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ANAWATI, Georges Chehata

ha zır lan ma sıy la meş gul olan Me tin And 30 

Ey lül 2008’de An ka ra’da kalp kri zi so nu cu 

öl dü ve İs tan bul’da Ye ni Top ka pı Me zar lı-

ğı’nda gö mül dü.

Evi nin bod ru mun da ki san dık lar dan ça lı-

nıp yok edi len yaz ma lar ara sın da yer alan 

eser ler, XIX. yüz yı lın son çey re ğin den XX. 

yüz yı lın ilk çey re ği nin so nu na ka dar alt mış 

yıl lık bir dö nem de Türk ti yat ro su adı na 

ser gi le nen oyun lar Mah mud Yesâri, Ha-

lit Fah ri Ozan soy, Ah med Mid hat Efen di, 

İ. Ga lip Ar can, Celâl Sa hir Ero zan, Yu suf 

Zi ya Or taç, Ve dat Ör fi Ben gü, İb nür re fik 

Ah met Nu ri Se ki zin ci, Meh med Ra uf, Er-

cü mend Ek rem Ta lu, Bahâ Tev fik, Ser met 

Muh tar Alus, İs ken der Fah red din Ser tel li, 

Re şat Nu ri Gün te kin, Selâmi İz zet Se des 

gi bi isim ler le Ah med Şe fik, Meh med Re-

şad, Mus ta fa Âtıf, Meh med Ri fat, Hay ri 

Mu hid din, Mu hid din İz zet, En ver Ke mal, 

Mem duh Su ad, Tay yibzâde M. Sezâi, En-

ver Ziyâ, Gi rit li Fah ri, Ne şet Kâmil, Mü fid 

Râtıb, Sezâi Nâmık, Müç te ba Sa la had din, 

Meh med Sâdık, Ha san Bed red din, Fah-

rün nisâ Fah red din gi bi bu gün pek ha tır-

lan ma yan ya zar la rın im za la rı nı ta şı yor du. 

Bu kay nak la rın zi yan ol ma sı nın, Türk ti-

yat ro ta ri hi nin ya zıl ma sı ve özel lik le ken di 

araş tır ma la rı ba kı mın dan olum suz so nuç-

la rı gö rül müş tür.

Me tin And göl ge oyu nu, kuk la, med-

dah, se yir lik köy oyun la rı, ge le nek sel Türk 

ti yat ro su nun kö ke ni ve yüz yıl lar bo yun ca 

ge çir di ği ev re ler üze ri ne dün ya da yan-

kı uyan dı ran ça lış ma lar yap mış, Tan zi-

mat’tan Cum hu ri yet’e mo dern Türk ti-

yat ro su nun ta ri hiy le il gi li eser ler ka le me 

al mış tır. Bun la rın yanın da Er me ni, Rum 

ve Bul gar sa nat çı ve ya zar la rı nın Os man lı 

ti yat ro su na kat kı la rı nı ele al dı ğı araş tır-

ma la rıy la, il lüz yon sa na tı nın Tür ki ye’de ve 

dün ya da ki du ru mu nu ir de le di ği ki tap la rıy-

la, Os man lı şen lik le ri nin gös te rim ve tas-

vir sa nat la rı ba kı mın dan in ce len me sin de, 

mu har rem tâzi ye le rin den yüz yıl lar bo yun-

ca ge li şe rek or ta ya çı kan gös te ri le re, Türk 

ima jı nın dün ya ba le ve ope ra ta ri hin de ki

– —AND, Metin
(1927-2008)

Tiyatro tarihi
ve Osmanlý tasvir sanatlarýna dair

araþtýrmalarýyla tanýnan
bilim ve kültür adamý.˜ ™

17 Ha zi ran 1927 ta ri hin de İs tan bul’da 

doğ du. Asıl adı Me tin Tev fik’tir. Ban ka cı 

olan ba ba sı Re şid Bey Ro dos, an ne si Se-

ni ha Ha nım Vi din kö ken li dir. Çav dar olan 

so ya dı, li se yi bi tir dik ten son ra bü yük da-

yı sı Ce nab ve Sev da And ai le si nin evlâtlı-

ğı ol du ğun dan And ola rak de ğiş miş tir. 

