ANKEBÜT
yakilü 'n- m1r adlı eserinin Türkçe tercümesi ve şerhidir (Süleymaniye Ktp , Şe
hidAii Paşa, nr. 1747, 2749/6)
d) Sema ile İlgili Eserleri. 1. Sema Risalesi. Minhacü'l-fukara'nın sonunda
basılmıştır (Bulak 1256 ; istanbul. 1286)
2. er-Risaletü't-tenzihiyye ii şe'ni'l
Mevleviyye. Sernam meşrO ve caiz olduğunu ileri sürerek Mevlevfler'e yöneltilen tenkit ve itirazları reddeden Arapça bir eserdir (Leiden 1892). 3. Hadis-i
Erbain Şerhi. Sema, raks ve teganni ile
ilgili hadisleri şerheden bir eserdir (Süleymaniye Ktp., Nafiz Paşa, nr. 184; ReTsülküttab, nr. 1182) . Bu üç risalede dini
mOsikiyi savunan Ankaravi din dışı mOsikiyi ve raksı yeri geldikçe tenkit et-

Şeyh İsmail (İÜ Ktp, TY, nr. 6394) gibi
birkaç sayfalık risaleleri de vardır. AnkaravT'ye nisbet edilen divan (bk Mehmed Tevfik, vr. 32a; Sakıb Dede, s. 39; Os·
man/ı Müellifleri, 1. 25) elde mevcut değil
dir. Kazvinfnin Teltıfşü'l -Miftd}z 'ı ile Muhammed b. Muhammed Gflanfnin Mendzırü'l-inşa' adlı eserlerini esas alarak yazdığı Mittdhu'l-belaga ve misbdhu '1- fesaha (istanbul 1284) lisana dair
bir eser olup Osmanlı Türkçesi bakımın
dan önemlidir. İsmail Hakkı Bursevi' nin
Kitdbü'l-Hitdb ile Tuhfe-i Hassakiyye
adlı eserleri yanlışlıkla AnkaravT'ye nisbet edilmiştir (bk Brockelmann, ll , 662;
Süleymaniye Ktp., Halet Efendi, nr. 209/
10,21 1/2)

miştir.

BİBLİYOGRAFYA :

e) Tefsire Dair Eserleri. Fütr1hat-ı Ayniyye (istanbul ı 328) Fatiha süresinin,
Misbahu'l-esrar (Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 2872/4; Düğümlü
Baba, nr. 1O) ise NOr sOresinin 35. ayetinin tefsiridir. Bu iki eser de tasawufi
mahiyettedir.
f) Diğer Eserleri. el-Hikemü'l-münderice ii şerhi'l- Münferice, Ebü'l- Fazı
YOsuf b. Muhammed'in "el- Münferice·
adıyla bilinen kasidesinin tercüme ve şer
hi olan bu eser iki defa basılmıştır (Bulak ı 300; İstanbul 1327) . Risdle-i Uyun-i
İsna Aşere. On iki tasawufi manzumeden ibaret olan bu eserin tesbit edilebilen tek nüshası istanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ndedir (TY, nr. 6394) Cenahu'l-ervah. insanları tevhid inancına yöneltmek maksadıyla kaleme alınmıştır
(Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi,
nr. 2558; ReTsülküttab, nr. ı 182 / 4). AnkaravT'nin bunlardan başka Risale-i Usul-i
Tarikat-ı Mevlana ve Sülukname-i

