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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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nr. 536, vr. 3b, 4'; Yahya b. Ziyad ei-Ferra. Ki· 
tabü ' l·Eyyam ( nşr. İbrahim ei-Ebyarl), Kahire 
1956, s. 27; Cahiz, Kitabü'l -fjayevan, VI, 30; 
İbn Kuteybe, Kitabü 'l-Enva', Haydarabad 1375 / 
1956, s. 6·7; İbnü'n-Nedlm, el-Fihrist (Teced
düd), bk. İndeks; Blrünl, el-Aşarü'l·ba~ıye 'ani ' l· 
~urani'l-l)aliye (nşr. C. E. Sachau), Leipzig 
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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 



ayrılmaktadır. Birinci babda mevcuda
tın nizamı. yerdeki ve gökteki varlıklar. 
bunların yaratılışındaki ilahi hikmet ve 
sırlar anlatılmıştır. Eserin en uzun bö
lümü olan ikinci babda Hz. Adem'den 
başlayarak hemen bütün peygamberler
den. mucizelerinden. vahiy ve vahyin sır
larından. peygamberlerin karşılaştıkları 
zorluklardan bahsedilmiş, her peygam
berin hayatında önemli yeri olan olaylar 
ayrıca ele alınmıştır. Mesela Hz. İbrahim 
dolayısıyla Kabe, Hz. Süleyman dolayı

sıyla Beytülmukaddes ve Belkıs hakkın
da bilgi verilmiştir. Bu bölümde en ge
niş yer Hz. Peygamber'in siyerine ayrıl
mıştır. Burada ResOl-i Ekrem ' in haya
tından. mi'rac ve diğer mucizelerinden. 
örnek ahlakından. vefatından , kızı Hz. 
Fatıma ile torunları Hz. Hasan ve Hz. Hü
seyin' den. ayrıca dört halifeden etraflı
ca söz edilmektedir. Müstakil bir kısas-ı 
enbiya hüviyeti gösteren bu bölüm ol
dukça ayrıntılı bir şekilde kaleme alın
mıştır. Üçüncü babda Cebrail. Mikail. is
rafil. Azrail, Kiramen Katibin ve diğer 

melekler. bunların vazifeleri, ruhlar. ruh
ların makamları ve görünmeyen varlık
lar anlatılmıştır. Dördüncü bab kıyamet 
günü hakkında verilen bilgilerle başla
maktadır. Bu babda itikadi ve ameiT hü
kümler, namaz, oruç, zekat, hac gibi çe
şitli ibadetler. ilim ve cehalet. emir bi'l
ma'rOf nehiy ani'l-münker, cihad, mü
barek gün ve geceler, İslam'ın şartları. 
sabır. sadaka vermenin fazileti, dua, zi
kir. tesbih, tövbe ve istiğfar gibi konu
lar üzerinde durulmuştur. Eserin beşin
ci babında cennet. a'raf, Allah ' ın görül
mesi, cennet nimetleri ve cennet ehli
nin durumu, şehidlerin cennetteki mer-

tebeleri, cehennem ve günahkarların ha
li gibi konular ele alınmıştır. "Hatime" 
başlığını taşıyan bölümde 850'de (1446) 
Gelibolu ·da yazmaya başladığı eserini 
855 Muharreminde (Şubat 1451 ) tamam
ladığını söyleyen yazar. gerek bu kita
bın gerekse kardeşinin Muhammediy
ye 'sinin önemli eserler olduğunu belirt
tikten sonra mensur bir münacatla ki
tabını bitirmektedir. 

İhtiva ettiği dini bilgiler bakımından 
güvenilir bir eser kabul edilen Envarü '1-
aşıkin, kaynakları arasında İncil ve Tev
rat gibi muharref kitapların bulunması, 
faydalanılan tefsirlerdeki bazı bilgilerin 
kontrolsüz kullanılması sebebiyle yer yer 
İsrailiyat kabilinden bilgileri de ihtiva et
mektedir. Nitekim müellif faydalandığı
nı belirttiği Ferra ei-BegavT. İbn Kesir. 
İbn Abbas. Vakıdi gibi rivayet tefsirlerin
den yaptığı nakillerde bu tür zayıf riva
yetleriyle tanınan Ka'b ei-Ahbar. Vehb 
b. Münebbih gibi ravilerden de aktarma
larda bulunmuştur. Bazı ayetlerin tasav
vufi tefsir metoduyla yorumlanmış ol
ması da tartışmaya açık bir husustur. 
Kitapta yer alan hadisiere gelince, gü
nümüzde gelişen mevzO hadisleri tanı
ma konusundaki çalışmalar o devirde 
henüz yeterli olmadığından. hatta dev
rin genel anlayışı gereği belli bir mOsa
maha gösterildiğinden bazı rnevzO ha
dislerin zikredilip yorumlanmasını tabii 
karşılamak gerekir. Dünyanın yaratılışı, 
balık ve öküzün üzerinde duruşu gibi 
skolastik bilgilerle Kafdağı. anka kuşu 
gibi konularda verilen malumatın dev
rin coğrafya. astronomi ve astroloji bil
gilerinin tekranndan ibaret olduğu da 
belirtilmelidir. Bazı varlıkların tasviriyle 

