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Akdeniz'in güneydoğu ucunda, 
Asya ile Afrika arasında 

köprü konumunda bulunan 
tarihi bölge. 

_j 

Adını, milattan önce XII. yüzyılda Ka
vimler göçü sırasında deniz yoluyla bu
raya gelen Filistler'den alır. Tarih öncesi 
devirlerden itibaren çeşitli kavimlerin 
göçlerle gelip yerleşmesine ve bunlara 
karşı harekete geçen başka üstün güç
lerin pek çok istila ve fetihlerine maruz 
kalmıştır. Bu durumun başta gelen iki 
önemli sebebi, bölgenin Arap coğrafyası 
içinde sahip bulunduğu zengin ve stra
tejik tabiatla üç büyük ilahı dinin gerek 
doğuş gerekse gelişmesinde oynadığı 

önemli rol ve içinde barındırdığı kutsal 
yerler (belki de bu sebeple bölgenin bir 
başka adı da "arz-ı mev'ı1d" veya "arz-ı 
mukaddes"tir) şeklinde özetlenebilir. Fi
listin adıyla anılan toprakların, bu özel
liklerine bağlanan istilalar ve çeşitli ka
vimlerin buraya hakim olmak için ver
dikleri mücadeleler dolayısıyla siyası sı
nırlarını açıklıkla çizmek kolay değildir. 
Bununla birlikte bölgenin coğrafi sınırla

rı konusunda görüş birliği olduğunu söy
lemek ve bu sınırları bir uzmanın ifade
siyle şu şekilde belirginleştirmek müm
kündür: "Filistin denen topraklar esas 
itibariyle, Suriye ile Mısır ve Akdeniz ile 
Şeria nehri arasında kalan topraklardır. 
Şeria nehrinin döküldüğü Ölüdeniz de 
(Lut gölü) Filistin'in doğu sınırına dahil
dir. Bu sınırlar içinde de Filistin toprak
ları coğrafi bakımdan Akdeniz kıyı şeri
di, kuzeyden güneye doğru uzanan dağ 

silsilesinin bulunduğu ortadaki yayla bö
lümü ve en doğuda da Şeria vadisi ol
mak üzere üç parçaya ayrılır. Bu üç par
çalı coğrafi ayırım hemen bütün kaynak
larca benimsenmiştir. Ortadaki dağlık 

kesim veya yüksek yayialar kısmı, genel
likle kuzeyden güneye olmak üzere. Sa
fed ve Nazareth (Nasıra) şehirleri ile Ta
bor dağının bulunduğu Galilee (Ce!Tie) 
bölgesi: ortada, Nablus şehrinin bulun
duğu ve batıda Cermel dağına kadar 
uzanan Samaria (Samiriye) bölgesi; da
ha güneyde, Şeria nehrinin Ölüdeniz'e 
döküldüğü yerden başlayıp Kudüs, Beyt
lehem (Beytülahm) ve Hebron (Ha!Tiürrah
man) şehirlerinin [içinde] bulunduğu Ju
dea (Yahudiye) bölgesi ve daha güneyde 
de Beersheba (Bi'rüssebi') şehrinin bu
lunduğu Necef çölü olmak üzere dört 
kısma ayrılır" (Armaoğlu. s. 4). 

Söz konusu coğrafi sınırları içinde Fi
listin'in tabiat şartları da özellikle iklimi 
başta olmak üzere ilgi çekici bir çeşitli
lik gösterir. Akdeniz kıyı şeridi yeterin
ce yağış alan yarı tropikal bir iklime sa
hipken orta kısımda bol yağış alan ku
zeyden güneye, Necef çölüne doğru ya
ğışların giderek sıfıra yaklaştığı ve kışın 
soğuk geçen birkaç ayın dışında yılın 

büyük bölümünde gündüzterin sıcak, ge
celerin serin olduğu bir kara iklimi ha
kimdir. Şeria vadisinde ise kış aylarında 
ılık bir havanın yaşandığı. buna karşılık 
yılın geri kalan kısmında ısının hayli yük
seğe çıktı ğı daha sıcak bir kıta iklimi dik
kati çeker. Bölgenin bu iklimi; daha zi
yade yağış miktarına bağlı olarak deği
şik yörelerde bitki örtüsünü ve ekilebi
lir arazi kapasitesini belirlemektedir. 
Buna göre ormanlar Akdeniz kıyısında 
daha çok fundalık olmak üzere yalnız 
kuzeyin yüksek kesimlerinde mevcuttur 
ve bugün eski dönemlere göre artan 
ağaç tüketimi sonucu iyice azalmış du
rumdadır. Şeria vadisinde ise bir subtro
pikal bitki örtüsü dikkati çeker. Bu ik
lim özelliği Filistin'i. tarih boyunca ta
rım üretimini çeşitlendiren verimli ova 
ve arazilere sahip kılmıştır. Yağış duru
muna göre değişrnek ve daha ziyade 
kuzey kesimlerle kıyı boyunda verimlili
ği artmak üzere daima bölgede çeşitli 

tahıliarta hemen her tür meyve, bu ara
da işlenıneye ve ihracata açık ürünlerin 
yetiştirilmiş olduğu görülür. Belki de bu 
sebeple Kitab-ı Mukaddes'in birçok ye
rinde Filistin için "süt ve bal akan di
yar" denilmiştir (mesela bk. Çıkış , 3/ 8 ; 

Levililer, 20/ 24; Tesniye, 11 / 9). Bölge 
bitki zenginliğine kıyasla yer altı servet-
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leri bakımından yoksul olup en dikkate 
değer kaynağı Ölüdeniz'den elde edilen 
tuz ve yan ürünleridir. Özellikle güney 
kısımlarda az miktarda petrol, fosfat, 
bakır, demir, uranyum, manganez, ki
reç taşı ve sülfür bulunur. 

Coğrafi konumu ve bütün özellikleriyle 
Asya ve Afrika arasında fevkalade önemli 
stratejik bir noktada bulunan Filistin'in 
toprak alanını tesbit için, tarih boyunca 
sahne olduğu hakimiyet mücadeleleri 
içinde değişen siyası sınırlarına bakmak 
gerekir. Buna göre Filistin'in son siyası 
sın ı rı olarak milletlerarası alanda man
da yönetimi için çizilen 1922 sınırları

nın kabul edilmesi en uygunudur. Çün
kü kısa bir müddet sonra ingiltere'nin 
girişimiyle Şeria nehrinin doğusundan 
itibaren ayrılan bugünkü Ürdün kısmı 
hariç hemen hemen Akdeniz, Lübnan. 
Suriye, Şeria nehri ve Ölüdeniz'den Kı
zıldeniz'in Akabe Limanı'na uzanan çiz
gi ile Mısır'a ait sına yarımadasının çev
relediği yaklaşık 27.000 km 2 'lik bir alan
dan oluşan Filistin manda idaresi top
rakları, tarih boyunca Filistin denildiğin
de akla gelen siyası bölgeye de. yukarı
da tanımlanan coğrafi bölgeye de ta
mamen tekabül etmektedir. 

İslam Öncesi Dönem. Filistin'de yaşa

yan kavimterin ve işgal veya istilalarla 
burada hakimiyet kuran siyası güçlerin 
tarihi çok gerilere uzanacak kadar es
kidir. Bölgenin, üzerinde insanoğlunun 
kültür izlerine rastlanan toprak parça
larının en eskilerinden biri olduğu bi
linmektedir. Yapılan arkeolajik kazı ve 
araştırmalara göre ilk buluntular, gü
nümüzden 14.000 yıl önce yaşanan Me
solitik Natuf kültürüne aittir. Neolitik 
çağın tarım, hayvancılık ve çömlek ya
pımcılığının ortaya çıktığı yerleşik top
lum hayatına ait en eski kalıntıları ise 
milattan önce SOOO'Iere tarihleneo Eri
ha'da (Jericho) bulunmuştur. Bu dönem
den sonra bölge genellikle Arabistan do
laylarında n arka arkaya göç eden Samı 
kavimlerin işgal ve yerleşmelerine ma
ruz kalmıştır. Bu toprakların adı bilinen 
ilk sakinleri, Tevrat'a göre dünyanın en 
eski milleti olan ve Arap tarihçileriyle 
bazı araştırmacılar tarafından Araplar'ın 

atası olduğu kabul edilen Amalika kav
midir. Milattan önce lll. binyıldan itiba
ren yine Samı kavimlerden Ken'anlılar 
ve daha çok sahil kesimlerinde Fenikeli
ler, arkalarından da Ariimfler görülme
ye başlar. Çeşitli bulgular, Kudüs şeh
rinin Ken'anlılar'ın bir kolu olan Yebü
sfler'ce kurulduğunu göstermektedir: 
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nitekim bazı eski metinlerde Kudüs'ün 
bir adı da Yebüs olarak geçer. Bölgenin 
"Ken'an diyarı" diye anıldığı bu dönem
de tarım ve özellikle ticareti ön planda 
tutan bir medeniyet gelişmiş ve ilk al
fabe ortaya çıkmıştır. Zaman zaman Mı
sır işgali altında geçirilen bu dönemden 
sonra milattan önce 1200'1erde vuku bu
lan Kavimler göçü sırasında "deniz ka
vimleri "nden Filistler bölgeye gelmiş ve 
bugünkü Gazze Şeridi ve civarında beş 
büyük şehir kurarak burayı yurt edin
mişlerdir. Hangi ırka mensup oldukları 
bilinmeyen Filistler (kuwetli bir ihtimalle 
Hint -Avrupa) bölgede "demir çağı"nı baş
latmışlar ve bir süre sonra yerli halkla 
karışarak benliklerini kaybetmişlerdiL 

Filistler'in Akdeniz kıyılarına yerleştiği 

yıllara yakın bir tarihte ise Mısır yöneti
mi altındaki topraklarda yaşayan ve Fi
ravun'un zulmünden kaçarak Hz. Mu
sa'nın öncülüğünde arz-ı mev'Oda doğ
ru büyük bir göç başlatan İsrailoğulları 
geldiler. İsrailoğulları, tarihi kesin bi
çimde tesbit edilemeyen bu göç sırasın
da başta ezeli düşmanları ve bu top
rakların ilk sahipleri Amalika olmak üze
re çeşitli Sami kavimlerle ve Filistler'le 
savaştılar ; daha sonra bölgenin büyük 
kısmını ele geçirerek milattan önce Xl. 
yüzyılın sonlarında ilk İsrail devletini kur-
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-SÜLEYMAN 
ZAMANINDA 
YAHUDI KRALLIGI 
(m.ö.-1000) 

-HAŞMONAi 
YAHUDi KRALLIGI 
(m.ö.-165·63) 

dular ( geniş bilgi için bk. AMALİKA; ARZ-ı 

MEV'ÜD). 

İlk İsrail kralı Saul' ün (Talüt) yerine 
tahta geçen Hz. Davüd Kudüs'ü fethe
derek bir saray yaptırdı, burayı devletin 
başşehri haline getirdi ve otuz üç yıl Ku
düs'te hüküm sürdü. Hz. DavGd zama
nında başta bölgenin gerçek sahibi Ama
lika olmak üzere burada yaşayan bütün 
kavim ve kabileler boyunduruk altına 

alındılar . Ancak pek çok kaynakta belir
tildiği ve günümüzde de açıkça görül
düğü gibi İbrani hükümranlığı altında 
bu yerli topluluklar. o dönemde de da
ha sonraki işgal ve istila dönemlerinde 
de kendi varlık ve tarihlerine sahip çık
mayı başardılar. Hz. Davüd'un ardından 
gelen Hz. Süleyman ' ın dönemi (m ö 972-
932) krallığın altın çağı oldu. Sınırların 
bugünkü Lübnan. Ürdün ve Suriye 'nin 
bir kısmına kadar uzandığı bu devirde 
Hz. Süleyman, başta Mısır olmak üzere 
çevredeki devletlerle anlaşmaya vardık
tan sonra Kudüs'te kendi adıyla anılan 
ilk yahudi mabedinin (Süleyman Mabedi, 
Mescid-i Aksa) yanı sıra savunma amaçlı 
çeşitli binalar inşa ettirdi. Öte yandan 
Kızıldeniz ' de sahip olduğu gemilerle uzak 
topraklara kadar uzanacak bir deniz ti
careti geliştirdi. Ancak onun ölümüyle 
birlik dağıldı ve devlet iki ayrı parçaya 
bölünerek kuzeyde İsrail, güneyde Ya
huda krallıkları meydana geldi; İsrail'in 
başşehri Samiriye (Samaria). diğerininki 

Kudüs'tü (Jerusalem). Her iki devlet de 
fazla uzun ömürlü olmadı ve ilki milat
tan önce 721 'de Asurlular, ikincisi de 
milattan önce 586'da Babil Hükümdan 
Buhtunnasr tarafından yıkıldı. Asur ve 
Babilliler sadece bu krallıkları sona er
dirmekle kalmayıp aynı zamanda halk
larından binlercesini de Mezopotamya'
ya sürmüşlerdir. 

Filistin tarihinde bir sonraki dönem, 
Pers İmparatorluğu ' nun kurucusu Kyros'
un milattan önce 539 'da Babil'i fethe
dip bütün topraklarını ele geçirmesiy
le başlayan ve iki asır kadar süren İran 
hakimiyeti oldu. Bu dönemde İbrani
ler belli bir ölçüde hürriyet kazanmış, 
Kyros'un serbest bıraktığı Babil esare
tindeki 40.000 kişi geri dönmüş ve Ba
billiler'in yıktığı Kudüs'teki Süleyman 
Mabedi ile şehrin surları yeniden inşa 

edilmiştir. Daha sonra bölge, milattan 
önce 334'ten itibaren Suriye ve Mısır'ı 

işgal eden Büyük iskender'in. onun ölü
münden (m ö. 323) sonra da Helenistik 
krallıklardan Mısır'daki Ptolemaioslar ile 
Suriye· deki Selevkoslar' ın eline geçti. 

Özellikle Selevkoslar döneminde İbranl
ler'e karşı katı bir kültürel ve dini He
lenleştirme uygulandığı görülür. IV. An
tiokhos'un Süleyman Mabedi'ni yahudi 
ibadetine kapatıp halkı içine koyduğu 
Grek tanrı heykellerine tapınmaya zor
laması üzerine Judas Maccabaeus ön
derliğinde büyük bir isyan çıktı; milat
tan önce 164'te Selevkoslar Kudüs'ten 
atılarak Hasmonlu hanedam kuruldu ve 
yetmiş yıl kadar devam edecek bir ba
ğımsızlık sürecine girildi. Hel enistik dö
nemde Grek nüfuzu daha ziyade şehir
lerde etkili olmuş. eski Sami örf ve adet
lerine göre yaşamaya devam eden kır 

kesiminde kayda değer bir değişme ol
mamıştır. 

Filistin toprakları milattan önce 63'te 
Romalılar'ın istilasına uğradı ve uzunca 
sürecek bu hakimiyet sırasında zaman 
zaman baş gösteren yahudi ayaklanma
Ianna sahne oldu. Milattan sonra 70'te 
Vespasianus zamanında Roma veliaht 
prensi Titus Kudüs'ü tahrip ederek bü
tün zenginliklerini yağmaladı. 115-117'
deki ikinci büyük isyandan sonra yahu
dilerin varlığı biraz daha eksiidi; niha
yet 132-135 yılları arasında meydana 
gelen üçüncü ayaklanma. ağırlıklı ola
rak oturdukları Kudüs'ten tekrar sürül
meleriyle son buldu. Bu tarihten sonra 
Romalılar Kudüs'ü bir Roma şehri kim
liğiyle yeniden imar ettiler ve adını Aelia 
(Ar. İliya ) Capitalina koyarak Syria Pales
tina dedikleri Filistin'in başşehri yaptı
lar. Roma döneminde Filistin'in Nasıra 

kasabasında doğan Hz. isa ' nın Hıristi
yanlığı getirmesinden ve özellikle İmpa
rator Konstantinos'un 312 'de bu dini 
kabul etmesinden sonra Kudüs bir defa 
daha kutsallık kazandı ve dini ağırlıklı 
binalarla imar edilmeye başlandı. Saint 
Sepulcre (Merkad -i Tsa) adındaki ilk bü
yük kilise Konstantinos tarafından yap
tırılmıştır. 395'te Roma İmparatorluğu ' 
nun ikiye ayrılmasından sonra Bizans'ın 

payına düşen bölgede Hıristiyanlık daha 
büyük bir hızla yayılmaya başladı ve ya
hudilere karşı baskılar arttı. Bölge 611 '
de Sasanl istilasına uğradı . 614'te de Ku
düs çok büyük bir katliama maruz kal
dı. 629 'da ise İmparator Herakleios ta
rafından Kudüs dahil bütün Filistin tek
rar Bizans hakimiyeti altına alındı. 