1946’da Ga la ta sa ray Li se si’ni, 1950’de 

İs tan bul Üni ver si te si Hu kuk Fa kül te si’ni 

bi tir di. Li se yıl la rın da ba ba sı nın des te ğiy-

le mü zik ve ti yat ro ile ya kın dan il gi len di. 

İs tan bul Be le di ye si Kon ser va tu va rı’nda 

Fer di von Stat zer ve Ce mal Re şit Rey’in 

ders le ri ne dı şa rı dan de vam et ti. Ulus lar 

ara sı eko no mik hu kuk da lın da yük sek li-

sans eği ti mi için git ti ği İn gil te re’de mü-

zik ve ti yat ro üze rin de ça lış ma is te ği ağır 

bas tı ğın dan bu alan da yo ğun laş tı. Bir sü re 

Al man ya’da iş tec rü be si edin mek ama cıy-

la staj gör dü. 1953’te Tür ki ye’ye dö nün ce 

özel sek tör de ça lış ma ya baş la dı. Bir yan-

dan da da ha ön ce bir kaç de ne me ile baş-

la dı ğı mü zik, ba le, ope ra, ti yat ro ve ede-

bi yat ko nu la rın da ya zı lar yaz ma ya de vam 

edi yor du. Türk Folk lor Araş tır ma la rı 

(1949-1980), Hi sar (1950-1980), Mü zik 

Gö rüş le ri (1951), Pa zar Pos ta sı (1953-
1954), Fo rum (1954) ve Ulus (1955) ilk 

dö nem ya zı la rı nın çık tı ğı ya yın lar dır.

Roc ke fel ler Vak fı’nın bur suy la ba le, ope-

ra ve ti yat ro eği ti mi için New York’a git ti, 

ay nı vak fın imkânla rıy la Lon dra’da bu lun-

du. Bir sü re Fo rum der gi si ni ve ya yın la rı-

nı yö net ti. Ku ru lu şun dan iti ba ren An ka ra 

Üni ver si te si Dil ve Ta rih-Coğ rafya Fa kül te si 

Ti yat ro Ens ti tü sü’nde (da ha son ra Ti yat ro 
Kür sü sü / Ti yat ro Bö lü mü) otuz yı lı aş kın 

bir sü re öğ re tim gö rev li si ve öğ re tim üye si 

ola rak ça lış tı. “Meş ru ti yet Ça ğı Si ya sal, Hu-

kuk sal ve Top lum sal Dü zeni nin Türk Ti yat-

ro su na Et ki si” ad lı te ziy le dok tor (1969), 
“Os man lı Ti yat ro su” baş lık lı te ziy le do çent 

(1975), “Dün ya da ve Biz de Göl ge Oyu nu” 

ad lı tak dim te ziy le pro fesör (1980) ol du. 

1994’te emek li ye ay rıl dı. Ar dın dan yurt içi 

ve yurt dı şın da konuk öğ re tim üye si sı fa-

tıy la bir çok üni ver si te de ders ver di. Genç li-

ğin den be ri gez di ği yer ler de bu lu nan ar şiv 

ve kü tüp ha ne ler de araş tır ma lar ya pa rak 

bil gi ve bel ge top la ma ya özen gös ter di. 

Türk ti yat ro su nu ve özel lik le ge le nek sel 

Türk ti yat ro su nu ta nı tan ba sıl mış ki tap-

la rı nın ye ni ba sı mıy la ve yeni ki tap la rın 

musulmane : Es sai de théolo gie 

comparée (Pa ris 1948, 1970, 1981, Lo uis 
Gardet ile bir lik te; Subhî es-Sâlih – Ferîd 
Cebr ese ri Fel se fe tü’l-fik ri’d-dînî bey ne’l-
İslâm ve’l-Mesî¼iy ye  adıy la Arap ça’ya ter-
cü me et miş tir, İslâm ve Hı ris ti yan lık’la il-
gi li ek ler le bir lik te, I-III, Bey rut 1967-1969, 
1978-1983); Bib li og rap hie des ouv ra ges 

