
yazarların kaleme aldığı inceleme ve 
araştırma mahiyetindeki makalelerde ıs
rarla bu f ikir işlenmiştir. Aynı fikir, der
ginin son sayılarında yazar kadrosuna 
katılan Yahya Kemal tarafından da be
nimsenmiş ve daha sonraki yıllarda sa
vunulmuştur. 

Her sayısı dolgun bir muhteva ile çı

kan dergide "Anadolu'nun Fethi " (Mük
rimin Halil. nr. 4, 5, 6, 7, 8; Temmuz 1340-

Teşrini san i 1340). "Türk Kavminin Muh
telif Milletiere Ayrılması ve Anadolu Va
tan ve Milletinin Teşekkülü" (Mükrimin 
Halil , nr. 9- 10-1 ı ; May ı s 1341). "Anadolu 
Örfü ve Destanlar" (Hi lmi Ziya, nr . ı. 2; 

Nisan 1340-Mayıs 1340). "Anadolu ikli
mi" (İbrahim H akkı , nr. 3, 4. 5, 7. 8; Hazi
ran 1340-Teşrini san i 1340). "Anadolu'da 
Dini Kıyamlar" (Ahmed Refik. nr . 4; Tem
muz 1340). "Anadolu Madenieri" (Hamid 
Sad i. nr . 6 : Eylül 1340). "Anadolu' da Ma
arif Nasıl Taammüm Edebilir? " (Meh
med Emin, nr. 2 ; May ı s 1349). "Anadolu 
Kadınlığı" (Ziyaeddin Fahri , nr . 9- 10-11, 

12 ; May ı s 1341- Eylül 1341 l. "Anadolu 
Cumhuriyetinin Maarif MefkOresi" (İrfan 
N abi. nr. 6: Eylül 1340) gibi makalelerde 
tarihi, edebi ve diğer bazı sosyal mese
leler değişik açılardan ele alınıp ince
lenmişti r. Başlangıçtaki kültür Anadolu
culuğu bir süre sonra siyası bir şekil al
maya başlayınca grup dağılmış ve der
ginin yayımı da sona ermiştir. Ancak 
dergi yazarlarından Mükrimin Halil, Hil
mi Ziya, Mehmed Halid, Ziyaeddin Fahri 
ve Faruk Nafiz gibi bazı isimlerin sonra
ki yıllarda da Anadoluculuk fikri istika
metinde eserler verdikler i görülmekte
dir. Derginin yazar kadrosunda ayrıca 

şu isimler de bulunmaktadı r: Rauf Yek
ta, Mehmed Emin (Erişirgil). Necip Asım ; 

Feridun Nafiz (Uzluk), Haydar Necip, Re
şad Şemseddin (Sirer), Hasan Cemi! (Tan
kut). Sadri Edhem. Bunun yanında N,e
cip Fazı! , Ali Mümtaz (Arolat). İsmail Na-. 
mi, Ahmet Harndi (Tanpınar) , Faruk Na
fiz. Ömer Bedreddin ( Uşaklı), Kemal Ah
med, Ali Hikmet, Orhan Rıza , Mehmed 
Faruk (Gürtunca) ve Hüseyin Kemal de 
derginin şa ir kadrosunu meydana ge
tirmişlerdir. 
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Hilmi Ziya Ülken. Türkiye 'de Çağdaş Dü· 
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san Duman, Kata log, s. 19·20; Mehmet Kap
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ANADOLUveRUMELİ 
MÜDAFAA-i HUKUK CEMİYETİ 

Mondros Mütarekesi'nden sonra 
istilckılara karşı kurulan 

mahalli cemiyederin 
Sivas Kongresi' nde birleştirilmesiyle 

oluşan siyasi teşkilat. 

