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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-



rinde olduğu gibi (Envarü't-tenzfl, 1, 237) 
Kur'an-ı Kerim 'de muarızlara karşı ge
tirilen akli delillerin mantıkf kıyas esası
na göre açıklandığı görülür. Beyzavf ah
kam ayetlerini tefsir ederken fıkhf mez
hepler arasındaki ihtilaflardan bahse
derek özellikle Şafifler'le Haneffler'in is
tidlal ettikleri ayetleri belirtmiş , Hanefi
ler'in görüşlerini isabetsiz bulup eleştir
miştir. Bu arada kevnf ayetleri yorum
larken ayrıntılı açıklamalar yapmış, dün
yanın yuvarlaklığıyla hareket etmekte 
olduğu görüşünün savunulması örneğin

de görüldüğü gibi (1, 186) isabetli bir il
mf tefsir metodu uygulamıştır. 

Envdrü't-tenzfl, az sayıdaki İsrailiyat'ın 
yanında sürelerin faziletlerine dair uy
durma hadisiere yer vermesi, tarihi ko
nulara ilişkin bazı yanlış bilgiler ihtiva 
etmesi, rivayet metodu yanında dirayet 
metodunu uygulaması gibi hususlarda 
bazı alimlerce tenkit edilmiştir (bk BEY

ZAVI) İsrailiyat ve uydurma hadisler ko
nusunda Katib Çelebi gibi bir kısım alim
lerin mazur göstermeye çalıştığı Beyza
vf'nin bu kusurları ilim adamlarının ço
ğunluğu tarafından önemli hata olarak 
değerlendirilmiştir. Eserde bu tür riva
yetlerin bulunması, hadis usulü açısın

dan bir araştırma yapılmadan Zemah
şerf'nin el- Keşşdf'ındaki rivayetlerin ay
nen iktibas edildiğini göstermektedir. 

Edebi ve felsefi tahlilierin veciz bir üs
lüpla ifade edilmesinden dolayı zor an
laşılmasına rağmen eser büyük itibar gö
rerek medreselerde okututmuş ve daha 
sonra yazılan tefsirler için vazgeçilmez 
bir kaynak olmuştur. Özellikle felsefe. ke
lam ve tabiat konularına dair açıklama
ları belagat kaideleriyle mezcedip edebi 
bir üslüpla ortaya koyması onun beğeni
ten özellikleri arasındadır. istanbul, Kahi
re, Bombay, Leknev gibi ilim merkezlerin
de birçok defa basılan eseri H. O. Fleischer 
Leipzig 'te neşretmiş ( 1846-18481. bu neşri 
esas alan Winand Feel tarafından hazırla
nan bir fihristle birlikte aynı yerde tekrar 
basılmıştır ( 1878) 

Eserin tamamı veya İhlas ve Fatiha 
süreleriyle Ayetü'l-kürsf gibi bazı bölüm
leri üzerinde şerh , haşiye ve ta'lik tar
zında gerçekleştirilen çalışmaların sayı

sı 250'den fazladır. İbn Temcid (istanbul 
1287). Şeyhzade Mustafa b. Kocavi (is
tanbul 1283). Abdülhakfm es- Siyalkütf 
(Kahire 1271), Şehabeddin ei-Hafacf (Ka
hire 12831 ve İsmail b. Muhammed ei
Konevf (istanbul 1283) tarafından yapılan 
haşiyeler Envarü't-tenzil üzerindeki ça
lışmaların en meşhurları arasında yer 

alır. Ayrıca Muhammed b. Muhammed 
b. Abdurrahman (ö 874 / 1469) eseri ih
tisar etmiş, Muhammed Abdürraüf ei
Münavf (ö 1031 / 1622) el-Fetl}.u 's -semd
vf ff ta{Jrfci el}.adfşi'l-Beyidvf (Keş{ü'z
?Unıln, 1, 193. ı 94) ve Himmetzade Mu
hammed b. Hasan ed-Dımaşki (ö ı 175/ 
1761) Tul}.fetü'r-rdvf if ta{Jrfci ehddf
şi'l-Beyidvf(İiahu'l-meknıln, 1, 248) ad
lı eserlerinde tefsirde bulunan hadisleri 
tahrfc etmişlerdir. 
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Iii İSMAİL CERRAHOGLU 

ENVERPAŞA 

(1881-1922) 

İttihat ve Terakki 
Cemiyeti'nin liderlerinden, 
Osmanlı Harbiye m'izırı. 

