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İsrail işgaline karşı

L

netiminde kalan son Filistin toprakları
da işgaliyle sonuçlanması, Filistinli direniş gruplarının kimlik bilincine varmaları ve ardından Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kurumlaşmasına yol açacak değişikliklere gidilmesi bakımından bir dönüm noktası teşkil etti. Bu savaştan önce Suriye ve Cezayir dışında, bütün Arap
dünyasını maceraya sürüklediği gerekçesiyle Arap ülkelerinde yoğun bir gizlilik ve tutukianma tehdidi altında faaliyet gösteren Filistin Kurtuluş Örgütü dı
şındaki direnişçi kuruluşlar, savaş sonrasında yalnız Arap dünyasının değil bütün dünyanın varlığını tanıdığı güçlü ve
meşrü birer unsur olarak sahneye çıktı
lar. Sürgünde bulundukları kamplarda,
uygunsuz şartlar altında Filistinli milli
kimliklerini pekiştirmiş olan çeşitli gruplar, bu savaşın ardından uğradıkları hayal kırıklığı ile artık Arap ülkelerinden
bir şeyler beklemeyi bırakıp kendi mücadelelerine tam anlamıyla sahip çıktı
lar. Bunun ardından Filistin Kurtuluş Örgütü, kuruluş ve büyümeleri 19SO'Ierin
ortalarına kadar giden söz konusu direniş gruplarının hakimiyetine geçti. Bu
gelişmenin temel harcı ise diğerleri arasından öne çıkmış bulunan el-Fetih tarafından kondu.
nı

mücadele veren Filistinli
direniş grupları topluluğu .

1967 Arap-İsrail savaşının (Altı Gün
Savaşı). İsrail'in Arap devletlerinin de-

_j

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

tur. Örgütün, milletlerarası alanda kabul edilen Filistinliler'in yegane meşrü
temsilcisi olma konumuna erişmesi zaman içinde ve değişen şartlarla gerçekleşmiştir. 1948'de topraklarından koparılarak civardaki Arap ülkelerinde sığıntı
durumuna düşürülen Filistinliler'in mülteci kamplarında büyüyen yeni nesillerinin silahlı direniş grupları kurarak kendi
davalarına sahip çıkmalarına kadar İs
rail'e karşı mücadele söz konusu Arap ülkeleri tarafından yürütülmüştü. Filistin
Kurtuluş Örgütü'nün bu adla ilk defa ortaya 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 Cemal Abdünnasır ' ın girişimiyle Kahire 'de toplanan ilk Arap zirvesi, gerek Arap
dünyasında birliği yeniden oluşturmak,
gerekse söz konusu direniş gruplarını
merkezi bir denetim altında bulundurmak amacıyla Filistin halkını ayrı bir kimlik içinde teşkilatiandırma kararı aldı
(Ocak 1964). Bunun ardından, daha önce 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 ülkeleri temsilcilerinin oluşturduğu 424
üye li Filistin Milli Kongresi toplandı ; böylece Şükayri'nin de başkan seçildiği bu
toplantı ile örgüt resmen kuruldu (28
Mayıs 1964). Ancak örgüt bu ilk yapısıy
la bağımsız Filistinli mücadelecilerin eseri değildi ve politik açıdan tamamen
Arap devlet başkanlarına, mali açıdan
da Arap ülkelerinin resmi organı durumunda olan Arap Birliği'ne bağlıydı. Dolayısıyla örgüt bu yapısıyla 1967'ye kadar gerçek bir siyasi güç haline gelemediği gibi Filistin halkının da desteği
ni sağlayamadı ve sonuçta Arap devletleri arasındaki siyasi manevraların bir
vasıtası durumuna düştü.

