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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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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 



104

ARAKAN

(Beng la deş) ve ya Hin dis tan’a bağ lan ma sı-

nı is te di ler. Sa vaş yıl la rın da Ben gal’e ka çan 

müs lü man lar da Ara kan’ın ku zey böl ge si-

ne yer le şen Çi ta gong lu göç men ler le bir lik-

te es ki köy le ri ne dön dü ler. Bur ma’nın ba-

ğım sız lı ğı ve Pa kis tan’ın ku ru lu şuy la il gi li 

gö rüş me ler ger çek leş me aşa ma sı na gi rin-

ce Ku zey Ara kan’da ki ay rı lık ta raf ta rı nın 

fa ali yet le ri iyi ce art tı. Tem muz 1946’da 

North Ara kan Mus lim Lea gue ku rul du, 

Tem muz 1947’de çok sa yı da ki Ara kan lı 

müs lü man li der But hi da ung, Ma ung daw 

ve Rat hi da ung şe hir le riy le çev re si nin Do ğu 

Pa kis tan’a da hil edil me si ni sağ la mak için 

Mu ham med Ali Cin nah ve di ğer Mus lim 

Lea gue li der le riy le gö rüş mek üze re Ka-

ra çi’ye git ti. Fa kat Cin nah, Bur ma lı lar’la 

bir ça tış ma ya gir mek ten ve Ara kan’da ay-

rı lık çı eği lim le ri des tek le mek ten ka çın dı. 

İn gi liz ler de Ara kan lı müs lü man la rın bu 

ta le bi ni ka bul et me di ler.

Ocak 1948’de Bur ma ba ğım sız lı ğı nı ka-

zan dık tan son ra gü ney de ki Bu dist sı ğın-

ma cı la rın Ku zey Ara kan’a dön me le ri ne 

izin ve ril di ve da ha ön ce müs lü man la ra 

ter ket tik le ri ara zi ve ev le ri ne yer leş ti ri le-

rek müs lü man nü fus gö çe zor lan dı. Bu-

nun üze ri ne Ara kan lı müs lü man grup la rın 

is yan la rı yay gın laş tı, dinî li der ler hal kı ci-

ha da ça ğı rıp ge ril la fa ali yet le ri ni baş lat tı. 

Ara kan lı müs lü man lar mü ca de le le ri ni yü-

rüt mek için “Mücâhidîn” adıy la bir teş kilât 

ku ra rak silâhlan dı lar ve di ğer eya let ler 

gi bi Bur ma Bir li ği içe ri sin de Ku zey Ara-

kan böl ge si nin müs ta kil bir eya let ol ma-

sı nı is te di ler. Ara kan lı müs lü man li der ler, 

9 Ha zi ran 1948 ta ri hin de Bur ma hü kü-

me ti ne gön der dik le ri mek tup ta Ka la dan 

neh ri nin ba tı ya ka sı ile Na af neh ri nin do-

ğu sun da ka lan böl ge nin Ara kan lı müs lü-

man la rın millî yur du ola rak ta nın ma sı nı, 

Mücâhidîn teş kilâtı na hu kukî sta tü ve ril-

me si ni, Ara kan lı müs lü man la rın Bur ma 

mil li yet le rin den bi ri sa yıl ma sı nı, dil le ri nin 

resmî dil ha lin de okul lar da öğ re til me si ni 

is te di ler. An cak bu is tek le ri so nuç suz kal-

dı. Mücâhidîn ör gü tü nün za man la 2000 ile 

5000 ki şi ara sın da silâhlı bir gü cü oluş tu, 

bun lar Ma ung daw ile But hi da ung ara sın-

da ki dağ lık böl ge ler de eği tim le ri ni sür dür-

dü ler. Böl ge den ve Çi ta gong’da ki müs lü-

man halk tan des tek al mak la bir lik te Do ğu 

Ben gal’den resmî bir des tek söz ko nu su 

de ğil di. Bur ma hü kü me ti ül ke nin di ğer 

yer le rin de ki ay rı lık çı ha re ket ler le mü ca-

de le eder ken Mücâhidîn ör gü tü kı sa sü-

re de Ku zey Ara kan’ın bü yük bir kıs mı nı 

de ne ti mi al tı na al dı. Ço ğu Ara kan lı müs lü-

man gi bi Mücâhidîn ör gü tü de Bur ma’dan 

ta ma men kop ma ye ri ne Bu dist Gü ney 

sı nır ol ma dı ğın dan bir çok Çi ta gong kö ken-

li müs lü man da Ara kan’a göç et ti. Her yıl 

Ara kan’ın pi rinç tar la la rın da iş bul mak 

için 20.000 ci va rın da Çi ta gong lu sı nı-

rı geç mek te ve ne hir ler de ki ula şım işi ni 

ço ğun luk la bu Ben gal kö ken li göç men ler 

yü rüt mek tey di. Bun la rın bir kıs mı ge ri dö-

ner ken ço ğun lu ğu Ara kan’a yer leş ti. XX. 

yüz yı lın baş la rı na doğ ru sa yı la rı ol duk ça 

ar tan göç men müs lü man la rın ken di le ri ne 

ait ca mi le ri, okul la rı ve ku rum la rı var dı. 

İn gi liz sö mür ge dö ne min de Ara kan lı müs-

lü man lar la Bu dist ler ara sın da baş lan gıç-

ta faz la bir so run çık ma ma sı na rağ men 

yay gın göç dal ga sı Ara kan lı Bu dist ler ile 

müs lü man lar ara sın da ger gin li ğin ya şan-

ma sı na yol aç tı. Özel lik le Hint kö ken li göç-

men müs lü man la ra kar şı Bu dist hal kın ve 

Bur ma millî ha re ke ti nin sal dı rı la rı art tı. II. 

Dün ya Sa va şı sı ra sın da İn gi liz ler’in Bur-

ma’dan ge ri çe kil me si ve 1942’de Ja pon-

lar’ın Ara kan’ı iş gal et me siy le bir lik te bu 

ger gin lik iyi ce tır man dı.

