
bu hakka sahip kadınlardan (anneanne. 
babaanne. kı z kardeş .. . gibi ) biri bulunma
dığı veya gerekli şartları taşımadığı tak
dirde, erkek akraba içinde öncelik hakkı 
-sağ ise- babanındır. Bununla beraber 
şahıs üzerinde velayet yetkisine sahip 
veli ile Mdmanın (çocuğun terbiye ve bakı 

mını üst lenen kadın) yetki ve sorumluluk
ları bazı durumlarda iç içelikler taşır ve 
genellikle temyiz çağı öncesi için hadı
nanın rolüne ağırlık tanınır. Dini bir gö
rev olarak (diyaneten) ana çocuğunu em
zirmekle mükellef olmakla beraber hu
kuki bağlayıcılığı bakımından (kazaen) bu 
mükellefiyetin varlığı tartışmalıdır. Fakat 
emzirmeyi kabul etmesi halinde evlili
ğin ve boşanma iddetinin devamı süresi 
içinde emzirme karşılığında ücret iste
yemez. Vefat iddeti bekleyen veya bo
şanma iddetini tamamlamış ana ise em
zirme karşılığında ücret isteyebilir (bk. 
HiDANE). 

Ana ve baba. evlenilmesi ebediyen ya
saklanmış akrabanın başında gelir (bk 
en-Nisa 41 23) . Ayrıca islam hukukunda 
evlenme ve süt emme yoluyla meyda
na gelen bir analık ve babalık bağı da
ha vardır ki bu bağın varlığı da evlenme 
manilerindendir. Buna göre bir erke
ğin, a) Cinsi ilişkide bulunmamış olsa 
dahi nikahlı karısının anası ile. b) BC)
basının -cinsi ilişkide bulunmamış olsa 
bile- nikahı altında bulunmuş kadın ile: 
bir kadının da. a) Vefat etmiş veya bo
şandığı kocasının babası ile. b) Anası

nın zifaf vuku bulmuş bir evlilik içinde 
kocası olmuş erkek ile evlenmesi yasak
tır (bk. SIHRİYYET) . Süt emziren kadına 
" murdıa " denir ve bu kadın kendisin
den süt ernenin süt anası olur. Aynı şe
kilde. süt ananın emzirdiği süt hangi 
erkekle birleşmesi neticesinde meyda
na gelmiş ise, o erkek de süt emen ki
şinin süt babası sayılır. Böylece o kişi 

ile süt anası ve süt babası arasında ne
sep akrabalığında söz konusu olan ev
lenme engeli hükümleri ve diğer mah
remiyet hükümleri geçerli olur. Süt em
ziren kadının kocası ile süt emen ara
sındaki bu ilişki fıkıhta "lebenü'l- fahl " 
meselesi adıyla incelenmiştir . imam Şa
fii'den rivayet edilen ikinci görüş ve bazı 
tabiin müctehidlerinin görüşü bir yana 
bırakılırsa. dört mezhep imamı ve Zahi
riler bu şekildeki süt babalığı ilişkisini 

kabul etmişlerdir (bk. RADA'). 

Miras hukuku açısından ana ve baba 
"hacb-i hırman "a (daha yakın kimsenin 
bulunması sebebiyle varis olma hakkının 
tamamen ortadan kalkmas ı. ) maruz kal-

mayan mirasçılardandır. Ashabü'l-fera
iz* den biri sıfatıyla mirasçı olan ana için 
diğer mirasçıların yakınlık ve sayıları

na göre değişen üç hal söz konusudur. 
Eğer ana. ölenin çocuğu veya oğlunun 
çocuğu ya da birden fazla kardeşi ile 
birlikte mirasçı olursa altıda bir. bunlar 
bulunmazsa üçte bir. ölenin babası ve 
eşi ile birlikte mirasçı olduğunda ise eş 
hissesini aldıktan sonra kalanın üçte bi
rini alır. Baba için de üç hal vardır. Fa
kat o bazan ashabü'l-feraizden biri sı

fatıyla altıda bir, bazan hem ashabü'l
feraizden biri hem de asabe mirasçı sı
fatıyla altıda bire ilave olarak ashabü'l
feraizden kalan miktarı, bazan da sade
ce asabe mirasçı sıfatıyla ashabü'l-fera
izden kalanı hakeder. Buna göre baba, 
ölünün oğlu veya oğlunun ... oğlu ile bir
likte mirasçı olursa altıda bir, ölünün kı
zı. oğlunun ... kızı ile mirasçı olursa altıda 
bir ve ashabü'l-feraizden kalan miktarı, 
bunlar bulunmadığı takdirde ashabü'l
feraizden kalan miktarı alır (bk. MiRAS). 

