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ANDRAE, Tor Julias Efraim

Ko mü nist Par ti si’ne üye ol du ve ba zı si-

yasî fa ali yet ler de bu lun du. Na zi-An ti na-

zi grup la rı ara sın da ki kav ga la rın bi rin de 

ya ra lan dı. Ay nı yıl lar da Bal kan lar’la il gi li 

ça lış ma la ra ve İslâmo lo ji’ye il gi duy ma ya 

baş la dı ve Türk çe öğ ren di.

1934’te İs viçre va tan daş lı ğı na geç ti. 

1935’ te Tu na yo luy la Rus çuk, Var na ve 

İs tan bul’a git ti. İs tan bul’da bir yıl kala-

rak Türk çe’si ni ge liş tir di. 1938’de ikin ci 

defa Tür ki ye’ye gel di ve An dre as Ti et ze 

ile Ana do lu’yu do laş tı. 1940’ta Al man Ar-

ke olo ji Ens ti tü sü’nde yar dım cı araş tır ma cı 

ola rak gö rev yap mak üze re üçün cü de-

fa Tür ki ye’ye ge len An heg ger da ha son-

ra çe şit li iş ler de ça lış tı. Özel ders ver di, 

okut man lık yap tı. Köy ens ti tü le ri ya pı 

pro je le rin de gö rev al dı. Zü rih Üni ver si te-

si’nde ha zır la dı ğı Os man lı ma den ci li ğiy le 

il gi li dok to ra te zi İs tan bul’da ya yım lan dı 

(1943-1945). Ay rı ca ço cuk ki tap la rı üze ri ne 

ça lış ma lar yap tı. 1956’da Al man ca kurs-

la rı aç tı ve yö net ti. 1958’de ya zar İs met 

Ze ki Eyü boğ lu’nun kuzeni ve Tür ki ye’nin 

ilk kadı n mi mar la rın dan Mu al la Eyü boğ-

lu ile ikinci ev li li ği ni yap tı. Emek li ol duk-

tan son ra İs tan bul’a yer leş ti. Ga la ta’da ki 

evin de bir çok sa nat çı, ya zar, araş tır ma cı 

ve mü zis yen bir ara ya ge li yor du. Go et he 

Ensti tü sü’nün bir ko lu ola rak İs tan bul 

Kül tür Der ne ği’ni kur du. Yö ne ti ci si ol du-

ğu, 1959’da Türk-Al man Kül tür Der ne ği 

adı nı alan bu kuru luş ta Türk-Al man kül-

tü rü ne kat kı lar sağ la dı. 1968’de Go et he 

Ens ti tü sü’nce Ams ter dam’a ta yin edil di. 

Uzun sü re Ams ter dam ile İs tan bul ara-

sın da gi dip gel di. Hol lan da’da kon fe rans 

ver mek, ser gi dü zen le mek gi bi bir çok 

fa ali ye tiy le Türk kül tü rü nün ta nı tı mı na 

hiz met et ti. Rot ter dam’da ya yım la nan 

WAR der gi si nin bir kaç sa yı sı nın Tür ki-

ye’ye ay rıl ma sı nı sağ la dı. 1976’da Po etry 

In ter na ti onal için Fa zıl Hüs nü Dağ lar ca’yı, 

ar dın dan Ru hi Su ve Zül fü Li va ne li’yi tek-

lif et ti, bun la rın Hol lan da’da ta nın ma sı na 

Din ge (Upp sa la 1934). Mü el li fin ölüm den 

son ra ki ha ya ta da ir inan cı nı an lat tı ğı ese-

ri dir. 8. I Myrten trad gar den Stu di er i 

su fisk mystik. An drae, ölü mün den son-

ra ba sı lan bu ese ri ni (Stock holm 1947) 
Hallâc-ı Mansûr’un fi kir le rin den ve idam 

edil me si ola yın dan et ki le ne rek yaz mış-

tır. İslâm ta sav vu fu nun ilk dö nem ler de 

na sıl an la şıl dı ğı hu su su nun ve ilâhî aş kın 

ma hi ye ti nin ele alın dı ğı eser de pek çok 

sûfînin ha ya tı, ta sav vufî an la yı şı, riyâzet, 

hal vet, tev hid vb. ko nu lar in ce len mek te-

dir. Ese ri Bir git ta Shar pe In the Gar den 

of Myrtles adıy la İn gi liz ce’ye (New York 
1987), Helm hart Ka nus-Credé Is la misc he 

