
de anka imajından faydalanarak mut
lak şekilde alem-insan benzerliğini (bü
yük alem-küçük alem), insanın küçük alem 
olduğunu ve mehdi* nin alemdeki yeri
ni tesbit etmeye çalışmıştır. 

"Anka Allah'ın, içinde alemin bedenini 
(ecsad - ı alem) açtığı hebadan (toz) iba
rettir" diyen ibnü'I-ArabT. ankayı bir toz 
yığını ve zerrecikler olarak düşünmekte
dir. Bu toz yığınına ve zerreciklere şekil 
verilerek alemin maddi ve cismanf varlı
ğı ortaya çıkar yani anka aslında Aristo 
felsefesinde cismanf vartıkların şekilsiz 
maddesi olan heyüladan ibarettir. Heba
nın hariçte, sürerten ayrı, gerçek ve bir 
ayni varlığı yoktur. Bu heba veya heyü
laya anka denilmesi, adının işitilir ve dü
şünülebilir olması, fakat hariçte varlığı
nın bulunmamasındandır. Süret olmak
sızın heba hiçbir şey ifade etmediğinden 
ona sebha (kumlu ve çorak yer) adı da 
verilmiştir. Hebanın (heyOia) formunun 
dışında bir varlığı olmaması yani anka 
gibi adı var kendi yok bir şey olması iti
bariyle bir hiçtir (adem). Ancak o varlık
ların süretini kabul edip onların şekil
leomelerini temin etmesi itibariyle yine 
de bir şeydir, mutlak yokluk değildir. 

Görüldüğü gibi ankaya mana verirken 
geniş ölçüde Meşşaf ve İşraki felsefele
rinden faydalanan İbnü'I-Arabf bu fikri 
kendi vahdet-i vücüd* anlayışına göre 
yorumlamış , onun bu anlayışı sonraki 
mutasawıflarda da aynen devam etmiş
tir. Astında İbnü ' I-Arabi bazı felsefi ına
naları anlatmak, soyut kavramları so
mutlaştırmak için çeşitli kuş isimlerini 
sembol olarak daima kullanır. Mesela 
akl-ı ewele ukab (akbaba), külli nefse 
verka (boz güvercin). külli cisme gurab 
(karga) adını verir. Bununla beraber ef
sanevf bir kuş olan ankanın özellikleri 
çeşitli tasawufi manalarıo sembolü ola
rak ibnü'I-Arabi'den sonra da sürekli 
kullanılmıştır. Mesela Mevlana Celaled
din ankayı yuvası Kaf dağında olan bir 
kuş, Efiakl çok değerli bir kuş, bir dev
let kuşu olarak zikretmişlerdir. 
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D ED EBİY AT. Anka, sahip olduğu 

hemen bütün özellikleriyle ve etrafında 
gelişen çeşitli efsane, inanış ve telakki
lerle Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında 
yer almıştır. Bu üç edebiyat ve kültür 
çevresinde yukarıdaki bölümlerde başlı
caları verilen efsanevf özellikleriyle ve 
değişik adlarıyla çeşitli teşbih, mecaz 
ve mazmunlar halinde geniş bir kullanı
ma sahip olmuştur. Bilhassa divan ede
biyatının manzum ve mensur metinle
rinde müsbet özellikleriyle zikredildi
ğinde renkli tüyleriyle bir cennet kuşu 
kabul edilerek zümrüdüanka diye ad
landırılmış ve bazan devlet kuşu hüma 
ile karıştırılarak aynı özelliklere sahip 
kabul edilmiştir. Kafdağı ' nda yaşaması, 

yük sekierden uçması ve kolay avlana
mayışı gibi özellikleri sebebiyle ulaşıl

ması çok zor durumları ifade etmek için 
de kullanılmıştır. Sevgili, adı herkesçe 
çok iyi bilindiği halde kendisini görenin 
olmaması veya gözle görülemeyişi se
bebiyle ankaya benzetilmiştir. Onun aşı
ğa iltifat etmesi ve yakınlık göstermesi 
ise aşığın başına devlet kuşu konması 
olarak kabul edilmiştir. 