Ahmed 

Bican'ın 

Envarü'f. 

llş ıkin adl ı 

eserinin 
ilk ve son 
sayfal a rı 

(Süleymaniye Ktp., 

Hasib Efendi. 

nr. 211) 

ENVARÜ ' I- ASIKIN 

mesafelerin an latılmasında görülen mü
balağalı ifadeler günümüzde garip kar
şılansa bile o devir için normal sayılır. 

Bütün bunlara rağmen Ahmed Bican'ın 
eserini devrinin muteber kaynakların
dan faydalanarak hazırladığını söylemek 
mümkündür. 

Envarü '1- aşıkin 'in, yüzyıllarca geniş 

halk kitleleri tarafından okunan Ahme
diyye ve Muhammediyye gibi dini -di
daktik eserler içinde önemli bir yeri var
dır . Kitabın Balkanlar, Anadolu ve daha 
sonra Kazan'da basıldığı göz önüne alı 

nırsa Türk dünyasının İslam dini ve kül
türü hakkındaki başlıca kaynaklarından 
biri olduğu söylenebilir. Ahmed Bican 
diğer eserlerinde olduğu gibi bu eserin
de de edebi olmaktan çok öğretici bir 
yol takip etmiştir. Maksadı, "hakikat ve 
şeriatın inceliklerini" bir araya toplaya
rak okuyucularının dünya ve ahiret sa
adetine ulaşmalarını sağlamaktır. Günü
müzde de anlaşılabilecek nitelikte olduk
ça sade ve açık. yer yer secilerle zengin
leştirilmiş, kısa ve tercümeden kaynak
lanan. konuşma diline yakın olma dü
şüncesinin de etkili olduğu devrik cüm
lelerden kurulu bir anlatımı olan Enva
rü '1- aşıkin 'in Türk n esir tarihinde önem
li bir yeri vardır. Yazma ve basma nüs
halarının genellikle harekeli olması ese
re, XV. yüzyı l Türkçe'sinin fonetik özel
liklerinin tesbiti bakımından ayrı bir de
ğer kazandırmaktadır. 

Yazıldığı tarihten XX. yüzyılın başları
na kadar müslüman Türk halkı Enva
rü ']- aşıkin 'i büyük bir heyecanla oku
muş ve Muhammediyye ile birlikte bu 
iki eser, hemen her Türk ailesinin evin
deki dini kitaplar arasında önemli bir 
yer tutmuştur. Bunun sonucu olarak En
varü'l- aşıkin 'in yüzlerce yazma nüsha
sı meydana gelmiştir. Bunların başlıca

ları Süleymaniye ( H ac ı Mahmud Efendi, 
nr. 161 9: Pertev Paşa, nr. 229: Nuri Arla
sez, nr. 35; Fatih, nr. 4195; Hasi b Efendi, 
nr. 211; Hüsrev Paşa, nr. 137 ; Tırnovalı , 

nr. 84 7; Yazma Bağı şlar. nr. 2033). istan
bul Üniversitesi (TY, nr. 187. 6299) ve Top
kapı Sarayı Müzesi (bk Karatay, Türkçe 

Yazma/ar, 1. 45 -46) kütüphaneleriyle yurt 
dışındaki çeşitli kütüphanelerdediL Bun
lar arasında Süleymaniye Kütüphanesi'n
de bulunan (Hasib Efendi , nr. 2 ı ı ) ve Hat
tat Mustafa b. Abdullah tarafından 859'
da ( 1455) nesi h hattıyla istinsah edilen 
nüsha en erken tarihi taşıdığı gibi aynı 
zamanda mevcut yazmaların da en iyi
lerinden biridir. Kitap istanbul ( 126 ı). 
Kazan (ı 278) ve Bulak'ta ( 1300) defalar
ca basılmıştır (bk Özege, Katalog, 1, 352 -
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353) Bu baskılardan bazıları harekeli olup 
Kazan baskısı resimlidir. Eserin ayrıca 

tarih ve yer gösterilmeden yapılan bir
çok baskısı mevcuttur. 

Envdrü 'l- dşıkin, Batı dillerine en er
ken tercüme edilip basılan Türkçe ki
taplardan biridir. Erde! Hükümdan Ga
bar Bethlen'in tercOmanı ve katibi Ja
nos Hazi tarafından 1624 yılında Macar
ca 'ya tercüme edilmiş, bu tercüme iki 
yıl sonra Macaristan ' ın kuzeyinde bulu
nan Kassa (günümüzde Kosica) şehrinde 
basılmıştır. Bu baskının eksik bir nüsha
sıyla tam bir nüshasından yapılmış mik
rofilmi Macaristan Millf Kütüphanesi 
(Orszagos Szechenyi Könyvtar) eski basma
lar koleksiyonunda bulunmaktadır (RMK. 
nr. 1556 ; MF .. nr 2/ 3834) . 

