
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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ENCÜMEN 

ri gelenler tarafından konsoloshaneden 
çıktıkları gün kuruldu (17 Aralık ı 906) 

Önceleri yirmi tüccarla birkaç alimden 
oluşan üyelerinin sayısı hızla artarak kı
sa zamanda etkili bir güç haline gelen 
encümen çeşitli yerlerde şubeler açtı ve 
bir de Geride-i Milli (sonra RQzname-i 
Encümen) adlı gazete çıkardı. Devrimci 
bir karakter taşıyan ve Kafkaslar'daki 
Bolşevik ihtilalcilerle doğrudan bağlan
tısı olan bu siyası örgüt kararlı ve dü
zenli faaliyetleriyle kendini gösterdi. An
cak Tahran' da meclise hakim olmaya 
başlayınca muhafazakar ve dinf grupla
rın sert muhalefetiyle karşılaştı. Ağus
tos 1906'da meşrutiyetin ilanıyla birlikte 
encümenler hızla arttı ve sayıları sade
ce Tahran'da 1906-1909 arasında 120'
yi buldu. Bunlar çeşitli dinf, fikri, sosyal 
ve etnik grupları temsil ediyorlardı ; ço
ğunun siyası amacı yoktu. Daha sonra, 
Encümen-i Tebriz gibi en soldakinden 
Encümen-i islamı gibi en sağdakine ka
dar çeşitli ideolojileri temsil eden bütün 
bu cemiyetler üzerinde otorite sahibi olan 
Encümen-i Merkezi kuruldu. Tebriz'de 
kontrolü ele geçiren Encümen-i Merke
zi Tahran'la ilişkileri kesti, ardından da 
kanun çıkararak bağımsız mahkemeler 
kurdu ve dinf otoriteleri şehirden çıkar
dı. Tahran encümeni kapatma kararı al
dıysa da gücü olmadığı için uygulaya
madı. Nihayet Ağustos 1909'da kurulan 
ikinci mecliste birlikte aralarında Encü
men-i Merkezi'nin de bulunduğu encü
menlerin yerini siyası partiler aldı. 

iran'da 1940'lı yıllarda kurulan. faali
yetleri kültür, eğitim ve siyasete yöne
lik bazı derneklere de encümen adı ve
rilmiştir. İslam'ı modern çağın ve bili 
min alternatifi bir sistem olarak sun
ınayı amaçlayan bu derneklerden, Rıza 
Şah' ın düşürülmesinden sonra (ı 94 ı ı 

Tahran'da Ayetullah Mahmud Talekanf 
tarafından kurulan Kanün-ı islam daha 
çok Kur'an öğretimiyle ilgilendi. Aynı ce
miyetin Tahran Üniversitesi Tıp Fakül
tesi 'ndeki üyeleri 1942'de, Sahaller'in 
ve komünist Tudeh Partisi'nin islam'a 
karşı faaliyetlerini önlemek ve üniversi
tedeki islamcı gençleri desteklemek dü
şüncesiyle Encümen-i İslam-ı Danişcü
yan'_ ı oluşturdular ; bunun arkasından 

çeşitli şehirlerde de benzerleri ortaya 
çıktı. Daha sonra yabancı ülkelerde oku
yan İran lı öğrenciler de ilki 1959' da Was
hington'da olmak üzere çeşitli encümen
ler kurdular. 1963'te Mustafa Camran 
ve İbrahim Yezdf liderliğinde Amerika'
da faaliyete geçen Encümen-i islam·-ı 
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Danişeuyan-ı Emrika ve Kanada, Mus
lim Students Assodation adlı Arap - Pa
kistanlı öğrenci derneğinin bir koluydu. 
Aynı şekilde, 1964'te Avrupa'da United 
Müslim Students Organization in Euro
pa'ya bağlı olarak ittihadiyye-i Encümen
ha-yi islaml-i Danişeuyan der Orupa ku
ruldu. Humeyni'yi destekleyen ve iran'
daki siyası gelişmelere dışarıdan destek 
veren veya doğrudan katkıda bulunan 
bu encümenler devrimden sonra siyası 
ve sosyal dayanışma örgütleri olarak var
lıklarını sürdürdüler; üyeleri de önemli 
mevkilere getirildiler. 

iran ·da kurulan ve amacı edebi tar
tışmalar yapmak, şiir okumak, dergi çı
karmak olan encümenlerin tarihi XVIII. 
yüzyıla kadar gider. Bunların ilki, Feth 
Ali Şah Kaçar'ın (1797-1834) emri üzeri
ne bir grup saray şairi tarafından oluş
turulan ve devlet tarafından destekle
nen Encümen-i Kağan'dır. Daha sonra
ki edebi encümenlerin birçoğu siyası ta
vırları dolayısıyla çeşitli sıkıntılarla kar
şılaşmıştır. 1 926 ·da kurulan ve eğitim 
bakanlığınca tanınan Encümen-i Edebi-i 
iran'ın muhtelif şehirlerde şubeleri açıl
mış, fakat 1932'de faaliyetlerine son ve
rilmişti. Encümen-i Hakfm Nizarnı (1932) 

