
AN EZE 

nan'a kadar uzanır. Kabilenin anayurdu 
Yemame'dir. Cahiliye devrinde Süayr (ve
ya SaTr) adlı bir puta tapan AnezelHer İs
lamiyet' in ortaya çıkışından yaklaşık bir 
asır önce (başka bir rivayete göre İslami

yet'ten sonra) otlak bulmak için Fırat kı
yılarına göç ettiler. Bazıları Küfe çevre
sinde yerieşirken bir kısmı da IX. yüzyıl
da Musul tarafına gitti. Xll. yüzyılda Ay
nü't-temr veya Tuveyk'ten ayrılan Aneze 
kabilesi mensubu bir grup da Hayber 'e 
yerleşti. Kabilenin o zamandan XVII. yüz
yıla kadar tarihi karanlıktır. Bugün var
lıklarını devam ettiren başlıca kolları Ru
vale, Am arat. Fed ·an ve Sebea ·dır. Bu 
kabileler Halep'ten Suriye çöllerine. Ür
dün'den Şemmer dağlarına , Irak'ın do
ğusuna ve Fırat kıyılarına kadar uzanan 
çok geniş bir sahaya yayılmışlardır. Ay
rıca Necid, Hicaz, Nusaybin, Musul, Ha
bur ve hatta İfrfkıyye'de de Aneze kabi
lesi mensupları vardır. Göçebe olan ka
bilenin bir kısmı deve, bir kısmı da ko
yun yetiştirmek suretiyle geçimlerini 
sağlarlar. Bazıları da şeyhlerinin sahip 
olduğu topraklarda yerleşik bir hayat 
sürmektedir. Göçebe olarak yaşayanlar 
kış gelmeden güneye Şemmer tepeleri
ne göç eder. nisandan itibaren ise tek
rar kuzeye gelirler. 

Cahiliye döneminde bazı savaşlara ka
tılmakla beraber Aneze kabilesi XVII. 
yüzyıla kadar tarihte önemli bir rol oy
namamıştır. Anezeliler'in asıl faaliyetle
ri bu tarihten itibaren başlar. 

Osmanlılar Suriye'deki ilk hakimiyet
leri sırasında bölgede huzur ve emniye
ti sağlamak gayesiyle Fadl ve Mevali gi
bi güçlü Arap kabilelerini destekiemiş
ler ve bu aşiretler XVII. yüzyılın ikinci ya
rısına kadar halk ile ahenk içinde yaşa
mışlardır. Ancak daha sonra Aneze ve 
Şemmer kabileleri onlara galip gelerek 
bölgeyi kontrolleri altına aldılar. Bu yüz
den yöre h~lkı yurtlarını terketti. Aneze 
kabilesinin saldırılarına engel olmak ga
yesiyle yöreye Türk oymakları yerleşti
rildi. Anezeliler XVII. yüzyılın ikinci yarı
sında Şemmerliler' i de Fırat' ın öte ya
kasına sürdüler. Aneze istilasına karşı 

bölgeye yerleştirilen Türk oymakları ba
şarılı olamayıp 1691 'de Anadolu'ya dön
düler. Rebfülahir 1102 (Ocak 1691) tari
hini taşıyan bir hüküm He Rakka Valisi 
Kadızade Hüseyin Paşa ihmalkar ve ku
surlu görüldüğü için azarlandı ve bu oy
makların tekrar eski yerlerine iskanı is
tendi. 29 Cemaziyelewel 1103 ( 17 Şubat 
1692) tarihli bir fermanla da Aneze ve 
Şemmer aşiretlerinin baskılarına karşı 
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uç bölgelere çok sayıda oymağın yerleş
tirilmesi emredildi. Suriye çöllerinde ya
şamakta olan Şemmerliler'i oradan uzak
laştırarak bölgenin mutlak hakimi olan 
Anezeliler'in bir kısmı XVIII. yüzyılın baş
larında Vehhabfler'le iş birliği yaparken 
bazıları da vergi vermek istemedikleri 
için onlara cephe aldılar. XIX. yüzyılın 