ara bes im primés en Egy pte en 1942, 

1943 et 1944 (Ka hi re 1949, Char les Ku-
entz ile bir lik te); Kitâbü’n-Nefs: De Ani-

ma (Aris to’nun De Ani ma ad lı ese rin den, 
Ka hi re 1949, Fuâd el-Ehvânî ile bir lik te); 
İb râ him el-Bâ cû rî, Glo se sur la jaw haråt 

al-taw h¢d, poème théolo gi que d’al-La-

qa ni (Fr. trc. Tu nis 1951, L. Gar det ile bir-
lik te); Mysti qu es mu sul ma nes: As pects 

et ten dan ces, expéri an ces et tech ni qu-

es (Pa ris 1961, 1968, L. Gar det ile bir lik te); 
Tâ rî Åu’½-½ay de le £in de’l-£Arab (Ka hi re 
1976, Hifnî Sa ber ve Ab dül halîm Mün ta-
sır ile bir lik te); Ten dan ces et cou rants 

de l’Is lam ara be con tem po ra in (Mün-
c hen 1982, Ma uri ce Borr mans ile bir lik te); 
Me di cal Ma nus cripts of Aver ro es at El 

Es co ri al (Ca iro 1986, Pa ul Gha li oun gui 
ile bir lik te).

Ne şir: İbn Sînâ, eş-Şifâß el-Man¹ıš: el-

Med Åal (Ka hi re 1952, Mahmûd el-Hu-
day rî – Ah med Fuâd el-Ehvânî ile bir lik-
te); el-Ma š† lât (Ka hi re 1959, Mahmûd 
el-Hu day rî v.dğr. ile bir lik te); eş-Şifâß 

el-İlâ hiy yât (Ka hi re 1960, Saîd Zâyid 
ile bir lik te); eş-Şifâß e¹-ªabî£iyyât: en-

Nefs (Ka hi re 1975, Saîd Zâyid ile bir lik te); 
Kådî Ab dül ceb bâr, el-Mu³nî (VI/2, Ka hi re 
1963); Re sâßi lü İbn Rüşd e¹-¹ıb biy ye (Le 
Ca ire 1987, Saîd Zâyid ile bir lik te) (Ana-
wa ti’nin eser le ri nin ge niş bir lis te si için 
ay rı ca bk. “Bib li og rap hie du Père Ana wa ti”, 
MI DEO, XXII [1995], s. 26-56).

BİB Lİ YOG RAF YA :
R. Mo re lon, Le Père Ge or ges Che ha ta Ana wa-

ti, do mi ni ca in, 1905-1994: Par co urs d’une vie, 
Le Ca ire 1996; Je an-Jac qu es Pérennès, Ge or ges 
Ana wa ti, Pa ris 2008; a.mlf., “Ge or ges C. Ana-
wa ti (1905-1994): Un chréti en égypti en de vant 
le mystère de l’Is lam”, Re vi ews in Reli gi on and 
Theo logy, XVII/2, Lon don 2010, s. 230-232; “Ge-
or ges Che ha ta Ana wa ti”, MI DEO, XXII (1994), s. 
1-56; Cl. Gil li ot, “Ge or ges Che hata Ana wati, o.p.”, 
JA, CCLXXXII (1994), s. V-IX; a.mlf., “Père Geor-
ges Che ha ta Ana wa ti (1905-1994). Non solu m in 
me mo ri am”, Re vue des mon des musulmans et 
de la Médi ter ranée, sy. 68-69, Aix-en-Pro vence 
1993, s. 279-288; H. Te is si er, “In Me mori am 
Geor ges C. Ana wa ti”, Is la moc hristiana, XX, 
Roma 1994, s. 1-5; R. Pe rez, “Ge or ges C. Anawa ti 
(1905-1994): l’hom me et l’•uv re”, a.e., s. 17-22; 
“Bib li og rap hie du Père Ana wa ti”, MIDEO, XXII 
(1995), s. 26-56.

