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Salikin fena halini ifade eden,
ayrıca iddia, kibir
ve bencillik anlamında
kullanılan tasavvuf terimi.

_j

_j

"Ben " anlamına gelen ene kelimesi
Arapça'da birinci şahıs tekil zamiridir.
Üçüncü şahıs tekil zamiri olan hü kelimesiyle zikir yapan, bazan da bu zamiri
hüviyet şeklinde masdar halinde kulla nan sQfiler ene kelimesini çeşitli anlamlarda kullanmalarının yanı sıra enanet,
enaniyyet, enaiyyet ve enniyyet şeklin 
de masdar yaparak ona farklı anlamlar
yüklemişlerdir.

İlk dönem zahid ve safileri nefsi kibir, gurur, iddiacılık, bencillik ve her türlü kötülüğün kaynağı olarak görmüşler
dir. Daha sonraki devirlerde "nefis ve
nefsaniyet" anlamında ene ve enaniyet
kelimeleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu
dönemde mutasawıflar biri kötülenen
ve aşağılanan (adi), diğeri övülen ve yüceltilen (aşkın , müteal) olmak üzere iki
eneden söz etmişlerdir. Bazı sQfilerin üstü kapalı, bazılarının biraz daha açık olarak ifade ettikleri bu iki ene tasviri Bayezid-i Bistami (ö 234 / 848 l?ll ve Hallac-ı Mansur (ö. 309 / 922) gibi safilerde
belirgin bir anlatım biçimine kavuşmuş
tur. Sonraki dönemlerde yetişen büyük
mutasawıflar bu konuda onları takip etmişlerdir. Mesela Bayezid-i Bistami on
iki yıl nefsini adeta çekiçte dövdüğünü
ve yılanın gömleğinden çıktığı gibi enniyetinden çıktığını söylerken reddedilen
eneye, "sübhani" derken de aşkın eneye işaret etmiştir (Abdurrahman Bedevi,
s. 97, 100, 101). Hallac-ı MansQr, "Benliğim aramızda perde olmaktadır, benliğinle benliğimi aradan kaldır" (AI]baru
lfallac, s. 42) diye dua ederken aşağı benliğinden uzaklaşmak istiyor, aşkın benliğe ulaştığı zaman da "enelhak" diyordu. Ebu Bekir eş - Şibli, "Arif bir sineği
bile taşıma gücüne sahip değildir " sözüyle, "Arif yedi kat yeri ve göğü bir kirpiğinin üzerinde taşır" sözü arasındaki
çelişkiye dikkat çekenlere, "İlk halde biz
biz idik, ikinci halde biz o olduk" diyerek meseleyi iki benin mevcudiyetiyle

açıklaınıştı (Attar, s. 632). Abdurrahman-ı
Cami, ilahi inayet sayesinde halk ve enaniyet perdelerini ortadan kaldıran sQfilerin kendi manevi halleriyle hiç ilgilenmediklerini söyler (Lamii. s. 16). Bu örneklerde ene "fena" anlamında kullanıl
mıştır. Kul ile Allah arasındaki ilk perdenin nefis (ben) olduğunu belirten Gazzali de farklı bir yaklaşımla bunun aynı
zamanda ilahi latife olduğunu özellikle
. belirtir {if:ıya', lll, 395; IV, 299).

Tasawufta terkedilmek istenen "ben"
ile sahip olunmak istenen "ben" arasın
daki farka daima işaret edilmiştir. Muhyiddin İbnü'l-Arabi'ye göre, "Attığın zaman sen atmadın , fakat Allah attı" (elEnfal 8/ 17) mealindeki ayet iki benin
mevcut olduğunu ortaya koymaktadır
(el·Fütaf:ıat, IV, 42) . Yunus Emre, "Beni
bende demen bende değilem 1 Bir ben
vardır bende benden içerü // Süleyman
kuş dilin bilir dediler 1 Süleyman var Süleyman'dan içerü" gibi beyitlerinde bu
iki beni dile getirmiştir.
Nazari- felsefi tasawufun büyük yorumcusu İbnü'l-Arabi enanet ve enaniyet masdarlarına farklı bir anlam verir.
Ona göre enanet benlik, enaniyet ise izafi olarak hakikat anlamına gelir. Abdülkerim el-CT!i, aynı kökten gelen enniyetin Cenab-ı Hakk'ın kendine özgü hakikatlerle zuhur edip meydan okuması olduğunu, ''Ben kendisinden başka ilah olmayan Allahım " (Taha 20/ 14) mealindeki ayetin Hakk'ın enniyetine işaret ettiğini söyler. Ona göre Hakk'ın hüviyeti
batın oluşu, enniyeti ise zahir oluşu demektir. Hüviyet olarak ifade edilen batını ahadiyet, ene terimiyle ifade edilen
zahiri enniyetten ibarettir (el-İnsanü'l·
kamil, ı, 83-85) .
öte yandan ene (ben) kelimesi, bir in"ben" diye söze başlayıp kendini
övmesi ve öne çıkarması ahlaki anlamda kötü bir davranış olarak görülmüş,
"ben" demenin İblis'e özgü bir davranış
olduğu belirtilmiştir. Bu yoruma göre İb
lis Allah'ın huzurunda kendinde varlık görüp, "Ben Adem'den daha üstünüm" dediği için lanetlenmiştir. Firavun'un, "Ben
sizin en yüce rabbinizim" (en-Naziat 79 /
24), şeytanın, "Ben ondan daha üstünüm"
(el-A'rat 71 12) demesi tanrılık ve üstünlük iddiası taşıdığı için sakıncalı sayılmış
tır. Fakat Kur'an'da yer alan her ene sözü kibir ve gurur anlamı taşımaz. "De
ki, ben de ancak sizin gibi bir beşerim"
(el-Kehf 18/ 110; Fussılet 41/6) mealinsanın

