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Batarya 
ile Ateş ' in 

2. baskıs ı n ı n 

kapağ ı 

rihin Yılan Hikayesi" (İstanbul 1341) adlı 

Hz. Osman'dan itibaren ortaya ç ıkan hi
lafet meselelerindeki ihtilafl arı ele alan 
küçük risalesi de eklenerek ilk baskı 

sından yapılan sadeleştiriimiş bir neşri 
daha vardır (haz. Sabahaddin Arıç, Tercü
man - 100 l Temel Eser. istanbul 1978) 
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Afrika'nın batısında 
eskiden İspanyol Salırası denilen bölge. 

L ~ 

Fas'ın güney, Moritanya'nın kuzey sı
nırları arasında kalan ve Atlas Okyanu
su'na kadar uzanan 266.000 km2 yüzöl
çümünde, 195.000 nüfuslu ( 1989) bir 
bölgedir. En önemli şehri 1937' de is
panyollar tarafından kurulan el- UyQn'-
dur. Batı Sahra (es -Sahrau·ı-garbiyye) adı 
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coğrafi olmaktan çok siyasi bir terimdir. 
Bugünkü Moritanya ile birlikte Batı Sah
ra ve Batı Sus'un tamamı müslümanla
rın bölgeyi fethinden itibaren SQsülak
sa (uzak SQs) adıyla tanınmıştır. Bölge 
çok az yağmur aldığından burada otu
ran Serberi kabileleri asırlardır vaha
dan vahaya göç ederek yaşarlar . Bölge
nin en büyük yer altı zenginliği. kuzey
de Sakiyetülhamra 'da bulUnan fosfat 
yataklarıdır; balıkçılık da önemli bir ge
lir kaynağıdır. 

Ukbe b. Nafi' kumandasındaki ilk is
lam orduları Afrika ' nın fethi sırasında 
Sakiyetülhamra'ya kadar olan toprakla
rı ele geçirmişler ve bu bölge daha son
ra sırasıyla idrisiler'in (789-926). ZirHer'in 
(972-1148). Murabıtlar'ın (ı 061-1147) ve 
Muvahhidler'in ( 11 30- 1269) yönetiminde 
kalmıştır. Bu dönemlerde Süsülaksa'da 
yaşayan yerli halk, Serberiler ile Bah
reyn civarından geldikleri bilinen Beni 
Ma'kıl ve Beni Hilal gibi kabilelerden 
oluşuyordu . Serberiler çeşitli kabHele
rin karışımından meydana geliyordu ve 
bunlar içinde en meşhur olanı Tevarık 
(Tuvaregler) kabilesi idi. Zenaga ve Ze
nate de bölgede yaşayan diğer Serberi 
kabilelerinin önemlilerindendi. Beni Ma'kıl 

Fas'a göç ettikten sonra Beni Hilal ka
bilesiyle karışara k Sahra ·da yerleşmiş

Ierdi. Ancak Meriniler zamanında SQs ve 
Der'a civarında otururken sonraları Sa
kıyetülhamra bölgesine göç ettiler. 

)0.!. yüzyıldan itibaren Sakıyetülham
ra ile Senegal arasında bir tehdit unsuru 
olan ispanyol ve Portekizliler, )0.!1. yüzyıl-
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da Fas'ta hüküm süren Sa'diler tarafın
dan geri püskürtüldüler. Sa'diler Osman
lılar' ın yardımıyla 1 578'de Vadilmehazin 
Savaşı sonunda bölgeyi ele geçirdiler ve 
Ahmed el-Mansür devrinde ( 1578-1603) 

Tuvat ve Edrar'ı alarak Tinbüktü'ye ulaş

tılar (1591 ) )0.!11. yüzyılda, içinde Batı 

Sahra'nın da yer aldığı bölge Filaliler'in 
idaresine geçti ve Fas'a bağlandı. 

