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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.).
BİB Lİ YOG RAF YA :
Ma cit Gök berk, “Dr. Ro bert An heg ger ve İs-

tan bul Türk-Al man Kül tür Mer ke zi”, Tür kisc he 
Mis zel len: Ro bert An heg ger Ar ma ğa nı, İs tan bul 
1987, s. 6; M. Mo oij, “Pend ler zwisc hen Bos po rus 
und Ams tel. Ro bert An heg ger in den Nieder lan-
den”, a.e., s. 13-16; Al pay Ka ba ca lı, Kül tü rü müz-
den İn san Ada la rı, İs tan bul 2007, s. 88-91; J. 

Schmidt, “Ro bert An heg ger and his Be qu est in 
the Lei den Uni ver sity Lib rary”, Bet we en Re li-
gi on and Lan gu age: Tur kish-Spea king Chris-
ti ans, Jews and Gre ek-Spea king Mus lims and 
Cat ho lics in the Ot to man Em pi re (ed. Evan ge lia 
Bal ta – Meh met Öl mez), İs tan bul 2011, s. 291-
318; İl ber Or tay lı, “İçi miz den Bi ri: Ro bert An-
heg ger”, TT, XXXV/209 (2001), s. 5-6; Erik-Jan 

Zürc her, “Two Yo ung Ot to ma nists Dis co ver Ke-
ma list Tur key: The Tra vel Di ari es of Ro bert An-
heg ger and An dre as Ti et ze”, JTS, XXVI/2 (2002), 
s. 359-369.

ÿVil dan S. Coş kun

Yâsir Arafat
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(Ency clo pe dia of the Mo dern Midd le East, 
I, 270). Bu kur tu luş, Ara fat’ın si yasî mü-

ca de le si bo yun ca uğ ra dı ğı sui kast gi ri şim-

le rin den mûci zevî bir şe kil de kur tul muş 

ol du ğu ger çe ğiy le bir lik te dü şü nül dü ğün-

de ken di si ne ne den “ke fi ye li fe niks (an ka 

ku şu)” ve ya “do kuz can lı adam” de nil di ğine 

(Ka pe li ouk, s. 21) an lam ka zan dır makta-

dır. Di ğer bir il gi çe ki ci olay ise er te si yıl 

alt mış üç yıl lık bekârlık tan son ra şa şır tı-

cı şe kil de, hı ris ti yan bir Fi lis tin li olan özel 

sek re te ri Sü ha Ta vil’le giz li ce yap tı ğı ev-

li lik ti. Ar ka sın dan Ara fat, Gaz ze ve Eri-

ha’nın Fi lis tin li ler’e bı ra kıl ma sı nı ön gö ren 

1994 Ma yıs ta rih li Ka hi re An laş ma sı’nı ta-

ki ben ge çi ci yö ne ti mi oluş tur mak üze re 1 

Tem muz 1994’te sür gün den Gaz ze top-

rak la rı na ge ri dön dü. Bir za man lar dün-

ya ka mu oyun da te rö rist ola rak al gı la nan 

Ara fat’ın ay nı yıl Ra bin’le bir lik te No bel 

Ba rış ödü lü nü pay laş ma sı dik kat çe ki ci 

bir ge liş me ol du. 1995’in Ağus to sun da 

an ne si nin adı nı ve re ce ği bir kı zı dün ya ya 

gel di. Ni ha yet si yasî ha ya tın da önem li bir 

dö nüm nok ta sı ola rak, Gaz ze ve Eri ha’dan 

son ra Ba tı Şe ria’da ki di ğer ba zı şe hir le rin 

Fi lis tin li ler’e dev ri ni ve Fi lis tin Millî Oto ri-

te si’nin ku rum laş ma sı için se çim le rin ya-

pıl ma sı nı ön gö ren 1994 Ey lül ta rih li Ta ba 

Ant laş ma sı im za lan dı. Ar dın dan 20 Ocak 

1996’da ya pı lan se çim ler so nun da % 80’i 

aşan oy ora nıy la Fi lis tin Millî Oto ri te si’nin 

ve ay nı se çim ler le ku ru lan Fi lis tin Ya sa ma 

Kon se yi’nin baş ka nı ol du. Ara fat ölü mü ne 

ka dar ka la ca ğı bu ma kam için ka rargâh 

ola rak seç ti ği Ra mal lah’a yer leş ti.