30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros 
Mütarekesi'nin yedinci maddesine da
yanarak İtilaf devletlerinin Osmanlı top
raklarını işgale başlamalarıyla birlikte 
çeşitli yerlerde mahalli direniş teşki

latları kurulmaya başladı. "Müdataa-i 
Hukuk" ve "Redd-i ilhak" adını taşıyan 
bu cemiyetler Yunanlılar'ın izmir'i işgal 
etmelerinden sonra daha da arttı. 

Erzurum Kongresi'nde (23 Temmuz 
1919) Vilayat-ı Şarkiyye Müdataa-i Hu
kük-ı Milliyye Cemiyeti'nin Erzurum şu
besi ile Trabzon Muhafaza-i Hukük-ı Mil
liyye Cemiyeti feshedilerek bu iki cemi
yetin yerine ŞarKı Anadolu Müdataa-i 
Hukuk Cemiyeti kuruldu ve Mustafa Ke
mal· in başkanlığında dokuz kişilik bir 
temsil heyeti seçildi. Sivas Kongresi 'nde 
(4-11 Eylül 1919) kabul edilen nizarnna
me gereğince, Mondros Mütarekesi'nden 
sonra Osmanlı ülkesinin çeşitli bölgele
rinde kurulan. fakat aralarında organik 

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk cemivet i'nin kurulu

ş uyla ilgili Mustafa Kemal 'in Sivas Valiliği ' n e verdiği dilekçe 
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bir bağ bulunmayan bütün milli muka
vemet teşkilatları Anadolu ve Rumeli 
Müdataa-i Hukuk Cemiyeti adıy l a tek bir 
idare altında birleştirildi. Temsil Heye
ti'nin üye sayısı da on altıya çıkarıldı. 

Mustafa Kemal'in Temsil Heyeti adı
na 11 Eylül 1919'da Sivas valiliğine mü
racaat etmesiyle cemiyet resmen kurul
muş oldu. Anadolu ve Rumeli Müdataa-i 
Hukuk Cemiyeti Hey' et-i Temsiliyyesi. 
cemiyetin en yüksek idare organı ve çe
şitli yerlerde kurulmuş olan müdataa-i 
hukuk ve redd-i ilhak cemiyetleri de bu
nun birer şubesi sayıldılar. Ana amacı 
Osmanlı Devleti'nin dağılma tehlikesine 
karşı "'İslam halifefiği ve Osmanlı salta
natının varlığını korumak" (Niza mname, 
md . 3 ı olan Anadolu ve Rumeli Müda
faa-i Hukuk. Cemiyeti 'nin Sivas Kongre
si'nde tesbit edilen nizamnamesine gö
re. Hey'et-i Temsiliyye vatanın bütünü
nü temsil edecek (md . 7 / VII). eğer Os
manlı hükümeti İtilaf devletlerinin bas
kısıyla anayurdun bir parçasını bırak

mak zorunda kalacak olursa. Temsil He
yeti mukaddes halifelikle Osmanlı sal
tanatma olan bağlılığını sürdürerek va
tanı Rum ve Ermeni ayakları altında çiğ
netınemek için derhal geçici bir yöne
tim kuracak, kongrenin aldığı kararları 
Türk milletine. istanbul hükümetine ve 
yabancı devletlere duyuracaktı. Bu şe

kilde Anadolu ve Rumeli Müdataa-i Huı 

kuk Cemiyeti. vatanın bütünü adına ko\ 
nuşmak ve iş görmek yetkisine sahip 
meşru ve milli bir teşkilat haline geldi. 

Temsil Heyeti ilk iş olarak istanbul ile 
kesik olan irtibatı yeniden kurmak için 
faaliyete başladı. Düşmanla iş birliği ya
parak kongreyi basmaya kalkışan Da
mad Ferid Paşa hükümetinin istifasında 
ısrar etti. O ana kadar kendisine yanlış 
bilgi verilen padişah . Mustafa Kemal ile 
t elgraf başında sekiz saat süren bir ko
nuşma yapan 125 Eylül ı 9 19) Abdülke
rim Paşa · dan Temsil Heyeti· nin gerçek 
niyetini öğreni nce Damad Ferid'i iktidar
da tutmaktan vazgeçti. 2 Ekim 1919'da 
Damad Ferid kabinesi lağvedilerek yeri
ne Ali Rıza Paşa hükümeti kuruldu. Milli 
Mücadele taraftarlarından Mersinli Ce
mal Paşa Harbiye, Salih Paşa Bahriye. 
Hadi Paşa Ticaret ve Ziraat nazırlı kla

rına, Cevat Paşa da Erkan-ı Harbiyye-i 
UmOmiyye reisliğine getirildiler. 