XIX. yüzyılın başlarında Fas ekonomik 
sebepler yüzünden Avrupa devletleriyle 
ilişki kurarak ispanya. ingiltere, Fransa. 
isveç ve Norveç ile dostluk ve barış ant
Iaşmaları imzaladı. Fransa ve ispanya'
nın Batı Sahra'ya ilgi duymaları. burada 
bulunan Tuvat'ın Fransız coğrafyacıları
nın ilmi araştırmalarına konu teşkil et
mesi üzerine başladı. Bölgenin maden 
bakımından zengin olduğunun ortaya 
çıkması sömürgeci fikirlerin doğmasına 
sebep oldu. Bunun üzerine Fas sultanla
rı bölge halkını uyarıcı faaliyetlerde bu
lundular. l. Hasan Tuvat ahalisine gön
derdiği 7 Ağustos 1884 tarihli mektu
bunda Fransızlar'ın asıl maksatlarına te
mas ederek dikkatli olmalarını, kendi 
temsilcilerini seçerek Tafilat valisine bağ
lanmalarını ve Fas yönetiminde yerlerini 
almalarını istedi. Bölgede yaşayan halk 
Senüsi ve Derkavi tarikatiarına mensup 
olduğundan yabancı müdahalesine kar
şı hassas davranıyor ve Fas sultanına 

bağlılıklarını sürdürüyordu. Bu sebeple 
Fransızlar XIX. yüzyılın sonlarına kadar 
bölgeye nüfuz edemediler. Hatta 1845 
antlaşmasıyla Fas'ın bölgeden çekildi
ğini iddia ederek buraya bir vali tayin 
etmek istedilerse de başarılı olamadı

iar. Daha sonraki mücadeleler sırasında 
Fransızlar Batı Sahra ' nın önemli merkez
lerinden Aynisalih 'i işgal ettiler ( 1900) ve 
direnenlerden ileri gelenleri öldürdüler. 
Aynı yıl Tuvat'ı da işgal eden Fransızlar 
Batı Sahra'yı idari bakımdan üç bölgeye 
ayırarak Cezayir'deki Fransız generaline 
bağladılar. 1901 yılında Fas ve Fransa 
arasında yapılan protokole göre bölgede 
Fransız nüfuzu kabul edildi ve 1902'de 
imzalanan ikinci bir protokolle de bu du
rum pekiştirildi. 

Fransızlar'ın Batı Sahra'ya el attıkları 
tarihlerde İspanyollar da aynı maksatlar
la bölgeye geldiler. Ancak Faslı Sahralı
lar'ın mukavemeti karşısında varlık gös
teremediler. Batı Sahralılar 1884, 1887 
ve 1894 yıllarında Dahle, Sakıyetülham
ra, Vadizzeheb ve ifni gibi yerlerdeki İs
panyol merkezlerine saldırarak buraları 
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tahrip ettiler. Bu mücadeleler sırasında 
Şeyh Maülayneyn (ö 1910) bir lider ola
rak önemli rol oynadı. Bölgenin Fransız 
kontrolüne geçmesinden sonra 1934'te 
Fransa ile ispanya arasında bir antlaş
ma imzalandı ve ispanya Moritanya 'yı 
Fransa'ya, Fransa da Batı Sahra 'yı ispan
ya'ya bıraktı. 

ispanya Sakıyetülhamra ·da el- Uyan 
şehrini kurup buradaki fosfat madenie
rini işletmeye başladı. Madenierin işle

tilmesiyle ilgili olarak diğer Avrupa top
luluklarından teknik personel yanında 
asker de gönderilmesi, bölgeye yönelti
len istila hareketinin bir kısmını oluş

turdu. ispanyollar'la mücadeleler Fas'ın 
bağımsızlığını kazanmasından sonra şid
detlenerek devam etti ve nihayet 7 Nisan 
1956 'da Batı Sahra ' nın bir kısmı Fas'ın 
eline geçti. 