Asıl adı İsmail Enver'dir. istanbul'da 
Divanyolu'nda doğdu . Doğumu ile ilgili 
olarak Türkçe ve Almanca otobiyografi
lerinde farklı tarihler verilmektedir (23 
Kasım 1881 Çarşa mba. 6 Ara lı k 1882 Çar
şamba) . Ailesi Manastırlı olup babası . ön
celeri Nafıa Nezareti fen memurluğu ya
pan. daha sonra surre emini olan ve si
vil paşalık rütbesine yükselen Ahmed 
Bey, annesi Ayşe Hanım ' dır. Küçük yaş
ta gösterdiği aşırı istek sebebiyle henüz 
üç yaşında iken ibtidaf mektebine kay
dedildi. Ardından Fatih Mekteb-i İbtidiH
si'ne girdi. Bu okulun ikinci sınıfında iken 
babasının Manastır vilayeti Nafia fen me
murluğuna tayini üzerine öğrenimine bu 
şehirde devam ettikten sonra yine aynı 
yerde askeri rüşdiye ve askeri idadf tah
silini tamamlayarak Mekteb-i Harbiyye-i 
Şahane'ye girdi. Daha o sıralarda, yük
sek okullarda yaygın olan ll. Abdülha
mid aleyhtarı propagandadan etkilendi
ği otobiyografisinden anlaşılan Enver 
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Bey, Mekteb-i Harbiyye-i Şahane'yi do
kuzuncu olarak bitirip erkanıharp sınıfı 
için ayrılan kırk beş kişilik kontenjan içe
risine girmeyi başardı. 

Erkanıharp eğitimi sırasında bir defa 
Yıldız Sarayı· na götürülerek sorgulan
dıysa da hüküm giymedi. Ancak bu dö
nemdeki İttihat ve Terakki Cemiyeti fa
aliyetlerine katılmadığı kesindir. Sınıf 

ikincisi olarak okuldan mezun olduktan 
sonra 1903 yılı Ocak ayında erkanıharp 
yüzbaşısı rütbesiyle Manastır ' daki 13. 
Seyyar Topçu Alayı'na tayin edildi. Bu es
nada Bulgar çetelerinin takip ve tenkili 
için yapılan harekata katıldı. 1903 yılı 

Eylülünde Koçana'da bulunan 20. Piyade 
Alayı ' nın birinci bölüğüne. bir ay sonra 
da 19. Piyade Alayı ' nın birinci taburunun 
birinci bölüğüne nakledildL Nisan 1904 
tarihinde Üsküp'teki 16. Süvari Alayı ' n
da görevlendirildi. Aynı yılın ekim ayın
da İştip 'teki alaya giden Enver Bey iki 
ay sonra " sunüf-ı muhtelife" hizmetini 
tamamlayarak Manastır ' daki kararga
ha geri döndü. Burada erkanıharp dai
resinin birinci ve ikinci şubelerinde yir
mi sekiz gün çalıştı. ardından Manastır 
Mıntıka-i Askeriyyesi Ohri ve Kırçova mın
tıkaları müfettişliğine tayin edildi. 7 Mart 
1905'te kolağası oldu. Bu görevi sıra

sında Bulgar, Rum ve Arnavut çeteleri
ne karşı girişilen askeri harekatta üs
tün başarılar gösterdiğinden dördüncü 
ve üçüncü Mecfdf, dördüncü Osmanf ni
şanları ve altın liyakat madalyası ile ödül
lendirildi; 13 Eylül 1906 tarihinde fev
kalade olarak binbaşılığa yükseltildi. Bul
gar çetelerine karşı yürüttüğü faaliyet 
onun üzerinde milliyetçilik fikirlerinin 
etkili olmasında rol oynadı. Bu ay içinde 
Selanik'te kurulan Osmanlı Hürriyet Ce
miyeti 'ne on ikinci üye olarak katıldı. Ma
nastır'a dönüşünde cemiyetin buradaki 
teşkilatını kurma faaliyetinde bulundu. 
Bu faaliyetleri. Osmanlı Hürriyet Cemi
yeti ile merkezi Paris 'te olan Osmanlı 
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