Sa vaş yıl la rın da Ara kan, Ja pon lar’ın Hin-

dis tan’a doğ ru ulaş tı ğı en uzak nok ta olur-

ken İn gi liz ler için de Ja pon lar’a kar şı bir 

cep he ni te li ğin de kal dı. Ja pon lar’ın ida re si 

al tın da bu lu nan Bu dist ler’in ço ğun luk ta 

ol du ğu Ara kan’ın gü ney böl ge sin den bin-

ler ce müs lü man ku ze ye doğ ru sü rül dü. 

Ni san 1942’de İn gi liz ler, Ara kan lı müs lü-

man lar dan mey da na ge len “be şinci güç” 

adıy la Ja pon lar’a kar şı bir ge ril la bir li ği 

oluş tur du. Bu bir lik te hiz met eden İn gi liz 

su bay la rı Ara kan lı müs lü man la ra as kerî 

ve tıbbî yar dım da bu lu nu yor du. İn gi liz 

de ne ti min de ki böl ge ler den Arakan lı mi-

lis kuv ve ti ve müs lü man lar, sa vaş yıl la-

rın da Ja pon lar’ı des tek le yen Ara kan lı Bu-

dist kom şu la rı na kar şı da çe şit li sal dı rı lar 

düzen le di ler ve on la rı gü ne ye doğ ru gö çe 

zor la dı lar. İki top lum ara sın da ki ça tış ma-

lar ne ti ce sin de ku zey de ki Bu dist halk gü-

ne ye, gü ney de ki müs lü man halk da ku ze-

ye doğ ru göç ede rek Ara kan’ın ku ze yin de 

müs lü man lar, gü ne yin de de Bu dist ler 

ço ğun lu ğu oluş tur du lar.

Ku zey de ki Ma ung daw ve çev re si ni el de 

tu tan İn gi liz ler Ocak 1945’e doğ ru Ara-

kan’ın bir çok böl ge si ni tek rar de ne tim 

al tı na al dı lar. Sa va şın ar dın dan Ara kan-

lı müs lü man la rın sta tü süy le il gi li ola rak 

İn gi liz ler’in ne tür va at ler de bu lun duk la rı 

bi lin me mek le bir lik te müs lü man li der ler, 

Ma ung daw böl ge sin de müs lü man la ra 

top rak ve ri le ce ği ne da ir İn gi liz ler’in ken di-

le ri ne va at te bu lun duk la rı nı ile ri sür dü ler. 

Ba zı müs lü man li der ler Ara kan’ın ku zey 

böl ge si nin Bur ma’dan ay rıl ma sı nı des-

tek ler ken ye ni ku ru lan Do ğu Pa kis tan’a 

ol du. İlk de fa 1517’de Mra uk-U şeh rin de 

bir ti ca ret mer ke zi açan Por te kiz li ler XVI. 

yüz yı lın son la rın dan iti ba ren ye ni ti carî üs-

ler ve im ti yaz lar el de et ti ler. Kar şı lı ğın da 

Ara kan’a as kerî tek nik yar dım, özel lik le 

ateş li silâh ya pı mın da ve top dö kü mün de 

uz man lar sağ la dı lar. 1634’te Ara kan Kra lı 

San dat hu dam ma, Hol lan da lı lar’a da baş-

şe hir Mra uk-U şeh rin de ti ca ret yap ma iz ni 

ver di. Ben gal’den ve Ku zey Hin dis tan’dan 

Ara kan’a ge ti ri len müs lü man tu tuk lu ve 

kö le le rin ya nı sı ra kra lın ko ru ma bir li ği ve 

or du da ki pa ra lı as ker le rin bir kıs mı müs-

lü man as ker ler den oluş mak tay dı. 1660’ta 

Bâbür lü Hü küm da rı Ev rengzîb’in kar de şi 

Şah Şücâ‘ın Ara kan’a sı ğın ma sı da ba zı 

müs lü man göç men le rin Ara kan’a ge lip 

yer leş me si ne yol aç tı. XVII. yüz yı lın son la-

rı na ka dar Ben gal üze ri ne or tak Ara kan-

Por te kiz sal dı rı la rı de vam et ti.

Ara kan XVI II. yüz yıl da Ben gal üze rin de-

ki et ki si ni kay bet me ye baş la dı ve is tik rar-

sız lık kral lı ğın gü cü nün Mra uk-U ve çev re-

siy le sı nır lı kal ma sı na yol aç tı. Bur ma’da ki 

Kon ba ung hâne da nı nın yük se li şe geç me-

siy le bir lik te Ara kan top rak la rı bu Bu dist 

hâne da nı nın he de fi ha li ne gel di. Bur ma 

Kon ba ung Kra lı Bo daw pa ya, 1784’te Ara-

kan’ı iş gal ede rek kra lı nı Bur ma’nın baş-

şeh ri Ama ra pu ra’ya sür dü. Ara kan kra lı ve 

kra li yet ai le siy le bir lik te 20.000 ci va rın da ki 

Ara kan nü fu su nu Bur ma’nın or ta ke sim-

le ri ne göç et tir di. 1784-1824 yıl la rı ara sın-

da Ara kan, Bur ma Kon ba ung hâne da nı na 

bağ lı bir böl ge ha lin de yö ne til di. Ara kan 

hal kı 1790-1795 yıl la rın da ağır ver gi ye tâbi 

tu tul du. Za li ma ne yö ne tim se be biy le çok 

sa yı da Ara kan lı müs lü man, İn gi liz yö ne-

ti mi al tın da ki Ben gal’e kaç tı ve özel lik le 

Coxs Ba zar ve Çi ta gong yö re si ne sı ğın mak 

zo run da kal dı. 1811’de Ara kan lı li der Chin 

Pyan’ın is yan et me siy le bir lik te Ara kan’da-

ki sı nır ça tış ma la rı iyi ce art tı. 1815’te Chin 

Pyan’ın ve 1819’da Bo daw pa ya’nın ölü mü 

ger gin lik le ri azalt ma dı. 1821-1822 yıl la rın-

da Bur ma lı Ge ne ral Ma ha Ban du la muh-

te mel İn gi liz saldırısına kar şı Ara kan’da 

ko nuş lan dı. Onun Ara kan’dan Ran go on’a 

des tan sı yü rü yü şü şeh ri kur tar ma ya yet-

me di. 1824-1826 ara sın da vu ku bu lan bi-

rin ci İn gi liz-Bur ma sa va şı so nu cun da im-

za la nan Yan da bo Ant laş ma sı ge re ğin ce 

Ara kan’ın yö ne ti mi Te nas se rim böl ge siy le 

bir lik te İn gi liz ler’e dev re dil di (1826).