Ceza hukuku alanında ana ve baba 
ile ilgili bazı özel hükümler vardır. Ana 
veya babanın çocuğunu öldürmesi ha
linde hakkında diyet, ta'zir ve mirastan 
mahrumiyet gibi öldürme fiiline bağla
nan diğer hükümler uygulanırsa da kı

sas cezası tatbik edilmez. Hatta maktul 
kişi kendi türüundan biri olmasa bile, 
maktulün varisieri arasında kendi türü
undan biri varsa yine kısas uygulanmaz. 
Çünkü kısas isteme hakkı bölünebilir bir 
hak değildir. Böyle bir durumda (mese
la karı s ını ve damadını öldüren bir kimse
nin -maktule mirasç ı- fürüu varsa) diğer 
varislerce kısas istense bile kısas hük
mü diyete dönüşür. Yaralama ve uzuv 
kesme türünden müessir fiiller için uy
gulanacak kısas hakkında da bu hüküm
ler geçerlidir. imam Malik'e göre ise ba
banın te 'dib* iradesinin bulunduğu ih
timalini ortadan kaldıran durumlarda 
ona kısas cezası uygulanır. Çocuk lehi
ne doğan kısas hakkının kullanılmasın 

da kısas veya diyet isteme yönünde tak
dir yetkisine sahip olmakla beraber, ba
banın bu haktan tamamen feragat (af) 
yetkisi yoktur: fakat Şafii ve Hanbeli
ler'e göre babanın bu durumda af be
yanı geçerlidir. 

Muhakeme hukuku açısından usul ve 
fürüun birbiri lehine şahadeti geçerli 
olmadığından çocuk ana babası. ana ba
ba da çocukları lehine şahitlik edemez. 

Devletler hukuku hükümleri bakımın
dan çocuğun statüsü ebeveynden müs
lüman olanına göre belirlenir. Ancak Ha-
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nefiler'e göre babanın müslüman olma
sı dikkate alınarak çocuğun müslüman 
kabul edilmesi için, müslüman olma sı

rasında onun beraberinde ve velayeti al
tında bulunması gerekir. Bundan dolayı 
çocukları darülharp*te bulunan bir gay
ri müslimin darülislam*da müslüman 
olması halinde bu çocuklar kendiliğin
den müslüman statüsü kazanmazlar: 
çünkü ülke ayrılığı (ihti latü'd-dar) söz ko
nusudur. 
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li! V ECD İ AKYÜZ 

D AHLAK. islam ahlakında evladın 
ana babaya karşı görevleri üzerinde 
önemle durulmuş, başta tefsir ve hadis 
kitapları olmak üzere edep, mev'iza ve 
hikemiyyat türünden eserlerde konuya 
geniş bir şekilde yer verilmiştir. 

Gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse ha
dislerde çoğunlukla Allah'a kulluk göre
vinin hemen ardından ana babaya karşı 
saygılı olma ve iyi davranmanın bir gö
rev olduğuna dikkat çekilir. Nitekim Sa
kara süresinin 83. ayetinde İsrailoğulla
rı'na yüklenen ve uyacaklarına dair söz 
(misak) alınan sekiz konudaki görevler 
sıralanırken en başta yalnızca Allah· a 
kulluk. ikinci olarak da ana babaya iyi
lik etme (ihsan) vazifesi gösterilmiştir. 

Aynı şekilde, müslümanların başlıca ah
laki veeibelerinin sıralandığı En'artı sü
resinin 1 S 1-1 S3. ayetlerinde de Allah · a 
ibadetten sonra ana babaya iyilik göre
vinin zikredildiği görülür. Fahreddin er
Razi ve daha başka birçok müfessir ge
rek Kur'an'da gerekse hadislerde bu iki 
veeibenin ısrarla yan yana gösterilmesi
ni başlıca şu sebeplere bağlarlar: a) in
sanın maddi ve manevi gelişmesi için 
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en değerli katkı, Allah'ın nimetlerinden 
sonra ana babanın fedakarlıklarıdır. Çün
kü ana baba, çocuğun hem varlık sah
nesine çıkmasının sebebidirler, hem de 
yetiştirilip terbiye edilmesini sağlayan 

kişilerdir. Başka insanlar ise çocuğun 
varlığında pay sahibi olmayıp sadece 
eğitimine katkıda bulunurlar. b) Çocu
ğun varlık alanına çıkmasının asıl ve ger
çek sebebi Allah, zahiri ve hukuki sebe
bi ise ana babadır. c) Allah nimetlerini 
karşılıksız verdiği gibi ana baba da ço
cuklarının ihtiyaçlarını hiçbir karşılık bek
lemeden seve seve yerine getirirler. d) 
Allah kuluna günahkar bile olsa nimet
ler verdiği gibi ana baba da asi bile ol
sa çocuklarına desteklerini sürdürürler. 
e) Allah kullarının iyiliklerinden mem
nun olduğu, karşılığını fazlasıyla verdiği 
gibi ana baba da çocuklarının sahip ol
duğu imkan ve değerleri korumaya ve 
geliştirmeye çalışırlar (bk Fahreddin er
Razi, lll, 165-166) 

