
tarafından Irak ve Horasan Selçuklu
ları Tarihi adıyla Türkçe'ye de çevrilmiş
tir (İstanbul ı 943) . 
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Araplar' da yıldızların hareketiyle 
hava durumu ve iklimler arasında 

ilgi kuran, çeşitli takvimlere 
esas teşkil eden halk astronomi 

L 
ve meteoroloji bilgisi. 

_j 

Enva' sözlükte "güçlükle ayağa kalk
ma, doğrulma, yükselme; ağır bir yük 
sebebiyle eğilme, meyletme" manaları
na gelen nev' isminin çoğuludur. Terim 
olarak "bir yıldızın veya yıldız takımının 
şafak vakti batarken aynı anda aksi yön
den 'rakib' denilen mukabilinin doğma
sı" anlamına gelmekte, böylece aynı za
manda cereyan eden hem doğuş (tuiQ') 
hem batış (sukut) hadisesini ifade et
mekte, bundan dolayı da bazı dil alim
lerince ezdaddan sayılmaktadır. Nev'in 
başlıca anlamının "yükselme, doğrulma" 
olması sebebiyle asıl doğuş kavramını 

ifade için tercih edilmesi gerekirken 
Araplar onu "ağırlık sebebiyle eğilme, 

meyletme" anlamından ötürü daha zi
yade batış karşılığında kullanmışlardır. 

Ayrıca ismin bu iki zıt anlamdan han
gisine delalet ettiği, yıldızın hangi ta
biat hadisesine sebebiyet verdiğiyle de 
ilgilidir; çünkü bir yıldızın doğuşu ile 
batışının farklı olayları meydana getir
diğine inanılmaktadır (ibnü 'I-Ecdabi. s. 
ı 34- 135). 

Yıldızlar eski Araplar için, geceleyin 
yollarını kolayca bulmalarını sağlayan 

birer işaret olmalarının yanında çeşitli 

meteoroloik olaylara ve iklim değişiklik
lerine yol açtıklarına inanıldığı ve mev
simlerin ardarda gelişlerinin alameti sa
yıldıklarından daima gözlem konusu teş
kil etmişlerdir. Cahiz bu husustaki halk 
bilgilerinin önemli bir birikim oluşturdu
ğuna işaret eder (Kitabü ' l·/jayevan, VI, 
30). ilmi bir teoriyle temellendirilmemiş 
olan ve yalnız gündelik hayat içindeki 
gözlemlere dayanan bu birikim eski Arap 
atasözü, seci ve şiirlerine bütün canlılı
ğıyla yansımıştır. Buralarda geçen yıldız 
adları ile bu yıldızların doğuş veya ba
tışlarının sebebiyet verdiği meteorolojik 
olaylar nesilden nesile kolayca aktarılan 
bazı formüllere bağlanmıştır. Söz konu
su bilgileri bir ortak hafıza gibi sakla
yan bu sözlü malzeme göçebe veya yer
leşik olsun eski Araplar'ın su, hava ve 
toprakla olan ilişkilerinin izahını, daima 
göklerin yeri yönettiği şeklindeki kadim 
inanca dayandırdıklarını göstermekte
dir. Cahiliye Arapları, muhtemelen Me
zopotamya ve Kuzey Sami uygarlıkların
dan da etkilenerek meydana getirdikle
ri bu astronomi (astroloji) - meteoroloji 
karışımı ilkel kozmotojik öğretide yıldız
ları yağmurun yağması, sıcakların veya 
soğukların başlaması, suların çekilip ka
barması, bitki örtüsünde değişiklik ol
ması, bereket ve kıtlık meydana gelme
si ve çeşitli rüzgar yahut fırtınaların çık
ması gibi tabii hadiselerin arnili olarak 
görmüşler ve onlara bir tür ulühiyyet 
nisbet ederek beklentileri doğrultusun
da kendilerinden niyazda bulunmuşlar
dır. Enva· bilgisi hakkında yazılmış son 
eserlerden birinin müellifi olan İbnü'I
Ecdabi, Araplar'ın enva' disiplinine ba
kışının İslam öncesi ve İslam sonrasın
da uğradığı köklü değişikliğe işaret et
mektedir. Müellife göre Cahiliye Arapla
rı yıldızları bazı tabiat hadiselerinin ya
ratıcıları olarak görmekle küfre düşmüş
lerdir. Bu konuda İslam inancına uygun 
görüş sahibi olan Araplar ise envaı sa
dece belli tabiat hadiselerinin vaktini 
gösteren işaretler şeklinde değerlendir-· 