İslami Dönem. Mi'rac dolayısıyla İslam 
tarihinde önemli bir yeri bulunan Filis
tin'de İslamiyet'in yayılması için başlatı
lan faaliyetler Asr-ı saadet'e kadar uza
nır. Hz. Peygamber. çeşitli hükümdarla
ra İslam 'a davet mektupları gönderir-



ken bir mektup da Bizans'a bağlı olan 
Busra Emfri Şürahbil b. Amr ei-Gassa
nf'ye yollamış, ancak elçi Haris b. Umeyr 
ei-Ezdf öldürülmüş ve bu durum müs
lümanların yenilgisiyle sonuçlanan MO
te Savaşı'na (8 / 629) yol açmıştı. Ertesi 
yıl bizzat Hz. Peygamber Tebük Seteri'
ne çıktı ve vefatından kısa bir süre ön
ce de üsame b. Zeyd kumandasındaki 
bir orduyu MOte'nin intikamını almak 
üzere Belka tarafına yollamak istedi: an
cak ordu onun rahatsızlığı sebebiyle Me
dine'den ayrılamadı. Hz. EbO Bekir hali
fe seçilir seçilmez derhal Üsame'yi ta
sarlanan bu sefere gönderdi (ı Rebiüla
hir ll 1 26 Haziran 632) . Daha sonra da 
Amr b. As'ı Filistin'in fethiyle görevlen
dirdi (12. yılın sonu veya 13. yılın başı, 
Şubat-Mart 634) Müslümanlar önce Gaz
ze üzerine yürüdüler: yakınındaki Dasın 
veya TactOn denilen yerde bizzat Gazze 
valisinin kumanda ettiği düşman ordu
sunu yenilgiye uğratarak şehri ele ge
çirdiler. Müslümanların kısa sürede Gü
ney Filistin'i fethedip Gamrülarabat'a 
kadar ilerlemeleri üzerine Bizans impa
ratoru Herakleios. kardeşi Theodoros 
kumandasındaki büyük bir orduyu Filis
tin' e sevketti. Bizans kuwetleri bölgeye 
yaklaştığı sırada Kaysariye'yi kuşatmış 
bulunan Amr b. As bu orduya mukave
met edemeyeceğini aniayarak kuşatma

yı kaldırdı ve halifeden yardım istedi. 
Hz. EbO Bekir Halid b. Velfd 'e haber gön
derip yardıma gitmesini emretti. Neti
cede iki ordu Remle ile Beytülcibrfn ara
sındaki Ecnadeyn mevkiinde karşı kar
şıya geldi ve savaş İslam ordusunun ke
sin zaferiyle sonuçlandı (28 Cemaziyelev
vel 13/ 30 Temmuz 634) . Bu zaferle Filis
tin ve Suriye'nin kapıları müslümanlara 
açıldı ve hemen arkasından Sebastiye, 
Nablus, Lüd, Yübna. Arnvas gibi şehirler 
fethedildi. Özellikle Bizanslılar' ın yenil
giye uğratıldığı Yermük Savaşı 'nın (15 / 
636) Filistin'in tarihinde önemli bir yeri 
vardır. Müslümanlar bu zaferle birlikte 
bölgede daha sağlam bir şekilde tutun
dular ve Kudüs'e ulaşarak şehri kuşat
tılar. Halkın aman dilemesi üzerine Hz. 
ömer Cabiye'ye geldi ve Patrik Sophro
nius başkanlığındaki Kudüs heyetini ka
bul ederek onlara cizye ve haraç öde
meleri şartıyla bir ahidna me verdi: böy
lece Kudüs barış yoluyla fethedilmiş ol
du (Rebiülahir 16/ May ı s 637). Kudüs'ün 
fethi müslümanlarla Bizanslılar arasın
daki mücadelede bir dönüm noktası teş

kil eder. Amr b. As. İslam ordularına kar
şı direnen Kaysariye'yi tekrar kuşattığı 

sırada Mısır'ın fethiyle görevlendirilin
ce yerini Yezfd b. E bO Süfyan'a bıraktı: 
onun ölümü üzerine de kardeşi Muavi
ye kumandayı alarak şehri fethetti ( 19-
201 640-641). Muaviye'nin Askalan'ı (Aş
kelon ~ Ashqelon) ele geçirmesiyle Filis
tin'in fethi tamamlandı ve burası Cün
dü Filistin adıyla askeri bir bölge haline 
getirildi: merkez olarak da Kaysariye·
nin yerine Lüd şehri seçildi. Hz. Ömer 
Muaz b. Cebel ile Ubade b. Sarnit ve Ab
durrahman b. Ganm'ı halka İslamiyet'i 
öğretmek üzere görevlendirdi: ayrıca 

Arap kabilelerinin buraya yerleşmesini 
teşvik etti. Hz. Ali- Muaviye mücadele
sinde Filistinliler Muaviye'yi destekle
mişlerdir. 

Çeşitli sebeplerle Filistin'e giden ve 
orada vefat eden sahabilerden bazıları 
şunlardır: Ka'b b. Umeyr ei -Gıfari, Zeyd 
b. Harise. Ca'fer b. EbO Talib, Abdullah 
b. Revaha, Haris b. Nu'man, Abdullah b. 
Sehl, üsame b. Zeyd, Dihye b. Halife ei
Kelbf, İkrime b. EbO Cehil, Ayyaş b. EbO 
Rebfa, Amr b. Safd b. As. Eban b. Said 
b. As, Amr b. Tufeyl, Nuaym b. Abdul
lah, Fazı b. Abbas. Abdullah b. Tufeyl, 
EbO Ubeyde b. Cerrah, Muaz b. Cebel, 
Süheyl b. Amr, Şürahbil b. Hasene, Uba
de b. Sarnit Burada vefat eden tabifler
den bazıları da şunlardır: Ravh b. Zin
ba', İbn Amir el-Yahsubf, Reca b. Hay
ve ei-Kindf, Hani b. MektOm, Cünacte b. 
Kebfr ed-Devsf. 

Emeviler devrinde çok sayıda Arap ka
bilesi Filistin'e iskan edildi. Halife Ab
dülmelik b. Mervan buraya ve özellikle 
Kudüs'e büyük önem verdi : oğlu Velid 
zamanında ise verilen önem daha da art
tı ve bölge veliaht Süleyman b. Abdül
melik'in idaresine tevdi edildi. Süleyman 
halife olunca Remle'yi Filistin'in merke
zi yaptı . ll. Velfd döneminde ayaklanan 
bölge halkı Emevf valisini kovdu ve lll. 
Yezfd 'i halife ilan etti (126/ 744) Son 
Emevf halifesi ll. Mervan zamanında Fi
listin · de bir isyan daha patlak verdiy
se de asilerin reisi Remle valisi Sabit b. 
Nuaym idam edilerek ayaklanma bastı
rıldı. 

Abbasiler devrinde Filistin, merkezi 
yine Remle olmak üzere Suriye ile bir
likte bir eyaJet haline getirildi. Bölgede 
huzur ve sükOn hakimdi: ancak HarO
nürreşfd'in ölümünden (809) sonra Emfn 
döneminde bazı karışılıklar çıktı. Mu'ta
sım- Billah devrinde de Müberka' el-Ye
man! çiftçileri etrafına toplayıp Emevf 
hakimiyetini yeniden tesis etmek istedi. 
ancak Reca b. EyyOb isyanı bastırdı. Ha-
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life Mu'tez-Billah 'ın 866 yılında Filistin 
valiliğine getirdiği Tsa b. Şeyh eş-Şeyba
nf bağımsızlık sevdasına kapıldı ve Müh
tedf-Billah ile Mu'temid-Aiellah dönem
lerinde Abbasiler adına hutbe okunma
sına engel oldu. Halife ancak irmfniye'
yi vermek suretiyle onu isyandan vazge
çirebildi. Bölge daha sonra Tolunoğulla 

rı (868-905), tekrar Abbasller ve sonra 
İhşidiler'in (935-969) nüfuzu altına girdi: 
bir ara da Hamdanf istilası tehlikesi at
lattı . Fatımiler Mısır'a hakim olduktan 
kısa bir süre sonra Filistin'i zaptettiler 
(969) ; iki yıl sonra da Karmatller Filistin'
deki bazı yerleri ele geçirerek Fatımf
ler'le mücadeleye giriştiler. 974'te Kar
matller Mısır'a saldırınca Remle'de hü
küm süren Cerrahi (Benf Cerrah) Emfri 
Hassan b. Cerrah et-Taf onlara yardım 
etmeye başladı. Ancak Halife Muiz- Lidi
nillah 1 00.000 dinar vererek onu Kar
matiler'den uzaklaştırmayı başardı. Emfr 
Hassan'ın yerine geçen Müferric b. Dağ
fel et-Taf de Fatımiler'le anlaştı ve ge
niş yetkilerle Filistin valisi tayin edildi 
(979) Mekke EmiriŞerif Ebü'I-FütOh ei
MOsevi, Cerrahi emfri tarafından Hem
le· de Raşid- Billah lakabıyla halife ilan 
edildi (Eylül ı O 12) Bu olaya çok öfkele
nen Fatımf Halifesi Hakim- Bi emriilah 
Cerrahiler' i cezalandırmak istediyse de 
daha sonra vazgeçip Filistin'i onlara ik
ta etti. Cerrahiler'in Filistin· deki haki
miyeti Atsız'ın bölgeye gelişine kadar 
sürdü. 

Kurlu Bey 462'de (1069-70) Filistin'
de bir Türkmen beyliği kurdu. Onun 463'
te (1071) ölümü üzerine beyliğin başına 
geçen Atsız b. Uvak Kudüs'ü zaptedip 
Abba sf Ha lifesi Kaim- Bi emriilah ve Sel
çuklu Sultanı Alparslan adına hutbe 
okuttu. Atsız'ın emirlerinden Şöklü de 
1074'te Akka'yı alıp buradaki Fatımf ha
kimiyetine son verdi. Daha sonra ken
disine karşı isyan eden Emfr Şöklü 'yü 
öldüren Atsız Kudüs, Remle, Taberiye, 
Trablusşam. Sur. Akka, Humus ve Rete
niye gibi şehirleri ele geçirip hakimiyet 
sahasını genişletti. Atsız Mısı r'ı zaptet
mek amacıyla çıktığı seferde Fatımiler 
karşısında ağır bir yenilgiye uğradı ve 
güçlükle Dımaşk'a dönebildi (ı O Receb 
4691 7 Şubat ı 077) Bu yenilgiyle Suriye 
ve Filistin· deki toprakları Fatımf haki
miyetine geçti: aı;ıcak Atsız daha sonra 
yeni bir ordu hazırlayıp başta Kudüs ol
mak üzere kaybettiği bütün şehir ve ka
leleri geri aldı. Bu sırada Sultan Melik
şah' ın kardeşi Tutuş Suriye - Filistin Sel
çuklu Devleti'ni kurdu (ı 079) ; ardından 
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da Kudüs ve civarını Artuk Bey' e ikta et
ti. Artuk Bey'in 484 'te ( ı 09 1) ölümün
den sonra yerine geçen oğulları Sökmen 
ile İlgazi, Kudüs'ün 1098'de Fatımiler 
tarafından zaptı üzerine Filistin'den ay
rılmak zorunda kaldılar. Haçlılar 15 Tem
muz 1 099 'da Kudüs'ü işgal ederek bin
lerce müslümanı katlettiler. Selahaddin-i 
Eyyübl'nin 1187'de Kudüs'ü fethine ka
dar devam eden Haçlı hakimiyeti sıra
sında Filistin savaş ve karışıklıklara sah
ne odu. Eyyübller zamanında İtalyan . 
Fransız ve İngiliz tüccarları Filistin'in çe
şitli şehirlerinde yoğun ticarT faaliyet
lerde bulundular. Selahaddin-i Eyyübl'
nin ölümünün (ı 193) ardından Filistin'
de bazı karışıklıklar çıktı ve Kudüs 1229'
da yapılan bir anlaşma ile yeniden Batı 

lılar'ın yönetimine bırakıldı: ancak bu 
durum uzun sürmedi ve on beş yıl son
ra tekrar müslümanların eline geçti. Se
lahaddin-i Eyyübl Kudüs'ü alınca eski
den sürülmüş bir kısım yahudinin dön
mesine izin vermiş, şehirdeki abideler 
üzerinde onarım çalışmaları yaptırmış 

ve sağladığı kitaplarla Mescid-i Aksa kü
tüphanesini zenginleştirmiştir . Filistin 
toprakları Memlükler tarafından . özel
likle Sultan Baybars'ın çabalarıyla Haç
lılar ' ın elinden parça parça geri alındı 

ve 690'da (1291 ) Akka, Kaysariye ve di
ğer bazı şehirlerde bulunan Franklar da 
bölgeden uzaklaştırılınca yeniden fetih 
tamamlanmış oldu. Memlükler zama
nında yeni bir idari teşkilatlanmaya gi
dildi ve Filistin Gazze. Lüd, Kakun. Kudüs. 
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HalTI ve Nablus olmak üzere Dımaşk ' a 

bağlı altı bölgeye ayrıldı. 

Memlük dönemi Filistin'de müslüman 
nüfusun en yoğun olduğu dönemdir. Bu 
yıllarda hıristiyanların bölgeye girmele
rine izin verildiği gibi gördükleri baskı 
sonucu Avrupa'dan kaçan yahudilere de 
sığınma hakkı tanındı. Dönemin bir di
ğer özelliği Abbasller'le filizlenmiş olan 
vakıf sisteminin daha da gelişip yayıl

masıdır. Özellikle Kudüs'te devlet görev
lilerinin girişimiyle dini ve sosyal amaçlı 
birçok vakıf kurulmuştur. 

Osmanlı Dönemi. Filistin, Yavuz Sultan 
Selim zamanında Mercidabık Muhare
besi'nden (I 516) sonra Osmanlı idaresi
ne girdi : Kanuni Sultan Süleyman da çev
resiyle birlikte bölgenin fethini tamam
ladı. Bu arada mukaddes yerleri koru
mak için Kudüs'te müslümanların "Ha
rem" veya "Eski Şehir" olarak adlandır
dıkları 868 dönümlük kısmın etrafında
ki duvarlar yeniden inşa ettirildi: Hz. Da
vüd'un türbesiyle Kubbetü 's-sahre 'nin 
duvarları ve kapısı yenilenerek süsleme
lerle zenginleştirildi. Bölgede gözle gö
rülür izler bırakan Osmanlılar, bazan ida
ri değişikliklere de yol açabilecek bir
takım iç ve dış badi reler atiatmalarma 
rağmen 1. Dünya Savaşı'nın bitimine ka
dar Filistin ve çevresini ellerinde tut
tular. 

Osmanlı döneminde Arz-ı Filistin de
nilen bölge idari bakımdan Şam eyaleti
ne bağlı Kudüs. Gazze. Nablus ve Safed 
sancaklarına ayrıldı. Bunların dışında 

Sult an 
Kay ı tbay ' ın 

Kudüs' teki 
vakıf larına ait 
Osman lı Devleti 
döneminde tutulan 
937 11 530-31) 

tarih li 
tahrir kayd ı 

(BA. Tapu Tahrir. 

nr. 522) 

doğrudan eyalet merkezine bağlı emir
likler de vardı. Merkezi idarenin zayıf 

olduğu zamanlarda genellikle Akka ' yı 
merkez edinen emirler ayaklanır ve ida
reyi ellerine alırlardı. Bunların en ünlü
leri Ma'noğlu Fahreddin ile (ö. 1635) Za
hir el-Ömer'dir (ö 1782). Napolyon Bo
napart 1799'da Mısır'ı ve Yafa'yı işgal 

ederek Akka ' yı kuşatıp Safed ve Nası
ra 'ya kadar ilerlemişse de Cezzar Ah
med Paşa karşısında tutunamamış ve 
çekilmeye mecbur kalmıştır. 1832 yılın
da Mehmed Ali Paşa ' nın oğlu İbrahim 
Paşa tarafından ele geçirilen Filistin, 
1840'ta İngiltere ve Avusturya ' nın yar
dımıyla tekrar Osmanlı idaresine girmiş, 

fakat bundan böyle büyük devletlerin 
ilgi odağı olmuştur. 1887'de Kudüs mer
keze bağlı bir mutasarrıflık haline geti
rildi : bir yıl sonra da Beyrut vi layeti oluş
turulunca Nablus ve Akka bu vilayetin 
sınırları içine alındı. Böylece Filistin iki 
bölüme ayrılmış oldu. Filistin'in kuzeyi 
Beyrut valiliğince idare edilirken kutsal 
toprakların güney kısmı Kudüs muta
sarrıflığının idaresine bırakıldı. Bu ayırı
ma göre Kudüs sancağına bağlı önemli 
şehirler Kudüs. Yafa. Gazze ve HalTlür
rahman : Akka sancağına bağlı olanlar 
Akka. Hayfa, Safed. Nasıra ve Taberiye: 
Nablus sancağına bağlı olanlar ise Nab
lus. Benlsab, Cemmain ve Cenln idi. Böy
lece Ürdün nehri ( Şe ri a) sınır kabul edil
diğinde bu taksimat içinde kalan Os
manlı Filistini küçük farklarla daha son
raki İngiliz mandası döneminde de de
vam etti (ayrı ca bk. KUDÜS). 