ENES b. EBÜ MERSED
deki ayette geçen eneden bir tevazu anlamı çıkarmak bile mümkündür. Hz. Peygamber'in, "Ben Allah'ı en iyi bileniniz
ve ondan en çok korkanınızım"; "Ben
övünmek için söylemiyorum ama insanların efendisiyim" (bk. Ad üni, 1, 23 I , 234235) gibi ene kelimesiyle başlayan sözleri vardır.
Ben kelimesi tasawuff edebe ve nezakete uygun düşmediğinden süffler sahip oldukları şeyleri kendilerine nisbet
edip "evim, seccadem · yerine "evimiz,
seccademiz" demeyi tercih ederler. İbra
him b. Şeyban'ın "ayakkabım , ibriğim"
demeyi enaniyet saydığı, böyle söyleyenlerle sohbet etmediği rivayet edilir. Mutasawıfların kötülenen ve aşağılanan
eneyi yok etmek için uğraşmalarının kişiliklerini kaybedip silik hale gelmelerine yol açtığı öteden beri iddia edilmiş
tir. Muhammed İkbal, 191 S'te Farsça yayımladığı Esrar-ı ljodi adlı mesnevisiyle Ahmed Asrar tarafından İslam'da Dini Düşüncenin Yeniden Doğuşu adıyla
Türkçe'ye tercüme edilen The Reconstruction ot Religious Thought in Islam 'ında ve diğer bazı eserlerinde bu iddiayı ciddi şekilde inceleyip ben konusunda ilgi çekici açıklamalar yapmıştır.
İkbal mutasawıfların fenayı , mahvı ve
eriyip yok olmayı öngören anlayışları yerine toplumla birleşip kaynaşmayı hedefleyen faal bir ene anlayışını geliştir
meye çalışmış, süfiliğin bireyci enesinin
yerine toplumcu bir ene koymuştur.

Kaşani, tştılahatü 'ş·şüfiyye, s. 32; ibnü'ı
Arabi, lş tılaf:ıatü 'ş · ş ü{iyye (et-Ta erifat içinde),

Kah i re 1958, s. 242 ; a.mlf., el.Pütüf:ıat, IV, 42 ;
Serrac, Luma.<, s. 436-437; Kuşeyri. Risale, s.
575-576; Attar, Te?kiretü 'l· evliya', s. 632;
Gazzali, İf:ıya', Kahire 1939, lll, 395 ; IV, 299 ;
Abdü lkerim ei-Cili, e f.İnsanü ' l·kamil, istanbul
1300, 1, 83-85; A!J.baru Halltic (n şr. L . Massingnon), Paris 1936, s. 42 ; Alaüddevıe-i Simnani, el· <Urve li· e hli'l·f:ıalve ve'l·celve (n ş r .
Necib Mayil-i Herevi), Tahran 1362 hş ., s. 231;
İbn Haldun, Mukaddime, Kahire, ts. , s. 149, 157,
540, 554; Lamii, 1'/e{ehat Tercümesi, s. 16 ;
Ebü'I-Beka. el·Külliyyat, Bulak 1837, s. 80, 81 ;
Şah Veliyyullah ed-Dihlevi. l:füccetullahi'l·ba·
liga, Kahire, ts . (Darü 'I-Kütübi' l-hadi se), s. 38·
79; AciOni. Keş{ü 'l·!J.afa', ı, 230·238 ; Muhammed İkbal , Esrar-ı/jodi, islamabad 1915; a.mlf.,
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Hallac-ı