İn gi liz sö mür ge yö ne ti mi sı ra sın da iş 

gü cü nü kar şı la mak ama cıy la İn gi liz ler ta-

ra fın dan Ara kan’a göç ler teş vik edil di ve 

da ha ön ce Çi ta gong’a gi den çok sa yı da ki 

Ara kan lı müs lü man mem le ke ti ne dön dü. 

Ben gal ile Ara kan ara sın da her han gi bir 
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çok azı Ka man lar adıy la ka yıt yap tı ra rak 

ger çek nü fus cüz da nı ala bil di. 1824 ta ri hi 

bi linç li bir şe kil de se çil miş ti; çün kü er te si 

yıl baş la yan bi rin ci İn gi liz-Bur ma sa va şı ve 

son ra sın da ku ru lan İn gi liz ida re si sı ra sın da 

Hin dis tan’dan ve Çin’den çok sa yı da göç-

men ser best çe ül ke ye göç et miş ti. Bur ma 

or du su bu göç men yer le şim ci le rin nes lin-

den ge len le ri gü ven lik ris ki oluş tu ran et-

nik grup lar ola rak gör dü, bun la rın hiç bi ri 

si yasî bir ma ka ma ve dev let da ire si ne ge ti-

ril me di, or du da gö rev ala ma dı. Bu du rum, 

ken di le ri ni öte den be ri Bur ma va tan da şı 

ola rak gö ren Ara kan müs lü man la rı ara-

sın da bü yük bir öf ke ye yol aç tı. Sö mür ge 

dö ne mi bo yun ca sı nı rın iki ta ra fın da bu lu-

nan la rın bir bi riy le ara sın da ki ya kın te mas-

la rı, yer li ve göç men müs lü man lar ara sın-

da ki yay gın ev li lik ve kay naş ma se be biy le 

ki min yer li, ki min göç men kö ken li ol du ğu 

hu su sun da ka rar ver mek zor du.

1989 yı lın da as kerî hü kü met ül ke nin 

adı nı Myan mar ola rak de ğiş tir di. Ül ke de-

ki bir çok yer adıy la bir lik te Ara kan’ın adı 

Rak hi ne, baş şe hir Ran go on da Yan gon 

ol du. Ay rı ca hü kü me tin Ara kan’ın ku ze-

yin de ki müs lü man yer le şim yer le rin de 

uy gu la dı ğı sı nır kal kın ma prog ra mı çer-

çe ve sin de bir çok müs lü man kö yü kal dı-

rıl dı ve müs lü man la ra ait ara zi ler dev let-

leş ti ril di; yer le ri ne Bur ma lı ve Rak hi ne li 

Bu dist ler yer leş ti ril di. Müs lü man la rın 

li der le ri tu tuk la nıp hap se atıl dı; ba zı la rı 

Myan mar or du su ta ra fın dan top la na rak 

yol ya pı mın da, kamp lar da ve li man lar-

da zo run lu ça lış ma ya tâbi tu tul du. Or du 

men sup la rı nın as kerî ope ras yon la rı ve 

kim lik kart la rı nı de net le me kap sa mın da 

öl dür me, iş ken ce, köy le rin den çı kar ma, 

ev ve ca mi le ri ni yık ma gi bi olay lar ya şan-

dı. İki top lum ara sın da ki ça tış ma la rın 

şid det len me si, çe şit li soy gun, ci na yet ve 

te ca vüz olay la rı nın art ma sı, müs lü man-

la ra ait ev le rin ya kı lıp yı kıl ma sı üze ri ne 

1991-1992 yıl la rın da 200.000’in üze rin-

de ki Ara kan lı müs lü man tek rar Na af neh-

ri ni ge çip Beng la deş’e sı ğın dı. Beng la deş 

bun la rı ge çi ci mül te ci ola rak ka bul et ti ve 

gi riş le re ba zı sı nır la ma lar ge tir di. Ni san 

1991’den iti ba ren Beng la deş’e sür gün 

edi len ve ka çan mül te ci le rin sa yı sı nın Ha-

zi ran 1992’de 210.000 ile 220.000 ara-

sın da ol du ğu be lir til mek te dir. Myan mar 

hü kü me ti üze rin de gi de rek ar tan ulus lar 

ara sı bas kı ne ti ce sin de 28 Ni san 1992 ta-

ri hin de Beng la deş ve Myan mar Dı şiş le ri 

ba kan la rı mül te ci le rin ge ri dön me le ri için 

bir an laş ma im za la dı. An cak bu de fa mül-

te ci le re ge ri dö nüş için zor la ma ya pıl ma-

ya ca ğı gi bi nü fus cüz da nı ol ma yıp ül ke de 

Ara kan’da ki bin ler ce müs lü man ev le ri ni 

ter ke dip Beng la deş’e sı ğın dı. Ba zı müs lü-

man grup lar da Ka ren ler gi bi di ğer gay ri 

müs lim azın lık grup la rıy la it ti fak lar ku-

ra rak mü ca de le ye de vam et ti ler. Ma yıs 

1976’da ken di top lum la rı için oto no mi 

is te yen on üç teş kilât as kerî iş bir li ği yap-

ma ka ra rı al dı, bun lar ara sın da Ara kan’ı 

tem si len Ro hing ya Pat ri otic Front da var-

dı. 1978’de Ge ne ral Ne Win li der li ğin de ki 

as kerî yö ne tim müs lü man lar da hil bü tün 

azın lık grup la rı nı bas tır ma ya ça lış tı. Beng-

la deş’ten ka çak göç men le rin ül ke ye gi-

ri şi ni ön le mek ama cıy la hü kü met Şu bat 

1978’de Na ga Min (Dra gon King) de ni len 

bir kam pan ya baş lat tı. Bü tün prob lem li 

böl ge ler de ki nü fu su ye ni den kay de de rek 

Bur ma va tan da şı olup ol ma dık la rı nı be lir-

le me ye ve ya hu ku ken ya ban cı yer le şim ci-

ler ola rak sı nıf la ma ya ça lış tı. Müs lü man-

la rın ço ğun lu ğu okur ya zar de ğil di ve çok 

azı va tan daş lık bel ge le ri ni gös te re bil di. 

