı saldırılarını yoğunlaştıran FIS’ciler, 11 

Temmuz 1994’de 7’si turist 9 kişiyi daha öldürdüler. Eylemleri sırasında 7 

İtalyan denizciyi de katleden militanların öldürdükleri yabancı sayısı 52’ye 

ulaştı. 18-21 Ekim 1994 tarihleri arasındaki operasyonlarda 47 dinci mili- 

tan öldürüldü. 

1994 yılı sonunda İslamcı militanlar, topyekün silahlı mücadeleye ha- 

zırlanmak üzere ülkenin dağlık kesimlerinde toplanmaya başladılar. 

23 Aralık 1994’te Cezayir’de bir Fransız uçağı Silahlı İslami  

Grup (GIA) tarafından kaçırıldı. FIS liderlerinden Abbas Medeni ve 

AJiBelhac’ın serbest bırakılmasını isteyen GIA militanlarının lideri Abdul 

Abdullah Yahya idi. 4 yolcuyu öldüren militanlar üç gün sonra Fransız po- 

lisinin düzenlediği operasyon sonucu öldürüldü. Uçağa düzenlenen ope- 

rasyon üzerine FIS yanlıları Cezayir’de yabancılara saldırmaya başladılar. 

Birçok Fransız vatandaşı uğradıkları saldırı sonucu hayatını kaybederken 

1994 yılının son haftasında 61 FIS’li öldürüldü. 
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1 Mart’ta bir grup GIA üyesi Belçika polisince tutuklandı. Daha sonra 

bir açıklama yapan GIA, Cezayirlilerin serbest bırakılmaması halinde bu 

ülkeye misilleme yapılacağını duyurdu. 

GIA, Mart ayında FIS’in yönetimini geçici olarak ele aldıklarını açıkladı. 
 

25-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 28 FIS’Ii öl- 

dürüldü. 

7 Ağustosta bir intihar komandosunun bomba yüklü kamyonu havaya 

uçurması sonucu 11 kişi öldü. 

31 Ağustosta başkent Cezayir’de bombalı bir aracın infilak etmesi üze- 

rine 10 kişi öldü. 

Cezayir’in başkenti Cezayir’de polis merkezinin bulunduğu bina yakı- 

nında, 30 Ocakta bir intihar komandosunun kullandığı otomobilin patlama- 

sı sonucu 38 kişi öldü, 256 kişi yaralandı. 

23 Şubat 1995’de FIS’li militanların bulunduğu Serkadji 

Hapishanesi’nde isyan ederek 4 gardiyanı öldüren mahkumlardan 

100’den fazlası öldürüldü. Öldürülen mahkumlar arasında FIS’in 

Silahlı İslam Grubu’nun iki lideri ile 1992’de Devlet Başkanı Mu- 

hammed Budiyef’e suikast düzenlemekten tutuklanan Lembarek 

Bumaarafi’de bulunuyordu. 

Mart ayındaki çatışmalarda 500 militan ile çok sayıda güvenlik gö- 

revlisi öldü. Mart ayının son haftasındaki operasyonlarda da Ain Defla 

ve doğudaki Tebessa ile batıdaki Mascara bölgelerinde aralarında ya- 

bancıların da bulunduğu 2.800 militan öldürüldü. Bu operasyonlar sü- 

resince 200 militan sağ yakalanırken, örgüt tarafından alıkonulan 116 

kadın rehine serbest bırakıldı. 

Cezayir ordusunda görevli bir general ile iki albay 21 Nisanda öldü- 

rüldü. 

22 Nisanda Geçici Ulusal Konsey Üyesi Arezki Oukid öldürüldü. 

“İslami Refah Partisi” (FlS)’in kurucularından Abdulbaki 

Sahraqui’nin, 11 Temmuz 1995 tarihinde Paris rue Myrha bölgesindeki 

bir camide “hain” olduğu iddiasıyla öldürülmesinden bir hafta sonra 

başlayan Fransa’daki terör olaylarında 7 kişi öldü, 180 kişi yaralandı. 

26 Ağustos 1995 tarihinde Paris-Lyon arasındaki bir tren hattına bıra- 

kılan bomba tespit edilip etkisiz hale getirilmiş, bombanın üzerinde tespit 

edilen parmak izinden takip edilerek bulunan Cezayir uyruklu Khaled Kel- 

kal isimli şahıs, polisle girdiği çatışma sonucu ölü olarak ele geçirilmiştir. 
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FIS’le yakınlığı tespit edilen Cezayirli teröristin öldürülmesinden sonra 

Fransa’da teröristler tarafından düzenlenen patlama olaylarının FIS’le bağ- 

lantıları kesinlik kazanmıştır. 

Kasım ayında yapılması planlanan seçimlerde bağımsız aday olan Ab- 

dülhalid Benhadid FIS militanları tarafından 17 Eylül 1995’de öldürüldü. 

FIS yanlısı olduğu ve Paris ile Lyon tren istasyonlarında bombalı ey- 

lemler yaptığı gerekçesiyle aranan Halid Kelkal, 29 Eylül 1995 günü Fran- 

sız polisi tarafından öldürüldü. Halid Kelkal’ın cenazesinin kalktığı gün 

düzenlenen bombalı saldırıda ise 12 kişi yaralandı. 

Cezayir’de 12 Aralık 1995 günü, bir otomobile yerleştirilen bombanın 

patlaması sonucu 19 kişi daha öldü, 35 kişi de yaralandı. 

1996 yılının son ayında başlayan ve 1997’nin ilk aylarında da (Rama- 

zan ayı dahil) süren olaylarda 400 kişi GIA militanları tarafından öldü- 

rüldü. Saldırılar daha ziyade bombalı saldırılar ve boğaz kesme şeklinde 

gerçekleşti. Operasyonlarda ise yüzlerce FIS ve GIA militanı yakalandı 

veya öldürüldü. 

11 Şubat 1996 günü Cezayir Akşam gazetesinin önüne park eden bir 

araçtaki bombanın infilak etmesi sonucu 17 kişi öldü, 97 kişi yaralandı. 

Eylül ayında meydana gelen bir çatışmada ise, militanlar ile güvenlik kuv- 

vetlerinin arasında kalan Cezayir Belediye Başkanı Ali Boucetto serseri 

kurşunuyla can verdi. 

Paris’deki bir metroya bombalı saldırı düzenleyen GIA, 3 Aralık 1996 

günü 2 kişinin ölümüne 48 kişinin de yaralanmasına neden oldu. 

Çatışmaların geçen yıllara göre sona erdiği gözlenen Cezayir’den 2000 

yılı Ocak ayı sonlarında gelen haber, terörü yeniden gündeme getirmişti. 

Nisan-Mayıs aylarında bir ara şiddetlenen çatışmalarda 36 FIS üyesi öldü- 

rüldü. Cezayir Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika, aşırı dinci örgütlerin 

silahlarını bırakmaları için 13 Ocak 2000 yılına kadar süre tanımış, daha 

sonra bu süreyi 6 ay uzattığını açıklamıştı. Aynı dönemde, genel af ilanı 

üzerine islami Selamet Ordusu AIS kendisini feshettiğini açıklayınca yeri- 

ni almaya çalışan DAVA ve CİHAD örgütleri silah bırakmayı reddetmişti. 

İşte barış anlaşmasını reddeden DAVA ve CİHAD’ın lideri Saut El Ahrar, 

örgüt arasında çıkan anlaşmazlıklar üzerine öldürüldü. 

FIS ile hükümet kuvvetleri arasında çıkan çatışmalarda 40 binden fazla 

insan öldü. 1992-93 yılları arasında 26 FIS üyesi Cezayir hükümeti tara- 

fından idam edildi. 
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GIA (SİLAHLI İSLAMCI GRUP) 

Cezayir’de faaliyet gösteren ve kısa adı FIS olan İslami Selamet 

Cephesi’nin askeri birimine verilen adı GIA’dır. 

GIA’nın Türkçe açılımı ise, Silahlı İslam Birliği anlamına gelmektedir. 

Bu örgütün eylemleri FIS bölümünde ele alınmıştır. 

Cezayir Hükümeti’nin 1999 yılında çıkardığı genel afla GIA üyelerinin 

silahı bırakmasıyla birlikte örgüt kendini feshettiğini açıklamıştı. 

MIA (SİLAHLI İSLAMİ HAREKET) 

Cezayir’deki iç savaş sırasında 1990 başlarında ortaya çıktı. Cezayir 

ordusuna karşı silahlı mücadele vermek için kurulan Silahlı İslami Hareket, 

klasik hücre sistemi ile faaliyet gösteriyordu. Ancak örgütün ileri gelenle- 

rinden Said Mahlufi, silahlı hareketin halkla birlikte yapılması gerektiğini 

savunarak “MER’ (İslam Devleti için Hareket)’i kurdu. 

FROLINAT (ÇAD MİLLİ KURTULUŞ CEPHESİ) 

1966 yılında Fransızları ülkelerinden kovmak isteyen Çadlılar, Frolinat 

adında bir örgüt kurdular. Örgütün ilk lideri İbrahim Abatşa’dır. Abatşa 

bir Fransız saldırısında öldü. Genel Sekreterliğe Muhammed Bangani se- 

çildi. Bundan sonra örgütü Ebu Bekir, Cilabo Osman, Muhammed Bengani 

ve Dr. Ebu Sıddık yönetti. Bir süre sonra aralarında bölünme meydana gel- 

di. 1970’de Bağlani tarafından FROLİNAT-VOLKAN adında örgüt ku- 

ruldu. Bağlam, 1977’de bir trafik kazasında ölünceye kadar örgütü yönetti. 

Frolinat Cephesi kendi arasında 11 kola ayrılır. Bunların bir çoğu bu- 

günkü hükümette temsil edilmekte ve yasal parti gibi muamele görmekte- 

dir. Hepsinin ayrı sempatizan grupları ve silahlı kuvvetleri bulunmaktadır. 

11 Frolinat sırasıyla şunlardır: 

Frolinat Halk Silahlı Kuvvetleri: Lideri Gukkoni Vadday, teorisyeni ise 

Adem Yakup’tur. 

Frolinat Devrimci Demokratik Konsey (Yeni Volkan): Lideri Ah- 

met Asil’dir. Bu örgüt Arap milliyetçisi bir tutum izliyor. 

Frolinat Halk Kurtuluş Hareketi: Lideri Bekir Abdurrahman. 

Frolinat Çad Halk Kurtuluş Cephesi: Lideri Muhammed Ebu 

Said’dir. 
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Frolinat Batı Kuvvetleri: Lideri Musa Midad Muhammed’dir. 

Frolinat Temel: Lideri Hacio Sifosi’dir. 

Frolinat 2. Ordu: Lideri Abdullah Arum Dana’dır. Nijerya tarafın- 

dan destekleniyor. 

Frolinat Hakiki: Lideri Ebu Sıddık’tır. 

Çad Silahlı Kuvvetleri: Lideri Abdulkadir Kamuçi’dir. 

Ulusal Demokratik Birlik: Lideri Fetso Balam’dır. 

Frolinat Kuzey Kuvvetleri: Lideri Hüseyin Harbi’dir. 

ABD, Fransa ve İsrail tarafından desteleniyor. 

RNA (REPUBLIC OF NEW AFRICA-YENİ AFRİKA CUMHU- 

RİYETİ) 

RNA’nın amacı, Afrika’da yaşayan bütün zenci unsurları içine alacak 

bir siyasi devlet kurmaktır. Afrika’nın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren 

birçok zenci kuruluş RNA’ya destek sağlamaktadır. 

 
DEVRİMCİ BİRLEŞİK CEPHE 

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone’de bulunan Devrimci Birleşik 

Cephe adlı isyancı örgüt, adını 2000 yılında Birleşmiş Milletler’e mensup 

görevlileri kaçırmakla duyurdu. 

Sierra Leone’de bulunan BM askerlerinin çekilmesini isteyen Marksist 

Devrimci Birleşik Cephe kuvvetleri, çeşitli bölgelerden kaçırdığı toplam 

51 BM görevlisini rehin almıştı. 

 
BATI YAKASI ÇOCUKLARI  (WEST SIDE BOYS) 

Açlık ve sefaletin boy gösterdiği Afrika ülkelerinden Sierra Leone’de 

ortaya çıkan örgütlerden biri de kendilerine Batı Yakası Çocukları adım 

takan gerilla grubudur. 

Batı Yakası Çocukları da Devrimci Birleşik Cephe gibi ülkede bulu- 

nan yabancı görevlileri kaçırıyordu. 25 Ağustos 2000 tarihinde 6 İngiliz 

askerinin bu örgüt tarafından kaçırılması üzerine, İngiltere’den gelen SAS 

komandoları rehineleri kurtarmak üzere Sierra Leone’de operasyon düzen- 
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ledi. İngiliz komandoları, kaçırılan 6 askeri kurtardıkları gibi, 25 gerillayı 

öldürdü, 18’ini de esir aldı. 

 
EŞŞAB  GENÇLİK HAREKETİ  (EL ŞEBAB) 

 

Etnik yapıları bir birlerinden farklı olmasına rağmen El Kaide 

veya IŞİD paralelinde Afrika’da faaliyet gösteren terör örgütleri 

batılı ülkeler tarafından desteklenmektedir. Bu yapılardan bazıları 

zaman içersinde El Kaide ve IŞİD örneğinden bilindiği üzere 

kontrolden çıkabilmektedir. Kuzey Afrika’da El Kaide, kıtanın 

doğusunda Somali merkezli El Şebab, Nijerya’da Boko Haram 

günümüzde  -2020- terörist eylemlerini  etkin bir şekilde 

sürdürmektedir.   

 

Hareket el Şebab el Mücahidin (Mücahit Gençlik Hareketi) veya kısaca 

El Şebab (Gençlik), Somali’de Federal Geçiş Hükümeti’ni ortadan kaldırmak 

için savaşan bir silahlı örgüttür. . Muhtar Ali Zübeyir öldürülünce, örgütün 

lideri İbrahim El- Afgani olmuştur. 2011 yılı itibariyle ülkenin güneyinin 

çoğunu kontrol etmektedir. Bu bölgelerde sıkı bir şeriat uyguladığı bil 

dirilmektedir. Mayıs 2011 ‘de 15 bin   silahlı   militanı olduğu sanılıyordu. 

Örgüt, 2006’da dönemin zayıf geçici hükümetine destek olmak için 

Somali’ye giren Etiyopya güçlerine karşı savaşan İslami Mahkemeler 

Birliği’nin  (Bu grup şu anda varlığını sürdürmüyor) gençlik kolu olarak 

kuruldu.  Çok sayıda yabancı cihatçı Eş-Şebab’a destek için Somali’ye 

gitmektedir. El Kaide bağlantılı örgüt,  Federal Geçiş Hükümeti (FGH) ile 

Afrika Bir liği Somali Görevi’ne karşı savaşmaktadır. El Şebab üyeleri yar- 

dım için çalışanları korkutmuş, kaçırmış ve öldürmüştür, bu da yardım 

örgütlerinin bölgeden çekilmesiyle sonuçlanmıştır. 

 Örgüt pek çok batılı devlet ve kuruluş tarafından terörist olarak tanım 

lanmaktadır. El Kaide ile de bağlantıları bulunmaktadır. 

       2012 yılında Libya’da ABD Büyükelçisinin de öldürüldüğü saldırıdan, 

1998 yılında Kenya Büyükelçiliği’ne düzenlenen saldırılardan sorumlu El 

Kaide yandaşı El Şebab yöneticisi Nazih Abdul Hamed El Rukai, 2013 Ekim 

ayında Somali’de yakalandı. Bu terörist için ABD 5 milyon dolar ödül 

koymuştu.  Deniz korsanlığı yaparak fidye için yabancıları kaçıran örgüt, 21 



278 

 

 

Eylül 2013’de Kenya’nın Başkenti Nairobi’de bir alış veriş merkezini 

basarak, bir çoğu yabancı onlarca kişiyi öldürmüştü. 

2 Nisan 2015’de Kenya’da da  bir üniversiteyi basan örgüt 148 

öğrenciyi katletti, 80 öğrenciyi yaraladı. 

Eylemlerini her fırsatta sürdüren örgüt,  14 Ekim 2017’de  Mogadişu’da  

düzenlediği iki ayrı bombalı saldırıda 300 kişiyi öldürdü. 

16 Ocak 2019’ da Nairobi’de bir oteli basan örgüt 21 kişiyi öldürdü. 21 

Ocak 2019’da ise 60 çocuk örgüt tarafından kaçırıldı. 

Eş Şebab, Somali deki en büyük katliamlarından birini 27 Aralık 2019 

tarihinde gerçekleştirdi. Başkent Magadişu’da bomba yüklü bir kamyon 

ile düzenlenen saldırıda ikisi Türk vatandaşı 90 kişi hayatını kaybetti. 50 

kişi de yaralandı. 

 

 

 
(MEND) NİJER DELTASI KURTULUŞ HAREKETİ 

MEND Hareketi olarak da bilinen örgüt, 2006 yılında ülkenin petrol 

gelirlerinden Delta bölgesindeki halkında istifade etmesi gerektiğini söy- 

leyerek hükümete karşı silahlı mücadele başlatmıştı. Üç yıl boyunca bir 

çok petrol işletmesinde zarar veren, bazı iş adamlarını da kaçıran örgüt ile 

hükümet arasında 2009 yılının sonlarına doğru bir anlaşma yapıldı. Hükü- 

metin af önerisini kabul eden örgüt, anlaşmanın uygulanması halinde 20 

bin militanına silah bıraktıracak. Barış anlaşmasıyla ilgili ilk harekette ör- 

güt lideri Port Harcourt’tan geldi. 

 

BOKO HARAM 

 

Boko ya da Buku Haram’ın kelime karşılığı Hausa dilinde “Latin 

alfabesi haram”, “Batılı eğitim haram” anlamını taşımaktadır. 

Resmi adı: “Cemaat es-Sulh Sünnet Li Dava Vel Cihad” (Dava ve 

cihad için barış ve sünnet cemaati). 

Boko Haram örgütü, 2002 yılında tüm Nijerya’ya şeriat getirilmesi 

amacıyla ülkenin Borno eyaletinde Muhammed Yusuf tarafından kuruldu. 

İlk askeri tesisini 2004 yılında Nijer sınırına yakın bir bölgede kuran 

örgüt radikal İslamcı yasadışı silahlı bir örgüt. 

Örgüt binlerce insanı öldürme, kent ve kiliseleri yakma, genç kızları 

http://tr.euronews.com/search/
http://tr.euronews.com/search/


279 

 

 

dini gerekçelerle kaçırıp satma gibi pek çok illegal eylemle gündeme 

gelmektedir. 

Nijerya’nın Kuzeyi yoksullukla mücadeleci yönü ve yoksullara yardım 

ve bedava dini eğitim yönleriyle biliniyor. Boko Haram’ın bu durumu çok 

iyi kullandığı yoksul ailelere yiyecek dağıttığı ve çocuklarına kendi 

camilerinde bedava eğitim vererek yoksul kitleler arasında örgütlenmeye 

başlattığı belirtiliyor. 

Boko Haram aynı zamanda yerel hükümetlerin yolsuzluğu ve gelir 

dağılımındaki adaletsizlik argümanlarını çok iyi kullanarak militan 

toplamayı başardı. 

Batı tarzı eğitime “Hayır” diyerek kendi islami eğitim sistemini kurma 

vaadinde bulunan örgüt yoksulluk ve yolsuzluğa karşı mücadeleyi savunan 

örgüt kısa sürede ciddi bir güç elde etti. 

Örgütün en büyük düşmanı isminden de anlaşıldığı gibi Batı kültürü . 

Örgüt bu kapsamda Batı kültürünü yaymakla suçladığı okulları hedef aldı. 

Aynı zamanda bu kültürle yetiştirildiğini iddia ettiği kadınlar da Boko 

Haram’ın hedef listesinde yer alıyor. 

14 Nisan’da silahlı bir grup kamyonla Chibok şehrine gelerek Hristiyan 

ve Müslüman kızların kaldığı pansiyonu basarak uyumakta olan kızları 

kaldırıp araçlara doldurarak kaçırdı. Giderken pansiyonu yakmayı ihmal 

etmeyen grup 270 liseli kızı kaçırdı. 

Daha önce benzer kız kaçırma ve zorla evlendirme eylemlerinde bulunan 

örgüt kaçırdıkları 270 kız öğrenciyi pazarda satacaklarını ve zorla 

evlendireceklerini duyurdu. 

2014: Boko Haram örgütü geçtiğimiz yıl Nijerya’nın doğusunda Borno 

eyaletinde 300 kız öğrenciyi silah zoruyla kaçırdı. 

Örgütün 17 Haziran 2018’deki saldırısında 31 kişi hayatını kaybetti. 

2019’daki saldırılarda yüzlerce asker, bu örgüt tarafından öldürüldü.  

IŞİD'in BOKO HARAM’dan ayrılan,  Nijerya kolu eski liderleri 

Ebubekir el Bağdadi'nin öldürülmesinin intikamı olarak 10 

Hristiyan'ın kafasının kesildiğini ileri sürdükleri bir video yayınladı. 

Görüntüler Noel ertesinde grubun telegram hesabı üzerinden Arapça alt 

yazılı fakat sessiz bir şekilde yayınlandı. 

Videoda bej üniformalı ve siyah maskeli adamların gözleri bağlanmış 

10 esirin kafasını kestiği on birincisinin ise silahla öldürüldüğü görülüyor. 

Reuters'in ulaştığı bir başka videoda ise esirlerin Nijerya'nın 

kuzeydoğusundaki Borno Eyaleti'nde Maiduguri ve Damaturu'da 

yakalandığı belirtiliyor. IŞİD militanları uzun suredir bu bölgede ayrı bir 

İslam Devleti kurmak için savaşıyor. 

Bu videoda esirler Nijerya Hristiyan Birliği ve Devlet Başkanı 

Muhammadu Buhari'ye kendilerini kurtarma çağrısında bulundu. 

IŞİD'in Batı Afrika kolu 2016 yılında Boko Haram'dan ayrılarak 

bölgedeki en baskın cihatçı grup haline geldi. Son on yılda Nijerya'nın 

http://tr.euronews.com/search/
http://tr.euronews.com/search/
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kuzeyinde isyancılar 30 bin civarında kişiyi öldürdü.  2019 – 2020 

yıllarında saldırılarını rehin alma, insan kaçırma, intihar saldırısı ve 

bombalı eylemler şeklinde düzenleyen örgüt bazı Türk resturant ve 

işyerlerine saldırdı. 18 Ocak 2020 tarihinde Somali’de Türk mütehitlere 

düzenlenen bombalı  saldırıda  3 kişi öldü , 6’ sı Türk 20 kişi yaralandı. 

Örgütün 9 Haziran 2020’de düzenlediği saldırı sonucu 81 Nijeryalı daha 

hayatını kaybetti. 27 Ağustos  2020 tarihinde düzenlediği saldırıda 75 kişiyi 

öldürdü. 

 

 

İSLAMİ MAĞRİP EL KAİDESİ 

 

El Kaide’nin Kuzey Afrika’daki kolu. Fas ve Cezayir’de 2009 yılında 

düzenlediği bombalı eylemlerle adını sıkça duyuran bu örgüt, Cezayir’de 

rejim karşıtı mücadele veren SALAFİST VAAZ ve SAVAŞAN 

ÖRGÜTÜ’nden doğmuştur. Mali Mağrip el-Kaidesi, el-Kaide'ye bağlı 

olarak Mağrip'te faaliyet gösteren yasa dışı silahlı cihatçı Selefi grup. Eylül 

2006'da el-Kaide'ye bağlılığını açıklayarak, Ocak adını ve yapılanmasını 

değiştirdiğini bildirdi.. 

 Cezayir’deki iç savaşın sona ermesinden sonra, Silahlı İslami Grup 

(GİA)’dan ayrılan aşırı şiddet yanlısı bu örgüt adını değiştirerek İslami 

Mağrip El Kaidesi adını almıştır. Örgütün faaliyet alanının Fas’ın Tanca 

kentinden Mısır’ın Kahire kentine kadar uzandığı sanılıyor. 

  

Güneydoğu Cezayir'de Libya sınırı üzerinde bulunan Ayn Emnas BP -

Statoil-Sonatrach Doğalgaz Sahası Kompleksi'ne saldıralar İslamcı El 

Mulasamin (Maskeliler) Tugayı, veya “Kanla İmza Atanlar”ın 

lideri Muhtar Bilmuhtar tarafından koordine edilmişti. Bilmuhtar'ın örgütü 

uyuşturucu ticareti, kaçakçılık ve Kuzey Afrika'da yabancıların kaçırılması 

operasyonlarına karıştı. Bulundukları yerin bilinmesine rağmen Fransız 

istihbaratı Bilmuhtar'ı “yakalanamaz” olarak tanımlamışdı. Bilmuhtar, BP 

Ayn Emnas Doğalgaz Sahası Kompleksi'nde bulunan 7 Amerikalının da 

aralarında olduğu 41 Batılının kaçırılmasını El Kaide adına üstlenmişdi.   