Filistin'in Osmanlı dönemi demogra
fik yapısında yine önceden olduğu gibi 
müslüman Araplar' ın en büyük oranı teş
kil ettiği ve bu durumun daima böyle 
kaldığı belirlenmektedir. Mesela 1880'
de nüfusun % 87'sinin, 1890'da % 85'i
nin. 1914'te% 83'ünün (o s ı ra l arda göç
le gelen ve vatandaşlı ğa kaydedilmeyen 
yahud iler hesaba katıld ı ğ ı nda dahi % 77 'si) 
müslüman olduğu görülür (McCarthy, s. 
ı ı). Nüfus kayıtlarında ayrıca gösteril
meyen düşük orandaki ŞiT ve Dürzller'in 
varlığına rağmen müslümanların büyük 
çoğunluğu Sünni idi ve nüfusun temeli
ni teşkil eden bu insanların ekonomik 
hayatı tarıma dayanıyordu . Yaygın top
rak sisteminde devlet mülkü sayılan ml
ri araziler genellikle çiftçilere verilmek
te, ekildiği sürece nesilden nesile dev
redilmekteydi. 1858 ·de çıkarılan Arazi 
Kanunnamesi ile bu toprakları . kulla
nan çiftçilere tapulama yoluna gidildi : 
fakat çiftçilerin vergi ve askerlik kaygı -



sıyla istekli davranmamaları yüzünden 
bu konuda fazla bir gelişme sağlana
madı. Öte yandan yine arazinin önemli 
bir kısmı dini maksattı vakıflara bağlıy
dı ; ancak önceleri vakıf mülkünün payı 
fazla iken XX. yüzyılda gitgide azaldı. 

Osmanlı idaresinin siyasi ve man yönler
den bozulduğu XIX. yüzyıl sonlarında, 

vergi tahsildan ve asker kaydediciterin 
Filistinli çiftçilerin hayatına hakim olma
sıyla birlikte, bölgede geniş ölçekli özel 
mülkiyet sahibi az sayıda aile ile ulema
nın meydana getirdiği bir seçkin taba
kanın önem kazandığı görülür. Filistin 
nüfusu içinde küçük bir azınlık teşkil 

eden hı ristiyanlarla yahudiler ise daha 
çok şehirli idiler ve özellikle XIX. yüzyıl
da elde ettikleri imtiyazlarla, bütün Or
tadoğu'ya ticari kurumlarıyla birlikte gi
ren Avrupalılar'a bağlı olarak ticaretle 
uğraşıyorlardı. 

İslam fethinden önce Filistin nüfusun
da çoğunluk teşkil ederken sonraki dö
nemlerde azınlık durumuna düşen dini 
gruplar arasında Grek Ortodoks mez
hebine mensup Araplar önde geliyordu. 
Burada. başka dinden olanlara ve onla
rın kutsal yerlerine daha önceki müslü
man idareterin gösterdiği hoşgörüyü ve 
korumayı Osmanlılar da göstermişler

dir. Osmanlı arşiv belgeler i, Filistin'deki 
idarenin orada yaşayan yahudileri dini 
veeibelerini ifa konusunda ne kadar ser
best bıraktığını açıkça göstermektedir. 
Önceki dönemlerde yerleşmeye başla
yan ve farklı unsurlara hukuki bir sta
tü ve serbestlik sağlayan "millet siste
mi"ni Osmanlılar daha kapsamlı bir şe
kilde sürdürmüşlerdir. Bu sistem saye
sinde zaman içinde gerek hıristiyanla
rın gerekse yahudilerin kurumlaşmaları 
ve talepleri arttı. XIX. yüzyıldan itibaren 
özellikle Kudüs'te yoğun olmak üzere 
çeşitli hı ristiyan mezhepleri bütün ku
rumları ile bir likte ortaya ç ıktıla r. Bu 
mezhepler. Filistin gerek üç büyük din
ce kutsal addedildiği, gerekse o günün 
dünya şartlarında Avrupalı güçlerce çok 
önemli bir stratejik konumda görüldü
ğü için bu bölgede kiliseler. dini okullar 
ve misyoner cemiyetleri kurma açısın

dan birçok imtiyaz elde ettiler. Bu ge
lişmeler ise kutsal yerler ve buralara ha
kim olma konusunda yoğun çıkar çatış
malarına yol açtı. Aynı yüzyılın sonlarına 
doğru. çeşitli ülkelerde dağınık durumda 
yaşayan yahudiler arasında devamlı yer
leşmek üzere "siyon"a (dünyada cenne
ti sembolize eden topraklar, Fili stin) dön
melerini savunan siyonizm doğdu. Bu si-

yasi hareketi başlatan Theodor Herzl. 
1897'de Basel'de toplamayı başardığı 1. 
Dünya Siyonist Kongresi'nde siyonizmin 
programını. "yahudi halkı için Filistin'
de kamu hukukunun güvencesi altında 
bir yurt kurulmasını sağlamak" şeklin

de açıkladı. Bu hareket. 1870'1erden iti
baren Avrupa'da kök salmaya başlayan 
milliyetçilik dalgasının yahudilere yansı
masıydı. Yine Avrupa milliyetçiliğinin bir 
ürünü olarak gelişen antisemitizm, özel
likle 1880-1890'larda Rusya'da yahudile
re yapılan zulüm bu harekete güç verdi 
ve 1882-1903 yılları içinde Filistin'e ilk 
önemli yahudi göçü (terim l eşen ad ıyla 

"ali yalı" ) gerçekleştirildi. Bu dönemde 
gelenlerin sayıca az olmakla birlikte şe
hirlerden çok kırsal kesime. tarımcı yer
leşmelere yönelmeleri dikkat çekiciydi. 
Yine Osmanlı döneminde gerçekleşti

rilen ikinci aliyah ise 1905-1914 yılları 
arasında vuku buldu. Bu defa hissedilir 
oranda sayıları artan ve daha hazırlıklı 

oldukları görülen göçmenler, ekonomi 
ve tarım alanında geliştirdikleri kurum
larıyla burayı yurt edinmeye niyetli ol
duklarını gösterdiler ve özellikle Hay
fa 'dan Gazze'ye uzanan kıyı bölgesine 
sistemli bir biçimde yerleştiler. 1909'da 
Yafa ' nın kuzeyinde Tel Aviv yepyeni bir 
yahudi şehri olarak ortaya çıktı. Bu göç
lerle birlikte. 1881 'de 14.731 olan yahu
di nüfusu 1901 'de 23.662'ye ve 1914'te 
de 38.754'e ulaştı (McCarthy, s. 10) 

Osmanlı yönetimi Filistin 'de yahudi 
varlığını tanımış ve zaman zaman göç
lerine izin verm i şti. Tarihi kayıtlara gö
re burada eskiden beri mevcut bir ya
hudi topluluğu (Yishuv) vardı. Osmanlı ta
biiyetinde bulunan bu küçük topluluk. 
yerli halkla bir hayli kaynaşmış Sefardi 
yahudileriyle sonraki bazı göçlerle gelip 
daha çok kutsal saydıkları dört şehre 
yerleşen Eşkenazi yahudilerinden olu
şuyor ve bunla rın pek azı ticaretle, ço
ğu da dünya yahudilerinin gelenekleş
miş bağışları olan "halukka" ile geçini
yordu. Aliyah hareketiyle sistemli ola
rak gelip yerleşen yeni göçmenlerin du
rumu ise çok farklı idi. Siyonizm hare
keti ortaya çıktığı zaman Filistin 'in Os
manlı yönetiminde bulunması. siyonist
lerin bütün girişimlerinin özellikle Os
manlı Devleti üzerinde yoğunlaşmasına 
sebep oldu. Siyonist liderler i önce ll. Ab
dülhamid ile, daha sonra da iktidarı ele 
geçiren İttihat ve Terakki ile müzakere
lere oturdular. Filistin'de bir MOsevi yur
du kurulması için izin isteyen siyonist
ler ilk defa Osmanlı hükümetine belirli 
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bir meblağ karşılığında Filistin 'i satın 

almayı. ardından da Düyün-ı Umümiy
ye'nin kendiler i tarafından konsolidas
yonunu teklif ettiler. Theodor Herzl baş
kanlığında bir heyet iki defa ll. Abdül
hamid nezdinde girişimde bulundu ve 
Herzl 1901 ·de sultan la görüştü . Padi
şah, zulümden kaçan yahudilere Osmanlı 
topraklarında yerleşme müsaadesi ver
mekle birlikte Filistin 'de yurt kurmaları 
yolundaki tasarıyı kabul etmedi; Filis
tin'de toprak satın almalarını yasakla
mak, hac maksadıyla Kudüs'ü ziyaret 
edeceklere sadece geçici izin vermek, 
vize koymak gibi uygulamalar getirdi. 

ll. Abdülhamid'den istedikleri tavizle
ri alamayan siyonistler 1908 inkılabını 

bir ümit ışığı olarak gördüler. Başa ge
çen İttihat ve Terakki iktidarı yeni hür
riyet anlayışıyla önceleri olumlu bir yak
laşım içine girdi ve ll. Abdülhamid'in Ku
düs'ü ziyaret edeceklere geçici olarak 
uyguladığı "kırmızı tezkere" adı verilen 
izin belgesini kaldırdığı gibi Filistin 'de 
toprak satın almayı da serbest bıraktı. 
Fakat bu durum uzun sürmedi; özellik
le 31 Mart Vak'ası'ndan sonra azınlıkla
rın bağımsızlık ve ayrılma yönünde fa
aliyetlerini arttırmaları. bu arada siyo
nistlerin çabalarını Filistin'de kolonileş
me yönünde planlı bir şekilde sürdür
meleri, imparatorluğun bütünlüğünü te-

Filistin bölgesini gösteren 1327 119091 yıl in a ait bir harita 

-. ·· ·; , ~-- .· 

' 1 

93 



FiLiSTiN 

mel kaygı edinmiş İttihatçı Genç Türk
ler'i kuşkulandırdı ve bu sebeple çeşitli 
yeni kısıtlamalar yürürlüğe kondu. Genç 
Türkler'in siyonizm karşısındaki bu tu
tumunun ilk ve en önemli sebebi, milli
yetçilik akım_larının imparatorluğun bü
tünlüğünü tehdit ettiği bir dönemde ye
ni bir ayrılıkçı hareketin dağınasına izin 
vermek istememeleriydi. Fakat korktuk
ları bir başka cepheden başlarına geldi. 
Bu dönemde bağımsızlık güdüsüyle ve 
özellikle Suriye ve Lübnan'da etkin gizli 
cemiyetlerin bünyesinde bir Arap milli
yetçiliği gelişti. Bu hareket içinde yer 
alanlar. Filistin'de Osmanlı hakimiyeti
nin Müsevi ya da siyonist hakimiyetiy
le değişmesini kesinlikle istemiyorlardı. 
Bu arada siyonistlerin Filistin'de başlat
tıkları kolonizasyona engel olmak için 
ellerinden geleni yapıyorlar ve Filistin'e 
Müsevi göçünü durduramayan Osmanlı 
yönetimini şiddetli bir şekilde protesto 
ediyorlardı. Bundan dolayı Osmanlılar'a 

karşı Arap milliyetçiliği davasını güden
lerin başında Filistinliler'in bulunması 

bir tesadüf değildi. Filistinliler'in tepki
leri çerçevesinde basın organlarının da 
gelişmesi ve özellikle bunlardan birinin 
Filistin adını taşıyıp okuyucularına "Fi
listinliler" diye hitap etmesi ayrıca kay
da değer. Bu sıralarda Arap tepkilerini 
en fazla çeken ve zamanla milliyetçi bir 
harekete dönüşen gelişmelerden biri de 
bütün yasaklarnalara rağmen yahudi 
toprak kazanımının artışıydı. Daha 1901'
de toprak alımı temel maksadıyla kuru
lan Yahudi Milli Fonu gibi çeşitli siyonist 
kuruluşlar Filistin'e para akıtıyorlar. pa
ranın cazibesine kapılan bazı Arap mülk 
sahipleri de ellerindeki toprakları satı
yorlardı. Çeşitli iç ve dış gailelerle meş
gul olan merkezi hükümet ise bu geliş
melere engel alamıyordu. Sonuçta ya
hudi siyonist yerleşimine karşı Arap mil
liyetçiliği harekete geçti. Arap ve yahu
di milliyetçiliklerinin çatıştığı Filistin'
deki karmaşayı arttıran bir diğer önem
li unsur da bu stratejik bölge üzerinde 
farklı çıkarları bulunan Avrupalı güçle
rin işin içine girmesiydi. Başta İngiltere 
olmak üzere bazı Batı devletleri Arap 
milliyetçiliğiyle siyonizmin ileride karşı 

karşıya geleceğini düşünmeksizin bu iki 
akımı desteklemekten ve Osmanlı Orta
doğusu'nu sömürebilmek için çeşitli et
nik grupları dış politika amaçlarına alet 
etmekten çekinmediler; bu grupları hi
mayeleri altına alarak imparatorluk için
de kendilerine bağlı unsurlardan nüfuz 
bölgeleri oluşturdular. Böylece Osmanlı 
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Devleti dağıldığında bu nüfuz bölgeleri
ne dayanarak imparatorluğun mirasını 
aralarında paylaşabilecekleri bir ortam 
hazırladılar. 

I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı-Al
man ittifakı karşısında yer alan Avru
palı güçler, siyonistler başta olmak üze
re Osmanlı topraklarındaki Türk olma
yan unsurları devlet otoritesine karşı 

kışkırtmaya başladılar ve sonunda cep
hede yenemedikleri Türkler'i ayaklan
ma ve beşinci kol faaliyetiyle içten çö
kertmeyi başardılar. Bu arada kendi yan
larına çekmek için gerek Araplar'a ge
rekse yahudilere yaptıkları taahhütler 
Filistin'in durumunu daha karmaşık bir 
hale getirdi. İngiltere. Araplar'ı Osman
lılar'a karşı harekete geçirmek için ilk 
sözü 191 S -1916'da verdi. Şerif Hüse
yin - Mc Mahon arasında yapılan yazış
malarla İtilaf güçlerine sağlanacak des
teğe karşılık Arap topraklarının bağım
sıziiğı vaad edilirken Filistin'in adı açık
ça zikredilmeyerek bir bulanıklık yara
tıldı. Buna rağmen o yıllarda bu taah
hüdün bir aldatmacadan ibaret olduğu
nu bilmeyen Şerif Hüseyin İtilaf devlet
lerinin işini kolaylaştıracak şekilde Os
manlılar'a karşı isyan etti. Halbuki çı

karları çatışan İngiltere ve Fransa. sa
vaş sonrası için gizli paylaşım planlarını 

1916 Mayısında hazırlamışlardı. Sykes
Picot Antiaşması adıyla bilinen bu plana 
göre Araplar'a bağımsız devlet kurmak 
üzere vaad edilen topraklar belli bir çiz
giden sapılarak İngiliz ve Fransız nüfuz 
alanları şeklinde ikiye ayrılıyor, çıkarla
rın uzlaşamadığı Filistin toprakları için 
ise milletlerarası bir idare düşünülüyor
du. Savaş süresince emelleri doğrultu
sunda planlı çalışmaya devam eden ya
hudiler güçlü gördükleri İngiltere'ye des
tek verdiler. Özellikle o dönemde İngil
tere'de oturan yahudi politikacısı ve ilim 
adamı Chaim Weizmann ' ın çabaları in
giltere'yi yahudilere daha da yakınlaştır
dı. İngilizler'in Araplar' ı vaadlerle aldatışı
nın bir başka göstergesi de İngiliz Dışiş
leri Bakanı Baltour'un 2 Kasım 1917'
de, Filistin'de yurt edinmek isteyen Siyo
nist Dernekleri Federasyonu adına Lord 
Rotschild'e yazdığı "Balfour Bildirisi" de
nilen mektup oldu. Bu belgede, İngilte
re'nin Filistin 'de yahudi halkı için bir 
milli yurt kurulmasını olumlu karşıladı
ğı. bunun orada mevcut yahudi olma
yan toplulukların medeni ve dini hakla
rına bir zarar getirmeyeceğine inandığı 
ve bu hedefin tahakkukunu kolaylaştır
mak için elinden gelen gayreti göstere-

ceği belirtiliyordu (Stein. s. 548) . İngilte
re'nin henüz tasarruf yetkisine sahip ol
madığı bir. bölgede yahudilere yurt ver
meyi vaad ettiği bugünlerde Filistin nü
fusunun% 90'ı Arap'tı ve toprakların da 
ancak% 2 'si yahudi mülkünde bulunu
yordu (Zureik. s. 47) . Bu çarpıklığa rağ
men İngiltere Araplar'a bu vaadin bir ya
hudi devleti kurmak anlamına gelmedi
ği, bağımsız bir tek Arap devletine im
kan tanınacağı yolunda teminat verdi. 