Bu ope ras yon lar sı ra sın da bin ler ce müs-

lü man öl dü rül dü; Ağus tos 1978’e doğ ru 

200.000 ci va rın da müs lü man Beng la deş’e 

kaç mak zo run da kal dı ve ço ğu or man lık 

alan lar da sak lan dı. Beng la deş’te ki mül te-

ci ler den 20.000 ka da rı Bir leş miş Mil let ler 

Mül te ci ler Ko mi ser li ği’nin Coxs Ba za ar’da-

ki kam pı na yer leş ti ril di.

Ulus lar ara sı bas kı ne ti ce sin de, Tem muz 

1979’da Bur ma ve Beng la deş hükü met le-

ri nin 200.000 ci va rın da ki mül te ci nin Ara-

kan’a ge ri dön me si hu su sun da bir an laş-

ma im za la ma la rı na rağ men gü ven lik ge-

rek çe siy le mül te ci le rin ço ğu ge ri dön mek 

is te me di. Beng la deş as kerî kuv vet le ri nin 

bas kı sı ve mül te ci le re yiyecek yar dı mı nın 

kı sıl ma sı üze ri ne 10.000 ci va rın da ki mül-

te ci çe şit li has ta lık lar ve ye ter siz bes len me 

yü zün den öl dü. Kamp lar da ölüm le ve yok-

sul luk la kar şı kar şı ya ka lan mül te ci ler den 

190.000 ka da rı 1979 yı lı so nu na doğ ru 

dön mek zo run da kaldı. An cak Bur ma hü-

kü me ti Ara kan’a ge ri dö nen le rin es ki köy-

le ri ne yer leş me le ri ne en gel ol du; ye ni ev-

ler, okul lar ve ca mi ler yap ma la rı na ve es ki 

iş yer le ri ni aç ma la rı na izin ver me di. Hü-

kü me tin müs lü man la rı Ara kan’dan çı ka-

ra ca ğı en di şe si, ken di le ri ni mağ dur eden, 

15 Ekim 1982 ta rih li ye ni va tan daş lık ka-

nu nu nun uy gu la ma ya kon ma sıy la bir lik te 

te yit edil di. Bu ka nu na gö re Bur ma hal kı 

1824 yı lın dan ön ce ül ke de yer le şik olan 

Ka çin, Ka yah, Ka ren, Mon, Ara kan Bu-

dist le ri, Şan ve di ğer et nik grup la rın nes-

lin den ge len ler den iba ret ti. Ara kan’da ki 

müs lü man lar ise ta ma men ya ban cı ka çak 

göç men ler ka te go ri si ne alı na rak ken di le ri-

ne ya ban cı ka yıt ser ti fi ka sı ve ril di. Sa de ce 

Ara kan’dan ay rıl ma yı is te me si ne rağ men 

1948 ve 1949 yıl la rın da hü kü met le ya pı lan 

gö rüş me ler yi ne so nuç ver me di. Ara kan 

me se le si yü zün den Bur ma ile iliş ki le ri bo-

zu lan Pa kis tan hü kü me ti nin sı nı rı ka pat-

ma ça ba la rı da et ki siz kal dı. 1951 yı lın dan 

iti ba ren hü kü met kuv vet le ri Mücâhidîn 

ge ril la la rı na kar şı ge niş çap lı as kerî ope-

ras yon lar dü zen le me ye baş la dı. Ka sım 

1954’te baş la yan Man so on ope ras yo nu 

ile Mücâhidîn ha re ke ti çö ker til di ve mer-

kez le ri ele ge çi ri le rek li der le ri öl dü rül dü.

1960 yı lın da Baş ba kan U Nu, Ara kan 

me se le siy le il gi li bir araş tır ma ko mis yo nu 

ku ra rak so run la rı tes bit et me ye ça lış tı. 

Ara kan müs lü man la rı adı na ko nu şan Ro-

hing ya As so ci ati on of Ula ma, Ku zey Ara-

kan’da ken di ye rel mec li si olan özerk bir 

böl ge oluş tu rul ma sı nı ta lep et ti; bu özerk 

böl ge nin doğ ru dan Ran go on’da ki mer kezî 

hü kü me te kar şı so rum lu ol ma sı, eği tim, 

kül tür ve eko no mik alan lar da mer kez den 

des tek al ma sı is ten di. Ku zey de ki müs lü-

man halk ve on la rın Bur ma par la men-

to sun da ki müs lü man tem sil ci le ri Ku zey 

Ara kan’ın doğ ru dan mer kezî hü kü me te 

bağ lan ma sı nı is ter ken Bu dist ler’in ço-

ğun luk ta ol du ğu gü ney de azın lık ta ka lan 

müs lü man lar ku zey de ay rı bir müs lü man 

böl ge si oluş tu rul ma sı na olum lu bak ma dı. 