Armağan adlı derginin yanında kırk ka
dar klasik eser yayımladı. Encümen-i Re
vatib -i Ferheng-i İran be-ittihad-ı Ce
mahir-i Şüravf (I 943). iran ile Rusya ara
sında edebi iş birliğini sağlamak amacı
nı taşıyan sosyalist bir cemiyetiL 1955-
1958 yılları arasında Peyam-ı Nev ve 
Peyam-ı Nevin ' i yayımiayan bu encü
men devlet tarafından desteklenmedi
ği halde pek çok bürokrat üyeye sahip
tL 1958'de kurulan Encümen-i Kitab'ın 
amacı köylere kitap sağlamak, bibliyog
rafyalar yayımlamak ve yılın en başarılı 
yazarlarını ödüllendirmek üzere bir ki
tap kulübü ile kütüphane oluşturmaktı. 
Meşrutiyetin ilanından sonra istanbul ve 
Bombay gibi şehirlerde yaşayan iranlı
lar da çeşitli encümenler kurmuşlardır. 
Aynı şehirden insanların kurduğu hem
şehri cemiyetlerine de encümen denil~ 

mektedir: Tahran'daki Encümen-i Ho
rasanf gibi. 

Hindistan ve Pakistan'da da encümen 
kelimesi çeşitli alanlarda ve özellikle eği
timde kullanılmıştır. 1884'te Lahor'da 
kurulan Encümen-i Himayet-i islam'ın 
amacı müslümanlara Batı tarzında eği
tim vermekti. 1912'de Lahor islam Ko
leji'ni açan ve Pencap müslümanlarının 
gelişmesine önemli katkı sağlayan en
cümen halen kadınlar için bir kolej, bir 

sanat okulu, bir tıp kolejiyle dispanser, 
bir yetimhane ve bir dinf okuila faaliyet 
göstermekte, ayrıca Himayet-i İslam 
adlı bir dergi çıkarmaktadır. Bu adı ta
şıyan cemiyetlerin en önemlilerinden biri 
de Encümen-i Terakki-i Urdu'dur. Hint
çe'ye karşı Urduca 'yı korumak ve yaygın
laştırmak amacıyla 1913 'te Aligarh 'ta 
kuruldu ve 1932'de Evrengabad'a (Dek
ken) taşındı. Burada Haydarabad Sultan
lığı'nın himayesinde önemli yayımlar ya
pıldı, Urduca'ya çeşitli dillerden .belli baş
lı kitaplar çevrildi ve sözlükler hazırlan
dı. 1936'da Delhi'ye ve 1948'de Karaçi '
ye taşınan encümen burada bütün ders
lerin Urduca verildiği bir kolej açtı. 
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ENCÜMEN-i DANİŞ 
(J.-;b ~~) 

Türkiye'de Tanzimat'tan sonra 
Batı'daki benzerleri yolunda kurulan 

resmi ilk akademik müessese. 
_j 

Böyle bir müessese kurulması fikri, Os
manlı Devleti'nde maarifin Batılı örnek
lere göre düzenlenmesi gayesiyle girişi
len teşebbüsler arasında, 1845'te teşkil 
edilen Maarif Meclis-i Muvakkatı'nın la
yihası ile ortaya atılmıştır. Layihada, Ma
arif-i Umümiyye Nezareti'ne bağlı ola
rak Encümen-i Daniş'in kurulması iste
niyor, bunun gayesi ve bünyesi ana hat
larıyla belirtiliyordu. Ancak hemen uy
gulama alanına konulamayan bu tasav
vurun gerçekleşmesi, Meclis-i Muvakkat 
yerine çalışmaları sürekli olmak üzere 
1846'da kurulan Meclis-i Maarif-i Umü
miyye'ce de benimsenerek beş yıllık bir 
beklemenin ardından bu meclis tarafın
dan 9 Rebfülahir 1267 ( 11 Şubat 1851) 
tarihinde verilen bir karar sonucunda 
mümkün olmuştur. Meclis-i Maarif-i 
Umümiyye adına üyelerden Ahmed Cev
det' in (Paşa) hazırladığı aynı tarihli bir 
layihada Encümen-i Daniş'in teşkilat ve 
statüsü, Meclis-i Muvakkat'ın layihasın
dakinden çok daha geliştirilmiş olarak 