31 Ekim 1917'de Mareşal Allenby ku
mandasındaki İngiliz ordusu Filistin'in 
Bi'rüssebi' yöresini ele geçirdi. Kudüs'ü 
savunmak için Osmanlı cephesinde ye
ni bir ordu grubu kurulduysa da başa
rı sağlanamadı ve Allenby 11 Aralık'ta 
şehre girip etrafındakilere Haçlı sefer
lerinin ancak şimdi bittiğini söyledi (Öke. 
s. 337; Adnan Ali en-Nahvl, s. 68). Ku
düs'ün düşüşünden sonra İngilizler Ey
lül 1918'e kadar Filistin topraklarının 
tamamını ele geçirdiler. Böylece Osmanlı 
idaresi fiilen son bulurken yüzyıllar bo
yunca bölgeye değişmez Arap-İslam ka
rakterini veren İslam hakimiyeti döne
mi de kapanmış oldu. 

İşgal ve Bağımsızlık Mücadeleleri Döne
mi. Allenby'nin işgaliyle birlikte 1917'
den itibaren Filistin'de askeri bir idare 
kuruldu. Bölgedeki bütün sivil makam
lar dahi İngiliz askeri otoritelerince dol
duruldu. Askeri yönetimin Yishuvlar'la 
olan ilişkilerini düzenlemek ve Balfour 
Bildirisi 'nin taahhütlerini yerine getir
mek üzere siyonistler bir komisyon oluş
turdular. İtalya ve Fransa'dan da üyele
rin katıldığı Weizmann başkanlığında

ki bu komisyonun Avrupa'dan Filistin'e 
gelmesiyle Araplar, İngilizler'in Filistin'i 
yahudilere teslim ettiklerini zannede
rek telaşa kapıldılar. İngilizler bir taraf
tan Araplar'ı teskin etmeye çalışırken 
bir taraftan da yahudilerin Filistin'e yer
leşmesine göz yumdular. 1914'te 38.754 
olan yahudi nüfusu 1918'de 58.728'e 
çıktı; buna karşılık aynı tarihte müslü
man nüfus 611.098 ve hıristiyan nüfus 
da 70.429 idi (McCarthy, s. 26) Araplar. 
savaştan sonra milletlerarası bir ilke 
olarak benimsenen "halkların kendi ge
leceklerini belirleme hakkı " doğrultu

sunda Filistin'in kendi lerine bırakılması
nı istiyorlardı. Fakat İngilizler'in tesiriy
le San Remo Konferansı 1920'de Filis
tin'i İngiliz mandasına verdi. İngiltere 
çok geçmeden Şeria nehrinin doğusun
da kalan kısmı ayırarak Ürdün Emirli
ği'ni oluşturdu. Başına da Şerif Hüse
yin'in oğlu Emfr Abdullah'ı geçirdi. ingil-



tere'nin Filistin ve Ürdün üzerinde kur
duğu manda idaresi 24 Temmuz 1922'
de Milletler Cemiyeti tarafından da onay
landı. 

İngiltere, Temmuz 1920 tarihinden iti
baren Filistin'de bir sivil manda yöneti
mi kurdu ve buna uygun bürokrasiyi fa
aliyete geçirerek bölgeyi gönderdiği bir 
yüksek komiser vasıtasıyla yönetmeye 
başladı. Arkasından yahudilerin bura ile 
tarihi bağları olduğunu ve dolayısıyla ye
niden yurt edinmeye hakları bulundu
ğunu ileri süren Balfour Bildirisi'ni man
da hukukunu belirleyen metne dahil et
ti; ayrıca bunu gerçekleşti rm eye yöne
lik şartları oluşturacak ve göçle gelen 
yahudilere toprak edinme imkanı sağ
layacak maddeler ekledi. Milletler Ce
miyeti'nin manda yönetimleri için ön
gördüğü şartlara tamamen aykırı olan 
yönetim Filistin'de hukuk dışı bir geliş
menin de başlangıcı oldu. Bundan son
ra göçler daha da hızlandı ve yahudi nü
fusu 1925'te 1 04.000'e ulaştı. Buna kar
şılık Araplar da İngiltere'nin daha önce 
kurulacağına dair teminat verdiği ba
ğımsız Arap devleti için harekete geçti
ler. 1920' den itibaren bölgede gittikçe 
şiddetlenen ayaklanmalar ve yahudi
Arap çatışmaları başladı. İngiliz manda 
yönetiminde Araplar'ın dini işlerini yü
rütmek üzere kurulan Yüksek İslam Kon
seyi bir siyasi organ haline geldi ve baş
kanlığına seçilen Kudüs başmüftüsü Ha
cı Emin el-Hüseyni bu dönemde Arap 
ayaklanmalarının en önde gelen lideri 
oldu. 1920. 1928, 1929 ve 1933'te da
ha çok mahalli çapta bazı ayaklanma ve 
çatışmalar meydana geldi; ancak Arap
lar arasında bir birlik ve beraberlik sağ
lanamadı. Çünkü önemli ailelerin görüş 
ayrılıkları devam ediyordu. Filistin dava
sına büyük darbe indiren müslümanla
rın bu dağınıklığına karşılık siyonistler 
sistemli ve tutarlı bir politika takip ede
rek Filistin'de yahudi nüfusunun ve top
rak mülkiyetinin genişlemesini sağla

dılar. İngiliz yönetiminin sanayileşmeyi 
teşvik edici yeni vergi sistemi daha çok 
yahudilerin işine yaradı. Bazı projeler 
bilinçli olarak yahudi müteşebbislerine 
verildi. Bu durum iki toplum arasındaki 
gelişmişlik farkını Araplar aleyhine da
ha da derinleştirdi. 1931 'deki hesapla
ra göre Araplar'ın % 86 ' sı tarımla uğ 

raşıp köylerde yaşadığı halde yahudiler 
daha çok şehirlerde oturuyorlar, ticaret 
ve sanayi ile uğraşıyorlardı. Ayrıca man
da yönetiminin eğitim ve sosyal harca
malara ayırdığı payı giderek kısması eği-

tim açığını da arttırdı. Arap okullarının 
çoğu ilkokul seviyesinde iken yahudile
rin siyonistlerin yardımıyla açılmış üni
versiteleri dahi bulunuyordu. 

1933'te Naziler'in iktidara gelmesi üze
rine Almanya'da yahudi düşmanlığının 
artması, yahudiler lehine bir dünya ka
muoyunun oluşmasına sebep oldu. Nazi 
zulmünden kaçanların başlattığı yeni bir 
göç dalgası sonucu üç yıl içinde Filistin'
deki yahudi nüfusu Arap nüfusunun üç
te birine yaklaştı. Ülkelerinin yavaş ya
vaş elden gittiğini gören Araplar çeşit
li gizli dernekler kurarak mücadeleye 
başladılar; bunların en önemlileri Yeşil 
El, Kara El ve Cihad-ı Mukaddes örgüt
leriydi. Cihad - ı Mukaddes'in başında Ku
düs müftüsü bulunuyordu. Kara El'in li
deri Şeyh izzeddin el-Kassam'ın İngiliz
ler tarafından 1935'te öldürülmesi ör
gütlü Arap direnişini hızlandırdı. Çeşitli 

bölgelerde kurulan milli komiteler bir 
araya gelerek 25 Nisan 1936'da ilk bü
yük direniş teşkilatı olan el-Lecnetü'l
Arabiyyetü'l-ulya li-Filistin'i teşkil etti
ler ve başkanlığına da Kudüs başmüf
tüsü Emin el-Hüseyni'yi getirdiler. Ay
nı şekilde yahudiler de Araplar'a karşı 
teşkilatlanıyorlardı. Özellikle bütün Fi
listin'e yayılan Haganah adlı örgüt İngi
lizler'den büyük destek ve müsamaha 
görüyor, hatta askeri kanadı İngiliz su
bayları tarafından eğitiliyordu. Böylece 
karşılıklı çeşitli örgütlerin ortaya çıkma
sıyla birlikte 1933 'ten sonra taraflar 
arasındaki çatışmalar arttı. 

Araplar, İngiliz manda yönetiminin ya
hudi göçlerine izin vermesine ve onları 
silahlandırmasına karşı 1936'da büyük 
bir isyan başlattılar. Beş ay kadar de
vam eden isyan pek çok kişinin ölümü
ne sebep oldu. Milletler Cemiyeti'nin bas
kısı ile İngiltere konuyu çözmek için ha
rekete geçti ve İngiliz Kraliyet Komisyo
nu bölgede yaptığı incelemelerden son
ra 1937'de bir rapor sundu. Raporda Fi
listin' de manda idaresinin işlemeyece
ği ortaya konuluyor ve ayrı ayrı Arap ve 
yahudi devletlerinin kurulması gerekti
ği savunuluyordu. Aynı zamanda tak
dim edilen taksim planına göre Arap
lar'a bırakılan toprakların sınırları geniş 
tutulmuştu. Kudüs ve çevresinin millet
lerarası idare altında olmasını öngören 
bu plan her iki taraf da karşı çıktığı için 
uygulanamadı. Bundan başka daha pek 
çok taksim planı ortaya atıldıysa da Arap 
çoğunluğunun aleyhine olduğu için hiç
biri tatbik edilemedi. Araplar'la yahudi-

FİLİSTİN 

ler arasındaki çatışmalar 1937-1939 yıl
ları arasında had safhaya ulaşınca in
giltere tarafları uzlaştıracak bir çözüm 
yolu bulmak amacıyla Şubat 1939'da 
Londra'da bir konferans topladı; bir so
nuç alamayınca da yayımladığı "beyaz 
kitap"ta yeni bir plan önerdi. Bu plana 
göre on yıl içinde iki uluslu bağımsız bir 
Filistin devleti kurulacak ve Araplar'la 
yahudiler yönetirnde ortak pay sahibi 
olacaklardı; ayrıca göçmenlere toprak 
satışı kısıtlanacak, ilk beş yıl için yahudi 
göçü 75.000 kişiyle sınırlandırılacak ve 
1944'ten sonraki göçler de Araplar'ın 
rızasına ve iznine tabi tutulacaktı. 

İngiltere'nin planına her iki taraf da 
karşı çıkmakla birlikte Araplar'dan bazı 
grupların plana daha yumuşak bakma
ları ve silahlarını teslim etmeleri Filis
tinliler'in ortak mücadele gücünü böl
dü; bu arada plan uygulamaya konul
madan önce ll. Dünya Savaşı patlak ver
di. Savaş yılları Araplar için en felaketli 
yıllar oldu. llımlılarla radikaller arasın
daki anlaşmazlıklar kopma noktasına 

geldi. 1937'de tutuklanmak istenince 
Lübnan'a kaçan Kudüs müftüsü Emin 
el-Hüseyni İngilizler tarafından Filistin'e 
sokulmadığı için direniş başsız kaldı . 

Öte yandan Hüseyni ile ailesinin buna 
bir tepki olarak Nazi Almanyası'nı des
teklemeleri manda idaresine ve yahudi
lere karşı verilen mücadelenin gücünü 
zayıflattı. Buna karşılık Hitler'in zulmün
den dolayı dünya kamuoyunun desteği
ni kazanan yahudiler faaliyetlerini art
tırdılar ve bir taraftan Araplar'a, bir ta
raftan da 1939 planını uygulamaya ça
lışan İngiliz manda yönetimine karşı ted
hiş hareketlerini yoğunlaştırdılar. Siyo
nist teşkilatı Mayıs 1942'de Amerika Bir
leşik Devletleri'nde düzenlediği konfe
ransta Filistin'de bir yahudi yurdunun 
kurulması için mücadele edildiğini ilk 
defa resmen açıkladı . Bu sıralarda gizli 
yahudi ordusu hüviyetini kazanmış bu
lunan Haganah, bir yandan İngiliz ordu
sundan silah kaçınrken öte yandan da 
Avrupa'dan kaçan yahudileri gizlice Filis
tin' e yerleştirme faaliyetlerini sürdürü
yordu. Siyonist liderlerin çabalarıyla Ame
rika Birleşik Devletleri başkanı, 1945 'te 
Avrupa'dan kaçan 100.000 yahudinin Fi
listin'e yerleştirilmesini istedi. Amerika
lılar'la İngilizler'den oluşan bir komis
yon 1946' da Filistin· de incelemelerde 
bulunduktan sonra bu göçün yapılabile
ceğini bildirdi; ancak şiddete yol açaca
ğı endişesiyle Filistin' in bağımsızlığına 

veya taksimine karşı çıkarak bunun ye-
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rine İngiliz denetiminde iki uluslu tek 
bir devlet kurulmasını önerdi. 

ll. Dünya Savaşı'nın ortaya çıkardığı 

yeni durum, Filistin· deki yahudi- Arap 
çatışmasını ve yahudi terörünü daha da 
şiddetlendirdi. İngiltere 1946'dan itiba
ren Filistin'de sıkıyönetim uygulamaya 
başladı. Bu şekilde de karışıklıkları dur
duramayınca konuyu Birleşmiş Millet
ler'e götürdü. Genel kurulun oluşturdu
ğu özel bir komite, gereken araştırma
ları yaptıktan sonra 1947'de bir ekono
mik birlik altında bölgenin iki halka tak
simini tavsiye eden bir sonuç raporu ha
zırladı. Raporun arkasından çeşitli itiraz
lara rağmen genel kurul 29 Kasım 1947 
tarihinde aldığı 181 sayılı kararla Filis
tin 'in taksimini kabul etti. Karara göre 
Filistin toprakları Kudüs hariç yedi böl
geye ayrılacak ve bunlardan üçü yahu
dilere, üçü de Araplar'a verilecekti. Ye
dinci bölgeyi oluşturan Yafa sahil kesi
mindeki yahudi bölgesi içinde ayrı bir 
parça olarak Araplar'da kalacak, Kudüs 
ve çevresi ise milletlerarası bir statüye 
kavuşturulacaktı. Bu plan uygulandığı 

takdirde büyük kısmı verimli arazi olmak 
üzere Filistin topraklarının % S6.47'si 
yahudilerin eline geçiyordu ; halbuki göç
lere rağmen Araplar hala büyük çoğun-

Fi listin'in B iri esmiş Milletler tarafından taks imi 129 Kasım 
1947) (Fahir Armaoglu, Filistin Meselesi ve Arap İsrail Savaşlan 

(1948-!988), Harita 4) 
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!uğu oluşturuyorlardı. 1946 sayımına gö
re Filistin'in toplam nüfusu 1.942.349 
idi ve bunun 1.17S.196 'sın ı müslüman
lar, 602.S86' sını yahudiler, 148.910'unu 
hıristiyanlar. 1 S.6S7'sini de diğer unsur
lar meydana getiriyordu. Bu durumda 
yahudiler nüfusun % 31 'ini teşkil ettik
leri halde ülke topraklarının yarıdan faz
lasına sahip oluyorlardı. 

Yahudilere önemli avantajlar sağla

yan ve Filistin topraklarının büyük kıs
mını ele geçirmelerine resmen izin ve
ren bu adaletsiz planı Araplar kabul et
meyerek tedhiş faaliyetlerini arttırdılar. 
İngilizler tarafları uzlaştıracak yeni bir 
formül arayışına girmedikleri gibi man
da yönetiminin 1 S Mayıs 1948' de sona 
ereceğini açıkladılar. Taksim kararını be
nimseyen yahudiler ise derhal kendile
rine ayrılan bölgeleri işgale başladılar. 

Buralarda yaşayan Araplar'ı ya öldürdü
ler ya da tedhiş yoluyla göçe zorladılar. 

Nihayet İngiliz manda idaresinin sona 
ereceği 14-1 S Mayıs gece yarısından bir
kaç saat önce Tel Aviv'de İsrail Devleti '
nin kurulduğunu ilan ettiler. Daha önce 
bağımsızlık kararından haberdar edil
miş bulunan Amerika Birleşik Devletle
ri Başkanı Truman tam on bir dakika 
sonra, Sovyetler Birliği de ertesi gün bu 
devleti tanıdıklarını açıkladılar. 