el- Fetih, 1950' leri n sonlarına doğru
Yasir Arafat ile birkaç yakın arkadaşı
tarafından kurulmuştu ve kuruluşun
daki en önemli etken, ancak Arap ülkelerinden bağımsız olarak yalnızca Filistinli kimliğiyle mücadele edildiği takdirde başarı kazantlabileceği inancı idi. Böylece yurt sever, fakat ideolojik açıdan
katı olmayan bir milliyetçiliği benimseyen el-Fetih önderleri, İsrail'e karşı kendi bağımsız mücadelelerini yürütebitmek
için 1 Ocak 1965'ten itibaren silahlı eylemlere başlama kararı aldılar ve arkasından Ürdün nehrini geçen el-Fetih mücahidleri İsrail su şebekesini hedef alan
ilk hareketlerini gerçekleştirdiler. Bundan sonra bu mücadeleyi arttırarak sürdüren ei-Fetih'in safları günden güne
kalabalıklaştı ve kuruluş 1967 savaşının
arkasından gittikçe genişleyen bir kitle
teşkilatı büyüklüğüne erişti. Bu ise artık siyasi bir güç olduğunu kanıtlama
ve açıklık kazanma arzusuyla son zamanlarda kongrelerine temsilci gönderdikleri Filistin Kurtuluş Örgütü'nü ele geçirme düşüncesini beraberinde getirdi.
Önderler bu karara vardıklarında el- Fetih, Filistin Kurtuluş Örgütü milli kongre-
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sindeki ayların hemen hemen yarısını
elde edecek güce erişmiş bulunuyordu.
Böylece Haziran 1968'de toplanan dördüncü kongrede başka grupların da desteğiyle, Arap hükümetleri arasındaki ihtilaflar ortamında artık temsilcilik niteliği kalmayan Şükayri'nin yerine geçici
olarak bütün bu yeni gruplarla temas
içinde bulunan Yahya Hammüde getirildi. Bu arada, daha önce ana hatları kıs
men belirlenmiş olan Filistin Milli Misakı
(el-Mfsaku'l-vatanl), özellikle, "Filistin'in
kurtuluşunun yegane yolu silahlı mücadeledir" maddesi de eklenerek tamamlanıp onaylandı. Hammüde'nin girişimiy
le 1969'da toplanan beşinci kongrede,
Filistin Kurtuluş Örgütü çatısı altında bir
araya gelen direniş gruplarının en büyüğü olan ei-Fetih'in önderi Arafat örgütün başkanlığına seçildi. Filistin Kurtuluş Örgütü o tarihten itibaren anavatan Filistin'e yeniden kavuşma amacı
üzerinde birleşmiş çeşitli direniş gruplarını bir araya getiren bir "şemsiye" haline geldi.
Filistin Kurtuluş Örgütü'nün bel kemiel-Fetih'ten sonraki en
büyük grup, 19SO'lerin başında George
Habaş'ın önderliğinde Milliyetçi Arap Hareketi adıyla kurulan ve daha sonra bazı küçük eylemci grupların da katılma
sıyla Filistin Halk Kurtuluş Cephesi adı
nı alan kuruluştur. Marksist rejimlerle
yakınlığı bulunan bu grubu diğerlerin
den ayıran başlıca özellik, İsrail'e karşı
nihaT zafere ulaşıncaya kadar geniş katılımlı bir milli halk savaşı sürdürme fikrini temel almasıdır. Filistin Demokratik
Kurtuluş Cephesi, Habaş gibi bir hıristi
yan olan Naif Havatme'nin kurduğu Filistin'in Kurtuluşu İçin Demokratik Halk
