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ESED-ABD GĠZLĠ ĠTTĠFAKI VE FĠLĠSTĠN’E VURULAN DARBE 

İRAN ANALİZ / Esed diktasının hakimiyetindeki Suriye’nin Filistin direniş hareketlerine ve 

mültecilere yönelik işlediği katliamlar ve baskıların boyutlarını madde madde ele alan, 

TÜRKÇE İLK DEFA yayımlanan bilgileri içeren dosyamızla karşınızdayız. Amerika ile Esed 

rejimi arasında 76 yılında Lübnan’daki direnişin bitirilmesi/ezilmesi yönündeki derin 

ittifaktan, İsrail’in anlaşmaya sadık kalarak Suriye ile hiçbir şekilde çatışmamasına kadar 

önemli bilgiler yer alıyor. Ağustos 2012 tarihi itibariyle ABD’nin ve İsrail’in Esed rejimine 

yönelik siyasetinin 76′dan bu yana değişmediğini, yaptığı açıklamaların birebir benzediğini 

şaşkınlıkla göreceksiniz.  

Filistin davasını, direniş hareketlerini desteklediği yönündeki iddiasının gerçekte ne anlam 

taşıdığını yine en iyi bu iddiaların muhatabı olan Filistinliler bilmektedir. Ağustos 2012 tarihi 

itibariyle başkent Şam’daki Yermük Filistin Mülteci kampının yerle bir edildiği, 

bombardımanda yüzlerce masumun şehit edildiği gelişmeler 1970 darbesiyle iktidara gelen 

Esed rejiminin temel karakteristiğini bir kez daha ortaya koydu. Bu karakteristik temelde 

Nusayri zihniyetinin hakim olduğu, özelde ise Sünni düşmanlığı ve kendisine rakip tüm 

oluşumların, devletlerin ve hareketlerin tasfiye edilmesinden ibaret faşist bir zihniyetin 

tecessüm ettiği, azınlığa dayalı askeri-muhaberat ağıyla örülmüş bir aile-mezhep-mafya 

düzeniydi. 

 

FĠLĠSTĠN DĠRENĠġĠNE EN BÜYÜK DARBE ĠSRAĠL’DEN DEĞĠL ESED’DEN  

1975 işgaliyle birlikte Lübnan’a kadar nüfuz alanını genişleten Esed rejimi burada kendisine 

en ciddi rakip olarak profesyonel şekilde örgütlenmiş, iyi eğitilmiş bir Filistinli direniş 

hareketi gerçeği ile karşılaşacaktı. Suriye içinde de Filistinlilere kan kusturan Esed rejimi 

halen insanların zihinlerinde korku salan Filistin Şubesi adlı korkunç işkencelerin yapıldığı 

ayrı bir muhaberat birimi kurmuştu. 

1948 yılında Filistinin işgaliyle birlikte ilk göçün durağı Suriye oldu. Sonrasında bir kısım 

daha 1956 yılında ve 1967 yılında Suriye’ye göç etti. 
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1971 yılında arka planda yine Esed rejiminin destek verdiği, Filistin direnişine büyük darbe 

vuran Kral Hüseyin liderliğinde Ürdün’de yaşanan Kara Eylül hadisesi patlak verdi. Bu 

nedenle de birçok Filistinli aile Suriye’ye göç etmek zorunda kaldı. 

ESED REJĠMĠNĠN LÜBNAN’DA ĠġLEDĠĞĠ FĠLĠSTĠNLĠ KATLĠAMLARI 

Lübnan’daki Filistin Kurtuluş Hareketi (Örgütü) başta çeşitli direniş hareketlerine en büyük 

darbeyi Esed rejiminin vurduğu bizzat FKÖ kaynakları belgelemiş, kamuoyu ile paylaşmıştır. 

Bunlara yönelik saldırılar Hizbul Ketaib adlı Maruni Falanjist örgütlerle Nusayrilerin işbirliği 

şeklinde gerçekleşmiştir. 

Ez-Zeatir, Cisr el Paşa gibi kamplarda büyük katliamlar yaşandı. Birbuçuk aylık kuşatmadan, 

yiyecek-içecek gibi malzemelerin girişinin yasaklanıp halkın açlığa mahkum bırakılmasından 

sonra Esed işgal güçleri ancak 14 Ağustos 1976 tarihinde kampa girebilmişti. Sadece ez 

Zeatir kampında 1976 tarihinde, 3000 Filistinli katledildi. 

