
S eçimler, her daim halkın
siyasi ve partizan güçlere
olan güvenini ölçen bir
unsur olmuştur. Aynı za-

manda siyasi ve anayasal meşruiyet
elde etmenin tek yoludur. Bu bağ-
lamda Filistin halkı, siyasetini de-
mokrasi üzerine kurmak ve Filistin
sahnesinde esas aktörlerin adil bir
biçimde temsilini sağlamak için
seçimlere katılım göstermiştir. Fi-

listinlilerin ilk seçim deneyimi,
1996 yılındaki parlamento ve baş-
kanlık seçimleridir. Seçimler, geniş
bir kesim tarafından, Filistin Kur-
tuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail ara-
sında 13 Eylül 1993’te imzalanan
Oslo Anlaşması’nı meşrulaştırma
aracı olduğu düşünülerek redde-
dilmiştir. Buna rağmen sivil toplum
kuruluşları, Birleşmiş Milletler ve
Avrupa Birliği’nden gelen gözlem-
ciler, seçimlerin özgür ve adil ol-
duğunu ifade etmişlerdir. Oslo
Anlaşması, başta Hamas olmak
üzere çoğu Filistin hareketi tara-
fından reddedilmiştir. Hamas, se-
çimleri Oslo Anlaşması’nın do-
ğurduğu yeni Filistin otoritesinin
meşruiyetini koruma çabası olarak
nitelemiştir.

Hamas'ın Zaferi ve Yeni
Bir Dönem

Filistin siyasi tarihinde en göze
çarpan husus, Filistin siyasi frak-

siyonlarının çoğunun katıldığı
2006 seçimleri olmuştur. Hamas'ın
parlamentoda elde ettiği koltuk
sayısıyla Fetih'e karşı büyük üs-
tünlük sağladığı seçimler, üzerin-
den on yılı aşkın bir süre geçmesine
rağmen bugünkü Filistin tartış-
malarının temelini hazırlamıştır.
Hamas liderliğindeki Değişim ve
Reform Bloğu, parlamentodaki
koltukların %73'ünü kazanmıştır.
Sonrasında ise, Filistin halkının
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tek yasal temsilcisi olarak görülen
FKÖ başta olmak üzere tüm ta-
raflar, Filistin halkının liderliği
konusunda meşruiyet ve denge
yarışması için yerini almış, siyasette
yeni bir dönüm noktası başlamıştır.
Filistinliler, özellikle Gazze'de bazen
siyasetle bazen de zor kullanarak
iktidarı elinde tutmak isteyenlerin
mücadelesine tanık olmuştur. Ha-
mas, Gazze şeridinde kontrolü eli-
ne almış, Gazze'de var olan hükü-

met liderlerini ve önemli kadroları
Batı Şeria'ya göndermiştir. Ha-
mas’ın bu hamlesiyle birlikte, Fi-
listin, geçmişte hiç olmadığı kadar
siyasi ve coğrafi bölünmelerle dolu
yeni bir döneme girmiştir.

İşgal altındaki Filistin’de ilk defa
iç çatışmalar çıkarılmış, Filistin
halkı tehdit edilmiştir. Aynı za-
manda Filistinlilerin birleşmeleri,
tek bir siyasi düzen ve meşruiyet

çatısı altında bir araya gelmeleri,
işgale karşı siyasi mücadele ver-
meleri mümkün olmamıştır. Aka-
binde yaşanan gelişmeler göz
önünde bulundurulduğunda, ger-
çekleştirilen ilk seçimlerden, Oslo
Anlaşması sonrası oluşturulan ku-
ruluşları meşrulaştırma girişimi
olarak bahsetmek mümkündür.
Ayrıca seçimler, Oslo Anlaşması’nı
imzalayanlara biçim ve özde ege-
menliği olmayan bir devlet oluş-
turulması için Filistin milli mü-
cadelesini, işlevsel bir otorite pro-
jesine dönüştürme fırsatı da sun-
muştur. Hamas’ın kazandığı ikinci
seçim günümüzde de yankılanacak
şekilde sonuçlanmıştır. Seçimler-
den sonra ortaya çıkan iç çatışmalar
direniş mücadelesini kısıtlayarak
milli mücadeleye büyük zarar ver-
miş, siyasi ve coğrafi bölünmelerle
Filistin’in meşruiyetini içten ve
dıştan güvensiz hale getirerek şüp-
helerle dolu bir yönetimin zuhur
etmesine neden olmuştur.