Mehmed Tevfik, Mecmüa·yi Teracim, iü
Ktp., TV, nr. 192, vr. 32'; Sakıb Dede, Sef[ne,
s. 39; Hüseyin Vassaf, Se{fne, V, 161·165; Os·
man/ı Müelli{leri, I, 25; Brockelmann, GAL
Suppl., II, 662; Abdülbaki Gölpınarlı. Mev·
lana 'dan sonra Mevlevflik, istanbul 1953, s.
143; a.mlf., Kata log, I, 172; II, 96·1 03; a.mlf.,
"Mesnevi'nin VII. cildi", ŞM, VI (I 966), s. ll
vd . ; Erhan Vetik, ismail Ankarauf'nin Hayatı,
Eserleri ve Tasavvu{f Görüşleri (doktora tezi,
1982), MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü; "Merhum
Cevdet Paşa Tarafından Cezayir-i Balır-ı
Sefid Valisi Devletlü Abidin Paşa Hazretlerine Cevabname", Mekteb, lll j 33, istanbul
1312, s. 308·313; Ali Canip, "Ankara'da Yetişen Meşhur Simillardan Ankaravi İsmail
Efendi", HM, sy. 21 (I 327). s . 3; Cevad Sel·
masfzade, "Bal,ışi İcmali der Bare-i Şive-i Se
Şiirih-i 'Azimüşşan-i Meşnevi-i Ma 'nevi-i
Mevlevi", Mecelle-i Danişkede·i Edebiyyat, sy.
89, Tahran 1354 hş., s. 198·207; Ahmed Ateş,
"Konya Kütüphanelerınde Bulunan Bazı Mühim Yazmalar", TTK Beliete n, XVI/61 ( 1952).
s. 99 vd.; Ham id Algar, "Anqaravi", Elr., ll, 100.
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Arapça bir isim olan ankebOt "örümcek" manasma gelir. Çağulu amik.ibdir.
Geceleri avlanan, ağının ipliklerine ası
larak avını sabırla bekleyen, ağına düşen sinek ve benzeri haşaratı sıms ıkı sararak kanını emen örümcek Cahiz'e göre harikulade bir mahlOktur. Çünkü yavruları, kendilerine herhangi bir şey öğ
retilmeden doğar doğmaz ağ örmeyi bilir. Örümcek çok ayaklı ve çok gözlü bir
hayvandır. akrep gibi zehiriileri de vardır.

AnkebOt Arap. Fars ve Türk edebiyatözellikleriyle şiir ve mazmunlara konu olmuştur. Bunun ilk sebebi, Kur'an -ı Kerim 'de bu adla anılan
bir sürenin bulunuşu, burada Allah 'tan
başkasını dost edinenierin halinin. ördüğü ağdan eve (beytü'I-ankebüt) güvenerek kendini emniyette zanneden örümceğe benzetilmesi (b k ei-Ankebüt 29141)
ve bu teşbihin bir darbımesel halinde
zikredilmesi; diğeri ise örümceğin, hi cret esnasında Hz. Peygamber' in müş
riklerin takibinden kurtulmak için Hz.
EbO Bekir'le birlikte girdiği mağaranın
ağzını ağı ile kapatıp müşrikle rin oradan
uzaklaşmasını sağlamasıdır (bk. f'vlüsned,
I, 348) Bu ikinci özelliğiyle örümceğe islam edebiyatlarında ve özellikle islami
Türk edebiyatında. siyer kitaplarında ve
hicretnamelerde bulunan müstakil parçalarda, ayrıca tevhid ve na'tlarda yer verildiği görülmektedir. Nitekim Nahffi'nin
Hicretname'sinde şu beyitlere rastlanmaktadır: "Ettiğinde garı müşerref ol
mah 1 Eyledi mestor anı hıfz-ı ilah 1 PTş
geh-i gara gel üp ankebOt/ Oldu ber-ilverde-i tar-ı büyOt". Ayette zikredildiği
şekilde bir darbımesel halinde ise ankebOta atasözlerinde, beyit ve mısralar
da tesadüf edilmektedir.
larında çeşitli

islam tarihindeki bazı önemli vak'aIarda da örümcekten bahsedildiği görülmektedir. Kazvfnf ve Demiri'nin naklettiği bu vak'alardan biri, Hz. Peygamber'in İslam düşmanı Halid b. Süfyan'ı
öldürmekle görevlendirdiği Abdullah b.
Üneys el-Cühenf'nin vazifesini başarıyla
yaptıktan sonra kendisini takip edenlerin elinden, girdigi mağaranın ağzı
nın bir örümcek tarafından kapatılması
sayesinde kurtulmasıdır (bk VakıdT, II,
533) Ayrıca Hz. Peygamber'in torunlarından Zeyd b. Ali'nin EmevTier'le yaptı
ğı bir savaşta öldürüldükten sonra KOfe'de çıplak olarak asıldığında (bk Ebü'IFerec ei-İsfahanT, s. 142- 144) avret mahallinin örümcekler tarafından ağ örülerek örtüldüğü rivayet edilmektedir (bk
İbn Asakir, VI. 656) Demiri'ye göre Hz.
DavOd CalOt'tan saklandığı zaman bir
müddet ağzı örümcek tarafından kapatılmış bir mağarada kalmıştı. Bu tür rivayetler de İslam edebiyatlarında çeşitli
eseriere ve mazmunlara konu teşkil etmiştir.

