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ENES b. FEDALE 
(41W .:r.._.....;f ) 

Enes b. Feciale b. Adi' 
el- En sari ez-Zaferi 

(ö. 3/625) 

Sahabi. 
_j 

Hayatı hakkında fazla bilgi bulunma
yan Enes'in babası Fedale de sahabidir. 
Kardeşi Müennis'le birlikte Uhud Gaz
vesi'ndeki hizmetleri dolayısıyla bilin
mektedir. Mekkeliler'in Uhud'a doğru 
gelmekte olduğu duyulunca Hz. Peygam
ber Enes'le kardeşin i düşman hakkında 

bilgi toplamakla görevlendirmiş, onlar 
da Akfk mevkiindeki Kureyşliler'i gözet
leyerek durumları, sayıları ve konak yer
leri hakkında bilgi getirmişlerdir. 

Enes b. Fedale'nin, ResGl-i Ekrem'e 
biat eden hanımlardan Aysa bint Haris'le 
evlendiği ve bu evlilikten Muhammed 
adını verdikleri bir çocuğun dünyaya gel
diği, Hz. Peygamber'in onları Benf Zafer'
deki evlerinde ziyaret ettiği bilinmekte
dir. Medine'ye hicret ettikleri sırada he
nüz iki haftalık olan oğulları Hz. Peygam
ber'in kucağına verildiğinde onun başını 
okşayarak dua ettiği , ona kendi adını 

koymalarını söylediği rivayet edilmiştir. 

Enes b. Fedale Uhud Gazvesi'nde şe
hid düşmüş, yetim kalan oğlu ResGl-i Ek
rem'in huzuruna getirildiğinde satılına
mak ve hibe edilmemek kaydıyla Hz. Pey
gamber ona bir hurmalık bağışlamıştır. 

Muhammed'in on yaşında iken Veda hac
cında bulunduğu nakledilmektedir. 
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ENES b. MALiK 
( dll.. .:..:._.....;!) 

Ebu Hamza Enes b. Malik 
b. Nadr ei-Ensari' 
(ö. 93/711- 12) 

Hz. Peygamber' e hizmetiyle tanınan 
ve en çok hadis rivayet eden 

sahabilerden biri. 
_j 

Hicretten on yıl önce doğdu (612) . Haz
rec kabilesinin Neccaroğulları sülalesin
den olup topladığı ekşi bir bakla çeşidi 
sebebiyle kendisine "Ebu Hamza" kün-
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yesini Resul-i Ekrem vermiştir. Künye
sinin Ebü'n-Nadr olduğunu söyleyenler 
de vardır. ResGiullah'a on yı l hizmet et
tiği için "Hadimü'n-Nebi" lakabıyla anıl

dı. Babası Malik b. Nadr'ın müslüman
lara karşı olduğu, İslamiyet' in Medine'
de yayılmaya başladığı günlerde karısı 
ümmü Süleym'in müslüman olmasına 
kızarak Şam'a gittiği ve orada öldüğü ri
vayet edilmektedir. Enes'in annesi Üm
mü Süleym, kardeşi Bera b. Malik, tey
zesi ümmü Haram, adını aldığı amcası 
Enes b. Nadr ve üvey babası Ebu Talha 
tanınmış sahabilerdendir. Hz. Peygam
ber Medine'ye hicret ettiği zaman henüz 
on yaşında, okur yazar ve zeki bir çocuk 
olan Enes'i annesi veya üvey babası (Bu
harf, "Yeşaya", 25) ResGl-i Ekrem'in hiz
metine verdi. Enes b. Malik Hz. Peygam
ber'in vefatma kadar on yıl onun hizme
tinde bulundu. 

ResGl-i Ekrem'in terbiyesiyle yetişen 

Enes onunla birlikte Hudeybiye Antlaş
ması, Hayber seferi, Umretü'l-kaza, Mek
ke'nin fethi, Huneyn Gazvesi, Taif Muha
sarası ve Veda haccında bulundu. Yaşı
nın küçüklüğü sebebiyle savaşçı olarak 
katılamadığı Bedir Gazvesi'nde de Hz. 
Peygamber'in yanından ayrılmadı. 