Mysti ker is miy le Al man ca’ya (Stutt gart 
1960) çe vir miş tir. An drae’nin ba zı ma ka-

le le ri Le mon de ori en tal der gi sin de ya-

yım lan mış tır.
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ÿBe kir Ar ma ğan

– —ANHEGGER, Robert
(1911-2001)

Alman Türkologu.˜ ™

Asıl adı Ro bert Fri ed rich Mo ritz An-

heg ger’dir. Al man asıl lı tüc car bir ba ba 

ile İs viçre asıl lı bir an ne nin oğ lu ola rak 

Vi ya na’da doğ du. 1919’da ba ba sı nın işi 

do la yı sıy la aile si Rot ter dam’a (Hol lan-
da) ta şın dı. Bu ra da Al man Or ta oku lu’na 

(De ut sche Ober re als chu le) de vam et ti. 

Rot ter dam’ da dört yıl ka lan ai le 1923’te 

Zü rih’e ta şın dı. Ro bert ön ce Zü rich 

Gymna si um’a ya zıl dı. Ar dın dan genç lik or-

ga nı İs viçre Göç men Kuş la rı’na (Schweizer 
Wan der vo gel) ka tıl dı. Kı sa za man da yük-

se le rek böl ge baş ka nı ol du. Ay rı ca Zü rih 

Üni ver si te si’nde hu kuk, ede bi yat ve ta rih 

eği ti mi gö rü yor du. 1932 yı lın da Vi ya na 

Üni ver si te si’nde eği ti mi ni sür dür dü. Ar-

dın dan Ber lin’e ta şı na rak Fri ed rich Will-

helm Üni ver si te si’nde gö rev al dı (1932-
1933). Hem ül ke si hem de ken di si için 

ol duk ça ha re ket li olan bu yıl lar da Al man 

ifa de et ti ği ele alın mak ta, pey gam ber lik 

nu run dan, Hz. Mu ham med’in mûci ze le-

ri ve mi‘ra cın dan, di ğer pey gam ber le rin 

mûci ze le rin den, is met sı fa tın dan, Hz. Mu-

ham med’in ör nek olu şun dan ve takvâsın-

dan bah se dil mek te, şar ki yat çı bir an la yış-

la müs lü man la rın Hz. Pey gam ber’e ba kı şı 

ve bu alan da ya zıl mış ne re dey se bü tün 

kla sik eser ler tes bit edi le rek göz den ge çi-

ril mek te dir. Ay rı ca eser de Ba tı’da ilk de fa 

Hz. Mu ham med’e du yu lan say gı, müs lü-

man din dar lı ğı ve İslâm mis tik te ori si nin 

ge liş me si gi bi te ma lar üze rin de du rul-

mak ta dır. A. Schim mel’e gö re bu ki tap, 

“ken di si ne va hiy ge len bir kul” ola rak Hz. 

Mu ham med’in na sıl ve ni çin kâina tın mer-

ke zi ve en mü kem mel ki şi si ol du ğu so ru-

su na ve ri len en iyi ce vap tır. 2. Der Ur-

sprung des Is lam und das Chris ten tum 

(Upp sa la-Stock holm 1926). Ju les Roc he 

ta ra fın dan Les ori gi nes de l’Is lam et le 

Chris ti anis me adıy la Fran sız ca’ya çev ri-

len eser de (Pa ris 1955) An drae’nin üze rin-

de yo ğun laş tı ğı ko nu lar dan bi ri de Su ri ye 

Hı ris ti yan lı ğı’nın İslâm’ın ilk yıl la rı nın şe-

kil len me si ne olan et ki si dir ve ken di si bu 

ese rin de İslâm’ın kö ke ni nin Hı ris ti yan lı ğa 

da yan dı ğı nı is pat la ma ya ça lış mak ta dır. 3. 