Cephesi'nin Arap devletleriyle ilişki konusunda ortaya çıkan bir bölünme sonucu 1969 yılında Filistin Halk Kurtuluş
Cephesi'nden ayrılmasıyla doğmuş ve
1974'ten itibaren de adındaki "halk" kelimesi atılarak bugünkü adıyla anılmış
tır. Filistin solunu ve yeni Marksizm'i
temsil iddiasında olan bu grubun temel
fikri emperyalizm aleyhtarlığıdır. Bunlardan sonra gelen Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Kumandanlığı, 1950'lerde Suriye ordusunda bulunan bir grup
mülteci tarafından Filistin Kurtuluş Cephesi adıyla kurulmuş , bir süre el-Fetih'in,
bir süre de Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin parçası olduktan sonra onlardan kopup müstakil bir grup teşkil etmiştir. Suriye'ye yakınlığı yüzünden elğini oluşturan
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Fetih'in bağımsız çizgisiyle, belirgin bir
ideolojisi olmadığı için de Filistin Halk
Kurtuluş Cephesi ile uyuşamayan bu
grup silahlı mücadeleye ilişkin aşırı tutumuyla tanınmaktadır. Bunlardan baş
ka kayda değer iki grup da Suriye ve
Irak Baas rejimlerinin açık denetiminde
kurulan "Saika" (Halk Kurtuluş Savaşı
Öncüleri) ve Arap Kurtuluş Cephesi'dir.
Filistin Kurtuluş Örgütü'nü sürükleyen
el-Fetih'in Arap devletlerinden bağım
sız hareket kararlılığı karşısında bir manevra unsuru olarak kurulan ve genellikle ilerici diye tanımlanan bu gruplardan tesiri daha fazla olan ilki, Suriye'de
1971 'de Hafız Esad'ın başa geçmesiyle iyiden iyiye onun etkisi altına girerek
1976'lara kadar çatışma yaratıcı konumunu sürdürmüş, Lübnan iç savaşından
sonra ise ağırlığını büyük ölçüde kaybetmiştir. Bu önemli gruplardan başka
özellikle direnme hareketinin gelişme
siyle Filistin'in Kurtuluşu İçin Halk Teş
kilatı, Halkçı Mücadele Cephesi, Filistin
Milli Cephesi, Arap Filistin Teşkilatı, Ensar 1 Partizanlar, Kara Eylül gibi birçok
grup daha oluşmuşsa da bunlar zamanla etkinliklerini yitirmişlerdir.
el-Fetih'in Filistin Kurtuluş Örgütü'ne
hakim olduktan sonra bütün örgütçe
benimsenen ve resmf ideoloji kabul edilen felsefesi şu beş temel üzerine oturmaktadır: a) Filistin'i kurtarmak ; b) Bu
hedefi gerçekleştirmek için silahlı mücadele vermek; c) Filistin'in kendi öz teş
kilatianmasına dayanmak; d) Dost Arap
güçleriyle iş birliği yapmak; e) Dost milletlerarası güçlerle iş birliği yapmak.
1970'lerin başındaki ortamda, birbirinden farklı düşünen çeşitli direniş gruplarını buna rağmen bir çatı altında buluşturan temel tez "kurtuluş hedefi elde edilineeye kadar savaşa devam" olmuştur. Böylece bu temel rıza birliğiyle
önde gelen grupları çatısı altında toplayan ve bu tarihten sonra Filistinliler'in
milli direnişlerinin iyiden iyiye kurumlaşmasını ve ardından halkın haklarının
milletlerarası alanda somut biçimde tanınmasının