İbn Haldün eneyi sosyal ve siyasi ha-

önemli bir unsuru olarak görmüş,
tabiatında "huluku't-teellüh" dedi ğ i tanrı lı ğa heveslenmeye varan bir
egoizmin bulunduğunu, bir devletin kuruluşuna öncülük eden kişinin başlan
gıçta kendisini başkalarından fazla farklı görmezken devletin ikinci aşamasın
da bütün yetkileri kendinde toplayarak
mutlak bir hakim haline geldiğini ve yönetime kimseyi ortak etmediğini belirtmiştir (Mul!:addime, s. 540, 554). Bu anlamda, devletin kuruluşunda ve varlı
ğını sürdürmesinde kurucusunun egosunun ve ihtirasının önemli bir payı vardır. İbn Haldün'un bu görüşüyle devleti
"ben"den ibaret gören Hegel arasında
bir benzerlik bulunmaktadır.
insan

Mansur'un

(ö. 309 / 922)

uluhiyyet ve hulul
iddia ettiği gerekçesiyle
öldürülmesine sebep olan
meşhur sözü
L

(bk. HALIAC-ı MANSÜR).
_j
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göre ene ruhla
varlık kazanan bedene işaret eder. Matüridiler ise enenin bedene değil ona varlık kazandıran insaniyete (nefs-i natıka)

yatın

SÜLEYMAN ULUDA G

ENELHAK
( .y.JI \.;\ )

Kelamcıların çağuna

işaret ettiğini söylemişlerdir.

kaçırdığı, Bedir' deki üç İslam süvarisin-

BİBLİYOGRAFYA:

Ebu Yezid Enes b. Mersed b. Ebi
Mersed Kennaz ei-Ganevi'
(ö. 20 / 641)

L

Sahabi.

Kaynaklarda adının Enes ve Üneys şek
linde geçmesinden dolayı bunları iki ayrı
şa h ıs zannedenler o l muş , fakat Buhari
her iki isimle de Enes b. Ebü Mersed'in
kastedildiğini söylemiştir (et· Taril]u ' l· k e·
bir, II, 30). İbnü'I -Esir'in onu Ganevi nisbesi yanında Ensari nisbesiyle de zikretmesi isabetli görülmemiş (Safedi, IX, 434).
d ed esi Ebü Mersed Kennaz ·a nisbetle
Enes b. Ebü Mersed diye anılması ise
babasıyla dedesinin birbirine karıştınl 
masına yol açmıştır. Hicretten sonra Hz.
Peygamber tarafından Evs b. Sarnit ile
arasında kardeşlik bağı (muahat*) kurulan babası Mersed b. Ebü Mersed'in
güçlü kuwetli olması sebebiyle Mekke'deki müslüman esirleri Medine'ye

olduğu, Uhud Gazvesi'ne katıl
sonra Mersed b. Ebü Mersed
Seriyyesi diye de anılan Reci' faciasın
da şehid düştüğü (3 / 625) bilinmektedir. Ubade b. Sarnit ile arasında kardeşlik bağı kurulan dedesi Ebü Mersed
Kennaz b. Hasin ise (Husayn, Hısn) ResOl-i Ekrem 'in katıldığı bütün gazvelerde bulunup ondan hadis rivayet etmiş
(bk. Wensinck, VIII, 234). Hz. Peygamber'in
vefatından sonra Dımaşk ' a yerleşerek
12 (633) yılında altmış altı yaşında vefat etmiştir.

den biri
dıktan

Enes b. Ebü Mersed hakkında kaynaklarda zikredilen en önemli olay, Huneyn Gazvesi'ndeki hizmeti sebebiyle ResOl-i Ekrem'in takdirini kazanmasıdır.
Huneyn'e gitmekte olan Hz. Peygamber,
Hevazin kabilesine mensup düşman birliğinin bütün mal varlığıyla birlikte Huneyn'de toplandığını haber alınca o gece kendilerini kimin bekleyeceğini sordu. Enes bu görevi kendisinin yapacağı
nı söyledi ve Hz. Peygamber'in emri üzerine atma binerek onun gösterdiği dağ
geçidinde sabaha kadar nöbet tuttu. Ertesi gün Resül-i Ekrem ona bu hizmetiyle cenneti kazandığını müjdeledi (Ebü
Davüd, "Cihad", 16). Ayrıca Evtas mevkiinde Resülullah ' ın emriyle gözcülük yaptığı anlaşılan ve Mekke fethine de katı
lan Enes b. Ebü Mersed Rebiülewel 20'de (Mart 641) vefat etti.
Hz. Peygamber'den, ileride fitneler çı
ve bu fitnelere karışmamak
gerektiğine dair bir hadis rivayet ettiği
söylenen Enes ' in Üneys b. Dahhak eiEslemi ile karıştırtldığı da olmuştur (bk.
Buhari, "Eyman", 3; İbn Kesir, VII, ı 02;
Wensinck, VIII , 24).
kacağına
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3 ; a.mlf., et·Tarf!J.u 'l·kebfr, II, 30; Ebü DavOd,
"Cihact", 16 ; Vakıdi. el-Megazi, ı , 4, 9, 24, 27,
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