Kur'an-ı Kerim 'de ana babaya saygı 
konusunun en geniş şekilde İsra süresi
nin 23, 24 ve 25. ayetlerinde yer aldığı 
görülür. Bu ayetlerde yine Allah'a ibade
tin ardından ana babaya iyilik yapmanın 
farz olduğu belirtilir. Tefsirlerde bura
daki iyiliğin (ihsan) şarta bağlanmadığı
na dikkat çekilmekte ve bundan, ana 
babanın müslüman veya gayri müslim, . 
faziletli veya günahkar (fasık) olup ol
madığına bakılmaksızın onlara itaat et
menin gerekli olduğu sonucuna varıl

maktadır. Nitekim Mümtehine süresi
nin 8 ve 9. ayetleri de bunu destekle
mektedir. Ancak gerek bu son ayetler
de gerekse Ankebüt süresinin 8. ve Lok
man süresinin 1 S. ayetlerinde ana ba
baya itaat hususunda bir istisna getiril
miştir ki bu da onların evlatlarını İslam'
dan uzaklaştırma ve Allah'a şirk koş

malarını sağlama yönündeki çaba ve is
tekleridir. Ahlakçılar, hem bu ayetleri 
hem de Hz. Peygamber' in, "Ailah'a is
yan sayılan bir konuda kula itaat edile
mez" anlamındaki hadisini (BuharT, "AJ:.ı

kam", 4; "Öh&d", 8; Müslim. "İmare", 39) 
esas alarak ana babanın haram olduğu 
kesinlikle bilinen konulardaki istekleri
ne uymanın caiz görülmediğini, bunun
la birlikte dinen haram kılınınayan baş
ka isteklerine boyun eğmenin gerekli 
olduğunu belirtmişlerdir. 

İsra süresinin 23. ayetinde, ana ba
baya karşı saygısızlığın en basit ifadesi 
olmak üzere, "Onlara öf bile demeyiniz" 
buyurulmuştur. Tefsir ve ahlak alimleri, 
iç sıkıntısın ı ifade eden bu kelimenin her 
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türlü saygısızlık ve isyankarlığı içerdiği
ni belirtirler. 24. ayetle, merhamet duy
gusundan kaynaklanan bir tevazu anla
yışıyla ana babanın himaye altına alın
ması istenmiş ve "De ki: Rabbim! On
lar bana küçükken nasıl şefkat ve mer
hamet gösterdilerse sen de onlara mer
hamet et" buyurulmuştur. Burada ana 
babaya saygının en temel sebebi olarak 
merhametten söz edilmesi ve böylece 
ana baba ile çocuklar arasındaki duy
gusal bağın öneminin vurguianmış ol
ması anlamlıdır. Zira merhamet duygu
su çocuklarla ana baba arasında bulu
nan maddi ve manevi ilginin temelidir. 
Allah'ın nimet ve ikramları da onun mer
hametine bağlı bulunduğu için, Allah '
tan ana babaya merhamet dilemek di
ğer bütün ilahi lutufları dilemek anla
mına gelir. Kur'an-ı Kerim'de ana baba 
ile çocuklar arasındaki duygusal bağın 
gücü ve önemi eski peygamberlere dair 
kıssalarda da vurgulanmıştır. Mesela Hz. 
Nüh'un, küfürde ısrar etmesi sonucu tu
fandan önce gemiye alınmasına Allah 
tarafından izin verilmeyen oğlunu kur
tarmak için gösterdiği çırpınışları an
latan ayetlerde (b k Hud 1 I / 42-4 7), Hz. 
Ya'küb ile oğlu Yusuf'un başlarından ge
çenleri ve çektikleri ayrılık hasretini an
latan dramatik ifadelerde (b k Yusuf ı 21 
ı ı -19. 63-67, 78-1 00), Hz. Mü sa' nın Fira
vun tarafından öldürülmesinden kaygı 
duyan annesinin onu kurtarmak için gös
terdiği çabaları, ayrılık acısını ve kavuş
ma sevincini anlatan ayetlerde (bk. Ta
ha 20/ 38-40; el-Kasas 28/7-13) ana ba
banın çocuklarına karşı duydukları sev
gi ve merhametin yüceliği dile getiril
miştir. 

