
FiLiSTiN KURTULUS ÖRGÜTÜ 

ratik ve laik bir devletin kurulması he
definde direnmeyi sürdürdüler. Çözüm 
arayışlarına yeni bir doğrultu getiren 
dönüm noktası 1987'nin sonunda Filis
tin halkının başlattığı ayaklanma (intifa
da) oldu. Zira bundan kısa bir süre son
ra Ürdün, Batı Şeria üzerindeki iddiala
rından Filistin Kurtuluş Örgütü lehine 
vazgeçti ve örgüt meclisi 1 S Kasım 1988 
günü Cezayir'de yaptığı 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 Kur
tuluş 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 dü
zeni ve güç dengesi arayışı içinde, Orta
doğu sorununa kendi görüşüne uygun 
bir çözüm getirme isteği sonunda, 30 
Ekim 1991 'de Madrid 'de ilk toplantısı 
yapılan Ortadoğu Barış Konferansı gün
deme geldi. Ancak önceki çözüm arayış
larının temel unsurlarına ters düşecek 
şekilde Filistin Kurtuluş Örgütü'nün doğ
rudan taraf olamadığı ve Birleşmiş Mil
letler'in dışarıda bırakıldığı bu konferans. 
söz konusu eksikliklerinin yanı sıra uz
laşılması güç ve farklı isteklerle gelen 
İsrail'in katı tutumunu sürdürmesi se
bebiyle başanya ulaşamadı. Filistin Kur
tuluş Örgütü'nü içine alan Filistin soru
nuyla ilgili son gelişme, sürpriz sayılabi
lecek ikili görüşmelerin ardından 13 Ey
lül 1993'te Arafat ile İsrail Başbakanı 
Rabin'in Washington'da ilk defa bir ara
ya gelmeleri ve karşılıklı olarak birbir
lerinin varlıklarını tanıdıklarını resmen 
ilan etmeleridir. Varılan anlaşmayla üç 
yılı aşmayacak geçici bir dönem içeri
sinde, nihai durumun belirlenebilmesi 
için -Batı Şeria'ya ilişkin konuların ayrı 

bir antlaşma ile tesbit edilmesi kaydıyla
Filistin milli otoritesinin hakim olaca
ğı Gazze Şeridi ile Eriha'dan İsrail işgal 
güçlerinin geri çekilmesi şartı kabul edil
miştir. önceleri üzerinde durulan ana 
çözüm çerçevesinde tatmin edici bulun
madığı için özellikle sol kanadın ve . İsla
mi ağırlıklı Hamas hareketinin tepkile
rini çeken bu antlaşma ile daha uzun bir 
süre Kudüs dahil işgal altındaki Filistin 
topraklarının tamamen Filistin Devleti'
nin hakimiyeti altına girmesi pek müm
kün görünmemektedir. Ayrıca Filistin 
Kurtuluş Örgütü bu tepkiler karşısında 
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Filistin halkının yalnızca bir kesiminin 
değil tamamının çıkar, beklenti ve hak
larını hala temsile, savunmaya ve ile
ri 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 buluna
caktır. 
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FİLORİ 

Osmanlılar'da 
Avrupa menşeli altın paraların adı 

ve bir vergi türü_ 
_j 

filori kelimesi İtalyanca tilarinden gel
mekte olup bu para ilk defa Ploransa'
da basılmıştır. 1182'den 12S2'ye kadar 
gümüş para olan filorin 1252 yılında al
tından darbedilerek kısa sürede Avru
pa'ya ve diğer yerlere yayıldı. Bir yüzün
de 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 Bey
liği ile yapılan ticari anlaşma metinle
rinde filorinin adı geçer. 

Filorin, Fatih Sultan Mehmed dönemi
ne kadar filori adıyla Osmanlılar'da en 
çok kullanılan altın para durumunday
dı. Daha sonra filori, Osmanlılar tarafın
dan altın para karşılığı olarak hem ken
di bastıkları hem de Avrupa menşeli 

olanlar için kullanılmaya başlandı. Pa
tih'in bastırmış olduğu ilk altın sikke Ve
nedik dukası veya filori ile aynı ayarday
dı (23 1/ 2) . Osmanlılar Venedik dukası 
için de filori adını kullanmışlardı. Bazan 
Floransa altınını "filoriyyen-i efrentiy
yen" veya "efrenti filori" adıyla anmak
taydılar. Böylece filori dinar, hasene gi
bi sadece altın para karşılığı 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 al
tınların değeri oldukça yükselmiştir. 