On lar Ara kan’ın bir bü tün ha lin de ko run-

ma sı nı ve eya let or gan la rın da dö nü şüm-

lü ola rak Bu dist ler’in ve müs lü man la rın 

yer al ma sı nı ön gö ren bir dü zen le me yi 

sa vun du lar. 1 Ma yıs 1961 ta ri hin de Bur-

ma hü kü me ti Ku zey Ara kan’da Ma ung-

daw, But hi da ung ve Ba tı Rat he da ung’u 

kap sa yan böl ge de Ma yu Sı nır İda re si’nin 

(Ma yu Fron ti er Ad mi nis tra ti on) ku ru lu şu-

nu ilân et ti. Bu dü zen le me böl ge de as kerî 

yö ne ti min ku rul ma sı nı ve çok kısmî bir 

oto no mi yi ön gör me si ne rağ men Ro hing-

ya li der li ği bu nu ka bul et ti. Mart 1962’de 

Ge ne ral Ne Win li der li ğin de ku ru lan as kerî 

dar be yö ne ti mi, Ma yu Sı nır İda re si’ni mu-

ha fa za et mek le bir lik te ül ke nin bir li ği ni 

ko ru ma için azın lık ta lep le riy le il gi li bü tün 

si yasî fa ali yet le ri ya sak la dı. İle ri ki yıl lar da 

Beng la deş sı nı rı na ya kın or man lık te pe-

ler de çe şit li müs lü man grup lar var lık la rı nı 

yer al tı fa ali yet le riy le de vam et ti re bil di ler.

Ara lık 1971’de Beng la deş, Pa kis tan’dan 

ay rı la rak ba ğım sız bir dev let ol du ğun da 

ay rıl ma ya kar şı çı kan Ben gal li ler, Ara kan 

böl ge si ne kaç tı. Yak la şık 17.000 Ben gal-

li tek rar ül ke le ri ne dö ner ken önem li bir 

kıs mı Ara kan’da kal dı. 1974’te Ara kan’ın 

ta ma mı na res men bir eya let sta tü sü 

ve ril di. An cak 1975’in baş la rın da Bu-

dist hal kın sal dı rı la rı nın art ma sı üze ri ne 
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Ma ung daw’da 212.104 ve But hi da ung’da 

140.641 ol mak üze re top lam 352.745 nü-

fus tes bit edil miş tir. 1983 yı lı nü fus sa-

yı mı na gö re Rak hi ne eya le tin de ki bü tün 

müs lü man lar nü fu sun % 24,3’ünü oluş-

tu ru yor du. Bu dist ler yer li halk tan ka bul 

edi lir ken Ro hing ya müs lü man la rı dev let 

ta ra fın dan ta nı nan 130 ci va rın da ki yer-

li et nik grup içe ri sin de de gö rül me di ve 

“Ben gal li yer le şim ci ler” di ye kay de dil di. 

Bir leş miş Mil let ler ra por la rı na gö re gü nü-

müz de Myan mar’ın Ma yo sı nır böl ge sin-

de ya şa yan yak la şık 800.000 ci va rın da ki 

Ro hing ya müs lü ma nı va tan daş ola rak 

ka bul edil me mek te dir. Bü yük ço ğun lu-

ğu (300.000) Beng la deş’te ol mak üze re 

Pa kis tan, Su udi Ara bis tan, Kör fez ül ke-

le ri, Tay land ve Ma lez ya gi bi ül ke ler de de 

bir o ka dar Ara kan lı müs lü ma nın ya şa dı ğı 

bi lin mek te dir. Dev let siz ol ma ve mül te-

ci ko nu mun da bir ya şam la kar şı kar şı ya 

ka lan Ara kan lı müs lü man la ra hü kü met 

ta ra fın dan se ya hat et me, iş ye ri aç ma, 

eği tim ve sağ lık imkânla rın dan fay da lan-

ma, hat ta ev li lik iz ni al ma ve cep te le fo nu 

sa hi bi ola bil me gi bi bir çok alan da çe şit li sı-

nır la ma lar ge ti ril miş, dinî ve et nik ba kım-

dan ayı rım cı po li ti ka la ra tâbi tu tul muş tur.
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ça tış ma lar dan duy duk la rı en di şe yi di le 

ge tir me le ri ne rağ men Myan mar hü kü-

me ti so ru nu sa de ce top lum lar ara sı bir 

ça tış ma ola rak gör dü. Bir leş miş Mil let-

ler’in uz man la ra ha zır lat tı ğı ra por lar da 

Ara kan’da müs lü man la ra kar şı öte den 

be ri en şid det li ayı rım cı po li ti ka lar ve uy-

gu la ma la rın ya pıl dı ğı te yit edil me si ne ve 

26 Ka sım 2012 ta ri hin de Bir leş miş Mil let-

ler Ge nel Ku rulu’ nun al dı ğı yap tı rım gü cü 

ol ma yan bir ka rar da Myan mar hü kü me-

ti ne ya pı lan, va tan daş lık da hil Ara kan-

lı müs lü man la rın in sanî hak la rı na say gı 

gös te ril me si çağ rı sı na rağ men hü kü met 

yet ki li le ri bu ko nu da ge ri adım at ma dı. 

Ara kan lı Bu dist ra hip ler le Myan mar hü-

kü met yet ki li le ri Ara kan lı müs lü man la rın 

ken di le ri ni ka bul ede cek üçün cü bir ül ke ye 

göç et me le ri ni is te di. Myan mar hal kı ve 

Bu dist ra hip ler, İslâm İş bir li ği Teş kilâtı’nın 

böl ge de bir büro açma pla nı na kar şı da 

şid det li protestolar gös ter di ler.

Ara kan lı Bu dist ler bu gün ken di le ri ni 

Rak hi ne li ola rak ta nım lar ken müs lü man-

lar da ha çok Ro hing ya is mi ni kul lan mak-

ta dır. Ne re den gel di ği tar tış ma lı ol mak-

la bir lik te Ro hing ya is mi, ilk de fa 1950’li 

yıl lar dan iti ba ren Ara kan lı müs lü man 

li der ler ta ra fın dan yay gın bi çim de kul la-

nıl ma ya baş lan mış tı. Ara kan lı müs lü man 

ya zar lar bu ke li me nin “mer ha met li” an la-

mı na ge len Arap ça “rah me”den gel di ği ni 

ve za man la “ro hang” ve ya “ru hong” şek-

lin de söy len di ği ni ile ri sü rer ler. Do la yı sıy la 

on lar Ro hing ya lar’ın Ara kan’a ge lip yer le-

şen Arap, İran ve Hint asıl lı tüc car, sa vaş çı 

ve da vet çi le rin so yun dan gel dik le ri ni ve 

uzun asır lar dan be ri böl ge de ya şa dık la rı nı 

söy ler ken Myan mar hü kü me ti ve hal kı nın 

ço ğun lu ğu bun la rı Beng la deş’ten ge len 

Ben gal li müs lü man lar ola rak gör müş ler-

dir. An cak Ro hing ya kav ra mı nın XVI. yüz-

yıl da Ben gal kö ken li Hin du ve müs lü man-

la rın kul lan dı ğı “rak ha ing” ke li me si nin 

de ği şik bir söy le ni şi ol du ğu da ifa de edi lir.