1996 Ma yı sın dan iti ba ren bil has sa Os lo 

sü re ci ne mu ha le fe tiy le bi li nen Ne tan ya-

hu’nun İs ra il’de ik ti da ra ge li şiy le bir lik te, 

esa sen baş tan be ri eşit ol ma yan şart lar da 

ve Fi lis tin li ler aley hi ne ge cik me ler le yol al-

mak ta olan sü reç Ara fat’ın ko nu mu nu da 

et ki le ye cek de re ce de kö tü leş me ye baş la-

dı. İs ra il’de 1999 se çim le rin de Ehud Ba-

rak’ın baş ba kan lı ğı ile kısmî bir de ği şim ve 

iler le me sağ la nır gi bi ol du. An cak Ame ri ka 

Bir le şik Dev let le ri Baş ka nı Clin ton’ın ıs rar lı 

ça ba la rıy la 2000 Tem mu zun da gi ri şi len 

Camp Da vid gö rüş me le ri nin tı kan ma sı, 

ar dın dan o sı ra da mu ha le fet te olan Ari el 

Şa ron’un kış kır tı cı Ha rem-i şe rif zi ya re ti-

nin te tik le di ği ikin ci in tifâda nın (el-Aksâ) 
ey lül ayın dan iti ba ren pat lak ver me si ve 