Bölünmelere Dayalı
Seçimler

Bugün Filistin’de, ikinci kez Aralık
2018’de parlamentonun feshedil-
mesini gündeme getiren anayasa
mahkemesi kararına binaen önü-
müzdeki altı ay içerisinde seçim
yapma olasılığı tartışılmaktadır.
Filistin lideri Ebû Mâzen’in (Mah-
mut Abbas) Filistin İdaresi Temel
Kanunu’nda belirtilen yetkisinin
ötesinde bir kararname ile daha
önce alınmış olan bu fesih kararı-
nın uygulanması, 2007’den bu
yana geciktirilmektedir. Bunun
üzerine Ebû Mâzen, anayasa mah-
kemesinin kararına bağlı olduğunu
bildirmiş, Hamas ise Ebû Mâzen’in
kararını reddetmiştir.  Aslında
2011-2017 yılları arasında tüm
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Filistinli partiler tarafından im-
zalanan anlaşmalar baz alınarak
başkanlık, parlamento ve ulusal
konsey seçimlerinin eş zamanlı
yapılması çağrısında bulunulmuş-
tu. Daha sonra söz konusu seçim-
lerle ilgili farklı değerlendirmeler
ortaya çıkmıştır.  Bu değerlendir-
meler, parlamento seçimlerinin
yapılması kararının alınmasında
etkili olmuştur. Başkanlık ve ulusal
konsey seçimleri ise, farklı bek-
lentilerin olması ve ortak bir pay-
dada buluşulamaması nedeniyle
gerçekleşmemiştir. Bu seçimlerin
yapılmasına dair beklentiler sü-
rerken Hamas, bunun Ebû Mâ-
zen’in yararına olduğunu düşün-
mekte ve seçimleri bu sebeple red-
detmektedir. Bazıları ise seçimlerin
Filistinlileri, bölünmelerin sebe-
biyet verdiği çıkmazdan ve siyasi
açmazdan kurtarabileceği görü-
şündedir. Ayrıca hem Hamas’ın
hem de Fetih’in Filistin halkının
güvenini kazanmak hususunda
mücadele etmeleri ve başarılı olan
tarafın da program ve usullerini
uygulamaya koyarak bir düzelt-
meye gidilebileceği düşünülmek-
tedir. 

Başka bir grup ise, seçimleri yeni
bir tuzak ve önceki seçimlerin bir
uzantısı olarak görmekte, seçim-
lerden sonra Filistin mil-
li mücadelesinin za-
yıflayacağını düşün-
mektedir. Bu grup
aynı zamanda, se-
çimlerin işgal ve
bölünmeler söz
konusuyken yapı-
lamayacağına, ya-
pılsa bile sonuçları-
nın uluslararası ka-
muoyu ve bölge halkı
tarafından kabul edilip

edilmeyeceğinin net olmadığına
dikkat çekmektedir. Öte yandan
özellikle Kudüs gibi işgal altındaki
bölgelerde seçimlerin güvenli bir
ortamda gerçekleştirilebileceğine
dair endişeler bulunmaktadır. Par-
lamentonun feshedilmesi kararı
doğrultusunda ve Batı Şeria’da se-
çimlerin tarafsız bir şekilde yürü-
tülmesi konusunda bir otorite boş-
luğunun olması da göz önünde
bulundurulduğunda bu seçimler,
Hamas’ın meşruiyetini yok etme
girişimi olarak addedilmektedir.
Özellikle Gazze’de Hamas taraf-
tarlarının oluşturduğu geniş bir
kesim, seçimlerin tarafsız bir or-
tamda gerçekleşmesini sağlayacak
ve sonuçlarını garanti altına alacak
şartlar temin edilmedikçe sürecin
ertelenmesini savunmaktadır.  

Günümüzde Filistin’in iç
işlerindeki ilişkilerin,
dengelerin ve koalisyonların
yeniden
oluştuğu/oluşturulduğu çok
net bir şekilde
anlaşılmaktadır. 

Şayet bu yöndeki düşünceler yo-
ğunluk kazanırsa, Gazze Şeridi’ni
batıdan ayırma projesi hayata ge-
çirilecek ve Filistin için yeni bir
dönem başlayacaktır. Konuyla ilgili
üçüncü bir görüş ise, mevcut du-
rumu zayıflatılmış ve yıpratılmış
Filistin siyasi sisteminin yeni bir
temelde yeniden inşa edilmesi ola-
rak görmektedir. 

Dolayısıyla Filistin’i güçsüz hale
getirmek için Filistin meselesinde
rol almak isteyen başta ABD olmak
üzere uluslararası aktörlerin Filistin
siyasal sistemi üzerinde etkili ola-
cak adımlar attıkları aşikardır.

Yeni Bir Siyasi Düzene
Doğru...