ÿÖmer Fa ruk Har man

Metin And
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ANDERSON, James Norman Dalrymple

Bu ara da Mı sır’da ki Kıptîler’i ya kın dan ta-

nı ma fır sa tı bul du. Kıptîler’i şüp he ci ve 

inanç ba kı mın dan za yıf bu la rak on la rı bi-

linç len dir me ye yö ne lik ça lış ma lar yap tı. 

Bu çer çe ve de ilk ese ri ni 1939’da el-£Ašl 

ve’l-îmân adıy la ka le me al dı.

II. Dün ya Sa va şı’nın baş la ma sı üzeri-

ne İn gi liz or du su na ka tı lan An der son, 

1940’ta Sa vun ma Ba kan lı ğı’nın Ka hi re’de-

ki as kerî is tih ba rat bi ri min de gö rev len-

diril di. İn gi liz or du sun da, İtal yan lar’a kar şı 

ba ğım sızlık mü ca de le si ve ren Lib ya Arap 

kuv vet le ri nin fa ali yet le rin de özel gö rev li 

ir ti bat su ba yı ola rak ça lış tı. İn gil te re adı-

na İdrîs es-Senû sî ile bir lik te ça lış ma lar 

yü rüt tü. Binba şı rüt be siy le Senûsî İş le ri 

sek re ter li ği ne, Ala meyn mu ha re be sin den 

son ra yar bay rüt be siy le Arap İş le ri Si yasî 

sekre ter li ği ne ta yin edil di. Bu dö nem de 

İn gil te re Dı şiş le ri Ba kan lı ğı adı na Lib-

ya’nın ge le ce ği nin tar tı şıl dı ğı top lan tı lar 

için müza ke re me tin le ri ha zır la dı. Sa va şın 

so nu na doğ ru al bay rüt be siy le Arap İş le ri 

ge nel sek re ter li ği ne ge ti ril di. Sa va şın ar-

dın dan 1946’da İn gil te re’ye dön dü ve ay nı 

yıl, Pa ris’te Ku zey Af ri ka ko lo ni le ri nin ge le-

ce ği nin tar tı şıl dı ğı Dı şiş le ri Ba kan la rı Kon-

fe ran sı’nda İn gil te re’yi tem sil eden Er nest 

Be vin’in da nış ma nı sı fa tıy la gö rev yap tı. 

An der son’un sa vaş sı ra sın da üst len di ği 

özel gö rev le Lib ya ko nu sun da oy na dı ğı rol 

ken di si ne “An der son of Ara bia” la ka bı nı 

ka zan dır dı (Thomp son, His tory To day, 
LXI/12 [2011], s. 49, 53 vd.) ve İn gil te re 

Kra lı VI. Ge or ge ta ra fın dan ödül len di ril di.

An der son, or du da ki gö re vi nin so na er-

me sin den son ra Cam brid ge’te İn cil araş-

tır ma la rı mer ke zi ola rak ye ni açılan Tyn-

da le Ho use’ın mü dü rü ol du. Aynı za man-

da Cam brid ge Üni ver si te si’nde ve Lon dra 

Üni ver si te si Do ğu ve Af ri ka Araştır ma la rı 

Bö lü mü’nde İslâm hu kuku ders le ri okut-

man lı ğı yap tı. 1949’dan itibaren Do ğu 

ve Af ri ka Araş tır ma la rı Oku lu’na ka tıl dı. 

Üni ver si te de gö re vi ni sür dü rür ken İslâm 

coğ raf ya sın da ki hu kukî ge liş me le ri de 

James

Norman

Dalrymple

Anderson

Dra ma. Ker belâ-Mu har rem-Ta‘ zi ye 

(2002), Os man lı Tas vir Sa natla rı: 1. 

Min ya tür (2002, 2014). Mah mut H. Şa-

ki roğ lu ta ra fın dan Prof. Dr. Me tin And 

Bib li yog raf ya sı adıy la bir eser hazırlan-

mış (An ka ra 1993), ay rı ca ba zı hâtı ra 

kitap la rı neş re dil miş tir (bk. bibl.).

