
yakilü 'n-m1r adlı eserinin Türkçe tercü
mesi ve şerhidir (Süleymaniye Ktp , Şe
hidAii Paşa, nr. 1747, 2749/6) 

d) Sema ile İlgili Eserleri. 1. Sema Ri
salesi. Minhacü'l-fukara'nın sonunda 
basılmıştır (Bulak 1256 ; istanbul. 1286) 
2. er-Risaletü't-tenzihiyye ii şe'ni'l
Mevleviyye. Sernam meşrO ve caiz ol
duğunu ileri sürerek Mevlevfler'e yönel
tilen tenkit ve itirazları reddeden Arap
ça bir eserdir (Leiden 1892). 3. Hadis-i 
Erbain Şerhi. Sema, raks ve teganni ile 
ilgili hadisleri şerheden bir eserdir (Sü
leymaniye Ktp., Nafiz Paşa, nr. 184; ReT
sülküttab, nr. 1182) . Bu üç risalede dini 
mOsikiyi savunan Ankaravi din dışı mO
sikiyi ve raksı yeri geldikçe tenkit et
miştir. 

e) Tefsire Dair Eserleri. Fütr1hat-ı Ay
niyye (istanbul ı 328) Fatiha süresinin, 
Misbahu'l-esrar (Süleymaniye Ktp., Ha
cı Mahmud Efendi, nr. 2872/4; Düğümlü 
Baba, nr. 1 O) ise N Or sOresinin 35. ayeti
nin tefsiridir. Bu iki eser de tasawufi 
mahiyettedir. 

f) Diğer Eserleri. el-Hikemü'l-münde
rice 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 (Bu
lak ı 300; İstanbul 1327) . Risdle-i Uyun-i 
İsna Aşere. On iki tasawufi manzume
den ibaret olan bu eserin tesbit edilebi
len tek nüshası istanbul Üniversitesi Kü
tüphanesi'ndedir (TY, nr. 6394) Cena
hu'l-ervah. insanları tevhid inancına yö
neltmek maksadıyla kaleme alınmıştır 

(Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, 
nr. 2558; ReTsülküttab, nr. ı 182 / 4). Anka
ravT'nin bunlardan başka Risale-i Usul-i 
Tarikat-ı Mevlana ve Sülukname-i 

An karavi'nin 
Galata 
Mevlevi· 
hanesi'ndeki 
sandukası · 
istanbul 

Şeyh İsmail (İÜ Ktp, TY, nr. 6394) gibi 
birkaç sayfalık risaleleri de vardır. An
karavT'ye nisbet edilen divan (bk Meh
med Tevfik, vr. 32a; Sakıb Dede, s. 39; Os· 
man/ı Müellifleri, 1. 25) elde mevcut değil
dir. Kazvinfnin Teltıfşü'l -Miftd}z 'ı ile Mu
hammed b. Muhammed Gflanfnin Me
ndzırü'l-inşa' adlı eserlerini esas ala
rak yazdığı Mittdhu'l-belaga ve misbd
hu '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 nis
bet edilmiştir (bk Brockelmann, ll , 662; 
Süleymaniye Ktp., Halet Efendi, nr. 209/ 
10,21 1/2) 
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Iii ERHAN YETİK 

ı 1 
ANKARAVİ, Mehmed Emin Efendi 

(bk. MEHMED EMİN EFENDi, Ankaravi). 
L ~ 

L ~ 

Arapça bir isim olan ankebOt "örüm
cek" manasma gelir. Çağulu amik.ibdir. 
Geceleri avlanan, ağının ipliklerine ası

larak avını sabırla bekleyen, ağına dü
şen sinek ve benzeri haşaratı sımsıkı sa
rarak kanını emen örümcek Cahiz'e gö
re harikulade bir mahlOktur. Çünkü yav
ruları, kendilerine herhangi bir şey öğ
retilmeden doğar doğmaz ağ örmeyi bi
lir. Örümcek çok ayaklı ve çok gözlü bir 
hayvandır. akrep gibi zehiriileri de var
dır. 

