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AMEL-i KESÎR

– —ANAPA

Kuzey Kafkasya’da
Kuban nehri havzasýnda

eski bir sýnýr kalesi ve þehir.˜ ™

Adı Es ki Grek çe’de “bu run” mâna sı na 

ge len “Ana-pa”dan ge lir. Ta rihî ka yıt la ra 

gö re XI II ve XIV. yüz yıl lar da ön ce Gor ki-

pa ya ad lı Bi zans ko lo ni si iken bu ta rih ten 

son ra Ce ne viz li ler’in ti ca ret is ke le si ve ka-

le si ol du. Ce ne viz ve Ve ne dik li ler’in Na pa 

ola rak ad lan dır dık la rı bu şeh re, Fâtih Sul-

tan Meh med dö ne min de Ge dik Ah med 

Pa şa’nın Kı rım’a dü zen le di ği se fer ne ti ce-

sin de Os man lı il gi si gi de rek art ma ya baş-

la dı. Kı rım Han lı ğı’nın Os man lı hi ma ye si 

al tı na gir me si nin ar dın dan Ana pa’nın da 

yer al dı ğı Ku zey Kaf kas ya ke si mi Kı rım 

han la rı nın nü fuz ala nı ha li ne gel di. XVI II. 

yüz yı lın son çey re ği ne ge lin di ğin de böl ge-

de as kerî ve si yasî şart lar de ğiş ti; Rus lar’ın 

Kı rım Han lı ğı’nı il ha kı, Os man lı lar’ın Ku-

zey Kaf kas ya sa hil le ri nin stra te jik öne mi ni 

far ket me le ri ne yol aç tı. Kı rım’ın Rus lar’ın 

elin den kur ta rıl ma sı için Ku zey Kaf kas-

ya’da ye ni as kerî is tihkâmlar oluş tu rul du. 

Rus lar’ın Ku ban yö re si ne as ker yığ ma la rı 

ve Os man lı ida re si al tın da ki Çer kez ler’le 

Aba za lar üze rin de bas kı uy gu la ma la rı 

üze ri ne Os man lı lar, Ku zey Kaf kas ya sa-

vun ma hat tı nı kuv vet len dir me pla nı nı 

dev re ye sok tu lar. Ku ban neh ri nin Azak 

de ni zi ne dö kül dü ğü yer de, hem Kı zıl taş 

Bo ğa zı’na hem de önem li bir as kerî üs 

ha li ne ge ti ril miş olan So ğu cak Ka le si’ne 

ya kın me sa fe de Ka ra de niz sa hi lin de ki 

Ana pa bur nu na tıp kı So ğu cak Ka le si gi bi 

bir ka le ya pıl ma sı na ka rar ver di ler. So-

ğu cak mu ha fı zı ola rak böl ge de bu lu nan 

Fe rah Ali Pa şa’ya ka le nin ya pı la ca ğı ye rin 

in ce len me si em ri yol lan dı. Ana pa bur nu na 

gi den Fe rah Ali Pa şa, Ta man’la sı nır ol ma-

sı se be biy le Rus ya sı nı rı na da ya kın olan 

böl ge nin Rus lar ta ra fın dan zap te dil me si 

ha lin de So ğu cak, Ge lin cik ve So hum ka-

le le ri nin teh li ke al tı na gi re ce ği ka na ati ne 

var dı. Ay rı ca bu ra sı Rus lar’a kar şı ko run-

ma ta le bin de bu lu nan böl ge ka bi le le ri nin 

mer ke zi ko nu mun day dı.

Ha zır la nan ke şif def te riy le ma li ye ti 

196.349 ku ruş ola rak he sap la nan ka le nin 

ya pı mı na So ğu cak’tan gön de ri len çe şit li 

mal ze me ler le baş lan dı. Ay rı ca o yö re de 

ya şa yan No gay lar’ın ve Ta tar lar’ın iş gü-

cün den fay da la nıl dı. Ka zı la cak hen dek, 

tab ya ve ka pı yer le ri nin plan la rı ya pıl dı. 

