
bu risalenin Topkapı Sarayı Müzesi (lll. 
Ahmed. nr. 2729/ 8) ve Süleymaniye (Esad 
Efendi, nr 27601 2) kütüphanelerinde bi
rer nüshası vardır. 19. el -Mürtecel if şer
fıi's-Seb 'rt-tuvel. Mu 'alla~iit şerhi olan 
eserin bir nüshası Süleymaniye Kütüp
hanesi· nde kayıtlıdır (Esad Efendi. nr. 
2815). 20. el-Kelam 'ald 'Işıy ve mag
züv. Sarfa dair olup bir nüshası Köprü
lü Kütüphanesi'ndedir (nr. 1393/ 3). 21. 

el- Veciz ii 'ilmi't- tasrif (Topkapı Sarayı 
Müzesi Ktp ., III. Ahmed, nr. 2729/ 1). 

Enbarf'nin kaynaklarda zikredilen di
ğer bazı eserleri de şunlardır: Fıkıh. et
TenlpJı ii mesa'ili't-terciJı beyne'ş-Şa
ti'i ve Ebi Hanife, el-Lübôbü'l -mul].
taşar. Lugat. Fe 'altü ve et'altü, Diva
nü'l-luga, Tefsiru garibi'l-Ma~iima

ti'l-lfaririyye, el-Bulga ii esalibi'l-lu
ga, el-Eidad, el-Elfa~ü'l-cariye 'ald 
lisani'l-cariye, Kabsetü'l-edib ii es
ma'i'v~ib, Hidayetü'~-~ahib ii ma'ri
teti'l-me~ahib. Tarih. A.l]bdrü'n-nü]ıat, 
Tari.l]u'l-Enbôr. Edebiyat. el-Bulga ii 
na~di'ş-ştr, Şer]ıu'l-lfamase, ŞerJıu 
devavini 'ş-şu'ara', ~absetü't-tdlib ii 
şerfıi l].utbeti Edebi'l -kôtib, Lübôbü'l
edeb, Megiini '1- megiini, B as tü '1-ma~

bui ii 'ilmi']- 'arUi. Gramer. İşti~~u·ı
ti'l mine'l-masdar, el - Uşill ii 'ilmi 'l 
'Arabiyye, el-lfad 'ald ta'limi'l- 'Ara
biyye, ljilyetü '1- 'Arabiyye, ljavaşi '1-
iiaJı, 'U~üdü'l-i'rab, lfilyetü't-tırdz ii 
Jıalli 'l- elgiiz, M es' ele tü dul].Uli'ş-şart 
'ale'ş-şart, el-Mu'teber fi'l-far~ bey
ne'l -vasf ve'l -.l]aber, Mizdnü'l- 'Ara
biyye. 

Süleymaniye Kütüphanesi katalogla
rında (Hamidiye, nr. 981) Enbarf'ye nis
bet edilen el-Cevhere ii nesebi'n-ne
bi ve aşJıdbi'l- 'aşere adlı eserin Endü
lüslü Muhammed b. Ebu Bekir ei-Ensa
ri ei-Kureşi'ye ait olduğu anlaşılmakta

dır. Nu'man ei-Aiusf'nin Enbari'ye nis
bet ederek Kitdbü Elfdzi'l-eşbôh ve'n
ne~d'ir adıyla yayımladığı eser de Ab
durrahman ei-Hemedani'ye ait el-Elid
~ü ·ı- kitabiyye 'dir. 
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liJ Huu) si Kıuç 

Akaide Dair Görüşleri. Kemaleddin ei
Enbari, Arap dili ve edebiyatı yanında 

İslam akaidine dair eserler de yazarak 
materyalist görüşler ve Seneviyye, Me
cusilik, Brahmanizm. Yahudilik, Hıristi

yanlık gibi dinler karşısında İslam inanç 
esaslarını savunmaya çalışmıştır. Kita
bü'd-Da'i ile'I-İslam ii uşuli 'ilmi'l
keldm, en-Nı1rü'l-la'ih ti'ti~iidi's-Se
lefi'ş-şdlilı ve el-Esnd ii şerfıi esmd'il
ldhi'l-Jıüsna bu alanda kaleme aldığı 