BİB Lİ YOG RAF YA :

Me tin And, “Ya rım Yüz yıl dan Ge ri ye ve İle ri ye 
Ba kış lar”, Ne sin Vak fı Ede bi yat Yıl lı ğı 1978, İs-
tan bul 1978, s. 469-482; Me tin And’a Ar ma ğan 
(haz. M. Sab ri Koz), İs tan bul 2007; Do kuz Kol lu 
Bir Oyun baz: Me tin And (haz. M. Sab ri Koz), 
İs tan bul 2007; Bir Us ta Bir Dün ya: Me tin And 
“Da ima Oyun, Her Da im Oyun cu” (haz. M. Sab ri 
Koz), İs tan bul 2011; Fü ru zan, “Bi ze Öz gü Bir Rö-
ne sans Ada mı: Me tin And”, Sa nat Dün ya mız, 
sy. 72, İs tan bul 1999, s. 43-58; Ta lat Sa it Hal man, 
“And’ımız Anı tı mız”, Cum hu ri yet Ki tap, sy. 661, 
İs tan bul 07.09.2002, s. 4-6; M. Sab ri Koz, “Es ki 
Kül tü rü mü zün İçin de Bir Do la şan Ev li ya Çe le-
bi”, a.e., s. 1, 4-7; a.mlf., “Mes le ğim, Ama tör-
lük tür”, Ak şam-lık, İs tan bul 12.07.2002, s. 8-9; 
Ser han Ada, “Sı nır sız Bir Me rak la Oyuna Adan-
mış Metin And ile Söy le şi”, Ari es, sy. 2, İs tan bul 
2003, s. 4-25; “And, Me tin”, TDEA, I, 137; “And, 
Metin”, Tan zi mat’tan Bu gü ne Edebi yatçılar 
Ansiklopedi si, İs tan bul 2003, I, 100-101.

ÿM. Sab ri Koz

– —ANDERSON,
James Norman Dalrymple

(1908-1994)

Ýngiliz misyoneri,
hukukçu ve þarkiyatçý.˜ ™

29 Ey lül 1908’de Suf folk böl ge sin de bir 

li man şeh ri olan Al de burgh’da doğ du. Ti-

ca ret le uğ ra şan Wil li am Dalry mple An der-

son’un ikin ci oğ lu dur. Ço cuk lu ğu Evan ge-

lik Pres bi ter yen mez he bi ne bağ lı bir ai le 

çev re sin de geç ti. İlk öğ re ni mi nin ar dın dan 

or ta öğ re ni mi ni Rams ga te şeh rin de ta-

mam la dı. 1927’de gir di ği Cam brid ge Üni-

ver si te si Tri nity Col le ge’dan ulus lar ara sı 

hu kuk dip lo ma sı al dı. Ta le be li ği es na sın da 

bir öğ ren ci or ga ni zas yo nu olan Cam brid ge 

In ter-Col le gi ate Chris ti an Uni on’da ön ce 

üye, 1931’de baş kan ola rak ça lış tı. Üniver-

si te den me zun ol duk tan son ra misyo ner-

lik fa ali yet le ri ne ka tıl ma ya ka rar ver di. 

1932’ de Ka hi re’de Ni le Mission Press 

bün ye sin de ve ar dın dan Egypt Ge ne ral 

Mis si on ad lı ku ru luş ta gö nül lü ola rak ça-

lış tı. Mis yo ner bir ai le nin kı zı olan Pat ri cia 

ile 1933’ te Mı sır’da ev len di. Bu ra da ki ilk 

yıl la rı nı mis yo ner lik fa ali yet le ri ya nın da 

Ka hi re Ame ri kan Üni ver si te si’nde Arap-

ça öğ re ne rek ge çir di. Da ha son ra Ka hi-

re’de I. Fuâd Üni ver si te si’ne ya rı za man lı 

öğ ren ci ola rak kay dol du; Arap ede bi ya tı 

ve ta ri hi, İs lâm hu ku ku ders le ri ne ka tıl dı. 

