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dan erişilmezliğini (i'dlz) daima korumak
tadır. Hz. Peygamber'in, hayatının bütün 
safhalarında hem söz hem davranış iti
bariyle erişilmez bir kemale ve üstün bir 
ahlaka sahip bulunuşu da onun gerçek 
peygamber olduğunu gösteren ve ta
rihte benzeri görülmeyen mucizevi bir 
olaydır. Hissi mucizeler (Resül -i Ekrem'in 
az miktardaki suyu ve yiyeceği çoğaltma

sı , üzerinde durup konuştuğu kütüğün in
lemesi, ayın parçalanmas ı gibi) kesin bil
gi doğuran tevatür yoluyla sabit olma
mışsa da bu tür rivayetler bütün olarak 
Hz. Peygamber'in mutlak manada mu
cize gösterdiğine kesinlikle delalet eder 
(a.g.e., s. 341-343, 424 -453) 

Yahudilerin ilahi dinde neshin imkan
sızlığını ileri sürerek Hz. Muhammed 'in 
nübüwetine itiraz etmeleri kendi mu
kaddes kitaplarıyla çelişmektedir. Çün
kü Tevrat incelendiği takdirde burada 
da neshin uygulandığı görülür. 

Alemin hudüsü, Allah ' ın varlığı, tabiat
çı ve materyalist görüşlerin reddi, nübüv
vetin ispatı konularında kullandığı delil
lerden anlaşıldığına göre En bari daha çok 
Ebu Hanife. Eş ' ari, Bakıllani, İbn Hazm, 
Gazzali ve Şehristani gibi alimierin fikir
lerinden geniş ölçüde faydalanmış, ke
lami meseleleri kolay anlaşılan bir üs
lüpla ifade etmekte başarılı olmuştur. 

Özellikle materyalist görüşleri tutarlı bir 
yaklaşımla reddetmesi dikkat çekicidir. 
Mücize vb. harikulade olayların sadece 
peygamberler tarafından gösterilebile
ceğini kabul etmesi, mütevatir haberle 
sabit olmadıkları için Hz. Peygamber'e 
atfedilen hissi mucizeleri temellendir
meye çalışması. Resül-i Ekrem'in nü
büwetini ispat ederken onun ahlaki cep
hesini öne çıkarması. Enbari'nin İslam 
akaidini başarıyla savunan bir alim ol
duğunu göstermektedir. 
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ENBiYA SÜRESİ 
( -~~\;;.)_,....) 

Kur'an-ı Kerim'in 
yirmi birinci sı1resi. 

Mekke devrinde nazil olmuştur. İbn 
Abbas ve İbnü'z-Zübeyr'den gelen riva
yetler bu konuda ittifak bulunduğunu 
ortaya koymaktadır (Süyüti. ed·Dürrü'l· 

menşür, V, 615 ; Al üsT, XVII, 2). Ancak Sü
yüti el-İt~iin'da 44. ayetin Mekki olma
dığını kaydetmiş (1 , 47) fakat bunun mes
nedini göstermemiştir. Buhari, İbn Mes'
üd 'un İsra, Kehf, Meryem, Taha ve En
biya sürelerinin Mekke devrinde gelen 
ilk süreler arasında bulunduğunu ima 
eden bir rivayetine yer vermişse de ("Tef
sir", 171 ı , 21 1 l) gerek muhtevası ge
rekse diğer kaynakların bu süreyi nüzül 
sırasına göre yetmiş üçüncü olarak gös
termesi, bunun ilk gelen sürelerden de
ğil Mekke devrinin ortalarında veya son
larına doğru gelen sürelerden olduğu ih
timalini kuwetlendirmektedir. Süre 112 
ayet olup fasıla* sı (.:ı • ~) harfleridir. 

On sekiz peygamberin tebliğ hayatın
dan ve çeşitli özelliklerinden bahseden 
ve bu sebeple Enbiya süresi adını alan 
sürenin esas konusu, peygamberlerin hak 
dini yayma ve benimsetme hususunda 
her türlü zorluğa ve engellemelere rağ
men başanya nasıl ulaştıklarını göster
mek ve hakkın batı! karşısında elde et
tiği zaferi haber vermektir. 