ni ha yet yi ne Şa ron’un 2001 Şu ba tın da İs-

ra il’de ik ti da ra gel me si, ge rek ba rış sü re ci 

ge rek se Ara fat’ın si yasî ha ya tı ve ko nu mu 

ba kı mın dan so nun baş lan gı cı ol du. Şa ron 

o sı ra lar da, Camp Da vid’de ba rı şa kar şı ta-

vır al dı ğı ve in tifâda ile bir lik te ba rış sü re-

ci ni da ha da tı ka dı ğı suç la ma sıy la Ame ri ka 

1987 so nun da İs ra il iş ga li al tın da ki top-

rak lar da ya şa yan Fi lis tin hal kı nın Tu nus’ta 

et ki siz du rum da bu lu nan Ara fat’tan ba-

ğım sız ola rak baş lat tı ğı, bir kaç ay son ra 

Ha lîl el-Ve zîr’in Tu nus’tan giz li ce ge lip et-

kin bir ça lış may la Fi lis tin Kur tu luş Ör gü tü 

ile bağ daş tır dı ğı in tifâ da ( א  (di re niş) (ا

Ara fat’ı ye ni den öne çı kar dı. İn tifâ da 15 

Ka sım 1988’ de Ce za yir’de ki Millî Kon sey 

top lan tı sın da sür gün de bir Fi lis tin devle-

ti nin ilânı na ve bu nun çok sa yı da ül ke ta-

ra fın dan ta nın ma sı na gi den yo lu aç tı. Bu 

top lan tı ay nı za man da Fi lis tin Millî Söz leş-

me si’yle il gi li ola rak ka bul edi len önem li 

de ği şik lik ler çer çe ve sin de, o gün le re ka-

dar sür dü rü len İs ra il’in var lı ğı nı ta ma-

men red de den yak la şı mın so na er me si ve 

1990’lar bo yun ca te mel alı na cak olan iki 

dev let li çö zü mün ka bu lü ne da ir de ği şi min 

işa re ti ol du. Ara fat, 13 Ara lık 1988’de Bir-

leş miş Mil let ler Ge nel Ku ru lu’nda bir de fa 

da ha dün ya ya ses le nir ken Fi lis tin Kur tu-

luş Ör gü tü adı na te rö rü red det me nin 

ya nın da İs ra il’in var lı ğı nı da ta nı dık la rı nı 

ifa de et ti. An cak bu de fa Irak’ın 1990’da 

Kü veyt’i iş ga li sı ra sın da Ara fat’ın ge rek 

el-Fe tih ge rek se Fi lis tin Kur tu luş Ör gü tü 

için den cid di sa yı da tem sil ci nin mu ha le-

fe ti ne rağ men Sad dam Hü se yin’e des tek 

ver me si son yıl lar da ka zan dı ğı böl ge sel ve 

ulus lar ara sı iti ba rı nın kay bı na yol aç tı. Da-

ha son ra Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri öne 

çı ka rak 1991 Eki min de Mad rid Kon fe ran sı 

sü re ci ni baş lat tı. İki yı la ya kın de vam eden 

ve so nuç suz ka lan bu sü re cin ar dın dan 

Fi lis tin li ler, Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri ve 

dün ya ile do lay lı da ol sa tek rar bağ kura-

bil me ve Ür dün de le gas yo nu için de de 

ol sa res men tem sil imkânı bul muş ol du-

lar. 1993 yı lın da Ara fat’ın Fi lis tin Kur tu luş 

Ör gü tü ile ri ge len le rin den da hi giz le ye rek 

sür dür dü ğü gö rüş me ler Os lo ba rış sü re-

ci ni ge tir di. 9 Ey lül’de Ara fat ve dö ne min 

İs ra il baş ba ka nı Ra bin ta ra fın dan kar şı lık lı 

ta nı ma mek tup la rı nın ve ri li şi ve ar dın dan 

13 Ey lül’de Was hing ton’da ki ta rihî tö ren-

le, ka de me ka de me iki dev let li çö zü me 

gi de cek çer çe ve yi be lir le yen İl ke ler Bil dir-

ge si’nin im za la nı şı dün ya ya du yu rul du.

1990’la rın ilk ya rı sın da Ara fat’ın ha ya-

tın da il gi çe ki ci bir di zi olay ger çek leş ti. 

1992’de Ara fat’ın için de bu lun du ğu özel 

uçak Su dan-Tu nus gü zergâhın da Lib ya 

çöl le rin de düş tü. Ara fat, yol cu lar dan bir 

kıs mı nın öl dü ğü bu ka za dan, bey nin de 

olu şan pıh tı do la yı sıy la ame li yat ge çirecek 

ka dar ya ra lan mış ol sa da sağ çık tı. Ba zı 

ar ka daş la rı nın nak let ti ği ne gö re kaza da 

ha yat ta kal ma sı Ara fat’ın ilâhî bir su-

ret te ko run du ğu inan cı nı do ğur muş tur 

Fi lis tin li mül te ci le rin da ğıl dı ğı çev re olan 

Arap ül ke le ri nin top rak la rın dan ha re ket le 

ya pı la bil me si, ba şın dan be ri Ara fat’ın silâh 

ve pa ra yar dı mıy la bir lik te si yasî des tek ba-

kı mın dan Arap ül ke le ri ne ba ğım lı olması 

ha re ke tin en has sas nok ta sı nı oluş tur mak-

tay dı. Bu se bep le Ara fat des te ği ni al dı ğı 

Arap ül ke le ri nin iç iş le ri ne ka rış ma ma il ke-

si ni be nim se miş ti. An cak za man za man bu 

il ke den sa pı la bil di ği, do la yı sıy la hem Arap 

ül ke le riy le iliş ki le rin ve sağ la na ge len des-

te ğin zo ra gir di ği hem de bu ara da çı kan 

ça tış ma lar da ge rek Fi lis tin li ge rek se di ğer 

Arap lar’ın ka yıp la ra uğ ra dık la rı bir ger çek-

ti. Bu ko nu da ki en so mut ör nek, İs ra il’e yö-

ne lik ey lem le ri ni sür dü ren di re niş çi le rin yo-

ğun ola rak bu lun du ğu Ür dün’de Ara fat’ın 

Kral Hü se yin re ji mi ni de vi re rek ye ri ne Fi-

lis tin li ler’in ağır lık ta bu lu na ca ğı bir dü ze ni 

ge tir me yi he def alan iç sa va şın çı kı şın da rol 

oy na ma sı, bu na bağ lı ola rak 1970-1971’de 

ara lık lar la sü ren ve iki ta raf tan önem li sa-

yı da in sa nın ölü müy le ne ti ce le nen sa vaş 

so nun da Ara fat ve Fi lis tin li ey lem ci le rin Ür-

dün top rak la rın dan çı ka rıl ma la rı ve di re niş 

ha re ke ti nin ye ni üs sü ha li ne ge ti re cek le ri 

Lüb nan’a yer leş me le ri dir.

1973 sa va şı nın ar dın dan gi ri şi len çö-

züm ça ba la rı nın tı kan dı ğı sü reç te, 1974 

Eki min de Ra bat’ta top la nan Arap Zir ve-

si’n de Fi lis tin Kur tu luş Ör gü tü’nün Fi lis-

ti n hal kı nın tek meşrû tem sil ci si ola rak 

ta nın ma sı Ara fat için bü yük ba şa rı ol du. 

