
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-



kıştıkları, çeşitli tuzaktarla ve yalan va
adlerle onları dinlerinden döndürmeye 
çalıştıkları, müminlere arnellerinin daha 
güzeli ile karşılık verileceği, katiriere ise 
uydurdukları şeylerden dolayı hesap so
rulacağı bildirilmiştir. Bu ilk ayetterin 
arkasından münafıklardan söz edilmiş 

ve onları bekleyen acı sona işaret edil
miştir (ayet 10-13). Daha sonra (ayet 14-
22). inanmak istemeyenierin her zaman 
peygamberlere düşman oldukları ve on
ları göçe zorladıkları, fakat sonuçta ka
firlerin ilahi cezaya çarptırıldıkları, nite
kim yeryüzünde görülen şehir harabe
leri ve o eski görkemli yapıların, gerçek
Iere kulak tıkayan , azgınlık yapıp yol
dan çıkan ve bu yüzden helak olan in
karcı kavimlerden geriye kalmış ibretli 
eserler olduğu ifade edilmiş; Allah· ın 
yaratılışı tekrar tekrar yenileyerek vü
cuda getirdiğine ve O'nun hükmünden 
kaçıp kurtulmanın mümkün olmadığına 
dikkat çekilmiştir. Hz. Nüh, Hz. İbrahim, 
Hz. Lüt gibi bazı peygamberlerin kıssa
larına temas edilen ayetlerde (23-44) ise 
aklı olanların ibret alacağı olaylar ve acı 
sonuçları gözler önüne seriterek mü
minlere güven ve ümit verilmiş, iman
sıziara ve zatimiere de başlarına gelec 
cek felaketler ve musibetler hatırlatıl

mıştır. 

Allah'ın vahiy yoluyla insanları aydın
latması, onları kötü yollardan ve bilgi
sizliğin karanlığından korumak içindir. 
Mürninler kitabı okuyarak ve ibadet edip 
namaz kılarak arınırlar, ruhen yükselip 
olgunlaşırlar. Ehl-i kitap olanlar, müşrik
ler gibi inatçı ve inkarcı değillerdir. On
lar kitap ve vahyin ne olduğunu bilir ve 
anlarlar. Peygamber, Kur' an' dan ewel 
herhangi bir kitap okumuş değildir, üste
lik yazı yazmayı da bilmiyordu .. Kur'an'da 
iman edenler için hem rahmet, hem de 
öğüt vardır (ayet 45-51 ). 

Batı! ve anlamsız şeylere inanıp Allah'ı 
inkar edenler zarara uğrayacaktır. Allah 
huzurunda her şey gün gibi açığa çıka
caktır. Kafirler, Hz. Peygamber'den aza
bın kendilerine hemen gelmesini iste
diler. Halbuki azabın muayyen bir vakti 
vardır ve onlara ansızın gelecektir. Her
kes ölümü tadacak ve Allah 'ın huzurun
da hesap verecektir. Müminlerin, yurt
larından ayrıldıkları takdirde geçim sı

kıntısı ve açlık korkusuna kapılmaları 

için bir sebep yoktur. Çünkü Allah kul
larından dilediğine rızkı bol bol verir, 
dilediğine de darlaştırır. Gökten yağ
mur indirip ölü toprağa can veren de 
O'dur (ayet 52-63) 

Allah'a ve ahiret gününe iman eden
ler bu dünyanın geçici olduğunu bildik
leri için daima Hakk'ın rızasını gözetir
ler, ahiret hayatına önem verirler. Onlar 
darda kaldıkları zaman Allah ' a yalva
ran, rahata kavuştukları anda Allah 'ı bı

rakıp puta tapanlara benzemezler. Al
lah'a karşı yalan uydurandan ve gerçek 
kendisine açıktandıktan sonra onu in
kar edenden daha zalim bir kimse ola
maz (ayet 64-68) 

Ankebüt süresi, Allah'a inanan ve Al
lah yolunda sıkıntılara göğüs geren ger
çek mürninterin Allah'ın himayesinde ol
duklarını ve Allah katında yüksek bir 
mevkiye sahip bulunduklarını müjdele
yen ayetle sona erer. 
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(bk. BONE). 