İsrail Devleti'nin kurulmasından bir
kaç saat sonra Arap Birliği İsrail'e sa
vaş açtı ve Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan 
ve Irak kuwetleri üç yönden saldırıya 

geçerek başlangıçta önemli ilerlemeler 
kaydettiler; ancak Batılı güçlerin İsrail'i 
desteklemeleri üzerine savaş aleyhleri
ne gelişti. Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi taraflar arasında barışı sağla

ması için İsveç Kralı V. Gustave'ın yeğe
ni Kont Bernadotte'u ara bulucu tayin 
etti ; ancak Ko nt Bernadotte Kudüs'ün 
Araplar'da kalmasını istediği için yahu
di militanlarca öldürüldü ( 17 Eylül 1948) 
Beş gün sonra Emin el-Hüseyni başkan
lığındaki el- Lecnetü'l -Arabiyyetü'l- ulya 
li-Filistin Şam'da yaptığı toplantıda, bü
tün Filistin topraklarını içine almak üze
re Gazze'de bir Filistin devletinin kurul
duğunu ilan etti (22 Eylül 1948); cumhur
başkanlığına da Ahmed Hilmi Abdülba
kl getirildi 1 ı Ekim 1948) Mısır, Irak, Su
riye, Lübnan ve Suudi Arabistan yeni 
devleti derhal tanıdıkları halde Filistin 
toprakları üzerinde emelleri bulunan Ür
dün karşı çıktı; hatta Kral Abdullah ta
raftarı olan bazı Filistinliler Ürdün· ün 
Filistin'i himayesi altına almasını istedi
ler. Bu sırada Amerika Birleşik Devlet-

leri 'nin çabalarıyla yapılan ateşkese rağ
men İsra il savaşı sürdürerek Araplar'ın 
ele geçirdikleri toprakları geri aldığı gi
bi Akabe körfezine kadar bütün Filis
tin'i, bu arada Sina yarımadasını da işgal 
etti ve ancak bundan sonra savaştığı her 
Arap ülkesiyle ayrı bir mütareke antiaş
ması imzaladı. Buna göre 24 Şubat 1949 
tarihinde Gazze bölgesi Mısır' a bırakıldı; 

ancak Sina'nın büyük bir kısmı İsrail'in 
işgalinde kaldı. Bu arada yurtlarını ter
keden Filistinliler'den 2SO.OOO kişilik bir 
grup da Gazze'ye yerleştirildi. 23 Mart 
günü eski Lübnan - Filistin sınırı kabul 
edildi ; 3 Nisan'da Batı Şeria bölgesi Ür
dün' e verilirken Kudüs şehri de ikiye ay
rılarak doğusu Ürdün'e, batısı İsrail'e bı
rakıldı. 20 Temmuz'da eski Suriye- Filis
tin sınırı aynen benimsendi. Böylece İs
rail bu savaş sonunda 1947'deki taksim 
planı ile Filistin'den elde ettiği topraklar
dan daha fazlasını kazandı; bu arada Ür
dün de İsrail'den sonra en çok toprak ka
zanan ülke oldu. 1947'de 6SO.OOO civa
rında bulunan yahudilerin sayısı 1949 so
nunda 7S8.000'e ulaşırken yahudi zulmü 
altında yaşamak istemeyen Filistinliler 
komşu ülkelere veya Araplar'ın yoğun ol
duğu bölgelere sığındılar. Bu yüzden Fi
listin 'de nüfus dengesi Araplar aleyhine 
değiştiği gibi günümüze kadar süren bir 
Filistin mültecileri sorunu da ortaya çık
mış oldu. İsrail'in bütün tepkilere rağ
men 23 Ocak 19SO tarihinde aldığı bir 
kararla Kudüs'ü başşehir ilan etmesi or
taya ikinci bir mesele daha çıkardı ve bu 
da mülteciler meselesi gibi dünya kamu
oyunu günümüze kadar meşgul etti. 

İsrail ile mütareke imzaladıkları halde 
barışa yanaşmayan Arap ülkeleri 17 Ha
ziran 19SO'de aralarında askeri ittifaklar 
yaptılar. Batılı güçlerin Araplar'a ambar
go uygularken İsrail'i desteklemeleri ger
ginliği arttırdı. Mısır'da bir darbeyle ik
tidarı ele geçiren Cemal Abdünnasır, Gaz
ze bölgesindeki Filistinli gençleri koman
do olarak teşkilatlandırıp İsrail toprak
larına saldırttı. Nasır'ın Süveyş Kanalı'nı 

millileştirmesi üzerine çıkarları tehlike
ye giren İngiltere ve Fransa Mısır'a sa
vaş açtılar. Bu arada İsrail de onların ya
nında yer alarak Ortadoğu'da önemli bir 
askeri güç olduğunu ortaya koydu; ay
rıca Gazze'yi de işgal edip Fedayin Ör
gütü'nü dağıttı. Bunun üzerine Küveyt'
te, Kahire'de mühendislik öğrenim i gö
rürken Süveyş Kanalı'nda İngiliz birlikle
rine karşı saldırılara katılan Yasir Arafat 
tarafından Filistin komando örgütlerinin 
ikincisi olan el-Fetih kuruldu (1958) 



Filistin kökenli iş adamları ile aydınla
rı bünyesinde toplayan el-Fetih, bir ta
raftan siyasi faaliyetlere girişirken bir 
taraftan da Cezayir'de komando eğiti

mi başlattı. Filistin'in ancak Filistinliler'
ce kurtarılabileceğini savunan bu örgü
tün kuruluşu, Filistin meselesini kendi 
çıkarları için kullanmaya çalışan bazı 

Arap ülkelerini rahatsız etti. Nasır bu 
hareketi kendi otoritesine karşı bir mey
dan okuma olarak yorumladı. Arap ül
keleri kon uyu görüşmek üzere 9- 19 Ey
lül 1963 günlerinde Kahire'de bir araya 
geldiler. Burada Filistinliler ' in sürgün
de bir hükümet kurmalarına ve bir or
du ile meclis oluşturmalarına karar ve
rildi. Mısır kararı hararetle destekierken 
Ürdün karşı çıktı. Çünkü ona göre böyle 
bir devlet ancak kendi kontrolünde bu
lunan Batı Şeria'da kurulabilirdi. Bura
daki hakimiyetini kaybetmek isteme
yen Ürdün'ün karşı çıkmasına rağmen 
Kudüs'ün Arap kesiminde 28 Mayıs - 3 
Haziran 1964 tarihleri arasında Filistin
liler'in ilk büyük kongresi yapıldı. Baş
kanlığını Ahmed Şükayri'nin yaptığı bu 
kongre Filistinliler'in ilk milli meclisi sa
yılmaktadır. Kongrede Filistin Kurtuluş 
Örgütü'nün kuruluşu ve yirmi dokuz 

1962 yılına ai t Filistin haritası 

maddelik Filistin Millf Misakı kabul edil
di. Milli Misak'a göre Filistin Devleti '
nin sınırları İngiliz manda yönetimi za
manındaki Filistin topraklarını içine alı

yor ve bu topraklar Arap vatanı sayıla
rak kurtarılması meşru savunma kabul 
ediliyordu. Bu bakımdan Milli Misak, 
1917 Balfour Bildirisi ile 1947'deki tak
sim planını geçersiz . saymış oluyordu. 
Fakat merkezi Kahire'de bulunan Filis
tin Kurtuluş Örgütü daha ilk günden 
itibaren Arap ülkelerinin kontrolüne gir
di. Bunun üzerine yalnız bağımsız Filis
tinli kimliğiyle mücadelede başarılı olu
nabileceğini savunan el- Fetih ile Filistin 
Kurtuluş Örgütü arasında bir rekabet 
başladı. 

Her geçen gün kuwetlenen el-Fetih 
örgütü 1965 yılı başlarından itibaren İs
rail'e karşı silahlı mücadeleye girişti. İs
rail hem el-Fetih gerillalarının herekatına 
son vermek, hem de arz-ı mev'Odu ele 
geçirmek için 5 Haziran 1967'de Arap
lar'a karşı yeniden hücuma geçti ve al
tı gün süren savaş içinde Mısır'a ait Si
na'yı, Suriye'ye ait Golan tepelerini, Ür
dün'ün yönetimindeki Batı Şeria ile Do
ğu Kudüs'ü ve Filistin'in Gazze Şeridi ' ni 

işgal etti. Böylece Filistin toprakları dışın
da yeni topraklar da ele geçiren İsrail, 
sınırları içinde yaşayan 300.000 Arap'a 
1.000.000 daha ekiemiş oldu. Bu sırada 
sayıları 2.300.000'i bulan yahudilerin ge
nel nüfusun % 63'ünü meydana getir
dikleri görülmektedir. Birleşmiş Millet
ler Güvenlik Konseyi'nin, işgal edilen 
topraklarda halka insani muamele ya
pılması ve yurtlarına dönmek isteyenle
re izin verilmesi yolunda aldığı 14 Hazi
ran 1967 tarihli ve 237 sayılı kararı uy
gulanamadı. Bu yüzden Filistin mülteci
lerinin sayısında 350.000-400.000 civa
rında bir artış meydana geldi; bunun 
çoğunluğunu Batı Şeria'dan kaçanlar teş
kil ediyordu (Armaoğlu , s. 2671 Birleşmiş 

Milletler Güvenlik Konseyi'nin 22 Kasım 
1967 tarihinde oy birliğiyle aldığı 242 
sayılı kararda ise savaş yoluyla toprak 
kazanılmasının kabul edilemeyeceği, böl
gedeki her devletin güvenlik içinde ya
şayabileceği adil ve devamlı bir barışın 
gerekliliği vurgulanıyordu. Barışın ger
çekleşmesi için de İsrail 'in son savaşta 
işgal ettiği topraklardan askerini geri 
çekerek savaşa son vermesi şart koşu
luyordu. Ayrıca mülteciler sorununun adil 
bir çözüme kavuşturulması, bölgedeki 
her devletin toprak bütünlüğünün ve 
siyasi bağımsızlığının garanti altına alın
ması isteniyordu. 

FiLiSTiN 

Arap ülkeleri 242 sayılı kararın , barış 

için İsrail'in işgal ettiği topraklardan çe
kilmesini şart koştuğunu ileri sürerken 
İsrail aksini savunarak güvenlikli ve ta
nınmış sınırlara dayanan bir barış ger
çekleşmedikçe işgal ettiği topraklardan 
çekilmeyeceğini açıkladı. Böylece 242 sa
yılı karar kabul edildiği andan itibaren 
tartışma konusu oldu. Buna rağmen bü
tün barış planlarının hareket noktası 

olarak günümüze kadar geçerliğini ko
rudu. Diğer taraftan 1967 yenilgisi, Arap
lar'ın Filistin politikalarında bazı önem
li değişiklikler yapmalarına sebep oldu 
ve en başta Filistin topraklarının kurta
rılması için İsrail'in ortadan kaldırılma
sı gerektiği politikasından yavaş yavaş 

uzaklaşmaya başladılar. Arap devletle
ri nin bundan sonra İsrail'e karşı uygu
ladıkları politikanın temelini kaybettik
leri toprakların geri alınması teşkil etti. 
Sadece varlığı ile değil bir kısım toprak
ları işgal etmiş olmasıyla da barışın en 
büyük engeli durumuna gelen İsrail ise 
bu toprakları Araplar'ı barışa zorlamak 
için koz olarak kullandı. 

Batı Şeria· nın İsrail işgaline uğrama
sı Filistinliler için büyük bir darbe oldu. 
Savaşın sona ermesinden iki hafta son
ra Şam'da toplanan el- Fetih merkez ko
mitesi, Arafat'ın ısrarlarıyla İsrail'e kar
şı fedai hareketlerinin arttınlmasına ka
rar verdi. Arafat. kurtuluş mücadelesini 
bizzat yönetmek üzere Temmuz 1967'
de Şam'dan Batı Şeria'ya geçerek karar
gahını Nablus'ta kurdu ve Eylül 1967'
den itibaren bu bölgedeki İsrail hedef
lerine yönelik sabotajlara başladı. Suri
yeei-Fetih 'in faaliyetlerini destekierken 
İsrail'e hedef olmaktan çekinen Ürdün 
bunlara karşı çıktı ; Mısır ise moral des
tekte bulundu. Fakat İsrail'in karşı ted
bir alması üzerine Batı Şeria'da tutuna
mayan Arafat ve gerillaları Ürdün top
raklarına çekildiler ; İsrail de onları ta
kip ederek gizlendikleri yerleri bomba
ladı. Filistinli ger illalar, 1968 sonundan 
itibaren İsrail toprakları dışındaki Ame
rika Birleşik Devletleri ve İsrail hedefle
rine saldırılar düzenleyerek dünya ka
muoyunun dikkatini çekmeye başladı

lar. George Habaş'ın lideri olduğu Mark
sist Filistin'in Kurtuluşu İçin Halk Cep
hesi örgütünün 22 Temmuz 1968' de 
gerçekleştirdiği ilk uçak kaçırma eyle
miyle de İsrail işgaline karşı başlatılan 
Filistinliler'in mücadelesi yeni bir boyut 
kazandı. 

el- Fetih örgütünün İsrail'e yönelik di
renme hareketlerinin başarısızlığı Filis-
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tin Kurtuluş Örgütü'ne de tesir etti. Ah
med Şükayri başkanlıktan alınarak ye
rine ılımlılığıyla tanınan Yahya Hammü
de getirildi (24 Aralık 1967) Hammüde 2 
Ocak 1968'de bir demeç vererek Yahu
di-Arap Filistin Devleti'.nin kurulmasını 
tercih ettiğini açıkladı. Filistin Kurtuluş 
Örgütü'nün sürgündeki hükümet rolü
nü oynayan milli konseyi ise el-Fetih ile 
birleşmeye karar verdi. 1 -S Şubat 1969 
tarihlerinde Kahire'de yapılan toplantı
da on bir üyeli yeni bir yürütme komi
tesi seçildi; üyelerden dördü el-Fetih, 
ikisi Saika, biri Filistin Kurtuluş Örgütü 
mensubu, üçü bağımsız, biri de Filistin 
Milli Fonu temsilcisiydi. Yeni yürütme 
komitesi başkanlığa Yasir Arafat'ı seç
ti. Filistin Milli Konseyi, Birleşmiş Millet
ler Güvenlik Konseyi'nin 242 sayılı ka
rarını reddederek barışın ancak müslü
manların, hıristiyanların ve yahudilerin 
eşit olduğu, siyonist ırkçılıktan arınmış 
hür ve demokratik bir Filistin devletinin 
kurulmasıyla tesis edilebileceğini açık

ladı. Böylece Filistin Kurtuluş Örgütü el
Fetih'in kontrolüne girdikten sonra kar
şı koyma faaliyetleri yeniden tırmanışa 
geçti ve başta Kudüs olmak üzere İsrail 
işgali altındaki Arap topraklarında sa
botaj faaliyetleri arttı. el-Fetih Ürdün'
den sonra Lübnan topraklarında da İs
rail'e saldırmaya başladı. İsrail işgali al
tında bulunan Doğu Kudüs'teki Mescid-i 
Aksa'nın 21 Ağustos 1969 tarihinde bir 
yahudi tarafından yakılmak istenmesi 
meseleye yeni bir boyut kazandırdı. Bü
tün İslam dünyasının tepkisine yol açan 
bu olay İslam Konferansı'nın toplanma
sına sebep oldu. Türkiye'nin de üye ol
duğu İslam Konferansı Teşkilatı, 22- 2S 
Eylül 1969 tarihlerinde Rabat zirvesin
de İsrail 'in Kudüs'ten çıkmasına ve Ku
düs'e 1967 öncesi statüsünün iade edil
mesine karar verdi. Aynı şekilde Birleş
miş Milletler Güvenlik Konseyi de Ku
düs'e eski statüsünün geri verilmesini 
isteyen 1 S Eylül 1969 tarihli ve 267 sa
yılı kararı aldı. İsrail bu kararlara aldır
mayıp işgalini sürdürürken Filistin Kur
tuluş Örgütü de İsrail'e yönelik saldırı
larını arttırarak devam ettirdi. Fakat Ür
dün iç savaşının çıkması örgüt için bü
yük bir darbe oldu. 