Meryem süresinde Hz. İbrahim ile ba
bası Azer arasındaki bir diyalogu akta
ran ayetler (41-48). evladın ebeveynine 
karşı tavrının nasıl olması gerektiğini 

göstermesi bakımından ilgi çekicidir. Bu
rada Hz. İbrahim Azer'e her sözünün ba
şında "babacığım" diye hitap eder: ba
bası müşrik olmasına, son derece kaba 
ve tehditkar ifadeler kullanmasına rağ
men yine de saygısını koruyarak, "Selam 
olsun sana, rabbimden senin için af di
leyeceğim" der. 

Hadis mecmualarında ahlaka dair ha
dislerin yer aldığ ı ve genellikle "Kitabü'l
birr" ve "Kitabü'l-edeb" başlığını taşı

yan bölümlerde işlenen ilk konu ana ba
baya karşı ahlaki vazife1erdir. Bu hadis
lerde konu genellikle iki bakımdan ele 
alınır. a) Bir kısım hadislerde "ihsan" ve 
"birrü'l-valideyn" kavramlarıyla ana ba-

baya karşı iyilik ve itaatin önemi üze
rinde durulur. Nitekim, bütün hadis kay
naklarında yer. alan bir hadiste Hz. Pey
gamber en önemli amelleri, Allah katın
daki değerine göre. "vaktinde kılınan 

namaz. ebeveyne iyilik (birrü'1-valideyn) 
ve Allah yolunda cihad" şeklinde sırala
mıştır (bk Buhar!, "Edeb", ı ; Müslim. 
"İman", 137). Yine Buhar! ve daha başka 
muhaddislerin kaydettiği uzunca bir ha
diste. insanların zor durumdayken ya
pacakları duanın kabul edilmesini sağ
layan iyiliklerin başında ana babaya say
gı ve ikramın geldiği görülmektedir (bk 
Buhar!, "Edeb", 5; Müsned, ll, ı 16) b) 
Ana babaya karşı ahlaki vazifelerle ilgil i 
hadislerin bir bölümü de onlara asi ol
manın yasak kılındığına dairdir ve bu 
isyan genellikle "ukük" kavramıyla ifa
de edilir. Ukük, bir hadis ve ahlak teri
mi olarak özellikle ebeveynin gönlünü 
incitecek, ebeveyn ile evlat arasındaki 
sevgi ve gönül bağını koparacak olan 
isyan, eziyet, hakaret gibi olumsuz duy
gu ve davranışları ifade eder ve genel
likle "birr " in zıddı olarak kullanılır (bk. 
Ayni. XVIII, 121) Hz. Peygamber bütün 
hadis kaynaklarında geçen bir sözünde 
"kebair" (büyük günahlar) diye bilinen baş
lıca dini- ahlaki kötülüklerin en büyük
lerini "Ailah'a ortak koşmak, ebeveyne 
asi olmak ve yalan şahitliği yapmak" 
şeklinde sıralamıştır (Buhari, "Edeb", ı; 

Müslim, "İman", 143. 144) Hz. Peygam
ber, Allah'ın dilediği birçok günahın ce
zasını kıyamet gününe kadar erteleye
ceğini, ancak ana babalarına asi olanla
rın cezasını dünyada başlataeağını be
lirtmiş (bk. Zehebi. s. 44). ayrıca Allah'a 
sunulup da geri çevirilmeyecek dilekler 
arasında ana babaların eviatiarına yap
tıkları bedduaları da saymıştır (bk Bu
harT."Edeb", 51 

İslam ahlakçıları. kaide olarak, diğer 
bütün insanların ve müslümanların kar
şılıklı sahip oldukları haklara evlat kar
şısında ebeveynin de sahip olduğunu be
lirtmişler. bundan başka onlara karşı 

yerine getirilmesi gereken daha başka 
özel görevler de sıralamışlardır. Bunla
rın başlıcaları, ebeveynin maddi ve ma
nevi ihtiyaçlarını karşılamaya, huzurlu 
bir hayat yaşamalarını sağlamaya ça
lışmak, istemeden vermek, kendilerin
den aşırı fedakarlıklar beklememek, hak
larında şikayetçi olmamak, kusurlarını 

saklamak ve iyiliklerinden söz ederek 
itibarlarını korumak, dini bakımdan cid
di olmayan kusurlarını görmezlikten gel
mek, uyarılmaları dini bir zaruret olan 



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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