Yeni kabinenin aç ı klanmasından sonra 
ilk adımı atan Mustafa Kemal. Ali Rıza 
Paşa'dan Erzurum ve Sivas kongrelerin
de alınan kararlar doğrultusunda hare-
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ket edilmesini istedi. Ancak iki taraf ara
sında milletin temsili konusunda ihtilaf 
çıktı. Harbiye Nazırı Cemal Paşa , devle
tin dışarıya karşı itibarını yeniden sağ
lamak için milli iradeye ve Hey'et-i Tem
siliyye'ye dayanacağını , ancak Hey'et-i 
Temsiliyye 'nin içerde ve dışarda mille
tin tek temsilcisi görüntüsünü bıraka
rak hükümete yardımcı durumunda kal
ması gerektiğini bildirdi. Mustafa Kemal 
de bunu olumlu karşılayarak 6 Ekim 
1919'da merkezi hükümetle milli teşki
lat arasında tam bir anlaşmaya varıldı
ğını ilan etti. Her iki taraf aralarında
ki anlaşmazlıkları çözmek için bir araya 
gelmeye karar verdiler. Toplantıya is
tanbul hükümeti adına Bahriye Nazırı 

Salih Paşa, Hey'et-i Temslliyye adına da 
Mustafa Kemal, Hüseyin Rauf ve Bekir 
Sami beyler katıldılar. 20 Ekim 1919'da 
Amasya'da başlayan toplantı üç gün sür
dü. Başlıca konu Sivas Kongresi bildirisi 
oldu. Bildiride yer alan sınırların tesbiti
nin sağlanması gereği kabul edildi. İş
galcilerin Kilikya · da tampon bir devlet 
kurmak istedikleri belirtilerek bu top
rakların hiçbir şekilde Türkiye'den ayrıl
masının kabul edilemeyeceği. Aydın ili
nin de aynı şekilde ülkenin bölünmez 
parçası olduğu, Edirne ve Meriç arası
nın hiçbir şekilde terkedilemeyeceği il
kesi kabul edildi. Görüşmeler sonunda 
bazı gizli maddeler taşıyan beş proto
kol düzenlendi. imzasız olan beşinci pro
tokol barış konferansına gidebilecek ki
şilerin adlarını gösteriyordu. 