 Ancak Bilmuhtar, bu saldırının doğrudan parçası değildi. Operasyonun 

saha komutanı, 2005 yılından Cezayirli Vaaz ve Savaş Grubu'na (GSPC) 

katılmış olan Nijerli deneyimli cihadçı savaşçı Abdül Rahman El Nijeri 

idi.  (Albawaba,  17 Ocak 2013) Ayn Emnas'taki kaçırma operasyonu 

Fransa'nın Mali'deki İslami Mağrip El Kaidesi (AQIM) militanlarına karşı 

hava saldırısı başlatmasından beş gün sonra gerçekleşti. 

  

   

Fransız özel kuvvetleri ve Mali askerleri, Kuzey Mopti'deki iki küçük 

kasaba olan Diabaly ve Konna'nın kontrolünü yeniden ele geçirdi.  Diabaly 

http://www.albawaba.com/news/algeria-kidnapping-bp-465027
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kasabası görünüşte birkaç gün önce, önde gelen AQIM 

komutanlarından Abdülhamid Ebu Zeyd liderliğindeki savaşçılar tarafından 

ele geçirilmişti. Ayn Emnas Gaz tesisine yönelik terörist saldırı ve kaçırma 

bir intikam eylemi olarak tanımlansa da, kesinlikle birden bire gelişmedi. 

Analistlerin teyit ettiği üzere, operasyon çok önceden planlanmış gibi 

görünüyor:  

“Avrupalı ve ABD'li yetkililer, her ne kadar Fransız askeri kampanyası 

savaşçıların daha önceden planlanmış olan böyle bir saldırıyı 

gerçekleştirmesini tetiklemiş olabilirse de, saldırının bu kadar kısa sürede 

planlanmış olamayacak kadar titizlikle hazırlandığının hemen hemen kesin 

olduğunu söylüyorlar.” 

  

Son raporlara (20 Ocak 2012) göre, aralarında rehinelerin ve cihadçı 

savaşçıların da olduğu yaklaşık 80 kişi hayatını kaybetti. Gaz tesisinde, 

çoğu Cezayirli yüzlerce işçi vardı. Cezayir İçişleri Bakanlığı'na göre, 

“kurtulan 792 işçiden yalnızca 107'si yabancıydı.”  

  

Ancak yeni raporlar, hem rehinelerden hem de İslamcı savaşçılardan 

ölenlerin önemli bir bölümünün, Cezayir hava kuvvetlerinin bombalaması 

sonucunda hayatını kaybettiğini doğruluyor. Cezayir hükümeti de, Batılı 

hükümetler de, kaçırma eylemini gerçekleştirilenlerle hayat kurtarabilecek 

görüşmelere ciddiyetle girişmedi. Militanlar, rehinelerin güvenliği 

karşılığında Fransa'nın Kuzey Mali'deki saldırılarının sona ermesini talep 

ediyordu. El Kaide lideri Bilmuhtar şunları söylemişti: 

  

“Malili Müslümanları bombalamayı durdurmaları şartıyla, Batı ve 

Cezayir hükümetleriyle görüşmeye hazırız.” (Reuters, 20 Ocak 2013) 

Cihadçıların saflarında, Libya da dâhil olmak üzere (bunun hâlâ teyit 

edilmesi gerekiyor) Müslüman ülkelerden paralı askerler ve Batı 

ülkelerinden savaşçılar da bulunuyordu. 

İslami Mağrip El Kaidesi (AQIM)’nde  Kim kimdir?   

  

Kuzey Mali'de aktif olan çok sayıda bağlantılı grup bulunuyor: 

 “İslami Mağrip El Kaidesi Emiri” Abdülmalik        

Drukdel liderliğindeki İslami Mağrip El Kaide Örgütü (AQIM), 

 İyad Ah Gali liderliğindeki Ensar Ed-Din, 

 Batı Afrika'da Birlik ve Cihad Hareketi (MUJWA). 

  

1990'larda öne çıkan Silahlı İslami Grup, veya Groupe islamique 

armé (GIA) büyük ölçüde devre dışıdır. Üyeleri, AQIM'e katılmıştır. 

  

Azawad'ın Kurtuluşu için Ulusal Hareket  (MNLA) bir Tuareg laik 

http://www.reuters.com/article/2013/01/20/us-sahara-crisis-idUSBRE90F1JJ20130120
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milliyetçi bağımsızlık hareketidir. 

 

Eylül 2006'da, Selefi Vaaz ve Savaş Grubu (GSPC) güçlerini El 

Kaide'yle birleştirdi. GSPC, eski bir GIA komutanı olan Hasan Hattab 

tarafından kuruldu. Ocak 2007'de bu grup ismini resmen İslami Mağrip El 

Kaide Örgütü (AQIM) olarak değiştirdi. 2007 başlarında ayrıca, yeni 

kurulmuş olan AQIM, Libya İslami Savaş Grubu (LIFG) ile yakın ilişkiler 

kurdu.   

AQIM'in üst düzey liderlerinin çoğunun 1979-1989 savaşında 

Afganistan'da Sovyetler'e karşı savaşta eğitildiği düşünülüyor. “Afgan 

Arapları” olarak bilinen Kuzey Afrikalı gönüllülerin bir bölümü takip eden 

yıllarda bölgeye dönerek İslamcı hareketleri radikalleştirdi. Grup, farklı ve 

çoğu zaman bağımsız hücreler halinde şekillenen tugaylara bölündü. 

  

Grubun üst düzey lideri veya emiri, 2004 yılından beri, Ebu Musab 

Abdülvadud olarak da bilinen Abdülmalik Drukdel. Kendisi, Afganistan'da 

savaşmış ve kökeni Cezayir'deki bulunan bir eğitimli mühendis ve patlayıcı 

uzmanı. AQIM, Drukdel'in liderliği altında Fransa'yı temel hedef ilan etti. 

Ebu Zeyd, bölgede çok sayıda Avrupalının kaçırılması ve öldürülmesiyle 

bağlantılı. (Dış İlişkiler Konseyi, İslami Mağrip El Kaidesi, 

cfr.org, tarihsiz) 

İslamcı El Mulasamin (Maskeliler) Tugayları tarafından Ayn 

Amenas Doğalgaz Kompleksi'ne gerçekleştirilen terörist saldırının 

arkasındaki beyin olan Muhtar Bilmuhtar, AQIM'in kurucu üyelerinden 

biridir.   

Bilmuhtar, Afganistan'da CIA tarafından eğitilmiş ve görevlendirilmişti. 

Bilmuhtar, 19 yaşındayken, CIA ve onun Pakistan'daki bağlaşığı Silahlı 

Kuvvetlerarası İstihbarat'ın aktif olarak cihadçıların görevlendirilmesine 

eğitimine destek verdiği bir sırada Afganistan'da El Kaide saflarında 

savaşmaya gelmiş bir Kuzey Afrika gönüllüsü, bir “Afgan Arap”tı. Muhtar 

Bilmuhtar, Afgan “iç savaş”ında savaştı. 1993 yılında Cezayir'e döndü ve 

GSPC'ye katıldı. Bilmuhtar'ın Afganistan'daki geçmişi ve yaptıkları, onun 

ABD destekli bir “istihbarat varlığı” olduğunu ortaya koymaktadır.  

  

İslami Mağrip El Kaidesi (AQIM), 2007'deki ortaya çıkışından 

itibaren, liderleri yine Afganistan'da CIA tarafından eğitilmiş ve 

görevlendirilmiş olan Libya İslami Savaş Grubu (LIFG) ile yakın 

ilişkiler geliştirdi. LIFG, CIA ve İngiliz MI-6 teşkilatı tarafından örtülü 

olarak desteklendi. 

  

  

İslami Mağrip El Kaidesi, apaçık bir şekilde Batı istihbarat gündemine 

http://www.cfr.org/north-africa/al-qaeda-islamic-maghreb-aqim/p12717
http://www.cfr.org/north-africa/al-qaeda-islamic-maghreb-aqim/p12717
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bağlıdır. Bu örgüt, Suudi Arabistan ve Katar'dan örtülü finansman desteği 

alan, “bölgenin en zengin, en iyi silahlara sahip militan gruplarından biri” 

olarak tanımlanmaktadır.  

Fransa'da yayınlanan  Canard enchaîné, (Haziran 2012 tarihinde) 

Katar'ın (ABD'nin sadık bir müttefiki), Mali'de aralarında Selefi Ensar Ed-

Din'in de bulunduğu çeşitli terörist toplulukları finanse ettiğini ortaya 

çıkardı: Bir rapora göre hem MNLA'dan (bağımsızlık ve laiklik yanlısı) 

Tuareg isyancıları, hem de Ensar Ed-Din, AQIM ve Mujao (Batı 

Afrika'da Cihad) Katar'dan dolar desteği alıyor. (The Examiner) 

Bölgedeki temel şeriat yanlısı silahlı grup olan Ensar Ed-

Din'in Katar'dan para aldığı yönündeki şayialar aylar boyunca Mali'de 

dolaşmıştı. 

Katar'ın, Kuzey Mali'deki temel silahlı gruplar olan Iyad Ag Gali'nin 

Ensar Ed-Din örgütü, İslami Mağrip El Kaide örgütü  (AQIM) ve Batı 

Afrika'da Birlik ve Cihad hareketi’ ne mali destek sağladığı 

biliniyor.  Fransız DGSE'den Savunma Bakanlığı'na giden ve Katar'ın 

Kuzey Mali'deki “terörizm”e olan desteğinden söz eden çok sayıda 

istihbarat raporundan bahsediliyor.  

Bir istihbarat varlığı olarak İslami Mağrip El Kaidesi'nin rolünün 

dikkatle değerlendirilmesi gerekiyor. İslamcı ayaklanma, bir ulus devlet 

olarak Mali'nin siyasi istikrarsızlaştırılması lehine koşullar yaratıyor. Bu 

konuyla ilgi şu yorumu da gözardı etmemek gerekir ;   

Acı bir ironiyle, Güney Cezayir'deki kaçırma operasyonu ve 

Cezayirlilerin öncülük ettiği askeri “kurtarma” operasyonunda doğan 

sonuç, ABD-AFRICOM öncülüğündeki bir Batı askeri müdahalesi için bir 

insani meşruiyet bahanesi sunuyor. Bu müdahale yalnızca Mali ve 

Cezayir'le ilgili değil. Sahra altı Sahel kuşağı üzerinden, Moritanya'dan 

Sudan'ın batı sınırına kadar uzanan geniş bir bölgeyi içine alabilir.  

Bu tırmanış süreci, 2011'de Libya'daki ABD-NATO savaşının 

arkasından Afrika kıtasının militarizasyonunun bir sonraki aşaması olarak, 

ABD askeri ve stratejik “yol haritasının” bir parçasıdır. 

Bu, ABD'nin geniş bir alan üzerindeki neo-kolonyal fetih projesidir. 

Fransa'nın Washington adına müdahale eden eski sömürgeci güç olmasına 

karşın, son aşama muhtemelen Fransa'nın Mağrip ve Sahra altı Afrika'dan 

çıkarılması olacaktır. Fransa'nın sömürgeci bir güç olarak bulunduğu 

yerden çıkarılması süreci, 1950'lerdeki Çinhindi savaşından bu yana 

devam etmektedir.  

Her ne kadar ABD kısa vadede savaş ganimetlerini Fransa'yla 

paylaşmaya hazırlansa da, Washington'un nihai hedefi “Afrika kıtasının 

haritasını yeniden çizmek” ve olasılıkla, Fransızca konuşan Afrika'yı 

Amerikan nüfuz alanına dönüştürmektir. Bu nüfuz alanı kıta çapında, 

Atlantik'teki Moritanya'dan Sudan, Etiyopya ve Somali'ye kadar 

yayılacaktır.   

http://www.examiner.com/topic/jihad
http://www.examiner.com/article/qatar-suspected-of-supporting-al-qaeda-mali
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Buna benzer bir Fransa'yı Fransızca konuşan Afrika'dan 

çıkarma  süreci 1990'larda Ruanda, Burundi ve Kongo Cumhuriyeti'nde 

ilerlemişti. Bunun neticesinde Fransızca konuşan Afrika'da Fransızca resmi 

dil olma özelliğini kaybetmeye başladı. Bugün Ruanda'da Kinyarwanda  ve 

Fransızcanın yanında İngilizce de resmi dil. 1994'te RPF hükümetiyle 

beraber ortaöğretim Fransızca veya İngilizce sunulmaya başladı. 2009 

yılından beri ise sadece İngilizce olarak sunuluyor. 1994'ten beri Üniversite 

artık Fransızca eğitim vermiyor. (Ruanda devlet başkanı Paul Kagame 

Fransızca okuyamıyor ve konuşamıyor).  

Uzun vadedeki amaç, tarihsel olarak Fransa'nın nüfuz alanı olmuş geniş 

bir coğrafyada jeopolitik ve askeri kontrolü sağlamaktır. Bu bölge, petrol, 

doğalgaz, altın, uranyum ve stratejik mineraller bakımından zengindir.  

Örgüt,  20919 yılında Burkina Faso’da bir Türk resturantına yönelik 

saldırıda bulundu. Bu kanlı eylemde biri Türk 18 kişi hayatını kaybetti. 

23 Mart 2019’da 165 kişinin öldüğü, 65 kişinin de yaralandığı Mali’de, 

ülkenin orta kesimindeki Mopti bölgesindeki bir köyde 26 sivil katledildi.  

2019 Kasım ayında ise 54 asker öldürüldü. Ülkede, Mali Çok Boyutlu 

Enterge İstikrar Misyonu adlı BM öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış 

gücü ile 4 bin Fransız askeri bulunuyor. El Kaide’nin Kuzey Afrika lideri 

Abdülmalik Drukdel’in, 3 Haziran 2020’de Mali’de öldürüldüğü Fransız 

yetkilileri tarafından açıklandı. 

 

 

 

EL MURATİBUN 

 

El Kaide bağlantılı olarak silahlanan Mokhtar Belmoktar, 2012’de  

İslami Mağribi El  Kaide’den çıkar çatışması sonucu ayrılarak  kurulan El 

Mulathamin’in  sonradan değiştirilen adıdır.  Bkz.  Bu örgütün 

faaliyetlerinden, Mağrip El Kaidesi bölümünde bahsedilmiştir. 
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ASYA-UZAKDOĞU 
 

 

 

                                  FALUN GONG CEMAATI 

Bu cemaatın lideri Li Hongzhi adlı bir Çinli dir. 1952 yılında  

Jilin’de doğmuş,  küçük yaşlarda Tao ve Buda dersleri almış,  Çin Sporu 

veya savaş sanatı olarak bilinen Çigong ustası oladu.  1992 yılında Çin 

hükümetinden okul açma izni aldı.  İlerleyen yıllarda okullar açmaya, 

konferanslar vermeye başladı. Müridleri çığ gibi büyürken yurtdışında 

sövlevlerde bulundu. 1995’de Parise davet edildi. Falun Gong öğretisi çığ 

gibi büyüyordu. Çin dışında 70 ülkede örgütlendi. 10 civarında öğretmeni 

dünyaya yayıldı. Bir çok öğrencisini ABD’ye gönderdi.  Pensilvanya Li 

Hongzhi’ye fahri vatandaşlık ünvanı verdi. Avrupa Parlamentısu da  Skharov 

Ödülü verdi.  

Dünyanın en güçlü 500 insanından biri oldu. Bu sırada Çin medyasında 

eleştiri konucu olmaya başladı. Çin devleti cemaata uyarıba bulununca, 

taraftarları gösterilere başladı.  Li Hongzhi ise 1998’de ABD’ye yerleşti. 

Sapık örgüt ve yeni bir din yaratmakla suçlanan cemaaat yanlılarına  20 

Temmuz 1999’da Çin devleti büyük bir operasyon başlattı. Yüzbinlerce 

üyesi tutuklandı. Çin o tarihten itibaren ABD’den Li Hongzhi’nin iadesini 

istemektedir.  ( Türkiye’deki Feytullah Gülen ve Pakistan’daki Muhammed 

Tahir Ül Kadri ile bir birlerine ne kadar benzerlik göstermektedir !) 

 

 

 

AFGANİSTAN TALİBAN ve İSLAMİ HAREKETLER 

Afganistan, 27 aralık 1979’da Rusların işgaliyle birlikte dünya günde- 

mine girdi. Yaklaşık 10 yıl süren ve bütün dünyayı şaşırtan cihad, Rusların 

yenilmez denilen ordularının yenilerek geri çekilmesi sonrasında da dünya 

gündeminden düşmedi. 

Ancak, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yenilgi yüzü görmemiş “Kı- 
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zıl Ordu”nun Afganistan’ı çok rahat bir şekilde işgal edeceğini düşünen 

Batılıların unuttuğu bir nokta vardı: İSLAM. 

Kavimler mozaiği halindeki Afganistan’ı Rus’a karşı birleştiren en 

önemli güç İslam’dı. Nüfusun yüzde 99’unu müslümanların oluşturdu- 

ğu Afganistan’da “Ölürsek şehit, kalırsak gazi” şiarıyla hareket eden 

mücahitler, “Asrın Destanını” yazdılar. Afganistan, 1980 nüfus sayı- 

mına göre 16.786.000 kişiydi. Bu nüfusun 1/3’ini “Peştuca” konuşan 

“Peştular”, 1/3’ini “Türkçe” konuşan “Türkmen, Özbek” gibi Türk 

boyları, kalan 1/3’ini de “Farsça” konuşan “Tacikler, Hazaralar, Al- 

maklar ve Kızılbaşlar” oluşturmaktaydı. 

Bu kadar çeşitlilik arz eden nüfusun Kızıl Ordu’ya karşı koyabileceği 

kimsenin aklına gelmiyordu. Gerçi Kızıl Ordu’ya karşı tam bir fiili birleş- 

me olmadı ama, etkin grupların her biri kendi bulunduğu bölgeyi terketme- 

yerek, kanının son damlasına kadar savundu. Rusların karşısına düzenli bir 

ordu şeklinde çıkamayan Afgan mücahitleri Gerilla tipi savaşta çok başarılı 

oldular. 

Afganistan’ın durumunu daha iyi anlayabilmek için bu ülkenin tarihin- 

deki bir olaya dikkat çekmek gerekir. Bu da Afganistan devletinin 

kuruluşunda ve sınırlarının oluşturulmasındaki dış müdahalelerdir. 

Afganistan sınırı Afgan halkının ve Afgan devletinin bilgisi dışında 

hazırlanmıştır. Bugün Afganistan ile Batı Türkistan’ın arasından geçen 

sınır, 1885’de Rusya ile İngiltere arasında çizilmiştir. Afganistan ve 

Pakistan arasındaki sınır da 1893’de yine Rusya ile İngiltere arasında 

çizilmiştir. Bu sınırların adı, politikada Ridway Hattı (Kuzey) ve 

Durand Hattı (Güney) olarak bilinmektedir. Böyle yapay bir devletin 

oluşturulmasındaki amaç Batı Türkistanı işgal ederek, güneye doğru 

inen Çarlık Rusyası ile Hindis- tanı sömürgesi altında tutan İngiltere 

arasında tampon bir bölge oluş- turmaktı. 

Böylece kuzey bölgesi Türkistan’dan, güney bölgesi Peştunistan’dan 

ve Belucistan’dan koparılarak alman bu suni devlet, ortadaki Hazarajat ve 

Nuristan bölgelerinin katılımı ile kurulmuş oldu. 

Suni olarak oluşturulan bu devlette, Türklerin hakimiyeti Rusya için 

tehlike oluşturacağından, Farsça konuşan Haz aralar ve Taciklere verilmesi 

halinde de iran’ın bölgede güçleneceğini düşünen İngiliz ve Ruslar, iktidarı 

o zamanlar Afganistan’da azınlık durumunda olan Peştu’lara teslim ettiler. 

Afganistan’ı kurulduğundan bu yana yöneten ana Peştu kabilelerinden 

biri olan Durani’ler, 1978’de Taraki’nin başa geçmesi ile yerini ana Peştu 

kabilelerinden biri olan Gülzai aşiretine bırakıyordu. Taraki, Haftzullah 

Emin ve Babrak Karmal gibi komünist liderlerin hepsi bu kabiledendir. 



287 

 

 

Peşaver’de merkezleri bulunan iki mücahit partisinin liderleri olan Hik- 

metyar ve Seyyaf da bu bu kabiledendir. Bu örnek Afganistan’daki kabile- 

cilik olayım göstermesi bakımından önemlidir. 

Afganistan’da sol hareket 1948 yılında ortaya çıkıyor ve küçük bir grup 

olarak parlamentoya giriyor. 1952’de de Serdar Davut başkan oluyor. Da- 

vut, ilk defa Sovyet danışmanlarının ve Sovyet yardımının ülkeye girme- 

sini sağlıyor. Böylelikle Afganistan’da sol hareket güç kazanıyor. 1963’de 

Davut başbakanlıktan düşürülüyor. 

1964’te de Nur Muhammed Taraki “Halk” adlı bir dergi çıkarıyor. Bu 

dergi daha sonra Afganistan Komünist Partisi’ne dönüşecektir. Dergi et- 

rafından Afganistan komünistleri toparlanıyor. Bir yıl sonra milliyetçi 

sosyalist olduğunu savunan “Halk Grubu” Tarakki’nin liderliğinde 

kalırken, Moskova yanlısı “Perçem” yani “Bayrak” grubu Babrak 

Karmal’ın yönetimine girdi. 

İşte bu yıllarda eğitim müesseselerinde iyice kök salan komünist hare- 

kete karşı halk arasında büyük bir tepki oluşmaya başladı. Devletin resmi 

müesseselerine güveni kalmayan halk, çocuklarını medreselere gönderme- 

ye başladı. Bu daha sonraları mektepli-medreseli ayrımının ortaya çıkma- 

sına sebep olmuştur. Halk, iyi bir müslüman bile olsa, mekteplilere pek 

güvenmemiştir. 

Kabil Üniversitesi’ndeki sol hareketlerin tahrikleri, islami değerlere 

hürmetsizlik, müslümanların horlanmaları, komünist propagandalar, kırsal 

kesimden gelen gençler arasında islami bir hareketin başlamasına sebep 

oldu. Hareket iki üç sene zarfında büyüdü. Üniversitelerdeki talebe temsil- 

ciliği seçimlerinde ilk yıl fazla bir başarı gösteremeyen müslüman gençler 

ikinci ve üçüncü seçimlerde temsilciliklerin bir kısmını, dördüncü yılda ise 

temsilciliklerin tamamını aldı (1973). 

Müslüman gençlerin üniversiteye hakim olması, hareketin halktan ko- 

puk olmaması, üç tarafı oldukça tedirgin etti: 

Ruslar, 

Şah ve saltanat çevreleri, 

Rusların bir uzantısı olan yerli komünist fraksiyonlar. 

Müslümanların Kabil Üniversitesi’nde tam hakimiyeti ele geçirdikleri 

yıl olan 1973’de Serdar Davut’un, 10 yıllık bir aradan sonra tekrar ortaya 

çıkıp, Zahir Şah’ı kansız bir darbe ile devirmesi dikkat çekicidir. 

Davut aleyhine ilk silahlı hareket, 1974 yılında Lokmen, Penşir, 
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Celalabat’da gerçekleşti. Müslümanların bu ilk silahlı hareketi başarısız- 

lıkla sonuçlandı. İslami harekete mensup liderlerin birçoğu tutuklandı veya 

öldürüldü. 

Bu hareket, Serdar Davut’un siyasetini yeniden gözden geçirme- 

sine sebep oldu ve Batı’ya yaklaşmasını sağladı. Davut yön değiştirip 

Batı ile ilişkilerini güçlendirdiği yıllarda, Hafızullah Emin hariç, ko- 

münist liderlerin hepsini tutuklattı. Hafızullah Emin ise Rusların yar- 

dımı ile 27.4.1978’de Davut ve bütün ailesini katlediyordu. 

Afganistan Demokratik Halk Partisi Başkanı Taraki, devlet başkanı ola- 

rak ilan ediliyordu. Bu arada, Afganistan devletinin ismi de “Demokratik 

Afganistan Cumhuriyeti” olarak değiştirildi. 

Devletin bayrağının renginin de kızıla çevrilmesi, müslüman halk ara- 

sında büyük bir tepki ile karşılandı ve 1979 yılında ilk isyan Nuristan 

Eyaletinde başladı. İsyan kısa bir süre içerisinde bütün ülkeye yayıldı. Ta- 

rakki rejimi, merkez dışında kontrolünü kaybetti. Bunun üzerine katliam- 

lara başlayan Taraki’nin iktidarı boyunca 200 bin kişi katledildi. Herat’ta 

başlayan isyanı bastırabilmek için şehir uçakla bombalandı. Bu bombardı- 

manda 30 bin kişi öldü. 

