
konularda bile uyarıları ineitmeden yap
mak, hayatta iken ve öldükten sonra 
haklarında duacı olmak. haram olma
yan konularda isteklerini yerine getir
mek, hayır ve ibadetlerine yardımcı ol
mak gibi dinin ve örfün belirlediğ i ah
lak kurallarıdır. Bu konuda hadislerde 
yer alan bir önemli husus da ebeveynin 
ölümlerinden sonra hatıralarını yaşat

mak üzere onların dostlarıyla ilişkiyi de
vam ettirme gereğidir ki bu da eviada 
düşen bir vefa ve kadir bilirlik borcudur 
(ana babanın çocuklara karş ı görev ve so
rumlu luk la rı için bk. ÇOCUK ). 
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XII. yüzyıldan itibaren 
Anadolu'da 

kadın müridlerin, şeyhlerinin 

hanımiarına verdikleri ad 
(bk. sAciYAN-ı RÜM). 

ANABis 
(~~1) 

Kureyş kabilesine mensup 
Ümeyye b. Abdüşems oğullarının 

bir kolu 
(bk. A'YAS; ÜMEYYE b. ABDÜŞEMS) . 

ANABOLU 

Yunanistan' da 
Mora yarımadasının 

kuzeydoğusundaki Nauplia ' nın 
Osmanlılar dönemindeki adı. 

ı 

_j 

ı 

_j 

_j 

Mora'da Agrolis körfezinde denize 
doğru uzanan dil üzerinde bulunan bir 
liman şehrid ir. Bu küçük yarımadada 
SS m. yüksekli ğindeki tepe. milattan 
önce !IL bin sonlarında yerleşme yeri ol
du, buradaki eski Grek şehri ise milat
tan önce 300 senelerinde kuruldu. Ro
malılar döneminde terkedilen şehir. Bi-

Anabolu'nun 
XVII. yüzyılın 

ikinci va rısı 

ortala rında k i 

halini 
gösteren 

bir gravür 

zans imparatorluğu idaresinde yeniden 
tahkim ettirilerek 879 'da piskoposluk, 
1189'da ise metropolitlik merkezi hali
ne geldi. 1199'dan itibaren Nauplia, Ve
nedik'le sıkı ticari münasebetleri olan 
önemli bir liman şehri özelliğini kazan
dı. 1389'da Venedikliler' in idaresi altına 
girdi ve Yenedik-istanbul yolu üzerinde 
son derece müstahkem bir ticaret lima
nı ve üssü oldu. Bu devirde Napoli di Ro
mania adı verilen şehi r ve kalesi 3 Ekim 
1 S40 Osmanlı - Venedik antiaşması so
nucu Osmanlılar'a bıra kıldı. Ancak Mora 
sancak beyi Güzelce Kasım Paşa , uzun
ca bir muhasaradan sonra şehri ve ka
lesini teslim alabildi. Halkına dokunul
madı, hatta onlara bazı vergilerden mu
af olma imtiyazı dahi verildi. Fetih sıra 

sında kaçanların mallarının satılmasına, 

kalmayı tercih edenlerin emlakinin ko
runmasına dair emirler gönderildi. Ayrı 

ca şehre Türk nüfusun iskanı sağlandı 
ve kale muhafızları yerleştirildi. 

Osmanlılar döneminde şehir. muhte
melen Nauplia veya daha kuwetli bir 
ihtimalle Napali 'den bozma olan, hatta 
eski Arap coğrafyacıla rından idrisi t a
rafından da ku llanı lan Anabolu ismiy
le şöhret kazandı. Evliya Çelebi de ital
yan ve Frenk lisanında buraya Anapol
ye ( ~y. t;l ) denildiğ i ni. Osmanlılar'ın ise 
bundan bozma olarak şehri Anabolu 
adıyla andıklarını belirtir. Nitekim Piri 
Reis eserinde burayı Anabalı ( J y, l;l ) 
tarzında harekelem iştir. Şehi r Osmanlı

lar'ın eline geçince iç kalede bulunan ki
lise camiye çevrilerek Fethiye veya Sul
tan Süleyman Camii adını aldı. Ayrıca 