Eserin, bazıları sadeleştirilerek yapıl

mış Latin harfleriyle de birçok baskısı 
vardır (Hali l Bedi F ı rat , İzmir 1970; Ahmet 
Kahraman, istanbul 1973; Arslan ve Me
lek Tekin, istanbul I 983) Ahmet Kahra
man ' ın hazırladığ ı baskı, ayet ve hadis
lerle kitapta yer alan bazı dini bilgiler 
hakkında tamamlayıcı ve açıklayıcı ma
hiyette ilaveler ihtiva ettiği için daha çok 
istifade edilebilir niteliktedir. 
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ENVARÜ'I- BURÜK 

(bk. ei-FURÜK). 

ENVARÜ't-TENZİL 
ve ESRARÜ't-TE'VİL 

( J;,_,l:..ı~~~_, J;,_;...:;J~I_,.;I ) 

B eyzilvi'nin 
(ö. 685 / 1286) 
Kur 'an tefsiri. 

_j 

i 

_j 

Eserin girişinde belirttiğine göre Bey
zavl tefsir konusunda sahabenin büyük
lerine, tabiin alimlerine, onların dışında 
kalan selef-i salihine ait görüşlerin özü
nü ihtiva eden ve muteber kurradan nak
ledilen şaz kıraatler de dahil olmak üze
re bütün kıraat vecihlerine, ayrıca bela
gat inceliklerine yer veren bir tefsir yaz-
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mayı arzu etmiş, ancak böylesine zor bir 
işin kendi bilgi seviyesini aştığını düşü
nerek bundan vazgeçmişti. Nihayet ilmf 
birikiminin yeterli seviyeye ulaştığı yaş

lılık döneminde bir istihare yaptıktan 
sonra tasarladığı eseri yazmaya karar 
verdi. Katib Çelebi, onun bu kararında 
şeyhi Muhammed b. Muhammed el-Kü
tahtaf' nin ( ei-Kühdinl) etkili olduğunu 

nakleder (Keş{ü '?· ?unan, 1, 187). 

Envdrü 't - tenzil'in başlıca kaynakları 
arasında Ragıb el-İsfahani'nin el-Müfre
ddt'ı, Zemahşeri'nin el -Keşşdf'ı ve Fah
reddin er- Razi'nin Mefdtil}.u 'l- gayb'ı 
yer alır. Beyzavf, kelimelerin iştikakı ile 
taşıdıkları değişik manaların tesbitinde 
el-Müfreddt'tan: fıkıh , kelam, mantık, 

felsefe ve tabiat ilimlerinde Mefdtil}.u '1-
gayb 'dan ; Kur'an ' ın i'caz vecihleri, lafız 
ve terkipierin edebi tahlili, lugat ve bela
gat kaideleri, sürelerin faziletlerine iliş
kin rivayetler ve Mu'tezile 'nih görüşleri 
gibi konularda da el-Keşşdf'tan fayda
lanmıştır. Bunlar arasında el- Keşşdf'
tan fazlaca iktibaslar yaptığından Envd-

Enuarü ·l· 

lenzfl ve 
esrarü 't

ıe'ufl 'in 

ilk sayfas ı 

(Süleymaniye Ktp., 

Esad 

Efendi , 

nr. 38) 

rü 't- tenzil bazı alimlerce onun bir özeti 
olarak kabul edilmiştir. 

Orta hacimde özlü bir tefsir olan En
vdrü't-tenzil'de rivayet ve dirayet me
totları birlikte kullanılmıştır. Ayetler tef
sir edilirken diğer ayetlere, hadislere, 
sahabe sözlerine ve tabiinin görüşlerine 
başvurulmuş, bunların zayıf olanlarına 

"klle" veya "ruviye" ifadesiyle işaret edil
miştir. Bu arada israiliyat türünden ba
zı rivayetlere de yer verilmiştir. Eserde 
geçmiş önemli müfessirlerin görüşleri 

özetlendikten sonra bazan bunlara Arap 
şiiriyle istişhadda bulunularak, ayrıca 

dil kaidelerine ve aklf istidlallere daya
nılarak ortaya konan yeni görüşler ilave 
edilmek suretiyle dirayet metodu uygu
lanmıştır ki müellifin tefsir ilmindeki gü
cünü gösteren asıl bölümler bunlardır. 
itikadf konulara ilişkin ayetler tefsir edi
lirken özellikle Mu'tezile ile Ehl-i sünnet 
arasındaki ihtilaflara temas edilmiş ve 
genellikle Ehl-i sünnet'in görüşleri isa
betli bulunmuştur. Ölümden sonra di
rilişin imkanını ispat eden ayetin tefsi-