ye ri nin ve et ki le ri nin or ta ya çı ka rıl ma sın da 

ve Os man lı tas vir sa nat la rı nın 1950 son-

ra sın da bü tün dün ya da ye ni den gün de me 

ge ti ril me sin de ki kat kı la rıy la dik kat çek miş 

ve pek çok ödül al mış tır. Ay rı ca es ki din ve 

kül tür le rin bas kın ge le nek ve uy gu la ma-

la rı nın, Türk ler’in İslâmi yet’i ka bu lün den 

son ra kim lik ve kı lık de ğiş ti re rek halk ara-

sın da na sıl ya şa ma ya de vam et ti ği ni uzun 

yıl la ra ya yı lan araş tır ma la rı so nu cu ya zı 

ve ki tap la rıy la or ta ya koy ma ya ça lış ma sı 

dün ya nın her ye rin de tak dir gör müş tür. 

Bu bağ lam da Türk Dil Ku ru mu bi lim ödü lü 

(1970), Tür ki ye İş Ban ka sı bi lim sel araş-

tır ma ödü lü (1980), Se dat Si ma vi sos yal 

bi lim ler ödü lü (1983), Fran sa hü kü me ti nin 

“Of fi ci er de l’or dre des arts et des let tres” 

ni şa nı (1985), İtal ya Cum hur baş ka nı’nın 

şö val ye lik ni şa nı (1991), Tür ki ye Bi lim ler 

Aka de mi si hiz met ödü lü (1998) gi bi pek 

çok ödül ve ni şan al mış tır.

Eser le ri. El li dört ki ta bı ve 1500’e ya-

kın ma ka le si bu lu nan Me tin And’ın baş lı-

ca eser le ri şun lar dır: Gön lü Yü ce Türk: 

Yüz yıl lar Bo yun ca Ba le Eser le rin de 

Türk ler (1958), Kırk Gün Kırk Ge ce: 

Es ki Do nan ma ve Şen lik ler de Se yir-

lik Oyun lar (1959), Di oni sos ve Ana-

do lu Köy lü sü (1962), Bi zans Ti yat ro su 

(1962), Ka vuk lu Ham di’den Üç Or ta 

Oyu nu: Bü yü cü Ho ca-Fo toğ raf cı-Es ki-

ci Ab di (1962), Ataç Ti yat ro da: Ataç’ın 

Ti yat ro Eleş ti ri le ri ve Ya zı la rı Üze ri-

ne İn ce le me (1963, 1982), Türk Köy lü 

Oyun la rı (1964), Ge le nek sel Türk Ti-

yat ro su: Kuk la Ka ra göz Or ta oyu nu 

(1969), Meş ru ti yet Dö ne min de Türk 

Ti yat ro su (1908-1923) (1971), Tan zi mat 

ve İs tib dat Dö ne min de Türk Ti yat ro-

su (1839-1908) (1972), Oyun ve Bü gü. 

Türk Kül tü rün de Oyun Kav ra mı (1974, 
2003), Os man lı Ti yat ro su: Ku ru lu şu-

Ge li şi mi-Kat kı sı (1976, 1999), Dün ya da 

ve Biz de Göl ge Oyu nu (1977), Os man-

lı Şen lik le rin de Türk Sa nat la rı (1982), 
Cum hu ri yet Dö ne mi Türk Ti yat ro su 

(1983), Ge le nek sel Türk Ti yat ro su: 

Köy lü ve Halk Ti yat ro su Ge le nek le-

ri (1985), Tür ki ye’ de İtal yan Sah ne-

si-İtal yan Sah ne sin de Tür ki ye (1989, 
La Sce na Ita li ana in Turc hia-La Turc hia 
Sul la Sce na Ita li ana adıy la ya pı lan İtal-
yan ca bas kı sı 2004), 16. Yüz yıl da İs tan-

bul: Kent-Sa ray-Gün lük Ya şam (1994, 
2010), Min ya tür ler le Os man lı-İslâm 

Mi to log ya sı (1998, 2007, 2014), Ti yat ro, 

Ba le ve Ope ra Sah ne le rin de Kanûnî 

Sü ley man İm ge si (1999), 40 Gün 40 

Ge ce: Os man lı Dü ğün le ri-Şen lik le-

ri-Ge çit Alay la rı (2000), Ri tü el den 
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