gerçekleşmesini

sağlayan

Filistin Kurtuluş Örgütü en geniş çerçevesiyle, Filistin halkının vatanını yeniden
kazanma ve kendi kaderini tayin etme
hakkından, askerf, siyası, malf alanların
icaplarından ve hem Araplar arası hem
de milletlerarası platformlarda Filistin
davasının gerektirdiği hemen her şey
den sorumlu görülmektedir. Bu temsil
niteliğiyle Filistin Kurtuluş Örgütü ade-

ta bir devlet gibi teşkilatlanıp çalışma
ya başlamış ve zaman içinde çok boyutlu bir kuruıniaşmaya sahip olmuştur.
Örgütün organik yapısını meydana getiren birimler şunlardır:
a) Filistin Milli Meclisi (Konseyi). Filistin
Kurtuluş Örgütü'nün en önemli organı
olup sürgündeki Filistin parlamentosu
sayılır. Bu meclis, yürütme kurulu üyelerini seçen ve programlarla politikaları
yönlendiren en üst kuruluştur. Üyeleri,
örgütü oluşturan grup ve kesimler arasından belli bir kontenjana göre seçilen
meclis görevlerin yerine getirilmesi için
gerekli görülen komiteleri kurar. 1981 ·deki bir toplantıda, işgal altındaki bölgelerde yaşayanlar başta olmak üzere
her yerde bulunan Filistinli güçlerin ve
kuruluşların bu komitelere ve çeşitli organlara katılmaları hususu üzerinde durulmuşsa da bugüne kadar İsrail işga
lindeki topraklardan meclise üye sağ
lanması pek mümkün olmamıştır.
b) Yürütme Kurulu. Millf meclis tarabünyesinde temsil edilen direniş gruplarından belli bir kontenjana göre ve en fazla on beş üyeden oluşacak
şekilde seçilen organ hükümet niteliğin
de olup yine meclisçe belirlenen ana
programa göre örgütü fiilen yönetme
sorumluluğunu taşır. Üyeler kendi aralarından, aynı zamanda Filistin Kurtuluş
Örgütü'nün en üst seviyedeki adamı sayılan başkanı seçerler ki bu kişi 1969 yı
lında ilk seçilişinden beri Yasir Arafat'tır. Kurul, sürekli görev halinde meclise karşı topluca veya üyeleri tek tek sorumlu olmak üzere yürütme görevini
sürdürür. Bu ana görevi yanında diğer
sorumlulukları Filistin halkını dışa karşı temsil etme, öteki organları denetleme, ana tüzüğe uymak kaydıyla gerektiğinde yönergeler yayımlama ve örgütün malf politikasını hayata geçirme şek
linde sıralanabilir.
c) Merkez Komitesi. Tam adı Filistin Direnme Hareketi Merkez Komitesi olan ve
yirmi bir üyeden oluşan bu organ meclisin Ocak 1973 toplantısında , bütün direniş gruplarının ve sendikaların temsilcilerini bir araya getirmek suretiyle
meclis kararlarının takibinde rol alması
için kurulmuştur. Yürütme kurulunda
temsil edilmeyen diğer direniş gruplarından da üye alması sebebiyle esas olarak bir aracı ve sorumluluğu genişletici
işlev görmektedir.
d) Filistin Kurtuluş Ordusu. Örgütün,
aynı çatı altında toplanan diğer silahlı

fından,
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olarak ilk ku ruluşu sı ra
yürütme kuruluna bağlı olup tüzüğe göre vazifesi Filistin'in kurtuluşu yolundaki savaşta öncülük etmektir. 1967 öncesinde Arap
rejimlerine bağımlı kalmaktan kurtulamayan bu ordu, 1969'dan sonra Arafat'ın Filistin Kurtuluş Örgütü başkanı
ve aynı zamanda başkumandam olmasıyla birlikte daha bağımsız biçimde Filistin halkının hizmetine girmiştir; ancak silahlı mücadelenin diplomatik çabaya yönelmesi sonucu canlılığını yitirdiği söylenebilir.
güçlerden

ayrı

sında teşkil edilmiştir;

e) Filistin Silahlı Mücadele Kumandanlı
1969 başlarında el- Fetih öncülüğün 
de varlık kazanan bu kumandanlık ordunun dışında ve bir güvenlik ku ruluşu
niteliğinde olup Filistin Kurtuluş Örgütü'nün hakim bulunduğu bölge (özellikle Lübnan'da) ve kamplarda, karşıt görüşlü gerilla grupları arasındaki çatış
malara son vermek maksadıyla sivil polis işlevi yürütmektedir.
ğı .