Süre daha ilk ayetinde, gaflet içinde 
yüzen Mekkeli müşriklerin cezalandırı
lacakları günün yaklaştığını, onların rab
lerinden gelen her yeni irşad ve i kazı eğ
lenerek dinlediklerini, kalplerinin oyun 
ve eğlenceye daldığını. kendi aralarında 
yaptıkları gizli konuşmalarda Hz. Pey
gamber'in bir beşer ve bir şair, Kur'an' ın 

Enbiya süresinin muhakkak hattıyla ilk avetleri 

da onun uydurması. hatta saçma sapan 
rüyalarından ibaret olduğunu söyledik
lerini ve önceki ümmetler gibi maddf 
mucize talep ettiklerini haber verir. Hal
buki Hz. Muhammed de gelmiş geçmiş 
bütün peygamberler gibi bir beşerdir. 
Peygamberlerin diğer insanlardan farkı 
Allah'tan vahiy almalarıdır. Peygamber
leri yalanlayanlar helak olup giderken 
onlar ümmetieriyle birlikte mücadelele
rinde galip gelmişlerdir. Aslında Kur'an, 
muhataplarının şanını yüceltmek ve on
ları büyük bir millet yapmak için gön
derilmiştir (ayet 6- 1 OJ 

Sürenin bundan sonraki ayetlerinde, 
geçmişte cereyan eden hak- batı! müca
delesinde zalimlerin daima yenilgiye uğ
radığı vurgulandıktan sonra canlı cansız 
bütün kainatın Allah'ın hakimiyetinin al
tında bulunduğu , evrendeki düzenli iş

leyişin O'nun varlığına . birliğine ve yet
kin sıfatlarının mevcudiyetine delil teş
kil ettiği ifade edilmek suretiyle son pey
gambere ait mucizenin kevni ve maddi 
değil akli, ilmi ve evrensel olduğuna dik
kat çekilir (ayet ı 1-33) Allah ' ın tebliga
tını ulaştıracak elçilerin melek olması 
gerektiği şeklinde müşrikler tarafından 

ileri sürülen iddiaya cevap olmak üzere 
insanlara gönderilen bütün peygamber
lerin kendi türlerinden olduğu gerçeği 
çerçevesinde onların da herkes gibi fani 
bulunduğu , bu sebeple de hakkı temsil 
eden ilahi mesajın korunmasının önem 
taşıdığı anlatılır. Bunca açık ve etkin uya
nlara rağmen vahiy ile alay edenlerin 
akıbetierinin dünyada ve ahirette vahim 
olacağı ifade edilir (ayet 34-47) 

Enbiya süresinin bundan sonraki üç 
ayetinde Hz. Müsa ile Harun'a vahiy in
dirildiği, Kur ' an'ın da bir vahiy mahsu
lü olduğu kaydedilir ve özellikle önceki 
vahiylerden haberdar olan kimselerin 
Kur'an'ı inkar edişleri yadırganır. Ardın
dan Hz. İbrahim 'in tevhid mücadelesi 
ayrıntılı bir şekilde anlatılır, onun ateşe 
atıldığı halde ilahi bir himayenin sonucu 
olarak yanmadığı belirtilir (ayet 51 -70) 
Müteakip ayetlerde sırasıyla Hz. Lüt. İs
hak, Ya'klib, Nüh, Davüd, Süleyman, Ey
yüb, İsmail, İdrfs. Zülkifl, Zünnün (Yu

nus). Zekeriyya ve Yahya ' nın irşad ve teb
liğ hayatiarına özlü ifadelerle temas edi
lir (ayet 71-90) . Dünyaya gelişi başlı ba
şına bir mucize olan Hz. isa annesine nis
betle anıldıktan sonra bütün bu peygam
berlerle ümmetierinin aslında bir tek 
ümmet olup temel ilkeleriyle aynı dine 
muhatap oldukları, fakat kendi araların-



da parçalara ayrıldıkları ve hepsinin Al
lah ' ın huzuruna döneceği vurgutanır (ayet 
91 -93) . Sürenin bundan sonraki ayetle
rinde tevhid inancı pekiştirilir, iyilerle 
kötülerin akıbetieri tasvir edilir ve yer
yüzüne daima iyilerin varis olacağı ilke
si hatırlatılır. Son varis ve son peygam
ber Hz. Muhammed'in evrensel mesajı, 

"Biz seni bütün alemiere sadece rahmet 
vesilesi olarak gönderdik" ifadesiyle di
le getirilir. 