Öte yan dan Ta man, Tem rük, Açe ve Açu 

ka le le ri nin Ku ban neh ri nin ku ze yin de 

Rus ya’da kal ma sı se be biy le bu böl ge nin 

ile oy na mak, el bi se nin bir ucu nu omu za 

at mak, önün den geç mek is te ye ne eliyl e 

en gel ol mak gi bi fi il ler amel-i ke sî re, vü-

cut ta bir ye ri ha fif çe ka şı mak, işa ret te 

bu lun mak, ken di si ni ra hat sız eden si nek 

vb.ni uzak laş tır mak gi bi fi il ler amel-i kalîle 

ör nek ola rak gös te ri le bi lir. Şâ fiî mez he bin-

de de ben ze ri bir yak la şım la bir fii lin bir 

rek‘at müd de tin ce ya pıl ma sı, iki el le ya pıl-

ma sı, dı şa rı dan ba kan ki şi ye onun na maz-

da ol ma dı ğı iz le ni mi ver me si amel-i ke sîr, 

böy le de ğil se amel-i kalîl ola rak de ğer len-

di ril miş tir. İmam Şâ fiî’nin amel-i ke sî ri 

son öl çü yü esas ala rak be lir le di ği kay de-

dil miş tir (Şehâbed din ez-Zencânî, s. 320). 
Şâ fiî fa kih le ri nin ço ğun lu ğu ise ör fü esas 

alıp in san la rın na maz için aşı rı gör dü ğü nü 

amel-i ke sîr, böy le ol ma ya nı amel-i kalîl 

say mış tır. Bu mez he be gö re bir rek‘at ta 

bir iki adım yü rü me, par mak la rı ha re ket 

et tir me, selâma işa ret le ce vap ver me gi bi 

fi il ler amel-i kalîle, ar dar da üç ve ya da ha 

faz la adım at ma, sa rık sar ma, el bi se giy-

me gi bi iş ler ise amel-i ke sî re ör nek gös-

te ri le bi lir. Şâ fiî fa kih leri Hz. Pey gam ber’in, 

to ru nu Ümâme’yi na maz es na sın da her 

rek‘at ta kı yam da iken omu zu na alıp rükû 

ve sec de ya par ken ye re bı rak ma sı nı de lil 

ka bul ede rek bu şe kil de ara lık lar la tek rar-

la nan fi il le ri amel-i kalîl kap sa mın da de-

ğer len dir miş tir (Ne vevî, IV, 92). Han belîler 

de Şâ fiîler gi bi amel-i ke sî ri be lir le me de 

ör fü esas al mış, yü rü mek, giy mek, sa rık 

sar mak gi bi fi il le ri amel-i ke sî re ör nek 

gös ter miş, amel-i ke sîr ola rak ni te len di-

ri le cek fi il le rin ise sı nır lan dı rı la ma ya ca ğı nı 

ifa de et miş tir (Bu hû tî, II, 8; İbn Ebû Tağ-
lib, I, 33).
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ÿFah ret tin Atar