Bütün bunlara rağmen, başarılı olamayan Taraki başbakanlığı bir diğer 

halk grubu lideri Hafızullah Emin’e verdi. Emin 6 ay kadar sonra, sol 

hareketin başlangıcından bu yana kader birliği ettiği Teraki’yi öldürterek 

yönetime el koydu. Emin’in iktidara gelişi ile Sovyetlerin fiziki müdahale- 

si başlamış oldu. Beşbin civarında sivil ve asker Rus danışman ile birlikte 

1 milyar dolarlık silahı da ülkeye sokuldu. 

Emin’in iktidara gelişinden üç ay sonra 14.12.1979’da ilk Sovyet 

Birliği Kabil’e girdi. 24-25 Aralık gecesi Emin öldürüldü. Yerine o sıra- 

da Prag’da bulunan Babrak Karmal getirildi. 27 Aralık günü ise, Hafızullah 

Emin tarafından davet edildiklerini ileri süren Ruslar, Afganistan’ı resmen 

işgal ettiler. 

Artık Afganistan tarihnide yeni bir sahile açıldı. Rusların işgal hareke- 

tinin başlamasıyla birlikte ülkenin her tarafından cihat da başlamış oldu. 

Başlangıçta 10-15 bin civarında olan Rus askerleri, ülkeye bir türlü hakim 

olamıyor ve her geçen gün sayıları arttırılıyordu. Afganistan’ı işgale gelen 

Rus askerlerinin lik bölümünün yüzde 40’ını Türkistanlı askerler oluşturu- 

yordu. Bu askerler savaştıkları kişilerin emperyalistler olmadıklarını, aksi- 

ne dindaşları ve soydaşları olduklarını görünce, mücahit saflarına geçmeye 

başladılar. Bir kısmı da Kur’an karşılığı silahlarını mücahitlere vermeye 

başladı. İşgalden önce 80.000 olan Afganistan ordusu her geçen gün aza- 

lıyor, sayıları 20.000’e kadar düşüyordu. Zorla askere alınan Afganlılar da 
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fırsat buldukça silahlarıyla Afganistan mücahitleri saflarına geçiyorlardı. 

Savaş uzadıkça Sovyetler daha çok asker sevk etmeye başladı. Sovyet 

askerlerinin sayısı 150.000’i aşmasına rağmen yine de başarılı olamıyor- 

lardı. Bunun üzerine Ruslar topyekün imha savaşını başlattı ve kimyasal 

silahlar kullanmaya başladı. 

Bu olay bütün dünyada duyuldu ve Sovyetler’e karşı tepkiler büyüdü. 

Sovyetler, Afganistan’da ancak şehir merkezlerine hakim olabilmişti. Ül- 

kenin yüzde 90’ı ise mücahitlerin elinde idi. 

Ruslar, Afganistan’da düştükleri zor durumdan kurtulmanın çarelerini 

aramaya başladılar. 14 Nisan 1988’de Cenevre görüşmeleri neticelendi ve 

Ruslar Afganistan’dan çekileceklerini bildirdiler. Afganistan devletinin ku- 

ruluşunda Afganlıların söz sahibi olamamaları gibi, Cenevre görüşmelerin- 

de de Afganistan Mücahitleri’nin temsilcisi yoktu. Karar ABD, Rusya ve 

Pakistan arasında alınmıştı. 

Sovyet işgaline karşı Afganlılar’ı destekleyen ABD, bu dönem ve 

sonrası Taliban hareketini desteklemeye başladı. İleriki yıllarda da El 

Kaide’yi Rusya’ya karşı destekledi. 

Şimdiye kadar Afganistan hakkındaki kararların bütününün  başkala- 

rı tarafından alındığına işaret eden mücahit gruplar ise, artık kendi İslam 

Devletlerini ne pahasına olursa olsun kuracaklarını açıklıyordu. 

Yaklaşık 10 yıl boyunca Kızıl Ordu’ya karşı kahramanca savaşan mü- 

cahit gruplar arasındaki ayrılıklar Rusların çekilmesiyle daha çok gün ışığı- 

na çıkacaktı. Emperyalist devletler de bu ayrılığı körüklüyordu. 

Afganistan’ın yaşadığı olaylar kısaca şöyle özetlenebilir: 

19 Temmuz 1973’de komünistlerle birlikte gerçekleştirdiği darbe sonu- 

cu, Zahir Şah’ı deviren Davut Han iktidara geçti. 

17 Nisan 1978-79, Komünist Bayrak Partisi’nin lideri Mir Ekber 

Hayber’in öldürülmesiyle, iç savaş daha da çok tırmandı. 

1978-79 yıllarında Sovyet uçakları Afganistan semalarında uçmaya 

başladı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde tank savaşları oldu. Bu 

tarihlerde Kabil Havaalanı bombalanmış ve sonuçta General Abdül- 

kadir yönetimi ele geçirmişti. Aylarca süren ihtilal sırasında 12 bin kişi 

hayatını kaybetmişti. 

Afgan Demokratik Cumhuriyeti’ni kuran ihtilalciler Davut Han ile 

çocuklarını ve torunlarını öldürdüler. 

27 Aralık 1979 tarihinde Afganistan’ın eski başbakanlarından Babrak 
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Karmal devlet başkanı olmasıyla birlikte ülkeye geldi. 

14 Ocak 1980 tarihinde Birleşmiş Milletler, Sovyet askerinin 

Afganistan’a girişini kınayarak geri çekilmesini istedi. 

27 Ocak 1980 tarihinde mücahit gruplar birleşerek, mücadeleye başla- 

dılar. 

23-28 Nisan 1982, Sovyet askerlerinin Afganistan’a girdiği tarihten bu 

yana devam eden çarpışmaların en şiddetlilerinden biri Kabil’in 100 kilo- 

metre güneydoğusundaki Host kasabasının bulunduğu Paktika bölgesinde 

gerçekleşti. 

30 Ekim 1982 tarihinde Kabil’in kuzeyindeki Salang Tüneli’nde patla- 

ma. 700’ü Sovyet askeri olmak üzere 1000 ölü. Sovyetler bu patlamanın kaza 

olduğunu söylerken mücahitler olayın kendi saldırıları olduğunu açıkladılar. 

1983-1984-1986 yıllarında Sovyetler yanlısı Kabil yönetimi güvenlik 

güçleri, kuzey doğudaki Pançşir Vadisi’nde, doğudaki Kunar eyaletinde ve 

kuzey doğudaki Herat bölgesinde önemli saldırılarda bulundular. 

4 Mayıs 1986 tarihinde Babrak Karmal’ın yerine Muhammed 

Necibullah’ın devlet başkanı olduğu resmen açıklandı. 

Eylül 1986’da başta Pakistan olmak üzere çeşitli batı ülkelerinden yar- 

dım gören mücahitler, ABD’den “Stinger” füzeleri almaya başladılar. 

15-31 Ekim 1986 tarihleri arasında, Sovyet lideri Mihail Gorbaçov’un 

1986 yılı Haziran ayında yaptığı konuşmadan sonra, yaklaşık 8 bin Rus 

askeri geri çekildi. 

Mart-Nisan 1987’de Afganlı mücahitler ilk defa Sovyet topraklarına 

baskında bulundular. 

6-9 Temmuz 1987 günlerinde Kabil’in doğusundaki Nangarhan eya- 

letinde mücahit saldırısı. Saldırıyı üstlenen mücahit lideri, “yıllardan beri 

mücahitlerin kazandığı en büyük başarı” diyor ve yaklaşık 1000 Sovyet 

askerinin öldüğünü söylüyordu. 

Aralık 1987’de Host kasabası çevresinde şiddetli çarpışmalar meydana 

geldi. Yaklaşık 40 bin Sovyet askeri ile mücahidin karşı karşıya geldiği bu ça- 

tışmalar, savaşın başladığı günden beri en büyük çatışma olarak kabul edildi. 

8 Şubat 1988 tarihinde Moskova ve Kabil, Sovyet askerlerinin çekilme 

takviminin 15 Mayıs 1988’de başlamasına karar verdiler. 2 Martta başla- 

yan Cenevre görüşmelerinde bir anlaşma imzalanması şartı ile bu çekilme- 

nin 10 aylık bir süreyi kapsaması belirlendi. 
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25 Şubat 1988 tarihinde yedi mücahid grubundan oluşan birlik, Cenev- 

re Anlaşması’ndan önce Kabil hükümetinin yerini alarak, geçici bir hükü- 

met kurdular. 
 

2 Mart 1988 tarihinde, BM gözetiminde Afgan-Pakistan dolaylı görüş- 

meleri başladı. Afgan mücahitleri ülkelerini temsil edenleri tanımadılar. 

Nisan 1988’de ağır silah ve cephane ele geçiren mücahitler saldırıları- 

nı yoğunlaştırdılar. Batılı diplomatlar, Mücahitlerin Kabil’in kuzeyindeki 

Ghorband kentini ele geçirdiklerini ve Kandahar sokaklarında mücahitlerin 

yeşil bayraklarının dalgalandığını söylüyorlardı. 

8 Nisan 1988 tarihinde, BM arabulucusu Pakistan ile Afganistan ara- 

sında bir anlaşma imzalanacağını açıkladı ve 14 Nisanda imzalanan anlaş- 

maya göre, Sovyet askerleri 15 Mayıs 1988’den itibaren Afganistan’dan 

çekilmeye başlayacaklar ve bu çekilme işlemi 15 Şubat 1989’da tamam- 

lanacaktı. Mücahitler ise bu anlaşmayı tanımayarak, mücadelelerinin son 

Sovyet askeri gidene kadar devam edeceğini açıklıyorlardı. 

Mayıs-Haziran 1988 tarihlerinde, Afgan hükümet güçleri ile müca- 

hiter arasında şiddetli çarpışmalar meydana geldi. Mücahitler, Gazne- 

Kabil karayolu çevresinde çok sayıda yerleşim bölgesini ele geçirdiler. 

9 Temmuz 1988 tarihinde BM arabulucusu Cordoves, 1 Eylülden ge- 

çerli olmak üzere ateşkese gidilmesini teklif etti. Ancak bu öneri mücahit- 

ler tarafından reddedildi. 

15 Ağustos 1988 tarihinde Afganistan’daki Sovyet askerlerinin komu- 

tanı Kabil’de düzenlediği basın toplantısında, Sovyet askerlerinin yarısının 

çekildiğini bildirdi. 

2 Kasım 1988 tarihinde mücahitler, Afganistan-Pakistan sınırındaki 

Tokham’da bulunan sınır karakollarının kontrolünü ele geçirdi. 

4 Kasım 1988 tarihinde SSCB, çekilme işlemini, mücahitlerin yoğun 

saldırısı karşısında askıya aldığını ve Afganistan’a yeniden askeri malzeme 

gönderdiğini açıkladı. 

27 Kasım 1988 tarihinde Sovyet savaş esirleri konusunda, Sovyet bü- 

yükelçiliği yetkilileri ile mücahit temsilcileri İslamabad’da ilk defa görüş- 

meye başladılar. 

4 Aralık 1988 tarihinde, Suudi Arabistan’ın Taif şehrinde, Sovyetler ile 

mücahitler arasında ikinci defa görüşme yapıldı. 

7 Aralık 1988 tarihinde, SSCB Devlet Başkanı Gorbaçov, BM’ye 

Afganistan konusunda çeşitli önerilerde bulundu: 1 Ocak’ta ateşkes, 
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barışın sağlanması için BM grubunun gönderilmesi, savaşan taraflara 

silah yardımının durdurulması ve uluslararası bir konferans yapılma- 

sı... 

20 Aralık 1989 tarihinde, sivil Sovyet danışmaları Afganistan’dan çe- 

kilmeye başladı. 9 Ocak 1989 tarihinde, mücahitler Sovyetlere yapılan gö- 

rüşmelere son verdiklerini ve Sovyet askerlerinin çekilmesi tamamlanınca- 

ya kadar tekrar biraraya gelmeyeceklerini açıkladılar. 

14 Ocak 1989 tarihinde yedi mücahit grubunun temsilcileri İran’a gide- 

rek görüşmelerde bulundular. 

25 Ocak 1989 tarihinde Kabil’de başgösteren yiyecek sıkıntısını gider- 

mek için Sovyetler hava yoluyla yiyecek gönderdi. 

27 Ocak 1989 tarihinde Japonya ve ABD’den sonra İngiltere, Fransa ve 

İtalya Kabil’deki büyükelçiliklerini kapattı. 

6 Şubat 1989 tarihinde 30 bin Sovyet askeri daha Afganistan’ı terk 

etti. 

İlerleyen yıllarda iç savaş bütün şiddetiyle devam etti. 1990 yılında Sa- 

vunma Bakanı, Devlet Başkanı Necibullah’a karşı ayaklandı. Olayda çok 

sayıda sivil can verdi. Sonuçta başarılı olamayan isyancılar mücahitlere 

sığınmak zorunda kaldılar. 

21 Nisan 1991 günü mücahitlerin kontrolündeki Kunar eyaletinin baş- 

kenti Asadabat’a hükümet kuvvetlerince fırlatılan bir Sucud füzesinin düş- 

mesi sonucu 500 kişi öldü, 700 kişi yaralandı. 

Sovyetlerin dağılarak Rusya Federasyonu’na dönüşmesi üzerine ABD, 

mücahitlere yaptığı yardımı kesti. Yumuşama gösteren değişen  dünya- 

da, mücahitler eski düşmanları Ruslarla görüşmelerde bulunmak üzere 

Moskova’ya dahi gittiler. Rehin tutulan Amerikalı Joe Dehart (6 ay son- 

ra - 3 Ocak 1992) Hizb-i İslami tarafından serbest bırakılırken, yüzlerce 

mücahit iktidar kavgası yüzünden can verdi. 

Afganistan’da 16 Nisan 1992 tarihinde beklenmedik bir gelişme oldu. 

Devlet Başkanı Necibullah yönetimi terk etti. Bunun üzerine mücahit 

gruplar aralarındaki hizipleşmeyi askıya alarak ortak bir hükümet kurdular. 

Ancak, bu birleşme uzun sürmedi. Mücahitler Kabil’e girerken Hikmetyar 

kuvvetleri diğer mücahit gruplara saldırdı. Hikmetyar’ı dışlayan gruplar, 
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28 Nisan 1992 günü Kabil’de geçici bir hükümet kurdular. Diğer gruplarca 

Kabil’den atılan Gülbettin Hikmetyar yanlıları Kabil’i roket ateşine tuttular. 

Bu ateş sonucu 40 kişi öldü, 200 kişi de yaralandı. 

Hizb-i İslami tarafından roket ateşine tutulan Kabil’de, 1 Mart 1993 

günü 800 kişi hayatını kaybetti. Her geçen gün mücahit gruplar arasındaki 

çatışmalar şiddetlenirken, çarpışmalarda binden fazla insan öldü. Hikmet- 

yar, 11 Mayıs 1993’de Kabil’i yeniden top ateşine tuttu. 

1993’de Hikmetyar kuvvetleri Kabil’e girerek yönetimi ele geçir- 

diler. 

1994 yılı sonlarına doğru, Kabil’i ele geçirme mücadelesi iyice kızıştı. 

Afganistan’da adeta iç savaş başladı. 

Afganistan’ı komünist istilasından temizleyen ve çok sayıda fraksiyon- 

dan meydana gelen Mücahitler, 1992 Nisanında Kabil’de iktidara geldikten 

kısa bir süre sonra koltuk kavgasına başladılar. 

Bu tarihten sonra silahlı grupların çatışma alanına dönen Kabil Üç 

yıl içinde yerle bir oldu. Kabil’de çatışmalar sürerken, Afganistan’ın 

diğer bölgelerinde, özellikle Peştunlar’ın yoğun olarak yaşadığı güney 

illerinde terör ve anarşi hakim olmuştu. Her bölge yerel bir komuta- 

nın kontrolü altındaydı. Silahlı gruplar yolları keserek halkı soyuyor ve 

konvoyları yağmalıyorlardı. Dünün kutsal savaşçıları artık yol kesen 

eşkiyaya dönüşmüştü. 

Halk, üç yıl içinde bu kurtarıcı mücahitlerden iyice bıkmıştı, şimdi de 

bunların saldırılarından nasıl kurtulacaklarını düşünüyorlardı. 

Afganistan’ın ikinci büyük kenti Kandehar çevresinde eşkiya meto- 

duyla iş gören kahraman mücahit gruplarından biri “Gucci Mücahidin” 

ismiyle anılan bir çeteydi. Çetenin reisi Niyaz Vayand eski bir mücahit 

komutanıydı. On yıl boyunca Ruslara karşı savaşan Vayand için artık “mü- 

cahit” olmanın hiçbir cazip tarafı kalmamıştı. Onbeş yıl savaştığı halde 

hiçbir karşılık görmemiş, artık zengin olmaya karar vermişti. 

Zengin olmanın en kolay yolu da yol kesmekti. Niyaz Vayand lüks eş- 

yaya çok düşkündü. Bu yüzden de liderliğindeki çete Kandehar çevresinde 

Gucci Mücahidin adıyla anılıyordu. 29 Ekim 1994 günü Vayand’ın adam- 

ları Kandehar çevresinde yine her zamanki gibi işbaşmdaydı. Bu sefer bü- 

yük bir balık yakalamışlardı. Gucci Mücahiddin grubu Türkmenistan’a ilaç 



290 

 

 

   
 

ve gıda götüren 30 araçlık bir Pakistan konvoyuna el koymuştu. Vayand’ın 

adamları konvoydaki malları yağmalarken, Pakistanlı görevlileri de esir al- 

mışlardı. Esir alınanlar arasında Pakistan askeri istihbaratı ISI’nin emekli 

subayı Sultan Emir de vardı. Emir aynı zamanda konvoyun lideriydi. 

CIA’in organizesiyle ABD’nin Kuzey Carolina Eyaleti’nde ünlü 

yeşil bereli komandoların yetiştirildiği Fort Bragg Askeri Üssü’nde 

eğitim gören Sultan Emir, 1980’Ierin başlarında Peşaver yakınındaki 

kamplarda birçok Afgan gencini eğitmişti. Emir’in öğrencileri arasında 

mülteci kamplarındaki medreselerde eğitim gören, birçok Afgan genci de 

vardı. Bu gençlerden birçoğu 1992 yılında Necibullah rejiminin devrilme- 

sinden sonra ülkelerine geri dönmüştü. Ülkede hakim olan terör ve anarşi 

bu gençleri de rahatsız ediyordu. Özellikle de kadınlara tecavüz olayları 

onları çileden çıkarıyordu. 

Pakistan konvoyunun yağmalandığı haberi Kandehar’a çabuk ulaştı. 

Bunu duyan medrese öğrencilerinden yaklaşık 100 kişilik bir grup silahla- 

narak Gucci Mücahidin’in üzerine yürüdü. Öğrenciler hem konvoyu hem 

de Pakistanlıları kurtardılar. Konvoyu kurtaranlar arasında Pakistanlı Su- 

bay Sultan Emir’in bazı öğrencileri de vardı. 

Medrese öğrencileri konvoyu kurtardıktan sonra geri dönerek, 

Kandehar’ı ele geçirdiler. Afganistan’da medrese öğrencilerine “Ta- 

lip” deniyordu. Bu sözcüğün çoğulu ise “Taliban”dı. 

Muhammed Ömer liderliğindeki Pakistan destekli “TALİBAN 

HAREKETİ” 1996 Eylül ayında geniş bir saldırı başlatarak önemli 

kentleri tek tek ele geçirmeye başladı. 

Mücahit grupların iktidar mücadelesi arada yapılan anlaşmalara rağmen 

dönem dönem sürdü. Kabil’in dışında kalan grup, derhal mevcut yönetime 

karşı harekete geçiyor ve Kabil’i bombalıyordu. Burhaneddin Rabbani’nin 

Cumhurbaşkanı, Hikmetyar’ın Başbakan olduğu dönemlerde de bu çatış- 

malar sürdü. 26 Eylül 1996 yılının sonunda beklenmedik bir gelişme oldu. 

Üniversite çevrelerinde kurulan ve gelişmesini diğer gruplardaki mücahit- 

lerin gelişmeleriyle sürdüren Taliban Hareketi, bütün gruplara karşı savaş 

açtı. Kısa sürede büyük ilerleme kaydeden Talibanlar 1997’nin başında 

Kabil’e girerek yönetime el koydu. Kısa sürede Kabil’de hakimiyeti 

sağlayan Talibanlar, ülkede şeriat yasasının geçerli olduğunu açıkla- 

dılar. Kendinden önceki şeriat yönetimini deviren Taliban’ın uygulamaları 
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aşırı bulunarak tepkiyle karşılandı. Buna karşılık Taliban, Afganistan’ın 

tamamına hakim olmak için saldırılarını sürdürdü. Diğer mücahit grup- 

lar da Taliban yönetimini yıkmak için savaşı devam ettirdiler. Kısacası 

Afganistan’ın kan ve gözyaşıyla yoğrulmuş toprakları, -eğer mücahit grup- 

lar anlaşmazsa- daha çok kan ve gözyaşı emecekti. 

 11 Eylül 2001’de Amerika’daki terörist saldırılardan sonra Usame bin 

Ladin’in yaşadığı Afganistan hedef ülke durumuna düşmüştü. Afganis- 

tan’daki Taliban yönetimini Suudi Arabistan’dan sonra tanıyan tek ülke 

olan Pakistan, ABD’nin yanında yeraldı. 2001 Eylül’den sonra ABD tara- 

fından işgal edilen Afganistan’da Ladin’e bağlı 13 bin gerilla bulunuyordu. 

Molla Muhammed Ömer liderliğindeki Taliban kuvvetleri ise 12 bini 

dış ülkelerden 48 bin kişiyi barındırıyor. Kuzeyde suikast sonucu öldürü- 

len General Mesud’un yerine geçen General Bismillah ise 15 bin kişilik 

kuvvetiyle yeniden Afgan yönetimine geçmek istiyordu. 50 bin kişilik İran 

destekli Şii Kerim Halili ile Özbek komutan General Dostum’un 10 bin 

askeri de Talibat kuvvetlerine saldırmak için hazır bekleyen güçlerdendi ve 

işgal sırasında ABD yanında yer aldı. 

 Taliban lideri Molla Ahtar Mansur, 2016 mayıs ayında ABD’ye ait 

insansız hava araçlarının düzenlediği saldırı sonucu öldürüldü. Yerine 

Molla  Haybatullah Akundzade geçti. 

 

PAKİSTAN TALİBANI  lideri  Molla Falullah, 14 Haziran 2018’de 

ABD’nin düzenlediği hava saldırısı sonucu öldürüldüğü iddia edildi.  

 

Afganistan’daki uygulamalarıyla tüm dünyada tepkileri neden olan Ta 

liban kuvvetleri ile muhalif güçler arasındaki çatışmalar halen 

sürerken, iş- gal kuvvetleri Afganistan’dan çekilmek için, Taliban’la 

anlaşma yapmaya giden bir sürece girdiler. 2011.  21 Ocak 2019’da 

askeri bir binaya salrıran Taliban militanları 120 kişiyi öldürdü. Ertesi gün 

istahbarat binasına saldırarak 96 kişinin daha ölümüne neden oldular.  

Taliban ile Afgan Hükümeti ve ABD arasında yapılması planlanan 

görüşmeler ise 2019 Eylül ayında devam eden Taliban saldırıları nedeniyle 

Başkan Tramp tarafından iptal edildi. Kasım ayında Afganistan’daki 

askerleri ziyaret eden ABD Başkanı Turamp, Talibanla görüşmeleri yeniden 

başlattı.  Ancak buna rağmen, 2020 Ocak ayının son haftasına gelindiğinde, 
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Taliban ABD uçağını düşürdü. Düşürüle askeri uçakta üst düzey CIA 

yetkilileri dahil 15 kişi öldü. 

 

 
AFGANİSTAN’DA MÜCAHİT GRUPLAR 

Merkezleri Peşaver’de bulunan 7 mücahit partisinden 6’sı Peştularca, 1 

tanesi Taciklerce kurulmuştur. Bu 7 parti, Afganistan nüfusunun üçte birini 

oluşturan Türklere ve yine nüfusun üçte birini oluşturan Hazaralara yöne- 

timlerinde yer vermemişlerdir. 

Afgan cihadında önemli bir payı bulunan ve Afganistan’ın kuzey vila- 

yetlerinde yaşayan Türkler, kendi partilerini kurmak zorunda kalmışlardı. 6 

milyon Türkü temsil eden “Kuzey Afganistan Vilayetleri İslam İttiha- 

dı” isimli parti de Muhammed Azad Beg Kerimi tarafından kurulmuştur. 

Afganistan’da yaşayan Hazaralar da “Farsça” konuşmaları ve şii olma- 

ları sebebiyle İran’da 8 ayrı parti kurmuşlardı. Bu partilerin en güçlüleri 

“Şura” ve “Nasr” isimli olanlarıdır. “Şura” Seyyidler tarafından “Nasr” 

da Humeyniciler tarafından yönetilmekteydi. 