Enbiya süresinin faziletine dair Übey 
b. Ka 'b'dan rivayet edilip bazı tefsirlerde 
yer alan (mesela b k. Zemahşeri, lll, ı ı O; 
Beyzavi , IV, 285) ve söz konusu süreyi 
okuyanın kıyametteki hesabının kolay 
görüleceğinden, ayrıca Kur'an'da adı ge
çen her peygamberin kendisine selam 
verdiğinden söz eden hadisin mevzü ol
duğu kabul edilmiştir (bk. ibnü'l-CevzT, 
1, 239 - 241 ; ZerkeşT , I, 432) . 
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ENCÜMEN 

(~1) 

İslam dünyasında ve özellikle İran 'da 
dini, edebi, siyasi ve içtimal 

amaçla kurulan 
teşekküllere verilen ad. 

_j 

Asıl manası "cemiyet, toplantı " ve 
"grup" olan Farsça encümenin, muhte
melen XIX. yüzyılın ortalarından itiba
ren Arapça'daki cem'iyyet ve meclis ke
limelerinin karşılığı olarak Osmanlılar 

tarafından da kullanılmaya başlandığı 

görülmektedir. 1851 'de kurulan ilk ilim
ler akademisine Encümen-i Daniş, 1911 '
de kurulan ilk tarih kurumuna da Tarih -i 
OsmanT Encümeni adı verildi. Aynı şekil
de bazı şairterin 1861 'de Arif Hikmet 
Bey'in etrafında oluşturdukları toplulu
ğa da Encümen-i Şuara denilmişti. Eği
tim ve kültür amaçlı bu encümenlerin 
yanında sosyal içerikli cemiyetler için de 

encümen kelimesi kullanılmıştır. Mese
la 1870'te Mısırlı prens Mustafa Fazı! 

Paşa ile bazı dostları tarafından kuru
lan ve bir yıl kadar sonra kumar oynan
dığı gerekçesiyle kapatılan, devrin ileri 
gelenlerinin üye oldukları özel kulüp En
cümen-i Ülfet adıyla açılmıştır. 

Osmanlı Devleti'nin son yıllarında bazı 
idari, adlf ve istişarT kurullar da encü
men olarak adlandırıldı. Bunlardan biri
ni teşkil eden Encümen-i Teftiş ve Mua
yene Maarif Nezareti bünyesinde 1881 ·
de kuruldu. Görevi, yayımlanması iste
nen telif ve tercüme eserleri inceleyip 
haklarında karar vermekti. Memur ta
yinlerinde birtakım yolsuzlukları önlemek 
için oluşturulan komisyonlara da encü
men denildi. Hariciye Nezareti'nin En
cümen-i Hariciyye'si ile (1 885) Dahiliye 
Nezareti intihab-ı Me'mürin Encümeni 
(1888) bunların başlıcalarıdır. Bundan 
başka, adiiye mahkemeleriyle idare mah
kemeleri arasındaki ihtilafları çözmek 
üzere 1886' da kurulan uyuşmazlık mah
kemesi de Encümen-i İhtilaf adıyla anıl
dı. Şüra-yı Devlet reisinin başkanlığında 
üçü Şüra-yı Devlet'ten, üçü de Mahke
me-i Temyiz'den seçilen üyelerden mey
dana gelen bu encümen 1913'e kadar 
görevini sürdürdü. Aynı şekilde yine hu
kuk işleriyle ilgili olarak bir de Encümen-i 
Adli bulunuyordu. Gerek parlamentoda 
gerekse mahalli idarelerde geçici veya 
sürekli görev yapan ihtisas komisyonla
rına yine encümen adı veriliyordu. Par
lamentoda kurulan geçici komisyonla
rın başlıcaları tahkikat encümenleriydi : 
sürekliler ise "teşkilat-ı esasiyye encü
meni, dahiliye encümeni" vb. adlarla anı
lıyordu. Bu durum Cumhuriyet dönemin
de de devam etmekte, ancak son za
manlarda daha çok komisyon kelimesi 
kullanılmaktadır. Mahallf idarelerdeki 
daimi encümenlerin başında belediye 
encümeni geliyordu. Günümüzde de var
lığını sürdüren bu encümen karma bir 
meclistir ve üyelerinin bir kısmı beledi
ye meclisi içinden bir yıl süre ile seçilir
ken bir kısmı da belediye hizmet birim
lerinin daire başkanlarından oluşur. Gö
revi bütçeyi incelemek, kamulaştırma ve 
ihale işlerine bakmak, mal ve hizmet fi
yatları ile cezaların miktarını tesbit et
mektedir. Halen, bir ilin yönetim işlerini 
yürütmek üzere üyeleri halk tarafından 
seçilen kurul da il daimi encümeni adını 
taşımaktadır. 