gi bi bir ki şi nin na ma zı hem ken di fii liy le 

hem de ira de si dı şın da bir baş ka sı nın fii-

liy le bo zu la bi lir. Na maz kı lan ki şi nin bir 

baş ka sı nın çarp ma sı yü zün den üç adım 

ka dar yü rü me si nin na ma zı nı boz ma sı 

da bu na ör nek tir. 4. Bir fii lin amel-i ke-

sîr olup ol ma dı ğı na maz kı la nın tak di ri ne 

bı ra kı lır; onun aşı rı gör dü ğü iş amel-i ke-

sîr, az gör dü ğü iş ise amel-i kalîldir. Bu 

gö rü şün Ebû Ha nî fe’ nin, mik ta rı nas lar la 

tes bit edil me yen me se le ler de mik tar tes-

bi ti nin so run la kar şı la şan ki şi nin tak di ri ne 

bı ra kıl ma sı ge rek ti ği yö nün de ki ic ti ha dı-

na çok ya kın ol du ğu be lir til miş tir. An cak 

bu gö rüş, bir fii lin aşı rı lı ğı nı ve ya az lı ğı nı 

ava mın tak di ri ne bı rak ma nın sa kın ca lı 

ola ca ğı dü şün ce siy le eleş ti ril miş tir. 5. Ha-

nefî fa kih le ri nin ço ğun lu ğu nun bu ko nu-

da esas al dı ğı öl çü ise şu dur: Ya pı lan bir 

fi il, dı şa rı dan ba kan bir kim se ye o ki şi nin 

na maz da ol ma dı ğı iz le ni mi ni ve ri yor sa 

amel-i ke sîr, na maz da olup ol ma dı ğı hu-

su sun da te red dü de dü şü rü yor sa amel-i 

kalîldir. Me selâ na maz da ce ket ve ya ço-

rap la rın çı ka rıl ma sı, gi yil me si gi bi fi il ler 

na ma zı bo zar. Pal to nun etek le ri ni top-

la ma, sec de ye rin de ki ba zı en gel le ri ha-

fif ha re ket ler le uzak laş tır ma, te ri sil me, 

eliy le ha fif çe si nek le ri sav ma gi bi fi il ler ise 

na ma zı boz maz. Ha nefî fa kih le ri nin ek se-

ri si Hz. Pey gam ber’in, kız to ru nu Ümâme 

omu zun da iken na maz kıl ma sı nı de lil gös-

te re rek (Müs lim, “Mesâcid”, 41-43) an ne-

le rin na maz kı lar ken be bek le ri ni ih ti yaç 

ha lin de sırt la rı na ve ya ku cak la rı na al ma-

la rın da bir sa kın ca bu lun ma dı ğı nı, ih ti yaç 

du yul ma ma sı ha lin de ise böy le bir fii lin 

mek ruh ol du ğu nu söy le miş, bu nun gi bi 

na maz es na sın da za ru re te ve ya ih ti ya ca 

bi na en ya pı lan, an cak na ma zın edâsı na 

en gel ol ma yan, ha fif bir eş ya yı, kü çük bir 

çan ta yı sır ta ve ya ku ca ğa al mak gi bi fi il-

le ri de amel-i kalîl kap sa mın da de ğer len-

dir miş tir (Kâsânî, I, 242). İbn Nü ceym bu 

beş öl çü yü açık la dık tan son ra bu ko nu da 

fark lı öl çüt ler esas alın dı ğın dan ba zı fi il-

le rin amel-i ke sîr kap sa mı na gi rip gir me-

di ği hu su sun da fark lı gö rüş le rin or ta ya 

çık tı ğı nı be lirt miş tir (el-Ba¼rü’r-râßiš, 
II, 14).

Mâ li kî ler’in amel-i ke sî ri be lir le me de 

esas al dık la rı öl çü Ha nefî mez he bin de 

ağır lık ka za nan gö rü şe çok ya kın olup 

şöy le dir: Ya pı lan bir fi il, dı şa rı dan ba kan 

bir kim se de bu nu ya pan ki şi nin na maz da 

ol ma dı ğı dü şün ce si ni do ğu ru yor sa bu fi il 

amel-i ke sîrdir. Bu mez he be gö re vü cu-

dun bir ye ri ni bir kaç de fa ka şı mak, sa ka lı 
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1826’da muh te mel Rus teh di di ne kar şı 

ka le as ker ve mü him mat ba kı mın dan tak-

vi ye edil di. 1828-1829 Os man lı-Rus sa va şı-

na ka dar Ana pa’ya gön de ri len mu ha fız lar 

ka le ile il gi len me di, hat ta gö rev ma hal li-

ne bi le git me me ye baş la dı. Bu yıl lar da bir 

Rus su ba yı Ana pa’nın tah ki ma tı hak kın da 

dik kat çe ki ci bil gi ler ve rir. Ona gö re I. Ab-

dül ha mid dö ne minde Fran sız mü hen dis-

le rin ce müs tah kem ha le ge ti ri len ka le nin 

tek gi riş ye ri olan do ğu yö nün de tab ya lar 

bu lu nur ve bun lar altı ka le bur cu ve ku ru 

hen dek le ko ru nur du. De niz ta ra fı kı yı ya 

dik şe kil de uza nır. Ku zey ta ra fın da ki tah-

ki mat ku şa ğı dört burç lu dur. Ka le 4500 

adım ge niş li ğin de dir. De niz ke na rın da ku-

zey do ğu bur cun dan 1000 adım lık yer de ki 

kü çük bir akar su (Bu gur ça yı) Ka ra de niz’e 

dö kü lür.