Ankanın en yaygın özelliği, kimseye 
muhtaç olmadan kendi başına yaşadığı 
için kanaati temsil etmesidir. Bundan 
kinaye olarak kanaat sahiplerine "an
kameşrep", "anka-tabiat" denir. Kat
dağı gibi efsanevi bir yerde yaşadığı 

için bu kelimeyle birlikte çeşitli şekiller
de kullanılır. "Kaf-ı kanaat beklemek" 
tabirinde görüldüğü üzere kanaat sahi
bi ve alçak gönüllü, herşeye ve herkese 
eğilmeyen. kimseye minnet etmeyen, 
uzlete çekilmiş kişileri ifade eder : "Ci

fe-i dünya değil kerkes gibi matlübu
muz 1 Bir bölük ankalarız Kat-ı kanaat 
bekleriz" (FuzOii). ismi var cismi yok ol
duğu için bu sıfatla anılmak istenen şey
ler için de kullanılmıştır : "Bi- vücüd ol
mak gibi yoktur cihan ın rahatı 1 Gör ki 
simurgun ne damı var ne de sayyadı 

var" (Ragıb Paşa). Yine bu özelliği sebe
biyle kimseden bir şey beklemeden dar
da kalan herkese yardım eden bir var
lık hüviyeti kazanmıştır. 

Firdevsi'nin Şehname'sinde Zal'i ye
tiştiren ve besleyip terbiye ettiği oğlu 

Rüstem'in yaralarını iyileştiren, ona yar
dım eden kuş olarak tanıtıldığından ede
bi metinlerde Zal-anka-Rüstem müna
sebetiyle ele alınır. Ayrıca şairler övün
mek istedikleri vakit kendilerini, sanat
taki üstün ve ulaşılması güç kudretlerini 
şiir ve hikmetin Katdağı gibi erişilmesi 
imkansız zirvelerinde yaşayan ankaya, 
velinimetlerini ise Zal 'e benzetirler. 

ANKARA 

Tasawufi muhtevatı tekke edebiyatın
da çeşitli mazmunlar halinde geniş ola
rak yer verilen ankaya halk hikaye ve 
masallarında zümrüdüanka adıyla ma
sal kahramaniarına yardım eden, onları 
gitmek istedikleri uzak diyariara kanat
ları üzerinde süratle ulaştıran ve Keloğ 

lan'ın yardımcısı bir kuş olarak rastlan
maktadır. 
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ANKARA 

Türkiye Cumhuriyeti 'nin başşehri 
ve bu şehrin 

merkez olduğu il. 
_j 

İç Anadolu'nun kuzeybatısında An
kara çayının geçtiği ovanın doğusunda 
yer alır. Ovanın şehir yakınlarında en al
çak yeri 835 m., istasyonda ise 851 m. 
yüksekliğindediL Üzerinde kalenin bu
lunduğu tepenin (978 m ) ovadan yük
sekliği 120- 130 metredir. Şehir müs
tahkem mevkii yanında ana yolların ke
siştiği bir kavşak noktası olması sebe
biyle de tarih boyunca büyük önem ka
zanmıştır. 

İslam Öncesi Ankara. Ankara' nın ve
rimli Çubuk ovasının güneyinde, su ihti
yacını temin edebileceği Hatip çayının 
(Bentderesi) kenarında, savunmaya son 
derece uygun sarp kayalık bir tepenin 
eteklerinde ve İlkçağ'ın en önemli yolla
rı üzerinde kurulmuş bulunması, Ana
dolu'nun en eski şehirlerinden biri ol
duğu izlenimini bırakmaktadır. Nitekim 
büyük Hitit merkezlerinden pek uzakta 
olmayan bu bölgedeki arkeolajik kazı

lar Ankara'nın çevresinde Gavurkale, Ka
raoğlan, Ahlatlıbel, Etiyokuşu gibi, ku
ruluşları Kalkolitik ve Bakırçağ dönem
lerine ait olan iskan yerlerini ortaya çı
karmıştır. Ayrıca bugün bir kısmı şeh
rin merkezinde kalan çeşitli yerlerde Pa
leolitik devre ait taş aletlerle kalenin 
eteğinde Neolitik devre ait bir el balta
sının bulunması, bu arazinin ilk insanlar 
tarafından da yer yer iskan edilmiş ol
duğunu göstermektedir. Fakat eski An
kara'yı teşkil eden Hacıbayram tepesi 
ile civarında yapılan kazı ve sondajlar, 
ilk şehri Frigler'in kurduğunu (m.ö. VIII
VII. yüzyıllar) ve katıntılar arasında Hitit-
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