
   

 

1987 

 

Müslüman Kardeşler cemaatinin Gazze Şeridi’ndeki liderlerinin toplanarak İslami Direniş 

Hareketi “Hamas”ın kuruluşuna karar verilmesi. Toplantıya katılan isimler hareketin kurucuları 

kabul edilmiştir. Bu isimler şunlardır: Şeyh Ahmet Yasin, Dr. Abdülaziz er-Rantisi, Salah 

Şahade, İbrahim el-Yazuri, Abdulfettah Duhan, Muhammed Şem’a ve İsa en-Neşşar. 

1987 

 

14.11.1987’de Hamas Hareketi’nin kuruluşunun ilan edilmesi. I. Filistin İntifadası’nın 

patlak vermesine müteakip hafta içerisine denk gelen ve Hareket için bir ilk niteliği taşıyan 

açıklamada Hamas’ın kuruluşu duyurulmuştur. 
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1988 

 

Hareket’in 32 maddelik tüzüğünün yayınlanması. Bu maddeler Hareket’in ilkeleri, 

hedefleri, tutumları, ilişkileri, Siyonizmle mücadeleye bakış açısı ve işgali sona erdirmedeki 

yöntemlerini içermekteydi.  

1990 

 

Kuveyt’te bulunan Hareket liderlerinin Irak’ın Kuveyt’i işgali nedeniyle buradan ayrılması ve 

Hareket’in savaşa yönelik tutumu hakkında bir açıklama yapılması. Hareket Kuveyt’in işgaline 

karşı çıkarken, Körfez bölgesinde savaş çıkarılmasına da karşıt bir tutum sergilemiştir. 
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1992 

 

Hareket’in bir İsrail askerini esir alarak öldürmesinin ardından, işgal rejimi yetkililerinin 

Hamas ve İslami Cihat hareketlerinin 415 lider ve üyesini 17 Aralık’ta Lübnan’ın güneyindeki 

Marj el-Zhour’a sürmesi. 

1992 

 

Salah Şahade’nin liderliğinde Hareket’in askeri kanadı “İzzettin el-Kassam Tugayları”nın 

kuruluşu. 
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1993 

 

Hareket’in Bîsan yakınındaki “Mihola” yerleşiminde ilk istişhad operasyonunu düzenlemesi ve 

operasyonu gerçekleştiren Sahir et-Temam’ın şehit olması ve iki İsrail askerinin öldürülürken 

8 askerin ise yaralanması. 

1993 

 

Gazze Şeridi’nin eş-Şucaiye Mahallesi’nde işgal güçleriyle meydana gelen silahlı çatışma 

sonucunda el-Kassam komutanlarından İmad Akil’in şehit olması. 
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1996 

 

Batı Şeria el-Kassam komutanlarından Yahya Ayyaş’ın Gazze’de bulunduğu sırada üzerinde 

taşıdığı cep telefonunun patlatılması sonucu 5 Ocak’ta şehit edilmesi. Ayyaş, el-Kassam 

Tugayları’nda patlayıcı mühendisi olarak tanınmaktaydı. 

1996 

 

Hareket’in Oslo Anlaşmalarını ve müzakere sürecini sert bir şekilde reddetmesinin sonucu 

olarak Filistin’deki ilk devlet başkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini boykot etmesi. 
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1997 

 

Hareket’in Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal’in Mossad ajanlarının Amman’da düzenlediği 

suikast girişiminden kurtulması. Meşal zehirlenmeye çalışılmış ancak Ürdün yönetimi İsrail’i 

panzehri teslim etmeye zorlamıştır. 

1997 

 

Yaşamı boyunca işgal rejimi hapishanelerinde mahkûm olan Hamas Hareketi kurucularından 

Şeyh Ahmet Yasin’in serbest bırakılması. Ahmet Yasin, Ürdün Kralı Hüseyin’in talebi üzerine 

Halid Meşal’e suikast düzenleyen Mossad ajanlarının iadesi karşılığında serbest bırakılmıştır. 
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1999 

 

Ürdün yönetiminin Hamas Hareketi’nin Ürdün’deki bürolarını kapatması ve siyasi büro 

üyelerini tutuklaması. Bunun sonucunda Hareket ve Ürdün yönetimi arasındaki ilişkiler 

kopmuş, Hareket’in siyasi bürosu Suriye’ye taşınmıştır. 