Rus lar’ın Ana pa’ya sal dı rı sı sı ra sın da 

ka le de bu lu nan Os man Pa şa 4000 as ker-

le Rus lar’a kar şı di ren di. An cak Os man 

Pa şa’nın et ki li mü ca de le si ve sa vun ma sı 

bek le nen yar dı mın gel me me si üze ri ne za-

yıf la dı. Ka le için de gö ğüs gö ğü se ya pı lan 

çar pış ma lar so nu cu as ker sa yı sı 1400’e 

ka dar in di. Ne ti ce de Os man Pa şa 24 Ha-

zi ran 1828’de Rus lar’a tes lim ol du. Rus lar, 

Kaf kas lar’la bir lik te Ana do lu’yu Er zu rum’a 

ka dar iş gal et ti ler. 1829 Edir ne Ant laş-

ma sı ile de Ana pa ve Kaf kas ya Os man lı 

hâki mi ye tin den çık tı. 1853-1856 Kı rım sa-

va şı es na sın da ka le müt te fik ler (Tür ki ye, 
İn gil te re, Fran sa) ta ra fın dan yı kıl dı. Ana-

pa gü nü müz de Rus ya Fe de ras yo nu’nda 

Kras no dar ob las tı na (idarî bi rim) bağ lı, 

Ka ra de niz’in ku zey do ğu sahi lin de yer 

alan bir tu rizm şeh ri dir. 2010 yı lı nü fus 

sa yı mı na gö re şe hir de 147.184 ki şi ya şa-

mak tay dı. Nü fu su Rus, Ab haz, Ta tar, Baş-

kırt, Rum ve Uk ray na lı lar’dan meydana 

gel mek te dir.
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ve şe hir kur ma dü şün ce si ni de or ta ya ko-

yu yor du. Ke na rı sur ve hen dek ler le çev ri li, 

için de iç ka le si nin ya nı sı ra han, ha mam, 

med re se, kü tüp ha ne gi bi te sis ler le yüz ler-

ce dükkân ve ko nut lar in şa edil di. İs ke le de 

ye ni den dü zen le nen güm rük ka pı sıy la bir-

lik te ti ca ret ge liş ti ve bir kaç yıl içe ri sin de 

Ana pa ca zi be mer ke zi ha li ne gel di. Ana-

pa İs ke le si’nin bu lun du ğu ye re bir top-

rak ka le da ha ya pıl dı. So ğu cak ci va rın da ki 

Ge lin cik Li ma nı’na ka le ya pı lır ken bu gün 

Gür cis tan sı nır la rı için de ka lan Faş Ka le si 

de bu sı ra da tah kim edil di, bu ra ya top ve 

mü him mat sev ki ya tı ya pı la rak 1255 as ker 

gö rev len di ril di.

Fe rah Ali Pa şa’nın 1785’te ölü mü ve 

ha lef le ri Bîcanzâde Ali Pa şa ile İpek lizâde 

Mus ta fa Pa şa za man la rın da da Ana pa’nın 

tah ki ma tı na de vam edil di. Fa kat 1787’de 

baş la yan sa vaş sı ra sın da Os man lı lar hem 

Ru me li ke si min de hem Kaf kas ya ta ra fın-

da ye nil gi ye uğ ra dı lar. Sa vaş sü re sin ce 

Rus lar ta ra fın dan üç de fa ku şa tı lan Ana-

pa üçün cü ku şat ma so nun da 26 Tem muz 

1791’de iş gal edil di. An cak Yaş Ant laş ma sı 

ile (10 Ocak 1792) Kaf kas ya’da es ki sı nır-

lar ka bul edil di ğin den Os man lı Dev le ti’ne 

ge ri ve ril di. Ha rap va zi yet te tes lim alı nan 

ka le-şe hir de ye ni den imar ve ta mi rat fa-

ali yet le ri baş la tıl dı. Ana pa’nın da ha ön ce 

top rak tan ya pı lan sur la rı ve ka le si bu de fa 

ta ma men kâgir ola rak in şa edil di, tab ya 

sa yı sı art tı rıl dı ve es ki sin den çok da ha 

müs tah kem ha le ge ti ril di. Kı sa sü re son-

ra ye ni den baş la yan sa vaş sı ra sın da 1809 

son ba ha rın da Ana pa Rus lar ta ra fın dan 

tek rar sal dı rı ya mâruz kal dı. Ka ra dan ve 

de niz den ya pı lan hü cum lar so nu cu yak-

la şık 6000 Rus as ke ri ka le ye gir di. An cak 

Çer kez ka bi le le ri nin de yar dı mıy la bun lar 

ge ri püs kür tül dü. Bu nun la bir lik te Rus lar 

Faş, Kem hal, So hum, Anag ra ile Gür cis-

tan’ da bu lu nan Açık baş, Gö ril, Şeh ri ban 

gi bi ka le le ri iş gal et ti ler se de Rus ya ile 

ya pı lan Bük reş Ant laş ma sı ile (16 Ma yıs 
1812) Kaf kas ya’da ki Os man lı-Rus hu du du 

yi ne Ku ban neh ri ol du.