Mysti kens Psyko lo gi (Stock holm 1926, 
1968). Eser de din ol gu su nun bü tün bo-

yut la rı ele alın mak ta dır. 4. Mu ham med 

Hans Liv och Hans Tro (Stock holm 
1930). An drae’nin İslâm’ı bir dün ya di ni 

ola rak gör dü ğü nü ve di ğer din ler den da-

ha açık bir ta ri he sa hip ol du ğu nu söy le-

di ği eser de Hz. Mu ham med dö ne min de 

Ara bis tan, Mu ham med’in ço cuk lu ğun dan 

nü büv ve te ka dar olan ha ya tı, dinî me sa-

jı, va hiy dok tri ni, Ku reyş ile mü ca de le si, 

Me di ne’de yö ne tim ve Hz. Mu ham med’in 

şah si ye ti gi bi ko nu lar iş len mek te dir. İs-

veç çe ya zı lan eser Al man ca’ya (Mo ham-
med Se in Le ben und Gla ube, Göt tin gen 
1932), The op hil Men zel ta ra fın dan İn giliz-

ce’ye (Mo ham med The Man and His Fa ith, 
Lon don 1936, 1956; New York 1936), Ma-

uri ce Ga ud def roy-De momb ynes ta ra fın-

dan Fran sız ca’ya (Ma ho met sa vie et sa 
doc tri ne, Pa ris 1945), ay rı ca İs pan yol ca ve 

İtal yan ca’ya çev ril miş tir. Be kir Ar ma ğan 

ve Tun cay Gü nay dın ese ri Türk çe’ye ter cü-

me et miş ler se de he nüz ba sıl ma mış tır. 5. 

Nat han Sö derb lom (Upp sa la 1931). An-

drae’nin, ho ca sı ve ar ka da şı, No bel ödül-

lü Pis ko pos Sö derb lom’un 1931’de ölü-

mü üze ri ne yaz dı ğı bi yog ra fi si dir. 6. Die 

Fra ge der Re li gi ösen An la ge (Upp sa la 
1932). Bu ça lış ma sın da An drae il kel din ler 

kav ra mı na kar şı çı ka rak ori ji nal din ler ger-

çe ği ni vur gu la mak ta dır. 7. Die Letz ten 

Robert Anhegger
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ARAFAT, Yâsir

teş ki lâ tı nı oluş tur du. Yay gın ka bu le gö-

re 1958’ de ku ru lan teş kilâtın adı el-Fe-

tih’ tir. Bu ad, tam adı Ha re ke tü’t-tah rîr 

el-Fi lis tî nî olan teş kilâ tın baş harf le ri nin 

oluş tur du ğu, Arap ça’da “ölüm” an lamın-

da ki “hatf” ( ) ke li me si nin “za fer” an-

lamı na ge le cek şe kil de ters ten “feth” ( ) 

oku nu şu dur (Ka pe li ouk, s. 67-68). Ara fat, 

ku ru lu şun dan iti ba ren teş ki lâ ta üye ka-

zan dır mak ama cıy la çe şit li Arap ül ke le ri 

içe ri si ne da ğıl mış du rum da ki Fi lis tin li mül-

te ci ler ara sın da et kin bir ça ba gös ter di. 

1964’te Nâsır’ın, bir kı sım Arap ül ke le ri nin 

de ne ti mi ni müm kün kıl mak dü şün ce siy le 

Ah med Şü kayrî baş kan lı ğın da ku rul ma sı nı 

sağ la dı ğı Fi lis tin Kur tu luş Ör gü tü (FKÖ), 

Ara fat ve el-Fe tih gru bu ta ra fın dan red de-

dil di. el-Fe tih, Ara fat’ın ken di as kerî fa ali-

yet le ri ni baş lat mak üze re 1964 Ara lı ğın da 

Lüb nan’a geç ti. Uzun tar tış ma lar dan son-

ra 1 Ocak 1965’te alı nan ka rar la İs ra il’e 

yö ne lik ilk ey lem de ne mele ri baş la tıl dı.