Bunların bir kısmı tıpkı el Hula’da Şebbihaların yapıldığı gibi doğranarak, bıçaklanarak 

öldürüldü. Bazıları kurşunlanarak, kadınlara tecavüz edilerek öldürüldü. O kadar ki canlı 

kalmayı kurtaran görgü tanıkları, sonrasında olaya karışanların anıları zaferi kutlamak için 

canilerin insanların kafalarından içki dahi içtiklerini anlatmaktaydı! Bunların bazılarının 

televizyonlara dahi yansıdığı söylenmekte.  

 

Foto: 1976 tarihli Tel Zeatire kampı. 2012 Ağustos ayındaki Humus, Dera, Deyr ez Zor ve 

Halep gibi….Yerle bir edilmiş. 

Buna Suriye destekli Hizbul Ketaib (Lübnan Falanjistlerin) işlediği Sabra ve Şatila 

Kamplarındaki katliamları da eklemek gerekiyor. 
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Mecusilerin Devri Geldi adlı kitabın 418. sayfasında zamanın Siyonist başbakanı İzhak 

Rabin’in Lübnan’a Suriye güçleri girdikten sonra basına verdiği şu demeci aktarılmakta: ” 

İsrail, Lübnan’a Suriye güçlerinin girişini engellemek için kendisi açısından bir sebep 

görmemektedir. Bu ordu Filistinlilere saldırmaktadır. Bizim olaya müdahil olmamız demek 

Filistinlilere yardım etme anlamına gelmektedir. Bizlerin Filistinlileri katlettikleri esnada 

Suriye güçlerini rahatsız etmememiz gerekiyor. Sonuçta üstlendikleri görev bizler için iyi 

sonuçlar doğurmaktadır.” 

 

Zamanın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Fransa devletleri de Esed rejiminin en 

ciddi destekleyen iki güç olarak Lübnan’a Suriye’nin müdahalesini sevinçle karşılamaktaydı. 

Filistin direnişinin sembol isimlerinden FKÖ’nün lideri Yaser Arafat şunları söylemekteydi: 

“Arapların Şaronu (Yani Hafız Esed) bizi karadan kuşattı, Yahudilerin Şaron’u ise bizi 

denizden kuşattı.” Yine Arafat Esed ile görüşmüş, Suriye işgal güçlerinin düşmanca saldırıları 

karşısında açıkça durumu izah etmişti. Ancak aldığı cevap aynıydı! 

Fransız Haber Ajansı 29 Eylül 1976 tarihli haberinde eski Siyonist Savunma Bakanı Şimon 

Perez’in Lübnan meselesinde Şam ile İsrail’in aynı hedefleri taşıdığı cümlelerini okurları ile 

paylaşmakta ve şunları yazmaktaydı: “Lübnan’ın Filistin Kurtuluş Hareketinin kontrolü altına 

girmesini engellememiz gerekmektedir.” 

 

el Mücteme’ dergisi 28 Mayıs 1983 tarih ve 172 numaralı sayısında Jonathan Randal’ın 

Lübnan Felaketi isimli kitabından alıntılar yapmaktaydı. Cümleler şöyle: “1976 senesi 

boyunca Suriye ve İsrail gemileri Lübnan sahili boyunca devriyeler gezmekte, herhangi bir 

şekilde Filistinlilere gidecek hiçbir yardıma izin vermemekteydi. Suriye ve İsrail Hristiyan 

milislere mühimmat ve silah desteği veren iki devlettir.”  
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Salah Halef ise şunları söylemekteydi: “Yaser Arafat 12 mektubu Hafız Esed’e gönderdi. 

Burada Beyrut’ta kendilerine yönelik ambargoyu kırmalarını istiyordu. Cevap alamayınca bu 

mektuplarından bu sefer özel temsilcisini gönderdi.  

Burada da elden Arafatın mektubunu alıp, kötü durumları hakkında Filistinli temsilciden 

bilgiler alan Hafız Esed’in cevabı şöyle olur: 

 

 

 

 

 

 

HEPĠNĠZĠN YOK OLMASINI ĠSTĠYORUM; ÇÜNKÜ HEPĠNĠZ AYAK 

TAKIMISINIZ!” Bu önemli cümle bugün Suriye’nin tamamında soykırım gerçekleştiren 

Esed diktasını destekleyip, Esed çetesinin Filistin direnişini desteklediği yönünde yoğun bir 

karapropaganda faaliyeti yürüten İran&Şii lobisine verilecek en ciddi cevaptır. 

Esed’in yukarıdaki cevabını aldıklarını söyleyen FKÖ liderlerinden şehit Salah Misbah Halef 

şunları söylemektedir: “İşte tam o zaman bizler Esed’in bize komplo kurduğunu anladık. O 

zaman onun İsrail ile, Amerika ile ve Hizbul Ketabi (Maruni Falanjistler) ile ilişkilerinin 

kanıtlandığını gördük.” 