mişlerdir. Bu anlayışa göre enva·. Allah'ın 
adeti (sünnetullah) üzere cereyan eden 
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belli hadiseler için "a'lam ve evkat" ol
maktan öte bir anlam taşımaz (el-Ezmi· 

ne ve ' l·enva', s. 136) . İslam'daki tevhid 
ilkesinin Araplar'ın enva' hakkındaki te
lakkilerinde kesin bir dönüştürücü rol oy
nadığı anlaşılmaktadır. Nitekim Kur'an-ı 
Kerim'in çeşitli ayetlerinde yıldızların Al
lah'ın emrinde olduğu ve dolayısıyla ken
dilerinde hiçbir yaratıcı gücün bulunma
dığı açıklıkla ifade edilmektedir (mesela 
bk. el-En'am 6/97; en-Nahl ı6/ ı2; er
Rahman 55 / 6) . Hz. Peygamber de en
va· konusundaki batı! inancı kınayarak 

yağmuru yağdıranın Allah olduğunu be
lirtmiş , yağmurun yağışını bir yıldızın 

doğup batmasına bağlayanların o yıldı
za tapıp Allah ' ı inkar etmiş olacaklarını 
bildirmiştir (Buhari, "E~an", ı 56, "İstis

~a'", ı 28, "Megazi", 35; Müslim, "İman", 
125; Nesai, "İstis~a'", 16). 

Enva· sisteminin ilk şekli, basit ola~ 
rak yıldız veya takım yıldızların doğuş 
ve batışı ile (nev') başlayan yaklaşık yir
mi sekiz dönemlik bir güneş yılındaki 
meteorolojik hadiseleri takip ve tahmin 
etme bilgisinden ibaretti. Yıldızların bir
birlerine göre süreleri farklılık arzeden 
batışlarıyla (mesela Süreyya takım yıldızı
nın yedi gün, Hen'a yıldızının bir gün) yi
ne nev' denilen bir döneme girilmekte 
ve belli yıldızların batışı veya mukabille
rinin doğuşu ile hava durumu tahmin 
edilmekteydi. Böylece on dört çiftten olu
şan yirmi sekiz yıldız yahut takım yıldı
zın doğuş ve batışiarı ile başlayan yirmi 
sekiz sabit döneme ayrılmış ilkel bir gü
neş yılı takvimi elde edilmiş oluyordu (E/2 

ling.J. I, 523). Daha sonraki merhalede 
Araplar, İslam'dan bir süre önce benim
sedikleri ayın arz etrafındaki hareketini 
belirten yirmi sekiz durak ile (menazil) 
yirmi sekiz envaı birleştirdiler ve sonuç
ta sistemi, her biri 12· SO' lık eşit yay
lardan teşekkül eden yirmi sekiz bölüm
tü bir zodyak haline getirdiler. Bu siste
me göre bir yılda yirmi sekiz yıldız veya 
takım yıldızın her biri, on üç günlük yir
mi yedi ve on dört günlük bir sabit dö
nem (nev') halinde yirmi sekiz menzil 
oluşturmakta ve toplam 365 gün elde 
edilmektedir (27 x ı 3 ~ 35 ı + 14 ~ 365) 
Bu durumda ay, arz etrafında yirmi se
kiz günde tamamladığı dönüşü sırasın
da her gece bir menzili geçmekte ve bir 
gece bir yıldız veya takım yıldıza yakın 
olurken ertesi gece doğu istikametinde 
o yıldız(lar)dan uzaklaşmaya başlayarak 
nihayet 28. gece yıldızı batıda tekrar id
rak etmektedir. Böylece on dört çiftlik 
yirmi sekiz yıldız veya takım yıldız ayın 
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yörüngesi için sabit bir referans siste
mi meydana getirmiş olmaktadır. Ayın 

yirmi sekiz menzilini oluşturan bu yıldız
lar kuşağı dört mevsim için yedili grup
lara ayrılmış ve bunların "menazilü'ş