Ha nefî mez he bi ne men sup olan Ara-

kan lı müs lü man la rın bü yük ço ğun lu ğu 

gü nü müz de Rak hi ne eya le ti nin Ma yo 

sı nır böl ge sin de ki Ma ung daw ve But hi-

da ung şe hir le riy le çev re sin de ya şa mak-

ta dır, eya let için de ki nü fus oran la rı % 

25 ci va rın da dır. Rak hi ne eya le tin de ki nü-

fu sun ço ğun lu ğu nu Rak hi ne li Bu dist ler 

oluş tu rur ken bu ra da dev let ta ra fın dan 

ta nı nan ve va tan daş olan Ka man lar, Ka-

mi ler, Da ing net ler, Ma yagy ler, Myo eler, 

Thet ler gi bi di ğer kü çük et nik grup lar ve 

müs lü man top lu luk lar da ya şa mak ta dır. 

1961’de müs lü man la rın Ara kan’da ki top-

lam nü fu su 300.000 ci va rın da idi. 1977’de 

es ki den be ri ya şa dı ğı nı is pat eden ler de 

ka bul edi le cek ti. As kerî ida re nin sal dı rı-

sın dan kor kan mül te ci ler, Ara kan’a ge-

ri dön me le ri ve ora da yer leş me le ri için 

ulus lar ara sı ba ğım sız bir gö ze ti min dev-

re ye gir me si ni is te di ler. Ka sım 1992’de 

Myan mar hü kü me ti ile Bir leş miş Mil let ler 

Mül te ci ler Yük sek Ko mi ser li ği ara sın da bir 

iyi ni yet an laş ma sı im za la na rak teş kilâtın 

Ara kan’da bü ro aç ma sı na imkân sağ lan dı. 

Beng la deş hü kü me ti de Bir leş miş Mil let-

ler Mül te ci ler Yük sek Ko mi ser li ği yet ki li-

le ri nin kamp la ra gir me si ne izin ve re rek 

gö nül lü ge ri dö nüş le ri teş vik et ti. 1993’te 

50.000 ci va rın da ki mül te ci ge ri dö ner ken, 

bu sa yı 1996 yı lı so nu na doğ ru 200.000’e 

ulaş tı. Ara kan’a dö nen mül te ci le re kar şı 

mi sil le me sal dı rı la rı nın ya şan ma sı üze ri-

ne bir kaç bi ni tek rar Beng la deş’e dön dü.

Bu ara da 1980’li ve 1990’lı yıl lar da bin-

ler ce Ara kan lı müs lü man, Myan mar ve 

Beng la deş’ten çe şit li yol lar la baş ta Su udi 

Ara bis tan ol mak üze re Or ta do ğu ül ke le ri-

ne, Ma lez ya ve Pa kis tan da hil di ğer As ya 

ül ke le ri ne göç et ti. Mü ca de le le ri ni de-

vam et tir mek ve ses le ri ni du yur mak için 

1999’da Ara kan Ro hing ya Is la mic Front, 

2000 yı lın da da Ro hing ya So li da rity Or ga-

ni sa ti on ve Uni ted Is la mic Or ga ni sa ti on 

of Bur ma gi bi çe şit li teş kilâtlar kur du lar. 

Ana mer kez le ri Beng la deş’te bu lu nan bu 

ha re ket le rin tem sil ci le ri ba zı müs lü man 

ül ke ler den ve ulus lar ara sı ku ru luş lar dan 

des tek al mak için ça ba la ma la rı na rağ men 

İslâm ül ke le ri da hil ulus lar ara sı top lum 

Ara kan müs lü man la rı nın so run la rı na çok 

az il gi duy du. 2006 yı lın da Gü ney do ğu As-

ya ül ke le ri ne ye ni bir göç dal ga sı daha ya-

şan dı. Ekim 2006’dan Ocak 2008’e ka dar 

sa de ce Ma lez ya’ya 6000 ki şi git ti. Ülke de ki 

as kerî yö ne tim se be biy le dı şa rı ya ka pa lı 

olan Myan mar’a Tür ki ye de an cak 2012 

yı lı ça tış ma la rın dan son ra Ara kan’da za-

rar gö ren müs lü man ve Bu dist hal ka Türk 

Kı zı la yı ve çe şit li yar dım ku ru luş la rı va sı ta-

sıy la des tek su na bil di.

2012 yı lın da tek rar şid det li ça tış ma la rın 

ya şan ma sı üze ri ne Myan mar hü kü me ti 12 

Ha zi ran 2012’de eya let te ola ğan üs tü hal 

ilân et ti. Olay lar sı ra sın da müs lü man la ra 

ait on ye di ca mi ile Bu dist ler’in on dört 

ma nas tı rı ve üç oku lu tah rip edil di. Bu ça-

tış ma lar dan 24.215 Rak hi ne li ve 28.012 

“Ben gal li” ol mak üze re top lam 52.227 

ki şi et ki len di. Ekim 2012’de ki ça tış ma lar-

da sek sen dört ki şi ha ya tı nı kay be der ken 

129 ki şi ya ra lan dı; 2950 ev tah rip edil di, 

on dört dinî ya pı ve se kiz çel tik fab ri ka-

sı ya kıl dı. Bir leş miş Mil let ler, İslâm İş-

bir li ği Teş kilâtı ve bir çok ül ke böl ge de ki 
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Yir mi se kiz Pey gam ber (1963), Ço cuk 

ve İslâm (ço cuk lar için dinî, ahlâkî ya-
zı lar, 1968), Ge lin Can lar Bir Ola lım 