1967 savaşından önce toplam sayıları 
1.300.000 civarında olan Filistin mülte
cilerinin 700.000'i Ürdün'de yaşıyordu. 
1967'de İsrail işgaline uğrayan Batı Şe
ria halkı tarihi ve coğrafi bağları dola
yısıyla ikinci vatan saydıkları bu ülkeye 
sığınmışlardı. Ürdün'ün ekonomisi ise 
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bu kadar mülteciyi barındıracak güçte 
değildi; ayrıca askeri durumu da zayıf 
olduğu için topraklarında üslenen Filis
tin Kurtuluş Örgütü'nün İsrail ile başını 
derde sokacağından endişe ediyordu. 
Diğer taraftan Nasır gibi sosyalist Arap 
liderleri Ürdün'de krallık rejimini yık
mak için Filistinli mültecileri kullanma
ya çalışıyorlardı. Bu sebeplerle Ürdün 
bir iç savaşa sürüklendi ve askerlerin 7 
Haziran 1970'te başşehir Arnman yakı
nındaki Zerka mülteci kamplarına sal
dırısıyla başlayan kanlı olaylar bir yıldan 
fazla sürdü. Çatışmalarda yüzlerce Filis
tinli gerilla öldürüldü, 2300'ü de tutuk
landı ; kalanların ise bir kısmı Suriye'ye, 
bir kısmı Lübnan'a sığındı. Arap ülkele
ri olaya büyük tepki gösterdiler ve Ür
dün'ü Filistin ihtilalini tasfiye etmekle 
suçladılar. 28 Kasım 1971 günü Ürdün 
Başbakanı Vasfi Teli Kahire'de Kara Ey-

. lül örgütü tarafından öldürüldü. Bazı 

Arap ülkeleri de Ürdün ile diplomatik 
ilişkilerini kestiler. Kral Hüseyin 1 S Mart 
1972'de yeni bir tasarı sundu. Tasarı 
Batı Şeria bölgesini Filistin, Doğu Şeria 
bölgesini de Ürdün adıyla tanımladık
tan sonra Birleşik Arap Krallığı adı altın
da iki bölgeli bir federasyon öneriyordu; 
Filistin'in başşehri Kudüs, Ürdün'ünki 
Arnman olacak, birleşik krallığın hüküm
darlığını da Ürdün kralı yürütecekti. İlk 
tepki İsrail'den geldi; Mısır ve el-Fetih 
de tasarıyı sabotaj olarak nitelediler ve 
Mısır 6 Nisan 1972'de Ürdün'le diploma
tik ilişkisini kesti. Araplar'ın tam bir da
ğınıklık içinde bulundukları bu sırada ye
ni bir İsrail-Arap savaşı patlak verdi. 

İsrail'in 1967' de işgal ettiği toprakla
rı geri almak amacıyla 6 Ekim 1973 gü
nü Mısır'ın Süveyş Kanalı'ndan, Suriye'
nin de Golan tepelerinden saldırıya geç
meleriyle savaş başladı. Ancak karlı çı

kan taraf yine, Kahire'nin 100 km. yakı
nına kadar ilerleyen İsrail oldu ve Mısır 
ile Suriye'den toprak elde etti. İsrail sa
vaştan sonra tutumunu daha da sert
leştirdi; bunun birinci sebebi bir terör 
örgütü kabul ettiği Filistin Kurtuluş Ör
gütü ile müzakereye yanaşmaması, ikin
cisi de toprak tavizi verebilmek için bir
takım siyasi avantajlar sağlamak iste
mesiydi. Mısır ise İsrail ile barış yapma
yı düşünüyor, fakat barışın şartı olarak 
İsrail'in işgal ettiği bütün Arap toprak
larından çekilmesini ve Filistin halkının 
meşrü haklarını tanıması şartını ileri sü
rüyordu. Amerika Birleşik Devletleri Dı
şişleri Bakanı Henry Kissinger'in başlat
tığı "mekik diplomasisi" sayesinde iki 

taraf arasında kuwetlerin birbirinden 
ayrılmasını öngören antlaşma imzalan
dı (18 Ocak 1974). İsrail Süveyş'in batı
sından tamamen çekildiği gibi doğu kıs
mında da dar bir toprak şeridini Mısır'a 
bıraktı. Aynı şekilde Suriye- İsrail ara
sında 31 Mayıs 1974'te imzalanan ant
laşma ile de İsrail Golan tepelerinden ele 
geçirdiği toprakların bir kısmını Suriye'
ye geri verdi. Bunun arkasından Kissin
ger, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şe
ria'dan çekilerek Ürdün'le yapılacak ba
rışa doğru ilk adımı atması için hareke
te geçti. Fakat böyle bir barışı sağlama
nın çeşitli zorlukları vardı. Batı Şeria'yı 

kendi tabii ve tarihi vatanı sayan Filis
tin Kurtuluş Örgütü İsrail'in varlığını ka
bul etmiyor, İsrail de yapılacak müza
kerelere bu örgütün alınmasını istemi
yordu. Ayrıca örgüt 1970 iç savaşından 
beri Kral Hüseyin'i düşman olarak gö
rüyordu. öte yandan İsrail de Batı Şe
ria'yı tarihi ve dini bakımdan yahudi top
rağı sayıyor, buradan bir karış toprağın 
verilmesine dahi karşı çıkıyordu. Kissin
ger, Filistin Kurtuluş Örgütü'nü saf dışı 
bırakarak konuyu Kral Hüseyin ile çöz
mek istedi. Bunun üzerine örgüt 1 O Ha
ziran 1974'te on maddelik bir siyasi 
program yayımladı . Burada, Filistin hal
kı yurduna dönmedikçe ve selfdetermi
nasyon hakkına kavuşmadıkça devamlı 
ve adil bir barışın yapılamayacağı vur
gulanıyor, Filistin topraklarının kurtarıl
ması ve bağımsız bir "milli otorite" ku
rulması ("devlet" kelimesi kullanılmamış
tır) temel amaç ilan ediliyordu. Arap zir
vesi de 26-29 Ekim 1974'te Rahat'ta 
toplanarak Filistin Kurtuluş Örgütü me
selesini ele aldı. Yayımladığı bildiride ör
gütün, İsrail işgali altındaki topraklarda 
ve bu toprakların dışında yaşayan 3 mil
yon Filistinli'nin tek meşrü temsilcisi 
olarak kabul edildiği açıklandı. Filistin 
halkının anavatanına dönme. selfdeter
minasyon ve kurtarılan herhangi bir Fi
listin toprağında örgütün yönetimi al
tında bağımsız bir milli otorite kurma 
hakları teyit edildi. Bundan başka, Tür
kiye'nin de aralarında bulunduğu elli al
tı ülke 11 Eylül 197 4'te Filistin mesele
sinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
gündemine ayrı bir madde olarak alın
masını teklif ettiler. Genel kurulun 14 
Ekim tarihli toplantısında yine Türkiye 
dahil yetmiş iki ülke, Filistin Kurtuluş 

Örgütü'nün Filistin meselesinin bir ta
rafı sıfatıyla toplantıya çağrılmasını is
tedi. Teklif benimsenerek Yasir Arafat 
13 Kasım günü Birleşmiş Milletler Ge-



nel Kurulu'na davet edildi. Arafat ko
nuşmasında Filistin halkının kendi ana
vatanına dönmesinin sağlanmasını iste
di. Genel kurul da 22 Kasım 1974 tarih, 
3236 ve 3237 sayılı kararları ile Filistin 
halkının selfdeterminasyon, milli bağım
sızlık ve Filistin içinde hakimiyete sahip 
olma haklarını tanıdı: ayrıca örgüte Bir
leşmiş Milletler'in bütün toplantılarında 
bulunmak üzere gözlemci statüsü ver
di. Bu gelişmeler, Kissinger'in Batı Şe
ria için yapmaya çalıştığı İsrail- Ürdün 
antlaşmasına engel oldu. Ayrıca Filistin 
Kurtuluş Örgütü içinde ortaya çıkan ba
zı olaylar şartları daha da güçleştirdi. 

George Habaş' ın liderliğindeki Filistin'in 
Kurtuluşu İçin Halk Cephesi ve onu des
tekleyen fraksiyonlar İsrail'e karşı mü
cadelelerini arttırdılar. Zaman zaman 
el -Fetih örgütünün de karıştığı silahlı 

saldırılar 1974 sonlarından itibaren tek
rar yaygınlaştı. Bunun üzerine Kissin
ger bütün çabasını Sina üzerinde yo
ğunlaştırdı ve nihayet çeşitli diplomatik 
faaliyetlerin ardından 4 Eylül 197S'te İs
rail- Mısır arasında ikinci bir antlaşma 
imzalandı. Bu antlaşma ile taraflar Or
tadoğu anlaşmazlığının _ kuwetle değil 

müzakerelerle çözüleceğini kabul ettiler 
ve İsrail Sina· dan bir parça toprağı da
ha Mısır'a geri verdi. Amerika Birleşik 
Devletleri ile ilişkileri geliştirdikçe parça 
parça da olsa Sina 'yı kurtarmanın müm
kün olduğunu gören Mısır Cumhurbaş
kanı Enver Sedat 26 Ekim- S Kasım 197S 
tarihleri arasında Washington'u ziyaret 
etti. 

Filistin Kurtuluş Örgütü, 197S İsrail
Mısır antiaşmasından -sonra milletlerara
sı planda tanınma bakımından birtakım 
çabalar içine girdi. Filistin meselesi ve 
örgüt 1976 yılında Ortadoğu gündemi
nin başlıca konusu oldu. Mısır ve Ürdün, 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'n
den Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Filistin 
halkının tek temsilcisi olarak kabul edil
mesini ve İsrail'in işgal ettiği t opraklar
dan çekilip bu topraklarda bir Filistin 
devletinin kurulmasına dair karar alın
masını istediler. İsrail, Birleşmiş Millet
ler gözetiminde Cenevre'de yapılması 
düşünülen konferansa razı olmakla bir
likte Suriye ve Ürdün'ün yanında örgütün 
de toplantılara katılmasına karşı çıktı 

ve örgütle hiçbir yerde . masaya oturma
yacağını, ancak Ürdün'ün Filistinliler adı 
na konuşabileceği görüşünü tekrarladı. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde baş

kanlık seçimini Jimmy Carter'in kazan-

masıyla Filistin meselesi yeni bir safha
ya girdi. Carter, Dışişleri Bakanı Cyrus 
Vance'a Şubat 1977'de Ortadoğu'da bir 
nabız yoklaması yaptırdı ve bütün Arap 
ülkelerinin bir Filistin devletinin kurul
masında ısrar ettikleri ortaya çıktı. Sa
dece Mısır bu devletin bir konfederas
yon altında Ürdün ile birleşmesinden ya
na idi. Filistin Milli Konseyi de 12 -20 
Mart 1977 tarihleri arasında Kahire'de 
yaptığı toplantıda on beş maddelik bir 
program kabul etti. Bu programda milli 
topraklar üzerinde bağımsız bir devlet 
kurulması öngörülüyor, milli topraklar
la da 1922'de İngiliz mandasına verilen 
toprakların kastedildiği açıklanarak İs
rail 'in varlığı yine reddediliyordu. Ame
rika Birleşik Devletleri yönetimi, taraf
Iara hem İsrail 'in hem de Filistin'in var
lığını kabul ettirecek yeni bir formül bul
ma çabasına girdi ve Filistin halkına Ba
tı Şeria ile Gazze'de bir yurt sağlanması 
görüşünü işlemeye başladı. Ancak bu 
sırada İsrail'de iktidar değişti ve yöneti
me gelen Likud Partisi lideri Menahem 
Begin işgal edilmiş toprakların, özellikle 
Batı Şeria'nın tarihi yahudi yurdu oldu
ğunu, buralardan bir karış dahi toprak 
verilmeyeceğini açıkladı. Bir taraftan da 
işgal edilmiş topraklarda yeni yahudi 
yerleşim merkezleri oluşturarak bura
larda bir Filistin devletinin kurulması 

imkanını ortadan kaldırmaya yöneldi. İs
rail 'in bu tutumu karşısında Amerika 
Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği, 

Cenevre Konferansı'nın ortak başkan
ları sıfatıyla 1 Ekim 1977' de bir bildiri 
yayımiayarak İsrail 'in işgal ettiği toprak
lardan çekilip Filistin halkının meşrü hak
larını tanımasını ve Cenevre Konferan
sı ' nın en geç Aralık 1977'de toplanma
sını istediler. Filistin Kurtuluş Örgütü bu 
bildiriyi memnunlukla karşıladı: İsrail ise 
Filistin Kurtuluş Örgütü katıldığı takdir
de konferansa gitmeyeceğini açıkladı ve 
arkasından bir plan hazırlayarak Arap
lar'ın konferansa tek delegasyon halin
de katılabilecekleri ni, F'ilistinliler' in de 
bu heyet içinde yer alabileceklerini bil
dirdi. Filistin Kurtuluş Örgütü ve Suriye 
İsrail'in bu planını kesinlikle reddettiler. 
İsrail'in ileri sürdüğü şartların Amerika 
Birleşik Devletleri tarafından destekle
nirken Araplar tarafından reddedilmesi 
konferansın başarı şansını daha başla
madan azalttı. Bu şartlar içinde, Filistin 
Kurtuluş Örgütü'nün Cenevre'de temsil 
edilmesini isteyen Mısır Devlet Başkanı 
Enver Sedat o güne kadar düşünülme-
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si dahi mümkün olmayan bir harekete 
girişti ve Arafat'ın da hazır bulunduğu 
bir toplantıda barışı sağlamak için İs
rail'e gidebileceğini ve parlamentoda ko
nuşabileceğini söyledi (9 Kasım 1977). Bü
tün dünyada büyük tesir yapan bu çıkışı 
İsrail memnunlukla karşıladı ve 1 S Ka
sım 1977'de parlamento Enver Sedat'ı 
resmen davet etti. Enver Sedat, yurt için
den ve dışından gelen yoğun Arap tep
kilerine rağmen 19-21 Kasım 1977 ta
rihleri arasında Kudüs'ü ziyaret etti ve 
İsrail parlamentosunda yaptığı uzun ko
nuşmada, Filistin halkının kendi devleti
ni kurma ve selfdeterminasyon hakkı 
dahil temel haklarının kabul edilmesini 
istedi. Onun bu konuşmasında Sina ya
rımadası ile birlikte Filistin toprağı olan 
Batı Şeria ve Gazze'yi de kurtarmaya ça
lıştığı, hatta bunu Mısır- İsrail barışının 
ana unsuru saydığı açıkça anlaşılıyordu. 

Fakat bu barış teşebbüsü İsrail'in olum
suz tutumu yüzünden başarısızlıkla so
nuçlandı ve bu durum, Sedat'ın bir Or
tadoğu barışı yoluyla Filistin meselesini 
çözmesi ihtimalinden rahatsız olan ve 
bu sebeple onu, politik hesaplarına ters 
düştüğü için İsrail ile ikili barışa gitımek
le ve Filistin davasına ihanet etmekle 
suçlayan bazı Arap devletleri ve Sovyet
ler Birliği tarafından büyük bir memnu
niyetle karşılandı. 

Bunun üzerine Amerika Birleşik Dev
letleri kapsamlı bir Ortadoğu barışı ye
rine ilk adım olarak öncelikle Mısır-İs
rail arasında barış sağlanması için ha
rekete geçti. Bu ikili barışla birlikte Ba
tı Şeria ve Gazze için de geçici bir dü
zenleme yapılacaktı. Uzun diplomatik 
tartışmalardan sonra Başkan Carter, En
ver Sedatile İsrail Başbakanı Begin'i 17 
Eylül 1978 günü Beyaz Saray'ın yazlığı 
Camp David'de bir araya getirdi ve bu
rada biri Ortadoğu İçin Çerçeve Antlaş
ması , diğeri Mısır - İsrail Barışı İçin Çer
çeve Antiaşması adını taşıyan iki ön ant
laşma imzalandı : bunların ikisi de kesin 
barış antiaşması değildi ve sadece me
selelerin çözümlerinde esas alınacak nok
taları belirliyordu. Bu çerçeve antlaşma
larında Filistin sorununa geniş yer veril
miş ve bütün yönleriyle ele alınacağı mü
zakerelere Mısır, İsrail, Ürdün ve bu top
raklarda yaşayan Filistin halkının tem
silcilerinin katılması öngörülmüştü. Mü
zakereler üç aşamalı olacaktı. Birinci 
aşamada Batı Şeria ve Gazze halkı, ya
pacağı seçimle İsrail askeri yönetiminin 
yerini almak üzere beş yıllık bir özerk 
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yönetim oluşturacak, ikinci aşamada is
rail askerlerinin çekilmesiyle birlikte beş 
yıllık süre başlayacak ve bu arada özerk 
yönetim kendi güvenlik teşkilatını kura
cak, üçüncü aşamada ise bu dönemin 
ilk üç yılı geçtikten sonra Batı Şeria ve 
Gazze'nin nihai statüsünü belirleyecek 
müzakerelere başlanacaktı. Geçici özerk
lik döneminde ayrıca mülteci Filistinli
ler'in dönmelerine izin verilecek ve bü
tün bu görüşmeler Güvenlik Konseyi'
nin 242 sayılı kararı çerçevesinde yapı
lacaktı. Müzakereler sonunda varılacak 
çözüm ise hem sınırları ve güvenlik ko
nularını düzenleyecek, hem de Filistin 
halkının meşru haklarını tanıyacaktı. Fa
kat Güvenlik Konseyi'nin 242 sayılı ka
rarına Kudüs de dahil olduğu halde çer
çeve antlaşmalarında bu konuya yer ve
rilmemiş, böylece Amerika Birleşik Dev
letleri'nin çabalarına rağmen israil Ku
düs'ten vazgeçmeyeceğini ortaya koy
muştu. 

