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adam öldürmenin, yetim malı yemenin, eksik tartıp noksan ölçmenin sakınılması gereken en büyük günahlar olduğu zikredilir. Adaletten ayrılmama ve Allah'a karşı ahdini yerine
getirme tavsiyesinde bulunulur. Selamete çıkaracak doğru yolun ancak bu yol
o l duğu, bütün semavf dinlerde mü şte
rek olan ve Tevrat'ta da "on emir" ad ıy
la yer almış bulunan bu temel ilkeler hatırlatılırken süre adeta özetlenm i ş olur.
Dinde kitaba uyman ın önemine bu son
bölümde bir defa daha dikkat çekilir
(ayet ı 55) . Süre, bir kötülüğe o kötülük
kadar ceza, bir iyi liğe ise on katıyla mükafat verileceği müjdelendikten sonra
(ayet 160) Allah'ın bağışlayıcı ve merhametli olduğu n u bildiren bir hükümle son
bulur.
En'am süresi tevhid inancı açısından
Bakara süresiyle, peygamberliğin ispatı
bakımından Al-i İmran süresiyle, ahiret
inancı açısından bir sonraki A'raf süresiyle, ahlak ilkeleri bakımından İsra ve
Lokman süreleriyle, eti yenilen ve yenilmeyen hayvanıara ait yasaklar açısından
da bir önceki Maide süresiyle yer yer
konu ve muhteva benzerlikleri gösterir.
İçinde iman ve ahlak esaslarına geniş ölçüde yer verilmiş olması ve baştan sona şirk ehlinin gerekçelerini çürütmeye yönelik çok yönlü ispatlar sergilemesi, bu sürenin Mekke devrinin sonlarına
doğru, muhtemelen İsra süresinin ardından ve A'raf süresinden önce nazil
olduğunu gösterir.
En'am süresinin fazileti hakkında nakledilen rivayetlere göre Hz. Peygamber,
sürenin tamamının kendisine bir defada nazil olduğunu ve kalabalık bir melek
topluluğu tarafından dünyaya uğurl an 
diğını ifade etmiştir (Hakim, II, 3 ı 5; İbn
Kesir, III, 233-234; Süyüti, ed·Dürrü 'l·men·
şar, III, 234-235). Sürenin fazileti hakkın
da başka rivayetler varsa da bunlar sahih kabul ed ilmemiştir. Ancak süre bu
rivayetler sebebiyle müslümanlar tarafından çok okunmuş ve güzel hatta yazılmıştır. Nitekim En'am süresinin Yasin ve Mülk süreleriyle beraber, "en'am - ı
şerif" veya kısaca "en'am" denilen bir
mecmua halinde güzel hatta yazılma
sı hattatlar arasında bir gelenek haline
gelmiştir. Bilhassa Osmanlı sanatkarları
en ' am-ı şerifterin yazıl ması, tezhip edilmesi ve ciltlenmesi hususunda ince zevk
ve hünerlerini göstermişler, bu alanda
İslam sanatlarının en güzel örneklerini
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Kişinin

kendisini ve çıkarlarını
üstün tutınası,
bencillik etmesi anlamında
ahlak ve psikoloji terimi.

başkalarınınkinden
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Arapça'da "ben" anlamına gelen ene
kelimesinden yapılmış bir masdar-isim
olan enaniyyet (bencillik) Kur'an-ı Kerim'de, hadislerde ve ilk döneme ait İslami
kaynaklarda geçmez. Ancak bu terime
yakın anlamlar ifade eden esere ile isti'sar (_;1:::...~1 • •_;~ı) kelimeleri hadislerde ve diğer bazı kaynaklarda yer almaktadır (bk. Lisanü 'l- <.Arab, "eşr" md.; Tacü'/- 'aras, "eşr" md.; Buhari, "Fiten", 2).
Ayrıca Kur'an'da, hadiste ve diğer İsla
mi kaynaklarda, günümüzde bir ahlak ve
psikoloji terimi olarak kullanılan "insanın yalnız kendisiyle ilgilenmesi, ilişkide
bulunduğu herkesi ve her şeyi kendi yararına kullanma isteği" (egoizm) ve "kendini üstün görme, dolayısıyla kendini her
şeyin amacı olarak kabul etme eğilimi"
(egosantrizm) anlamındaki enaniyeti yeren pek çok ifade bulunmaktadır. Me-