ResGl-i Ekrem'in vefatından bir müd
det sonra Hz. Ebü Bekir Enes'i Bahreyn'e 
vergi tahsildan olarak göndermeyi dü
şündüğü zaman Hz. Ömer onun gençli
ğinin bu görev için bir engel teşkil etme
yeceğini belirterek bu tayini destekledi. 
Hz. Ömer devrinde Basra 'ya vali tayin 
edilen Ebu MUsa el-Eş'ari bazı sahabi
lerle birlikte Enes'i de beraberinde gö
türdü. Basralılar'a namaz kıldıran, hadis 
ve fıkıh okutan Enes b. Malik bir müd
det Dımaşk'ta kaldı ; daha sonra Basra'
ya yerleşti. Evinin eski Basra'nın kuzey
batısında, şehre 14 km. uzaklıktaki Za
viye semtinde bulunduğu söylenmekte 
(Nasır en-Nakşibendi, XXXVI/ l-2, s. 282), 
Basra'da ayrıca dört evinin olduğu kay
dedilmektedir. Abdullah b. Zübeyr'in ha
lifeliği zamanında kırk gün süreyle Bas
ra valiliği yapan Enes İran savaşiarına 
katılarak Tüster'in fethinde bulundu ve 
esir alınan Tüster Valisi Hürmüzan'ı Hz. 
ömer'e kendisi götürdü. 

Emevi halifelerinin çağuna yetişen Enes 
Haccac'ın zulmüne uğrayanlardan biri
dir. 74 (693) yılında Cabir b. Abdullah, 
Sehl b. Sa'd ve Enes b. Malik'i aşağıla 

yarak halkın gözünden düşürmek iste
yen Haccac onları Hz. Osman· a yardım 
etmemek, dolayısıyla da ölümüne sebep 
olmakla suçladı; Enes'le Sehl'in boyun-

!arına, Cabir'in de eline damga vurdu. 
Ayrıca devlete baş kaldıran asilere yar
dım ettiğini söylediği Enes'in bütün mal
Iarına el koydu. Onun Halife Abdülmelik 
b. Mervan'a şikayet mektubu yazarak 
yapılan zulümleri haber vermesi üzeri
ne halife Haccac'a gönderdiği talimatta 
Enes'in mallarını iade ederek kendisin
den özür dilernesini emrettiği gibi Enes 
üzerindeki emirlik hakkını kaldırdığını 

bildirdi. 

Basra· da vefat eden sahabilerin so
nuncusu kabul edilen, 100 yıldan fazla 
yaşaması sebebiyle muammerı1n *dan 
sayılan Enes 93 (711-12) yılında 103 ya
şında vefat etti. Onun 90 (709), 91 (710), 
92 (711) ve 95 (714) yıllarında vefat et
tiğini ileri sürenler de vardır. 

Enes'in sahip olduğu üstün meziyet
leri, uzun yıllar ResGiullah'ın hizmetinde 
bulunup onun terbiyesiyle yetişmesi ya
nında Hz. Peygamber'in sevdiği ve tak
dir ettiği bir aileye mensup olmasıyla 

da açıklamak mümkündür. ResQI -i Ek
rem zaman zaman Enes'lerin evine uğ
rar, yemeklerini yer, orada öğle uyku
suna yatar, ev halkına cemaatle nafile 
namaz kıldırırdı. Hz. Peygamber' in bu 
aileye gösterdiği iltifatı soy yakınlığı ve
ya süt akrabalığı ile izah etmeye kalkı
şanlar olmuştur. Hicretten hemen son
ra muhacirlerle ensar arasında yapılan 
kardeşlik bağı (muahaC) merasiminin 
bu ailenin evinde cereyan etmesi onların 
ashap içindeki yerini gösteren bir baş
ka husustur. Annesi Ümmü Süleym'in is
teği üzerine ResQI-i Ekrem Enes'e öm
rünün uzun, eviadının çok, malının bol 
olması ve bazı rivayetlere göre cennete 
girmesi için dua etmiştir. Bu duaların be
reketiyle Enes 100 yıldan çok ömür sür
müş, soyundan gelen 120'den fazla ki
şinin öldüğünü görmüş (Buhari, "Şavm", 
61) ve hemen bütün kaynaklarda belir
tildiğine göre bahçesindeki ağaçlar yıl

da iki defa meyve vermiştir (Tirmizi, "Me
nalpb", 45) . Kuraklık yüzünden mahsu
lün zarar gördüğü kendisine söylendiği 
zaman yağmur için dua etmiş ve yağmur 
yağdığı görülmüştür. 