başlarında ise Vehhabf baskısına karşı 
Benf Safd aşiretiyle birleştiler ve 181S'te 
bütün Suriye çölünü istila ederek Halep 
etrafındaki köyleri ve ekili araziyi tahrip 
ettiler. Bazı Türk oymakları da onlara 
katıldı. Mardin - Bağdat arasındaki Tay 
ve Aneze aşiretleri, 1837'de yörede Os
manlı Devleti'nin tasvip ettiği nizama 
uygun olarak yerleşmek isteyen aşiret

leri yerlerinden oynattılar. Anezeliler'in 
XIX. yüzyılın ikinci yarısında yaptıkları 

yağma akınları yüzünden bölge çok teh
likeli bir hal aldı. Nitekim 1850-1860 yıl
ları arasında Halep'e saldırıp şehri yağ
maladılar. Valiler bu bedevi kabilelerle 
başedebilmek için zaman zaman onları 
birbirlerine karşı kullanmışlardır . Nite
kim Bağdat Valisi Ali Paşa da Şemmer'e 
mensup bazı kabHelere karşı Anezeli
ler'den yardım istedi. Çok kalabalık bir 
grupla Bağdat' a gelen kabile mensup
ları Şemmerliler'in isyanını bastırdıktan 

sonra geri dönmeyerek Bağdat yakınla
rındaki atiaklara yerleştiler ve şehri mu
hasara ettiler. Vali bu defa Zübed ka
bilesinin yardımıyla onları püskürttü. 
Uzun zaman devam eden bu karışıklık
lara, 1862'den sonra. Halep Valisi Ömer 
Paşa ve Bağdat Valisi Mi d hat Paşa' nın 
gayretleriyle son ver ildi. 

Kabile Birinci Dünya Savaşı'nda ikiye 
bölündü. İki taraf arasındaki mücadele 
Fransız ve İngilizler tarafından büyük 
miktarda para verilerek ve nüfuzlu kabi
le şeyhleri yüksek maaşlı görevlere ta
yin edilerek önlenebildi. Bu politika Su
riye ve Irak hükümetleri tarafından da 
takip edilmiştir. Aneze'nin Amarat ko
lu Bağdat'ın 11 Mart 1917'de düşme
sinden sonra İngilizler' e katıldı. Diğer 
önemli kol Ruvale ise Eylül 1918'e ka
dar müşterek harekata katılmadı. Şeyh
leri Nürf b. Şa'lan Arap ve İngiliz kuv
vetleriyle Ekim 1918'de Dımaşk'a girdi. 

Kabile mensupları geniş bir gömlek 
ve bu gömleğin üzerine aba giyerlerdi. 
Başlarına mendil örtüp üzerine ikal sa
rarlar. saçlarını uzatıp önden örerlerdi. 
Kadınların kıyafeti de aynıydı. Namaz 
ve oruç gibi ibadetler konusunda çok 
ihmalkar idiler. Vehhabfler'in etkisiyle 
bu ibadetleri bir süre yapar göründüler. 

ancak bir müddet sonra tekrar bıraktı
lar. Küveyt ve Bahreyn'deki hükümdar 
aileleri bu kabileye mensuptur. 
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ı 1 
ANGIOLELLO, Giovanni Maria 

(ö. 1525) 

Esir düştüğü 
Osmanlı ülkesinde uzun süre kalan 

ve Şark alemi hakkında 
çeşitli eserler kaleme alan 

L 
Venedikli yazar. 

_j 

1451 yılı civarında Vicenza'da doğdu . 

Soylu bir aileye mensuptur. Fatih Sul
tan Mehmed'in Eğriboz kuşatması sıra
sında (14 70) kardeşi Francesco ile bir
likte Türkler'e esir düştü. Kardeşi idam 
edildi, kendisi ise İstanbul'a getirilerek 
Fatih'in oğlu Şehzade Mustafa'nın yanı
na verildi. Şehzade Mustafa'nın Konya'
da ikameti dolayısıyla bir müddet ora
da kaldı ve şehzadenin Akkoyunlular'a 
karşı yaptığı bazı savaşlara katıldı. Şeh

zade Mustafa'nın ölümünden (1474) son
ra İstanbul'a getirildi. Burada bazı devlet 
hizmetlerinde bulundu ve maliye ile ilgi
li önemli bir daired~ görev yaptı. 1475 -
1481 yılları arasında hizmet gördüğü bu 
dairede özellikle para konularındaki bil
gisiyle dikkati çekti. Ayrıca Fatih'in Kı

rım. Arnavutluk, · Bağdan ve Bosna se
fer! erine şahit oldu. Fatih'in vefatından 
sonra ll. Bayezid'in hizmetine girdiyse 
de 1488'de ülkesine döndü. Bu dönüşü
nün sebebi hakkında eserlerinde bilgi 
vermemektedir. 