Salih Paşa bu protokolleri hükümetine 
danışmadan imzaladığı için 25 Ekim· de 
istanbul' a dönünce merkezi hükümet
le Hey'et-i Temsiliyye arasında yeniden 
anlaşmazlıklar görülmeye başladı . Salih 
Paşa, İtilaf devletlerinin baskısı yüzün
den Amasya protokolünü olduğu gibi 
kabul etmeye hükümetini ikna edemi
yordu. En önemli anlaşmazlık seçilecek 
olan meclisin toplanma yeri ile ilgiliydi. 
Merkezi hükümet meclisin İstanbul'da , 
Hey'et-i Temsiliyye ise Anadolu'da top
lanmasını istiyordu. Hey'et-i Temsiliy
ye'nin bütün uyarılarına rağmen sonun
da meclisin istanbul'da toplanması ka
rarlaştırıldı . Arliaşma gereğince meclis 
görevlerini tam bir güvenlik içinde yeri
ne getirebileceği zamana kadar Hey'et-i 
Temsiliyye çalışmalarını sürdürecekti. Pa
ris Barış Konferansı Türkiye için olum
suz bir karar alırsa derhal milli iradeye 
başvurulacaktı. Fakat bu tarihten itiba
ren İstanbul'la Sivas (27 Aralık ' tan sonra 
Ankara) arasındaki ilişkiler devamlı iniş 
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çıkışlar gösterdi. Bu arada Anadolu 'da 
yapılan seçimler bu ilişkileri bir kat da
ha sarstı. Çünkü milletvekilliklerinin ço
ğunluğunu milliyetçiler kazandı. Osman
lı Meclis-i Meb'üsan'ı 12 Ocak 1920 gü
nü yetmiş iki mebusun katılması ile İs
tanbul'da açıldı. Hüseyin Rauf başkanlı
ğındaki milliyetçi grup, Ankara ile istan
bul arasındaki anlaşmazlıkları düzeltmek 
için çalışmaya başladı. İlişkiler olumlu 
yönde gelişti ve 28 Ocak 1920 günü Mec
lis-i Meb'üsan, Sivas Kongresi'nde belir
lenen " misak-ı milli"yi resmen kabul et
ti. Harbiye Nazırı Cemal Paşa ' nın teşeb

büsü ile Sultan Vahdeddin, 4 Şubat 1920 
tarihli irade-i seniyye ile. "idareten tar
dolunan" Mustafa Kemal'in nişan ve ma
dalyalarını geri vererek onun askerlik
ten çekilmiş olduğunu ilan etti. Diğer 
taraftan padişah milliyetçi milletvekille
rinden Mazhar Müfid ' i kabulü sırasın

da, "Hey'et-i Temsiliyye benim tac-ı sal
tanatımın pırlantasıdır. Allah sizden ra
zı olsun ; vatan ve milleti. saltanat ve hi
lafeti kurtardınız " diyordu. 

istanbul ile Ankara'nın arasının düzel
mesi işgalcilerin hoşuna gitmedi. Tekrar 
Dama d Ferid 'i iş başına getirmek için 
Ali Rıza Paşa hükümeti aleyhine yoğun 
bir faaliyete giriştiler. Ali Rıza Paşa 3 
Mart 1920'de istifa etmek zorunda kal
dı. Bu sırada Damad Ferid de tekrar 
sadrazam olmak için İngilizler'le sıkı te
mas halinde bulunuyordu. Padişah ise 
Damad Ferid'in sactarete gelmesiyle İs
tanbul'la Anadolu arasındaki münase
betlerin tamamen kopmasından endişe 
ediyordu. Bundan dolayı sactarete Ali Rı
za Paşa kabinesinin Bahriye Nazırı Salih 
Paşa 'yı tayin etmek zorunda kaldı. Pa
dişahın Ankara ile münasebetlerini kes
memesi ve milliyetçilerin işgal güçlerine 
karşı başlattıkları askeri direniş. İtilaf 
devletlerinin Londra· da toplanarak is
tanbul' u resmen işgale karar vermeleri
ne yol açtı (1 O Şu bat 1920) İstanbul Li
manı'nda demirli bulunan işgal kuwet
leri 16 Mart 1920'de istanbul'u işgale 
başladılar. Meclis-i Meb' üsan'ın işgalci

ler tarafından basılarak dağıtılması üze
rine Mustafa Kemal Paşa , Anadolu ve 
Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti"ni ku
rarken verdiği kararı uygulamaya ve 
idareyi ele alarak milleti silaha sarılma
ya çağırdı. istanbul'daki Salih Paşa ka
binesi işgalcilerin baskıları sonunda 3 
Nisan 1920 günü çekildi. Padişah S Ni
san· da Dama d Ferid' i tekrar sa darete 
getirmek zorunda kaldı. 