Hz. Peygamber'in hizmetinde bulun
duğu yıllarda ondan birçok hususu öğ
renmesi, uzun hayatı boyunca ResQI-i 
Ekrem'den öğrendiklerini öğretmeye ça
lışması Enes b. Malik'in en önemli yönü
nü teşkil eder. ResQI-i Ekrem'in eğitim 
ve öğretim tarzına, insanlara, özellikle 
de çocuklara karşı hoşgörüsüne ve diğer 
ahlaki davranışiarına dair birçok bilgi 
onun vasıtasıyla rivayet edilmiştir. Barış 



zamanında ve sefer esnasında Resülul
lah 'ın yanında kaldığını , her zaman onun 
istediği gibi davranamadığını, bununla 
birlikte ondan bir defa bile azar işitme
diğini, bir hatası yüzünden kendisini uya
racak olan hanımlarını. "Bırakın çocuğu! 
O Allah'ın dilediğinden başka birşey yap
mamıştır" diye yatıştırdığını nakleder. 

Resul-i Ekrem'in genellikle "yavrucu
ğum" diye hitap ettiği, bazan "iki kulak
lı" (zü'l-üzüneyn) diye takıldığı Enes iyi 
bildiği sünnete uygun şekilde yaşama
ya çalışırdı. Ebu Hüreyre. onun kıldığı 

namazın Resülullah'ın narnazına çok ben
zediğini ifade ederdi. ResOl-i Ekrem'in 
vefatından sonra kendisini çok özlediği
ni, her gece rüyada gördüğünü . huzu
runa çıkıp. "Ya Resülallah! Küçük hizmet
karın geldi" demeyi çok arzu ettiğini söy
lerdi. Hz. Peygamber'e ait bir çubukla bir 
saç telini yanından hiç ayırmaz, ölünce 
bunların kabrine konulmasını isterdi. Ve
fat ettiği zaman vasiyeti üzerine çubuk 
keteniyle böğrü arasına. saç teli de dili
nin altına yerleştirildi. Yanından ayırma
dığı diğer bir hatıra da Mısır Hükümda
rı Mukavkıs'ın ResOl-i Ekrem'e hediye 
ettiği cam bardaktı. 

Enes b. Malik aynı zamanda iyi bir ok 
atıcısıydı. Çocuklarını da bu spora teş-

. vik eder, onlara ok yarışları yaptırırdı. 

Bir defasında Mekke yakınlarındaki Mer
rüzzahran'da bir tavşam ürkütüp kaçır
dıklarını . herkesin yorulduğu bir sırada 
kendisinin tavşana yetişip yakaladığını 
ve onu alıp üvey babası Ebu Talha'ya ge
tirdiğini. tavşam pişirdikten sonra but
larını ResOl-i Ekrem'e götürdüklerini söy
lemesi (Buhari. "Hibe", 5) çocukluk yılla
rından itibaren spora yatkın olduğunu 
göstermektedir. Enes'in çocukluk yılla
rında alnında bir tutarn kakülü bulun
duğu , Resul-i Ekrem'in bazan onun ka
külünü tutup çektiği. sonraki yıllarda ala-

Enes b. Malik'in rivayet ettiği bir hadis-i serifi ihtiva eden 
ve Muhammed Ata u ilah tarafından hazırlanmıs sülüs- ne
sih levha (lü Ktp .. ibnülemin. nr. 142 - 68) 

ca hastalığı sebebiyle yüzünde bir beyaz 
leke hasıl olduğu rivayet edilmektedir. 

Çok hadis rivayet ettikleri için "müksi
rün" diye anılan yedi sahabiden biri olan 
Enes. sayısı tekrarlarıyla birlikte 2286'
yı bulduğu söylenen r ivayetler iyle mük
sirünun arasında üçüncü sırada yer al
mıştır. Çeşitli sayımiara göre rivayetle
rinin 168 ·i (veya 180) hem Bu ha ri hem 
de Müslim'in el-Cdmi'u's-şahih'lerinde 
yer almış, Buharf ayrıca seksen. Müslim 
de doksan kadar rivayetine yer vermiştir. 
Enes b. Malik ' in rivayetleri toplu olarak 
Ahmed b. Hanbel'in el-Müsned 'inde bu
lunmakta olup (lll , 98-292) eserin Darü' l
fikr tarafından yapılan numaralı neşrine 
göre (Beyru t 141 ı 1 199 ı) bunların sayısı 
mükerrerleriyle birlikte 2172'dir. 

