
ANAYASA 

re üç türlüdür. Bu mahkemelerin dere
ce, kısım ve görev alanlarıyla ilgili belir
li düzenlemeler anayasada yapılmıştır. 

Konuyla ilgili diğer düzenlemeler özel 
kanunla yapılır. 

Yedinci bölüm mali işlere ayrılmıştır. 
Bu bölümde vergi ve resimlerin ancak 
kanunla konabiieceği belirtildikten son
ra bütçe kanununun nasıl hazırlanacağı 
ve esasları ayrıntılı bir biçimde düzen
lenmiştir. 

Genel maddeler başlığı altında seki
zinci bölümde devletin idari taksimat 
ve teşkilatı, anayasayı ve kanunları yo
rumlamakla görevli yüce ve özel divan
lar, olağan üstü hal ve sıkıyönetim hali 
ve anayasanın değiştirilmesiyle ilgili hü
kümler yer almaktadır. Buna göre dev
letin idari taksimat ve teşkilatıyla ilgili 
yönetmelikler bakanlar kurulu tarafın
dan hazırlanır ve kralın onayıyla yürür
lüğe girer. 

Anayasa maddelerini yorumlama hak
kı . 57. madde uyarınca kurulmuş bulu
nan yüce divanındır. Divan bakanlar ku
rulunun isteği veya her bir meclisin salt 
çoğunlukla alacağı karar üzerine anaya
sa maddelerini yorumlar ve bu yorum 
resmi gazetede yayımlandıktan sonra 
yürürlüğe girer. 

Mahkemelerin yorumlamamış olduğu 
bir kanun metnini başbakanın isteği 

üzerine yorumlama hakkı da özel diva
nındır. Özel divan en yüksek nizarniye 
mahkemesi başkanı ile bu mahkemenin 
iki hakimi ve bakanlar kurulunun tayin 
edeceği üst derecede bir idari görevliden 
oluşur. istenen yorumla ilgili bakanlık 
görevlilerinden üst derecede bir görevli 
de bu divana katılır. Yorum kararları ço
ğunlukla alınır ve kanun gücündedir. 

Vatanın korunmasını gerektiren ola
ğan üstü bir hal söz konusu olduğunda 
bir koruma kanunu çıkarılarak normal 
kanunların yürürlüğünü durdurmak da 
dahil gerekli her türlü tedbiri almak 
üzere bir kimse görevlendirilir. Bu ted
birlerin vatanı korumada yeterli olma
dığı durumlarda kral bakanlar kurulu 
kararına dayanarak kısmi veya genel bir 
sıkıyönetim ilan eder. Bu durumda kral 
bir kararname ile yürürlükteki kanunla
rı dikkate almaksızın gerekli her türlü 
talimatı verebilir. 

Anayasa normal kanunların usulüne 
uygun olarak değiştirilir. Ancak karar 
nisabı ayrı ayrı veya birlikte toplandık
ları durumlarda her iki meclis üye tam 
sayısının üçte ikisidir. Değişiklik ancak 
kralın onayından sonra yürürlüğe girer. 
Krala vesayet edildiği durumlarda kra-
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lın haklarıyla ve verasetiyle ilgili olarak 
anayasada bir değişiklik yapılamaz. 
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ANBER 

(bk. AMBER). 

ANBER 
(Beni Anber) 
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Temim kabilesinin bir kolu. 

~ 
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Beni Anber, adını Yername'de oturan 
Anber b. Amr b. Temim'den almıştır. Hz. 
Peygamber'in Huzaa ve Temim kabile
lerinin yaşadığı bölgeye müslümanla
rın zekatlarını toplamak için gönderdi
ği tahsildara Temimliler mani olmuşlar, 

hatta müslüman Huzaalılar'ın vergileri
ni ödemelerini de engellemişlerdi. Bu
nun üzerine Hz. Peygamber Temimliler'e 
karşı hicri 9. yılın Muharrem ayında (Ma

yıs 630) Uyeyne b. Hısn kumandasında 
küçük bir birlik gönderdi. Bunu haber 
alan Temimliler dağılıp kaçtılar. Ancak 
Uyeyne. bir yörede topluca rastladığı 

Anberoğulları'na hücum etti ve ele ge
çirdiği çok sayıda esirle Medine'ye dön
dü. Hz. Peygamber'in emriyle bu esirler 
hapsedildiler. Olaydan hemen sonra Te
mim kabilesi reisierinden bir heyet Me
dine'ye gelerek önce müfahare* de bu
lunup üstünlük tasladılar. ancak başarı
lı alamayınca bağlılık arzettiler ve müs
lüman olduklarını bildirip esirlerinin ser
best bırakılınasını istediler. Hz. Peygam
ber'in emriyle Beni Anber'e mensup esir
lerin bir kısmı karşılıksız. bir kısmı da 
fidye karşılığı serbest bırakıldı. Anbero
ğulları 11 (632) yılında başlayan irtidad 
olayiarına karışmayıp İslam· a bağlı kal
mışlardır. 
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(bk. MUSTAFA ANBER AGA). 

AN BERi 
(..s~l) 

Ebı1 İshak İbrahim b. İsmail el-Anberl 
(ö. 285/898 [?]) 

Devrinin Tı"ıs muha'ddisi ve zahidL 
L ~ 

Hadis tahsili için çeşitli ilim merkei
lerine seyahatler yaptı. İshak b. Rahu
ye, Ahmed b. Hanbel ve Ali b. Hucr gibi 
hocalardan hadis okudu. Muhitinin sayı
lır muhaddisi oldu. Tüs'un meşhur alim 
ve zahidi Muhammed b. Eslem'den son
ra, sohbetlerinden en çok faydalanan 
talebesi olması sebebiyle onun yerini al
dı. Birçok hadis talebesine rivayette bu
lundu. Talebelerinden biri olan Ebü'n
Nadr el-Fakih, onun günümüze intikal 
etmediği anlaşılan Müsned'i için, "Onu 
kendi el yazım la 290 (veya 21 O küsur) c üz 
halinde yazdım" der (Zehebf, A'lamü 'n 
nübela', Xlll , 377) 
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ANBESE b. SÜHA YM 

(~Y.~) 

Anbese b. Sühaym el-Kelbl 
(ö. 107 / 725) 

Emevi Halifesi Hişam b. Abdülmelik'in 
Endülüs valisL 

Endülüs Valisi Semh b. Malik el-Havla
ni'nin öldürülmesi üzerine halk yeni vali 
tayin edilineeye kadar Abdurrahman b. 
Abdullah el-Gafiki'yi vali seçti. Daha son
ra İfrikıyye Valisi Yezid b. Ebü Müslim, 
Anbese 'yi Endülüs valiliğine tayin etti 
(ı 02 1 720) İfrfkıyye'nin yeni valisi Bişr 
b. Safvan da onu aynı görevde bıraktı. 
Anbese valiliği sırasında cihada önem 
verdi ve Frank topraklarına akınlar dü
zenledi. Carcassonne'yi bir müddet ku
şattıktan sonra barış yoluyla aldı. Yapı

lan anlaşmaya göre Careassanne halkı 

müslüman esirleri serbest bırakacak ve 
cizye ödeyecekti. Ayrıca müslümanların 
dostlarına dost, düşmaniarına da düş
man olacaklardı. Anbese daha sonra Ga
ul bölgesindeki Septimania 'yı fethetti ve 
Fransa içlerine kadar ilerleyerek Rhône 