Şamiyye • denilen on dördü kuzey men
zillerini, "menazilü'l -Yemeniyye" deni
len on dördü de güney menzillerini teş
kil etmiştir. Gökkubbede aynı anda bu 
yıldızların on dördü gözlenebilmektedir. 
Zira daima biri doğarken rakibi batmak
ta, dolayısıyla gözlemcinin ufkunda her 
zaman için yirmi sekiz enva' yahut men
zilin sadece yarısı kalmaktadır. Kazvinf
nin 'Aca'ibü'1-mal]Jii.l~at'ına göre ayın 
yirmi sekiz menzili şu adları taşımakta
dır : Şeretan, butayn, süreyya, deberan, 
hak'a, hen'a, ziraü'l-esed (ilkbahar) ; nes
re, tarf, cebhe (nev' süresi on dört günlük 
olan tek yıldız), zübre. sarfe, 'awa·. es
simakü'l-a'zel (yaz); gafr, zübana. iklil, 
kalbü'l-akreb, şevle. naaim, belde (son
bahar); sa'dü'z-zabih, sa'dü büla', sa'
dü's-suQd, sa'dü'l-ahbiyye, el-fer'u'l
ewel. el-fer'u's-sani, batnü'l-hüt (kış). 

Enva· bilgisi hakkında ilk eser II. (VIII.) 
yüzyılın ortalarında yazılmaya başlanmış 

ve bu tür eserlerin yazımı İslam dünya
sındaki kültürel gelişmelere bağlı olarak 
VII. (XIII.) yüzyıla kadar sürmüştür. IV. 
(X.) yüzyıldan önce kaleme alınan eser
lerde envaın genellikle eski Arap f alklo
runa yansıyan şekilleri muhafaza edil
miş, ayrıca bunlara İslami dönemdeki iti
kadi mülahazalar, ibadet vakitlerinin tes
biti ve gündelik hayatın yeni icaplarıyla 
ilgili bazı bilgiler eklenmiştir. Daha son
raki devirlerde kültürel coğrafyanın ge
nişlemesine ve tercüme hareketlerine 
bağlı olarak enva· kitaplarına Süryani, 
İbrani, Farisi. Grek ve Kıpti kültürlerine 
ait astronomi bilgileri ve takvim sistem
leri de girmiştir. Bu şekilde gelişen en
va' literatürünün günümüz duvar tak
vimlerinde de izlerine rastlanan çeşitli 

fırtınaların esmesi, soğuk veya sıcakla
rın başlaması, cemrelerin düşmesi, bit
ki örtüsündeki değişiklikler ve suların 

kabarınası veya çekilmesi gibi tabiat ha
diselerini tamamen gök cisimlerinin ha
reketlerine bağlamış olduğu görülmek
tedir. İslam dünyasında matematik te
meline dayalı astronomi ilminin zirveye 
doğru yükselmesiyle enva· sistemi gi
derek bilim literatüründen çıkmışsa da 
İslam astronomisinin en büyük şahsi
yetlerinden olan Birani'nin e1-Aşarü '1-
bô~ıye 'sinde Araplar' ın enva' geleneği
ni konu edinen bir bölümün yer alması. 

bu konuya duyulan ilginin ilmi gelişme-
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lere rağmen yer yer devam ettiğini gös
termektedir. 

İbnü'n - Nedim, enva' bilgisi hakkında 
IV. (X.) yüzyıla kadar yazılmış yirmi se
kiz eserin adını vermektedir (el-Fihrist, 
indeks, s. 86, 92) . Bunlardan ancak bir
kaçı günümüze ulaşabilmiştir. Bu ilk de
vir telifleriyle daha . sonraki dönemlere 
ait çoğu neşredilmiş bulunan kitapların 
başlıcaları şunlardır: EbU Basir Yahya b. 
Kasım el-Esedi'nin (ö. 150/ 767) Kitô
bü '1- Yevm ve'1 -1ey1e'si. Müerric es
Sedüsi, Nadr b. Şümeyl, İbn Künase ve 
Asmai'nin Kitabü'1- En va' adlı eserleriy
le Kutrub'un Kitabü'1-Ezmine'si (İbn 