ResOl-i Ekrem'den başka Hz. EbQ Be
kir, ömer. Osman. Fatıma. Muaz b. Ce
bel. Üseyd b. Hudayr, Ebu Zer, annesi 
Ümmü Süleym, teyzesi Ümmü Haram. 
teyzesinin kocası Ubade b. Samit. üvey 
babası EbQ Talha gibi sahabflerden de 
hadis öğrenen Enes b. Malik'ten Hasan-ı 
Basri. ibn Sfrin, Şa ' bf, Ebu Kılabe ei-Cer
mf. Mekhül b. Ebu Müslim. ömer b. Ab
dülaziz, Zührf. Katade b. Diame. Ebu Amr 
b. Ala gibi ünlü şahsiyetler hadis almış
lardır. Enes'in güvenilir talebeleri 150 
(767). zayıf talebeleri de 170'1i (786) yıl
lara kadar yaşamış ve kendisinden 200 
kadar talebe rivayette bulunmuştur. 200 
(815) yılı civarında ölen ve yalancılıkla it
ham edilen bazı kimseler de ondan hadis 
rivayet ettiklerini ileri sürmüşlerdir. 

Enes b. Malik hadis rivayeti sırasında 
titiz davranır. hata yapmaktan korkar
dı. Hz. Peygamber'den duyduğunu ay
nen aktaramamış olabileceği düşünce
siyle hadisi rivayet ettikten sonra. "Ve
ya Resuluilah böyle bir şey dedi" (ev ke
ma kale ResOlullah) ilavesinde bulunurdu 
(Müsned, l ll, 205 , 235, 250). Rivayetleri
nin yazılı olduğu defterleri gerektiğinde 
talebelerine göstermesinden anlaşıldı

ğına göre hadisleri ezberlemekle yetin
meyip onları yazıyordu. Çok hadis bildi
ği halde titizliği sebebiyle bütün bildik
lerini rivayet etmez. çok rivayet edenin 
yanılacağını söylerdi. Enes b. Malik ayrı
ca ashap arasında orta derecede fetva 
verenlerden biriydi. 

Uzun yıllar yaşadığı halde hafızası bo
zulmayan Enes'in geniş hadis kültürün
den faydalanan Basralılar'ın bu imkana 
sahip oldukları için çok mutlu oldukları 
rivayet edilir. Bazı hadisiere itiraza yelte
nen ehl-i ehva*ya karşı. "Gelin işin doğ
rusunu Enes'ten öğrenelim" diyebilme-

ENES b. NADR 

leri onlara büyük güç ve moral kazandır
mıştır (Heysemi, IX. 325) 
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ENES b. NADR 
(_,...;..;JI .:r.~l) 

Enes b. en-Nadr b. Damdam 
el-En sari el- Hazreel 

(ö. 4 / 625) 

Sahabi. 
_j 

Benf Adf b. Neccar kabilesinden olup 
Enes b. Malik'in amcasıdır. Bedir Sava
şı'na katılmadığı için duyduğu üzüntüyü 
Hz. Peygamber'in huzurunda dile geti
ren Enes. müşriklerle yapılacak ilk sa
vaşta kendini göstereceğini söyledi. Da
ha sonra Uhud Gazvesi'ne katıldı. Bu sa
vaşta müslümanların bozguna uğrama
sı ağırına gtttiği için onların bu hallerin
den dolayı Cenab-ı Hak'tan mağfiret dİ
Iedi ve müşriklerin Resuluilah · a karşı 

saygısız tutumları sebebiyle de Allah · a 
sığındı. Ardından kılı cına yapışarak sa
vaş meydanına doğru ilerlerken bozgu
na uğrayan sahabf!erden Sa 'd b. Muaz'a 
rastladı ve ona cennetin kokusunu Uhud 
tarafından aldığını söyleyerek geri dön
mesini tavsiye etti. Daha sonra. Hz. Ömer 
ve Talha b. Ubeydullah'ın da aralarında 
bulunduğu bir grubun Hz. Peygamber'in 
vefat ettiğini ileri sürüp bir köşede ça
resiz bir şekilde oturduklarını görünce 
onlara ResOluilah neyin uğrunda öldüy
se aynı şey uğrunda ölmek gerektiğini 
söyleyerek kendilerini toparlamalarına 

vesile oldu. Düşmanla kahramanca çar
pışan Enes savaş esnasında Süfyan b. 
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