sela müşriklere, "Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden yoksullara infak
edin" denildiğinde onların , "Allah'ın geçimini sağlayabileceği kimseleri biz mi
besleyeceğiz?" (Yasin 36/ 47) demeleri
kınanır. Firavun'un çılgınca bir bencillik
duygusuyla halkına, "Ben sizin en yüce
tanrınızım" (en-Naziat 79 / 24) demesi, Karün'un azgınlıktan kaçınmas ı ve insanlara ihsanda bulunması yönündeki tavsiyelere karşılık elindeki bütün imkanlara kendi bilgisiyle kavuştuğunu iddia
etmesi (el-Kasas 28 / 76-79) Kur'an - ı Kerfm'de i şa ret edilen bencillik örnekleridir. Başta Kur'an olmak üzere İslam ahlakına dair bütün kaynaklarda kibir, ucb,
buhl ve şuh (cimrilik), kin gütme, fahr gibi kavramlarla ifade edilen ve enaniyet
duygusundan kaynaklanan bencil eğilim
ler yanlış ve kötü kabul edilmiş, bunların yerine alçak gönüllülük, sevgi, dostluk, yardımlaşma ve dayanışma gibi erdemlerin geliştirilmesi istenmiştir.
Bazı müslüman filozofları "ben sevgisi"ni (hubbü'n -nefs) ve insanın daima kendi yararını dikkate almasını onun psikolojik yapısının bir gereği olarak görürler; bununla birlikte kişinin kendi beni
için nihai fayda, tezzet ve hayrın başkala 
rının bu hususlardaki eksikliklerine katkıda bulunmakta olduğunu düşünürler
(İbn Miskeveyh, s. 136-138) İslam mütefekkirleri içinde ahlaki anlamıyla enaniyet duygusunu en iyi tahlil eden Gazzalf
olmuştur. Gazzali İJ:ıya,ü 'uW.mi'd-din
adlı eserinin çeşitli bölümlerinde bu duyguya ve onun etkilerine temas etmiş,
özellikle "Hubbü'l - cah" başlığını taşıyan
ve bir ahlak psikolojisi sergileyen bölümde insanın kendisi dışındaki her şeyle
ve her insanla olan bütün ilişkilerinin temelinde ben merkezli bir yaklaşımın bulunduğunu ileri sürmüştür. Buna göre
insan kendini herkesten üstün ve seçkin kılmak ister: bunun için de diğer bütün faaliyetleri gibi başka insanlarla iliş
kilerini de temelde kendi yetkinliğini geliştirme amacına uygun olarak düzenler. Çünkü "her insanın içinde Firavun'a,
'Ben sizin en yüce tanrınızım' dedirten
bir şey vardır" (III, 281 )_ Bu yüzden insan kendini her şeyin amacı ve her şe
yi de kendi "vehmi kemal"inin aracı olarak düşün ür. _GazzalT'ye göre insanlar
bu yanlış ve tehlikeli yetkinlik anlayışı ve
egoizmden ancak sağlıklı bir din ve ahlak telakkisi sayesinde kurtulabilirler.
Gazzali inançsız insanlardaki diğerkam
cı duyguları benzer bir yaklaşımla açık
lamıştır. Buna göre mesela herhangi bir

EN BAR
tehlikeye maruz kalan birini bu durumdan kurtaran kişi, eğer bir emir veya
menfaat kaygısı söz konusu değilse tehlikedeki kişinin yerine kendisini koyar,
onun uğrayacağı acıyı kendi nefsinde hisseder ve bu acıdan kurtulmanın yolunu
o kişiyi kurtarmakta bulur. Böylece Gazzall, daha sonra Yeniçağ İngiliz hazcıla
rı J. Bentham ve J. S. Mill'in yaptığı gibi
altürist davranışların temelinde egoist
duyguların bulunduğunu savunmuştur.