f) Filistin Milli Fonu. Örgütün kuruluşundan

itibaren gittikçe genişleyen faaliyetlerin mali kaynağını oluşturur; 1964
yılında kurulmuştur ve meclisin belirlediği kurallar içinde bir yönetim komitesi tarafın dan idare edilir . Fonun gelir kaynaklarını Filistinliler için belirlenip özel bir sistemle toplanan vergiler,
Arap hükümetlerinin değişen oranlardaki kredi ve yardımları , postada kullanılan "kurtuluş pulları " nın satışından elde edilen gelir, diğer ülke ve kuruluşla
rın sağladıkları bağışlarla meclisin öngöreceği başka kaynaklar teşkil etmektedir. Toplanan gelirler, yürütme kurulu tarafından hazırlanıp meclisçe onaylanan yı llık bütçe programı çerçevesinde ha rcanı r.
Filistin Kurtuluş Örgütü ile ilgisi Bulunan Diğer Hizmet Birimleri. Yuka rıd a sı 
ralanan orga nl a rın d ışınd a yürütme kurulunun sorumluluğunda görev yapan
siyasi iş ler, bilgi ve tanıtma , idari işler,
sosyal işler, eğitim , planlama ve kitle
teşkilatları gibi çeşitli daireler bulunmaktadır. Bu çerçevede önemli bir organik yapılaşma da adı geçen son daire
aracılığında Filistin Kurtuluş Örgütü ile
bir şekilde bağlantılı bulunan sendika
ve meslek birlikleridir. Filistinliler'in yaşadıkları yerlerde oluşturdukları bu tür
kuruluşlar zamanla artmış ve bunlar söz
konusu daire yoluyla Filistin Kurtuluş Örgütü ile canlı bir bağ kurmuşlardır. Sağ
lı k alanındaki en önemli kuruluş, 1968'-

de Ürdün'deki mülteci kamplarında el Fetih'in desteğiyle oluşturulan ve yıllar
boyunca genişleyerek önce Arap ülkelerinde tanınıp daha sonra milletlerarası
benzer kuruluşlarla ilişkiye giren Filistin
Kızılay Derneği'dir. Dernek bağımsız gelişmekle birlikte zamanla Filistin Kurtuluş Örgütü ile ilişki içine girmiş ve daha çok mültecilerin yaşadığı kamplarda
kurduğu onlarca hastahane ve yüzlerce
klinikle hayati bir hizmet vermişti r . Kültürel alanda örgütün üzerinde durduğu
en önemli nokta, Planlama ve Eğitim
Dairesi kanalıyla bir "Filistin eğitim felsefesi''nin geliştirilmesidir. Böylece Filistinli kimliğini ayakta tutmak için ulaşı l abilen yerlerde eğitim programları düzenlenmiş, imkanlar elverdiğince eğitim
malzemelerinin tesbit ve teminine çalışılmıştır. Sosyoekonomik alanda ise yine örgütle bağlantısı bulunan en dikkat
çekici kuruluş, mücadele yolunda şehid
düşenierin yakınlarına yardım ve iş sağ
lamak üzere 1969 ·da kurulan Filistin li
Şehid Çocukları Üretim Birliği'dir. Kuruluşun faaliyetleri kısa zamanda özellikle
tarım ve sanayi alanlarında genişlemiş
ve Filistinliler' in dağıldıkları ülkelerde
yeni üretim ve teknik eğitim merkezleri
kurulmuş, hatta birçok devletle ticari
anlaşmalara girilmiştir. Nihayet Filistin
Kurtuluş Örgütü'nün en önemli faaliyet
alanı, Filistin sorununun dünya kamuoyuna tanıtılması ve halkın bu anlamda temsil edilmesidir. Bu çerçevede, ilk
kuruluş yıllarından itibaren giderek gelişen Filistin Kurtuluş Örgütü Araştırma
Merkezi 'nin yayınları ile dünyanın pek
çok ülkesinde açılan Filistin Kurtuluş Örgütü büroları ve temsilciliklerinin tanı
tım faaliyetleri dikkat çeker.
Filistin Kurtuluş Örgütü, 1970'lerdeki
yeniden yapılanma ve kurumlaşmasıy
la açı kça temsil etti ğ i Filistinli kim liğin i
yalnız içinde d oğduğu sürgündeki mülteciler arasında değ il , aynı zamanda 1967'den beri işgal altında yaşayan Filistinliler arasında da pekiştirdi ve bütün halkın içinde hayati bağlar ve siyasi bir varlığa işa ret eden bir birlik duygusu oluş
turdu. Filistin milli davas ı için etkin mücadeleyi bu bağlarla sürdürdüğünden,
değişen şartlar ve bölge içi yahut milletlera rası dengeler içinde pek çok sarsın
tı ve sancı yaşadığı halde, 1970'lerin ortalarından itibaren halkı temsil etme niteliğini iyiden iyiye geniş kesimlere benimsetebildi. Bu noktada ilk kayda değer gelişme, 1974 Ekiminde Rabat'ta
toplanan Arap Zirvesi'nde gündemin ana