Encümen kelimesinin en yaygın şekil
de kullanıldığı ülke iran'dır. Firdevsi'nin 
Şahname 'sinde "toplantı . meclis" ve "or-

EN CÜ MEN 

du" anlamlarında sık sık geçen bu keli
me ile, uzun zaman Yezd ve Kirman'da 
yargı yetkileri de bulunan, Zerdüşt ve 
Hemedan Valisi Zahirüddevle tarafın

dan kurulan derviş toplulukları gibi di
ni cemiyetler kastedilmiştir. Bazı edebi 
grupların da encümen olarak adlandırıl
dığı görülür. Bunların en önemlisi, Baş
bakan Mirza Ali Han tarafından 1897'
de kurulan Encümen-i Maarif'tir. Tanın
mış aydınların ve iş adamlarının üye ol
dukları bu cemiyet kısa zamanda pek 
çok yeni okul ve kütüphanenin açılma
sına ve yayın faaliyetinin başlamasına 
öncülük etmiş, Mirza Ali Han'ın iktidar
dan düşmesiyle ( 1898) dağılmıştır. XX. 
yüzyılın başlarından itibaren encümen 
kelimesinin siyasi cemiyetler için de kul
lanılmaya başlandığı görülür. Özellikle 
1906' daki anayasa taraftarlarının ayak
lanması sırasında liberallerin oluştur

duğu topluluklar bu ismi benimsediler. 
Meşrutiyetin ilanından ( 1906) sonra ise 
encümen kelimesi yeni bir anlam kaza
narak merkezde ve vilayetlerde kurulan 
pek çok siyasi derneğe ad olmuştur. 

iran'da 1906'dan önce faaliyet göste
ren ve meşrutiyetin ilanında büyük rol 
oynayan çeşitli gizli cemiyetler içinde iki
si çok önemlidir. Bunlardan biri, Mirza 
Nasrullah Melik ei-Mütekellim ile Seyyid 
Cemaleddin Vaiz İsfahani'nin kurdukları 
Encümen-i İslami, diğeri de 1904'te Na
zımülislam Kirmani tarafından kurulan 
Encümen-i Mahfl'dir. Bunlar kısa süre
de kültür cemiyeti hüviyetinden çıkarak 
dini otoritelere muhalif birer siyasi ör
güt haline geldiler ve çeşitli çevrelerde 
gizlice teşkilatlanarak faaliyete geçtiler. 
Bu arada dini çevreleri kontrol altına al
mak için Melik ei-Mütekellim, Encümen-i 
İttihadiyye - i Tullab adı altında yeni bir 
teşkilat daha kurdu. Öğrencilere ders 
vermekle görevli olan bu cemiyet bu yol
la ulema sınıfının desteğini sağlamaya 

çalıştı. Üyeleri arasında hıristiyan ve ya
hudilerin de bu lunduğu Encümen-i Mah
fi ise milliliği savunarak Batılı kavram
larla İslam' ı uzlaştırmaya çalışıyor ve 
meşrutiyeti meşrü yönetim şekli sayı

yordu. Bu iki encümenin üyelerinin ço
ğu dışarıda eğitim görmüş aydınlardı. 

Bu aydınlar meşruti monarşi ve temsili 
hükümet konularında bürokratları etki
Iediler: onlar da milli şüra konusunda 
hükümete baskı yaptılar. iran'daki en 
etkili encümenlerden biri de Encümen-i 
Tebriz'dir. Encümen-i Milli de denilen 
bu cemiyet meşrutiyet hareketi sırasın
da İngiliz konsolosluğuna iltica eden ile-
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