Ara fat res men çağ rıl dı ğı Bir leş miş Mil-

letler Ge nel Ku ru lu’nda 13 Ka sım 1974’te 

yap tı ğı , be lin de silâhı ve elin de zey tin 

da lı ile sim ge leş miş ta rihî ko nuş ma sıy la 

dün ya ka mu oyun ca ta nın mış ol du. Ay nı 

ku ru lun 22 Ka sım ta rih li ka ra rı ile Fi lis tin 

Kur tu luş Ör gü tü, Bir leş miş Mil let ler’de 

gözlem ci ku ru luş sta tü sü ka zan dı. Ara-

fat’ın bu yük se li şi ni çok geç me den so nu-

cu iti bariy le Ür dün’de ya şa nı la na ben zer 

iniş le so nuç la nan 1975-1976 Lüb nan iç 

sa va şı iz le di. Ara fat ve Fi lis tin Kur tu luş 

Ör gü tü, bu de fa âde ta dev let için de dev let 

ha li ne gel miş ey lem ci var lık la rıy la sars mış 

ol duk la rı Lüb nan’ın has sas si yasî den ge-

sin de ken di le ri ni ik ti dar kav ga la rı nın için-

de bul du. Özel lik le Lüb nan lı hı ris ti yan lar 

ve za man za man Su ri ye li as ker ler le gi riş-

tik le ri ça tış ma lar da önem li sa yı da ka yıp 

ver di ler. Sa vaş bit ti ğin de bir sü re da ha 

Lüb nan’da ki üs le ri ni ko ru ya bil di ler se de 

1982’de İs ra il’in Lüb nan’ı iş ga li so nu cun da 

ön ce Bey rut’u, 1983 son la rın da da bir sü-

re da ha ka la bil dik le ri Trab lus’u ni haî ola-

rak ter ket mek zo run da kal dı lar ve İs ra il’e 

kar şı sür dü re gel dik le ri mü ca de le nin hay li 

uza ğı na, Tu nus’a yer leş ti ler.
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XIV. yüz yıl da Ara kan, ba tı sın da ki Ben gal 

İs lâm Sul tan lı ğı ile do ğu sun da Ava’da ki 

Bur ma lı lar ve Pe gu’da ki Mon lar gi bi Bu-

dist kral lık lar ara sın da önem li bir kral lık 

ola rak var lı ğı nı sür dür dü. Ben gal Sultanlı-

ğı, Çi ta gong’u 738’de (1338) Ara kan lı lar’-

dan al dı.

XV. yüz yıl baş la rın da Ara kan do ğu da ki 

Bur ma Kral lı ğı’nın teh dit ve sal dı rı la rı na 

mâruz kal dı, 1404’te Bur ma lı lar’ın başşe-

hir La ung gret’i iş gal et me le ri üze ri ne Ara-

kan kra lı Ga ur’da ki Ben gal sul ta nın dan 

yar dım is te di. Sul ta nın yardımıy la Ara kan’ı 

tek rar ele ge çi ren Kral Na rameikhla, Ben-

gal’in müs lü man sul ta nı nı üs tün otorit e 

ola rak ta nı dı. 1433’te Na ra me ikh la 

Mrauk-U şeh ri ni kur du ve bu ra sı kral lı ğın 

yı kıl dı ğı 1784 yı lı na ka dar Ara kan kralları-

nın ye ni mer ke zi ol du. Mer kez de otu ran 

Ara kan kral la rı 1531’e ka dar Ben gal’e bağ-

lı lı ğı nı sür dür dü ve bir asır bo yun ca Ara-

kan kra li yet sa ra yın da ül ke yö ne ti min de 

ve un van lar da çok faz la Ben gal müs lü man 

et ki si gö rül dü. Kral lı ğın başın da Bu dist bir 

kra lın bu lun ma sı na rağ men üst yöne tim-

de çok sa yı da müs lü man gö rev ya pı yor du. 

Müs lü man as ker ler den olu şan bir mu ha fız 

ala yı ku rul du ve baş şe hir de bir ca mi in şa 

edil di. Ara kan kral la rı Budist isim le ri nin 

ya nı sı ra müs lü man adı ve un van la rı al ma-

ya, bas tır dık la rı pa ra lar üze rin de ke li me-i 

şehâdet da hil ba zı müs lü man un van ve 

alâmet le ri ni kul lan ma ya başladı. Me selâ 

Na ra me ikh la, Sü ley man Şah adı nı alır ken 

ha le fi Meng Kha ri Ali Han, 1525-1531 yılla-

rı ara sın da taht ta otu ran Ara kan kra lı ise 

Ali Şah un va nı nı al mıştı. Ya kın dö nem Ara-

kan lı müs lü man li der ve ya zar lar (Ji la ni ve 
Yûnus gi bi), müslüman un van la rı kul la nan 

Ara kan lı kralların müs lü man ol duk la rı nı 

id dia ederken Myan mar lı ve Ba tı lı araş tır-

ma cı lar söz ko nu su kral la rın Müs lü man-

lık’tan zi ya de Bu dizm’e bağ lı kal dık la rı nı 

söy ler. Uzun bir sü re müs lü man isim ve 

un van la rı nın kul la nıl ma sı ve pa ra lar üze-

rin de Fars ça iba re le rin yer al ma sı Ben gal 

müs lü man sul tan lı ğı na ge çi ci bağ lı lı ğın bir 

alâme ti ola rak gö rül müş tür.