Fi lis tin top rak la rı nın ta ma men İs ra il’in 

iş ga li al tı na gir me siy le so nuç la nan 1967 

boz gu nu nun Arap dün ya sın da ki yı kı cı et-

ki sin de Ara fat ve ge ril la la rı nın ye ni mü-

ca de le üs sü ola rak yer leş tik le ri Ür dün’de, 

İs ra il sı nı rın da ka rargâh edin dik le ri Ka-

ra me’de 1968 Mar tın da bü yük bir İs ra il 

sal dı rı sı nı ağır ka yıp lar la da ol sa dur du ra-

bil me le ri el-Fe tih ve Ara fat’ın Arap dün ya-

sın da ki iti ba rı nı art tır dı. Ay nı yı lın tem muz 

ayın da, sür dür dük le ri boy ko tu son lan dı-

ra rak ka tıl dık la rı Fi lis tin Millî Kon se yi top-

lan tı sın da el-Fe tih tem sil ci le ri Fi lis tin Millî 

Söz leş me si’nin da ha kök ten ci bir şe kil de 

de ğiş ti ril me sin de et ki li ol du. Ni ha yet 1969 

Şu bat ayın da ki ta rihî kon sey top lan tı sın-

da Ara fat’ın baş kan se çil me siy le Fi lis tin 

Kur tu luş Ör gü tü, el-Fe tih’in bel ke mi ği ni 

oluş tur du ğu çe şit li di re niş grup la rı nı bir 

ça tı al tın da bir leş ti ren, ba ğım sız lık mü ca-

de le si nin ana teş kilâtı ha li ne gel di.

Ba ğım sız bir top ra ğa sa hip olun ma-

dı ğın dan İs ra il’e kar şı silâhlı bir di re ni şin 

– —ARAFAT, Yâsir
אت ) א   )

(1929-2004)

Filistin Direniþ Hareketi’nin
meþhur lideri.˜ ™

Ka hi re’de doğ du. 1927’den son ra ki bir 

ta rih te Mı sır’a göç eden Gaz ze li tüc car Ab-

dür raûf el-Hü seynî’nin oğ lu dur. Kendi si 

ve ai le si ta ra fın dan an ne si Zehvâ’nın 

mem le ke ti olan Ku düs’te doğ du ğu öne 

sü rül düy se de yıl lar son ra or ta ya çı kan bir 

Mı sır has ta ha ne si ka yıt la rın da 24 Ağus-

tos 1929’da Ka hi re’de doğ du ğu ke sin lik 

kazan mış tır (Ru bin, s. 27; Abu rish, s. 15-
16; Ency clo pe dia of the Mo dern Midd le 
East, I, 269). Asıl adı Mu ham med Ab dur-

rah man Ab dür raûf Arafât el-Kud ve el-

Hü seynî’dir (Ka pe li ouk, s. 37; Abu rish, s. 
15). Da ha son ra bu adın içe ri sin den al dı ğı 

Ara fat ile bir lik te kul lan dı ğı Yâsir ön adı 

li se yıl la rın da iken edin di ği tak ma adı, Ebû 

Ammâr kün ye si ise di re niş ha re ke ti içe ri-

sin de be nim se di ği kod adı dır. Halk ara-

sın da ge nel lik le “el-İh tiyâr” ola rak bi li nir. 

Ara fat dört ya şın da iken an ne si nin ölü mü-

nün ar dın dan dayı sı nın ya nın da Ku düs’te 

bu lun du ğu sı nır lı yıl lar ha riç üni ver si te den 

me zun olun ca ya ka dar Mı sır’da ya şa dı. 

İlk Arap-İs ra il sa va şın dan son ra İs ra il’in 

mü ta re ke sı nır la rıy la ku rul du ğu 1948-

1949’da Ka hi re (I. Fuâd) Üni ver si te si’nde 

in şa at mü hen dis li ği eği ti mi ne baş la dı. 

Di ğer Arap lar’dan ay rı bir Fi lis tin li kim lik 

bi lin ci nin ve Fi lis tin li ler’in va tan la rı nı ken-

di mü ca de le le riy le ka zan ma la rı ge rek ti ği 

dü şün ce si nin ol gun laş ma sı bu yıl la ra rast-

lar. 1952-1957 yıl la rı ara sın da sür dür dü ğü 

Fi lis tin li Öğ ren ci ler Bir li ği baş kan lı ğı ile bu 

dö nem de kı sa bir sü re de ol sa çı ka rıl ma-

sın da rol al dı ğı Øav¹u Files¹în ga ze te si bu 

nok ta ya işa ret sa yıl ma lı dır.