Damad Ferid'in ilk işi , " fıtne ve fe
sat " olarak nitelendirdiği ve isyan say-

dığı Milli Mücadele'yi çökertmek için bir 
beyanname neşretmek oldu. Şeyhülis
lam Dürrizade Abdullah Efendi de aynı 
gün kaleme aldığı fetva da. " padişahın 

emri olmadan asker toplayanların ve Os
manlı memleketinin muvasala. müna
kale ve muhaberesini kesenierin öldü
rülmelerinin şer 'an caiz olduğunu" ilan 
etti. Hey"et-i Temslliyye de karşı faali
yete girişerek Ankara müftüsü Börekçİ
zade Mehmed Rifat Efendi başta olmak 
üzere 1 53 müftünün imzaladığı bir fet
va ile şeyhülislamın fetvasını etkisiz ha
le getirmeye çalıştı ( 16 Nisan 1920) Öte 
yandan İstanbul'dan gelen mebuslarla 
Anadolu'da yeniden yapılan seçimlerde 
hemen hepsi Anadolu ve Rumeli Müda
faa-i Hukuk Cemiyeti adayı olan yeni 
milletvekilleri 23 Nisan 1920 günü Bü
yük Millet Meclisi üyesi olarak Ankara'da 
toplandı. Hey"et-i Temslliyye başkanı 

Mustafa Kemal oy birliği ile meclis baş
kanlığına seçildi. Böylece Hey'et-i Tem
slliyye"nin o güne kadar birleştirici ve 
idare edici görevi Büyük Millet Mecli
si'ne geçti. Hükümetin dayandığı Ana
dolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemi
yeti ise bütün teşkilatıyla iktidar partisi 
halini aldı. 

Damad Ferid Paşa milliyetçileri yok 
etmek için, başta Anzavur İsyanı olmak 
üzere İzmit, Bolu ve Trabzon'da milli di
renişe karşı başlayan hareketlerden de 
faydalanmak amacıyla İng i lizler'den yar
dım talep etti. Kuva-yı İnzibatiyye adıy
la bir teşkilat kurarak Anadolu'daki ha
reketi bastırmaya yöneldi. İstanbul ' da 
Nemrut Mustafa Paşa başkanlığında ku
rulan askeri mahkeme. Mustafa Kemal 

· Paşa ile · arkadaşlarını (Kazım Karabekir 
Paşa hariç) gıyaben ölüme mahküm etti 
(ll May ı s 1920) Karar padişah tarafın 

dan da imzalandı (24 May ı s 1920) ve sad
razam tarafından bir genelge ile halka 
duyuruldu. Damad Ferid'in bu tutumu. 
Milli Mücadeleciler'i istanbul yönetimin
den iyice uzaklaştırdı. Büyük Millet Mec
lisi de Ankara'da kurduğu İstiklal Mah
kemesi'nde Damad Ferid ve arkadaşları
nı vatana ihanet suçundan gıyaben ölü
me mahküm etti (5 Temmuz 1920). Ta
mamı Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hu
kuk Cemiyeti mensubu olan Birinci Bü
yük Millet Meclisi milletvekilleri, 18 Tem
muz 1920'de Erzurum ve Sivas kongre
lerinde tesbit edilen ve İstanbul'daki son 
Osmanlı Meclis-i Meb ' üsan ' ınca da ka
bul edilen misak-ı milliye sadık kalacak
larına dair ant içtiler. Fakat zamanla fi
kir ayrılıkları yüzünden gruplaşmalar 



oluşmaya başladı. Mustafa Kemal işe el 
koyarak Anadolu ve Rumeli Müdataa-i 
Hukuk Grubu adıyla bir grup kurdu. Mi
sak-ı milli esasları içinde bir program 
hazırlayarak bütün milletvekillerinin fi
kirlerini sordu. 1 O Mayıs 1921 günü grup 
ilk resmf toplantısını yaptı. Toplantıya 

katılan 133 milletvekili Mustafa Kemal'i 
başkanlığa seçti. Tartışmalar sonunda 
grup tüzüğü kabul edildi ve grup tam 
bir parti disiplini içinde çalışmaya baş
ladı. 16 Temmuz 1922'de yapılan tü
zük değişikliğiyle idare heyetine, aynı 
zamanda bütün Müdataa-i Hukuk teş
kilatının merkez heyeti görev ve yetkisi 
tanındı. Bu grup dışında kalan milletve
kilier ine ise "ikinci grup" adı verildi. 