maddesini oluşturan Filistin Kurtu l uş
Örgütü 'nün, gerek işgal altında gerekse Filistin'in dışında yaşayan milyonlarca Filistinli'nin tek meşrü temsilcisi olarak tan ın masıdır. Aynı tarihlerde milletlerarası tanınma sürecine de girildi ve
örgüt Birleşmiş Milletler genel kurulunun Filistin'le ilgili bir oturumuna çağ
rıldı; ardından 13 Kasım ' da Arafat Bir leşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya
seslendi. 22 Kasım'daki genel kurul kararıyla da Filistin Kurtuluş Örgütü'ne Birleşmiş Milletler'in gözlemci üyeliği sta- .
tüsü verildi; ayrıca örgütün, Filistin halkının yegane temsilcisi ve Ortadoğu barışının esas taraflarından biri olduğu kabul edildi.
Filistin Kurtuluş Örgütü'nün milletlerarası alanda tanınmasından önce geçirdiği sa rsıntı ve sancıların başında, 1967'den sonra üstlendiği ve kısa sürede adeta devlet içinde devlet haline geldiği Ürdün' den Kral Hüseyin'le girdiği güç mücadelesi sonucunda mağlüp olarak 1971
yılında sını r dışı edilmesi gelir. Bundan
sonra yerleştiği Lübnan'da ise artık Birleşmiş Milletler 'de gözlemci üye statüsüne kavuşmuş olmasına rağmen devam ettirdiği askeri eylemleri ve milletlerarası tedhişçiliği yüzünden, iç mücadelesini ve kayıplarını arttıracak olan
1975- 1976 Lübnan İ ç Savaşı, 1978 ve
1982 İsrail müdahaleleri gibi ardarda
yaşanan sıkıntılar çekti. özellikle son
olay yeni bir dönüm noktası teşkil etti ;
haftalar süren çatışmaların ardında n İs
rail ordusunun kuşatması sonucunda
örgütün büyük bir kısmı Beyrut'u terketmeye mecbur oldu ve karargah Tunus'a taşındı. Ancak bu defa Lübnan'da
kalan Arafat'a bağlı gruplarla bunlara
ka rşı çıkan Suriye yanlıları çatışmaya baş
ladılar . Daha sonra da 1986 - 1987'de,
bir kı smı Lübnan'a dönen örgüt mensupla rı ile Şii Emel Örgütü arasında "kamplar savaş ı· denilen çatışma la r çıktı.
Bu gelişmeler arasında Filistin Kurtuluş Örgütü içinde bir temel görüş farklılaşması belirdi. Arafat ve el- Fetih'in başını çektiği ılımlı kanat 1974'ten itibaren, özellikle Bi rleşmiş Milletler kararları sonrasında silahlı mücadele ve İs
rail'in yok edilmesi hedefini tek yol olmaktan çıka rarak diplomatik mücadele
yoluyla çözüm arayışına yöneldi. Çoğu
sol kanada mensup radikal gruplar ise
silahlı mücadele yoluyla İsrail'in yok edilerek Filistin'in tamamında, burada bulunan müslüman. hıristiyan ve yahudilerin eşit haklarla yaşayaca kla rı demok-
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ratik ve laik bir devletin kurulması hedefinde direnmeyi sürdürdüler. Çözüm