İhtilaf Sebepleri 

Afganistan’da etnik grupların fazlalığı ve bu etnik grupların tarihten 

gelen husumetleri. 

Mezhep farklılıkları. Afganistan’da yüzde 30’a varan bir nüfusa sahip 

Afganlı Şiiler, 8 ayrı teşkilat kurarak, ayrı faaliyet göstermektedirler. 

Metoddaki farklılaşma. Hizb-i İslami, Cemiyeti İslami teşkilatların- 

da olduğu gibi, Hizb-i İslami silahlı mücadele ile başarıya ulaşabileceğini 

savunurken, Cemiyet-i İslami, geniş bir eğitim programı ile halkı cihada 

hazırlayıp soma neticeye gitmeyi savunuyor. Fikirdeki ayrılıklar, teşkilat- 

lanmaya da aksediyor. 

Afgan toplumunun kültürel seviyesinin düşük olması da ihtilafa sebep 

oluyor. 

İslami hareketin başlangıçtaki lider kadrosunun Davut tarafından tas- 

fiye ve yok edilmesi yeni kadrolaşmada birçok zorluklan beraberinde ge- 

tirmiştir. 

Mektpeli-Medreseli çekişmesi. Resmi eğitim kurumlarından İslam 

kimliğinin değiştirilmek istenmesi, medreseliler tarafından unutulmamış, 

bu resmi okullardan mezun olanlara, islami kimlikleri bulunsa bile güve- 

nilmemiştir. 
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Rus kaynaklı kışkırtmalar. Kumandaları birbirine karşı kışkırtmak, bazı 

kumandanları öldürtüp, diğer grupların üzerine atmak gibi, ABD ve Batı 

kaynaklı kışkırtmalar. 

(Kitabın elinizdeki baskısı dizgiye girdiğinde) Ülkeyi işgal eden ABD 

tarafından iktidara gelen Karzai’yi zor günler berkliyordu. Obama yöneti- 

mindeki ABD, Afganistan’dan çekileceğini açıklamıştı. Ülkede ise Taliban 

kuvvetlerinin gücü ve kontrol alanı 2011’de de gittikçe artan bir noktaya 

doğru gitmekteydi. 

Kitabın son baskıya hazırlandığı süreçde 2020 Ocak ayında, ABD ile 

İran arasındaki karşılıklı saldırılar Ortadoğu’da topyekün bir “savaşın 

zillerini” çalıyordu. Bu  saldırı ve çatışmalardan bir süre önce ABD 

Başkanı Turamp Afganistan’la ilgili gündemdeydi. 
28 Kasım 2019’da Turamp, Afganistan’da Taliban ile müzakerelerin yeniden 

başladığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü dolayısıyla 

Afganistan'daki Amerikan askerlerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi ve 

Taliban ile görüşmelere yeniden başladıklarını duyurdu. Afganistan'ın 

başkenti Kabil dışındaki Bagram Hava Üssü'ne giden Trump, "Taliban 

anlaşmak istiyor ve biz de onlarla görüşüyoruz, aynı zamanda bir ateşkes 

olması gerektiğini söylüyoruz" dedi. Trump, Eylül ayında Afganistan'daki 

çatışmalara son vermek için Taliban'la yaklaşık bir yıldır sürdürülen 

görüşmelere son verdiğini açıklamıştı. Amerikalı siyasetçi, Camp David'de 

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Taliban liderleriyle düzenlenecek 

olan gizli görüşmeyi de iptal etmiş ; ABD'nin 18 yıldır devam eden 

operasyonlarını sonlandırmak için Taliban'la yürüttüğü görüşmeler, 

Taliban'ın düzenlediği saldırıda bir Amerikan askerinin hayatını kaybettiği 

gerekçesiyle durdurulmuştu. 2020 yılıyla birlikte  Taliban ile görüşmeler 

yeniden başladı. 

 
HİZB-İ İSLAMİ AFGANİSTAN 

 

Hizb-i İslami Afganistan, Kabil Üniversitesi Kampüsü’nde 12 kişi ta- 

rafından kurulmuştur. Teşkilatın ilk ismi, “Cevanani Müselman” (Müs- 

lüman Gençler’dir. Hareket 1973 yılında iş başına gelen Davut Han tara- 

fından engellenmeye çalışılmıştır. Hareketin kurmayı tutuklanmış, bazıları 
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öldürülmüştür. Teşkilatın kurucularından sadece Hikmetyar sağdır. 

Teşkilat daha çok Afganistan’ın güneyinde etkilidir. Taraftarlarının 

çoğunu Peştuca konuşan Peştunlar teşkil etmektedir.  Hiz-bi İslami’nin 

lideri Gubbeddin Hikmetyar, 2019 Eylül ayında Afganistan’da 

Cumhurbaşkanı adayı oldu. Ancak seçimleri kazanamadı. 

 
CEMİYET-İ İSLAMİ AFGANİSTAN 

Cemiyet-i İslami’nin temelleri 1957’de Kabil Üniversitesi’nde Prof. 

Dr. Gulam Muhammed Niyazi tarafından atılmıştır. 1972’de ise, daha 

planlı ve programlı çalışmalar için toplanılır ve Burhaneddin Rabbani 

emirliğe, Gulam Muhammed de onun yardımcılığına getirilir. Davut’un 

darbesi ile hareketin önde gelen isimleri tutuklanır. Sayyaf’ın dışında ha- 

pisten sağ çıkan olmaz. 

Bir kısmı da 1978’de Taraki’nin devriminden sonra öldürüldü. Rabbani 

ise önce kabile bölgelerine, buradan da Pakistan’a kaçarak faaliyetlerini 

sürdürdü. 

1974’teki İslami hareketten sonra, Hizb-i İslami ile Cemiyet-i İslami 

arasındaki farklılaşma daha da netleşir. Yapılan itdihatlarla, farklılaşma 

ortadan kaldırılmaya çalışılsa da her itdihat yeni bir ihtilaf kaynağı olup, 

hiziplerin çoğalmasına yol açar. Cemiyet taraftarlarını daha çok Farsça ko- 

nuşan Tacikler oluşturmaktadır. Peştun, Özbek ve Türkmenler de teşkilat 

içerisinde faaliyet gösterirler. 
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İSLAMİ CEPHE (USAME BİN LADİN - EL KAİDE) 

Suudi Arabistanlı milyarder terörist... Usame bin Muhammed bin 

Awad bin Ladin... Nam-ı diğer Usame bin Ladin... 20. ve 21. yüzyılla- 

rın en tehlikeli teröristlerinden biri idi. Muhammed Awad bin Ladin’in 

54 çocuğundan biri olarak 1957 yılında Suudi Arabistan’da dünyaya geldi. 

Babası Muhammed Awad bin Ladin, Suudi krallığına Güney Yemen’deki 

Hadramout’tan 1930’larda göç etmişti. Muhammed Awad bin Ladin, Suu- 

di Arabistan’da hızla yükseldi ve zamanla Ortadoğu’nun en büyük müte- 

ahhitlerinden biri oldu. Oysa, iş hayatına Cidde Limanı’nda hamal olarak 

atılmıştı. 1950’lerde Suudi Arabistan’ın modernleşme sürecinde etkili olan 

aile büyük bir zenginlik elde etmişti. Kral Saud için saraylar inşaa eden 

baba bin Ladin, 1960’Iardaki Saud-Faysal çatışmasında Saud’u tahttan in- 

meye ikna etmiş, hatta Kral Faysal döneminde, devletin kasası boş oldu- 

ğu için çeşitli devlet giderlerini karşılamış, altı ay süresince tüm kraliyet 

çalışanlarının maaşlarını cebinden ödemişti. Tabii karşılığında Faysal da 

tüm inşaat projelerinin bin Ladin’e verilmesini öngören bir kararname çı- 

kartmıştı. 

Usame’nin annesi, babasının sahip olduğu pek çok eşten biriydi. Usa- 

me ise ailenin 17. çocuğuydu. 

Hayatı 

Usame bin Ladin, babasını 1968 yılında bir kaza sonucu kaybetti. Ba- 

basından kalan servet ise tam 11 milyar dolardı. Diğer kardeşleri gibi, Su- 

udi prensleriyle birlikte büyümüş, onlarla aynı okullarda okumuştu. 

Kardeşleri arasında “sofu” olarak tanınıyordu. Bazı dedikodulara göre 

ise,tam bir playboydu. Ama, bugüne kadar playboyluğunu gösteren bir ka- 

nıta rastlanmadı. Cidde’deki Kral Abdülaziz Üniversitesi’ne başlaması 

hayatının dönüm noktalarından biri oldu. Çünkü, İslami bir atmosfe- 

rin hakim olduğu bu üniversite, yıllar sonra Afganistan’da önemli roller 

üstlenecek iki kişiye ev sahipliği yapıyordu. Bunlardan biri Usame bin 

Ladin, diğeri de, hocası Şeyh Abdullah Azzam’dı. Azzam Filistin köken- 

liydi. Yaser Arafat’ın önemli dostları arasındaydı. Ancak, Filistin Kurtuluş 

Örgütü’nün yapısından ve stratejisinden çok da hoşnut değildi. O, inanma- 

yanlara karşı topyekün cihaddan yanaydı. 

Azzam’ın fikirleri, Usame bin Ladin’in üzerinde çok önemli et- 

kiler bıraktı. İşte tam da bu sıralarda, Aralık 1997’de Sovyetler Birliği, 

Afganistan’ı işgal etti. Böylece, Usame bin Ladin’e de mücadele edebile- 
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ceğin, içindeki ateşi dışa vurabileceği bir alan açılmış oldu. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde Ronald Reagan’ın başkan olması, 

Usame’nin yolunu iyice açtı. Çünkü, Reagan başkanlığındaki Amerikan 

yönetimi, Kızıl Ordu’ya karşı, Afganistan’daki isyancıların desteklenmesi- 

ni kararlaştırmıştı. Desteklediklerinden biri de, işgalden hemen sonra, 1979 

Aralık ayında Pakistan’a giden ve Peşaver’de mülteciler için okullar, ba- 

rınaklar, sığınaklar inşa eden Usame bin Ladin’di. Bin Ladin, 1980’lerin 

ortalarında Afganistan’ın içlerine ilerlemiş, mücahitlerin saklanması 

için tüneller ve yollar inşa etmişti. 

O sıralarda Peşaver’de bulunan bir başka kişi de, Usame’nin üni- 

versitedeki hocası, Filistin asıllı Abdullah Azzam’dı. Azzam, 5 ülkenin 

oluşturduğu sorumluluğunu da Pakistan Gizli Servisi’nin (ISI) üst- 

lendiği bir projenin yürütücüsü konumundaydı. Bu proje, başta Arap 

ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir tarafından gelen gençleri 

Sovyet- ler Birliği’ne karşı birer terörist olarak yetiştirmek amacıyla 

hazırlanmıştı. Usame de, Azzam’la birlikte çalışıyordu. Usame bin 

Ladin, terörist yetiş- tirmekle kalmayıp bizzat terörist eylemlerde de 

bulundu. Hatta Celalabad yakınlarında yaralandı. 

1986’da kendi kamplarını kurdu. Usame bin Ladin, sadece milyarlarca 

dolarlık servetiyle değil, cesareti, gözüpekliği sayesinde de bir efsane ha- 

line geldi. 

 
USAME’NİN ÖRGÜTÜ: EL KAİDE 

Usame bin Ladin, bir yandan da Azzam tarafından kurulan Mek- 

teb el-Hidamat (Hizmet Bürosu) adlı kuruluş aracılığıyla, dünya ça- 

pında bir İslami yardım örgütü gibi çalıştı. Bu örgütün sadece İslam 

ülkelerinde değil, Amerika’da Detroit ve Brooklyn’de de büroları 

vardı. Ladin, bu örgüte kayıt olan gönüllüler için bilgisayar ortamında bir 

veri tabanı oluşturdu. “El Kaide”nın temeli de işte bu veri tabanıyla atılmış 

oldu. Dünyanın her yerinden binlerce gönüllü bu örgüte üye oluyordu. 

Bazı kaynaklara göre, örgütün şu anda 55 ülkede 70 bine yakın militanı 

bulunuyor. Bu militanlar, Ladin’in Afganistan’daki ya da başka ülkelerdeki 

kamplarında eğitim görüyor. Kamplardan en ünlüsü ise Ebu Kebab. Kam- 

pın ismi Mısırlı militan Mithat Mursi’nin cephedeki lakabından geliyor. 

Militanlar bu kampta kimyasal maddeler ve zehirler konusunda eğitim alı- 

yor. Kamptaki laboratuvarlarda sinir gazı denemeleri yapılıyor. Kampa ge- 

tirilen binlerce kedi, köpek ve tavşan üzerinde sinir gazları denendi. Kamp 

merkezi ve çevresindeki dağların altı tünellerle birbirine bağlı. Bu tüneller 

aynı zamanda kimyasal silah deposu olarak kullanılıyordu. 
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Ladin’in gücünün belkemiğini oluşturan örgüt; Afrika’dan, 

Avustralya’ya uzanan geniş bir ağ kurmuş durumda. Terör uzmanları 

tarafından, “En iyi yapılanmaya sahip örgüt” olarak adlandırılan El 

Kaide çok gevşek bir ilişkiler sistemi içinde, birbirini tanımayan insan- 

lardan oluşuyor. Birbirinden bağımsız bu parçalar bir araya geldiğin- 

de ise korkunç bir ağ oluşuyor. 

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi analizisti Frank Cilluffo’ya 

göre Ladin’in büyük serveti bu büyük ağın kurulmasını kolaylaştırıyordu. 

Özellikle ABD düşmanlığının yaygın olduğu bölgelerde işsiz gençler El 

Kaide’ya katılarak örgütün gücünü günden güne artırıyor. Bu sayede ölen 

ya da yakalanan elemanların yerini yenileri alıyor. Yakalanan militanlar 

kendilerine verilen görevler dışında hiçbir şey bilmediği için, örgüt bir tür- 

lü çökertilemiyor. 

 
El Kaide, 34 Ülkede Örgütlü 

Uzmanlara göre, Ladin’in ögrütlendiği ülkelerden en önemlileri şunlar: 

Cezayir: Köktendinci bütün grupları destekliyor. 

Çeçenistan: 1994-96 arası bağımsızlık savaşı veren Çeçen milislere 

maddi-manevi yardım yapıyor. 

Eritre: Eritre İslami Cihat örgütüne para yardımı yapıyor. 

Etiyopya: Oromo İslami Cephesi’nin bütün militanlarını eğitti. 

Filipinler: Mori örgütüne maddi yardım yapıyor. Ülkenin çoğu adala- 

rında şeriatın yayılması için seminerler düzenlenmesini sağlıyor. 

Mısır: Hüsnü Mübarek’in cna düşmanı olan İslami Cihad ve İslami 

Grubu’na maddi destek sağlıyor. 

Çin: Doğu Türkistan’da (Sincan Uygur Özerk Bölgesi) Çin ordusuna 

karşı çatışan milisleri destekliyor. 

Keşmir: Pakistan’la Hindistan arasındaki bu bölgede Keşmirli Müslü- 

man militanların çoğu Ladin’in adamları. 

Somali: Açlıktan kırılan halka 3 yıldır yiyecek dağıtan Ladin, bunun 

karşılığında onlara silah vererek orduya karşı savaşmalarını istiyor. 

Sudan: 1991-96 arası bu ülkede yaşayan Ladin, burada hükümet des- 

tekli 3 gerilla eğitim kampı kurdu. 

Irak: ABD-İngiliz işgal kuvvetlerine ve Şii gruplara yönelik intihar 

saldırılarında bulunuyor. 
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Irak’ta öldürülen El Kaide lideri Ebu Musab El Zerkovi’nin yerine 

Şeyh Ebu Hamza El Muhacir geçti. Örgüt liderlerinden El Zerkavi’nin 

2006 Haziran ayında ölmesi üzerine yerini geçen El Masri de 2010 Nisan 

ayında öldürüldü. 

CIA YETİŞTİRDİ! 

Müteahhit bir babanın çocuğu olan ve gençlik yıllarında sofu ama yu- 

muşak kişiliğiyle tanınan Usame bin Ladin, nasıl oldu da birkaç yıl içinde 

bir savaşçı ve bu kadar korkutucu bir örgütün lideri oluverdi? Bu sorunun 

en kestirme cevabı CIA, yani Amerikan Haberalma Teşkilatı... Afganis- 

tan’daki Sovyet işgalini sona erdirmek isteyen Amerika, başta da söyle- 

diğimiz gibi, ülkedeki İslami grupları destekledi. Destekledikleri arasında 

Usame bin Ladin de vardı. Ladin, bizzat CIA tarafından eğitildi. Ken- 

disine ve adamlarına bolca silah yardımı yapıldı. Sonunda, 10 yıllık 

işgalin ardından Kızıl Ordu Afganistan’ı terk etmek zorunda kaldı. 

Ama, Ladin’in, Amerikan yardımıyla iyice güçlenen örgütü El Kaide, 

kendileri için artık bir yaşam tarzı haline gelen savaşı Bosna, Çeçenis- 

tan ve Somali’de sürdürdü. 

Ladin, 1989’da Sovyetler büyük bir yenilgiye uğrayıp Afganistan’dan 

geri çekildiğinde ülkesine geri döndü. 1990’da ona aradığı fırsatı ise Sad- 

dam Hüseyin, Kuveyt’i işgal ederek verdi. Güney Yemen’deki İslami hare- 

ketle ilişkileri nedeniyle Suudi kraliyeti ona soğuk bakıyordu. O dönemde 

Suudi kraliyetine, Saddam’ın Yemen’i işgal edeceği yolunda uyarılarda bu- 

lunuyordu ve Suudi rejimi Saddam’la iyi geçiniyordu. Ama Suudi rejimine 

karşı henüz düşman kesilmemişti. Hatta Irak’ın Kuveyt’in işgali üzerine 

Kral Fahd’a kraliyeti korumaya dair kişisel görüşlerinin yer aldığı bir mek- 

tup bile yolladı. Arap mücahitleri bu yolda bileştirebileceği önerisinde de 

bulundu. Ama mektubu yankı uyandırmamıştı. 

O, adamlarını toplamak için bir çağrı beklerken, bir de baktı ki Ame- 

rikalılar gelmiş. Bunun üzerine taktik değiştirdi. Krala yeni bir mektup 

yazmak yerine kraliyet mensupları arasında sıkı lobi faaliyetleri yaptı. 

Afganistan’a gittiği sanılan ve sayıları 4 bini bulan destekçilerine yöne- 

lik fetva yayımladı. Ama Suudi rejimi bu durumdan hoşnutsuzdu. Yaptığı 

konuşmalar nedeniyle iki kez sorgulandı. Hatta, Cidde dışındaki çiftliği 

Ulusal Muhafızlar tarafından basıldı. 

 
Ladin, Sabır Küpü Gibi 

Yaptığı eylemlerle ilgili bilgiler, Ladin’in kişiliği hakkında da çeşitli 

ipuçları veriyor. Buna göre, Ladin oldukça sabırlı bir kişiliğe sahip. Hem 

de, 1992’de planladığı Tanzanya ve Kenya Büyükelçiliklerine yönelik 
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saldırılar için 6 yıl bekleyecek kadar. New York Times’a konuşan bir La- 

din yandaşı, 6 yıllık planın nasıl işlediğini şöyle anlattı: “1992’de birileri 

beni Sudan’a götürdü. Oradaki bir kampta Ladin’le aynı çadırda top- 

lantı yaptık. Ladin, Tanzanya ve Kenya’daki ABD büyükelçilikleriyle 

ilgili bir rapor istediğini söyledi. Yıllarca iki büyükelçiliğin fotoğrafını 

çektim. Bölge hakkında bilgi topladım. 1995’te Sudan’da ikinci kez 

toplandık. Ladin, elimdeki bilgileri inceledi, fotoğraflara baktı. Ardın- 

dan, fotoğrafta bir noktaya parmak basarak, ‘İşte kamyonlar buradan 

gelecek’ dedi. Toplantı bitti. 3 yıl sonra (1998’de) Ladin’in parmağıyla 

gösterdiği yerden bomba yüklü kamyonlar son sürat büyükelçilik binasına 

çarptı...” 

 
Kaçış ve Birleştirme Çabaları 

Usame, artık etrafta Amerikalılar dolaşırken bu ülkede kendisine yer 

olmadığını düşünmeye başlamıştı. Kral Fahd’a ve Prens Abdullah’a çok 

yakın olan bir kardeşi aracılığıyla yurtdışına çıkma izni elde etti ve 1991’de 

soluğu Pakistan üzerinden gittiği Afganistan’da aldı. Afganistan’daki ko- 

münist rejimin çöküşüne, Afgan partilerinin birbirlerini yemeye başlama- 

sına tanıklık etti. Onları bir araya getirmeye çalışsa da başarılı olamadı. 

Yandaşlarına ise çatışmalardan uzak durmaları emrini verdi. Afganistan’da 

Suudi rejiminin Pakistan istihbaratıyla ortaklaşa düzenlediği sayısız sui- 

kastten kurtuldu. Suudi ve Pakistan kuruluşlarında sıkı dostları da vardı. 

(Ancak ABD tarafından öldürüldüğünde Ladin’in Pakistan’da yıllarca ba- 

rındığı ortaya çıkmıştı.) 

 
Bağlar Sudan’da Kopuyor 

Afganistan’daki çatışan tarafları bir araya getiremeyince ülkeyi terk 

etmeye karar verdi. Tek alternatif Sudan’dı. Afganistan’ı 1991 sonlarında 

özel bir jetle terk etti. Sudan’ı cazip kılan, bu ülkedeki yeni İslami rejimdi. 

1990 başlarındaki Hartum, 1941’in Casablanca’sı gibiydi. Amerikalı, Bri- 

tanyalı, İsrailli, Mısırlı ajanlar burada cirit atıyordu. Amerikalıların bakış 

açısına göre, Sudan’daki Bin Ladin önemsizdi. Hartum’a Afgan savaşında 

ABD’nin tarafından savaşmış bir ABD muhalifi olarak gelmişti. Suudiler 

bin Ladiıı’i 1994’te vatandaşlıktan çıkardıklarında ise siyasi faaliyetlerini 

iyice yoğunlaştırdı. Önce kimliğini açıklamak için Suudi referansına ih- 

tiyacı olmadığını söyledi. Ardından önde gelen kişilerle “Tavsiye ve Re- 

form Komitesi”ni kurdu. Bu komitenin toplam 17 tane olan bildirileri Su- 
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udi rejimini sert biçimde eleştirirken, şiddet çağrısı içermiyordu. 1996’da 

Sudan’ı terk ettiğinde ise Amerikan Dışişleri Bakanlığı’na göre “teröriz- 

mi finanse eden başlıca kişiliklerden biri”oluvermişti. Peki ne olmuştu? 

Başlangıçta bin Ladin hizmet sektörüyle ilgileniyor göründü. Hartum’dan 

Kızıldeniz kıyısındaki Port Sudan’a bir yol inşa etti, tarımla uğraştı. Ama 

aslında bunun ötesinde işler yapıyordu. Bu sırada çok sayıda Afgan gönüllü 

ona katıldı. Bin Ladin ve yandaşlarını ülkeden çıkarmak için ciddi bir ulus- 

lararası baskıya maruz kalınca Ağustos 1996’da bin Ladin yine yollara düş- 

tü. Bu kez sırada Afganistan vardı. İç savaş sırasında gittiği Afganistan’da 

ise bütün gruplarla iyi geçindi, hepsi onu korudu. 

 
Cihad İlanı 

İşte bu noktaya dek bin Ladin ABD’ye açıkça meydan okumamıştı. 

Bütün çabasını İslam dünyasında reforma odaklamıştı. Ancak 23 Ağustos 

1996’da yaptığı deklarasyonda, bin Ladin “sonunda sınırı geçti”. İslami 

inançlı gençliği, Suudi krallığını “işgal eden” Amerikalıları öldürmeye 

çağırdı. Şubat 1998’de daha da ileri gitti. Çeşitli terör gruplarıyla yaptı- 

ğı toplantının ardından bin Ladin, dünya çapında ABD’nin çıkarı olan her 

yerde saldırılar düzenlenmesi çağrısı yaptı. 

 
Eylem Kronolojisi 

. 1 Aralık 1992: Yemen’deki ABD’li askerleri hedef alan otel bomba- 

lama olayları. 

1993: Somali’de Batılı güçlere karşı Aidid’e destek verip Mogadişu’da 

18 Amerikalının öldürülmesi. 

Şubat 1993: New York’ta Dünya Ticaret Meıkezi’nin bombalanması. 

Ocak 1995: Filipinler’de Papa’ya suikast girişimi. 

1995: Cezayirli Silahlı İslami Grubun (GIA) Fransa’ya karşı yürüttüğü 

terör eylemleri. 

Haziran 1995: Etiyopya’nın başkenti Adis Ababa’da Mısır Devlet Baş- 

kanı Hüsnü Mübarek’e yönelik suikast girişimi. 