Hafız Esed’in sadece Suriye için değil Lübnan ve Filistin için de tam bir yıkım, terör ve 

katliamların mimarı olduğuna dair uzun makale için tıklayınız: 

http://www.thefreesyria.org/f-s-1/rawafed-1303b.htm (Erişim Tarihi: 13.08.2012) 

Ulaşılmaması durumunda لبنــان حافـظ األســد فـي  başlığı ile bir tarama çok geniş bir şekilde Esed 

rejiminin katliamlarını, siyasetini ve cinayetlerini ortaya koymaktadır. 

Öte yandan zamanında Musa Sadr’ın şimdi ise başkanlığını Esed yanlısı Nebih Berri’nin 

yaptığı Şii Emel Örgütü de Beyrut’taki Filistinli mülteci kamplarını kuşatmakta, direnişe ciddi 

darbeler vurmaktaydı. Oysa bu hareketin Şii militanların büyük kesimini FKÖ gibi direniş 

hareketleri eğitmişti! 

TARĠHĠ ĠFġAATLAR: AMERĠKA ĠLE ESED REJĠMĠ DERĠN ĠTTĠFAKI 

Lübnan’da bu katliamları yaparak mevcudiyetini sürdüren Esed rejiminin Amerika ve batı ile 

anlaşmadan bunu yapmasının imkanı olmadığını herkes bilmektedir. Bu anlaşmanın esrar 

perdesinin çoktan kalktığını söyleyerek şu tarihi ifşaatları paylaşıyoruz: 

Avustralya Halk Gazetesi 14 Aralık 1976 tarihli nüshasında önemli bir gelişmeyi haber 

olarak vermekteydi. Buna göre; 

http://www.thefreesyria.org/f-s-1/rawafed-1303b.htm
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Rıfat Esed, Amerikan Başkanının temsilcisi Dan Brawn ve Hizbul Ketaib gibi aşırı ırkçı 

Lübnanlı örgüt temsilcileri bir araya geldi. Üzerinde anlaşılan hususlar şunlardı: 

1- Suriye rejimine destek 

2- Rejime muhalif planların ortaya çıkması için CIA’nın Şam’daki varlığını artırmak ve 

güçlendirmek 

3- Lübnan’daki Suriye varlığını mümkün mertebe gizleyip örtmek 

4- Golan’daki uluslararası çekiç gücün görev süresini uzatmak 

5-Lübnan direnişini Suriye’nin denetimine vermek; içerde ve dışardaki sol hareketleri ezmek 

6- Amerika İsrail’in Suriye cephesinde hareket etmeyeceği sözünü vermektedir.  

Ġran Analiz Özel Kaynak: Aynı şekilde benzer talepler ve isteklerle Esed rejiminin İngiliz 

istihbaratı ve mason teşkilatlarıyla da anlaşmaya vardığı yönünde bize has özel 

kaynaklarımızın aktardığı önemli bilgiler mevcut. Kaynağımız devrimin başarıya ulaşıp 

muhaberat belgelerinin ele geçirilmesiyle birlikte Batı ile Esed diktası arasında bilinenin kat 

be kat fazlası derin ilişkilerin ortaya çıkacağını, Arap ve İslam alemine ihanetin boyutlarının 

gözler önüne serileceğine dikkat çekiyor. 

21 Ocak 1976 tarihinde Beyaz Saray sözcüsü başkanın Lübnan’a dış bir askeri müdahaleye 

karşı olduğunu aktarmaktaydı.Tıpkı şimdi olduğu gibi o zaman da ABD, müdahalenin Suriye 

ve uzantılarının çıkarlarına ters olacağını düşünerek maslahat görmemekteydi. 

29 Ocak 1976 tarihinde ABD Dışişleri Sözcüsü Suriye’nin oynadığı önemli rolü itiraf ederek 

Lübnan sorununun çözümünde Suriye’yi işaret etmekteydi. 

27 Ocak 1976 tarihinde United Press Ajansı Washington’dan naklettiği haberinde Siyonist 

devletin Suriye’ye mektubunu aktarmaktaydı. Buna göre güney Lübnan’daki durumla ilgili 

olarak Fredirick Brown İsrail-Suriye-Lübnan hükümetleri ile telefon görüşmesi yaptığını, 

durumu yakından takip ettiklerini söylemektedir. Bu görüşmeleri İsrail gazeteleri de itiraf 

etmektedir. Suriye’nin Amerikalı yetkililere güneydeki askeri kuvvetlerinin Lübnanlı ve solcu 

direniş hareketlerini hedef aldığını aktardığını belirtmektedir. Bu nedenle de Yahudiler ve 

Amerikalılar Lübnan’a Suriyenin müdahil etmesinde Esed’in yanında yer almışlardır. 

