
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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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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1111\ARL \ )( T~RIHJ V~ R0LÖV<: JtiRSUSO 

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. 

L 

L 
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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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kaldığı tahmin edilmektedir. Bayezid'in 
büyük şehzadesi Süleyman Çelebi'nin bir 
süre burada konakladığı ve istanbul'a 
yakın Karta!, Pendik gibi yerleri dostlu
ğunu elde tutmak için Bizans impara
toruna terkettiği kaynaklarda belirtil
mekle beraber bu sırada Anadoluhisa
rı'nın durumunun ne olduğu bilinme
mektedir. 

Sultan ll. Mehmed 1452'de Avrupa ya
kasında Rumelihisarı'nı yaptınrken Ana
doluhisarı ' nın da kıyı tarafında etrafını 

çeviren bir hisarpeçe inşa ettirerek bu 
kaleyi daha da güçlendirmiştir. Evliya 
Çelebi'ye göre XVII. yüzyılda hisarın bir 
dizdan ve Koca-eli sancağından gelme 
200 tirnar neferi vardı. Topları , karşıya 

Rumelihisarı ·na ve Akıntıburnu istika
metine atış yapacak surette yerleştiril
mişti. Hisarın , muhafızları için kale dışın
da bir mescidden başka güneydeki düz
lük tanzim edilerek Fatih Sultan Meh
med vakfından burada bir de namazgah 
yapılmıştır. Gabriel'e göre namazgah 
XVII. yüzyıldan daha eskiye gitmez. 

Anadoluhisarı ·nın esas görevi istan
bul'un fethi ile sona ermiş bulunuyordu. 
XVII ve XVII I. yüzyıllarda Karadeniz 'den 
gelen Kazak akınlarının durdurulmasın
da biraz faydalı olmuş, fakat XVIII. yüz
yılda Boğaziçi'nin yukarı kısımlarında ye
ni tahkimatın yapılması ile fonksiyonu
nu tamamen kaybetm iştir. Bu sebeple 
hisar kalebendliğe mahküm edilen suç
lular için hapishane olarak kullanılmış
tır. Anadoluhisarı XIX. yüzyılın ilk yarısı 
ortalarına kadar mimari bütünlüğünü 
korumuştu. 1825'e kadar hisarın bütün 
kulelerinin üstlerinde külahlar bulunu
yor ve çevresi boş olarak duruyordu. Sa
dece hisarpeçenin çevirdiğ i avluda. içle
rinde muhafıziarın yaşadıkları evler var-

Anadoluhisan · istanbul 
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dı . 1830'1ardan itibaren Anadoluhisa
rı terkedilmiş, hisar duvarları ile gerek 
Göksu deresi gerekse deniz arasında ka
lan ince kıyı daha da dolarak buralarda 
ahşap evler inşa edilmiştir. Daha sonra
ları çok yanlış bir iş yapılmış, hisarpeçe
nin dışa açılan iki kapısı yıkılıp genişle
tilerek bu iki gedik arasından avludan 
geçen yol, Anadolu yakasının ana sahil 
caddesi haline getirilmiştir. 1928'de hi
sarın bazı kısımları tamir görmüş, bu 
arada avludaki evlerin bazıları yıkılmış, 
çimento ile bilgisizce yapılan takviyeler 
esere zarar vermiştir. Fakat daha kötü 
olan durum, hisarın içinden geçen cad
denin genişletilmesi ve hisarın dışından 
yeni bir cadde açılması için gerekli is
timlak imkanlarının zorlaştırılmasıdır. 

Son yı llarda Anadoluhisarı ·nın bütünü 
ile restorasyonu için bazı projeler hazır

lanmışsa da bir teşebbüse geçilmemiş, 
sadece Beykoz Belediyesi tarafından na
mazgah düzene sokularak eksik kıs ım

ları tamamlanmak suretiyle ihya edil
miştir. 

Anadoluhisarı, bu konunun uzmanı bir 
mimar olanA. Gabriel'e göre. tam Orta
çağ şato mimarisine uygun olarak Yıldı
rım Bayezid zamanındaki biçimi ile dört 
köşe bir başkule (donjon) ve bunu çevi
ren bir "gömlek"ten ibaret olup Göksu 
vadisine girişi koruyan bir savunma ka
lesi idi. Kayalık bir burun üstüne oturan 
bu ilk hisarın herhalde eteklerine kadar 
su geliyordu. Fatih Sultan Mehmed 'in 
çevirttiğ i dört burçlu hisarpeçe ile Ana
doluhisarı bir taarruz kalesi durumunu 
almıştır. Bu duvarın arkasına yerleştiri

len toplar, su hizasından atış yaparak 
gemilere zarar verebiliyordu. 