(1972), Mus ta fa Ke mal’le 1000 Gün 

(1993), Mus ta fa Ke mal’in An ka ra’sı 

(1994), Ba tı Ana do lu ve Ru me li Ev-

li ya la rı (İs tan bul 2003). Oyun: Boz kır 

Gü zel le me si (Dev let Ti yat ro la rı’nda sah-
ne len miş tir, 1974-1975), Öy le Bir Nev ci-

van (1979), Ala ca Ka ran lık (1981), İm-

pa ra to run İki Oğ lu (1983), Kar Yağ dı 

Ha tun (İs tan bul Dev let Ope ra ve Ba le si 
ta ra fın dan sah ne len miş tir, 1986), Afi fe 

Ja le (Se lim İle ri ile bir lik te, 1987-1988’de 
sah ne len miş tir), Ca hi de (1990), Bal lar 

Ba lı nı Bul dum (Dev let Ti yat ro la rı’nda 
sah ne len miş tir, 1991), Sa vaş Yor gu nu 

Ka dın lar (1992), Kuvâ-yı Mil li ye Ka-

dın la rı (1997).
BİB Lİ YOG RAF YA :

Beh çet Ne ca ti gil, Ede bi ya tı mız da İsim ler Söz-
lü ğü, İs tan bul 1983, s. 40; Ni had Sa mi Ba nar lı, Ki-
tap lar ve Por tre ler (İs tan bul 1985), İs tan bul 2009, 
s. 168-172; İh san Işık, “Araz, Ne zi he”, Ya zar lar 
Söz lü ğü, İs tan bul 1998, s. 69; İn ci En gi nün, Cum-
hu ri yet Dö ne mi Türk Ede bi ya tı, İs tan bul 2001, 
s. 292; Se ma Uğur can, Ede bi ya tı mız: Ya zar lar, 
Me se le ler, İs tan bul 2012, II, 357-359; “Araz, Ne-
zi he”, TDEA, I, 151; “Araz, Ne zi he”, Tan zimat’-
tan Bu gü ne Ede bi yat çı lar An sik lo pe di si, İs tan-
bul 2003, I, 110-111.

ÿAb dul lah Uç man

– —ARJANTÝN
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Ku zey de Bo liv ya ve Pa ra gu ay, ku zey do-

ğu da Bre zil ya ve Uru gu ay, ba tı da Şi li ile 

kom şu dur. Ül ke nin do ğu ve gü ney do ğu su 

At las Ok ya nu su kı yı la rı ile sı nır la nır. Resmî 

adı Ar jan tin Cum hu ri ye ti (Re pub li ca Ar gen ti-

na), yü zöl çü mü 2.791.810 km°’dir. Nü fu su 

41.119.000 (2012), baş şeh ri Bue nos Ai res 

(3.776.000), nü fu su 700.000’i aşan di ğer 

kö şe ya zar lı ğı yap tı. Mey dan La ro us se, 

La ro us se Genç lik ve Tür ki ye an sik lo pe-

di le ri nin yö ne ti min de gö rev al dı; Kay nak 

Ki tap lar Ya yı ne vi’nin ku ru cu la rı ara sın-

da bu lun du. 1950’li yıl lar da Türk-İslâm 

dün ya sı nın ön de ge len mânevî kah ra-

man la rı nı ken di ne öz gü bir an la yış la ta-

nıt tı ğı bi yog ra fik ro man la rıy la ta nın dı. 

Eser le rin de bu ki şi le rin çağ daş ha yat la 

na sıl bağ daş tı rı la bi le ce ği ni gös ter me ye 

ça lış tı. Özel lik le Ana do lu Ev li ya la rı ad lı 

ese rin de Ah med Ye sevî’den baş la ya rak 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Yûnus Em-

re, Ha cı Bektâş-ı Velî, Sa rı Sal tuk, Mer kez 

Efen di, Ge yik li Ba ba, Aziz Mah mud Hüdâyî 

ile Ke nan Rifâî’ye ka dar Ana do lu’yu ay dın-

la tan gö nül sul ta nı eren le rin ya şa yış la rı nı 

hikâye et ti. Ay rı ca Ana do lu halk tö re le-

ri ni, özel lik le ka dın gi yim ve süs eş ya la-

rı nın özel lik le ri ni, bun lar la il gi li bir ta kım 

anek dot la rı der le di, Ana do lu ka dın la rı baş 

süs le me le rin den bir ko lek si yon mey da na 

ge tir di. Or ta Ana do lu yö rük le ri ara sın da 

yap tı ğı araş tır ma la rı “Kırk Pen ce re li Ko-

nak” adıy la tef ri ka ha lin de Ye ni Sa bah 

ga ze te sin de ya yım la dı.

Ga ze te ci lik ala nın da ki hiz met le rin den 

do la yı 2003 yı lın da Bur han Fe lek Ba sın 

Ödü lü’nü alan Ne zi he Araz, bir kıs mı Kent 

Oyun cu la rı ve Dev let Ti yat ro la rı ta ra fın dan 

sah ne le nen çe şit li oyun lar ve se nar yo lar 

ka le me al dı, te le viz yon da özel lik le ka dın lar 

için ku şak prog ram la rı ha zır la dı. Te le viz-

yon için yaz dı ğı on oyun se ri ha lin de ya-

yım lan dı (1973). Türk ta ri hin de yir mi se kiz 

ka dı nın ha yat hikâye le ri ni “Ka dın Eren ler” 

adıy la an lat tı ğı in ce le me si Ye ni İs tan bul 

ga ze te sin de tef ri ka edil di (1975).