2000 

 

Ariel Şaron’un 28 Eylül’de Mescid-i Aksa’ya baskında yapması sonrasında II. Filistin 

İntifadası’nın (el-Aksa İntifadası) başlaması ve Filistin’deki tüm grupların yanı sıra Hamas 

Hareketi ve el-Kassam Tugayları’nın intifadaya güçlü bir biçimde katılması. 
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2001 

 

Hareket’in siyasi liderlerinden Cemal Mansur ve Cemal Selim’in şehit olması. İsrail 

uçaklarının Nablus’taki ofislerini bombalaması sonucu bu iki ismin yanı sıra Hareket mensubu 

dört kişi ve iki çocuk da şehit olmuştur. 

2001 

 

el-Kassam komutanlarından Mahmud Ebu Hunud’un otomobilinin İsrail uçakları tarafından 

bombalanması sonucu Nablus’ta şehit olması. Hunud daha önce tutuklu bulunduğu Filistin 

Yönetimi’ne ait hapishanenin İsrail uçaklarınca bombalanması suretiyle düzenlenen suikast 

girişiminden mucizevi şekilde canlı kurtulmuştu. 
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2001 

 

el-Kassam’ın yerli üretim ilk füzeyi Gazze Şeridi’nden kuzeyde bulunan yerleşime 

ateşlemesi. Bu füzenin menzili ancak birkaç kilometreyi bulmaktaydı. 

2002 

 

İsrail uçaklarının Gazze’deki evine bir ton ağırlığında bir bomba atması sonucu el-Kassam 

Tugayları Genel Komutanı Salah Şahade’nin suikasta uğraması. Saldırıda Şahade’nin yanı 

sıra eşi de dahil olmak üzere ailesinden 18 kişi şehit olmuştur. 
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2003 

 

Hareket’in siyasi büro üyesi Mütefekkir Doktor İbrahim el-Mukadime ve üç arkadaşının, 

Gazze’de kullanmakta oldukları aracın İsrail uçakları tarafından bombalanması sonucu şehit 

edilmesi. 

2003 

 

Hareket’in siyasi büro üyesi Mühendis İsmail Ebu Şenneb’in Gazze Şeridi’nde otomobilinin 

İsrail uçakları tarafından bombalanması sonucu şehit olması. 

https://research.sharqforum.org/wp-content/uploads/2022/02/2003-1.jpg
https://research.sharqforum.org/wp-content/uploads/2022/02/2003-2.jpg


   

 

2004 

 

Hamas Hareketi’nin kurucusu ve manevi lideri Şeyh Ahmet Yasin’in kötürüm olmasına 

rağmen 22 Mart’ta sabah namazı çıkışında bir İsrail uçağının üç füzeyle doğrudan hedef alması 

sonucu şehit olması. 

2004 

 

Şeyh Ahmet Yasin’in halefi olarak Hareket’in lideri seçilmesinden bir ay sonra, 17 Nisan’da 

Dr. Abdülaziz er-Rantisi’nin şehit edilmesi. 
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2004 

 

İşgal ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeydoğu şeridini işgal etmeyi amaçlayan askeri bir harekât 

başlatması. Bu harekât 17 gün sürmüş olup, 140 Filistinlinin şehit olmasına yol açarken, 

direnişin ön safında el-Kassam Tugayları yer almıştır. 

2005 

 

İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi’nden tek taraflı ve kalıcı olarak geri çekilmesi. Bu gelişme 

sonucunda Gazze’de yeni şartlar oluşmuştur. 
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2005 

 

Hareket’in, seçimlerden iki ay önce yaşamını yitirmiş olan Yaser Arafat’ın halefi olarak Devlet 

Başkanı makamına gelen Mahmud Abbas’ın galip çıktığı başkanlık seçimlerine katılmaması. 