arayışlarına yeni bir doğrultu getiren
dönüm noktası 1987'nin sonunda Filistin halkının başlattığı ayaklanma (intifada) oldu. Zira bundan kısa bir süre sonra Ürdün, Batı Şeria üzerindeki iddialarından Filistin Kurtuluş Örgütü lehine
vazgeçti ve örgüt meclisi 1S Kasım 1988
günü Cezayir'de yaptı ğı toplantıda Batı
Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'ü içine alan
topraklarda bağımsız Filistin Devleti'nin
kurulduğunu ilan ederek Arafat'ı devlet
başkanlığına seçti. Böylece Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından "iki halka iki
devlet" (yahudilere ve Filistinliler'e ayrı
birer devlet) çözümü en belirgin biçimde
ortaya konmuş oldu.
Sovyetler Birliği ' nin dağılmasının ve
Körfez Savaşı'nın arkasından Amerika
Birleşik Devletleri'nin yeni bir dünya düzeni ve güç dengesi arayışı içinde, Ortadoğu sorununa kendi görüşüne uygun
bir çözüm getirme isteği sonunda, 30
Ekim 1991 'de Madrid 'de ilk toplantısı
yapılan Ortadoğu Barış Konferansı gündeme geldi. Ancak önceki çözüm arayış
larının temel unsurlarına ters düşecek
şekilde Filistin Kurtuluş Örgütü'nün doğ
rudan taraf olamadığı ve Birleşmiş Milletler'in dışarıda bırakıldığı bu konferans.
söz konusu eksikliklerinin yanı sıra uzlaşılması güç ve farklı isteklerle gelen
İsrail'in katı tutumunu sürdürmesi sebebiyle başanya ulaşamadı. Filistin Kurtuluş Örgütü'nü içine alan Filistin sorunuyla ilgili son gelişme, sürpriz sayılabi
lecek ikili görüşmelerin ardından 13 Eylül 1993'te Arafat ile İsrail Başbakanı
Rabin'in Washington'da ilk defa bir araya gelmeleri ve karşılıklı olarak birbirlerinin varlıklarını tanıdıklarını resmen
ilan etmeleridir. Varılan anlaşmayla üç
yılı aşmayacak geçici bir dönem içerisinde, nihai durumun belirlenebilmesi
için -Batı Şeria'ya ilişkin konuların ayrı
bir antlaşma ile tesbit edilmesi kaydıyla
Filistin milli otoritesinin hakim olacağı Gazze Şeridi ile Eriha'dan İsrail işgal
güçlerinin geri çekilmesi şartı kabul edilmiştir. önceleri üzerinde durulan ana
çözüm çerçevesinde tatmin edici bulunmadığı için özellikle sol kanadın ve . İsla
mi ağırlıklı Hamas hareketinin tepkilerini çeken bu antlaşma ile daha uzun bir
süre Kudüs dahil işgal altındaki Filistin
topraklarının tamamen Filistin Devleti'nin hakimiyeti altına girmesi pek mümkün görünmemektedir. Ayrıca Filistin
Kurtuluş Örgütü bu tepkiler karşısında
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halkının yalnızca