Tasawuf ahlakında da enaniyet konusuna büyük önem verilmiş, benin inkarı, benliğin yok edilmesi ve nefsanı
isteklerin olabildiğince baskı altında tutulması dini ve ahlaki hayatın ön şartı
sayılmıştır (bk. ENE; !SAR) .
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Enbar, 363 yılında İmparator Julianus'un Sasaniler'e karşı düzenlediği ve
savaşırken öldüğü İran seferi sırasında
tamamen yıkılmışsa da Romalılar'ın çekilmesinden sonra yeniden imar edilmiş
ve kısa sürede bölgenin yine en büyük
ve en önemli müstahkem yerleşim mevkii olma özelliğine kavuşmuştur. Bir Ya'kübi ve bir Nestüri rahibin bulunduğu
Enbar, 588 yılından itibaren buraya sı
ğınan yahudilerin önemli bir merkezi haline gelmiştir. İslam fethinden önce sakinleri arasında Arap unsurlar da bu1unmakla birlikte garnizon iranlılar'dan
oluşuyordu.

(.J~~ \)

Irak'ta Fırat' ın sol sahilinde
harabeleri bulunan
tarihi bir şehir .

244'te Roma imparatoru lll. Gordianus'a
karşı kazandığı ve Gordianus'un hayatı
nı kaybettiği büyük zaferin anısına buraya Pirüz Şapür (Muzaffer Şa pü r) adını
vermiştir. Bazı kaynaklar bu hükümdarm ll. Şapür olduğunu yazıyorsa da doğ
ru değildir (Yaküt, I, 257 ; Müstevfi, s. 37)
Araplar Pfrüz Şapür adını. Estanü'l-a'la 'ya (Ustanü'l-a!T "yukarı eyalet") bağlı bulunan bir kaza ile onu çevreleyen bölge
için kullanmışlardır. Farsça'da "tahıl ambarı , ardiye" anlamına gelen Enbar adı
nın kaledeki depolardan kaynaklanarak
VI. yüzyılda ortaya çıktığı bilinmektedir.
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Bugünkü Remadi dolaylarında ve Pellüce'nin S km. kuzeybatısında tarıma elverişli topraklar üzerinde kurulmuş olan
Enbar, Fırat'la Dicle arasındaki Saklaviye Kanalı'na yakın bir yerdedir. Arap coğ
rafyacıları Bağdat ile Enbar arasındaki
posta yolu mesafesini 12 fersah (Yaküt' a
göre ı 0), A. Musil ise 62 km. olarak vermektedir (The Middle Euphrates, s. 248).
Tarihi boyunca Fırat üzerinde önemli bir
geçiş noktasını kontrol altında tuttuğu
anlaşılan şeh ir Sasaniler' den önce kurulmuştur. Bazı araştırmacılar Enbar ile
Meskin'i aynı yer kabul ediyariarsa da
(Maricq- Honigmann, s. 116- 117) Arap yazarları bu iki şehrin farklı olduğunu belirtmektedir.
Sulama sisteminin başında yer alması
ve Roma İmparatorluğu'na karşı başşe
hir Ktesifon'un ( O rtaçağ' da Medain'i teş
kil eden yedi şe h i rde n biri, Tusbun) batı
kapısı sayılabilecek bir noktada bulunması sebebiyle Enbar' ın sahip olduğu
stratejik önemi kavrayan Sasani Hükümdan ı. Şapür burayı yeniden inşa ederek çift surlu bir kale haline getirmiş ve

