
tehlikeye maruz kalan birini bu durum
dan kurtaran kişi, eğer bir emir veya 
menfaat kaygısı söz konusu değilse teh
likedeki kişinin yerine kendisini koyar, 
onun uğrayacağı acıyı kendi nefsinde his
seder ve bu acıdan kurtulmanın yolunu 
o kişiyi kurtarmakta bulur. Böylece Gaz
zall, 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 ko
nusuna büyük önem verilmiş, benin in
karı, benliğin yok edilmesi ve nefsanı 

isteklerin olabildiğince baskı altında tu
tulması dini ve ahlaki hayatın ön şartı 

sayılmıştır (bk. ENE; !SAR) . 
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EN BAR 
(.J~~\) 

Irak'ta Fırat'ın sol sahilinde 
harabeleri bulunan 

tarihi bir şehir . 
_j 

Bugünkü Remadi dolaylarında ve Pel
lüce'nin S km. kuzeybatısında tarıma el
verişli topraklar üzerinde kurulmuş olan 
Enbar, Fırat'la Dicle arasındaki Saklavi
ye 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 ver
mektedir (The Middle Euphrates, s. 248). 
Tarihi boyunca Fırat üzerinde önemli bir 
geçiş noktasını kontrol altında tuttuğu 
anlaşılan şehir Sasaniler' den önce ku
rulmuştur. Bazı araştırmacılar Enbar ile 
Meskin'i aynı yer kabul ediyariarsa da 
(Maricq- Honigmann, s. 116-117) Arap ya
zarları bu iki şehrin farklı olduğunu be
lirtmektedir. 

Sulama sisteminin başında yer alması 
ve Roma İmparatorluğu'na karşı başşe
hir Ktesifon'un (Ortaçağ'da Medain'i teş
kil eden yedi şehi rden biri, Tusbun) batı 
kapısı sayılabilecek bir noktada bulun
ması sebebiyle Enbar' ın sahip olduğu 
stratejik önemi kavrayan Sasani Hüküm
dan ı. Şapür burayı yeniden inşa ede
rek çift surlu bir kale haline getirmiş ve 

244'te Roma imparatoru lll. Gordianus'a 
karşı kazandığı ve Gordianus'un hayatı
nı kaybettiği büyük zaferin anısına bu
raya Pirüz Şapür (Muzaffer Şapür) adını 

vermiştir. Bazı kaynaklar bu hükümda
rm 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 bu
lunan bir kaza ile onu çevreleyen bölge 
için kullanmışlardır. Farsça'da "tahıl am
barı , ardiye" anlamına gelen Enbar adı
nın kaledeki depolardan kaynaklanarak 
VI. yüzyılda ortaya çıktığı bilinmektedir. 

Enbar, 363 yılında İmparator Julia
nus'un Sasaniler'e karşı düzenlediği ve 
savaşırken öldüğü İran seferi sırasında 
tamamen yıkılmışsa da Romalılar'ın çe
kilmesinden sonra yeniden imar edilmiş 
ve kısa sürede bölgenin yine en büyük 
ve en önemli müstahkem yerleşim mev
kii olma özelliğine kavuşmuştur. Bir Ya'
kübi ve bir Nestüri rahibin bulunduğu 
Enbar, 588 yılından itibaren buraya sı

ğınan yahudilerin önemli bir merkezi ha
line gelmiştir. İslam fethinden önce sa
kinleri arasında Arap unsurlar da bu-
1unmakla birlikte garnizon iranlılar'dan 
oluşuyordu. 

En bar' a ilk defa Müsenna b. Harise 
gönderilmişse de şehrin kesin olarak fet
hi, Halid b. Velid kumandasında bulunan 
İslam ordusunun 12 (634) yılındaki ku
şatmasından 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 ola
rak da Zibrikan b. Bedr et-Temimi ta
yin edildi. Hz. Ömer Irak'ta bir daimi gar
nizon (darü 'l -hicre) kurulmasını istediğin
de Sa'd b. EbO Vakkas ilk önce Enbar ' ı 

düşünmüş, fakat humma ve sinekler se
bebiyle fikrini değiştirmiştir. Irak'taki 
üçüncü camiyi Sa'd b. Ebü Vakkas bu
rada yaptırmış , sinekierin ürediğ i yakın

daki kanalı da ilk defa Haccac b. Yüsuf 
es-SekatT temizletmiştir. 

İlk Abbasf halifesi Ebü'l-Abbas es-Sef
fah 134 'te (752) hilafet merkezini En
bar'a taşımış ve şehri yeniden imar ede
rek ölümünde de buraya defnedilmiştir. 

Bağdat'ın kuruluşundan önce Halife EbO 
Ca'fer el-Mansür'un oturduğu Enbar'a 
iki defa da Harünürreşid uğramıştır. Top
lanan 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-

EN BAR 

radı. 31S'te (927) Karmatiler 'den Ebü 
Tahir el -Cennabfnin eline geçen ve tah
rip edilen şehir, henüz imarına çalışılır
ken dört yıl sonra tekrar Bedeviler'in sal
dırısına uğradı. istahri, Enbar'ı müteva
zi 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) yazmaktadır. 

Halkı genelde tarımla uğraşan Enbar. 
Suriye'ye giden başlıca kara ve su yolla
rının üzerinde bulunduğundan ticari fa
aliyetlere de sahne oluyor ve burada ay
rıca kayık da yapılıyordu. İbnü's-Saf'nin 
(ö. 674 / 1276) aniartığına göre şehir ma
hallelere ayrıımıştı ve her mahallede so
rumlu 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 ida
ri bir merkez olarak kaldığı bilinmekte
dir. Moğol döneminde Ata Melik Cüvey
ni Enbar yakınından Necef'e bir kanal 
kazdırmıştır. 

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

Enbar'da yetişmiş çok sayıda meşhur 
sima vardır ; bunlardan bazıları şunlardır : 

Abdurrahman b. Muhammed b. Ebü'l-Ve
fa, Ebü'l -Paz! İbrahim b. Abdülkerfm, Ah
med b. İshak b. Behlül, Ahmed b. İsrail, 
Ahmed b. Ali b. Kudame. Davüd b. Hey
sem, Ali b. Heysem, Muhammed b. Ab
dülkerfm, Muhammed b. Kasım, Yahya b. 
Ysa (Ali b. Hüseyin e i- Haşimf , s. 125-207) 
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