Angiolello ülkesine döndükten bir sü
re sonra İran'a gitti ( 1507) ve orada ye-



di yıl kaldı. Ancak onun Venedik Cum
huriyeti'nin elçisi olarak mı, yoksa bir 
tüccar kimliğinde mi ira n· a gittiği ke
sin olarak bilinmemektedir. Daha sonra 
memleketine döndüğü ve hayatının son 
yıllarını doğduğu yer olan Vicenza'da ge
çirdiği sanılmaktadır. Hareketli bir hayat 
süren ve Rönesans döm~mi aydın tipi
nin örneği olan Angiolello'nun, bir müs
teşrik veya Türkolog olmamakla bera
ber, doğrudan doğruya müşahedeye da
yanan eserleri birinci elden kaynak de
ğerine sahiptir. Kaldığı ve dolaştığı ül
kelerin dillerini öğrenmesi ve ileri ge
len devlet adamlarıyla görüşmesi, ver
diği bilgilerin değerini daha da arttır

maktadır. 

Angiolello'nun en önemli eseri Historia 
Turchesca (Türk tarihi) adını taşır. 1300 
yılından başlayan eserin ilk kısmında ba
zı yanlışlık ve tutarsızlıklar olmasına rağ
men özellikle kendi müşahedelerine da
yanan bölümler oldukça değerlidir. Ese
rin kıymeti XIX. yüzyılda anlaşılmış ve 
daha sonra çeşitli araştırıcılar tarafın

dan yeniden ele alınmıştır. Ciddi olarak 
ı. Ursu tarafından daha başka kaynak
lardan da istifade ile tamamlayıcı not
lar konularak Romanya'da yayımlanmış
tır (1909) Böylece Fatih Sultan Mehmed, 
ll. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim devir
leri Osmanlı tarihi ile aynı dönem iran 
tarihi için birinci elden bir kaynak eser 
ortaya çıkarılmıştır. Ancak fılolojik özel
liklere dikkat edilmediği ve sonradan 
başka yazmaları da ele geçtiği için, bu 
neşir İtalyan tarihçilerin ve bilhassa Ve
nedik tarihi üzerinde çalışanların dikka
tini pek çekmemiştir. Eser Türk Tarih 
Kurumu tarafından Kazım Neki'ye ter
cüme ettirilmişse de henüz neşredilme

miştir. Diğer eseri Viaggio di Negro
ponte de (Eğriboz seyahatrıamesi) yayım
lanmıştır (haz. Cristina Bazzolo, Vicenza 
ı 982). Bu eserde müellif Eğriboz sava
şının son günlerinden başlayıp esir edi
lişini ve istanbul' a getirilişini anlattık
tan sonra istanbul, Osmanlı sarayı, hü
kümet ve ordu sistemi hakkında bilgi
ler verir. Uzun zaman bilinmeden kalan 
bir eseri de islam dini hakkında yaptığı 
veya yaptırdığı tercümelere dayanmak
tadır. "Hz. Muhammed'in Vasiyetname
sr olarak tanınan bu eser, herhangi bir 
değeri olmamakla birlikte. Avrupa'da is
lam alemi hakkında belirli bir dönemin 
bilgi ve düşünce düzeyini göstermesi 
bakımından önemlidir. 