En bar' a ilk defa Müsenna b. Harise
gönderilmişse de şehrin kesin olarak fethi, Halid b. Velid kumandasında bulunan
İslam ordusunun 12 (634) yılındaki kuşatmasından sonra gerçekleştirilmiştir.
Halid b. Velid Sasanf garnizonunu dışarı
çıkarmış ve şehir halkı ile bir anlaşma
yaparak onları yıllık haraca bağlamıştı.
Ardından şehre ilk müslüman emfr olarak da Zibrikan b. Bedr et-Temimi tayin edildi. Hz. Ömer Irak'ta bir daimi garnizon (darü 'l-hicre) kurulmasını istediğin
de Sa'd b. EbO Vakkas ilk önce Enbar ' ı
düşünmüş , fakat humma ve sinekler sebebiyle fikrini değiştirmiştir. Irak'taki
üçüncü camiyi Sa'd b. Ebü Vakkas burada yaptırmış , sinekierin üred iğ i ya kı n
daki kanalı da ilk defa Haccac b. Yüsuf
es-SekatT temizletmiştir.
İlk Abbasf halifesi Ebü'l-Abbas es-Seffah 134 'te (752) hilafet merkezini Enbar'a taşı mış ve şehri yeniden imar ederek ölümünde de buraya defnedilmiştir.
Bağdat'ın kuruluşundan önce Halife EbO
Ca'fer el-Mansür'un oturduğu Enbar'a
iki defa da Harünürreşid uğramıştır. Toplanan vergilerden IX. yüzyılın ilk yarısın
da hala zengin bir şehir olduğu anlaşı
lan Enbar, Abbasiler'in zayıflamaya baş
laması üzerine 269 (882-83) ve 286 (899)
yıllarında iki defa Bedevi saldırısına uğ-

radı. 31S 'te (927) Karmatiler'den Ebü
Tahir el -Cennabfnin eline geçen ve tahrip edilen şehir, henüz imarına çalışılır
ken dört yıl sonra tekrar Bedeviler'in saldırısına uğradı. istahri, Enbar'ı mütevazi fakat kalabalık bir şehir olarak tanı
tır ve Ebü'l-Abbas döneminden kalma
bazı yapı kalıntılarının mevcut olduğunu
belirtir (Mesalik, s. 73). İbn Havkal şeh
rin giderek gerilediğini (Saretü 'l -ari, s.
227). Makdisi de nüfusunun az olduğunu
(Ahsenü 't-tef<:asim, s. I 23 ) yazmaktadı r.
Halkı genelde tarımla uğraşan Enbar.
Suriye'ye giden başlıca kara ve su yollarının üzerinde bulunduğundan ticari faaliyetlere de sahne oluyor ve burada ayrıca kayık da yapılıyordu. İbnü's-Saf'nin
(ö. 674 / 1276) aniartığına göre şehir mahallelere ayrıımıştı ve her mahallede sorumlu bir yönetici (şeyh ) bulunuyordu.
1262'de Moğollar'ın eline geçerek yağ
malanan ve ahalisinin çoğu öldürülen
Enbar'ın Moğol yönetiminde ve daha
sonra XIV. yüzyılın ilk yarısına kadar idari bir merkez olarak kaldığı bilinmektedir. Moğol döneminde Ata Melik Cüveyni Enbar yakınından Necef'e bir kanal
kazdırmıştı r.

Enbar gittikçe önemini kaybetmiş ve
sebeplerle şehri terkedince
zamanla harabeye dönüşmüştür. Bugün
aynı adı taşıyan ilin sınırları içerisinde
geniş bir harabe yığını halindedir.
halkı çeşitli

Enbar'da yetişmiş çok sayıda meşhur
sima vardır ; bunlardan bazıları şunlardır :
Abdurrahman b. Muhammed b. Ebü'l-Vefa, Ebü'l - Paz! İbrahim b. Abdülkerfm, Ahmed b. İshak b. Behlül, Ahmed b. İsrail,
Ahmed b. Ali b. Kudame. Davüd b. Heysem, Ali b. Heysem, Muhammed b. Abdülkerfm, Muhammed b. Kasım, Yahya b.
Ysa (Ali b. Hüseyin e i- Haş imf, s. 125-207)
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