Ana pa Ka le si tes lim alın dı ğın da Rus-

lar’ın içe ri de ki bi na la rı tah rip et tik le ri gö-

rül dü. Bir kay da gö re ca mi, mes cid, han, 

ha mam, dükkânlar ta ma men yı kıl mış, 

Mih ri şah Ca mii de taş la rı na va rın ca ya ka-

dar bü tü nüy le tah rip edil miş ti. Sa va şın so-

na er me siy le bir lik te Ana pa Ka le si’nde ye-

ni den ge niş çap lı ta mi rat ya pıl dı. Os man-

lı lar ay rı ca nü fus nak li ne de ça lış tı. Ab-

haz ya, Si nop ve Trab zon yö re sin den 400 

as ker ai le si bu ra ya yer leş ti, va roş kıs mı 

da ye ni ge le cek göç men ler için ha zır lan dı. 

as ker le ri ve si vil hal kı, ta şı ya bi le cek le ri ka-

dar eş ya ile bir lik te Ku ban neh ri ni ge çe rek 

Os man lı top rak la rı nın baş lan gıç nok ta sı 

olan Ana pa’ya sı ğın dı. Fe rah Ali Pa şa on-

la rı Aba za ka bi le le ri nin ya şa dı ğı böl ge ye 

yer leş tir di. 1768-1774 Os man lı-Rus sa va-

şın da Ki li, İsmâil, Tul ça, Ba ba da ğı, Ba zar-

cık ve Koz lu ca gi bi yer ler de Rus lar’a bü yük 

ka yıp lar ver di ren, sa yı la rı 40.000’i bu lan 

Bu cak Ta tar la rı da Ku ban neh ri ni ge çip 

Os man lı Dev le ti’ne sı ğın dık la rın da Ana-

pa ci va rın da ka bi le le rin ya şa dı ğı böl ge le re 

sev ke dil miş ler di. Böy le ce böl ge nü fus ve 

as ke rî ba kım dan da güç len di ril miş ol du.

As kerî amaç lı in şa edil mek le bir lik te 

Ana pa Ka le si, kı sa za man da ar tan nüfu-

su ve ge çir di ği fi zik sel de ği şim le âde ta 

bir şe hir ha li ne dö nüş tü. Ka le de han lar, 

ha mam lar, kü tüp ha ne, fı rın, de ğir men 

ve 250’nin üze rin de dükkân bu lu nu yor du. 

Dı şa rı dan al dı ğı göç le bir lik te 10.000’in 

üze rin de olan nü fu su sa vaş dö ne min de 

(1787-1792) 30.000’e yak laş tı. Ka le in şa atı 

sü rer ken hem bu ra sı hem de Çer kez ka-

bi le le ri nin ya şa dık la rı böl ge ler de ya pı la cak 

ka le le re yer leş ti ril mek üze re on adet top 

ve çe şit li as kerî mü him mat yol lan dı. Ay rı-

ca in şa at ta ça lı şa cak iş çi le rin bir bö lü mü 

İs tan bul’dan ge mi ler le böl ge ye sev ke dil di. 

1783-1786 yıl la rın da malî sı kın tı yü zün den 

za man za man du rak la sa da İs tan bul ve 

Ana do lu’dan ge rek mü him mat ge rek se 

iş çi sev ki ya tıy la Ana pa’da in şa edi len ka-

le ve bi na lar bü yük öl çü de ta mam lan dı. 

Bu ara da sa vaş ha zır lık la rı nın bir par ça-

sı ola rak So ğu cak Ka le si’nin is tihkâmla rı 

kuv vet len di ril di, böl ge nin en önem li ti carî 

ve as kerî lo jis tik üs sü olan Ge lin cik Li ma nı 

çev re si ne de tab ya lar ya pıl dı. 1784 yı lın dan 

iti ba ren Rus iş ga li son ra sı Tem rük, Açe ve 

Açu ka le le rin den ge len 817 yer li ye ni çe riy-

le Ana pa Ka le si’nin as kerî teş kilâtlan ma sı 

he men he men sağ lan mış ol du.