Bu dönemde ispanyol hakimiyetinde
ki bölgede Avrupalı nüfus arttınlma

ya çalışıldı. Çoğunluğunu ispanyollar'ın 
oluşturduğu yabancılar 1959'da 5267 
iken 1970'1erde 42.000'e ulaştı. Bu ye
ni nüfusun iskanı amacıyla yerliler Aga
dir, Tanta, Terfaye ve Rabat gibi şehirle
re göç etmeye zorlandılar. Ayrıca 1970'
te el -Uyan'da yapılan bir katliamla yer
li nüfus eritilmeye çalışıldı ve halkın bir 
kısmı baskı karşısında bölgeyi terketti. 

ispanya Batı Sahra · nın bağımsız bir 
devlet olmasını istediğinden 11 Mayıs 

1967'de Genel Sahra Cemiyeti (ei-Cem'iy
yetü'l -amme li 's-Sahra) adıyla kırk üye
den oluşan bir örgüt kurdu. Böylece Batı 
Sahra'yı Fas etkisinden uzak tutmak ve 
kurulacak yeni devletin siyasi, askeri ve 
iktisadi hayatına müdahale etmek kolay 
olacaktı. Diğer taraftan ispanyol idaresi
ne karşı mücadele vermek ve Batı Sah
ra ' nın bağımsızlığını elde etmek ama
cıyla, kısa adı Potisario Cephesi (Frente 
Popular para la Liberacion de Sakiet el-Ham
ray Ri o de üro) olan bir teşkilat kuruldu 
(1 970) Bu teşkilat Batı Sahra ile ilgili ge
lişmelerde önemli rol oynadı. Batı Sah
ra üzerinde hak iddia eden Fas, Mori
tanya ve Cezayir 1970'te bir araya gele
rek sömürge kuwetlerinin bölgeyi ter
ketmesini isteyen bir karar aldılar. Da
ha sonra Fas Kralı ll. Hasan 1974'te Bir
leşmiş Milletler'e başvurdu ve alınan bir 
kararla mesele Lahey Milletlerarası Ada
let Divanı'na havale edildi. Lahey'de is
panyollar ' ın Batı Sahra'ya geldikleri ta
rihte bölgenin hangi devletin mülkiye
tinde olduğu ve Batı Sahra ile Fas ve Mo
ritanya'nın hukuki bağlantılarının tesbit 
edilmesi konuları görüşüldü . Fas böl-
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ge üzerinde tarihe dayanan hakları ol
duğunu iddia etti. ispanya ise bölgede 
mahalli yöneticilerle anlaşmak suretiyle 
hakimiyet kurduklarını ve durumlarını 

1904 'te Fransızlar ' la yaptıkları antlaş

mayla pekiştirdiklerini savundu. Açılan 
davanın sonuçsuz kalması üzerine ll. Ha
san ülkesinin ileri gelenleriyle yaptığı gö
rüşmeler sonunda Batı Sahra 'yı Fas'a il
hak etmeye karar verdi. ispanya'nın böl
gede müstakil bir hükümet kurulması 
teklifini Fas ve Moritanya kabul etme
diler. Batı Sahra'nın Fas'a ait olduğuna 
dair kendi mahkemelerinden bir karar 
çıkartan ve bunu dünyaya ilan eden ll. 
Hasan, 6 Kasım 1975'te 350.000 kişilik 
bir toplulukla Batı Sahra 'daki el-Uyan 
şehrine doğru "yeşil yürüyüş" (el-mesire
tü'l -hadra' ) adını verdiği bir toplu göste
ri hareketi başlattı. ispanya, Birleşmiş 
Milletler nezdindeki mukabil teşebbüs
lerinin sonuçsuz kalması üzerine, 14 Ka
sım 1975'te Madrid 'de yapılan bir ant
laşma ile Batı Sahra 'dan çekitmeyi ve 
bölgeyi Fas ile Moritanya 'ya bırakınayı 

kabul etti. Ancak bölgenin üçüncü kom
şusu Cezayir bu antlaşmaya karşı çıka
rak Batı Sahra ' nın bağımsızlığı için çalı
şan Potisario Cephesi 'ni destekleyeceği
ni ve askeri müdahalede bulunacağını 
açıkladı. Bu durum karşısında Fas bir
likleri bölgeyi işgal ederek el- Uyan şeh
rine yerleştiler (ll Aralık 1975 ). 