Güzelce Kasım Paşa da burada bir cami 
ile birçok çeşme yaptırdı. Yine fethin he
men sonrasında kalede bir tophane inşa 
edildi ; Venedikliler tarafından 1471 'den 
sonra kuzeybatıdaki küçük ada üzerin-

ANABOLU 

de yaptırılan Castello dello Scoglio (Kas
tel-i Bahriyye, Bourzi) adlı kalenin surları 
onarıldı. 

Hıristiyanların çoğunlukta olduğu Ana
bolu 161S'te toplam 4000'e ulaşan bir 
nüfusa sahipti. Bunun 1000 kadarını 

müslümanlar, 1 SO kadarını yahudiler 
geri kalanını da hı ristiyanlar teşkil et
mekteydi. 1667' de şehre gelen Evliya 
Çelebi. kaleden ve şehirden tafsilatlı bir 
şekilde söz eder ve o sırada buranın Gi
rit' e gidecek asker, zahir e ve mühim
matın toplandığı bir üs olması sebebiy
le çok kalabalık bir yer olduğunu belir
tir. Ayrıca iç kaledeki Fethiye Camii'ni 
tarif ederek bu kısımda hepsi kiremit 
örtülü 200 evin bulunduğunu. d ış kale
nin içinde ise büyük küçük 1600 evin 
yer aldığını ve bunların çoğunun saraya 
benzediğini yazar. Anabolu. Evliya Çele
bi'den on dokuz sene sonra Mora 'yı zap
ta girişen Venedikliler tarafından kuşa

tıldı. Şiddetli top ateşi şehrin geniş ölçü
de tahribine yol açtı. Ka ledeki muhafız
lar üç dört hafta dayandılarsa da sonun
da teslim olmak zorunda kaldılar (ı 686) 
Kuşatma sı rasında şehirdeki müslüman 
halktan sağ kalabilenler civar adalara 
ve Anadolu'ya kaçtılar. Bundan sonra 
Anabol u. Mora· daki Venedik idaresinin 
merkezi oldu, yeniden imar edildi ve ba
zı askeri tesisler yapıldı. 1715'te Şehid 
Ali Paşa ' nın Mora harekatı sırasında ikin
ci defa Osmanlı hakimiyetine alındı. Türk 
Kuwetleri 20 Temmuz 171 S 'te şehri ku
şatarak ele geçirdi ve kaledeki Venedik
liler esir alınarak istanbul' a gönder ildi. 
Mora'nın yeniden fethinin tamamlanma
sından sonra yapılan tahrir* de Anabolu 
da yer a ldı. Bu sırada henüz şehir ve va
roşunda sivil halk yoktu ve sadece askeri 
zümre mensupları bulunuyordu. 1716'da 
tamamlanan tahrire göre Anabolu'da 
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beş mahalle (Sultan Ahmed Han Camii 
mahallesi, Ali Paşa Camii mahallesi, Yuka
rı Mahalle, Meydan-ı Harik mahallesi, Sah
rınç mahallesi) ve Palamuda tepesi altın
da uzanan bir va ro ş ile 314 · ü çok katlı, 
117' si tek katlı, diğerleri çeşitli büyük
lükte 1321 ev, elli bir oda, 509 dükkan, 
350 mahzen, dört hamam, bir medrese, 
yirmi altı kilise. yirmi altı fırın, iki değir
men, beş salhane vardı (BA, TD, nr. 884, 

s. 1-28; TK, TD, nr. 24, vr. 13•-]4•). 