Bü tün bu fa ali yet le rin ya nı sı ra Ha tu-

kay ile Ja ne böl ge si ne yer leş ti ri len No gay 

ka bi le le ri ni ko ru mak için top rak ka le in şa 

edil di. Ana pa Ka le si’nin in şa sı ve Ku ban 

neh ri ne ya pıl mak ta olan ka le ler böl ge de 

ya şa yan ka bi le le rin gü ven lik en di şe si ni 

gi der di. Ta man ya rı ma da sın da Ku ban 

neh ri nin Rus ya ta ra fın da ka lan kıs mın-

da yer alan Açe Ka le si, Rus lar ta ra fın dan 

tah kim edil di ğin den kar şı sı na uy gun bir 

ye re top rak ka le ya pı mı na ka rar ve ril di. 

De mir köy’de de bir top rak ka le in şa sı na 

baş lan dı. Fe rah Ali Pa şa’nın ida re si ve ön-

cü lü ğün de Ana pa’da de vam eden imar 

fa ali yet le ri sa de ce bir as kerî is tihkâm 

oluş tur mak de ğil ye ni bir yer le şim sa ha sı 
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bö lü mün de 2 Ha zi ran 1943’te li san sı nı 

ta mam la dı. Bu ve si ley le ens ti tü de ki Arap 

dil ci le rin den Ro bert Brunsc hvig, Ma ri us 

Ca nard, Ge or ges Mar ça is, Hen ri Pe res, 

Je an Can ti ne au ve E. Lévi-Pro ven çal ile 

ir ti bat kur du. Ana wa ti’nin 1941-1944 

dö ne mi ol duk ça ve rim li geç ti. Bu dö-

nem de bir çok müs lü man şah si yet le ta-

nı şıp gö rüş tü. 1944’te Ins ti tut Fran ça is 

d’Archéolo gie Ori en ta le du Ca ire’in (IFAO) 
Ce za yir şeh rin de ki Mı sır ata şe li ği ne ta yin 

edil di. Bu sü re için de l’Af ri que do mi ni-

ca ine der gi si nin re dak tör lü ğü nü üst len di. 

Asıl önem li si Lo uis Gar det ile (An dre-Ma-
rie Gar det) olan iş bir li ği bu dö nem de baş-

la dı ve Gar det’nin 1986’da ölü mü ne ka dar 

de vam et ti. Ana wa ti Ce za yir’in Vehrân 

(Oran) şeh rin de bu lu nan Fra ter nité d’El-

Abi odh Si di Che ikh ad lı ku rum da Lo uis 

Gar det ile ta nış tık tan son ra çe şit li kelâm 

ve ta sav vuf eser le ri ni ter cü me edip açık-

la ma ya ko yul du. Bu be ra ber li ğin ilk ürü nü 

In tro duc ti on à la théolo gie mu sul ma-

ne: Es sai de théolo gie com parée (Pa ris 
1948) ad lı eser dir.