Hiç ev len me yen Ne zi he Araz, ge ri de 

bir çok eser bı ra ka rak ha ya tı nın son gün-

le ri ni ge çir di ği Mal te pe Hu zu re vi’nde 26 

Tem muz 2009’da öl dü ve Ye ni köy Me zar-

lı ğı’na def ne dil di. Ölü mün den son ra kız 

kar de şi Ve ci he Bü yü kak soy’un to ru nu Jey-

da El sas ser’in yö net men li ğin de “Be yond 

Words” adıy la hak kın da bir bel ge sel film 

ha zır lan mış tır (2010).

Eser le ri. Şi ir: Be nim Dün yam (1950), 
Yal nız Ağaç (1951), Bir Kır mı zı Gül 

(1994). Bi yog ra fi-İn ce le me: Ke nan Rifâî 

ve Yir min ci As rın Işı ğın da Müs lü man-

lık (İs tan bul 1951, Sâmi ha Ay ver di, Sa fi-
ye Erol ve So fi Hu ri ile bir lik te), Fa tih’in 

Derûnî Ha ya tı (1953), Ana do lu Ev li ya-

la rı (İs tan bul 1958), Pey gam ber ler Pey-

gam be ri Haz ret-i Mu ham med (1960), 
Haz ret-i Pey gam be rin To run la rı (1960), 
Dert li Do lap (Yûnus Em re’nin ha ya tı, 
1961), Aşk Pey gam be ri Mevlâna’nın 

Ro ma nı (1962; Aşk Pey gam be ri, 1985), 

in Ara kan and the Mus lim Na mes of Ara ka ne se 
Kings: A Re as sess ment”, Jo ur nal of the Asi atic 
So ci ety of Bangla desh, XXXI/1, Dac ca 1986, s. 
17-23; M. W. Char ney, “Cri ses and Re for ma ti on 
in a Ma ri-time King dom of So ut he ast Asia: For-
ces of Ins ta bi lity and Po li ti cal Di sin teg ra ti on in 
Wes tern Bur ma (Ara kan), 1603-1701”, JES HO, 
XLI/2 (1998), s. 185-219; a.mlf., “Ara kan, Min 
Ya zag gi and the Por tu gu ese: The Re la ti ons hip 
bet we en the Growth of Ara ka ne se Im pe ri al Po-
wer and Portu gu ese Mer ce na ri es on the Frin ge of 
Ma in land So ut he ast Asia, 1517-1617”, SO AS 
Bul le tin of Bur ma Re se arch, III/2, Lon don 2005, 
s. 974-1145; A. Selth, “Bur ma’s Mus lims and the 
War on Ter ror”, Stu di es in Conf lict and Ter ro-
rism, XXVII/2, Was hing ton 2004, s. 107-126; A. 

Chan, “The De ve lop ment of a Mus lim Enc la ve in 
Ara kan (Rak hi ne) Sta te of Bur ma (Myan mar)”, 
SO AS Bul le tin of Bur ma Re se arch, III/2 (2005), s. 
396-420; J. P. Lei der, “For ging Budd hist Cre den-
ti als as a To ol of Le gi ti macy and Eth nic Iden tity: 
A Study of Ara kan’s Sub jec ti on in Ni ne te enth-
Cen tury Bur ma”, JES HO, LI/3 (2008), s. 409-459; 
a.mlf., “Ara kan aro und 1830: So ci al Dis tress and 
Po li ti cal Ins ta bi lity in the Early Bri tish Pe ri od”, 
Ara ka ne se Re se arch Jo ur nal (Bang la desh), II 
(2008), s. 5-24; S. N. Par ni ni, “The Cri sis of the 
Ro hing ya as a Mus lim Mi no rity in Myan mar and 
Bi la te ral Re la ti ons with Bang la desh”, JIM MA, 
XXXI II/2 (2013), s. 281-297; N. Kip gen, “Conf lict 
in Rak hi ne Sta te in Myan mar: Ro hing ya Mus lims 
Co nun drum”, a.e., s. 298-310; “Bir man ya”, Ge-
li şim Bü yük Coğ raf ya An sik lo pe di si, İs tan bul, 
ts., IX, 2401; K. Ne mo to, “The Ro hing ya Is sue: 
A Thorny Obs tac le bet we en Bur ma (Myan mar) 
and Bang la desh”, http://www.bur ma lib rary.org/
docs14/Kei_Ne mo to-Ro hing ya.pdf; Ah mad, “The 
Ro hing yas: from Sta te less to Re fu gee”, http://
www.ne tipr.org/po licy/down lo ads/20100101-
From-Sta te less-To-Re fu ge es-Im ti az Ah med.pdf.

ÿİs ma il Hak kı Gök soy

– —ARAZ, Fatma Nezihe
(1922-2009)

Biyografik eserleriyle tanýnan yazar.˜ ™

Kon ya’da dün ya ya gel di. Ba ba sı Anka ra 

mil let ve kil le rin den Ri fat Araz’dır. Ankara 

Kız Li se si’nden son ra (1941) An ka ra Üni-

ver si te si Dil ve Ta rih-Coğ raf ya Fa kül te-

si Psi ko lo ji ve Fel se fe Bö lü mü’nü bi tir di 

(1946). Me zun ol du ğu yıl Be hi ce Bo ran’ın 

asis ta nı ola rak ay nı bö lüm de gö re ve baş-

la dı ve ba zı sol ha re ket le re ka tıl dı. 1948’de 

ho ca sı üni ver si te den uzak laş tı rı lın ca ken-

di si de fa kül te den ay rıl dı. Dok to ra yap-

mak üze re İs tan bul’a git tiy se de aka de-

mik ha yat tan so ğu du. Bu sı ra da Ke nan 

Rifâî ile ta nış tı ve bir sü re onun soh bet-

le ri ne de vam et ti; böy le ce ha yat an la yı şı 

ve dün ya gö rü şü bü yük de ği şim ge çir di. 

Ya zı ha ya tı na Re sim li Ha yat (1953) ve 

Ha yat (1956) der gi le rin de ya yım la nan 

rö por taj la rıy la baş la dı. Ha va dis (1957), 
Ye ni Sa bah (1957-1962), Ye ni İs tan bul 

(1970), Mil li yet ve Gü neş ga ze te le rin de 

Fatma

Nezihe

Araz
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