Camp David'de imzalanan antlaşma
lara Araplar büyük tepki gösterdiler. ilk 
sert tepki Yasir Arafat'tan geldi ve bun
ları "kirli bir iş" olarak nitelendirip En
ver Sedat'ın ve Amerika Birleşik Devlet
leri 'nin bunun bedelini ödeyeceklerini 
söyledi. Batı Şeria Arapları'nın liderleri 
1 Ekim 1978'de, Gazzeli liderler de 18 
Ekim'de milli kurtuluş hareketine dar
be indirdikleri gerekçesiyle antlaşmala
rı tamamıyla reddeden birer bildiri ya
yımladılar. S Kasım'da Bağdat'ta topla
nan Arap ülkeleri Filistin Kurtuluş Ör
gütü'nün Filistin halkının tek temsilcisi 
olduğunu ve sonuna kadar desteklene
ceğini ilan ettiler. 

12 Ekim 1978'de başlayan Mısır- israil 
müzakereleri sırasında en çok tartışma 
Filistin konusunda ortaya çıktı. israil 
Başbakanı Begin, daha işin başından iti
baren Batı Şeria ve Gazze meselesini ba
rış antiaşmasından ayırmaya ve ikisi ara
sında bir bağlantı kurulmasını önleme
ye çalışarak bu bölgeler üzerinde taviz 
vermeye niyeti olmadığını ortaya koy
du. Nitekim 25 Ekim 1978'de yaptığı bir 
açıklamada Batı Şeria ile Golan tepele
rindeki yerleşme nüfuslarının arttırıla

cağını bildirdi; hemen arkasından da 
hükümet Batı Şeria'da 430 ve Şeria va
disi ile Golan tepelerinde de 200'er yeni 
evin inşasına karar verdi. Amerika Bir
leşik Devletleri'nin bu kararlara tepki 
gösterip israil'e karşı ekonomik baskıya 
başlamasına rağmen Begin "israil ülke
si" diye nitelediği Judea ve Samaria'nın, 
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yani Batı Şeria'nın da dahil olduğu bü
tün israil topraklarında yahudilerin yer
leşme haklarının bulunduğunu açıkladı. 

israil'in bu tutumu karşısında Enver Se
dat 25 Aralık'ta Begin'i ağır şekilde suç
layan bir konuşma yaptı; israil'in barışı 
hiçbir zaman istemediğini, Nil'den Fı

rat'a kadar yayılabilmek için bölgede 
karışıklığın sürmesinden yana olduğu

nu ileri sürerek Begin ile birlikte layık 
görüldüğü Nobel Barış Ödülü'nü alma
ya gitmedi. 

Amerika Birleşik Devletleri, 1978 or
talarında iran'da meydana gelen olaylar 
ve sadık müttefiki şahın tahtının teh
likeye girmesi karşısında zorunlu hale 
gelen Ortadoğu barışını sağlamak üze
re tekrar harekete geçti. Başkan Car
ter'in Kahire ve Kudüs'ü ziyaretiyle mev
cut pürüzler de giderildi. Mısır- israil ba
rış antiaşması 26 Mart 1979' da Sed at 
ve Begin tarafından yine Camp David'
de imzalandı; böylece israil'in Sina'dan 
çekilmesine karşılık Mısır da israil Dev
leti'ni tanımış oldu. Fakat Filistin Kurtu
luş Örgütü ve Arap ülkeleri bu antlaş
maya büyük tepki gösterdiler. Arafat 
26 Mart'ta Beyrut'ta verdiği bir demeç
te Carter, Begin ve Sedat üçlüsünü ez
mekten ve Filistin halkının haklarını gör
mezlikten geldikleri için ellerini kesmek
ten söz ediyordu. Arap ülkeleri de 27-
31 Mart'ta Bağdat'ta toplanıp Sedat'ı 
Filistin davasına ihanet etmekle suçla
yarak Mısır'la diplomatik ilişkileri kes
meye yönelik kararlar aldılar ve bu ülke 
tam bir yalnızlığa itildi. Tepkiler Birleş
miş Milletler' e de yansıdı; genel kurul, 
29 Kasım 1979'da 34/65 B sayılı kara
rıyla Filistin Kurtuluş Örgütü'nün katıl
madığı Camp David Antiaşması'nın ge
çersiz olduğunu , Filistin halkının ve is
rail işgali altındaki toprakların geleceği 
açısından hiçbir değer taşımadığını ilan 
etti. Bütün tepkilere rağmen 25 Nisan 
1979' da yürürlüğe giren antlaşmanın 
tatbiki· sırasında israil herhangi bir güç
lük çıkarmadı. Fakat Mısır- i srail barışı
nın, dolayısıyla Camp David Antlaşma
sı'nın ayrılmaz parçası olması gereken 
Batı Şeria ve Gazze'nin özerkliği konu
sunda aynı davranışı göstermedi. Filis
tin'le ilgili müzakereler 25 Mayıs 1979'
da başladı. Daha ilk toplantıda taraflar 
arasındaki derin görüş ayrılıkları hemen 
ortaya çıktı. Mısır temsilcisi Dışişleri Ba
kanı Kemal Hasan Ali, israil'in Doğu Ku
düs dahil işgal ettiği bütün topraklar
dan çekilmesini ve buralardaki yahudi 

yerleşim merkezlerini dağıtmasını iste
di; Filistiniii er' in kendi bağımsız devlet
lerini kurmaları da dahil selfdetermi
nasyon hakkının Allah'ın verdiği bir hak 
olduğunu söyledi. Buna karşılık israil 
temsilcisi Enformasyon Bakanı J. Burg 
ise özerkliğin hakimiyet olmadığının ka
bul edilmesi gerektiğini vurgulayarak is
rail'in bağımsız bir Filistin devleti ma
nasına gelecek herhangi bir olguyu pe
şinen reddettiğini bildirdi. Böylece Batı 
Şeria ve Gazze'nin özerkliği konusunda 
daha ilk günde derin kavram farklılık
ları ortaya çıkmış oldu. Buna rağmen 
Amerika Birleşik Devletleri temsilcileri
nin de katılmasıyla görüşmelere devam 
edildi. israil'in Doğu Kudüs'ü ilhak ka
rarı alması müzakereleri büsbütün çık
ınaza soktu. Özerklik görüşmelerinin ru
huna ve o zamana kadar Birleşmiş Mil
letler'in aldığı kararlara tamamen aykı
rı olan bu karara en büyük tepki el-Fe
tih'ten geldi. Örgüt, 21-29 Mayıs 1980 
tarihlerinde Şam'da yaptığı konferans
ta yeni bir siyasi program kabul etti. Son 
derece katı ve sert hükümler taşıyan 
programın başında el-Fetih ' in ihtilale 
karşı ve vatanperver bir hareket olduğu 
açıklanıyor, amacının da bütün Filistin 
topraklarını kurtararak üzerinde demok
ratik bir devlet kurmak olduğu vurgu
lanıyordu. el-Fetih bu programıyla, is
rail'in ortadan kaldırılmasını temel he
def olarak tesbit ettiğini ortaya koymak
taydı. Diğer taraftan Enver Sedat, Ku
düs meselesi özerklik tartışmaianna da
hil olduğu halde israil'in ilhak kararıyla 
bunu baltaladığını ileri sürerek 16 Ma
yıs'ta görüşmeleri kesti. Birleşmiş Mil
letler Güvenlik Konseyi de 30 Haziran 
1980 tarihinde kabul ettiği 476 sayılı 

kararla israil'in Kudüs'ün statüsünü de
ğiştirmek için aldığı bütün tedbirleri ge
çersiz saydı ve israil'e kararlarını geri al
masını bildirdi. 

Özerklik görüşmelerinin kesilmesin
den sonra Batı Şeria ve Gazze'de karı
şıklıklar çıktı. Filistinli belediye başkan
ları tarafından yönetilen olayları bastır
mak için israil'in sert tedbirler alması 
çatışmaları daha da arttırdı. Başkanlık 

seçimleri dolayısıyla yahudi lobisinin et
kisinde bulunan Amerika Birleşik Dev
Ietleri yönetimi israil'e baskı yapamadı. 
Bu durumu gören Avrupa Ekonomik Top
luluğu gerginliği gidermek için 13 Hazi
ran 1980'de Venedik'te bir bildiri ya
yımladı. Burada, Filistinliler'e kendi ka
derlerini kendilerinin tayin etme hakkı-



nın tanınması ve Filistin Kurtuluş Örgü
tü'nün bütün müzakerelere katılması is
teniyordu. Ayrıca İsrail'in işgal ettiği top
rakların tamamından çekilmesi ve Ku
düs'ün statüsünü tek taraflı olarak de
ğiştirmekten vazgeçmesi gerektiği vur
gulanıyordu. İsrail. el-Fetih'in Şam Kon
feransı'nda kabul ettiği kendilerini im
ha planını ileri sürerek bildiriye büyük 
tepki gösterdi; Filistin Kurtuluş Örgütü 
de Camp David Antiaşması' nı benimse
diği için bunu reddetti. Böylece Venedik 
Bildirisi tarafların arasını daha da aç
mış oldu. Bu sırada Amerika Birleşik 

Devletleri'nde devam eden seçim kam
panyası İsrail'in uyuşmaz tutumunu sert
leştirmesine katkıda bulundu. Cumhu
riyetçi Parti'nin 13 Temmuz 1980 günü 
açıklanan seçim beyannamesinde barış 
görüşmelerine Filistin Kurtuluş Örgütü'
nün katılması kesinlikle reddediliyor. 
ayrıca İsrail ' in kendi stratejik çıkarları
na hizmet ettiği belirtiliyordu. Cumhu
riyetçiler'in adayı Ronald Reagan'ın Ka
sım 1980 seçimlerini kazanmasından ve 
Dışişleri Bakanlığı 'na Alexander Haig'in 
getirilmesinden sonra Amerika Birleşik 
Devletleri 'nin Filistin politikası tamamen 
değişti ve yeni başkanla Dışişleri baka
nı İsrail'in en kuwetli destekçisi oldu
lar. Başkan Reagan, 2 Şubat 1981'de 
İsrail'in Ortadoğu'da Amerika 'nın yara
rına bir kuwet oluşturduğunu ve yahu
di yerleşimlerini hukuka aykırı sayan es
ki başkan Carter'in görüşüne katılma
dığını açıkladı. Sonuçta Amerika Birle
şik Devletleri'nin tam desteğini alan İs
rail Araplar'a ve Filistin Kurtuluş Örgütü 
hedeflerine karşı harekete geçti. Irak'ın 
Bağdat yakınlarında inşa etmekte oldu
ğu nükleer santrali 8 Haziran 1981 gü
nü havadan bombaladı. Bu saldırının tep
kileri devam ederken 6 Ekim 1981 ' de 
Enver Sedat bir suikastta öldürüldü. Su
i kastın yarattığı ortamdan faydalanan 
İsrail 14 Aralık 1981' de Go lan tepeleri
ni ilhak ettiğini açıkladı. Bundan son
ra Lübnan· daki Filistin Kurtuluş Örgü
tü kamplarına karşı saldırılarını arttırdı. 
Örgütü Lübnan'dan söküp atmak için 6 
Haziran 1982'den itibaren Lübnan'ı iş

gale başladı. Beyrut'u kuşatarak sivil hal
kı bombalaması Amerika Birleşik Devlet
leri'nin dahi tepkisine sebep oldu. Bu sı
rada, İsrail'i Filistin konusunda destekle
yen Dışişleri Bakanı Haig'in yerine Arap
lar'la iyi ilişkileri geliştirmek isteyen Ge
orge Shultz getirildi. Arafat 27 Haziran 
1982'de Beyrut'tan çıkmayı prensip ola-

rak kabul etti. Amerika Birleşik Devlet
Ieri yönetimi Filistinli gerillalara yer bu
labilmek için Arap ülkeleri nezdinde gi
rişimlerde bulundu. Irak, Ürdün, Suriye, 
Mısır, Tunus, Sudan, Kuzey ve Güney Ye
men hükümetlerinin olumlu cevap ver
meleri üzerine Filistin Kurtuluş Örgütü 
21 Ağustos- 1 Eylül 1982 tarihleri ara
sında Beyrut'u terketti ; Arafat da 30 
Ağustos'ta ayrılarak karargahını Tunus'a 
kurdu. Filistinli gerillalardan 600'ü Ce
zayir'e, 1000'i Tunus'a, 64SO'si Suriye'
ye, 130'u Irak'a, 260'ı Ürdün'e, 8SO'si 
Kuzey Yemen'e ve 1100'ü de Güney Ye
men'e yerleşti. 

Başkan Reagan, 1 Eylül 1982'de yaptı
ğı bir radyo konuşmasında örgütün Bey
rut'u tamamen terketmesinden sonra 
ciddi bir durumun ortaya çıktığını, bu
nun da Filistinliler'e yurt bulmak oldu
ğunu söyledi. Camp David Antiaşması '

nın Batı Şeria ve Gazze için öngördüğü 
beş yıllık geçici özerkliğin İsrail'in gü
venliğini tehdit etmeyeceği görüşünü be
lirten Reagan, Batı Şeria ve Gazze'de ba
ğımsız bir Filistin devletinin kurulma
sını desteklemediklerini, fakat bu top
rakların İsrail tarafından ilhak edilme
sini veya devamlı kontrol altında tutul
masını da onaylamadıklarını ve en iyi çö
züm şeklinin Batı Şeria ve Gazze özerk 
yönetiminin Ürdün ile birlikte bir kon
federasyon kurması olduğunu açıkladı; 
ayrıca İsrail'in 242 sayılı karar uyarınca 
kendi sınırlarına çekilmesi gerektiğini 

bildirdi. Reagan Planı adı verilen bu pla
na şiddetle karşı çıkan İsrail, tepkisini 
göstermek için işgal ettiği topraklarda 
yeni yahudi yerleşim merkezlerinin ku
rulmasını hızlandırdı. Filistin Kurtuluş 

Örgütü ile Arap ülkeleri de plana karşı 
çıktılar. Arap devletleri 9 Eylül 1982 ·de 
yayımladıkları Fas Planı ile İsrail'in tama
men çekilmesini ve Filistin'de başşehri 
Kudüs olan bağımsız bir devletin kurul
masını istediler. İsrail bu planı da red
detti. Filistin Milli Konseyi ise 22 Şubat 
1983'te Cezayir' de yaptığı toplantıda Fas 
Planı'nın Filistinliler'in asgari istekleri ol
duğunu ve Ürdün ile münasebetlerin iki 
bağımsız devlet arasında bir konfede
rasyon şeklinde olması gerektiğini açık

ladı. 