Başkule kare planlı olup içi tonozlu 
bir mekandan ibarettir . Duvarlarındaki 

Anadoluh isarı ·n ın içi ndeki namazgah 
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Anadoluh i sa rı' n ı n planı (E. H. Ayverdi. Osmanlı Mfmd rfsinde 

FtWh Deuri, istan bul1 974 , 1V, 619) 

kiriş delikleri ewelce bodrumun üstün
de ahşap üç kat olduğunu gösterir. As
lında başkulenin dışa bağlantısı birinci 
kattan iner kalkar bir köprü ile sağlan
mıştı; bu kattan badruma duvar kalınlı
ğı içindeki bir merdivenden iniliyordu. 
Bu başkuleyi çeviren duvarların köşele
rinde küçük kuleler yapılmış ve çepeçev
re dendanların arkasında bir seğirdim 
yolu meydana getirilmişti. Avludan se
ğirdim yoluna çıkı şı, bazıları temel du
varlarının içinde olan taş merdivenler 
sağlıyordu. 

Sonradan eklenen hisarpeçenin yarım 
yuvarlak burçlarının ikisinin içlerinde mi
nare merdiveni biçiminde helezonlu mer
divenler vardır. Hisarpeçede de bir se
ğirdim yolu ile altta top menfezleri oldu
ğuna ihtimal ver ilir. Bayezid devrine ait 
kısımların yapısında moloz taşları ve ara
larda tuğla l ar kullanı l mıştır. Pek az yer
de geometrik bir süsleme meydana ge
tirecek biçimde tuğlaların yerleşti rilmiş 

olduğu görülmektedir. Fatih dönemine 
ait yapı kısmında ise daha değişik bir 
teknik kullanılmıştır. Top menfezlerinin 
kemerleri ise kesme taştandır. 1830'1a
ra kadar Anadoluhisarı'nın başkulesi ile 
bütün burçlarının üstlerinde dışı kurşun 
kaplı ahşap külahlar vardı. G. Sandys. 
J. Melling ve Ch. Pertusier'nin seyahat
namelerinin gravürlerinde bu külahlar 
gösterilmiştir. Th. Allarn'un 1830'a, W. 
Bartlett'in 1840'a doğru yaptıkları gra
vürlerde ise külahlar yoktur. Anadoluhi
sarı'nın J. Laurens tarafından yapılmış 
yağlı boya çok güzel bir tablosu 1957' de 
istanbul' da bir antikacının elindeyken 
Türkiye'de bir alıcı bulamadığından ll. 



Faysal'a satılarak Bağdat'a gönderilmiş

tir. Ancak bu tablonun 1958 ihtilalinden 
sonra ne olduğu bil inmemektedir. 

Anadoluhisarı. Osmanlı devri Türk as
keri mimarisinin önemli eserlerinden bi
ri olması yanında. istanbul'un fethinden 
önce Karadeniz boğazında Türklüğün ilk 
ve en eski izi olarak da özel bir değere 
sahiptir. Bunların d ışında bu muhteşem 
görünüşlü ka le, karşısındaki Rumelihi
sarı ile Boğaziçi'nin güzellik ve tarihi ka
rakterinin başlıca unsurlarıdır. 
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AN'ANE 
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(bk. ÖRF). 
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1 1 
AN'ANE 
(~1) 

Bir hadisin muteber hadis alma 
yollarından olmayan "an" ( ;F ) 

sigasıyla rivayet edildiğini 
ifade eden terim 

L 
(bk. MUAN'AN). 

_j 

Allom·un 
XIX. yüzyılın 
ilk varısında 
Anadoluhisarı'nı 

gösteren 
bir gravürü 
( Conslanlinople 

and the 

Scenery 
of the 

Seven 
Churches 

o{ Asia 

Minor. 

London 

1940, 1, 76) 
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İlkçağ Yunan, 
Ortaçağ İslam ve hıristiyan felsefesinde 

tabii varlıkların ilkesi sayılan 
dört madde. 