Potisario Cezayir 'de Sahra Arap De
mokratik Cumhuriyeti (Sahara Arab De
mocratic Republic) adıyla sürgünde bir 
hükümet kurdu (27 Şubat 1976) ve bu 
sırada bölgeden Cezayir'e bazı ilticalar 
oldu. Batı Sahra Nisan 1976'da imzala
nan bir antlaşma ile Fas ve Moritanya 
arasında taksim edildi. Buna göre böl
genin kuzey kesimleri ve fosfat maden
Ieri Fas 'a, güney kesimi Moritanya 'ya 
kaldı. Moritanya'nın Potisario gerillala
rı karşısında başarılı olamaması üzerine · 
Fas bütün bölgeyi koruma görevini yük
lendi. Cezayir'in Sahra Arap Demokratik 
Cumhuriyeti'ni tanıması Fas ile ilişkile

rinin tamamen bozulmasına sebep ol
du. Moritanya ' nın isteği üzerine Fransa 
da Fas'ı destekler mahiyette hava mü
dahalelerinde bulundu. 1978' de Mori
tanya'da bir ihtilalle meydana gelen hü
kümet değişikliğinden sonra Moritanya
Potisario ilişkilerinde yumuşama başla

dı ve 1980'de Moritanya Batı Sahra'da
ki haklarından Potisario lehine vazgeçti. 
Bunun üzerine Fas Polisario'nun deneti
mine geçen Batı Sahra 'daki toprakları 
işgal etmeyi planiadı ise de Birleşmiş 

Milletler'in araya girmesi buna engel ol
du ve 1981 'de Batı Sahra kırk beş ülke 
tarafından tanındı; ardından da Afrika 
Birliği Teşkilatı'na kabul edildi. Ancak 
Fas buna karşı çıktı ve çatışmaların ye
niden başlaması üzerine Amerika Birle
şik Devletleri 'nden askeri yardım alma
ya yöneldi ( 1982 ) 1983'te Adisababa 'da 
yapılan Afrika Birliği toplantısında Batı 

Sahra ' da referandum yapılması kararı 

alındıysa da uygulanmadı.1986'da Pali
sario Cephesi Batı Sahra'ya sahip çıka
rak denizde ve karada dış güçlere karşı 
mücadeleye girişti. Şubat 1987' de Fas 
kuwetleriyle Palisario kuwetleri arasın
da çatışmalar oldu ve aynı günlerde Ce
zayir ' de bulunan Sahra Arap Demok
ratik Cumhuriyeti Başkanı Muhammed 
Abdülaziz'e başarısız bir suikast düzen
lendi. Haziran 1987'de Birleşmiş Millet
ler, Batı Sahra'da referandum yapılma
sı ile ilgili olarak özel bir heyetin ince
lemelerde bulunmak üzere Fas, Cezayir 
ve Kongo'ya gönderilmesini kararlaştır
dı ve ayrıca Fas ordusunun da Batı Sah
ra' daki faaliyetlerine son vermesini is
tedi. ll. Hasan Temmuz 1987'de Fas' ın 

Avrupa Topluluğu'na girmek için yaptığı 
müracaatı hesaba katarak referandum 
sonuçlarını olumlu karşıtayacağını açık
ladı. Ancak Polisario, bölgede kontro
lün Birleşmiş Milletler veya Afrika Birli
ği tarafından sağlanmasını istedi. 

Fas' ın , 1976 yılında Sahra Arap Demok
ratik Cumhuriyeti 'ni tanıması üzerine 
Cezayir'le kestiği diplomatik ilişkileri on 
iki yıl sonra 16 Mayıs 1988 tarihinde ye
niden kurması Batı Sahra sorununun çö
zümü için umut verdi. Fas ve Cezayir'in 
diplomatik ilişki kurduktan sonra yap
tıkları görüşmelerde meselenin halk oyu 
ile çözümlenmesi konusunda anlaşma
ya varmaları, Batı Sahra ' nın geleceği için 
yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Fas 
Kralı ll. Hasan 4-5 Ocak 1989 tarihinde 
Palisario yetkililerinden oluşan üç kişilik 
bir heyetle görüştüyse de Fas-Potisario 
görüşmeleri süreklilik kazanamadı. Di
ğer taraftan Fas-Cezayir ilişkilerinin ge
lişmesinden sonra Birleşmiş Milletler 
genel sekreteri meselenin çözümüyle il
gilendi. Genel sekreter referandum tek
lifinin Fas ve Potisario tarafından şartlı 
olarak kabul edilmesi üzerine Haziran 
1989' da bölgeye gelerek ilgili taraftarla 
görüşmeler yaptı. Birleşmiş Milletler'in 
denetiminde bir referanduma gidilmesi 
konusu hala tartışılmakta olup taraflar 
arasında görüş ayrılıkları devam etmek
tedir. 
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BATI ŞERİA 
(~ _;l l;;.;.;.)\) 

Filistin' de 
İsrail işgali altında bulunan 

bir bölge. 