ANKEBÜT 

AnkebOt Arap. Fars ve Türk edebiyat
larında çeşitli özellikleriyle şiir ve maz
munlara konu olmuştur. Bunun ilk se
bebi, Kur'an -ı Kerim 'de bu adla anılan 
bir sürenin bulunuşu, burada Allah 'tan 
başkasını dost edinenierin halinin. ördü
ğü ağdan eve (beytü'I-ankebüt) güvene
rek kendini emniyette zanneden örüm
ceğe benzetilmesi (b k ei-Ankebüt 29141) 
ve bu teşbihin bir darbımesel halinde 
zikredilmesi; diğeri ise örümceğin, hi c
ret esnasında Hz. Peygamber' in müş
riklerin takibinden kurtulmak için Hz. 
EbO Bekir'le birlikte girdiği mağaranın 
ağzını ağı ile kapatıp müşriklerin oradan 
uzaklaşmasını sağlamasıdır (bk. f'vlüsned, 

I, 348) Bu ikinci özelliğiyle örümceğe is
lam edebiyatlarında ve özellikle islami 
Türk edebiyatında. siyer kitaplarında ve 
hicretnamelerde bulunan müstakil par
çalarda, ayrıca tevhid ve na'tlarda yer ve
rildiği görülmektedir. Nitekim Nahffi'nin 
Hicretname'sinde şu beyitlere rastlan
maktadır: "Ettiğinde garı müşerref ol 
mah 1 Eyledi mestor anı hıfz-ı ilah 1 PTş
geh-i gara gel üp ankebOt/ Oldu ber-il
verde-i tar-ı büyOt". Ayette zikredildiği 
şekilde bir darbımesel halinde ise an
kebOta atasözlerinde, beyit ve mısralar
da tesadüf edilmektedir. 

islam tarihindeki bazı önemli vak'a
Iarda da örümcekten bahsedildiği gö
rülmektedir. Kazvfnf ve Demiri'nin nak
lettiği bu vak'alardan biri, Hz. Peygam
ber'in İslam düşmanı Halid b. Süfyan'ı 
öldürmekle görevlendirdiği Abdullah b. 
Üneys el-Cühenf'nin vazifesini başarıyla 
yaptıktan sonra kendisini takip eden
lerin elinden, girdigi mağaranın ağzı

nın bir örümcek tarafından kapatılması 
sayesinde kurtulmasıdır (bk VakıdT, II, 
533) Ayrıca Hz. Peygamber'in torunla
rından Zeyd b. Ali'nin EmevTier'le yaptı
ğı bir savaşta öldürüldükten sonra KO
fe'de çıplak olarak asıldığında (bk Ebü'I
Ferec ei-İsfahanT, s. 142- 144) avret ma
hallinin örümcekler tarafından ağ örü
lerek örtüldüğü rivayet edilmektedir (bk 
İbn Asakir, VI. 656) Demiri'ye göre Hz. 
DavOd CalOt'tan saklandığı zaman bir 
müddet ağzı örümcek tarafından kapa
tılmış bir mağarada kalmıştı. Bu tür ri
vayetler de İslam edebiyatlarında çeşitli 
eseriere ve mazmunlara konu teşkil et
miştir. 

Türk edebiyatında örümcekle ilgili ola
rak "örümcek yuvası" manasma gelen 
beytü'l-ankebüt. ankebüthane; "örüm
cek gibi" demek olan ankebüt-asa; ışın
Iarı örümcek ağına benzediğinden gü-
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ANKEBÜT 

neş için ankebüt-ı zerrin -tar tabirleri 
kullanılmaktadır. 

Örümcek, ağını süratle ve ustaca ör
düğünden "nessac" (dokumacı) olarak da 
anılır: "İnayetinden anun ankebuttur 
nessac" (Şeyhi). Ancak örümcek ağı bir 
mimari ve hendesi şaheser kabul edil
mesine rağmen çok zayıf bir binadır. 

Hafif bir rüzgarla yıkılır. Örümcek ço
ğunlukla 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 yap
ması şaşılacak bir şeydir " denmektedir. 
Mevlana'nın, "Ankebüti mi nemaned bi 
mekes 1 Rızk-rarüzi resan per mi de
hed" (Örümcek sineksiz kalmaz, Allah onun 
günlük rızkını kanat takarak ayağına gönde
rir) beyti de bunu ifade etmektedir. 