2006 

 

Hareket’in ikinci milletvekilliği seçimlerine katılarak 132 sandalyeden 76’sını kazanmak 

suretiyle seçimlerden galip çıkması. Öte yandan el-Fetih Hareketi bu seçimde 47 sandalye 

kazanmıştır. 
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2006 

 

Hareket’in İsmail Haniye liderliğinde ilk kez bir Filistin hükümeti kurması. Bu hükümet 

siyasi ve ekonomik düzeylerde sert bir küresel ambargoya maruz kalmış ve bu da faaliyetlerini 

büyük ölçüde sekteye uğratmıştır. 

2006 

 

Hareket’in askeri kanadı olan el-Kassam Tugayları’nın, İsrail askeri Gilad Şalit’i esir alması ve 

İsrail’le olan mücadelede yeni bir aşamaya girilmesi. 
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2006-2007 

 

Filistin Devlet Başkanlığı’nı elinde bulunduran el-Fetih Hareketi ile hükümet ve meclisi 

yöneten Hamas Hareketi arasında şiddetli bir gerilimin yaşanması. Bu gerilim siyasi olarak 

ortaya çıkarken, bazen de Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde doğrudan çatışmaların yaşanmasına 

yol açmıştır. 

2007 

 

İsmail Haniye’nin liderliğinde ulusal birlik hükümetinin kurulması. Hükümete, Suudi 

Arabistan’in gözetiminde Mekke Anlaşması imzalandıktan sonra el-Fetih ve Hamas hareketleri 

de dahil olmak üzere Filistin’deki çoğu grup katılmıştır. 
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2007 

 

el-Fetih ve Hamas hareketleri arasında Gazze Şeridi’nde silahlı çatışmaların yaşanmasının 

ardından Filistin çapında bir bölünmenin meydana gelmesi. Bu bölünmeyi müteakiben el-Fetih 

Hareketi Batı Şeria’yı, Hamas Hareketi ise Gazze Şeridi’ni kontrolü altına almıştır. 

2007 

 

Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın olağanüstü hal ilan ederek İsmail Haniye liderliğindeki 

ulusal birlik hükümetini feshetmesi ve seçilmiş meclisin faaliyetlerini askıya alması. Böylece 

Filistin meselesi yeni bir iç mücadele sürecine girmiştir. 
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2008-2009 

 

İşgal rejiminin Hamas Hareketi’nin kontrolünde olan Gazze Şeridi’ne karşı şiddetli bir savaş 

başlatması. Savaş 17 gün sürmüş, yüzlerce Filistinli şehit olmuş ve binlerce ev yıkılmıştır. 

2009 

 

Savaş sırasında Hamas Hareketi’nin Gazze’deki liderlerinden bazılarının şehit olması. Bu 

isimlerin arasında o dönem İçişleri Bakanı olan Hamas siyasi büro üyesi Said Siyam, Dr. Nizar 

Reyyan ve her iki ismin de ailesinden pek çok kişi yer almaktadır. 
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2009 

 

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Hamas Hareketi’ni terör örgütleri listesine eklemesi. 

2010 

 

el-Kassam komutanlarından Mahmud el-Mebhuh’un Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan 

Dubai’deki bir otelde Mossad ajanları tarafından düzenlenen suikast sonucu şehit edilmesi. 
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2011 

 

el-Fetih ve Hamas hareketleri Filistin uzlaşısı için Kahire Anlaşması’nı imzaladı. Anlaşmada 

FKÖ, seçimler, hükümet ve meclis konuları yer aldı. 

2011 

 

Hamas’ın işgal rejimiyle en büyük esir takası anlaşmalarından biri olan “Özgürlerin Vefası” 

anlaşmasını tamamlaması. Anlaşma uyarınca İsrail askeri Gilad Şalit 5 yıllık esaretin ardından 

serbest bırakılmış, buna karşılık 1027 Filistinli esir özgürlüğüne kavuşmuştur. 
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2011 

 

Suriye devriminin patlak vermesi nedeniyle Hareket’in siyasi bürosunun Suriye’den 

Katar’a taşınması. 