Filistin'in Şeria nehri ile Lut gölünün 
batısındaki Judea ve Samaria bölgeleri
ni kaplayan ve bugün Batı dünyasında 
West Bank veya Cisjordanie adlarıyla ta
nınan kesimidir. Batı Şeria (ed-Dıffetü'l

garbiyye) bir coğrafya deyimi olmaktan 
ziyade siyasi bir deyimdir ve yüzölçümü 
yaklaşık S879 km 2 olan bölgenin tek 
coğrafi sınırı , Ürdün ile İsrail'i ayıran Şe
ria nehri ve Lut gölünün batı k.ıyıların-

Batı 

Şeria 

dan ibarettir; diğer sınırları ise coğrafi 
olmayıp son kırk yılda Arap- İsrail mü
cadelesinin ortaya çıkardığı siyasi sınır
lardır. Tülkerm, Nablus. Cenin. el-Halil 
(Hebron). Beytülahm (Bethlehem). Ramal
lah ve Eriha (Jericho) bu bölgenin önem
li şehirleridir. Filistinliler'in anavatan ola
rak kabul ettikleri Batı Şeria toprakla
rı üzerinde yaşayan nüfus 1 milyon ka
dardır. 

Filistin topraklarında 1. Dünya Sava
şı'ndan sonra ingiliz manda yönetimi sı
rasında başlayan Arap-Yahudi mücade
lesi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'
nun 29 Kasım 1947 tarihinde on üç red 
(Türkiye dahil) ve on çekimser oya karşı
lık otuz üç oyla kabul ettiği 181 (ll) sa
yılı kararı ile 1948 yılında İsrail Devleti'
nin kurulması üzerine yeni bir şekle bü
ründü. Birleşmiş Milletler Filistin Özel 
Komitesi'nin bir raporuna dayanan bu 
karar Filistin topraklarını Araplar'la ya
hudiler arasında taksim ederek biri Arap. 
diğeri yahudi olmak üzere iki ayrı ba
ğımsız devletin kurulmasını öngörmek
teydi. Taksim kararı ile Filistin toprak
larının % 42,88'i Araplar'a, % S6,47'si 
yahudilere verilmekte ve Kudüs şehri de 
milletlerarası bir bölge olarak Birleşmiş 
Milletler'in vesayeti altına konulmaktay
dı. Çizilen bu sınırlara göre yahudi dev
letinin nüfusu 498.000'i yahudi, 407.000'i 
Arap olmak üzere 905.000, Arap devleti
nin nüfusu da 1 O.OOO'i yahudi gerisi Arap 
olmak üzere 735.000 idi. Toplam 205.000 
olan Kudüs bölgesinin nüfusu ise yakla
şık 1 OS.OOO Arap ve 100.000 yahudiden 
oluşuyordu. Bu tablonun teşekkülünde 
başlıca sebep, Araplar'ın dağınık yaşa
rnalarına karşılık dünya yahudilerinin böl
geye bir plan dahilinde göç etmeleridir. 

Birleşmiş Milletler'in 181 (II) sayılı ka
rarı ile Arap devletine ayrılan arazi esas 
itibariyle İ srail'in kuzeyindeki Akka ve 
Lübnan'a bitişik bölge ile Şeria nehrinin 
ve Lut gölünün batısında, kuzeyde Na
sıra'dan (Nazareth) güneyde Bi'rüssebi'
ye (Beersheba) kadar uzanan bölge ve 
batıda İsrail'e ayrılan ve Akka'dan baş
layan kıyı şeridine bitişik toprak parçası 
ile bugünkü Gazze Şeridi ve İsrail- Mısır 
sınırındaki Avca bölgesini kapsayan top
raklardan meydana geliyordu. Arap dev
Ietine ayrılan bu topraklar. içine aldığı 
bugünkü Batı Şeria'dan çok daha ge
nişti. 