1956 Sü veyş sa va şı sı ra sın da Mı sır or-

du su na ka tı la rak sa vaş tec rü be si ni ve Fi-

lis tin için mü ca de le ye yö ne lik ka rar lı lı ğı nı 

ka za nan Ara fat çok geç me den, Mı sır li de ri 

Ce mal Ab dünnâsır’ın Müs lü man Kar deş ler 

(İh vân-ı Müs limîn) üze ri ne baş lat tı ğı bas kı 

ha re ke ti sı ra sın da bu teş kilâta üye ol du-

ğu ge rek çe siy le tu tuk lan mak tan kur tul-

mak ve mü ca de le yo lun da teş kilâtlan mak 

için 1957’de Mı sır’dan ay rıl dı; 1960’la rın 

baş la rı na ka dar yer le şe ce ği ve bir mü-

hen dis lik şir ke ti ni ku ra rak be lir li bir ser-

vet edi ne ce ği Kü veyt’e git ti. Bu yıl lar da 

Mı sır’da iken ta nış tı ğı Halîl el-Vezîr (Ebû 

Ci hâd) ve Sa lah Ha lef (Ebû İyâd) baş ta ol-

mak üze re bir kaç ya kın ar ka da şıy la bir lik te 

Fi lis tin Di re niş Ha re ke ti’nin ilk ba ğım sız 

ve si le ol du. Kül tü rel ça lış ma la rın ya nın da 

Hol lan da’da ki Türk ler’e si yasî alan lar da da 

des tek ve ren An heg ger 24 Mart 2001’de 

öl dü. He nüz ha yat ta iken adı na bir hâtı rat 

ki ta bı çı ka rıl mış tır: Tür kisc he Mis zel len: 

Ro bert An heg ger Ar ma ğa nı (ed. Je an-
Lo is Bac que-Gram mont v.dğr., İs tan bul 
1987).

Eser le ri. Tür ki ye ve Türk ler üze ri ne ede-

bi yat tan ta ri he, kül tür den eği ti me ka dar 

ge niş bir alan da ça lış ma la rı bu lunan An-

heg ger’in ba zı ki tap la rı şun lar dır: 1. Bei-

t räge zur Gesc hich te des Berg ba us 

im Os ma nisc hen Re ich Europäisch e 

Tür kei (I-II ve 1 ek; W. Ru ben ve A. Ti et ze 
ile bir lik te, İs tan bul 1943-1945). Os man lı 

ma den ci li ği hak kın da ki dok to ra te zi dir. 

2. Es ki Al man ca An to lo ji si (800-1500) 
(İs tanbul 1944). İs tan bul Üni ver si tesi 

Ede bi yat Fa kül te si Al man Di li Fi lo lo ji Bö-

lü mü için ha zır lan mış bir an to lo ji dir. 3. 

Kånûnnâme-i Sultânî ber Mûceb-i 

Örf-i Osmânî (An ka ra 1956, Ha lil İnal-
cık’la bir lik te). II. Meh med ve II. Ba ye zid 

de vir le ri ne ait ka nunnâme ve ya saknâme-

le ri içe rir. 4. Ha ti ce Sul tan ile Mel ling 

Kal fa: Mek tup lar (İs tan bul 2001, Jac qu-
es Pe rot ve Fre de ric Hit zel ile bir lik te). 
III. Se lim’in kız kar de şi Ha ti ce Sul tan’ın, 

Mel ling ile bir bir le ri ne yaz dık la rı La tin 

al fa be siy le ka le me alın mış mek tup la rın 

in ce len me si dir. 5. Evan ge li nos Mi sa ili dis, 

Sey rey le Dün ya yı (Temâşâ-i Dün ya ve 
Ce fakâr ve Ce fa keş) (İs tan bul 1986, Ve dat 
Gün yol ile bir lik te). Rum harf le riy le ya zıl-

mış olan Türk çe ese rin La tin harf le ri ne 

çe vi ri si dir. 6. Ço cuk Ede bi ya tı-Ço cuk 

Ki tap la rı (İs tan bul 1975, Me ral Al pay ile 
bir lik te). 7. Tür ki ye’de Ço cuk ve Genç-

lik Ki tap la rı: Açık la ma lı Bib li yog raf ya 

(İs tan bul 1977). Bun la rın dı şın da An heg-

ger’in çok sa yı da ma ka le si de bu lun mak-

ta dır (Or tay lı, bibl.).
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ÿVil dan S. Coş kun

Yâsir Arafat
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