15 Nisan 1976 tarihli Reuters haberinde Henry Kissinger’in ABD’nin Lübnan’da önemli bir 

rol oynadığını, Suriye’nin de bu bağlamda teşvik edildiğini, tasfiye projesi bağlamındaki 

görüşleri, çıkarları doğrultusunda durumun ilerlediğini gördüklerini yazdı. Suriye’nin 

Lübnan’daki politikası ABD’nin tamamen istedikleri yolda ve çıkarları yönündedir! 

 

18 Ağustos 1977 tarihli Şarkul Avsat gazetesinin haberine göre Esed ile Carter Cenevre’de 

görüştü. Lübnan’daki Filistin ve Lübnan direnişinin ezilmesi/bastırılması süreciyle ilgili 

olarak bunun büyük stratejinin bir parçası olduğu nakledildi. Direnişin zayıflatılması ve 
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muhaliflerin tasfiye edilmesi stratejinin bir parçasıydı. Carter normalde diğer Arap liderlere 

yaptığının aksine Esed’in görüşme talebini kabul etti ve Washington yerine Cenevre’de bir 

araya geldi.  

70′li yıllardan bu yana Suriye’nin Amerika’nın Ortadoğudaki 

çıkarlarına halel getirecek hiçbir ciddi girişimde yer almaması, 

herhangi bir somut teşebbüste bulunmaması, Irak işgaline açıkça 

destek vermesi, BOP projesinin yürütülmesinde Şii-Alevi kartını 

sonuna kadar kullanması ve buna mukabil de 2011 Suriye devrimine 

Amerika’nın destek vermemesi, ciddi anlamda Esed reimine baskı 

uygulamaması aradaki gizli derin ittifakın somut göstergeleri olarak 

değerlendiriliyor.  

Yine de Mübarek gibi 30 yıl desteklediği bir iktidarın kesin 

devrileceğine kani olan bir ABD’nin çıkarlarını tehlikeye atmayacağı gerçeği Suriye için de 

söz konusu. Ancak yaşanan halen ABD-Esed arasındaki ittifakın İran faktörüyle birlikte halen 

devam ettiğini gösteriyor. 

5 Haziran 1976 tarihinde General Moşe Dayan Fransız Haber Ajansına verdiği demecinde 

İsrail’in gözlemci statüde olduğunu söylemekte ve eklemekteydi: “Suriye güçleri Beyrut’u 

işgal edip kırmızı hattı yaksa bile müdahil olmayız; çünkü Suriye güçlerinin Lübnan’ı işgal 

etmesi İsrailin güvenliğine karşı bir meydan okuma eylemi değildir!” 

 

Foto: Soldaki Moşe Dayan, sağdaki ise yine Suriye rejimini Lübnan’daki konumundan ötürü 

methu sena eden Ariel Şaron 

2011 DEVRĠMĠYLE BĠRLĠKTE ESED REJĠMĠNĠN KATLETTĠĞĠ FĠLĠSTĠNLĠLER 

14 Nisan 2012  tarihine kadar Şebbihalar ve Esed güçlerinin öldürdüğü Filistinli sayısı 120′yi 

buldu. Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz ve Ağustos gibi katliamların beş katı arttığı, Şam’daki 

Yermük mülteci kampının uçaklarla bombalandığı tarih aralığına dair Filistinli katliamının 

istatistikleri mevcut değil. 

15 Nisan 2012 / Hama Kampı dışında yaşayan Fadi el-Este adlı Filistinlinin aracı ağır 

silahlarla tarandı ve öldürüldü. İki saat öncesinde kendisi devirmle ilgili el Cezire kanalına 

konuşmuştu. 
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Siyonistlerin Gazze saldırısında 124 Filistinli şehit olmuş 600 kişi ise yaralanmıştı. Suriye’de 

ise bunun on katı fazla şehit ve yaralı bulunuyor. Buna tutuklanıp işkence ile şehit edilen, 

cesedi bilinmeyen, kayıplar dahil değil. 

 

Filistinlilere yönelik katliamlar tıpkı Suriye halkına olduğu gibi İran devrim muhafızları, 

Hizbullah, Bedir Tugayları ve Mehdi Ordusu teröristlerinin desteğiyle Şebbihalar tarafından 

tüm hızıyla sürüyor. 

İran Analiz 
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