Osmanlılar'da filori, altın karşılığı tah
sil 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. Ay
nı zamanda buna ek olarak her hane bir 
koç, bir de dişi koyun verirdi. Kanunna
meye göre yirmi hane "katun" veya "ka
tuna" denilen bir vergi birimi oluşturur 
ve her katuna yılda bir defa bir çadır (çer
ge). peynir, üç urgan, altı yular, bir tu
lum tereyağı ve bir koyun vermekle yü
kümlü bulunurdu. 873 (1468) Tarihli Bos
na 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 gö
re her hane yöneticiye bir "hiperpiron" 
(careva perpera) öderdi (Ostrogorskij, s. 
200. 240, 255) . Osmanlılar da eskiden be
ri 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 bun
lar her iki tür vergiden de muaf tutul
dular. 
Aynı şekilde Osmanlılar' ın Macaris

tan'da hane başına 1 filori karşılığı top
ladıkları vergi, halkın daha önce Macar 
krallarına ödediği verginin bir devamıy
dı (Barkan, s. 322) . Bu vergi de cizye mu
adili veya karşılığı olarak düşünülmüş-



tü. Resm-i filori genellikle akçe şeklin
de ödenirdi. Dolayısıyla altının değerine 
oranla ödenen akçe miktarı da artardı. 
Mesela 1468'de bu miktar 45 akçe iken 
Kanuni Sultan Süleyman zamanında 50 
akçe, 1566' da 70 akçe ve 1568' de 80 
akçeye yükselmiş, altın karşılığı ise de
ğişmemişti. 

Eflaklar'a uygulanan verginin hafifliği
ni dikkate alan Osmanlı yöneticileri bun
ları zorunlu askeri hizmetle yükümlü tut
muşlardı; her beş hane bir voynuk (Slo
vence voynik "asker") verirdi. Osmanlılar 
bazan "Eflak adeti" adı altında başka 

gruplara da filori vergisi uygularlardı. 

Rudnik bölgesindeki madenciler haraç 
ve ispençe yerine hane başına 1 filori 
vergi öderlerdi (Kanun-ı Kananname, s. 
15-16). 936'da (1530) Semendire sancağı 
çingenelerinden resm-i filori adıyla ha
ne başına 80 akçe vergi alınıyordu (Bar
kan, s. 250). 

Filori vergisi genelde "filorici" adı ve
rilen bir görevli tarafından toptanır ve 
doğrudan merkezi hazineye aktarılırdı. 

Bazı hallerde sancak beyine tahsis edil
diği de olurdu. XVII. yüzyılda filori ver
gisine tabi olanlara "filorici taifesi" veya 
"filoriciyan" denirdi. Bu dönemin kanun
larında filorici, öşürden ve raiyyet rüsü
mundan muaf bulunan ve yıllık belli bir 
vergi ödeyen kimseye denmekteydi. Ak
çe cinsinden verilen resm-i filori "hıdrel
lez" (rGz-ı Hızr) ve "kasım günü" (rGz-ı 

kasım) olmak üzere yılda iki taksitte öde
nirdi. 
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(bk. FiLoRi). 
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FiLOZOF 

Varlık, bilgi, dil 
ve değerler alanıyla ilgili problemleri 

akdcı ve tenkitçi bir yaklaşımla 
ele alıp temellendirmeye çalışan 

düşünce adamı. 
_j 

Filozof kelimesinin aslı Yunanca tilaso
fostur. Fila (sevgi, dostluk) ve sofya (hik
met, bilgelik) kelimelerinden meydana ge
len tilasofya "hikmet sevgisi" (bk. FEL
SEFE), fila ve sofos kelimelerinden olu
şan tilasofos ise "hikmeti seven, bilge
lik dostu" anlamına gelmektedir. Bu ke
lime Arapça'ya feylesüf (çoğulu felasife) 
olarak geçmiş, Osmanlı Türkçesi'nde ise 
feylesof şekliyle kullanılmıştır; bugünkü 
Türkçe'de ise Fransızca'daki filozof (phi
losophe) telaffuzu benimsenmiştir. İsla
mi literatürde feylesüf terimi yanında 
daha kuşatıcı bir anlam ifade eden ha
kim kelimesi de yaygın olarak kullanıl
mıştır. 

Filozof kelimesinin ilk defa eski Yunan
lılar tarafından kullanıldığı bilinmektedir. 
Ciceron ve Diogenes Laertius'un, Efla
tun'un öğrencisi Herakleides Pontikos'un 
bugün elde bulunmayan bir eserine da
yanarak verdikleri pek kesin olmayan 
bir rivayete göre filozof kelimesini ilk 
kullanan düşünür Pisagor olmuştur. Da
ha önce sofos {hakim) kavramı kullanılır
ken Pisagor bunun insan hakkında pek 
iddialı bir ifade olduğunu belirtmiştir. 