İstiklal Savaşı kazanıldıktan sonra si
yası parti kurmaya karar veren Musta
fa Kemal Paşa, Anadolu ve Rumeli Mü
dafaa-i Hukuk Grubu'nu yeni partiye 
temel yaparak 9 Eylül 1923'te Halk Fı r

kası ' nı kurduğunu açıkladı. Buna dair 
karar bu tarihte açıklanmakla birlikte 
Halk Fırkası ' nın resmen kuruluşu 11 Ey
lül 1923'te gerçekleşti. 
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~ AzMi SüsLü 

ANADOLUSANATI 
ARAŞTIRMAlARI 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi ve 

Rölöve Kürsüsü tarafından 
yayımlanan yıllık dergi. 

Derginin ilk sayısı 1968, ikinci sayısı 
1970 yılında çıkmıştır. Yayın programı, 

Doğan Kuban'ın ilk sayıdaki kısa önsö
zünde, "Dergi, özellikle Anadolu ve Ya
kındoğu mimarisi ve sanatı alanındaki 
orüinal araştırmaları. Mimarlık Fakültesi 
elemanları ve öğrencilerinin Türkiye'de
ki anıtlar üzerinde yaptıkları etüd ve rö
leveleri yayımlayacaktır" şeklinde açık
lanmıştır. Böylece dergide, Türk- İslam 
sanatı yanında Anadolu· nun daha önce
ki devirler ine ait eserler hakkında da 
araştırmalar bulunacağı belirtilmiştir. 

Anadolu 

Sanatı 
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ANADOLU 
SANAT! 

ARAŞTIRMALARI 

ı 

Araşttrmaları 

dergisinin 
il k savısı nın 

kapağ ı 

Temiz baskılı ve metin dışı ilaveler ba
kımından zengin olan birinci sayıda , Do
ğan Kuban'ın " İslam Sanatının Yorum
lanması". Ayda Arel'in "Menteşe Beyliği 
Devrinde Peçin Şehri" , Afife Satur'un 
"Yıldız'da Şeyh Zafir Türbe ve Çeşmesi ", 

Selçuk· Satur'un "Osmanlı Camilerinden 
Sekizgen Destekli Camiler" , Metin Sö
zen'in "Anadolu'da Eyvan Tipi Türbeler" 
adlı araştırmaları yer almaktadır. Daha 
hacimli olan ikinci sayıda ise Doğan Ku
ban'ın "Anadolu'da Türk Şehri ", Aziz Al
bek'in "Tolhan", Ayda Arel'in " Batı Ana
dolu'da Bazı Yapıların Tarihleri ve Xl/. 
Yüzyıl Osmanlı Mimarisi ", Selçuk Ba
tur'un "Ondokuzuncu Yüzyılın Büyük Ca
milerinde Son Cemaat yeri ile Hünkar 
Mahfilleri ", Metin Sözen'in " Hacı Hamza'
daki Türk Eserleri ", Afife Satur'un "Os
manlı Camilerinde Almaşık Duvar Tek
n iği" adlı araştırma yazıları bulunmak
tadır. 

Genellikle istanbul Teknik Üniversite
si'nde dergiyi çıkaran kürsü elemanları
nın araştırmalarını yayımiayan ve Ana
dolu'daki Türk mimarisine ağırlık verdi
ği görülen bu çok faydalı yıllık dergi iki 
sayıdan sonra devam etmemiştir. 
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ANADOLU SELÇUKLULARI 

(bk. SELÇUKLUlAR [Anadolu]). 