XVI. yüz yı lın or ta la rı na doğ ru Ara kan, 

Ben gal’de ki iç sa vaş tan fay da la nıp top rak-

la rı nı ku ze ye doğ ru ge niş let ti. Çi ta gong 

şeh ri üze ri ne çe şit li sal dı rı lar dü zen le di 

ve Do ğu Ben gal böl ge si ni iş gal et ti; 1076 

(1666) yı lı na ka dar Çi ta gong bir Ara kan 

va li si ta ra fın dan yö ne til di. Bu ara da Ara-

kan 1546’da do ğu da ki To un goo Kra lı Ta-

bins hwe ih ti’nin sal dı rı la rı nı ge ri püs kürt-

tü ve 1595’te Por te kiz li ler’in yar dı mıy la 

do ğu da ki Pe gu’yu zap tet ti. 350 par ça 

ci va rın da ki do nan ma sı ile sa hil le re hâkim 

kör fe ziy le ya kın te mas ha lin de bu lu nur ken 

ku ze yi de ka ra dan Do ğu Ben gal’in coğ rafî 

bir uzan tı sı ni te li ğin de dir. Ara kan kı yı la rı 

çok yer de ge niş kum sal la rıy la dik kat çe-

ker. Ba lık çı lık ve hin dis tan ce vi zi üre ti mi 

bu kı yı la rın baş lı ca ge lir kay na ğı dır.

Ta rihî geç mi şi milâttan ön ce ki dö nem-

le re ka dar uza nan Ara kan uzun asır lar 

ba ğım sız bir kral lık ola rak yö ne til di. Bu-

dist Ma ha mu ni Ta pı na ğı’nın da bu lun-

du ğu Dhan ya wa di şeh ri milâdî VI. yüz yı la 

ka dar kral lı ğın ana mer ke zi idi. VI. yüz-

yıl dan X. yüz yı lın or ta la rı na ka dar si yasî 

mer kez Dhan ya wa di’nin bi raz gü ne yin de 

yer alan Ve sa li şeh ri ol du. VI II. yüz yıl da 

Bu dizm böl ge ye gir di. Es ki den be ri var 

olan Hin du ve Brah man inanç ge le nek-

le ri de kıs men var lı ğı nı sür dür dü. Da ha 

son ra ki yüz yıl lar da Ara kan, Ben gal kör fe-

zin de ki ulus lar ara sı de niz ti ca re ti ne ka-

tı la rak eko no mik ba kım dan zen gin leş ti. 

Ti be to-Bur ma hal kı nın Pa gan böl ge si ne 

göç et me siy le bir lik te Ara kan’a Rak ha ing 

de ni len ye ni göç men top lu luk lar yer leş ti. 

Gü nü müz de kul la nı lan ve özel lik le Av ru pa 

dil le rin de yay gın lık ka za nan Ara kan is mi 

ve yer li kul la nım da ki Rak hi ne de bu ke-

li me den gel mek te dir. X. yüz yı lın or ta la-

rın dan iti ba ren Ve sa li’nin ye ri ne Lem ro 

baş şe hir ol du. Ara kan lı bir pren ses ba rış 

yap mak için do ğu da ki Pa gan Kra lı Anaw-

ratha’ya (1044-1077) gön de ril di ve ül ke bir 

sü re Pa gan’a bağ lı bir kral lık ha lin de yö-

ne til di. Pa gan’ın za yıf la ma sıy la bir lik te ye-

ni den ba ğım sız lı ğı nı ka za nan Ara kan XIII 

ve XIV. yüz yıl lar da La ung gret hâne dan lı ğı 

dö ne min de tek rar yük se li şe geç ti. 1237 

yı lın dan iti ba ren La ung gret’te ki ye ni baş-

şe hir den, ulus lar ara sı ti ca ret te rol ala rak 

Ben gal kör fe zin den Ca pe Neg ra is’e ka dar 

ti carî et ki si ni art tır dı. Bir ta raf tan Sey-

lan’ın (Sri Lan ka) Bu dist kül tü rel dün ya sı 

ile dos ta ne iliş ki ler ku rar ken di ğer ta raf-

tan Ben gal kör fe zin de müs lü man ti ca ret 

ge mi ci li ği nin ge liş me sin den fay da lan dı. 