Künase ve Kutrub'un eserleri günümüze 
ulaşmıştır) , Yahya b. Ziyad el-Ferra'nın 
Kitôbü '1-Eyyam'ı (nşr. İbrahim el-Ebya
ri, Kahire 1956), EbU Zeyd el-Ensari'nin 
Kitôbü '1- Matar'ı (nşr. Luvis Şeyh o, Bey
rut ı 905, ı 908), İbn Kuteybe'nin Kitabü'1-
Enva' ı (Haydarabad ı 3751 1956). EbU Ha
nife ed-Dineveri'nin Kitabü'1-Enva'ı 
(bk. DİA, IX, 358), İbn Asım'ın Kitabü 'l
Enva' ve'1 - ezmine'si (TSMK, lll. Ahmed, 
nr. 3508, tıpkıbasım nşr. Fuat Sezgin, Frank
furt 1985 ), EbU Ali el-Merzüki'nin el-Ez
mine ve'1-emkine'si (1-11, Haydarabad 
ı 332 / ı 914) ve İbnü'I-Ecdabi'nin (ö 650/ 

1252 [?]) e1-Ezmine ve'l - enva'ı (nşr. iz
zet Hasan, Dımaşk I 964). 
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ENVAR-ı SÜHEYLİ 
( ~.;),;!) 

Hüseyin Vaiz-i Kaşifi'nin 
(ö. 910/1504-1505), 

Kelile ve Dirone adlı eseri 
değiştirmek suretiyle yazdığı 

ahlak ve edebiyata dair Farsça kitabı 
(bk. HÜSEYiN V AiZ-i KAŞiFİ). 

ENVARÜ'I-AŞIKİN 
( ~Wl.;),;! ) 

Ahmed Bican'ın 

_j 

(ö. 870 / 1466'dan sonra) 
Anadolu'da müslüman-Türk kimliğinin 

şekillenmesinde etkili olmuş 

L 
dini- didaktik eseri. 

_j 

Müellif eserin yazılış sebebini açıkla
dığı bölümde, ağabeyi Yazıcıoğlu Meh
med'e bu fani dünyada adının hayırla 
anılmasına vesile olacak bir eser yazma
sını tavsiye ettiğini . onun da her bölü
mü bir namaz vaktine işaret olmak üze
re beş "megarib"e ayrılan Megiiribü'z
zaman li gun1bi'l- eşya, fi'l- 'ayn ve '1-
'ıyan adlı bir eser yazdığım ve kendisin
den bu eseri Türkçe'ye çevirmesini is
tediğini söyler. Ahmed Bican, muhteva
sını yer yer genişletmek suretiyle nesir 
olarak Türkçe'ye çevirdiği ve Envarü'1-
aşıkin adını verdiği bu eserle Yazıcıoğlu 
Mehmed'in Muhammediyye adlı man
zum eserinin kaynağının Megiiribü 'z 
zaman olduğunu belirtir. Zahir ve batın 
ilimlerine ait çeşitli konuları ayet ve ha
dislere, diğer kutsal kitaplara ve çeşitli 

eserlerden derlediği bilgilere dayanarak 
açıkladığını söyleyen Ahmed Bican daha 
önce yazılan kitapların çoğunlukla Arap
ça olduğunu. kendisinin bu eseri Türk
çe hazırlamakla halkın da ondan fayda
lanması amacını güttüğünü anlatır. Şey

hi Hacı Bayram-ı Veli'nin kendisini "ah
val-i enbiya" üzerine "sahib-i sır" kıldı

ğını söyleyerek "ahval-i enbiyanın zahi
rine muvafık beyan"da bulunmak için, 
"Makamat- ı evliyanın batınma mutabık 

ayan oluna" diyerek eserinde tasawufl 
yorumlara da yer verdiğini belirtmekte
dir ki bu Envarü '1-aşıkin'e aynı zaman
da tasawufl bir eser hüviyeti kazandır
mıştır. Müellif eseri gönlünün, gözünün 
ve ruhunun nuru kabul ettiği için ona 
Envarü '1- aşıkin adını verdiğini, bütün 
zahir ve batın nurlarını bu kitapta top
ladığını söylemektedir. 

Envarü'l-aşıkin, her biri belli bir konu 
etrafında gelişen beş ana babdan oluş

maktadır. Bablar fasıllara, bazı fasıllar 
da "meb'as" adı verilen alt bölümlere 