bir kesiminin
beklenti ve haklarını hala temsile, savunmaya ve ileri götürmeye muktedir olup olmadığı
nı ispat etmek zorundadır. Hiç şüphesiz
bu durum yalnız kendi geleceğini ve iş
levlerini belirlemekle kalmayacak, aynı
zamanda Filistin halkının siyasi kaderi
üzerinde de çok önemli etkide bulunadeğil tamamının çıkar,

caktır.
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FİLORİ
Osmanlılar'da

Avrupa
L

menşeli altın paraların adı

ve bir vergi türü_

_j

filori kelimesi İtalyanca tilarinden gelmekte olup bu para ilk defa Ploransa'da bası lmıştır. 1182'den 12S2'ye kadar
gümüş para olan filorin 1252 yılında altından darbedilerek kısa sürede Avrupa'ya ve diğer yerlere yayıldı. Bir yüzünde Ploransa ' nın sembolü olan zambak
motifi, diğer yüzünde Vaftizci Yahya'nın
resmi bulunan 3,5 gr. ağırlığındaki bu
altın para, İtalyan devletlerinin Türkmen
beylikleriyle olan ticari münasebetleri
dolayısıyla Batı Anadolu'da geniş ölçüde
kullanıldı. Hatta Menteşe ve Aydın Beyliği ile yapılan ticari anlaşma metinlerinde filorinin adı geçer.

Filorin, Fatih Sultan Mehmed dönemine kadar filori adıyla Osmanlılar'da en
çok kullanılan altın para durumundaydı. Daha sonra filori, Osmanlılar tarafın
dan altın para karşılığı olarak hem kendi bastıkları hem de Avrupa menşeli
olanlar için kullanılmaya başlandı. Patih'in bastırmış olduğu ilk altın sikke Venedik dukası veya filori ile aynı ayardaydı (23 1/ 2) . Osmanlılar Venedik dukası
için de filori adını kullanmışlardı. Bazan
Floransa altınını "filoriyyen-i efrentiyyen" veya "efrenti filori" adıyla anmaktaydılar. Böylece filori dinar, hasene gibi sadece altın para karşılı ğı bir anlam
kazanmıştı. Bu şekliyle herhangi bir ayı
rım yapılmaksızın kullanılışma Osmanlı

kroniklerinde çok sık rastlanır. Filorinin
gümüş olarak karşılığı ise akçenin değe
rindeki düşme sonucu giderek arttı. XVI.
yüzyıl sonlarında ve XVII. yüzyılda filori
adı altındaki yerli ve yabancı menşeli altınların değeri oldukça yükselmiştir.
Osmanlılar'da filori, altın karşılığı tahsil edilen bir vergi adı olarak da geçer.
Bugüne ulaşan en eski Osmanlı Eflak
kanunnamesine göre Efiaklı her hane
veya aile, yıllık bir filori miktarı resm-i
filori vermekle mükellef tutulmuştu. Aynı zamanda buna ek olarak her hane bir
koç, bir de dişi koyun verirdi. Kanunnameye göre yirmi hane "katun" veya "katuna " denilen bir vergi birimi oluşturur
ve her katuna yılda bir defa bir çadır (çerge). peynir, üç urgan, a ltı yular, bir tulum tereyağı ve bir koyun vermekle yükümlü bulunurdu. 873 (1468) Tarihli Bosna Tahrir Defteri'ne göre bir katun elli
haneden müteşekkildi ve her katun bir
çadır veya karşılık olarak 100 akçe, iki
koç yahut 60 akçe öderdi.
Resm-i filori Osmanlı hakimiyetinden
önce uygulamada bulunan mahalli bir
vergiydi. Stephan Duşan kanununa göre her hane yöneticiye bir "hiperpiron"
(careva perpera) öderdi (Ostrogorskij, s.
200. 240, 255) . Osmanlılar da eskiden beri özel kanuna tabi olan Efiaklar için bu
vergi sistemini sürdürdüler. Fakat resm-i
filoriyi şeriatça uygun görülen cizye ve
örfi bir vergi olan raiyyet rüsümuna denk
olarak değerlendirdiler. Daha sonra bunlar her iki tür vergiden de muaf tutuldular.
Aynı şekilde Osmanlılar ' ın Macaristan'da hane başına 1 filori karşılığı topladıkları vergi, halkın daha önce Macar
krallarına ödediği verginin bir devamıy
dı (Barkan, s. 322) . Bu vergi de cizye muadili veya karşılığı olarak düşünülmüş-