Bir taraftan Reagan Planı , diğer ta
raftan Fas Planı, Araplar'la Amerika Bir
leşik Devletleri arasında yeni bir diyalog 
başiatmakla birlikte Filistin konusunda 
somut bir netice alınamadı ; bunun en 
önemli sebebi İsrail'in uzlaşmaz tutu-
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mu idi. İsrail'in 16 - 17 Eylül 1982 gece
si Beyrut'un güneyindeki Sabra ve Şati 

la Filistin mülteci kamplarında giriştiği 
katliam Ortadoğu'yu yeniden gerginlik 
ortamına sürükledi. Ayrıca Lübnan'da 
kalan Filistinli gerillalar Mayıs 1983'te 
Bekaa vadisinde Arafat'a karşı ayaklan
dılar. Tunus'ta bulunan Arafat örgüt için
deki bölünmeleri önleyemedi. Suriye ve 
Libya ' nın da kışkırtmalarıyla örgüt için
de Arafat'a karşı Ebu Musa liderliğinde 
yeni bir grup ortaya çıktı. Bu arada Su
riye'nin Arafat'a karşı cephe alması Ür
dün 'ün ona yaklaşmasına sebep oldu. 
Ürdün Kralı Hüseyin ile Arafat arasında 
11 Şubat 198S'te bir antlaşma imza
landı. Buna göre toprağa karşılık barış 
ilkesi tatbik edilecekti ; yani Batı Şeria 

ve Gazze'de bir Filistin varlığının kabul 
edilmesi karşılığında İsrail ile barış im
zalanacaktı. Filistin varlığı ile Ürdün ara
sında da bir konfederal ilişki kurula
caktı; ancak beliren görüş ayrılıkları yü
zünden Kral Hüseyin antlaşmayı 19 Şu
bat 1986 ·da fesh etti. Fakat daha son
ra 1 Ağustos 1988' de aldığı bir kararla 
Batı Şeria ve Gazze'de bağımsız bir Fi
listin devletinin kuruluşuna doğru ilk 
adımı attı. Batı Şeria ile bütün idari ve 
hukuki bağların koparıldığı bu karara 
göre 1.300.000 nüfusu bulunan bölge 
halkının yegane temsilcisinin Filistin Kur
tuluş Örgütü olduğu, Batı Şeria halkının 
bundan böyle Ürdün pasaportu taşıma
yacağı ve parlamentoda temsil edilme
yeceği açıklanıyordu. Arafat, Ürdün'ün 
bu kararından sonra Filistin meselesini 
milletlerarası bir konferansta çözmek 
için diplomatik faaliyetlere girişti. Bir 
taraftan da Batı Şeria ve Gazze'de Ara
Iık 1987'den itibaren İsrail askerlerine 
karşı silah olarak yalnız taşın kullanıldı
ğı bir mücadele (intifada) başlattı. Fakat 
Birleşm i ş Milletler'in 242 sayılı kararı 

gereğince İsrail'in varlığını tanımaya ve 
terörden vazgeçtiğini açıklamaya yanaş
maması yüzünden Amerika Birleşik Dev
letleri ve İsrail Filistin Kurtuluş Örgütü'
nü muhatap kabul etmemekte direndi
ler. Bunun üzerine milletlerarası bir kon
ferans toplama girişimi başarısız kalan 
Arafat. Amerika Birleşik Devletleri'nin 
örgütü tanımasını sağlamak için yeni bir 
yola başvurdu ve Filistin Milli Konseyi 
1 S Kasım 1988'de Cezayir'de yaptığı top
lantıda sürgünde bağımsız Filistin Dev
leti'nin kurulduğunu ilan etti. Yeni dev
leti kırk kadar ülkenin hemen tanıması
na rağmen Amerika Birleşik Devletleri 
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tanımadı. Bu durum karşısında Arafat 
14 Aralık 1988'de 242 sayılı kararı ka
bul ettiğini. İsrail'in varlığını tanıdığını 
ve terörizmden tamamen vazgeçtiğini 
açıkladı; ardından da Amerika Birleşik 
Devletleri ile Filistin Kurtuluş Örgütü 
arasında Tunus'ta görüşmeler başladı 
(16 Aralık 1988); ancak Amerika Birleşik 
Devletleri bağımsız Filistin Devleti'ni ta
nıdığını yine açıklamadı. Bunun üzerine 
el-Fetih örgütü de köklü bir politika de
ğişikliğine gitti ve Ağustos 1989'da Tu
nus'ta yaptığı beşinci kongresinde daha 
önce kabul edilen İsrail'in ortadan kal
dırılması kararından vazgeçildiğini ve 
Arafat'ın politikasının desteklendiğini 

açıkladı. Böylece İsrail'in bağımsız Filis
tin kavramını reddetmesi yüzünden me
sele çözüme kavuşturulamadıysa da Fi
listin sorunu yeni bir döneme girmiş ol
du. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 6 
Aralık 1989'da 44/42 sayılı kararı aldı. 
Bu kararda, Filistin halkının kendi gele
ceğini belirleme dahil meşrü haklarına 
dayalı olarak Birleşmiş Milletler'in hi
mayesinde ve ilgili tarafların katılımıy
la milletlerarası bir barış konferansının 
toplanması çağrısı yapılıyordu. Konfe
rans tartışmalarının devam ettiği bir sı
rada Irak'ın 2 Ağustos 1990 günü Kü
veyt'i işgal etmesi Ortadoğu'daki bütün 
dengeleri değiştirdi. Amerika Birleşik 

Devletleri'nin öncülüğünde bir milletlera
rası güç 17 Ocak - 28 Şubat 1991 tarih
leri arasında Irak'ın Küveyt'teki işgaline 
son verdi. Bu sırada Sovyetler Birliği'nin 
dağılması Amerika Birleşik Devletleri'ni 
Ortadoğu'da tek güç haline getirdi. Böl
gede istikrarın gerekliliğine inanan Ame
rika Birleşik Devletleri Filistin meselesi
ni çözmek için tarafiara karşı baskıla
rını arttırdı. Yoğun diplomatik çabalar 
sonunda 30 Ekim 1991 günü konferans 
Madrid'de toplanabildi. Ancak Filistin 
Kurtuluş Örgütü'nün Ürdün delegasya
nu ile birlikte katıldığı konferans İsrail'in 
uyuşmaz tutumu yüzünden başarısızlık
la sonuçlandı. 

Konferansın dağılmasından sonra Fi
listin topraklarında İsrail'e karşı devam 
eden intifada hareketi daha da şiddet
lendi. İsrail'in bu harekete karşı aldığı 
sert tedbirler bütün dünyanın tepkisine 
sebep oldu. Bu sırada ortaya çıkan ra
dikal islami hareket İsrail işgali altında
ki topraklarda hızla gelişti. Bu gelişme
ler İsrail'i yeni bir barış arayışına sevket
ti ve "barış için toprak" sloganıyla se
çim kampanyasını sürdüren İşçi Parti-
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si'nin iktidara gelmesiyle birlikte Filis
tin meselesinde de yeni bir süreç başla
mış oldu. İsrail hükümetiyle Filistin Kur
tuluş Örgütü. Amerika Birleşik Devletle
ri'nin de onayını aldıktan sonra barış için 
doğrudan doğruya görüşmelere başla

dılar. İsrail, Gazze ve Eriha'dan askerini 
çekeceğini açıkladı. Yasir Arafat. örgüt 
içindeki bazı grupların sert tepkilerine 
rağmen çoğunluğun desteğini alarak 9 
Eylül 1993 tarihinde Filistin Kurtuluş Ör
gütü'nün İsrail'i tanıdığını bildiren bel
geyi, Başbakan i zak Ra bin de 1 O Eylül 
1993 günü İsrail'in Filistin Kurtuluş Ör
gütü'nü Filistin halkının yegane yasal 
temsilcisi kabul ettiğini bildiren belgeyi 
imzaladı ; bundan sonra da taraflar 13 
Eylül 1993 tarihinde Washington' da bir 
barış antiaşması imzaladılar. Bu antlaş
maya göre İsrail, askerlerinin tamamını 
dört ay içinde Gazze ve Eriha· dan çeke
cek, beş yıl olarak öngörülen geçiş dö
nemi boyunca bu topraklarda yönetimi 
üstlenmek üzere Filistin Milli Otoritesi 
adıyla bir teşkilat kurulacak ve en geç 
geçiş döneminin üçüncü yılı sonunda 
Batı Şeria'nın tamamı ve Kudüs'ün ge
leceğiyle Filistinliler'in hakları çerçeve
sindeki diğer konular "kalıcı statü" şek
linde ele alınıp görüşmeler yoluyla hal
Iedildikten sonra ayrıca antlaşmaya da
hil edilecekti. Öngörülen bu planın bir 
aşaması olarak 4 Mayıs 1994'te "Kahire 
Antlaşması" da denilen "Gazze- Eriha 
Antlaşması" imzalandı. Bu antlaşma ge
çiş dönemi düzenlemelerini şu dört ana 
esas çerçevesinde maddeleştirmiştir: a) 
Güvenlik uygulamaları ve İsrail yöneti
miyle askeri güçlerinin çekilmesi; b) Si
vil idarenin tam olarak transferi; c) Hu
kuki meseleler (özellikle seçimle oluştu
rulacak meclisin yapısı. milletvekili sayısı. 
yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi); 
d) İktisadi ilişkiler ve gelişme yolunda 
kurumlaşmanın bir çerçeveye oturtul
ması. 

İsrail- Filistin Kurtuluş Örgütü Barış 
Antlaşması. pek çok eksiğine ve bu yüz
den bazı iç tepkiler almasına rağmen ta
rihi bir belge hüviyeti taşımaktadır. İs
rail yıllardır sürdürdüğü. işgal ettiği top
raklardan çıkınama ve örgütü tanıma
ma konusundaki ısrarından ilk defa şim
di vazgeçmiştir. Arafat da yıllarca sü
ren sürgün hayatından sonra yerleşmek 
üzere Gazze'ye ve daha sonra Eriha'ya 
ayak basmış ve onun başkanlığında ta
mamen Filistinli üyelerden kurulan Fi
listin Milli Otoritesi Gazze ve Eriha· da 

yönetimi ele almıştır. Ayrıca Filistinliler'
den oluşturulan güvenlik kuwetleri bu 
topraklarda polis görevi yapmaktadır. 
Yeni Filistin yönetiminin kalkınması yo
lunda çeşitli ülke ve kuruluşlar da yar
dım vaadinde bulunmuşlardır. İşgal al
tında bulunan topraklardaki bu barış 

gelişmeleri, İsrail tarafında ancak yüz
de elli civarında desteklenmesine ve Fi
listin tarafında iç tepkilere hedef olma
sına rağmen bugüne kadar belli bir me
safe almış gibi görünüyor. Özellikle yet
kilerin devredildiği Gazze ve Eriha'da iş
gal yönetimine kıyasla hayatın normale 
döndüğü ve imar faaliyetlerinin arttığı 
dikkati çekmektedir. 

Anlaşmazlıkların bazı noktalarda he
nüz çözülememiş olması ve gelişmelere 
karşı çıkan muhalif grupların engelleme
leri sebebiyle zaman zaman kesintiye uğ
rayan görüşmeler 1995'in yaz aylarında 
hız kazanmış ve nihayet 28 ·Eylül 1995 
günü Washington'da masaya oturan 
İzak Rabin ile Yasir Arafat. Batı Şeri.a'
nın da Filistin Özerk Yönetimi'ne devri 
hususunu imzaya bağlamışlardır. Bu ara
da, siyasi çevreler ve dünya basını tara
fından müstakbel Filistin Devleti'nin te
meli olarak nitelendirilen antlaşmaya yi
ne her iki tarafın da muhalif grupları 
karşı çıkmış ve Beyaz Saray'da imza tö
reni yapılırken Hamas ve İslami Cihad 
örgütleri Batı Şeria'da genel grev ilan 
etmişler, Halil şehrindeki aşırı sağcı ya
hudi yerleşirnciler de protesto gösteri
leri düzenlemişlerdir. 

4 Kasım 1995 günü ise Tel Aviv'de ya
pılan bir barış mitingi sırasında İzak Ra
bin bir yahudi suikastçi tarafından öldü
rülmüştür. Bu olayın arkasından acilen 
toplanan İsrail hükümeti barış süreci
ne devam kararı almışsa da sonucu gör
mek için gelişmeleri beklemek gerek
mektedir. 
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FİLİSTİN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ 
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İsrail işgaline karşı 
mücadele veren Filistinli 

L 
direniş grupları topluluğu. 

_j 

İsrail Devleti'nin kuruluşundan (1948) 
önce, uzun bir tarihi kökene dayalı ola
rak Filistin'de yaşayan yerli halkı temsil 
etmek ve milli haklarına yeniden kavuş
masını sağlamak amacıyla oluşturulmuş

tur. Örgütün, milletlerarası alanda ka
bul edilen Filistinliler'in yegane meşrü 
temsilcisi olma konumuna erişmesi za
man içinde ve değişen şartlarla gerçek
leşmiştir. 1948'de topraklarından kopa
rılarak civardaki Arap ülkelerinde sığıntı 
durumuna düşürülen Filistinliler'in mül
teci kamplarında büyüyen yeni nesilleri
nin silahlı direniş grupları kurarak kendi 
davalarına sahip çıkmalarına kadar İs
rail'e karşı mücadele söz konusu Arap ül
keleri tarafından yürütülmüştü. Filistin 
Kurtuluş Örgütü'nün bu adla ilk defa or
taya çıkışı da bu çerçeve içinde oldu. Arap 
dünyasında çekişmelerin arttığı ve bir 
yandan da Filistin gizli direniş grupları
nın eylemleriyle İsrail'in buna karşı Arap 
ülkelerini taciz eden misillemelerinin sık
laştığı 1960 'ların ortalarına doğru Ce
mal Abdünnasır 'ın girişimiyle Kahire '
de toplanan ilk Arap zirvesi, gerek Arap 
dünyasında birliği yeniden oluşturmak, 
gerekse söz konusu direniş gruplarını 

merkezi bir denetim altında bulundur
mak amacıyla Filistin halkını ayrı bir kim
lik içinde teşkilatiandırma kararı aldı 

(Ocak 1964). Bunun ardından, daha ön
ce Arap Birliği tarafından . Filistin halkı
nın temsilcisi seçilmiş olan Ahmed Şü
kayri'nin bu karara dayanarak yaptığı 
temasların sonucunda Kudüs'te, çeşitli 
yörelerden gelen Filistinliler'le Arap ül
keleri temsilcilerinin oluşturduğu 424 
üye li Filistin Milli Kongresi toplandı ; böy
lece Şükayri'nin de başkan seçildiği bu 
toplantı ile örgüt resmen kuruldu (28 

Mayıs 1964). Ancak örgüt bu ilk yapısıy
la bağımsız Filistinli mücadelecilerin ese
ri değildi ve politik açıdan tamamen 
Arap devlet başkanlarına, mali açıdan 
da Arap ülkelerinin resmi organı duru
munda olan Arap Birliği'ne bağlıydı. Do
layısıyla örgüt bu yapısıyla 1967'ye ka
dar gerçek bir siyasi güç haline gele
mediği gibi Filistin halkının da desteği
ni sağlayamadı ve sonuçta Arap devlet
leri arasındaki siyasi manevraların bir 
vasıtası durumuna düştü. 

FiLiSTiN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ 

1967 Arap-İsrail savaşının (Altı Gün 
Savaşı). İsrail'in Arap devletlerinin de
netiminde kalan son Filistin toprakları
nı da işgaliyle sonuçlanması, Filistinli di
reniş gruplarının kimlik bilincine varma
ları ve ardından Filistin Kurtuluş Örgü
tü'nün kurumlaşmasına yol açacak de
ğişikliklere gidilmesi bakımından bir dö
nüm noktası teşkil etti. Bu savaştan ön
ce Suriye ve Cezayir dışında, bütün Arap 
dünyasını maceraya sürüklediği gerek
çesiyle Arap ülkelerinde yoğun bir gizli
lik ve tutukianma tehdidi altında faali
yet gösteren Filistin Kurtuluş Örgütü dı
şındaki direnişçi kuruluşlar, savaş son
rasında yalnız Arap dünyasının değil bü
tün dünyanın varlığını tanıdığı güçlü ve 
meşrü birer unsur olarak sahneye çıktı
lar. Sürgünde bulundukları kamplarda, 
uygunsuz şartlar altında Filistinli milli 
kimliklerini pekiştirmiş olan çeşitli grup
lar, bu savaşın ardından uğradıkları ha
yal kırıklığı ile artık Arap ülkelerinden 
bir şeyler beklemeyi bırakıp kendi mü
cadelelerine tam anlamıyla sahip çıktı

lar. Bunun ardından Filistin Kurtuluş Ör
gütü, kuruluş ve büyümeleri 19SO'Ierin 
ortalarına kadar giden söz konusu dire
niş gruplarının hakimiyetine geçti. Bu 
gelişmenin temel harcı ise diğerleri ara
sından öne çıkmış bulunan el-Fetih ta
rafından kondu. 

el- Fetih, 1950' leri n sonlarına doğru 

Yasir Arafat ile birkaç yakın arkadaşı 
tarafından kurulmuştu ve kuruluşun

daki en önemli etken, ancak Arap ülke
lerinden bağımsız olarak yalnızca Filis
tinli kimliğiyle mücadele edildiği takdir
de başarı kazantlabileceği inancı idi. Böy
lece yurt sever, fakat ideolojik açıdan 
katı olmayan bir milliyetçiliği benimse
yen el-Fetih önderleri, İsrail'e karşı ken
di bağımsız mücadelelerini yürütebitmek 
için 1 Ocak 1965'ten itibaren silahlı ey
lemlere başlama kararı aldılar ve arka
sından Ürdün nehrini geçen el-Fetih mü
cahidleri İsrail su şebekesini hedef alan 
ilk hareketlerini gerçekleştirdiler. Bun
dan sonra bu mücadeleyi arttırarak sür
düren ei-Fetih'in safları günden güne 
kalabalıklaştı ve kuruluş 1967 savaşının 
arkasından gittikçe genişleyen bir kitle 
teşkilatı büyüklüğüne erişti. Bu ise ar
tık siyasi bir güç olduğunu kanıtlama 
ve açıklık kazanma arzusuyla son zaman
larda kongrelerine temsilci gönderdik
leri Filistin Kurtuluş Örgütü'nü ele ge
çirme düşüncesini beraberinde getirdi. 
Önderler bu karara vardıklarında el-Fe
tih, Filistin Kurtuluş Örgütü milli kongre-
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