_j 

1 
ANNAzİLER 

ı 

(j~~ ) 

İran-Irak sınırındaki bölgede 
991-1117 yılları arasında 

hüküm süren bir İslam hanedanı. 
L _j 

Arapça anz (keçi) kelimesinden türe
yen annaz "keçi tüccarı veya çobanı" an
lamına gelir. Bazı tarihçiler hanedanın 
aslen Şazencan aşiretine mensup oldu
ğunu ve bu aşiret arasında böyle bir ke
limenin bilinmediğini ileri sürerek keli
menin ayyar şeklinde okunınası gerek
tiğini iddia etmişlerdir. 

Hanedanın kurucusu olan Ebü'I -Feth 
Muhammed b. Annaz 991 : 101 O yılları 

ANNAZILER 

arasında Hulvan'da hüküm sürmüştür. 
997'de Dakuka'yı da ele geçiren Ebü'I
Feth 1002'de MezyedTier'e karşı düzen
lenen bir sefere katıldı, daha sonra Bü
veyhi veziri Amidülcüyüş Ebü Ali Hasan 
b. Ebü Ca'fer'in hizmetine girdi. 979-
1 O 14 yılları arasında H ernedan ve Dine
ver bölgesine hakim olan Bedr b. Hasan
veyh, Hulvan ve Karmisin'i (Kirmanşah) 

zaptedince, Beredan Kalesi ve Dicle'nin 
doğu yakasındaki bazı şehirlerin haki
mi Rafi' b. Makn ' ın yanına sığındı. Bedr, 
Rafı'in üzerine asker sevkedince de Bağ
dat'a Amidülcüyüş'un yanına gitti (ı 006) 
Vezir onu iyi karşıladı, kendisine hil'at 
giydirdi ve yardım edeceğine söz verdi. 
Ebü'I-Feth 1010'da Hulvan'da öldü, ye
rine oğlu Hüsamüddevle Ebü'ş-Şevk Pa
ris ( ı O ı 0- ı 046) geçti. Ancak kardeşle

rinden Mühelhil Şehrizor'da, Sürhab da 
Bendenicin'de bağımsız olarak hüküm 
sürdüler. 

Hüsamüddevle Ebü'ş-Şevk'in otuz altı 
yıl devam eden emirlik dönemi, hane
dan üyeleri ve komşu emirlerle müca
dele içinde geçmiştir. İlk olarak Mezye
diler'e karşı başlatılan bu mücadele kı
sa bir müddet sonra yerini barışa bırak
tı ve iki aile arasındaki münasebetler 
zamanla daha da gelişti. Bedr b. Hasan
veyh'in 1014'te öldürülmesinden son
ra harekete geçen Ebü'ş-Şevk, Şemsüd
devle'nin Rey'de bulunmayışından fay
dalanarak Karmisin' i ele geçirdi. Lur ( Lor) 
ve Şazencan kabileleri de onun kontro
lü altına girdi. Büveyhiler'den Şemsüd
devle Hemedan'a döndü ve bir savaş sı
rasında esir aldıkları Bedr'in torunu Ta
hir b. Hilal'i serbest bırakarak buna tep
ki gösterdi. Şemsüddevle, Ebü'ş-Şevk'e 
karşı harekete geçtiyse de İbn Sina'nın 
da şahit olduğu Karmisin yakınlarında 
vuku bulan savaşta yenildL Tahir der
hal Ebü'ş-Şevk' in üzerine yürüdü ve onu 
Hulvan 'a geri çekilmeye zorladı. Daha 
sonra iki aile arasında barış sağlandı ve 
akrabalık kuruldu. Fakat Ebü'ş-Şevk hiç 
beklenmedik bir zamanda hücum ede
rek Tahir' i öldürdü (406/ ı o ı 5- ı 6) 

Daha sonra Ebü'ş-Şevk, Hemedan'ı 

kuşatıp Dinever ve Esedabad'a hücuma 
geçen ve Musul'u ele geçiren Oğuzlar'a 
karşı seferber oldu. Büveyhiler'den Ce
lalüddevle'nin yardımıyla onları durdur
du (ı 029). Ertesi yıl Ukayliler'i yendi ve 
Daklika'yı zaptetti. 430'da (1038-39) 
ise tekrar Karmisin'i, Hulencan ve Eren
be kalelerini işgal etti. 1 040'ta Ebü'ş
Şevk'in Dinever valisi olan oğlu Ebü'I
Feth ile kardeşi Mühelhil arasında vu-
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