L 

Anasır kelimesi sözlükte "asıl. kök, 
soy: şeref ve asalet" gibi manalara gelen 
unsur kelimesinin çoğuludur. Kur ' an-ı 

Kerim'de unsur ve anasır kelimeleri geç
memektedir: hadislerde ise "kök. kay
nak" anlamında bir iki defa unsur ke
limesi kullanılmıştır (bk. Buhari, "Tev
hid", 37; ibnü'I-Esir, en·Niha.ye, "'unsur" 
md ı. Anasır- ı erbaa "dört unsur" demek 
olup klasik felsefede toprak. su. hava 
ve ateşten ibarettir. İslam kaynakların
da anasır-ı erbaa yerine ustukussat-ı er
baa, erkan- ı erbaa, tabai'-i erbaa, me
vadd-i erbaa, ümmehat-i erbaa, ümme
hat-i süfliyye, usül, mebadi ve kavabis 
gibi daha başka terimler de kullanılmış
tır. Bu terimler pek çok alim ve düşü
nür tarafından eş anlamlı sayılmışsa da 
aralarında bazı küçük farklar bulunmak
tadır. Şöyle ki, bir birleşiğin içinde onun 
bir parçası olarak yer alan şeye rükn 
(çoğulu erkan). birleşiğin çözülmesi so
nucunda ortaya çıkan şeye ustukus ( ço
ğu l u ustukussat). birleşiği meydana geti
ren maddeye asıl (çoğu lu usül), yeni bir 
madde teşkil etmek üzere eski şeklini 
bırakıp bozulan şeye de unsur (çoğulu 
anasır) denir. 

İslam felsefesindeki anasır- ı erbaa an
layışı antik Yunan düşüncesinden gel
mektedir. Antik Yunan'da antropomor
fik tanrı inancı hakim olduğu için yarat
ma veya yoktan var olma (ex-nih ilo) fik-

ANAS I R- ı ERBAA 

ri mevcut değildir. Bu sebeple Grekler'e 
göre tanrı (veya tanrılar) kainatı yoktan 
var etmiş değildir: aksine o, kendisi gi
bi ezeli olan kainatın ilk maddesine sa
dece şekil verip onu düzene sokmuştur. 
İşte tanrı gibi ezeli olan bu ilk madde
nin ne olduğu Grek düşüncesinin kuru
luş döneminde çok tartışılmıştır. Arkhe 
diye ifade edilen bu ilk madde Thales'e 
göre su, Anaximenes'e göre hava. He
rakleitos'a göre ateştir. Empedokles ise 
bunlardan her birini arkhe olarak ka
bul etmek yerine. toprakla birlikte dör
dünün kainatın ana maddesini teşkil 

ettiğini söylemiştir. Eflatun'un da dört 
unsur fikrini savunduğu bilinmektedir. 
Dört unsur teorisini sistemleştirerek ta
biat bilimlerinde hakim görüş haline ge
tiren ise Aristo olmuştur. Ona göre kai
nat. ay üstü ve ay altı olmak üzere ikiye 
ayrılır. Ay üstü alem ebediyet diyarı ol
duğu için burada oluş (kevn -generation) 
ve bozulma (fesat -corruption) yoktur ve 
bu sebeple ay üstü alemde bir tek un
sur vardır. Aristo buna esir adını verir. 
Ay altı alem ise oluş ve bozulma evreni 
olduğu için burada birden fazla unsu
run bulunması gerekir. Aksi takdirde 
etkileme (fiil) ve etkilenme (infial) ola
maz. Her ne kadar bazı İlkçağ filozofla
rı ay altı alemde madde olarak değişik 
şeylerden söz etmişlerse de klasik dü
şünceye hakim olan Empedokles'in zik
rettiği dört unsur (ateş, hava. su. toprak) 
görüşüdür. Zira bütün varlıkların yapı
sında bu dört madde değişik şekillerde 
bulunmaktadır. Bunlardan mutlak ağır 
olan unsur (toprak) aşağıya doğru. mut
lak hafif olan (ateş) yukarıya doğru. iza
fi ağırlık ve hafifliğe sahip bulunan di
ğer ikisi ise bunların arasında hareket 
ederler. 

Aristo fiziğinin temel konusu olan dört 
unsur teorisi Helenistik dönemde daha 
çok benimsenmiş, sonradan Süryaniler 
aracılığıyla Arapça'ya aktarılmış ve ta
bai'-i erbaa, keytiyyat-ı erbaa, ahiat-ı er
baa ve ilel-i erbaa terimleriyle fizikten 
tıbba. tıptan ahlaka kadar geniş bir ala
na uygulanmıştır. 

Aristo'nun De Generalione et Cor
ruptione adlı eseri İshak b. Huneyn ve 
Ebü Osman ed - Dımaşki tarafından Ki
tô.bü'l-Kevn ve'l-iesô.d adıyla Arapça'ya 
tercüme edilince bu fikirler İslam dün
yasında da tartışılmaya başlandı. Konu
yu ana hatlarıyla ilk defa ele alan İslam 
filozofu Kindi olmuştur. Ona göre unsur 
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