Kasım 1995: Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da beş ABD’li askerin 

ölümüne yol açan kamyonla bombalama olayı. 
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Kasım 1995: 17 kişinin öldüğü Pakistan’daki Mısır Büyükelçiliği’nin 

bombalanması. 

Haziran 1996: Suudi Arabistan’ın Hobar kentinde 19 Amerikan askeri- 

nin ölümüne yol açan patlama. 

23 Ağustos 1996: ‘Kafirleri kutsal topraklardan kovun’ çağrısıyla ABD’ye 

cihad ilan etti. 

Şubat 1998: Mısır, Bangladeş ve Pakistanlı birkaç küçük grupla bir- 

likte ‘Yahudilere ve Haçlılara’ karşı Uluslararası İslami Cephe’yi kurdu. 

Kurtuluş bildirgesinde “Her Müslümana, dünyanın her köşesinde, sivil 

veya asker Amerikalı öldürmek farzdır” dedi. 

7 Ağustos 1998: Amerikan askerlerinin Kutsal Topıaklar’a girişinin se- 

kizinci yıldönümünde Kenya ve Tanzanya’daki ABD büyükelçilikleri ha- 

vaya uçuruldu ve toplam 257 kişi öldü, 5 bin 500 kişi yaralandı. 

20 Ağustos 1998: ABD misilleme olarak Sudan’da bir fabrikayı ve Af- 

ganistan’daki eğitim kamplarını bombaladı. Usame bin Ladin’in yakalan- 

ması için 5 milyon dolar ödül kondu. 

12 Ekim 2000: Yemen’in Aden limanında USS Cole destroyerine yöne- 

lik intihar saldırısında 17 Amerikan denizcisi öldü. 

I I Eylül 2001: 19 terörist, kaçırdıkları yolcu uçaklarıyla Dünya Ticaret 

Merkezi ve ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’a intihar saldırıları yaptı. 

Saldırılarda 6 bine yakın insan öldü. Mali kayıp ise milyar dolarlarla ifade 

ediliyor. Usame bin Ladin bu saldırıyı açıkça üstlenmedi ama, Amerika’nın 

Afganistan’da operasyona başladığı sırada El Cezire televizyonunda ya- 

yınlanan açıklamasında, bu eylemleri desteklediğini açıkladı. 

11 Eylül saldırılarıyla ilgili bir çok komplo teorileri yayınlandı. İddiala- 

rı öne sürenlerden biri de eski İtalya Cumhurbaşkanı Cossiga idi. Cossiga, 

saldırıların önceden bilindiğini ve CIA-MOSSAD tarafından gerçekleşti- 

rildiğini öne sürdü. 

Tarih 2005 yılının Temmuz ayının 7’sini gösteriyordu. Bu nedenle o 

güne kısaca 7/7 denildi. 7/7’de sabah saatlerinde arka arkaya patlamalar 

meydana geldi. Biri iki katlı otobüste, üçü metroda olmak üzere dört büyük 

patlama oldu. 
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Londra kalbinden vuruldu 

İngiltere’nin başkenti Londra’da bu sabah arka arkaya meydana gelen 

patlamalarda en az 38 kişi öldü; 150’si ağır, 700’den fazla kişi de yaralandı. 

Kentte biri otobüste, üçü metrolarda olmak üzere dört patlama oldu. 

Saldırılar ardından halka televizyondan hitap eden Başbakan Tony Blair 

‘bir terör saldırısıyla karşı karşıya olunduğundan kuşku duymadığını’ söy- 

ledi. El-Kaide’ye bağlı olduğunu söyleyen bir grup, İslamcı bir internet si- 

tesinde yayımladığı mesajla saldırı üstlendi. Londra polisi ise eylemlerden 

önce uyarı almadıklarını, saldırıda intihar bombacılarının kullanıldığı ya da 

El-Kaide’nin sorumlu olduğu iddialarını doğrulayamayacaklarını söylüyor. 

 
Koordine saldırılar 

Eylemler, dünyanın en zengin liderlerinin Afrika’da yoksulluk ve iklim 

değişikliği gündemiyle İskoçya’da toplandığı günde meydana geldi. Patla- 

maların hepsi, milyonlarca Londralının işlerine gitmek üzere evden çıktığı 

sırada ve yaklaşık bir saat içinde meydana geldi. 

Tümü çok sayıda birkaç metro ve tren hattının birleştiği merkez istas- 

yonlarla, merkez bölgesini hedef aldı. Londra metrosunu günde yaklaşık üç 

milyon kişi kullanıyor. Eylemin ardından kentteki bütün metro ve otobüs 

seferleri durdurulurken, Londra’yla başka kentler arasındaki otobüs sefer- 

leri de iptal edildi. Akşam saatlerinde bazı otobüs seferleri yeniden başladı, 

metronun da bir süre açılmayacağı bildiriliyor. Bu arada kentin en yoğun 

istasyonlarından King’s Cross’ta, tünellerde mahsur kalan metro yolcuları 

için başlatılan kurtarma operasyonu gün boyunca sürdü. Saldırıların ken- 

te “korkunç zararlar” verdiğini söyleyen İçişleri Bakanı Charles Clarke, 

Londralılara evlerinden çıkmama çağrısı yaptı. Ayrıca Londra’ya ulaşan 

otoyollara konan uyarılarla, sürücülerden kentten uzak durmaları istendi. 

İlk patlamanın yerel saatle 08.50 civarında, kentin finans merkezindeki Li- 

verpool Street istasyonunda meydana geldiği belirtiliyor. Londra Emniyet 

Müdürü ile Blair, olay yerlerinden en az birinde patlayıcı izine rastladıkla- 

rını bildirdi. Saldırılardan yaklaşık üç saat sonra televizyona çıkarak halka 

hitap eden Başbakan Tony Blair, daha sonra G8 zirvesi için gittiği Glene- 

agles kasabasından başkente döndü. 

Patlama saat 08.51 ‘de Liverpool Street istasyonuna girmek üze-  

re olan metroda oldu. İkinci  patlama  saat  08.56’da  Russell  Square 

ve King’s Cross istasyonları arasındaki metroda meydana geldi. Saat 
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09.17’de Edgware Road metrosunda üçüncü patlama oldu. Saat 09.47’de 

Tavistock meydanındaki otobüste meydana gelen dördüncü patlama ile 

Londra halkı ve İngiliz yöneticilerde panik havası başlamıştı. 

Patlamalar binden fazla kişinin yaralanmasına neden olurken ikisi Türk 

56 kişi ölmüştür. Dört ayrı intihar eylemcisi, sırt çantalarında getirdikleri 

patlayıcılarla havaya uçmuştu. Bu kişilerin İngiliz vatandaşı oluşu, yetkili- 

leri şaşırtan bir gelişmeydi. Kenti donatan kamera görüntülerinden, intihar 

eylemcilerinin kimlikleri ortaya çıkmıştı. 

Saldırıları “El-Kaide’nin Avrupa Cihadı Gizli Örgütü” üstlendi ve 

İngiliz polisi El-Kaide’ci avına başladı. 

Londra 21 Temmuz 2005 Perşembe günü, 56 kişinin öldüğü 7/7 saldırı- 

larından tam iki hafta sonra, yeni kombinasyonda bir eylem dizisine sahne 

oldu. Üç metro istasyonu ve bir otobüste aynı anda gerçekleşen (küçük) 

patlamalarda ölen olmadı. 

Warren Street, Shepherd’s Bush ve Oval istasyonlarında, sadece fün- 

ye patlamasından oluşan küçük patlamalar meydana geldi. Hackney’de bir 

otobüste gerçekleşen patlama, aracın camlarının kırılmasına yol açtı. Bir 

süre paniğe neden olan olaylar sırasında 3 metro hattı trafiğe kapatıldı. Sal- 

dırıları 7/7 olaylarında olduğu gibi El-Kaide’ye bağlı Ebu Hafs El-Mısri 

Tugayları üstlendi. Eylemler sanki bu kez bir uyarı niteliğinde idi. Polis 

saldırganları kısa sürede tespit ederek tek tek ele geçirmeye başladı. Ancak 

El-Kaide’ci zannedilerek Brezilyalı bir gencin öldürülmesi, eleştirilere ne- 

den oldu. 

Bir internet sitesinde yayımlanan örgüt açıklamasında, “Kafir İngiliz 

başkentinin kalbinde yaptığımız saldırı, kafir askerleri Irak’ı terk edene ka- 

dar rahat durmayacağımız konusunda tüm Avrupa hükümetlerine verilen 

bir mesajdır” denildi. Polis yetkilileri Shepherd’s Bush ve Oval istasyonla- 

rındaki teröristleri saptayamazken, otobüs bombacısının Muhtar Said İbha- 

rim (Eritreli), Warren Street bombacısının ise Yasin Hasan Ömer (Somalili) 

olduğunu açıkladı. 

 
4’ün 1’i Yakalandı 

Öte yandan bir açıklama yapan polis yetkilileri dün sabah Birmingham’da 

gözaltına alınan kişilerden birinin, 21 Temmuz Perşembe günü Londra’da 

saldırı girişiminde bulunduğu sanılan zanlılardan Yasin Hasan Ömer oldu- 
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ğu fikrinde idi. 24 yaşındaki Yasin Hasan Ömer’in, Warren Street metro 

istasyonunda güvenlik kamerasından çekilmiş görüntüleri daha önce ka- 

muoyuna gösterilmişti. Söz konusu kişi, kentin Heybarnes yolu çevresinde 

yakalanarak sorgulanmak üzere Londra’ya götürüldü. Operasyon sırasında 

şüpheli bir paket bulunması üzerine bölgede yaşayanlar tahliye edildi. Şüp- 

heli paketi incelemek üzere orduya bağlı bir bomba imha ekibi çağrıldı. Ay- 

rıca, üç kişi de Wash wood Heath bölgesinde tutuklanarak West Midlands’e 

götürülürken, Luton Havaalanı’nda Fransa’nın Nimes kentine gitmeye ha- 

zırlanan bir kişi gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında İskoçya’dan 

trenle Londra’ya gelen iki kişi de yakalandı. Terörle mücadele şubesi ekip- 

leri, Kuzey Londra’da bazı yerlere baskın düzenledi. 

 
Londra bombacısı saldırılan anlattı 

Londra’ya düzenlenen ikinci bombalı saldırıya katılan ve İtalyan polisi 

tarafından Roma’da ele geçirilen Hüseyin Osman sorgusunda eylemin ay- 

rıntılarını anlattı. Osman, “Saldırıyı Irak’ta öldürülen kadın ve çocuklar 

için yaptık” dedi. 

İngiltere’nin başkenti Londra’da 7 Temmuz’da düzenlenen bombalama 

olaylarının ardından eylemin ikizini düzenlemek isteyen 5 bombacının ele 

geçirilmesinin ardından saldırılarla ilgili ayrıntılar da belli olmaya başladı. 

Olayların ardından Londra’dan kaçan ancak İtalyan polisinin düzenlediği 

operasyonla kıskıvrak yakalanan Hüseyin Osman, Roma’daki sorgusun- 

da eylemin ayrıntılarını anlattı. Bildiklerini zorlama olmadan anlattığı için 

polisin altın madeni olarak tanımladığı Osman, saldırıları ABD ve İngiliz 

askerleri tarafından öldürülen Iraklı kadın ve çocuklar için düzenlemek is- 

tediklerini söyledi. İşte Osman’ın ifadesinden öne çıkan başlıklar: 

 
Savaş videolarını izledik 

İşgalci Amerikan ve İngiliz askerleri Irak’ta halkı öldürüyordu. 

Kadın ve çocukların katledildiği görüntüleri saatlerce izledik. Sonun- 

da aramızda “Büyük şeyler yapmalıyız. Bu katliamın intikamını alma- 

lıyız” diye konuştuk. 

Liderimiz Londra’da geçen gün iç çamaşırlarıyla ele geçirilen 

Muktar Sait Muhammed’di. Bize nasıl bomba yapabileceğimizi anlat- 

tı. Gübre ve bazı asitleri karıştırıp bomba yaptık. Hatta kaplardan biri 

sızıntı yapınca asit bacağıma döküldü ve yaralandım. 
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Vatan Gazetesi, I Ağustos 2005 ilk saldırı yapan Pakistanlılarla hiç- 

bir ilgimiz yok. Biz sadece ilk saldırı benzeri bir eylem gerçekleştirip 

korku salmayı amaçladık. Zaten elimizde insanları öldürecek kadar 

patlayıcı da yoktu. 

 
Laden 6 Ağustos’ta vuracaktı! 

İstihbarat kaynaklarına yakınlığıyla bilinen Worldnet Daily sitesi, 11 

Eylül’den bu yana çok büyük çaplı bir saldırıya imza atmayan El Kaide 

lideri Usame Bin Laden’in saldırı için 6 Ağustos tarihini beklediğini yazdı. 

ABD tarafından Hiroşima’ya atılan ve ikinci Dünya Savaşı’nı bitiren atom 

bombasının yıldönümünü “saldırı tarihi” olarak belirleyen Laden’in, “66 

bin kişinin ölümüne neden olan bu katliamın intikamını alacağız” de- 

diği ileri sürüldü. 

 
Hedef Mısır 

Bağdat’ta Mısır Büyükelçisini kaçırdıktan sonra öldüren El Kaide, 

Mısır’ın en önemli tatil merkezi Şarm El Şeyh’i 25 Temmuz 2005 gece 

yarısı vurdu. Üç ayrı saldırıda toplam 88 ölü, 200’den fazla yaralı var- 

dı. Ölenler arasında 5 Türk de bulunuyordu. 

Ülke tarihinin en çok can kaybına yol açan terör saldırısının ilki, yerel 

saatle 01.15’te düzenlendi. Hedef, Avrupalı turistlerin büyük ilgi gösterdiği 

Kızıldeniz kıyısındaki Şarm El Şeyh’teki bir çarşıydı. Turistik eşyaların 

satıldığı dükkanların bulunduğu çarşıda minibüslerin arasına dalan bomba 

yüklü otomobil etrafı kan gölüne çevirdi. 17 kişi yaşamını yitirdi. 

İlkinden yaklaşık 15 dakika sonra ikinci bir patlama yaşandı. Bu kez 

hedefte lüks otel ve gece kulüplerinin bulunduğu, özellikle İsrailli turistle- 

rin ilgi gösterdiği Naama koyu vardı. Bir intihar eylemcisi, bomba yüklü 

bir otomobili Ghazala Gardens adlı otelin girişinde patlattı. Güvenlik bari- 

yerlerini son sürat geçen otomobil, otelin lobisinin bulunduğu ön kısımda 

büyük bir gürültüyle infilak etti. 

Otelin ön kısmı bombanın etkisiyle harabeye dönerken, en çok can 

kaybının yaşandığı saldırı yeri, Ghazala Otel oldu. Aynı dakikalarda bir- 

çok Avrupalı turistin kaldığı Movenpick otelinin otoparkında da bombalar 

patladı. Otoparkta bir çantayla bırakıldığı sanılan bombalar, ilk ikisi kadar 

hasar yaratmadı. 
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Ürdün’de ABD Gemilerine Füze Saldırısı 

Irak’ta günlük eylemlerini aksatmadan(!) sürdüren El Kaide, 19 Ağus- 

tos 2005 tarihinde ABD savaş gemilerine saldırdı. Ürdün’e sızan iiç El Kai- 

de militanının saldırıdan sonra Irak’a kaçtıkları öne sürüldü. Katyuşa füzesi 

ile ABD’nin Akabe limanında demirli iki ABD savaş gemisine düzenlenen 

saldırıda Ürdün’lü bir asker ölmüş, 7 kişi de yaralanmıştı. 

Bu saldırıyı da, Mısır’daki eylemi üstlenen Ebu Musab El 

Zerkavi’nin liderliğindeki “Irak El Kaide Cihad” örgütü üstlendi. 

2006 Haziran ayında ABD’nin Chicago kentindeki Sears Kulesi’ne 

saldırı hazırlığında bulunduğu öne sürülen 7 kişi yakalandı. Herhangi bir 

patlayıcı madde veya silah bulunmayan bu kişilerin El Kaide yanlısı olabi- 

leceği değerlendiriliyor. 

Almanya’nın Dortmund ve Koblenz tren garlarında patlamaya 

hazır vaziyette bombalı valizler bulundu. 31 Temmuz 2006 tarihinde 

meydana gelen olayın zanlılarının Jihad Hamad ile Yusuf Muhammed 

adlı iki Lübnanlının olduğu belirlendi. Bu kişilerin Hizbut Tahrir El 

İslami yanlısı oldukları öne sürülmüştü. 

İngiltere’de 2006 Ağustos ayında yeniden bir terör alarmı verildi. 

İngiltere’den ABD’ye giden uçaklara saldırı düzenleneceğinin açıklan- 

ması hava yollarının planlarını alt üst etti. 23 kişinin yakalandığı olay- 

larla ilgili, Tayip Rauf ile Raşit Rauf adlı Pakistan’lı kardeşlerin sıvı 

patlayıcılarla uçakları havaya uçurmayı planladıkları öne sürüldü. 

Sızan bilgilere göre ise, ABD yapılacak bu saldırılar. 11 Eylül’ün yıldö- 

nümüne denk getirilecekti. Eylem grubunun lideri ise El Kaide’nin askeri 

sorumlularından Matiur Rehman’dı. İki kez Pakistan Başkanı Müşerrefe 

suikast girişiminde bulunan Rehman’ın başına 175 bin dolar ödül konul- 

muş. 

12 Eylül 2006’da Şam’da ABD elçiliğine saldıran 3 militan öldürüldü. 

2009 yılında yayınlanan Europol tarafından yayınlanan AB’de Terö- 

rizmin Durumu ve Eğilimi adlı raporda, El Kaide örgütünün faaliyetleri 

ele alınken, finans konuda bu örgütle bağlantılı olarak MAGRİP EL KA- 

İDESİ ve ÖZBEK İSLAMİ HAREKETİ gibi oluşumlara dikkat çekili- 

yor. Aynı raporda Irak’ın ABD tarafından işgal edilişinden sonra güçlenen 

benzeri gruplardan EL KAİDE MEZOPOTAMYA  olarak  bahsediliyor. 
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Hindistan’da Kasım 2009’da düzenlenen saldırının ise Pakistan kökenli 

LAŞKAN-A TALİBA’ya atfedilerek, dünyanın çeşitli ülkelerinde El Kaide 

yanlısı çok sayıda grubun bulunduğu gerçeği irdeleniyordu. 

El Kaide’nin ABD semalarında bir yolcu uçağını düşürme planı, 

uçakta bulunan yolcuların müdahalesiyle son anda önlendi. 25 Aralık 

2009 tarihinde Nijjeryalı Faruk Abdülmubtalip adlı El Kaide militanı 

patlakmak istediği kimyasal maddeleri ateşlemek isterken, son anda 

etkisiz hale getirdi. Amsterdam – Detroit seferini yapan uçakta 278 yolcu 

bulunuyordu. El Kaide’nin Yemen koluna bağlı olduğu anlaşılan bu eylem 

teşebbüsünden sonra ABD’nin Yemen’deki El Kaide gruplarına karşı dü- 

zenlediği operasyonlar yoğunlaştı. 

Afganistan’ın Host vilayetinde 1 Ocak 2010 tarihinde CIA mensupları- 

nın bulunduğu bir merkeze düzenlenen intihar saldırısında 8 CIA mensubu 

öldü, 3’ü de yaralandı. El Kaide ile bağlantılı Taliban’a adına düzenlenen 

saldırıyı, çift taraflı casusluk yaptığı iddia edilen, Human Halil Ebu Mulal 

El Balavi adlı Ürdün’lü bir doktor düzenledi. Bir Türk kadın ile evli 

olduğu ortaya çıkan El Balava’nin, eylemi Taliban komutanlarından 

Beytullah Mesut’un ABD tarafından öldürülmesine misilleme olarak 

düzenlendiği açıklandı. İnsansız ABD uçakları tarafından öldürülen 

Beytullah Mesut’un yerine Hakimullah Mesud geçmişti. 

Pakistan Devlet Başkanı Asif Ali Zerdani’nin Mayıs 2009’da yaptığı bir 

açıklama haber ajanslarında yayınlanınca şaşkınlıkla izlendi. 11 Eylül’le il- 

gili üretilen çeşitli teorileri hatırlatan Pakistan Başbakanı Asıf Ali Zerdari, 

11 Eylül saldırısından üç ay sonra El Kaide lideri Bin Ladin’i yakalayarak, 

Bush yönetimine teslim ettiklerini, ancak Ladin’in kısa süre sonra ABD’liler 

tarafından serbest bırakıldığını iddia etti. Bu iddia pek ciddiye alınmadı. 

Mayıs 2009’da ABD’nin New York kentinde bir sinagog önünde bom- 

ba yüklü bir araçla saldırı düzenlemek isteyen El Kaide yanlısı 4 kişi ya- 

kalandı. Bu haberle ilgili ABD basınında çeşitli yorumlar yapıldı. Bazı id- 

diaya göre, 4 zanlı , kendilerine para vaadinde bulunan bir FBI muhbirinin 

kurbanlarıydı! 

2010 yılına gelindiğinde New York’ta bomba yüklü bir araç bulundu. 

Bu iddialara göre ise, araçta bomba değil, patlayıcı yapımında kullanılan 

kimyasal maddeler bulunuyordu. ABD’li yetkililer, olayın arkasında Pakis- 

tan El Kaidesi’nin bulunduğunu açıkladılar. 
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USAME BİN LADİN ÖLDÜRÜLDÜ 

29 Nisan 2011 sabahı Pakistan’ da ADB timlerinin düzenlendiği bir 

operasyon sonucu öldürülen Usame Bin Ladin’nle ilgili ilk açıklama 2 Ma- 

yıs 2011 tarihinde ADB Başkanı Obama tarafından yapıldı. 

Başkan Barack Obama, operasyonda Pakistanlı yetkililerin yardımına 

da değindi. CIA Başkanı Leon Panetta’nın yönettiği operasyon, Endenoz- 

yalı bir El Kaide kuryesinin Pakistan’da yakalanması üzerine başladığı öne 

sürüldü. 

Obama, Ladin’in İslamabad ‘ın Kuzey Doğusunda yer alan Abbotabat 

kentindeki bir evde olduğunun kesinleşmesi üzerine 29 Nisan 2011’de ope- 

rasyon emri verdi. Sabaha karşı ABD timleri Ladin’in bulunduğu müstakil 

evi bastı. Operasyonda Ladin başından vurularak ölü ele geçirildi. 40 da- 

kika süren çatışma sonucu Ladin’in bir oğlu ve dört militan öldürüldü. Üçü 

kadın ikisi çocuk 5 kişi de yaralı olarak ele geçirildi. Operasyona katılan 

apaçi tipi bir Amerikan helikopterinin ise düşürüldüğü öne sürüldü. Ancak, 

Başkan Obama, operasyonda ABD güçlerinin kayıp vermediğini açıkladı. 

11 Eylül saldırısından 10 yıl sonra saklandığı yerin tespit edilerek ölü 

ele geçirilen operasyondan sonra Ladin’in cesedi Amerikalılar tarafından 

denize atıldı. 

ABD’nin, Ladin’in izine 2010 yılı Ağustos ayında ulaştığı iddia edildi. 

Duvarlarla çevrili evde telefon ve internetin olmayışı, çevresinde gelir se- 

viyesi yüksek kişilerin oturması ve bunların büyük bölümünü eski rütbeli 

Pakistanlı subayların oluşturması dikkat çekiciydi. 

Usame Bin Ladin’in ölümünden sonra El Kaide’nin liderliğine Ayman 

el-Zawahri ‘nin geldiği sanılıyor..  

31 Temmuz 2015 tarihinde  Bin Ladin ailesine ait özel bir uçak  

Londra’da esrarengiz şekilde düştü. Uçakta bulunan Bin Ladin’in kız 

kardeşi ile üvey annesi öldü. Uçağın düşürüldüğüne inanılıyor.  

 ABD casusları El Kaide Liderinin yardımcılarundan birine benzeyen 

bir şoförü Pakistan’ın Abbottabat şehrinde takip ederek Ladin’in kaldığı 

eve ulaştılar. Aylar süren istihbarat ve hazırlık çalışmalarından sonra 

SEAL Donanma Timi’yle operasyon düzenlendi.   El Kaide’nin iki 

numaralı ismi olduğu iddia edilen  NAZIR EL VUHAYŞ, 16 Haziran 

2015’de ABD’nin Yemen’de düzenlediği insansız hava aracı saldırısında 

öldü. Vuhayş, 2000 yılında Aden Limanı’nda  ABD savaş gemisine 

yönelik saldırıyı planlamaktan sorumlu tutuluyordu.  
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   2011’de  Kuzey Afrika’da El Kaide’ye bağlı AKİM tarafından 

motobisiklet turu sırasında kaçırılan İsveçli  Johan Gustafsson 27 Haziran 

2017’de serbest bırakıldı.  Useme’nin oğlu Hamza Bin Ladin 2019’da 

Pakistan – Afganistan sınırında düzenlenen saldırı sonucu ABD tarafından 

öldürüldü.  