başlıca eserlerdir. Kelam ilmini Nizami-
. ye Medresesi'nde Eş'ariyye kaynakla
rından öğrenen Enbari'nin, günümüze 
ulaştığı bilinen Kitdbü'd-Dd'i ile'l-İs
lam adlı eserini kelam metoduna göre 
yazmasına rağmen bu eserin sonuç kıs
mında benimsenmesi gereken en doğ
ru inancın Selef akidesi olduğunu ve bu 
akideyi en -Nilrü'l-la'ilı adlı kitabında 
açıkladığını bildirmesi (ed-Da ' i ile ' l-islam, 

s. 466-467) onun Selefiyye'ye meylettiği
nin bir delili sayılabilir. Ancak en-Nurü'l
ld'ilı zamanımıza intikal etmediğinden 
Enbari'nin itikadi mezhebi konusunda 
kesin bir hüküm vermek mümkün değil
dir. Zira "Selef akidesi" tabiriyle Ehl -i 
sünnet mezhebini de kastetmiş olabilir. 
Onun itikadi görüşleri, diğer din ve fel
sefeler karşısında İslamiyet'i müdafaa 
için yazdığı Kitdbü'd-Dd'i ile'I-İslam 
adlı eserinden tesbit edilebilmektedir. 
Kelam konularının yeterince işlendiği mü
teahhir dönem alimlerinden olan Enbari'
nin itikada dair görüşleri Ehl-i sünnet'in 
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genel telakkileriyle paralel bir görünüm 
arzeder. 

Enbari'ye göre aklıselim sahibi olan 
her insan fıtri bir zaruretle Allah'ın var
lığına inanmak durumundadır. Nitekim 
dehriler hariç hemen hemen bütün dü
şünürler kainatın yüce bir yaratıcısı bu
lunduğu hususunda ittifak etmişlerdir. 
Peygamberlerin insanları Allah'ın varlı

ğından ziyade birliğine iman etmeye ça
ğırmaları da her insanın Allah'ın varlığı
nı zaruri olarak kavrayabileceğinin bir 
delilidir. Bununla birlikte düşünürler ka
inatın hadis oluşundan hareketle çeşitli 
ispat delilleri geliştirmişlerdir. Enbari, 
bu tür delillerin isbat-ı vacib literatü
ründe yer alanlarından bazılarını kaydet
tikten sonra karşı fikirlerio eleştirisine 
yer verir. Dehrilerin, bir şeyin var olması
nı duyu organlarıyla algılanması şartına 
bağlamaları ve bunun bir sonucu olarak 
Allah'ın varlığını inkar etmeleri makul 
değildir. Zira insanın böyle bir hükme 
varabilmesi için evrenin tamamını mü
şahede etmesi gerekir, bu ise imkansız
dır. Şu halde bir şeyin varlığı hakkında
ki bilgiye duyulardan başka akıl yoluyla 
da ulaşmak mümkündür (ed-Da'i ile ' l· 

islam, s. 150-154. 200-213) . Mecusiler'in 
kainatın iki ilahı olduğuna , hıristiyanla

rın ise ilahın üç unsurdan oluştuğuna 
inanmalarının akli bir temeli yoktur. Çün
kü "temanü"' delili Allah'ın birliğini ke
sin olarak kanıtlamaktadır. Enbari'ye gö
re uluhiyyetle ilgili bazı nasların te'vil 
edilmesi gerekir. "Nerede olursanız olun 
O sizinle beraberdir'' (ei-Hadid 57/ 4) aye
tinde olduğu gibi, Allah'ın insanlarla be
raber olması onları görmesi ve yaptık
larından haberdar olması anlamındadır 
(el-Beyan {i garibi i'rabi'l-Kur' an, II, 420) . 

Enbari nübüweti, sosyal hayatın dü
zenini sağlayacak objektif, adil ve kabul 
edilebilir ilkelerin ancak Allah tarafından 
konulabileceği , bundan da sadece pey
gamber vasıtasıyla haberdar olunabilece
ği tezinden hareketle ispat etmeye çalış
mıştır. Ayrıca ahlaki erdemierin oluşma
sı, ruhi yücelişin gerçekleşmesi ve ebedi 
mutluluğa ulaşılabilmesinde de nübüv
vetin vazgeçilmez bir rol oynadığına dik
kat çekmiştir. Ona göre nübüwetin doğ
ruluğu mucize ile sabit olur. Enbari Hz. 
Peygamber'in mucizelerini akli, ahlaki 
ve hissi olmak üzere üçe ayırır. Akli mu
cizeyi oluşturan Kur'an - ı Kerim, erişil

mez nazım güzelliği ve belagat üstün
lüğü yanında geçmişe ve geleceğe dair 
gaybi haberler içermekte ve bu iki açı-
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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-