Günümüzde Filistin’in iç işlerin-
deki ilişkilerin, dengelerin ve koa-
lisyonların yeniden oluştuğu/oluş-
turulduğu çok net bir şekilde an-
laşılmaktadır. Koalisyonlar konu-
sunda dikkat edilmesi gereken hu-
sus ise, herhangi bir siyasi bloğun
egemenliği altına girmeyen siyasi
bir düzeni kapsamasıdır. Seçimleri
kazandıktan sonra Hamas’ın kur-
duğu onuncu ve on birinci hükü-

metlerin yönetimde
kaldığı süre zarfında
ülke, Birleşmiş Mil-
letler, Amerika Bir-
leşik Devletleri,
Rusya ve Avrupa
Birliği'nden olu-
şan “Uluslar-
arası Dörtlü
Komite” tara-

fından kuşatıl-
mıştı. Böyle bir

olayın tekrar zuhur etmemesi
için Filistin’deki siyasi blokların

birbirleriyle ittifak halinde olması
gerekmektedir. Buna karşın yö-
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netimin Filistinlilere ait olduğu
ileri sürülse de İsrail çıkarları ile
bağdaşan uluslararası bir karar
mekanizmasının varlığı da ger-
çektir. Zira güçlü bir hükümetin
kurulması ve yeni bir meclis baş-
kanı seçilmesi planlanarak Ebû
Mâzen’den sonra doğan anayasa
boşluğu krizinin atlatılması, bu
senaryonun doğru olma ihtimalini
güçlendirmektedir. Söz konusu
planlar kapsamında Hamas’a bağlı
mevcut Meclis Başkanı Dr. Aziz
Duveyk’in devlet başkanlığına ge-
tirilmemesi, aynı zamanda 2017’de
ABD’de yayınlanan bir raporda
Ebû Mâzen’in son Filistin Devlet
Başkanı olduğu ifadesinin yer aldığı
göz önünde bulundurulursa devlet
başkanlığı vazifesinin kaldırılması
ve tamamen parlamentoya dayalı
bir siyasi rejim oluşturulması ih-
timali de söz konusudur. Bu se-
naryo ayrıca, Gazze’nin içinde bu-
lunduğu siyasi ve sosyal krizlere
dışarıdan müdahale etme imkanını
da vermektedir. Gazze Şeridi Fi-
listin hükümetinin en öncelikli
meselesidir. Bu açıdan Gazze hü-
kümetinin ve hükümete bağlı ku-
rumların merkezi hale gelmesi

beklenmektedir. Bu hem uluslar-
arası alanda uygun görülen hem
de İsrail tarafından desteklenen
bir durumdur. İsrail, Gazze’yi ku-
şatmaya devam ederek Hamas’ı
zayıflattığında bu senaryonun ger-
çekleşme ihtimali yükselecektir.
Böylece İsrail için Hamas bir tehdit
olmaktan çıkacaktır.

Seçimler, uluslararası bir talep
olmasının yanında İsrail’in de
talebidir. Diğer bir yandan
zorunlu bir geçiş dönemi
olarak görülmekte, ittifaklar
haritasında ve Filistin’deki
dengeler kapsamında
yapılması gereken
değişiklikler için de bir odak
noktası teşkil etmektedir.

Yukarıda zikredilenlerden de an-
laşıldığı üzere seçimler, Ebû Mâzen
ve Fetih de dahil olmak üzere tüm
Filistinlilere dayatılan uluslararası
bir istektir. Filistin Merkez Seçim
Kurulu Başkanı Hanna Nasır, Ha-
mas’ın onayını almak için Gazze’ye
bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziya-

rette sol görüşlü beş Filistin grubu
bünyesinde barındıran Ulusal De-
mokratik Partisi seçimlerin sadece
meclis seçimleriyle sınırlı kalma-
ması gerektiğinin altını çizdi. Se-
çimlerin kapsamlı olması için ya-
pılan bu çağrıya iç işlerinden so-
rumlu Hamas lideri Husam Bed-
ran’ın seçim yapılması olasılığına
sıcak bakılması gibi gelişmeler se-
çimlerin ABD ve AB başta olmak
üzere uluslararası düzenin bir talebi
olduğunu açıkça gözler önüne ser-
mektedir. AB, bu seçimler için
çağrı yapmış, seçimleri gerçekleş-
tirmesi için Filistin yönetimine
baskı uygulamıştır. Sonuç olarak
seçimler, uluslararası bir talep ol-
masının yanında İsrail’in de tale-
bidir. Diğer bir yandan zorunlu
bir geçiş dönemi olarak görülmek-
te, ittifaklar haritasında ve Filis-
tin’deki dengeler kapsamında ya-
pılması gereken değişiklikler için
de bir odak noktası teşkil etmek-
tedir.

Sonuç

Bugün Filistinliler, mevcut bölün-
meler nedeniyle siyasi karar alma
konusundaki ciddi bir krizden,
meşruiyetleri zayıflamış olan pek
çok güç merkezinin olmasından
sıkıntı çekmektedir. Öyle ki bu
durum, aldıkları siyasi kararlarda
dış faktörlerin ciddi anlamda rol
oynamasına ve baskı kurmasına
neden olmaktadır. Bu dış faktör-
lerin etkisinden kurtulmanın tek
yolu ise, Filistin halkının gücünü
yansıtacak ulusal bir stratejinin
oluşturulmasıdır. Ancak bu stra-
tejinin, ulusal hareket ilkeleri ve
Filistin halkının temel değerleri
ile örtüşen uzun vadedeki hedef-
lerinden ayrı düşünülemeyeceği
de açıktır. 
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