Türk edebiyatında örümcekle ilgili olarak "örümcek yuvası" manasma gelen
beytü'l-ankebüt. ankebüthane; "örümcek gibi" demek olan ankebüt-asa; ışın
Iarı örümcek ağına benzediğinden gü-
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kullanılmaktadır.

Örümcek, ağını süratle ve ustaca ör"nessac" (dokumacı) olarak da
anılır: "İnayetinden anun ankebuttur
nessac" (Şeyhi). Ancak örümcek ağı bir
mimari ve hendesi şaheser kabul edilmesine rağmen çok zayıf bir binadır.
Hafif bir rüzgarla yıkılır. Örümcek çoğunlukla sinekle beraber zikredilmiş ve
mazmunlara konu olmuştur. Eflatun'a
izafe edilen bir sözde, "Dünyada en hırs
lı yaratık sinek, en kanaatkar ycıratık ise
örümcektir. Allah ' ın en hırslı ve kararsız
yaratığı en kanaatkar olanına rızık yapması şaşılacak bir şeydir " denmektedir.
Mevlana'nın, "Ankebüti mi nemaned bi
mekes 1 Rızk-rarüzi resan per mi dehed" (Örümcek sineksiz kalmaz, Allah onun
günlük rızkını kanat t akarak ayağına gönderir) beyti de bunu ifade etmektedir.
Hz. Ali'nin, "Evlerinizdeki örümcek ağ
larını temizleyiniz, on ları olduğu gibi bı
rakmanız fakirliğe sebep olur" dediği rivayet edilmiştir. Halk arasında yaygın
olan bir kanaate göre de örümcekterin
yuvaları bozulup ağları temizlenmeli, fakat peygamberin saklandığı mağara ağ
zını kapatarak onu müşriklerden kurtardığı için kendisi öldürülmemelidir.
Ancak Hz. Peygamber'den gelen zayıf
bir rivayette öldürülmesinin emredildiği
de nakledilmektedir (Ebu Davud , s. 342 ,
344) . Örümcek, yenmesi haram olan haydüğünden

linmektedir. Bu sebeple örümcek ve ağı
nın şifalı olduğuna inanılır. Ayrıca örümcek ağı gümüş eşyanın partatılmasında
da kullanılır.
Gök cisimlerinin yerlerini tesbite yarayan bir astronomi aleti olan usturlabın ana parçasının en üstüne yerleştiri
len bir levhanın adı da ankebüttur (geni ş bilgi için bk. USTURIAP).
BİBLİYOGRAFYA:

Dihhüda. Lugatname, "' ankebı1t" md.; Müs·
ned, ı, 348; Vakıdi. el·MegazC ll, 533 ; Ebü Davüd. el·Merasil (n şr. Şuayb ei-Arnaüt), Beyrut
1408 / 1988, s. 342, 344 ; Ebü'ı-Ferec el-isfahiini, Mal!:atilüHalibiyyrn (nşr. Ahm ed Sakr),
Kahire 1949, s. 142· 144 ; Cahiz, Kitabü'l·Hayevan (nşr. Abdüsselam M. Harun), Kahire 1357 67 / 1938-47 - Beyrut 1388/ 1969, V, 409-416 ;
ibn Asakir. Tarff]u Dımaş l!:, VI, 656; ibn Manzür. Muf]taşa ru Tarff]i Dımaşk, IX (nşr. Nesib
Neşş avi) , Dımaşk 1404 1 1984, s. 159; Zekeriyya b. Muhammed el-Kazvini, 'Aca 'ibü 'l-maf]lül!:at Kahire 1401 11980, s. 298; Demiri. Hayatü 'l-l).ayevan, Kahire 1398 /1978, ll, 90-94;
Şeyhf Divan! ( n şr. Türk Dil Kurumu), istanbul
1942, s. ll ; Nahifi, Hicretname, Süleymaniye
Ktp., Tahir Ağa , nr. 304 / 2; E. Kemal Eyüboğ 
lu. On Üçüncü Yüzyıldan Günümüze Kadar
Şiirde ve Halk Dilinde Atasözleri ve Deyim ler,
ll, istanbul 1975, s. 5, 77, 354; J. Ruska. "Ankebılt", iA, ı , 453 ; C. A. Nallino, "Usturlab", iA,
Xlll, 68 ; "Ankebut", TDEA, l, 141-142 ; A. Ahmadl - R. G. Tuck, "Arachnids", Elr., ll, 245 -