Hz. Ali'nin, "Evlerinizdeki örümcek ağ
larını temizleyiniz, onları olduğu gibi bı
rakmanız fakirliğe sebep olur" dediği ri
vayet edilmiştir. Halk arasında yaygın 
olan bir kanaate göre de örümcekterin 
yuvaları bozulup ağları temizlenmeli, fa
kat peygamberin saklandığı mağara ağ
zını kapatarak onu müşriklerden kur
tardığı için kendisi öldürülmemelidir. 
Ancak Hz. Peygamber'den gelen zayıf 

bir rivayette öldürülmesinin emredildiği 
de nakledilmektedir (Ebu Davud, s. 342 , 

344) . Örümcek, yenmesi haram olan hay
vanlardandır. 

Eski tıpta ve halk hekimliğinde örüm
ceğin, ezilerek ilaç olarak kullanıldığın
da bulaşıcı hummaya ve diğer bazı has
talıklara iyi geldiği kabul edilmekte, ya
ralardan akan kanı dindirrnek için örüm
cek ağının yara üzerine bastırtldığı bi-
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linmektedir. Bu sebeple örümcek ve ağı
nın şifalı olduğuna inanılır. Ayrıca örüm
cek ağı gümüş eşyanın partatılmasında 
da kullanılır. 

Gök cisimlerinin yerlerini tesbite ya
rayan bir astronomi aleti olan usturla
bın ana parçasının en üstüne yerleştiri
len bir levhanın adı da ankebüttur (ge
ni ş bilgi için bk. USTURIAP). 
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ANKEBÜT SÜRESİ 

(ü~l•.;r) 

Kur'an-ı Kerim 'in 
yirmi dokuzuncu süresi. 

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

Ankebüt 

süresinin 
muhakkak 

hattıyla 

yaz ıl m ı ş 

ilk ayetleri 

Süre. ismini kırk birinci ayette geçen 
ve "örümcek" anlamına gelen el-anke
büt 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 bu
lunmaktadır. 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 sure
nin ilk ayetlerinde ise takva ehli olma
nın yolları gösterilir : yalnızca "iman et
tik" demenin kafi gelmeyeceği. inanma
nın insana birtakım sorumluluklar yük
lediği , yüce hedeflere ulaşmanın azim 
ve irade. sabır ve sadakat samirniyet 
ve gayrete bağlı bulunduğu önemle ha
tırlatılır. 

Başında hurôf-i mukattaa* bulunan 
sürelerin hepsi vahiy ve nübüwetin is
patıyla ilgili ayetlerle söze başladığı hal
de yalnızca üç tanesi. Meryem. Rüm ve 
Ankebut sureleri bu genel üslQbun dı

şında kalır. Meryem süresi Hz. Zekeriy
ya'nın. Rum süresi, uğradığı mağlubiyet
ten sonra Bizans ' ın yakın bir gelecek
te kazanacağı zaferin müjdesiyle başla
maktadır. Bu süre ise mürninterin bir
takım fitne ve belalara uğratılıp imtiha
na çekileceklerini bildiren ayetlerle baş
lar . ve kendisinden sonra yine başında 
"elif- lam-mim" bulunan diğer üç süre 
ile birlikte bir grup oluşturur. Bu süre
ler grubunun ortak konusu. Arabistan 
gibi çorak bir bölgeden yeni bir dinin ve 
yeni bir ümmetin meydana çıkmak üze
re olduğunu haber vermektir. 

Ankebüt süresi birbiriyle ilişkili çeşitli 
konuları ihtiva etmektedir. ilk ayetlerde 
( 1-9) insanların yalnızca "iman ettik" de
mekle kurtulamayacakları, mürninterin 
dünya hayatında inançları uğruna çek
tikleri sıkıntılarının da birer imtihan ol
duğu, böylece gerçek müminlerle mü
nafıkların ortaya çıktıkları. daha önceki 
peygamberler ve onlara inananların da 
çok zorlu belalara uğratıldıkları ve imti
hana çekildikleri, eskiden beri din yo
lunda kuwetlilerin zayıfları ezmeye kal-