Bi rleşmiş Milletler'in bu kararı üzeri
ne Yahudi Milli Konseyi Tel Aviv'de ya
hudilere ayrılan topraklar üzerinde bir 
İsrail Devleti'nin kurulduğunu ilan etti 
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(14 Mayıs 1948) Arap ülkeleri Filistin'in 
taksimini kabul etmedikleri gibi kuru
lan İsrail Devleti'ni ortadan kaldırmak 
için askeri harekata giriştiler ve İsrail 
ile Araplar arasında 1948-1949 savaşı 
vuku buldu. Bu savaşta Ürdün hariç Su
riye, Mısır ve Lübnan başarılı olamadı

lar. Bunlardan Mısır ancak Gazze Şeri
di'ni, daha başarılı muharebeler yapan 
Ürdün ise 181 (lll sayılı Birleşmiş Millet
ler kararının Arap devletine ayırdığı ve 
Şeria nehrinin batısında bulunan toprak
ların bir kısmını ve Kudüs'ün müslüman 
kesimini teşkil eden Doğu Kudüs'ü ele 
geçirdi. Ürdün'ün ele geçirdiği bu top
raklar bugünkü Batı Şeria toprakları olup 
doğu sınırı, Şeria nehri ile Lut gölünün 
kuzey kısmının batı kıyıları idi ve kuzey
de Nasıra'nın güneyinden ei-Halil'in gü
neyine kadar uzanmakta, batıda da Ak
deniz kıyısına 14-1 S km. mesafede bu
lunan Kalkilya ve biraz daha kuzeydeki 
Tülkerm'e ulaşmaktaydı. 24 Eylül 19SO'
de Haşimi Ürdün Kral lığı işgal ettiği Ba
tı Şeria'yı ilhak kararı aldıysa da bunu 
sadece ingiltere ve Pakistan devletleri 
tanıdı. Diğer taraftan, 1948-1949 sava
şı 1 milyon kadar Filistinli'nin İsrail iş
galinden kaçarak komşu Arap ülkelerine 
sığınmaianna sebep olmuş ve Mısır'ın 

ele geçirdiği Gazze Şeridi'ne 250.000 ka
dar Filistinli iltica etmiştir. 

1967 Haziranında yapılan üçüncü Arap
İsrail savaşında Ürdün, elindeki Batı Şe
ria toprakları ile Mescid- i Aksa ·nın da 
içinde bulunduğu Doğu Kudüs'ü İsrail ' e 
kaptırdı. Bu savaşta İsrail Batı Şeria ' nın 
yanı sıra Gazze'yi ve bütün Sina yarı

madasını işgal ettiği gibi ayrıca Suriye 
cephesinde stratejik Golan tepelerini de 
kontrolü altına aldı ; bu şekilde hakimi
yeti altındaki toprakları savaştan ön
ce sahip olduklarının üç misline çıkardı. 
1967 savaşından önce Arap ülkeleri ve 
Filistinliler İsrail'i ortadan kaldırmak için 
çalışırlarken bu savaştan sonra işgal et
tiği Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Golan te
peleriyle Sina yarımadasından çekilmesi 
için çaba harcamaya başladılar. Birleş

miş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 22 
Kasım 1967 tarihli ve 242 sayılı kararı 
İsrail'in bu topraklardan çekilmesini ön
görüyor, ancak buna karşılık bu devle
tin "güvenlikli ve tanınmış" sınırlara sa
hip olması hakkını kabul ediyordu. Bil
hassa bu karar dolayısıyla 1967' den son
ra Batı Şeria'dan çok söz edilir olmuş 
ve bu bölge ile Gazze. Ortadoğu mese
lesinin temel unsuru haline gelmiştir. 

İsrail 26 Mart 1979'da Mısır'la yaptı
ğı barış antiaşmasından sonra Sina'dan 
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