ANADOLUHiSARI 

İstanbul Boğazı 'nın 
Anadolu yakasında 

XIV. yüzyılda yapılmış hisar. 

Eski Osmanlı kaynaklarından Aşıkpa
şazade ile Neşri'de adı Güzelcehisar ola
rak geçer. Neşrf'nin Taeschner tarafın

dan yayımlanan nüshasında ise Gözlu
cehisar olarak kayıtlıdır. Boğaz geçişini 

kontrol etmek gayesiyle yapılan bir hi-

ANADOLUHiSARI 

sara Güzel veya Güzelcehisar denilme
sinden çok. gözleme işi gören bu kale
nin Gözlücehisar adıyla anılması daha 
inandırıcıdır. Fatih devri kaynaklarından 
Tursun Bey burayı Yeni veya Yenicehisar 
adıyla anmaktadır. Hoca Sadeddin ise 
Xl/1. yüzyılda bu hisarı Akçehisar olarak 
adlandırmıştır. Batılılar ' ın, Xl/1. yüzyılda 
İstanbul'a gelen Albili Pierre Gylles 'den 
(Gyll ius) beri Anadoluhisarı'na verdikleri 
Neo-eastrum adı ise Yenihisar ' ın tercü
mesidir. 

istanbul'u fethetme azminde olan Yıl
dırım Bayezid (1 389- 1402). bu hisarı is
tanbul Boğazı · nın en dar yerinde ve ar
tık Osmanlı Beyliği'nin kontrolü altında 
olan Anadolu tarafında bir "köprübaşı" 
olarak yaptırtmıştır. Bu kalenin yapımı 
için bir taraftan Göksu deresi ağzı, bir 
taraftan ise Boğaz ile sınırianan kayalık 
bir topuk seçilmişti. Burada önceleri bir 
Bizans hisarı olduğu yolundaki iddianın 
bir temeli olmadığı anlaşılmıştır. Ana
doluhisarı Karadeniz boğazından geçi
şi kontrol altına alabildiği gibi, karşıya 
Rumeli yakasına yapılması tasarlanan 
çıkarmanın da destekleneceği bir yer
di. Fakat aynı zamanda Boğaz'ın Ana
dolu kıyılarına kadar inmiş olan Türk
ler'e karşı Bizanslıla r' ın Göksu deresi 
vadisinden yapacakları bir akını da en
gelleyecekti. 

Yıldırım Bayezid'in inşa ettirdiği hisa
rın ortadaki yüksek kitleden ibaret oldu
ğu bilinmektedir. Aşıkpaşazacte'ye göre 
bu ilk kısmın inşa tarihi 793'tür (1390-
91 ). Nişancı Mehmed Paşa'ya göre ise 
burası 797' de ( 1394 -95) yapılmıştır. E. 
H. Ayverdi, hisarın 797' de ( 1394-95) Şi
le'nin fethinden sonra inşa edildiğini ile
ri sürmektedir. Aşıkpaşazade hisarın ya
pılışı hakkında bilgi de verir: istanbul 
önlerine tekrar gelen Yı ldırım Bayezid, 
Koca-eli 'nden Yoros'a giderken Şile fet
hine Vahşi Bey' i yollamış, kendisi de Yo
ros'tan geçerken Güzelcehisar denilen 
kaleyi yaptırmıştır. Aşıkpaşazade'nin ifa
desine göre. hisarın inşası bittiğinde Yıl 

dırım Bayezid Bizans imparatoruna bir 
elçi göndererek şehrin teslim edilmesini 
istemiş, fakat Bizans hükümdan Türk
ler'e yıllık vergi vermek, Türkler ' in bir 
mahalle tesis ederek burada mescid yap
maları ve bir de kadı bulundurma hak
larını tanımak suretiyle durumunu kur
tarmıştır. Bayezid Anadoluhisarı'nda bir 
garnizon bulunduruyordu. Bu sebeple 
Timur istilası ve Ankara Savaşı ' nı (1402) 

takip eden dağılma döneminde de kale
nin Bizans· ın eline geçmeyip Türkler' de 
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