tıpta

ve halk hekimliğinde örümceğin, ezilerek ilaç olarak kullanıldığın
da bulaşıcı hummaya ve diğer bazı hastalıklara iyi geldiği kabul edilmekte, yaralardan akan kanı dindirrnek için örümcek ağının yara üzerine bastırtldığı bi-
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yirmi dokuzuncu süresi.

Mekke devrinde nazil olmuştur. Bazı
göre hicretten önce Mekke'de nazil olan son süredir. Altmış dokuz ayettir. Pasıtası ( ~ • w•.; ) harfleridir.
larına

Süre. ismini kırk birinci ayette geçen
ve "örümcek" anlamına gelen el-ankebüt kelimesinden alır. Bu ayette Allah 'tan başkasına güvenenlerin durumu.
ördüğü ağa güvenen örümceğin haline
benzetilir ve ağda n ibaret olan örümcek
evinin evlerin en çürüğü olduğu açık
lanır. Mürninterin Allah· a güvenmeleri.
O'nun emirleri doğrultusunda hareket
etmeleri gerektiğine dikkat çekilir.
Bir önceki Kasas süresinde (ayet 85)
Hz. Peygamber'in. bu sürede ise (ayet
56) mürninterin hicretine işaretler bulunmaktadır. Bu durum. her iki sürenin
hicret sırasında yakın aralıklarla nazil
olduğuna delil sayılmaktadır. Ayrıca ele
alınan konuların başlangıç ve sonucu açı
sından da iki süre arasındaki mana iliş
kisi dikkat çekmektedir. Önceki surenin
son ayetlerinde en güzel akıbetin takva
ehline ait olduğu müjdelenir : bu surenin ilk ayetlerinde ise takva ehli olmanın yolları gösterilir : yalnızca "iman ettik" demenin kafi gelmeyeceği. inanmanın insana birtakım sorumluluklar yüklediği , yüce hedeflere ulaşmanın azim
ve irade. sabır ve sadakat samirniyet
ve gayrete bağlı bulunduğu önemle hatırlatılır.

Başında hurôf-i mukattaa* bulunan
sürelerin hepsi vahiy ve nübüwetin ispatıyla ilgili ayetlerle söze başladığı halde yalnızca üç tanesi. Meryem. Rüm ve
Ankebut sureleri bu genel üslQbun dı
şında kalır. Meryem süresi Hz. Zekeriyya'nın . Rum süresi, uğradığı mağlubiyet
ten sonra Bizans ' ın yakın bir gelecekte kazanacağı zaferin müjdesiyle başla
maktadır. Bu süre ise mürninterin birtakım fitne ve belalara uğratılıp imtihana çekileceklerini bildiren ayetlerle baş
lar .ve kendisinden sonra yine başında
"elif- lam-mim " bulunan diğer üç süre
ile birlikte bir grup oluşturur. Bu süreler grubunun ortak konusu. Arabistan
gibi çorak bir bölgeden yeni bir dinin ve
yeni bir ümmetin meydana çıkmak üzere olduğunu haber vermektir.

Ankebüt süresi birbiriyle

ilişkili çeşitli

konuları ihtiva etmektedir. ilk ayetlerde

Ankebüt

süresinin
muhakkak
h attıyla
yaz ıl m ı ş

ilk ayetleri
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( 1-9) insanların yalnızca "iman ettik" demekle kurtulamayacakları, mürninterin
dünya hayatında inançları uğruna çektikleri sıkıntılarının da birer imtihan olduğu, böylece gerçek müminlerle münafıkların ortaya çıktıkları. daha önceki
peygamberler ve onlara inananların da
çok zorlu belalara uğratıldıkları ve imtihana çekildikleri, eskiden beri din yolunda kuwetlilerin zayıfları ezmeye kal-