Ana wa ti’nin he nüz ata şe iken 1944 yı-

lın da gel di ği Ka hi re Do mi ni ken le ri’ne ait 

ev o ta rih te Ku düs Kitâb-ı Mu kad des Oku-

lu’na bağ lı iken 8 Ka sım 1952’de Pro vin ce 

Do mi ni ca in de Fran ce’a bağ lan dı. Ana wa ti 

Ka hi re’ye ge lin ce Do mi ni que Boi lot, Jac-

qu es Jo mi er, Ser ge de La ugi er de Be au-

re cu eil, An gel Cor ta bar ria Bei tia ve Guy 

Mon not ken di si ne ka tıl dı. 7 Mart 1953’te 

Ins ti tut Do mi ni ca in d’Etu des Ori en ta les 

du Ca ire (IDEO) ku rul du ve er te si yıl bu 

ens ti tü nün Mélan ges de l’Institut do-

mi ni ca in d’étu des ori en ta les du Ca-

ire ad lı (MI DEO) sü re li ya yı nı nın ilk sa yı sı 

neş re dil di. Ana wa ti, 1944-1953 yıl la rında 

Ka hi re Do mi ni ken le ri ça lış ma eki bi nin yön-

len di ril me sin den so rum lu ol du. 1953-1984 

ara sın da Ins ti tut Do mi ni ca in d’Etu des 

Ciz vit ta ri ka tı na gir me yi dü şün düy se de 

ai le si kar şı çık tı. Li se den son ra bir yıl İs-

ken de ri ye’de ba ba sı nın is te ğiy le ec za cı lık 

sta jı yap tı. 1923’te gir di ği Bey rut Sa int 

Jo seph Üni ver si te si’nden 1926’da ec za cı 

ola rak me zun ol du. Da ha son ra Lyon’da ki 

Eco le de Chi mie In dus tri el le’e de vam et ti 

ve 1928’de kim ya mü hen dis li ği dip lo ma-

sı nı al dı. İs ken de ri ye’ye dö nüp iki dok tor 

kar de şiy le bir lik te hem ec za ha ne hem de 

bi yo lo ji ve kim ya la bo ra tu va rı aç tı. 1928-

1934 ara sın da bu iş le meş gul ol du ve ha-

ya tı bo yun ca kim ya ile ec za cı lık on da bir 

tut ku ha lin de de vam et ti.

1932’de mes lekî fa ali ye ti nin ya nın da 

fel se fe ile il gi len me ye ve müs lü man lar-

la hı ris ti yan la rın bir bir le ri ni dinî yön den 

ta nı ma ma la rı ger çe ği üze rin de dur ma ya 

baş la dı, bu se bep le ra hip ol ma yı dü şün-

dü ve La tin ce öğ ren me ye ko yul du. Bir ta-

raf tan da An to nin-Dal ma ce Ser til lan ges 

ve Jac qu es Ma ri ta in’in eser le ri ni oku du. 

Ken di si ni Do mi ni ken ol ma ya teş vik eden, 

Lüb nan asıl lı Mı sır lı bir Mârûnî olan fel-

se fe pro fe sö rü Yûsuf Ke rem ile ta nış tı. 

Ma rie Do mi ni que Bou lan ger’yi din le yin-

ce ka ra rı nı ver di, Ka hi re’de iki Do mi ni ken 

pa pa zı ile ir ti ba ta geç tik ten son ra Do mi-

ni ken ol ma dü şün ce si da ha da pe kiş ti. Ha-

zi ran 1933’te Arap ça Mı sır ba ka lor ya sı nı 

geç ti. Di ğer ta raf tan Lo uis Mas sig non ile 

ya zış tı ve gö rüş tü ğü ki şi le rin hep si onun 

Do mi ni ken ta ri ka tı na gir me dü şün ce si ni 

onay la dı. 23 Ocak 1934’te ta ri kat aday lı ğı 

için Fran sa’ya git ti, 4 Ma yıs’ta Co ub le vie 

Ma nas tı rı’nda Ma rie-Mar cel adıy la ra hip lik 

el bi se si ni gi yip ra hip aday lı ğı dö ne mi ne 

baş la dı. Bu gö re vi ni Ami ens Ma nas tı rı’nda 

sür dür dü ve 5 Ma yıs 1935’te Pro vin ce Do-

mi ni ca ine de Pa ris’de ra hip lik ye mi ni et ti. 

Ka in’de (Bel çi ka) bu lu nan Sa ulc ho ir te olo ji 

oku lu na ka tıl dı. 1935-1937 yıl la rın da fel-

se fe, 1937-1939 yıl la rın da te olo ji öğ re ni mi 

gör dü. 16 Tem muz 1939’da pa paz rüt be-

si ni al dı. Sa ulc ho ir Ma nas tı rı’nın ba şın da 

bu lu nan pa paz Ma rie Do mi ni que Che nu 

ile ir ti bat kur ma sı Ana wa ti’nin ni haî he def 

be lir le me sin de et ki li ol du. 1939 Tem muz 

so nun da Sa ulc ho ir Ma nas tı rı, Pa ris ban-

li yö sün de ki Eto iles’e ta şı nın ca Ana wa ti 

te olo ji ça lış ma la rı nı Ma yıs 1940’a ka dar 

ora da sür dür dü. Da ha son ra Sa int Al ban-

Leys se’e gi de rek ça lış ma la rı na ora da de-

vam et ti ve “St. Tho mas’da Ya ra tı lış Me-

se le si ne Kat kı” ad lı te zi ni ve rip Do mi ni ken 

ta ri ka tı nın ma nas tır la rın da te olo ji der si 

ver me sta tü sü ka zan dı.