 

 
HAREKET-İ  İNKILABI  İSLAMİYE AFGANİSTAN 

Hareket-i İnkılabı İslamiye Afganistan, İslami cemiyetleri birleştirmek 

için kurulmuş olmasına rağmen kendisi de ayrı bir hizip oluşturmuştur. 

Hizb-i İslami ve Cemiyet-i İslami arasındaki farklılıkları ortadan kaldır- 

mak ve ikisini bir çatı altında toplamak için kurulmuştur. Medreseden ye- 

tişen ulema ile mektepliler kenetlenmesini sağlamak istemiş, bunda da ba- 

şarılı olamamıştır. 5 Eylül 1978’de, Pakistan’ın Kuvvetta şehrinde muhacir 

olarak yaşayan, bir camide imamlık yapan Afganistan Büyük Millet Mec- 

lisi eski üyelerinden Mevlevi Muhamed Neb-i Muhammedi emirliğinde 

partinin kuruluşu ilan ediliyordu. 

Hareket-i inkılabı İslami Afganistan’ın idari kadrosunu, Afganistan’da 

“Hoca” demek olan “Mevlevi’ler oluşturmaktadır. Özellikle güney vilayet- 

lerindeki cepheleri güçlüdür. Batı’ya karşı ılımlı bir politika izlenmesini 

savunan bir partidir. 

 
HİZB-İ İSLAMİ HALİS 

Mevlevi Muhammed Yunus Halis’in kendi ismi ile anılan bu cemaat, 

Cemiyet-i İslami ile Hizb-i İslami’yi birleştirme hareketi olan İnkılab-ı 

İslami adlı ittihad oluşturulurken meydana geldi. Cihaddan önce gaze- 

tecilik ve yazarlıkla uğraşan Mevlevi Halis, Afganistan’daki baskılar so- 

nucu 1975’de Pakistan’a gitmiştir. Bu cemaat daha çok Menşerhar, Konar, 

Paktia, Kadar gibi Peştun ağırlıklı halkın çok bulunduğu bölgelerde etkin- 

dir. Siyasi olmaktan ziyade, askeri bir görünüm arzeden teşkilatın idari ke- 

simlerinde, daha çok medreselerden yetişmiş alimler bulunmaktadır. 

 
İTTİHADI İSLAMİYİ MÜCAHİDİNİ AFGANİSTAN 

Bu grubun kuruluş maksadı da yine diğer grupları birleştirmekti, ancak 

bu ittihadda fazla devam etmediği gibi yeni bölünmelere sebep oldu. Say- 

yaf, “İttihat” adıyla yeni bir cemaat oluştururken, Mevlevi Nasrullah Man- 
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sur da Hareket-i inkılabı İslamiye’den ayrılıp ayrı bir gruplaşmaya gitti. Bu 

cemaat Afganistan içerisindeki askeri etkisinden çok, dışındaki siyasi faali- 

yetleri ile bilinmektedir. Arap ülkeleri ve halkları ile iyi ilişkilerde bulunan 

Sayyaf’ın şahsı bu cemaati ayakta tutmaktadır. 

 
CEPHE-Yİ  NECATİ MİLLİYATÎ AFGANİSTAN 

Zahir Şah taraftarlarının da desteğiyle 1978 yılında, İmam Rabbani’nin 

soyundan geldiği ifade edilen ve halk üzerinde tarikat silsilesiyle belirli bir 

etkisi olan Sıbgatullah Müceddidi tarafından kuruldu. Teşkilat kozmopolit 

bir yapıya sahiptir. Batı ile ilişkilerini iyi tutmaya önem vermektedir. Gü- 

ney vilayetlerinde daha belirgin olmak üzere, Afganistan içerisinde sınırlı 

bir nüfusa sahiptir. 



315 

 

 

  
 

MEHAZI MİLLİ AFGANİSTAN 

Afganistan halkı üzerinde tarikat dolayısıyla nüfuzu bulunan Pir Sey- 

yid Ahmet Geylani tarafından 1979 yılında kuruldu. Partiyi oluşturan- 

lar şeyh-mürid ilişkisi içerisinde hareket etmektedirler. Batı tipi demokratik 

sistem arzu ediyorlar. İslami kaygıyla değil, Rus korkusuyla kaçıp gelenler 

bu teşkilatta yer almaktadırlar. Aynı zamanda koyu Peştun milliyetçiliğini 

savunurlar. 

 
KUZEY AFGANİSTAN VİLAYETLERİ İSLAMİ İTTİHADI 

1981 yılında Muhammed Azad Beg Kerimi liderliğinde kurulmuş- 

tur. Afganistan’daki diğer partilerde Türklere, ikinci sınıf insan muamelesi 

yapıldığı ve dış kaynaklardan faydalandığı düşüncesi ile, zor durumda ka- 

lan Türk komutanlar tarafından kurulmuştur. 

Parti 1983-84 yıllarında iyice gelişti ve Afganistan’ın kuzey vilayetleri- 

nin tamamını temsil eder hale geldi. Bu parti, Afganistan’da tam bağımsız 

bir İslam Devleti kurulmasını, Afganistan’daki milliyetlerin de nüfusları 

ölçüsünde kurulacak hükümette yer almasını istemektedir. Diğer partiler 

arasındaki çatışmalara karışmamış, komünist rejim devrilinceye kadar ne 

kadar ayrılır olursa olsun, partileri birleşmeye davet etmiştir. Bu parti, ge- 

rek diğer Peştun partilerince, gerekse Rusların ve Batılı ülkelerin burada 

Türklerin kuracağı bir İslam devletinden korkmaları sebebiyle resmen ta- 

nınmamıştır. 

Kuzey Afganistan Vilayetleri İslam İttihadı’nın komutanları, kızıl işgal 

sırasında en yoğun çarpışmaların kuzey vilayetlerinde geçmesinden dolayı 

sivrilmiş kişilerdir. 

Taliban’ın Kabil’de yönetimi ele geçirmesinden sonra ilerlemesini dur- 

duran en büyük güç, bu partiye bağlı gruplardır. Özbek General Raşit 

Dostum’un komutasındaki mücahit gruplar, Taliban’ın kuzeye doğru iler- 

leyişini durdurmayı başarmıştı. 

Türkiye tarafından da desteklenen General Raşit Dostum kuvvet- 

leri ile Taliban kuvvetleri arasında sık sık şiddetli çarpışmalar oluyor. 

Bu çarpışmaların birinde Ahmet Şah Mesut (9 Eylül 2001) bir suikas- 

te uğradı. Gazeteci görünümdeki iki saldırganın düzenlediği suikastte 

Ahmet Şah Mesut ağır yaralandı, yardımcısı öldü. Mesut’un daha son- 

ra öldüğü açıklandı. 
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SHKC (SİNHALA HALK KURTULUŞ CEPHESİ) 

Sri Lanka’da faaliyet gösteren Halk Kurtuluş Cephesi, solcu Sinha-   

la gerillalarınca kuruldu. SHKC, ülkedeki Hind askerlerinin varlığına ve 

azınlık durumundaki Tamillere özerklik verilmesine karşı çıkıyor. Özel- 

likle güvenlik kuvvetlerine karşı saldırılarını sürdüren SHKC’nin 1989 

Haziran-Aralık ayları arasındaki eylemlerinde 1222 gerilla öldü. Bu çar- 

pışmalarda yüzlerce asker de hayatını kaybetti. Ülkenin kuzey kesiminde 

kendilerinden olmayan bazı köylüleri kurşuna dizen bu kanlı örgüt, barış 

görüşmelerine karşı çıkıyor. 

 
JVP 

Sri Lanka’da 1983 yılında başlayan iç savaş sırasında ortaya çıkan JVP, 

Marksist bir strateji savunuyor. Hükümet kuvvetlerine karşı zaman zaman gi- 

riştiği kanlı eylemlerle adını duyuran örgüt, Senhalizler tarafından oluşturuldu. 

JVP adlı gerilla örgütü, ülkedeki Hind kuvvetlerinin geri çekilmesini istiyor. 

 
ENDONEZYA-MASUMİ PARTİSİ 

Endonezya’da İslami hareketin liderliğini, din bilgini ve politikacı Mu- 

hammed Natsir’in görüşlerini savunan “Masumi Partisi”yle “Nahdat-ül 

Ulema” ve “Muhammediyye” akımları sürdürüyor. 1960’da yasadışı ilan 

edilen parti, daha sonra haklarını yeniden elde etmesine rağmen hükümetlere 

katılmayı reddediyor ve halkın arasına karışarak islami tanıtmaya çalışıyor. 

GAM - ÖZGÜR ACEH HAREKETİ (AÇE-SUMATRA) 

Endonezya’da bağımsızlık mücadelesi veren müslüman topluluğun 

oluşturduğu Özgür Aceh Hareketi (AÇE-SUMATRA) Cava Adası’nda faa- 

liyet gösteriyor ve bu adayı kontrol altında tutuyor. 

1976 yılında kurulan örgüt, hükümet kuvvetleriyle giriştiği çatışmalar- 

da 1999 yılında yok olma noktasına geldi. Bünyesinde kadın gerillaları da 

barındıran örgüt halen silahlı mücadeleyi sürdürüyor. 

 
TAMİLLER - LTTE (TAMİL ELAM KURTULUŞ PLANLARI- 

TAMİL HALK KURTULUŞ ÖRGÜTÜ) 

Sri Lanka’nın kuzeyinde faaliyet gösteren ayrılıkçı gerilla örgütleri 

olan Tamiller arasında en güçlü olanları Tamil Elam Kurtuluş Kaplan- 
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ları ile Tamil Halk Kurtuluş Örgütü’dür. Hükümet kuvvetlerinin yanısı- 

ra ülkede bulunan savunmasız müslüman halk, bu örgütlerin ana hedefidir. 

Anayurtları Hindistan olan Tamiller’in Sri Lanka’ya ilk gelişleri çay 

bahçelerindeki işçi ihtiyacını karşılamak amacıyla İngilizlerin gönderme- 

siyle başladı. Irk ayrımından dolayı kendilerine fırsat eşitliği verilmediğin- 

den yakman Tamiller, 1983 yılında silahlı eylemlere başladılar. 

Elam Tamir Kurtuluş Kaplanları yapılanması iki ana karakter altın- 

dadır. İlki Siyasi Yapılanma; Polis, kamu idaresi, mahkeme, idari ofisler, 

imar,tv ve yayın istasyonlarından oluşur. İkincisi Askeri yapılanma; Deniz 

Kaplanları, Kara Kaplanları, Hava Kaplanları, istihbarat, silah satın alma 

ve kadınlardan sorumlu Siyah Kaplan birimlerinden oluşur. 

Elam Kaplanları, diğer Tamil örgütleriyle çatışırken, 1987’de 

Hindistan’ın baskısıyla ateşkesi kabul etti. Ancak ülkedeki Hindistan as- 

kerlerinin sayısı 3 bine çıkınca, çatışmalar yeniden başladı. 

Tamil gerillaları, 1989 yılının başlarında gerçekleştirdikleri bir saldırı- 

da, 21 askeri pusuya düşürerek öldürdüler. En büyük Tamil gruplarından 

olan Elam Kurtuluş Kaplanları, askerlerin güzergahı üzerinde bir patla- 

ma meydana getirmiş, dikkatlerin bu yöne çevrilmesi üzerine de, güven- 

lik kuvvetlerini otomatik silahlarla taramışlardı. Bu eylemden sonra toplu 

katliamlara girişen Tamiller’in yüzlerce kişinin ölümüne neden olan 1989 

yılındaki saldırıları, zaman zaman ülkedeki Hind askerlerine de yöneldi. 

Sri Lanka (Seylan)’da bağımsız bir Tamil devleti kurmak için müca- 

dele eden radikal Tamillerin, muhalefette TULF adlı bir de siyasi partileri 

bulunuyor. 

Saldırılarını günümüzde de aralıksız sürdüren Tamillerin, son üç yılda- 

ki eylemlerine göz attığımızda müslüman halka karşı giriştikleri katliamla- 

rın ne denli tüyler ürpertici olduğunu görüyoruz. 

1990 Haziran ayı içinde, hükümet kuvvetleri ile ateşkes anlaşması ya- 

pıldığı gün, gerillalar polis karakollarına saldırarak 100 polisi öldürdüler. 

Esir alınan 600 polisin cesetleri ise daha sonra bulundu. Amparai bölgesin- 

deki Mittavur köyü’nü basan Tamiller, 62 müslümanı katlettiler. 

29 Temmuzda 10 müslüman köylüyü öldüren Tamiller, 15 Temmuz 

1990’da, 3 otobüsün yolunu keserek, araçlarda bulunan 60 müslümanı 

daha katlettiler. 
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3 Ağustos 1990 günü, Tamil gerillalarından ayrılan ve kendilerine özerk 

bölge verilmesini isteyen gerillalar, Sri Lanka’daki iki ayrı camiyi makinalı 

tüfekle taradılar. Akşam namazını kılmakta olan 150 kişi katledildi. Saldırı- 

da 100’den fazla müslüman da yaralandı. 

11 Ağustos’ta Tamil gerillaları 100 müslümanı daha kurşuna dizerek 

öldürdüler. 23 Kasımda Tamiller’in askeri bir kampa saldırısında ise 79 

gerilla öldürüldü. Aralık ayındaki çatışmalarda ise 18’i asker 22 kişi öldü. 

Bir başka bölgedeki çatışmalarda 300 müslüman ile Tamil üyesi öldü. 

Sri Lanka Savunma Bakanı Ranjan Wijeratne, 2 Mart 1991 günü 

otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 4 korumasıyla 

birlikte havaya uçtu. Yoldan geçen 30 kişi de yaralandı. Mart ayının ilk haf- 

tasında 300 Tamil, 78 asker öldü. 20 Haziranda, bir askeri karargahta bomba 

yüklü kamyonun patlaması sonucu, 37’si asker 60 kişi daha öldü. Temmuz 

ayında, Tamiller’in elinde bulunan Elephant Pass Kampı’nı geri almak için 

saldırıya geçen ordu birlikleri, 450 gerillayı öldürdüler. 31 asker de çatışma- 

larda öldü. Ayrıca Sri Lanka’nın Batticaloa bölgesindeki Saddam Hüseyin 

isimli kasabaya saldıran Tamiller 5 kişiyi öldürdüler. Tamil grupları arasın- 

daki çatışmalarda 20’si sivil 29 kişi; Niyedella Köyü’nde de 22 müslüman 

balta ile doğranarak katledildi. Marksist gerillalar ile diğer gruplar arasında 

çıkan bir başka çatışmada 32 kişi öldü. 24 Ocak 1992 tarihinde, gerillaların 

bombaladığı otobüste bulunan 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. 

Tamillerin müslüman halka yönelik saldırıları her geçen gün artarak de- 

vam etti. Batticaloa bölgesinde treni durduran Tamiller, yolcular arasından 

seçtikleri müslümanları kurşuna dizdiler. Aynı bölgede devriye gezen 18 

asker ile 8 polisi 30 Temmuzda öldüren gerillalar, Trincomalec bölgesinde 

de 5 polisi katlettiler. Ağustos ayındaki saldırılarda da, müslüman köylüler 

acımasızca katledildi. Operasyonlarda ise 30 gerilla öldürüldü. 1992 Kasım 

ayındaki çatışmalarda, Tam i gerillalarından 300’ü yakalandı. 125 gerilla 

ile 85 asker öldü. Bu arada, Tamillerin Ampari bölge lideri Yogaraja, polise 

teslim olmamak için siyanür içerek intihar etti. Kasımın ilk haftasındaki 

çatışmalarda 30 kişi ölürken, bir intihar komandosu motosiklet ile Deniz 

Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Clancey Fernando’yu öldürdü. 

Tamil gerillalarından 5 kişilik bir grup, 1993 yılının Nisan ayında gizlice 

Türkiye’ye geldi. İngilizler tarafından Kuveyt üzerinden İstanbul’a getirilen 

Tamil militanları, bir süre Şişhane’deki İngiliz Angelekan Kilisesi’nde barın- 

dırıldıktan sonra, siyasi mülteci olarak havayolu ile Londra’ya götürüldüler. 
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Bu sırada Sri Lanka’daki çatışmalar sürüyordu. 24 Temmuz 1993’de, 

gerillaların Hell Oya bölgesindeki saldırısında 15 sivil, 23 asker öldü. Sri 

Lanka’nın kuzeyindeki Jaffna Yarımadası yakınlarındaki bir askeri üsse 9 

Kasım 1993’de düzenlenen gerilla saldırısı sonucu 500 asker öldü. 

Tamil militanları en büyük eylemlerinden birini 23 Ekim 1994 ta- 

rihinde gerçekleştirdi. Muhalefet partisinin miting düzenlediği alana 

giren bir kadın militan, üzerindeki bombayı infilak ettirerek faciaya 

neden oldu. İntihar saldırısında 60 kişi hayatını kaybetti. 100’den faz- 

lası da yaralandı. 

1996 Eylül ve Ekim aylarında Sri Lanka ordusu ile Tamil gerillaları arasın- 

da çatışmalar yoğunlaştı. Hükümet kuvvetlerinin düzenlediği geniş çaplı ope- 

rasyonlar sırasında, gerillaların kalesi olarak bilinen Klinochchi kenti düştü. 

12 Aralık 1996 günü gerillaların Pulukunawa’daki komando, kampına 

saldırıp 39 kişinin öldürülmesinden sonra çıkan çalışmalarda 73 kişi daha 

öldü. Devam eden çatışmalarda 7 Tamil gerillası öldürüldü. Bir askeri kon- 

voya düzenlenen saldırıda ise 10 asker öldürüldü. 

1996 yılında gerçekleştirilen önemli eylemlerden biri de Batticala ken- 

tinde bir budist töreni sırasında 14 kişinin ölümü 30 kişinin yaralanmasıyla 

sonuçlanan bombalı saldırı oldu. 

 
Sri Lanka Devlet Başkanı’na Bombalı Saldın 

19.12.1999 günü Sri Lanka Devlet Başkanı Çandrika Bandaranai- 

ke Kumaratunga, başkan Colombo’da uğradığı bombalı suikast girişi- 

minden koruma görevlilerinin büyük ustalığı ve fedakarlığı sayesinde 

yaralı kurtulduktan sonra hastaneden ulusuna seslendi. 

Çok miktarda kan kaybeden ve gözünden ameliyat olan, bomba parça- 

ları vücudundan çıkarılan 54 yaşındaki Sri Lanka’nın kadın devlet başka- 

nı Kumaratunga, devlete bağlı basın-yayın organlarının yayınıyla ulusuna 

seslenerek, “Sakin olalım, ulusal ahengimizi bozmayalım” dedi. Kumara- 

tunga olay günü Colombo belediye meclisi binası önünde 21 Aralıktaki 

devlet başkanlığı seçimi için propaganda konuşmasının sonuncusunu ta- 

mamladıktan sonra makam aracına bineceği sırada 5 metre yanında bom- 

ba patlamıştı. Koruma görevlileri, Devlet Başkanı’nın üstünde o an kal- 

kan oluşturarak Başkan’ın daha büyük yara almasını önlerken, Muhafız 

Birliği’nden yüksek rütbeli bir subay da ölmüştü. Kumaratunga yaralandığı 
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anda, ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Parti’nin Colombo’nın dış ma- 

hallesindeki mitingi de bombayla kana bulandı. iki saldırıda toplam 33 kişi 

öldü, 180 kişi yaralandı. 

Bombalı saldırıları üstlenen olmadı. Ancak Kumaratunga, ülkeyi 1983 

yılından beri terör batağına sürükleyen, 61 bin kişinin ölümüne yol açan 

dünyanın en tehlikeli terör örgütlerinden Tamil Elam Kurtuluş Kaplanları‘nı 

(LTTE) bu bombalama olaylarından sorumlu tuttu. 

LTTE, bugüne dek, eski Devlet Başkanı Ranasinghe Premadasa,  ılım- 

lı Tamil politikacıları, milletvekilleri, Hindistan’ın eski Başbakanı Rajiv 

Gandi’ye yönelik ölümcül suikastlarıyla tanınıyor. 

Rajiv Gandi, Mayıs 1991 ‘de Hindistan’ın güneyindeki Tamil Nadu 

eyaletinde çıktığı seçim gezisinde kendisine çiçek sunmak üzere yaklaşan, 

bedenine bombalar sarılı intihar eylemcisi kadının, ayaklarını öpmek için 

hamle yaptığı sırada kadınla birlikte parçalanarak ölmüştü. İntihar eylemi 

yapan militanın, örgütün yalanlamasına karşılık mahkeme zabıtlarıyla Ta- 

mil militanı olduğu belirtilmişti. 

Sri Lanka’nın Tamil Elam Kurtuluş Kaplanları örgütü adanın kuzeydo- 

ğusunda ayrı devlet kurmak istiyor. Birçok terör eylemine girişen örgütün 

1983 yılından beri ordu ile giriştiği savaşta 61 bin insan öldü. Tamil Kaplan- 

ları, kendilerine yönelik ordu operasyonlarını destekleyen ve Sri Lanka’ya 

asker sevketmiş olan Gandi’nin yanı sıra barış girişimi yanında kararlılıkla 

bağlatmak zorunda kaldığı askeri operasyondan ötürü Kumaratunga’dan da 

nefret ediyor. Tamil Kaplanları, Gandi’yi kendilerinin öldürmediğini iddia 

etmiş, ama tüm göstergeler, suçun onlar üzerinde olduğunu tescil etmişti. 

Tamil Kaplanları’nın lideri Velupillai Prabhakaran, yakın dönemde ge- 

rillalarıyla kutladığı yıldönümünde, “Tamiller, ateşten insanlardır, düşma- 

nın silah gücünü beyin güçleriyle yok ederler” diyordu. 

25 Eylül 1959’da suikasta kurban giden Başbakan W.R.D. 

Bandaranaike’nin dul eşi eski başbakan Sirimavo Bandaranaike’nin kızı 

olan 54 yaşındaki Çandrika Kumaratatunga, 12 Kasım 1994’te devlet 

başkanlığı makamını devraldı, 14 Kasım 1994’de de annesi Sirimavo 

Bandaranaike’yi (83) yeniden başbakan atadı. 

1994’teki devlet başkanlığı seçim kampanyasında da, şimdi anamu- 

halefet partisi olan Birleşik Ulusal Parti’nin adayı, bombalı suikastta 

öldürülmüştü. 
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Hükümetin Barış Yaklaşımına da Karşı 

Kumaratunga, Tamil Kaplanları ile barış için çok uğraştı. Silah bırakan Ta- 

mil militanları, belediye seçimlerinde aday bile olabildiler ama LTTE ateşkesi 

bozdu ve acımasız savaşı sürdürdü, ılımlı Tamilleri katletmeye devam etti. 

LTTE, son haftalarda 100 kadar köyü ele geçirdi ve kuzeyde ordunun 

en önemli üssüne yaklaşmayı başardı. Sri Lanka Savunma Bakanlığına 

göre, yalnızca geçen hafta 500 LTTE militanı ve asker öldü. 

Gandi’nin, kendisine bombalı çiçek buketi sunan Tamil intihar koman- 

dosu kadın tarafından öldürüldüğü güneydeki Tamil Nadu eyaletini Sri 

Lanka adasından ayıran, arada sadece 48 km genişliğindeki Palk Boğazı. 

Parlamenter demokrasiye sahip Sri Lanka’da, Sinhai halkı toplam 18.8 

milyon nüfusun yüzde 76’sını oluşturuyor ve büyük çoğunlukla Budist. Bü- 

yük çoğunlukla Hindu olan Tamil halkı ise nüfusun yüzde 18’ini oluşturuyor. 

Esi adı Seylan olan Sri Lanka adasında Müslümanlar, nüfusun yüzde 

7’lik kesimini oluşturuyor. 

Yetişkinlerde okuma-yazma oranı yüzde 90, 1000 doğumda çocuk ölü- 

mü 16 ve en önemlisi Sri Lanka, gelişmekte olan ülkeler arasında yılda 

yüzde 1‘lik nüfus artışıyla gayet iyi bir istatistiğe sahip. 

 
Sri Lanka’da Büyük Operasyon 

22.01.2001 günü Sri  Lanka’da,  başkent  Kolombo  yakınlarındaki  

bir bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve düzenlenen operasyonda 

1400’ün üzerinde Tamil militanı gözaltına alındı. 

Yaklaşık 800 bin kişinin yaşadığı sanayi bölgesi Gampaha’da ge- 

ceyarısı ilan edilen sokağa çıkma yasağının amacı, yetkililer tarafından 

“Kolombo’da şiddet eylemleri düzenlemek için bölgede saklanması muh- 

temel militanları gözaltına almak” olarak açıklandı. 

Sri Lanka’nın başkent yakınlarındaki tek havaalanına giden yol Gam- 

paha bölgesinden geçiyor. 