İ kinci Osmanlı fethinden sonra Ana
bolu'daki bütün kilise ve özel ibadet
hanelerin camiye çevrilmesi emredildi. 
Bunun neticesinde daha o sıralarda Ana
bolu'daki cami ve mescid sayısı dokuza 
ulaştı. Bunlar Sultan Ahmed Camii, Ve
zfriazam Şehid Ali Paşa Camii. Sahrınç
başı Mescidi, Bayraklı Mescidi. Bayezi
diyye Mescidi, Elhac Mustafa Efendi 
Mescidi, Elhac Hüseyin Efendi Mescidi, 
Kastel-i Bahriyye Mescidi, Palamuda Ka
lesi Camii idi. Ayrıca Ali Paşa'nın kethü
dası İbrahim Ağa Mescidi ve Mektebi, 
Abdurrahman Ağa Mektebi, Selim Baba 
Türbesi, Halvetf ve Cerrahi tekketeri ve 
birçok çeşmenin bulunduğu da tesbit 
edilmiştir. Son derece müstahkem olan 
Anabolu Kalesi, 1720'de, yakınındaki Pa
lamuda (Palamida) ve Kastel -i Bahriyye 
kaleleriyle birlikte toplam 1 530 muha
fıza sahipti. Bunların 760'ı Anabolu'da, 
710'u Palamuda'da, 60'ı Kastel-i Bah
riyye'de istihdam edilmişti. 

Anabolu 1790 tarihine kadar Mora'da 
önemli bir idari merkez vazifesini gör
dü, bu tarihten sonra ise korunmaya da
ha elverişli bir yer olan Tripoliça önem 
kazandı. 1823'te Yunan ihtilali öncüle-

Anabolu'da bugün t iyatro olarak kullanılan bi r cami 
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Bugünkü 

An abolu'dan 

INauplial 

bir görünüş 

IOrtada 

Palamuda 

tepesi, 

altta kenarda 
Kastel-i Bahriyyel -

Mora 1 
Yunanistan 

rinden Kolokotranis tarafından işgal edil
di ve ilk Yunan Millf Meclisi'nin toplan
dığı yer oldu. Ardından kısa bir müddet 
için yeni Yunan Devleti'nin başşehri hali
ne geldi. Bu sırada şehirdeki müslüman 
halk katiedildiği gibi tarihi eserler de 
tahribata uğradı. Bugün biri kilise, diğe
ri tiyatro, bir başkası da müze olarak 
kullanılan minaresiz üç cami ve bazı çeş
melerin tesbit edilebildiği Nauplia Yuna
nistan'ın önemli bir turizm merkezidir. 
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Asya kıtasının batıya doğru uzantısı

nı teşkil eden dikdörtgen biçimindeki 
755.688 km 2 'lik bu yarımada. bütün Tür
kiye yüzeyinin % 97' sini ol uşturur. Ku
zeybatıda Marmara denizi ile Çanakka
le ve İstanbul boğazları tarafından Avru
pa'daki Trakya kesiminden ayrılan Ana
dolu kuzeyden Karadeniz, batıdan Ege 
denizi, güneyden de Akdeniz ile kuşatı 

lır. Doğuda geniş, dağlık ve yüksek bir 
kütle ile Asya kıtasına bağlıdır. Doğu

batı doğrultusunda uzunluğu 1600 ki
lometreye yaklaşır, kuzey - güney doğ
rultusunda ise en geniş yeri 650 kilo
metreyi biraz geçer; üç tarafını kuşa
tan kıyıların uzun l uğu da yaklaşık 6000 
kilometredir (5872 km.). 

Günümüzde Türkiye'nin Asya kesimin
deki topraklarına verilen Anadolu ismi, 
Ortaçağ· dan beri çeşitli büyüklükte bi
rimler için kullanılmıştır. Bazan bir idari 
bölge, bazan da memleket için kullanı
lan bu adın içine aldığı alan da zamanla 
değişikliğe uğrayarak doğuya ve güney
doğuya doğru genişlemiştir. Anadolu adı 
henüz yaygıntaşmadan önce, aşağı yu
karı aynı alan içinde kalan bölgeler için 
Küçük Asya (Asia Minor) adı kull anılıyor

du. Bu kavram zaman içinde sahasını 