27 Ekim 1941’de üç yıl ka la ca ğı Ce za yir 

şeh ri ne git ti, Ins ti tut des Lan gu es Ori en-

ta les de l’Uni ver sité d’Al ger’de ki Arap ça 

1781-1801 (dok to ra te zi, 2010), Mi mar Si nan Gü-
zel Sa nat lar Üni ver si te si Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü; 
a.mlf., “1787-1791 Os man lı-Rus Sa va şı Ön ce si 
Ku zey Kaf kas la rın Tah ki mi: Ana pa Ka le si”, Ka ra-
de niz, I/4, An ka ra 2009, s. 46; Ma hir Ay dın, “Kaf 
Da ğı’nda Türk Ka le si”, MÜ TAD, sy. 20 (2009), s. 
312; “Ana pa”, İA, I, 431.

ÿCen giz Fe dakâr

– —ANAWATI, Georges Chehata
(1905-1994)

Ýslâm’la ilgili
çok sayýda çalýþmasý bulunan

Mýsýrlý Dominiken rahibi.˜ ™

Ge or ges Che ha ta Ana wa ti (Cûrc Şehâte 

Ka navâtî), Su ri ye’nin Hu mus şeh rin den 

Mı sır’a göç eden Or to doks hı ris ti yan bir 

ai le nin se kiz ço cu ğun dan al tın cı sı ola rak 

6 Ha zi ran 1905’te İs ken de ri ye’de dün ya-

ya gel di. Ha zi ran 1934’te Do mi ni ken ta-

ri ka tı na ka tıl mak için Fran sa’ya gi di şi ne 

ka dar, üç yıl lık Bey rut tah sil ha ya tı ve iki 

yıl lık Lyon ika me ti nin dı şın da, doğ du ğu 

şe hir den ay rıl ma dı ve otuz yı la ya kın bir 

sü re yi ta ma men İs ken de ri ye’de ge çir di. 

Grek Or to doks olan bü yük ba ba sı Dâvûd 

Ka navâtî, Dürzîler’in 1860 kat li amın da ai-

le siy le be ra ber İs ken de ri ye’ye göç et miş ti. 

Su ri ye’de bir yer le şim mer ke zi olan Ka-

navât’tan ge len ai le nin adı, Mı sır’a yer leş-

me le rin den son ra Mı sır lı lar’ın te laf fu zu na 

gö re Ana va ti ol muş tur. Ge or ges’un ba ba sı 

Che ha ta Ana wa ti, Hi div ler dö ne min de İs-

ken de ri ye Li ma nı’nda ki iş yer le ri nin üst 

dü zey yö ne ti ci siy di; hiz met le ri se be biy le 

hi div ta ra fın dan ken di si ne “bey” un vanı 

ve ril miş ti. İs ken de ri ye Grek Or to doks 

ce ma ati nin ön de ge len le rin den bi ri olan 

Che ha ta Bey Fran sız ca, İn gi liz ce ve Arap ça 

bi len, kül tür lü, çok cid di ve sert ta bi at lı bir 

ki şiy di. Ge or ges on dan bah se der ken, “Evi-

miz gar ni zon gi biy di, fa kat ba bam bi zi se-

ver di” der. Che ha ta Bey 1895’te Fransis-

ken ra hi be le rinin ya nın da eği tim gör müş 

Su ri ye asıl lı Ma rie Ta wa ile evlenmiş, al tı 

oğ lu ve iki kı zı ol muş tur.

Ye di ya şın da iken İs ken de ri ye’de ki Sa int 

Jo seph des Frères des Eco les Chre ti en nes 

Ko le ji’nde öğ re ni me baş la yan Ge or ges, 

da ha son ra Sa in te Cat he ri ne Ko le ji’ne geç-

ti; ilk ve or ta öğ re ni min ardın dan 1920’de 

Sa int-Je an-Bap tis te de la Sal le Aka de mi-

si’ne gir di; Ha zi ran 1922’de Fran sız ca 

ma te ma tik bö lü mün den dip lo ma al dı. 

30 Ha zi ran 1921’de he nüz on al tı ya şın da 

iken Or to doks ruh ban sı nı fın dan sor du ğu 

so ru la ra ye ter li ce vap ala ma yın ca ai le sin-

den giz li ola rak Ka to lik li ğe geç ti; ar dın dan 

Georges

Chehata

Anawati
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