Tamil militanlarının geçen ayki bombalı saldırılarının ardından başkent 

ve çevresindeki güvenlik önlemleri artırılmıştı. 
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Tamil Elanı Kurtuluş Kaplanları, ülkenin kuzey ve doğusunda ba- 

ğımsızlık için 1983’ten bu yana mücadele ediyor. 

27.01.2001 günü Sri Lanka’nın kuzeyindeki Vavuniye kentinde postane 

binasına düzenlenen bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 

31 kişi de yaralandı. 

Askeri yetkililer ve görgü tanıklarının ifadelerine göre, bir paket içine 

gizlenmiş bombanın yol açtığı şiddetli patlamada ölenler arasında aileleri- 

ne para gönderen askerler de bulunuyor. 

Postane binasında büyük hasara yol açan patlamada, yaralananların ba- 

zılarının durumu ağır olarak nitelendirildi. 

Yetkililer, olay yerindeki ilk incelemelere göre, bombalı paketin, ayrılıkçı 

Tamil gerillaları tarafından gönderildiğinin tahmin edildiğini belirttiler. 

Başkent Kolombo’nun 220 kilometre kuzeydoğusunda olan ve hükümete bağlı 

askeri üslerin bulunduğu Vavuniya’daki saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı. 

Kolombo’da Aralık ayında düzenlenen bombalı saldırılardan da sorum- 

lu tutulan Tamil Elam Kurtuluş Kaplanları (LTTE) ile ordu birlikleri arasın- 

daki çatışmalar sürekli devam etti. 2000 yılına gelindiğine yine bir askeri 

kampa saldıran gerillalar, öldürdükleri 42 askerin cesedini Kızılhaç yetkili- 

lerine teslim etti. Bunun üzerine Mayıs ayında ordu birliklerinin karşı sal- 

dırıları başladı ve Cafna bölgesinde 100’den fazla gerillanın öldürüldüğü 

açıklandı. Aynı günlerde, askeri bir aracın mayına çarpması üzerine 8 kişi 

daha öldü. Eylül ayında ise, LTTE’nin başkent Kolombo’da düzenlediği 

intihar saldırısı sonucu 3 kişi öldü. 

Son yıllardaki en önemli Tamil saldırısı, 24 Temmuz 2001 tarihinde 

gerçekleşti. Ordunun gerillalara karşı başlattığı büyük operasyonun 18. yı- 

lında Katunayake askeri havaalanına saldıran Tamiller, birçok savaş uçağı 

ile sivil havaalanında bulunan bazı yolcu uçaklarına havaya uçurdu. 

Sri Lanka’da 1983 yılından beri 70 bin kişinin ölümüne neden olan 

Tamil Kaplanları’nın lideri Velupillai Prabhakaran 18 Mayıs 2009’da 

örgütün üst düzey dört yöneticisiyle birlikte öldürüldü. 
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ULUSAL TEVHİD CEMAATİ (UTC) 

 

El Kaide ekolündeki örgütlerden biri... Sri Lanka'da 21 Nisan 2019’ 

da Pazar günü Paskalya kutlamaları sırasında otel ve kiliselere 

düzenlenen, en az 321 kişinin yaşamını yitirdiği, 500'den fazla kişinin 

de yaralandığı 8 bombalı saldırının sorumlusu UTC olduğu Hükümet 

yetkililerince açıklandı.. Üç Türk’ün de hayatını kaybettiği Sri 

Lanka’daki saldırı Pazar günü 8 ayrı noktaya düzenlenmişti.      

 

 
 

MORO (MİLLİ BAĞIMSIZLIK CEPHESİ) 

Filipinler’in güneyindeki Mindano bölgesinde bağımsızlık için müca- 

dele veriyor. Nur Misuari’nin liderliğindeki MORO gerillaları, müslüman 

bir devlet kurabilmek arzusuyla çeşitli bombalama, sabotaj ve silahlı sal- 

dın eylemlerinde bulunuyor. MORO temsilcileri, 1977 yılından beri İslam 

Konferansı’na gözlemci olarak katılıyor ve her an bağımsızlık ilan edebi- 

leceklerini söylüyorlar. 

Milli Bağımsızlık Cephesi’nin lideri Nur Misuari, çok sayıda Fili- 

pinlinin İsrail Gizli Servisi MOSSAD tarafından casus olarak kullanıldı- 

ğını öne sürmüştü. 

MORO örgütünün Müslüman gerillaları, uzun görüşmelerden sonra 25 

Ocak 1991 ‘de, Filipin Hükümeti’yle anlaşmaya vardı. “Yönetime des- 

tek” sözü veren gerillalar, düzenlenen bir törenle silahlarını teslim et- 

tiler. Ancak barış fazla sürmedi. 

MORO gerillalarının 1995 yılındaki en büyük eylemleri, 5 Ocakta Min- 

danao Adası’nda bir şehri basarak 100 kişiyi öldürmeleriydi. 

Hükümet kuvvetleriyle gerillalar arasında çatışmalar 1999-2000 yılla- 

rında da devam etti. Her iki taraftan da yüzlerce kişi hayatını kaybetti. 

 

Filipinler’de  müslümanların bulunduğu bölgeye  2019 yılı Ocak 

ayında özerklik verilmesiyle örgüt yeni bir yapılanmaya gitti. Yapılan 

açıklamada, hükümet ile varılan anlaşmaya göre Moro militanları yeni 

kurulacak hükümette polis gücünü oluşturacaktı. 
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MILF (MORO İSLAM KURTULUŞ CEPHESİ) 

Filipinler’de örgütlenen MILF, Moro topraklarında islamiyete dayalı 

bir düzen kurmayı amaçlıyor. Örgütün liderliğini, Pakistan’ın Lahor ken- 

tinde bulunan Selamet Haşimi yapıyordu. 

Moro İslami Kurtuluş Cephesi militanları, orduya ait bir karargaha dü- 

zenledikleri saldırı sırasında bir otobüste bulunan 70 kişiyi rehin aldılar. 3 

Mayıs 2000 tarihinde meydana gelen bu olayda rehin alınanlardan 20’si 

gerillaların elinden kaçmayı başardı. Adanın güneyindeki Cotabato kenti 

civarında da geri kalan rehineler, gerillalar tarafından serbest bırakıldı. 

LTTE tarafından düzenlenen intihar saldırıları, 2000’li yıllarda da de- 

vam etti. En önemli intihar saldırılarından biri 16 Ekim 2006 tarihli saldırı- 

dır. Habarana’da Deniz Kuvvetleri konvoyuna karşı düzenlenen bu saldırı- 

da 102 asker ölmüş, 100 kişi de yaralanmıştır. 
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EBU SEYYAF GRUBU 

Filipinler’de faaliyet gösteren İslamcı gerilla gruplarından biri 

olan bu örgütün lideri Ebu Sayyaf olduğundan, aynı adla anılıyor. El 

Kaide yanlısıdır. 

Ebu Sayyaf Grubu’nun en önemli eylemi bir grup turistin rehin alın- 

masıdır. Çeşitli ülke vatandaşlarının bulunduğu 27 kişilik turist kafilesini 

rehin alarak adını bir anda tüm dünyaya duyuran örgüt, rehinelerin bırakıl- 

ması karşılığında cezaevinde bulunan yandaşlarının serbest bırakılmasını 

ve yüklü miktarda para istemişti. Rehinelerin bazı aileleri istenilen parayı 

ödeyeceğini açıklamasına rağmen hükümet gerillalara taviz vermeyi red- 

detti ve operasyona başladı. Ordu kuvvetlerinin üzerine gelmesi üzerine 

sürekli yer değiştiren gerillaların elinde bulunan rehinelerden 4’ü 3 Mayıs 

2000 tarihinde kaçarak 40 gün sonra özgürlüklerine kavuştu. 

Daha sonraki gelişmelerde Libya lideri Kaddafi devreye girdi. Örgütün 

rehine başına istediği 1 milyon doları fidyeyi ödemeyi kendilerinin kabul 

ettiğini açıkladı. 

20 Mart 2000 tarihinde 22’si çocuk olan rehinelerle ilgili Basilan ada- 

sındaki operasyonların devam etmesi üzerine Ağustos ayında rehinelerin 

büyük kısmını serbest bırakmakla birlikte, 2 Finlandiyalı, 3 Fransız, 1 Al- 

man ve 12 Filipinliyi bırakmadı. 

Ebu Seyyaf örgütünün elindeki Amerikalı Jeffrey Schilling, ordunun 

düzenlediği operasyonla 12 Nisan 2001’de kurtarıldı. 

Filipinler’de 24 Nisan 2001 tarihinde hükümet güçleri ve Müslüman 

ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda 24 kişi öldii. Zamboanga kentinin 

güneyindeki Basılan adası yakınında bulunan Taplantana Adası’nda Ebu 

Seyyaf militanlarıyla ordunun organize ettiği milisler arasında çıkan çatış- 

mada 18 milis ve 6 Ebu Seyyaf militanı öldü. 

Ebu Seyyaf militanları, 2001 yılında da 3’ii ABD’li 20 turisti 

Filipinler’in Palawan Adası’ndaki Dos Palmos turistik tesislerinden kaçır- 

dı. Filipin Hükümeti bu olaydan sonra, militanlarla ilgili bilgi getirenlere 2 

milyon dolar ödül verileceğini açıkladı. 

8 Temmuz 2001’de General Santoz kentinde düzenlenen bir operasyon- 

da örgütün üst düzey komutanlarından “Global” kod adlı Necmi Sabtullah 

bir villada yakalandı. 
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21 Ağustos 2001 günü kaçırdıkları iki Çinli turisti öldüren Ebu Seyyaf 

militanlarından 20’si öldürüldü. 

20 Haziran 2002’de Filipinler’deki Ebu Sayyaf örgüt liderlerinden 

Ebu Saba düzenlenen operasyon sonucu öldürüldü. Bu olayın intikamı 

için, El Kaide bağlantılı Ebu Sayyaf gerillan Julo adasında alıkoyduk- 

ları 2 rehinenin başlarını uçurarak öldürdüler. 

 
ARAKAN İSLAMİ HAREKET 

Burma müslümanlarının Arakan bölgesinin kurtuluşu için kurdukları 

“Arakan Mücahitler Birliği” bölgede yaşayan bütün müslüman halkın 

desteğine sahip. Bölgede ayrı ayrı mücadele veren yedi islami gruptan dör- 

dünün birleşmesiyle kurulan Arakan İslami Hareket, diğer örgütler gibi, 

bölgeye özerklik verilmesi ve bu bölgede İslami kanunların tam olarak uy- 

gulanması yolunda mücadele veriyor. 

 
EL ZÜLFİKAR GERİLLALARI 

Adını eski Başbakan Zülfikar Ali Butto’dan alan örgüt, 1970 yılında 

Pakistan’da kuruldu. Çeşitli terör eylemleri ile 20 yıldır adını duyuran El 

Zülfikar Gerillaları’nın Libya’dan para yardımı aldığı sanılıyor. Hindistan 

ve Afganistan’da eğitildiği öne sürülen gerillalar, 26 Mart 1991 günü Sin- 

gapur Hava Yollan’na ait bir uçağı kaçırdılar. Benazir Butto ile görüşme 

talep eden 3 gerilla ölü ele geçirildi. 

 
İSLAMİ CEMAAT 

Bu örgüt Cemaati İslamiye adıyla da anılmaktadır. Malezya’daki İran 

bağlantılı İslami Hareketlerin yanı sıra Endenozya’da faaliyet gösteren El 

Kaide’nin bir kolu olan İslami Cemaat, batılı hedefle- re yönelik 

eylemlerle adını duyurdu. Cakarta’da ABD’li turistlerin kaldığı otele 

düzenlediği intihar saldırısı ile onlarca kişinin ölümüne neden olan örgüt 

lideri Nurdin Muhammed Top 8 Ağustos 2009’da 18 saat süren silahlı 

çatışma sonucu öldürüldü. 

 
CEMAAT-Î İSLAMİ 

Pakistan’da islamı hareketin öncülüğü, Seyyit Ebulala el Mevdudi’nin, 

1941’de 75 arkadaşıyla birlikte kurduğu Cemaat-i İslam teşkilatı tarafından 

sürdürülüyor. Pakistan’da son derece etkili olan örgüt, Kur’an’ın hükümle- 

rinin uygulanması için mücadele veriyor. 



321 

 

 

Lider kadroya yönelik yargılamalar ve idamlar 

Başbakan Şeyh Hasina tarafından bağımsızlık savaşı sırasında 

işlendiği iddia edilen suçların cezalandırılması için 2009'da kurulan 

Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi, şimdiye kadar çok sayıda kişi 

hakkında idam kararı verdi. Bunların büyük kısmı, ülkenin İslami 

değerleri savunan en büyük partisi Cemaat-i İslami liderlerinden 

oluşuyor. 

Mahkeme tarafından suçlu bulunan ve idam cezasına mahkum edilen 

ilk kişi, Cemaat-i İslami Partisi'nden Abdülkelam Azad olmuştu. 

Ülkeden ayrıldığı için gıyabında yargılanan Azad, Ocak 2013'te idam 

cezasına çarptırılmıştı. 

Partinin Genel Sekreter Yardımcısı Abdülkadir Molla, Şubat 2013'te 

ömür boyu hapse mahkum edilmiş, 17 Eylül'de cezası Temyiz 

Mahkemesince idama çevrilmiş, Aralık 2013'te cezası infaz edilmişti. 

Molla, idam edilen ilk Cemaat-i İslami lideri olmuştu. 

Mahkemenin 90 yıl hapse mahkum ettiği Cemaat-i İslami'nin 92 

yaşındaki lideri Gulam Azzam da 23 Ekim 2014'te hapishanede 

ölmüştü. 

Azzam'ın ardından partinin liderliğini üstlenen Motiur Rahman 

Nizami ise 29 Ekim 2014'te idama mahkum edilmişti. Kararın üst 

mahkeme tarafından onanmasının ardından Nizami, 10 Mayıs 2016'da 

asılmıştı. Nizami'nin idamı, uluslararası toplum tarafından tepkiyle 

karşılanmıştı. 
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TAYLAND-İSLAMİ ÖRGÜTLER 

Tayland’ın güneyindeki Patani bölgesinin bağımsız bir İslam devleti 

haline getirilmesi amacıyla 16 örgüt mücadele veriyor. Bu örgütlerin en 

önemlileri, Hacı Kerim’in “BÜYÜK PATANİ HAREKETİ”, Bedril 

Hamdan’ın “PATANİ ULUSAL KURTULUŞ CEPHESİ”, Muham- 

med Muhiddin’in “PATANİ BİRLEŞİK KURTULUŞ TEŞKİLATI” 

ve Hacı Baha Dilen’in “MÜCAHİT PARTİSİ”dir. Bu örgütler silahlı ey- 

lemleriyle, ilk aşamada, Bangkok yönetimi tarafından desteklenen budist 

göçünü durdurmaya çalışıyorlar. 1990 Nisan ayının ortalarında Tayland’ın 

başşehri Bangkok’ta bir sinemaya atılıp 18 kişinin ölümüne, 50 kişinin de 

yaralanmasına sebep olan bombayla bu örgütün ilgisi olup olmadığı bilin- 

miyor. 

 
GÜNEY KORE’DE TERÖR 

Kore’nin cumhuriyetçi kanadım oluşturan Güney Kore’deki terör olayları, 

daima komünist Kuzey Kore’nin desteği veya organizasyonuyla gerçekleş- 

mektedir. Ülkede teşkilatlanan komünist gruplar. Kuzey Kore ile birleşmek 

için çeşitli eylemlere girişmişlerdir. Özellikle üniversite gençliğini etkileri altı- 

na alan komünistler, kitlesel eylemlerle Güney kore yönetimini sarsmaya plan- 

lamışlardır. Öğrencilerin polisle sık sık çatışmaları 1989 yılının Nisan ayında 

6 polisin ölümüyle sonuçlandığı gibi kanlı olaylara da sebep olmuştur. 

Kuzey Kore ajanı bayan Kim Hyon Mui bir yardımcısıyla birlikte, 1987 

yılında Seul-Bahreyn uçağına bir radyo içinde yerleştirdikleri bomba- 

yı koymuştu. Uçağa yerleştirilen bu bombanın patlaması üzerine 115 

yolcu ve mürettebattan kurtulan olmamıştı. Kuzey Kore ajanı olduğunu 

itiraf eden ve mahkemede ağlayarak pişmanlığını dile getiren Kim Hyon 

Mui, olay sırasında kendisine uyuşturucu verildiğini, emri ise Kuzey kore 

liderinin oğlu olan ve ülkenin iki numaralı yöneticisi Kim Sung’dan al- 

dığını itiraf etmişti. Yargılandığı mahkemede idama mahkum edilen Mui, 

yakalandığı sırada siyanürle intihar etmek istemişti. 

Uzak Doğu ülkelerinde görülen öğrenci olaylarına Tayland’da da 

rastlandı. 1992 Mayıs ayındaki öğrenci gösterileri, başbakan Suchinda 

Kraprayoon’un istifa etmesi ve serbest seçimlere gidilmesine neden oldu. 

Demokrasi yanlısı bu gösteriler sırasında Bangkok adeta savaş alanına dön- 

dü. 100’den fazla kişinin öldüğü olaylarda, binlerce kişi tutuklandı. 
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HANAHDE KULÜBÜ (TEK KULÜP) 

Güney Kore Ordusu içinde faaliyet gösteren bu örgüt, askeri bir darbe 

ile yönetime el koymayı amaçlıyor. Çoğunluğu Kyongsanp eyaletinden 

gelen kişilerin oluşturduğu bu örgütün varlığı, Güney Koreli yetkililer ve 

komutanlar tarafından sürekli yalanlanıyor. 

 
BODO GÜVENLİK GÜCÜ 

Yüzlerce ayrılıkçı örgütün bulunduğu Hindistan’da Bodo Kabilesi’nin 

örgütü olan “Bodo Güvenlik Gücü” Assam bölgesinde özerklik istemek 

için yasa dışı eylemlerde bulunuyor. Örgüt silahlı saldırıların yanısıra 

çok sayıda bombalı saldırıları da gerçekleştiriyor. 

Bodo, son olarak 1992 Kasım ayında meydana gelen bazı eylemleri 

üstlendi. Assam’daki patlamalarda 40 kişi hayatını kaybetti. Guvvahati’de 

bir otobüse yerleştirilen uzaktan kumandalı bombanın patlaması sonucu da 

38 kişi ölmüştü. 

 
CHUKAKU-HA (ÇEKİRDEK GRUBU) 

1963 yılında kurulan bu örgütün amacı, Japonya’daki liberal rejimi yı- 

karak yerine sosyalist bir hükümeti işbaşına getirmektir. Takuji Mukai ve 

Higeo Yamamari’nin yönettiği sanılan örgütün 3000 üyesi bulunuyor. Faa- 

liyetini halen sürdüren bu örgütün kanlı eylemleri yoktur. Birkaç yaralama- 

nın dışında, bombalı eylemleri daima maddi hasarla son bulmuştu. Örgüt, 

özellikle havaalanları ile Japonya’daki ABD tesislerine yönelik bombalı 

saldırılar düzenlemiştir. 

 
JAPON KIZIL ORDUSU (JRA) 

1960’lı yıllarda, japon sol grupları, ABD emperyalizmi ve Vietnam sa- 

vaşıyla birlikte eylemlere başladı. 1968 yılı sonrası dünya devrimini ger- 

çekleştirmek amacıyla ortaya çıktı. (Japon Kızılordu (Red Army Facti- 

on) daha sonra üç ayrı gruba bölündü, Yo-do Grubu Kuzey Kore’de, 

Birleşik Kızıl Ordu Grubu Japonya’da, Japon Kızıl Ordu Grubu ise 

Lübnan ve Filistin’de örgütlenerek eylemlerde bulunmuştur.) 

Örgütün soğuk savaş döneminde şiddet saldırıları artmıştır. Önceleri 

Japon Komünist Partisi’nin silahlı kolu olan Kızıl Ordu Grubu, Fu- 

sako Shigenobu ve Tsuyoshi Okudaira tarafından yeniden yapılan- 
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dırıldı. Ortadoğu ve Avrupa’da da örgütlendi. Filistinlilerle ortak 

eylemler yaptı. İlk eylemini 1974’te Lahey’de Fransız Büyükelçiliğini 

basarak gerçekleştirdi. 11 Elçilik görevlisini rehin alan örgüt, Hollanda 

Hükümeti’nden 300 bin dolar fidye aldı. Fransa’nın da JKO üyesi Yoshis- 

bi Yamada’yı serbest bırakmasıyla bu eylem sona ermiştir. (Diğer önemli 

bazı eylemleri:1974 - Tokyo’da mitsubishi fabrikasına saldırı 8 ölü. 1975 

- Kulala Lumpur’da Amerikan ve Japonya elçiliklerinde 53 kişinin rehin 

alınması. 1974 - Paris - Tokyo seferi yapan japon uçağının kaçırılma- 

sı. 1986 - Jakarta’da ABD ve Japon elçiliklerine roketli saldırı. Ka- 

nada Elçiliği yakınlarında bomba yüklü kamyonun patlatılması. 1987 

- Roma’da ABD ve İngiliz elçiliklerine bombalı saldırı. 1988 - Nepal’da 

5 ABD’linin öldürülmesi. 1990 - Kgoto ve Tokyo’da kraliyet sarayları- 

na bombalı saldırı). 

Dünyanın en kanlı Marksist örgütlerinden biri olan Japon Kızıl 

Ordusu’nun aslı “Kyosan-Sekingunha” (Komünistlerin Kızıl Ordu 

Grubu)’dur. Sekingunha yıkılmadan önce çeşitli ülkelerde aynı zamanda 

yapılacak silahlı isyanlar yoluyla dünya çapında gerçekleştirebileceği bir 

devrim hareketi için denizaşırı eylemci esaslar oluşturmayı amaçlamıştır. 

Bu nedenle de eylemcilerini Demokratik Öğrenci Demeği (SDS) ve Si- 

yah Panterler (BPP) ile temas kurmak üzere gizlice ABD’ye yollamıştır. 

Japon Kızıl Ordusu, dişi militan Fusako Shigenebu tarafından kurulmuştur. 

(Fusako, makyaj yaptıkları gerekçesiyle örgüt içinde 14 bayan militanı öl- 

dürtmüştür). Merkezi bir dönem Lübnan’da bulunan örgüt, Filistin örgütle- 

riyle sıkı işbirliği işindedir. 

Japonya’da maddi gelirinin yüksek olmasıyla tanınan bu örgüt, Batı, 

ortadoğu ve Asya’da diğer Marksist örgütlerle birlikte kanlı eylemler dü- 

zenledi. Özellikle 1972-1977 yılları arasında birçok uçak kaçırma eylemini 

gerçekleştiren Japon kızıl Ordusu’nun liderleri Miss Yuki kod dalı Shige- 

nebu ile Haruo Woko ve 25 civarında militanın, Lübnan’da gerilla kamp- 

larında ve Avrupa’daki terör örgütlerince saklanmıştı. Osamu Maruoka ve 

Yu Kikumura isimli militanlar, Tokyo ve ABD’de 1987-1988 yıllarında 

tutuklanırken, örgütün ünlü militanlarının izine rastlanmadı. Japon Kızıl 

Ordusu’nun çok sayıda militanı yakalanamamıştır. 

Ancak, 1970’Ii yıllarda birçok kanlı olayın sorumlusu olan örgütün bir 

numaralı lideri “imparatoriçe” lakaplı Fusako Shingenebu, 2000 yılı Kasım 

ayında yakalandı. Lübnan’da yaşadığı sanılan Japon Kızıl Ordusu’nun 
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55 yaşındaki lideri Shigenebu, Japonya’nın batısındaki kırsal bir ka- 

sabada ele geçirildi. 

Japon Kızıl Ordusu’nun adı en son 11 Eylül 2001 ‘de ABD’deki saldı- 

rılarda ortaya çıktı. Günümüzde bir etkinliği bulunmuyor. 

YÜCE GERÇEK TARİKATI - AUM SHİNRİKYO 

Yeni dini motifli srgstler arasında yer alan ve Japonya’da 10 bin sempa- 

tizanı olduğu sanılan Aum Shinrikyo, 1980’li yalların sonuna doğru kurul- 

du. Örgüt ideolojisi, farklı dinlerin bir araya gelerek yorumlanmasıyla 

oluşturuldu. Dünyaya bakış açısının temelinde Hristiyanlık’taki Mesih 

inancı bulunan Asahara’ya göre, dünya yaşanmayacak kadar çekilmez bir 

döneme girmiştir. Öryst lideri Asahura, kötülükten kurtulmanın en iyi yolu 

onu yok etmektir. 

Japonya’da faaliyet gösteren bir tarikat olan Yüce Gerçek, adını, 1995 

yılındaki zehirli Sarin gazı saldırılarıyla bütün dünyaya duyurdu. 