Zira yalnız Tanrı'nın gerçek anlamda ha
kim olduğu söylenebilir, insan ise ancak 
hikmet dostu (filasofos) olabilir. Söz ko
nusu rivayete göre Pisagor filozofu şöy
le tasvir eder : Panayıra bazıları oyunla
ra katılmak, bazıları alışveriş yapmak, 
bazıları da seyretmek için gider. Hayat 
da bir panayır gibidir. Panayırdakl so
nuncu grup gibi filozof da hayatta olup 
bitenlere genel bir perspektiften bakar, 
bunu karşılıksız olarak ve sadece teorik 
bir tatmin için yapar. 

Herakleides Pontikos'tan alınan riva
yeti desteklercesine Eflatun, Sokrates'in 
Savunması ve DevJet'te filozofu yine 
pazar- panayır örneği çerçevesinde tas
vir etmeye çalışmış, insanın hakim olma 
iddiasını reddederek onun ancak filozof 
olabileceğini, fakat her seyreden insa
nın, her gözlem yapanın filozof olama
yacağını söylemiştir. Çünkü insanların 

çoğu, varlıkla yokluk arası bir varlık ka
rakterine sahip görünürler dünyasında
ki nesnelerin bilgiyle bilgisizlik arası bir 
şey olan sanılarında (doxa) takılır kalır 

FiLOZOF 

ve gerçek varlıkların (idealar) bilgisine 
ulaşamaz. Gerçek varlıklar ise güzellik, 
iyilik, adalet vb. idealardır: bunlar ezelf
ebedi olan varlıklardır. Onları ancak fi
lozof görür; onların bilgisine (episteme) 
yine ancak filozof ulaşır. 

Aristo da felsefeyi "gerçeğin bilgisi" 
diye tanımlar ve filozofu izafl olanın, 

pratik içinde ara sıra doğru olanın değil 
ezelf- ebedf olanın ve sebepterin bilgisi
ni arayan kimse olarak düşünür (La Me

taphysique, 993b, 20- 30). Ona göre bir 
düşüncenin ispatıyla ilgili mantık! istid
lalde bulunmak ve varlığın ilk prensip
leriyle son gayesi üzerinde akıl yürüt
mek filozofun başlıca uğraşıdır. ondan 
başka bu işi yapacak kimse yoktur. 

İlk İslam filozofu olarak bilinen Ya'küb 
b. İshak et-Kindi de feylesüf kelimesi
nin etimolojisi üzerinde durmuş ve bu
nun "seven" anlamındaki tila ile "hik
met" anlamındaki süfadan oluştuğunu, 

buna göre felsefe kelimesinin "hikmet 
sevgisi" anlamına geldiğini tesbit etmiş
tir (Resa,il, s. 172). Kindf filozofu ilirnde 
gerçeği bulmayı, arnelde doğru olanı 

yapmayı gaye edinmiş kişi olarak düşü
nür. Bu sebeple Kindf, insanların meş
guliyet alanlarının en yükseği ve en şe
reflisi olduğunu belirttiği felsefenin yo
lunu açan ve sonraki nesillere aktaran 
eski filozofları saygı ve minnetle anar 
(a.e., s. 97, 102). Şunu belirtmek gerekir 
ki tarihi gelişimi içinde felsefe özellikle 
İskenderiye okulunun etkisiyle teosofik 
bir mahiyet kazanmış, dolayısıyla filo
zof da ilahi alemle ve metafizik varlık
larla ilişki kuran bir kimse olarak nite
lendirilmiştir. Nitekim Kindf, nefsin be
denden bağımsız manevi bir cevher ol
duğunu izah için Eflatun'dan naklen şu 
bilgiyi vermektedir: "Eskilerden birçok 
arınmış filozof, bu dünyadan soyutlanıp 
maddi nesneleri hiçe sayarak kendileri
ni varlığın hakikatini düşünmeye ve araş
tırmaya verince gaybın bilgisi onlara açıl
mış, insanların içinden geçeni bilmişler, 
yaratılanların sırrına vakıf olmuşlardır" 

(a.e., s. 274). Yine Kindf, "Felsefe insanın 
gücüyettiği ölçüde Allah ' ın fiilierine ben
zemesidir" (a.e., s. 172) derken insanın 
ruhen arınmasını ve maddi hazlardan 
uzak bir hayat yaşayarak ahlaki erdem
lerle donanmasını kastediyordu. 

İslam dünyasında tabiat felsefesinin 
kurucusu sayılan Ebü Bekir er-Razi, çağ
daşları tarafından ileri sürülen kendisi
nin filozof olmadığı, çünkü yaşantısının 
mal mülk ve dünyevi olan hiçbir şeye 
değer vermeyen filozofların önderi Sok-
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