Bu dizm, Sri Lan ka ile olan ulus lar ara sı 

ti ca ret sa ye sin de Ara kan’da iyi ce kök leş ti.

IX ve X. yüz yıl lar dan iti ba ren Hint, Arap 

ve İran asıl lı müs lü man tüc car ve de niz ci-

le rin ti ca ret yap mak ve ge mi le ri ni ta mir 

et mek ama cıy la Ara kan li man la rı na sık ça 

uğ ra ma la rı ve ba zı la rı nın yer li ka dın lar la 

ev le ne rek li man şe hir le ri ne yer leş me le ri 

ne ti ce sin de İslâmi yet böl ge de ba zı ka za-

nım lar el de et ti. Bu gün kü Myan mar ve 

Ara kan’da ki en es ki yer li müs lü man grup-

lar da bun la rın nes lin den gel mek te dir ler. 

Ay rı ca XI II. yüz yıl da Ben gal’de İslâmi yet’in 

ya yıl ma sın dan son ra kral lık ku zey den de 

İslâm di ni ve kül tü rü nün et ki si al tı na gir di. 

Bir le şik Dev let le ri ve Ba tı lı lar’ın gö zün de 

Ara fat’ın uğ ra dı ğı iti bar kay bı ve yi ne ona 

yö ne lik kıs men ken di si nin yol aç tı ğı, kıs-

men de en gel le ye me di ği, Fi lis tin yö ne-

tim çev re le rin de inkâr edi le mez şe kil de 

göz len mek te olan bü rok ra tik yoz laş ma, 

ka yı rı cı lık ve su is ti mal le re bağ lı ola rak Fi-

lis tin hal kı nın çe şit li ke sim le rin de or ta ya 

çı kan des tek kay bı nı da iyi de ğer len di re-

rek ba rış sü re ci ni bal ta la ma ve Ara fat’ı 

dev re den çı kar ma ham le le ri ne gi riş ti. 

Bu nun so nu cun da İs ra il or du su nun 2001 

Ara lık ayın da baş la tıp 2004 Eki mi ne ka-

dar sür dür dü ğü Ba tı Şe ria iş ga li sü re cin de 

Ara fat, Ra mal lah’ta ki -Mu kå taa di ye bi li-

nen- baş kan lık bi na sın da ku şa tı la rak fii len 

et ki siz ha le ge ti ril di. Bu sı ra da has ta la nıp 

sağ lık du ru mu iyi ce ağır laş tık tan son ra 

te da vi için Pa ris’e git me si ne izin ve ril di. 

Fi lis tin de nil di ğin de her ke sin ak lı na ilk ge-

len ta rih sel sim ge olan Ara fat 11 Ka sım 

2004’te te da vi al tın da bu lun du ğu as kerî 

has ta ha ne de ve fat et ti. An cak ya şa mı nı 

so na er di ren has ta lı ğın ni te li ği dün ya ya 

bil di ril me di (Abu rish, s. 300). Er te si gün 

Ra mal lah’ta ki ka rargâhı içe ri sin de def ne-

dil di. Son gün le rin de ya kı nın da bu lu nan 

ba zı Fi lis tin li ler, onu kı sa sü re de ölü me 

gö tü ren has ta lı ğa gı da sı na ze hir ka tan İs-

ra il li ler’in yol aç tı ğı na inan mak ta dır (Abu 
Sha rif, s. 251).
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ÿM. Lüt ful lah Ka ra man

– —ARAKAN

Myanmar’a bağlı bir bölge.˜ ™

Bu gün kü Myan mar’ın (Bur ma) gü ney-

ba tı sın da Ben gal kör fe zi nin do ğu sa hi lin de 

36.760 km°’lik yü zöl çü me sahip bir böl ge-

dir. Myan mar’ın di ğer yer le rinden Ara kan 

Yo ma adı ve ri len yük sek dağ sil si le siy le ay-

rıl dı ğı için uzun asır lar Bur ma lı lar’ın tam 

ola rak ele ge çi re me di ği bir yer ol muş tur. 

Ara kan’ın gü ney ke sim le ri sa hil den Ben gal 
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