Shoko Asahara liderliğindeki tarikat 20 Mart 1995’de Tokyo metrosuna 

yaydığı zehirli gaz ile 17 kişinin ölümüne, 5 bin kişinin zehirlenmesine 

neden oldu. Japonya’nın çeşitli yerlerinde, zaman zaman tren istasyonları- 

na düzenlenen zehirli gaz saldırıları sonucu binlerce kişinin de hastanelik 

olmasına yol açtılar. 

Tarikatın Bilim ve Teknoloji Bölüm Başkanı Hideo Muradi, 23 Ni- 

san 1995’de Tokyo’da bıçaklanarak öldürüldü. Tarikat liderinin tutuk- 

lanması üzerine 22 Haziran 1995’de Fumio Kutsume adlı 53 yaşındaki bir 

bankacı, içinde 364 kişi bulunan bir uçağı kaçırdı, ancak daha sonra bu kişi 

etkisiz hale getirildi. 

Fuji Dağı’nın eteklerinde 15 Mayıs 1995’de yapılan operasyon sonucu 

lider Asahara (Chizou Matsumoto) ile 40 müridi tutuklandı. Bu tutuklama 

olayından sonra, bombalı mektup gönderilerek intikam saldırıları düzen- 

lendi. Tokyo Valisi’ne gönderilen bombalı mektup, zarf açılınca patladı. 

Olayda valinin sekreteri ağır yaralandı. 

Aum Şinrikyo tarikatının lideri Şoko Asahara idam edildi. 

Japon medyası, Asahara ile birlikte tarikatın altı üyesinin daha ölüm 

cezasının infaz edildi... 
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UDC (FİLİPİN ULUSAL DEMOKRATİK CEPHE) 

24 Nisan 1973’de 14 sol örgütün birleşmesiyle kurulan UDC, 

Filipinler’de terör estirerek bir çok kişinin ölümüne sebep oldu. 26 Hazi- 

ran 1969 günü Bavao Del Sur bölgesindeki Rangin kasabası kilisesi UDC 

militanlarınca basıldı. 100 kadar gerillanın düzenlediği saldırı sonucu 37 

kişi öldü. 8 kişi yaralandı. Biri papaz olmak üzere 3 kişinin kafasını kesen 

komünistler, bu olayda bir yarbayı da öldürdüler. 

Filipinler’de 63 bölgede etkili olan UDC’nin elinde 12 bin köy bulun- 

maktadır. UDC, 30 bin civarındaki gerillasıyla, denetimindeki bölgelerde 

komünist bir program uygulamaktadır. Marcos’un devrilmesinde önemli 

rol oynayan UDC’nin en büyük güç kaynağını, yeni Halk Ordusu (NPA) 

25 bin gerillası ile oluşturur. NPA ile UDC’nin kırsal kesimdeki çabaları, 

ABD’nin komünist tehlikeye karşı Corazon Aquino’yu desteklemesiyle 

başarısızlıkla sonuçlandı. Aquino’ya karşı sık sık düzenlenen darbe giri- 

şimleri (en son 1989 Aralık ayında meydana geldi) ABD’nin askeri yar- 

dımlarıyla bastırılmıştı.UDC’yi oluşturan sol örgütlerin en önemlileri 

ise şunlardır: Filipinler Komünist Partisi, Yeni Halk Kurtuluş Ordusu, 

kUlusal Kurtuluş İçin Hıristiyanlar, Kabataang Makabayan Ulusal 

Devrimci Gençlik Hare- keti, Devrimci İşçiler Hareketi, Devrimci 

Köylüler Hareketi, Masaba ve Makibaka Kadınlar Hareketi, Kaguma. 
 

NPA (YENİ HALK ORDUSU) 

1969’da kurulan NPA, Filipinler’in en eski terör örgütüdür. 1973’deki 

birleşmeden sonra UDC’nin en büyük kaynağını oluşturan NPA, mark- 

sist fikirlere sahip bir örgüttür. Filipin Komünist Partisi ile Filipin Ulusal 

Demokratik Cephe’nin silahlı gücü olan bu örgüt, hükümet kuvvetlerine 

yönelik eylemlerde bulunmaktadır. (Cumhurbaşkanı Aquino’nun 2 ko- 

ruma görevlisi, bu örgüt militanlarınca 1989 Mayıs ayında, sokak or- 

tasında öldürülmüştür.) 

1987 yılında ise 150 köylüyü acımasızca katleden örgütün hedefleri 

arasında Müslüman halk da bulunmaktadır. 1987 yılında 3 Amerikalıyı 

öldürerek adını duyuran NPA militanları, son dönemde, şüphelendikle-    

ri insanları casus olduğu gerekçesiyle kurşuna dizmektedir. 25 bine ya- 

kın gerillası bulunan örgüt, modern silahlarla donatılmıştır. 1990 yılında 

Filipinler’de 2 Amerikalının öldürülmesi eyleminin de bu örgüt üyelerince 

gerçekleştirildiği sanılıyor. 

NPA’nın yanısıra Filipinler’de faaliyet gösteren CCP (FİLİPİNLER 

KOMÜNİST PARTİSİ) ve NDF (YENİ DEMOKRATİK CEPHE) gibi 

komünist kökenli örgütler de zaman zaman eylemler gerçekleştiriyorlar. 
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SİH TERÖRÜ (DAL KHALSA - DASHMESH REGIMENT) 

Pencap’ta bağımsız bir Sih devleti kurmayı amaçlayan Sihler, DAL 

KHALSA ve DASHMESH isimli iki terör örgütü vasıtasıyla, bu bölge- 

de terör estirmiştir. 1984 yılının Haziran ayında meydana gelen Altın Ta- 

pınak işgalinden sonra güvenlik kuvvetlerince öldürülen Sant Jarnail Singh 

Bhindranwale tarafından kurulmuştur. 

Uçak kaçırma, bombalama, öldürme ve yüksek rütbeli askerler ile sivil 

vatandaşların toplu bulundukları sırada katliam yapmak gibi eylemlerde 

bulunan Sih örgütler, Hindistan’da on binlerce insanın ölümünden sorum- 

ludur. Örgütler 1984 yılında Hindistan Devlet Başkanı İndra Ghandi’yi 

öldürmeye teşebbüs ettiler. Altın Tapınak işgali sırasında birçok adamıyla 

birlikte öldürülen Bhindramvale’nin intikamı, bu başarısız suikast girişi- 

minden sonra 1984 Ekim ayında alındı. Başkan Ghandi, Sih muhafızları 

tarafından düzenlenen suikast sonucunda öldürülmüştü. 

Amaçları uğruna kan dökmekten çekinmeyen Sihler, daha sonra da İnd- 

ra Ghandi’nin oğlu Rajiv Ghandi’yi öldürme kararı aldılar. 1986 Nisan ve 

Ekim ayında Rajiv Ghandi’ye düzenlenen iki suikast teşebbüsü başarısız- 

lıkla sonuçlandı. 

Sililerin, Hindulara ve Müslümanlara yönelik kanlı saldırılarına günü- 

müzde pek rastlanmamaktadır. 

 

CEYŞU MUHAMMED 

 

      Keşmir bölgesinde faaliyet gösteren Ceyşü Muhammed adlı örgüt, 14 

Şubat 2019’da 44 milis polisi öldürdü. Bunun üzerine Pakistan sınırında 

bulunan örgüt kamplarına hava saldırısı düzenleyen iki Hindistan savaş uçağı 

düşürüldü. İki ülke arasındaki ilikiler tamamen koptu. Savaşın eşiğine 

gelinen ortamda, Hindistan Keşmir de aşırı baskıcı bir rejim uygulamaya  

koydu. 

 

KUR’AN YOLU ( MİNHAC-ÜL KURAN) 

 

Pakistan’ın başıns musallat olan ABD destekli bu cemaatın liderliğini  1951 

Jhang doğumlu Muhammed Tahir’ül Kadri yapmaktadır. Babası tıp doktoru 

olan Kadri, öğrenimine bir hıristiyan okulunda başlamıştır.  30 yaşına 

geldiğinde 1981’de KUR’AN YOLU HAREKETİ’ ni kurdu. Zülfikar Ali 

Butto döneminde mal varlığının kamulaştırılması üzerine Suudi Arabistan’a 
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kaçmış, Butto’nun idam edilmesinden sonra  yerine gelen Muhammed Şerif’i 

etkileyerek 90 ülkede temsilcilik açmıştı. Rüyasında Hz. Muhammed’i 

gördüğünü söyleyen Kadri,  özel olarak diktirdiği bir şeyhülislam kıyafeti ve 

sarığı giyiyordu.  

25 Mayıs 1989’da PAKİSTAN HALK HAREKETİ adlı parti kurdu. 

1999’da gücünün duruk noktasındayken, Başbakan Namaz Şerif’i satarak 

Genel Kurmay Başkanı  Müşerref Pervez’ i destekledi ve Pervez’in 

darbesinden yana tavır aldı. Ortak Eylem Birliği koalisyonunda (2009) 

milletvekili olarak bulundu. Fakat, birden Kanada’ya kaçtı. 2011’de 

İngiltere’de terör karşıtı eğitim kampı kurdu. 2012’de Pakistan’a geri döndü.  

2013 Ocak ayında büyük bir yürüyüş düzenleyerek gövde gösterisi yaptı.  

Pakistan’daki bir çok olayın arkasında Kadri’nin sinsi gücünün bulunduğuna 

ve CIA tarafından organize edildiğine inanılıyor. Tahir-Ül Kadri’ye bağlı 

kişilerin devletin güvenlik ve yargı organları başta olmak üzere bir çok 

birimine yeşleştiği biliniyor. 

 
KIZIL KMERLER 

Uzakdoğu Asya ülkelerinden biri olan Kamboçya, stratejik önemi ne- 

deniyle uzun yıllar paylaşılamamış bir ülkedir. Bu nedenle Tayland ve 

Vietnam savaşları yıllarca sürdü. 1863 yılında Fransız hakimiyetini ka- 

bul eden Kamboçya, 90 yıl aradan sonra 1953’de bağımsızlığına kavuştu. 

Vietnam’da, Fransız işgaline karşı bir hareket başladı ve milyonlarca insa- 

nın ölümüne neden olan Kızıl Kmerler bu tarihlerde, 1950’lerde Vietnam 

destekli olarak ortaya çıktı. Fransa’da eğitimi yan keserek ülkesine dönen 

Pol Pot, Tito devriminden etkilenmiş bir Maocuydu. Başına geçtiği 

Khmer Rouge (Kızıl Kmerler) önceleri kendisini Angkar Loeu (Yük- 

sek Teşkilat) olarak adlandırdı. 

Bağımsızlıkla birlikte ülkede iç karışıklıklar başladı. Kmerler ile diğer 

etnik topluluklar arasında çatışmalar başladı. Daha sonra kral olan o dö- 

nemin başbakanı Sihanouk’un gücü ülkeyi düzlüğe çıkartamadı. Piyasaya 

Çinliler hakim olmuş, halk gittikçe fakirleşmiş ve yönetime karşı ayakla- 

nır hale gelmişti. Bu ayaklanmalar ise kanlı şekilde bastırılıyor, yüzlerce 

insan ölüyordu. Tüm bu olumsuzluklar ülkenin çoğunluğunu elinde tu- 

tan Kmerler’in işine yaradı. Bu tarihlerde ABD Vietnam’a yerleşmiş ve 

1969’da Kamboçya’daki Vietnam üsleri Amerikan uçakları tarafından 

bombalanmıştı. Kamboçya toprakları, ABD-Vietnam savaşma sahne oldu. 

Bu çarpışmalar 1973’ün sonuna kadar devam etti. Yüzbinlerce kişinin öldü- 

ğü bombardımanların durduğu sırada Kızıl Kmerler Kamboçya’nın yüzde 

60’ına hakim olmuşlardı. Çin tarafından desteklenen Kızıl Kmerler’in 

başında Pol Pot bulunuyordu. Örgütün diğer önde gelen isimleri ise 

Khieu Samphan, Leng Sary ve Son Sen’di. 
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13 Nisan 1975’de ABD’nin tamamen çekilmesinden birkaç gün 

sonra 17 Nisan’da Kızıl Kmerler, halkın alkışlan arasında Phnom 

Penh’i ele geçirdiler. Kamboçya’nın yeni ismi Demokratik Kampuc- 

hea olmuştu. Pol Pot, Maocu bir felsefeyle her şeye yemden başlamayı 

kafasına koydu. Ülkeyi dışa kapatarak bir tarım cenneti yapacaktı. 

“Eski otları yakarak, yenilerini yetiştirecek!” olan Pol Pot, şehirler- 

de bulunan 2 milyon insanı, tarlalarda çalıştırmak üzere kırsal alanlara sür- 

dü. Para tedavülden kaldırılarak, takas sistemi getirildi. Eğitim yasaklandı, 

bütün ibadethaneler yakılıp yıkıldı. Sürgünde bulunan Sihanouk devlet 

başkanı olmuş, ancak Kızıl Kmerler’in katliamlarını görünce istifa etmiş, 

yerine Samphan gelmiş, başbakanlık görevini ise Pol Pot üstlenmişti. Ül- 

kede müthiş bir baskı ve işkence dönemi yaşanıyor, şüpheli her vatandaş 

önce ağır sorgudan geçiriliyor sonra öldürülüyordu. Bazı kayıtlara göre, 

bu dönemde 3 milyon 300 bin kişi katledilmiş, 635 bin ev yıkılmıştı. Bin- 

lerce okul, budist tapınakları, cami ve kilise gibi ibadethaneler de yerle bir 

edilmişti. 

Kızıl Kmerler içinden çıkan ve Vietnam tarafından desteklenen Hun 

Sen ile Chea Sim, Pol Pot’a muhalif oldular. Daha sonra başbakan olacak 

olan Hun Sen, Pol Pot’a karşı mücadelede bir gözünü kaybetmişti. (Hun 

Sen, daha sonra Kızıl Kmerler gerillalarının kitleler halinde hükümet 

güçlerinin saflarında yer almasında etkin rol oynadı.) Kuruluşunda Vi- 

etnam desteği alan Kızıl Kmerler artık sınır boylarında bu ülkeyle çatış- 

maya başlamıştı. Çatışmalar 7 Ocak 1979’da Vietnam’ın başkent Phnom 

Penh’i ele geçirmesiyle son buldu. Kızıl Kmerler dağlık alanlara kaçtı, 

Pol Pot Tayland’a yerleşti. Kızıl Kmerler zulmünü sona erdiren 

Vietnam,halkın yoksulluğuna çare bulamadı. Buna bir de 

Gorbaçov’un SSCB’de iktidara gelmesiyle, Vietnam’a yapılan 

yardımların kesilmesi eklenince, yaklaşık 11 yıl sonra 1989 Eylül 

ayında birliklerini Kamboçya’dan çekti. Bu arada, Kızıl Kmerler 

gerilla saldırılarını ve sabotaj eylemlerine devam etti. Bir taraftan 

da ülkedeki kıymetli taşları Tayland’ta işleterek dünyaya satıyordu. 

Nihayet 1991 Ekim ayında Paris’te yapılan uluslararası bir anlaşma  

ile Kızıl Kmerler’in de yapılacak olan seçimlere girmesi onaylandı. Kızıl 

Kmerler bu dönemde Demokratik Kampuchea Partisi adını almıştı. An- 

cak Kızıl Kmerler gerçek yüzünü göstermekte fazla gecikmedi. Bir süre 

sonra Paris anlaşmasını kabul etmediklerini açıkladılar ve ülkeye giren 

Birleşmiş Milletler temsilcilerini öldürmeye başladılar. Bir çoğunu rehin 

aldılar. Halka seçimleri boykot çağrısında bulundularsa da pek itibar eden 

olmadı. Pol Pot 1997 Temmuz ayında başkente saldırdı, ancak hükümet 
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kuvvetleri tarafından püskürtüldü. Kızıl Kmerler’le işbirliği yapan prens 

Başbakan Ranaridh yargılanarak mahkum oldu. Bu başarısız saldırı Pol 

Pot’un örgüt içindeki itibarını da sarstı. TaMok, iç ihtilal yaparak Kızıl 

Kmerler’in başına geçti. Pol Pot, halk mahkemesinde yargılanarak, yan- 

daşları tarafından ömür boyu ev hapsine mahkum edildi. Kızıl Kmerler’de 

büyük oranda çözülmeler başlamış, gruplar halinde hükümet kuvvetleri- 

ne katılımlar oluyordu. Pol Pot ise, 1998 Nisan ayında gözetim altında 

tutulduğu Kamboçya’nın kuzeyinde Tayland sınırına yakın ormanlık 

bölge Anlong Veng bölgesindeki evinde öldü. Pol Pot’un ölümü çeşitli 

şekillerde yorumlandı. Öldürüldü, intihar etti, kalp krizi geçirdi!.. 

Kurduğu baskıcı yönetimle Kamboçya’yı bir esir kampına çeviren Pol 

Pot, 19 Mayıs 1925 tarihinde doğdu.Bir köylü ailesinden gel Pol Pot, 

ülkede korku rüzgarları estirmeden önce iki yıl keşiş olmak üzere altı yıl 

bir Budacı manastırında kaldı. 1940’Iı yıllarda, Ho Şi Min önderliğinde 

Fransızlara karşı yürütülen direniş hare- ketine katıldı. 1946’da Komünist 

Partisi’ne üye oldu. 

Pol Pot, Norodom Sihanouk hükümetine karşı mücadele eden Kızıl 

Kmerler e önderlik ederek 1979’da yönetimi ele geçirdi. Ertesi yıl başba- 

kanlık görevini de üstlendi. Pol Pot yönetimindeki Kızıl Kmer hükümetinin 

1975-79 döneminde zorla çalıştırma, işkence, idam gibi yollarla 1-3 mil- 

yon arasında insanın ölümüne yol açtığı tahmin ediliyor. 

Ocak I979’da Kamboçya’yı işgal eden Vietnam kuvvetlerince devrilen Pol 

Pot, güney batıdaki dağlara çekilerek yeni hükümete karşı silahlı mücadele 

yürüttü. 1985’te Kızıl Kmerler’in askeri ve siyasal liderliğinden uzaklaştırılan 

Pol Pot, hükümet birimleri ile çatışmaların artması üzerine yalnızlığa itildi. 

Hayatının son günlerini kaçarak geçiren Pol Pot, Kızıl Kmerlerden  

de destek göremedi. Kızıl Kmerler, Pol Pot’u teslim etmeleri karşılığında 

Kamboçya hükümetinden yardım talep ettiler. Bir çok insanın canını ala- 

rak Kamboçya’yı bir dönem için karanlığa iten Pol Pot ölümünde kimseyi 

yanında bulamadı. 

1998 Temmuz ayında yapılan seçimler BM tarafından da onaylanınca 

Hun Sen başbakan oldu. Örgütün dağılması beklenirken bir türlü istenilen 

gerçekleşmedi. Çünkü Kızıl Kmerler’in fikir babalarından Khieu Samphan 

ve Nuon Chea örgütü ayakta tutuyordu. Bu iki lider ve hükümet arasında 

görüşmeler yapıldı ve 1999 Ocak ayında başkente geldiler. Öldürdükleri 

milyonlarca insan için özür dilediler. Bu eli kanlı iki gerillanın hayatla- 

rını garantiye almasından sonra 100 silahlı adamıyla direnen kasap la- 

kaplı Ta Mok da 1999 Mayıs ayında yakalanarak hapse atılınca, Kızıl 

Kmerler efsanesi sona ermiş oldu. 
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MNLF (MORO NATIONAL LIBERATION FRONT - MORO 

MİLLİ KURTULUŞ CEPHESİ) 

18 Mart 1989 tarihinde, 9 gün süren üniversite olaylarının başlamasıyla 

birlikte oluşan bu hareketin kurucusunun bir dönem Kaddafi yönetiminde 

iken Libya’daki merkez karargahında bulunuyordu. 

1968-72 yılları arasında illegal faaliyet gösterdi. 1972 yılında Filipinler 

hükümeti, müslüman halka karşı geniş çaplı bir saldırıya girişince, halk 

MNLF’in yanında cephe alarak silahlı savaşa başladı. MNLF bu tarihten 

sonra güçlenerek günümüze kadar geldi. MNLF ile hükümet kuvvetleri 

arasındaki çarpışmalar zaman zaman devam ediyor. 

MAUTE 

Filipinler’de faaliyet gösteren IŞİD bağlantılı bir örgüttür. Örgütün 21 

Haziran 2017 tarihi itibari ile  IŞİD’in kontrolüne geçtiği öne sürülüyor. 

Örgütün ele geçirdiği Marawi kentinde üç hafta süren şiddetli 

çatışmalarda 300 militan ile 62 hükümet askeri öldü.  

 
HKP (HİNDİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ) 

Marksist-Leninist düşünceyi savunan ve HKP-Marksist ile eylem birli- 

ği yapan HKP-ML, legal çalışmalar yürütüyor. İlk örgüt orak cephe içinde 

seçimlere katılıyor. 1970’den önce Maoculuğun hakim olduğu örgüt günü- 

müzde tamamen Marksist-Leninist ideolojiyi benimser hale gelmiştir. 
 

Hindistan KP-1964 yılında bölünmüş Çin ve Sovyetler Birliği yan- 

lıları ayrılmıştı. KP içindeki bölünmelerden sonra HKP ve HKP-ML 

ortaya çıktı. 1967’de HKP-ML Maocu bir çizgide ilerliyordu ve kırdan şe- 

hire inme mücadelesi veriyordu. Askeri çalışmalarını bu yönde sürdürmesi- 

ne rağmen, parti içindeki yöneticilerin bir bölümü buna karşı çıktı. 1974’de 

HKP-ML silahlı mücadeleyi bırakıp parlamentoya girme kararı aldı ve 

legal bir parti oldu. 

Hindistan’ın Kalküta bölgesi 15 yıldır HKP denetiminde bulunuyor. 

Sovyetler Birliği’ndeki çökmeden sonra güçlerinin daha da arttığım ileri 

süren HKP yöneticileri, aralarında Stalin ve Mao yanlılarının da bulundu- 

ğunu saklamayarak temelde Leninizmi savunduklarını açıklıyorlar. 

Hindistan Komünist Partisi’nin eylem kollarından olan Halkın Savaş 

Örgütü silahlı eylemleriyle dikkati çeken illegal bir kuruluş. Predaş eyale- 

tinde 27 Nisan 2000 günü meydana gelen çatışmada, bu örgütün 10 militanı 

öldürüldü. 
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Hindistan Komünist Partisi’nin  bir hizbi olarak faaliyet gösteren 

Maocu grubun 22 üyesi, 2018 Nisan ayında düzenlenen operasyon sonucu 

öldürüldü.  

 
EL HADİT-EL FARAN 

Keşmir’de bağımsızlık için mücadele veren müslüman örgütlerin para- 

lelinde 1994’de ortaya çıkan El Hadit, bazı turistlerin kaçırılması olayla- 

rını gerçekleştirdi. 

1995 yazında adı duyulan El Faran da benzer eylemler yapmış ve Nor- 

veçli bir turistin kafasını kesmişti. 

Her iki örgütün de bölgede bağımsızlık mücadelesi veren güçlere karşı 

Hindistan gizli servisi tarafından kurulduğu iddia ediliyor. 

 
NEPAL KOMÜNİST PARTİSİ 

Nepal’de faaliyet gösteren gerilla örgütü “Nepal Komünist Partisi”, 

başkent Katmanda’da terör estiren, Maocu bir kuruluştur. 

1 Haziran 2001 ‘de ailevi bir anlaşmazlıktan dolayı kraliyet ailesinin 

öldürülmesinden yeni Kral Gyanendra’yı, Hindistan ve CIA’yı sorum- 

lu tutan maocu gerillalar, güvenlik kuvvetlerine yönelik saldırılarını yo- 

ğunlaştırdı. Nepal’de silahlı saldırılarıyla sık sık gündeme gelen NKP, 22 

Temmuz 2001’de Baruja bölgesinde bir karakolda bulunan 16 polisi öldür- 

müştü. 
 

17 Şubat 2002 günü Maocu gerillalar “Aohan” bölgesinde düzenlenen 

saldırıda çoğu asker olmak üzere 127 kişi öldü. 

8 Mayıs 2002 tarihindeki Maoist gerillalarının bir polis karakoluna dü- 

zenlenen saldırısında 18 kişi öldü. 

8 Ağustos 2002 tarihinde bir yüksek okula düzenlenen saldırı sonucu 6 

öğrenci yaralandı. 

 
AZAVAT KURTULUŞ HAREKETİ 

El Kaide yanlısı olan bu hareket, Tevhit ve Cihad Ensarettin Hareketi’ni de  

kontrol etmektedir. Mali’de 1990’da başlayıp 5 yıl süren  isyanda rol 

oynayanlardan İyad Ag Gali’nin liderliğini yaptığı örgüt, ülkenin kuzeyinde 

faaliyet göstermektedir. Örgüt, 2000’li yılların başında El Kaide ile ilişkisini 

güçlendirmiştir. 
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