2012 

 

Gazze direnişinin Kurmay Başkanı ve el-Kassam komutanlarından Ahmed el-Caberi’nin bir 

İsrail savaş uçağı tarafından otomobilinin bombalanması sonucu suikasta uğraması. Bu suikast 

sonucu 8 gün süren bir savaş başlamış, ilk kez yerli üretim füzelerle Tel Aviv 

bombalanmıştır. 
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2014 

 

Bir ulusal uzlaşı hükümetinin teşkil edilmesi için Gazze hükümetinin istifa etmesini öngören 

ve yeni bir Filistin uzlaşı anlaşması olan "Eş-Şati" (Sahil) Anlaşması imzalandı. 

2014 

 

İşgal rejiminin Gazze’ye 51 gün süren yeni bir savaş açması. Savaş sonucunda 2100’den fazla 

Filistinli şehit olmuş, Gazze’den toplamda 3000 füze ateşlenmiş ve bu füzelerin bazıları ilk 

kez işgal altındaki Hayfa şehrine ulaşmıştır. Ayrıca el-Kassam Tugayları, İsrail askeri Şaol 

Aron’un esir alındığını ilan etmiştir. 
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2016 

 

Tunuslu el-Kassam mühendisi Muhammed ez-Zevari’nin suikasta uğraması. Mossad ajanları 

tarafından Safakes’teki evinin önünde şehit edilen ez-Zevari, bir uçak üretim programı 

geliştirmekteydi. 

2017 

 

Hareket’in ilk tüzüğünün yerine yeni bir tüzük yayınlaması (Genel İlkeler ve Politikalar 

Belgesi). Bu adımla Hareket, bölgesel ve uluslararası düzeyde kabul görmeyi amaçlamış ve bu 

doğrultuda İsrail Devleti’nin meşruiyetini tanımaksızın 1967 sınırlarında bir Filistin Devleti 

kurulmasını kabul etmiştir. 
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2017 

 

İsmail Haniye’nin Halid Meşal’in halefi olarak Hareket’in Siyasi Büro Başkanı seçilmesi. 

Aynı şekilde Yahya es-Sinvar’ın da Hareket’in Gazze Şeridi lideri seçilmesi. 

2017 

 

Hamas Hareketi’nin Gazze Şeridi’ndeki idari komiteyi feshetmesi. Gazze’deki hükümet 

konumunda bulunan komite, Filistin Yönetimi’yle yaşanan anlaşmazlıklardan birini teşkil 

etmekteydi. 

 

https://research.sharqforum.org/wp-content/uploads/2022/02/2017-2.jpg
https://research.sharqforum.org/wp-content/uploads/2022/02/2017-3.jpg


   

2018 

 

Filistin Meclisi’nin Anayasa Mahkemesi tarafından dağıtılması. Bu olay sırasında, Hamas 

Hareketi’nin meclis üyelerinin çoğunluğunu temsil etmesi bağlamında, mahkemenin kendisinin 

anayasaya uygunluğu hususunda şiddetli tartışmalar da yaşanmaktaydı. 

2021 

 

İsmail Haniye’nin yeniden Siyasi Büro Başkanı, Yahya es-Sinvar’ın da Hareket’in Gazze Şeridi 

lideri seçilmesi. 
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2021 

 

İşgal güçleriyle başta el-Kassam Tugayları olmak üzere Gazze’deki Filistin direnişi arasında 

çatışmanın patlak vermesi. Filistinliler bu savaşa “Kudüs’ün Kılıcı Savaşı” adını vermiştir. 

Savaş, İsrail Yüksek Mahkemesi’nin Mayıs 2021’de eş-Şeyh Cerrah Mahallesi’ndeki yedi 

Filistinli ailenin evlerinden çıkarılması yönünde karar vermesi sonucu meydana gelmiştir. 

2021 

 

İngiltere’nin sivil ve hayır kurumları da dahil olmak üzere Hamas Hareketi’ni terör örgütü 

listesine dahil etmesi. 
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