Yazarın Osmanlı tarihi dışında, bilhas
sa Uzun Hasan ile ilgili olan Breve nar-

ratione della vita et fatti di Ussuncas
sano re di Persia (Vicenza 1490) (iran'da 
Uzun Hasan'ın hayatı ve faaliyetlerinin kısa 

hikayesi) adlı eseri daha çok tanınmıştır. 
Orijinal nüshası bulunamayan eser, Gio
van Battista Ramusio tarafından derle
nen coğrafyacılar ve seyyahlar külliyatı 
(Navigationi et viaggi raccolti gia da M. 

Giovanni Battista Ramusio et can molti 
et vaghi discorsi da lui in molti luoghi 
dichiarati et illustrati, 1-II, Venedik 1563, 

1606; tıpkıbasım, Amsterdam 1967; yeni 
matbaa harfli neşri Torino 1980) içinde 
yer aldığından bilinmektedir. Eser ayrıca 
İtalyan seyyah ve coğrafyacılarına ait 
eserlerin tercümelerini ihtiva eden Hak
luyt serisi içinde ingilizce'ye de çevril
miştir: "A Short Narrative of the Life 
and Acts of the King Ussun- Cassano. 
by Giovan Maria Angiolello", Travels in 
Persia (London 1873). 
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ANGLiKAN Ki LiSES iNE CEVAP 

ANGLiKAN KİLİSESi 

Protestanlığın 

Angiasakson ülkelerindeki kolu 
(bk. HIRİS1İYANUK). 
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ANGLiKAN KİLİSESiNE CEVAP 

1 

L 

Mısırlı Alim 
Abdiliaziz ÇAviş'in 

(ö. 1929) 
Anglikan Kilisesi'nin 

sorularına cevap olarak yazdığı 
eserin Türkçe tercümesi. 

_j 

Eserin aslı Ecvibeti fi'l-İslam 'an es'i
leti'l- Kenfseti 'l-Ancı1fkaniyye adıyla 

Arapça olarak yazılmış, "Tedkikat ve Te'
lffat-ı islamiyye Hey' eti" neşriyatı ara
sında Evkaf-ı islamiyye Matbaası ·nda 
doksan altı sayfalık bir kitap halinde ba
sılmıştır (İstanbul 1339). Daha sonra Meh
med Akif (Ersoy) tarafından Anglikan 
Kilisesine Cevap başlığıyla Türkçe'ye 
çevrilerek Evkaf Matbaası'nca 290 say
falık küçük boy bir kitap halinde yayım
lanmıştır (1342). Süleyman Ateş tarafın
dan sadeleştirilen eser, Diyanet işleri 
Başkanlığı Yayınları arasında çeşitli tarih
lerde basılmıştır (1974, 1975. 1979, 1985. 
1987). 

Eserin kaleme alınmasının sebebi, 
1916'da ingiliz Anglikan Kilisesi'nin is
tanbul'daki şeyhülislamlık makamına 

Londra'dan gönderdiği mektuptur. Bu 
mektupta, islam dininin ruhu, mahiyeti, 
doğuşundan beri medeni hayat ve in
san düşüncesi üzerinde ne gibi tesirler 
yaptığı, zamanın çeşitli bunalımlarını na
sıl çözümlediğ i. tarihin akışı içinde orta
ya çıkan ve toplumları olumlu veya olum
suz şekilde etkileyen siyasi ve manevi 
güçler karşısındaki tavrının ne olduğu 
gibi husustarla ilgili sorular yer atmak
taydı. Şeyhülislamlık konuyu Darü'l-hik
meti'l-istamiyye kuruluna gönderdi. Da
ha önce aynı konuda İsmail Hakkı İzmirli 
tarafından bir risale hazırlanmıştı. Bu ri
sale. Abdülaziz Çaviş'in başkanlığını yap
tığı adı geçen kurul tarafından incelen
di ve pek az bir değişiklikle yayımına ka
rar verildi. Ancak Şer' iyye vekili Hoca 
Vehbi Efendi, daha özlü ve diğer dillere 
kolaylıkla çevrilebilecek tarzda ikinci bir 
eserin yazılmasını Abdülaziz Çaviş'ten ·is
tedi. Bu teklifi kabul eden müellif. ha
zırladığı eserde soruları cevaplandırmak

la yetindi; ayrıca konuların anlaşılması
nı kolaylaştım1ak üzere kitaba bir de 
giriş yazdı. 
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