
ENES b. NADR 

Uveyf tarafından şehid edildi. Savaştan 
sonra bu olayı Hz. Peygamber'e anlatan 
Sa'd b. Muaz onun gibi yiğitlik göstere
mediğini itiraf etti. Müşrikler tarafından 
burnu, kulakları ve çeşitli organları ke
silen Enes'in vücudunda seksenden faz
la yara bulunduğu görüldü. Bu sebeple 
kız kardeşi Rubeyyi' onu güçlükle tanı-
yabildi. , ,i1 

Hz. Peygamber'in hizmetinde bulunan 
Enes b. Malik'e amcasının adı verildi. 
Kur'an -ı Kerim'de, "Müminlerden öyle 
yiğitler var ki Allah· a verdikleri sözde 
durdular" (ei-Ahzab 33/23) mealindeki 
ayetin Enes b. Nadr hakkında nazil ol
duğu belirtilmiştir. Onunla ilgili olarak 
nakledilen diğer bir husus da kız kar
deşi Rubeyyi'in bir kadının dişini kırma
sı olayındaki tutumudur. Dişi kırılan ka
dının yakınları kendilerine teklif edilen 
diyeti kabul etmeyip kısas isteyince du
rum Hz. Peygamber'e bildirildi, o da kı
sas yapılmasını emretti. Bunun üzerine 
Enes b. Nadr Resul-i. Ekrem'e gelerek, 
"V allahi Rubeyyi'in di~f., kırıla m az, ya Re
sOla Ilah!" diye itirazda bulunduysa da 
Hz. Peygamber bunun Allah'ın emri ol
duğunu ve uygulanması gerektiğini be
lirtti. Ancak o sırada dişi kırılan kadının 
yakınları kısastan vazgeçip diyete razı 

oldular. Bunun üzerine ResOl-i Ekrem, 
"AIIah'ın kullarından öylesi var ki şöyle 
olacak diye yemin etse muhakkak Allah 
onun yeminini yerine getirir" (Buhari, 
"Şul.J:?.", 8) diyerek Enes'in Allah katında
ki mevkiini dile getirdi. 
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liJ İsMAİL HAKKI ÜNAL 

ENES b. ZÜNEYM 

( ~.) ~._.....;!) 

Enes b. Eb! Ünas 
b. Züneym ei-Kinan! 

(ö. 60/680 [?]) 

Şair sahabi. 
_j 

Dili nisbesiyle de anılır. Babası Ebu 
ünas ile kardeşi Esid ve amcası Sariye 
b. Züneym de şair sahabilerden idiler. 
Birçok putperest şair gibi Hz. Peygam-
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ber'i hicveden Enes bir gün bu şiirlerden 
birini okurken Huzaa kabilesinden müs
lüman bir genç ResOl-i Ekrem'e haka
ret edilmesine dayanamayarak şairin 

başını yardı. Bu olay üzerine Kinane ve 
Huzaa kabileleri arasında kavga çıktı. Ki
nane oğullarının dostu olan Mekkeli müş
rikler Hudeybiye Antiaşması'na rağmen 
Huzaa kabilesine baskın yaptılar. Huzaa 
kabilesinin ileri gelenlerinden Amr b. Sa
lim kırk kişilik bir heyetle Medine'ye git
ti. Mekkeli müşriklerin yaptığı haksızlığı 
okuduğu uzun bir recezle Hz. Peygam
ber'e haber verdi ve Enes b. Züneym'in 
ResOiullah'ı hicveden şiirlerinden söz et
ti. ResOl-i Ekrem de Enes'in görüldüğü 
yerde öldürülmesini emretti ve Hudey
biye Antiaşması'nı bozan Kureyşliler'e 

karşı Mekke fethiyle sonuçlanacak olan 
savaşın hazırlıklarına başladı. 

Enes Mekke fethi sırasında müslüman 
olmakla beraber hayatından endişe edi
yordu. Yine o sıralarda müslüman olan 
yaşlı sahabi Nevfel b. Muaviye ed-Dili'
nin aracılığıyla Hz. Peygamber'in huzu
runa çıktı ve İslamiyet'i kabul etmeden 
önce pek çok kişinin ResOiullah'ı incitti
ğini, kendisinin de onlar gibi affa nail 
olmasını niyaz ettiğini söyledi. Bunun 
üzerine ResOl-i Ekrem Enes'i bağışladı, 

En es de Hz. Peygamber' den özür dile
yen ve onu metheden bir şiirini okudu. 
Bazı rivayetlerde, hicviyeleri sebebiyle 
Amr b. Salim tarafından ResOiullah'a şi
kayet edilen şairin Enes'in kardeşi Esid 
b. Ebu Ünas olduğu, ancak Mekke'nin 
fethi sırasında müslüman olup Hz. Pey
gamber'in huzurunda onu metheden şi
irler söylediği nakledilmektedir. İbn Ha
cer'in de kaydettiği gibi aynı olayın her 
iki kardeşin başından geçmiş olması da 
mümkündür. 

Daha sonraki yıllarda Enes ' in Hora
san'da bulunduğu görülmektedir. Ta
beri'nin belirttiğine göre Horasan Valisi 
Hakem b. Amr ei-Gıfari 45 (665) yılında 
Taharistan üzerine sefere çıkmadan ön
ce, bir başka rivayete göre ise SO (670) 
veya 51 (671) yılında Merv'de vefat et
meden önce yerine Enes b. Züneym'i ve
kil bırakmış, fakat Irak genel valisi Zi
yad b. Ebih bunu kabul etmemiştir. 

Kaynakların belirttiğine göre şairleri 

birbirine düşürmekten zevk alan Irak 
Valisi Ubeydullah b. Ziyact. şair tabii Ha
rise b. Bedr ile Enes b. Züneym'i karşı
lıklı hicviyeler söylemeye mecbur bırak
mıştır. Bu şiirlerden bazı bölümler Ebü'I
Ferec ei-İsfahani'nin el-Egiini'sinde bu
lunmaktadır (VIII, 388- 392). 
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ENFA 
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Darülbeyza'nın eski adı 

L 
(bk. DARÜLBEYzA). 
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ENFAL 
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( JL</:il ) 

Genel olarak ganimet, fey 
veya seleb anlamına gelen terim 

L 
(bk. FEY; GANİMET; SELEB). 
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ı 
ENFAL SÜRESİ 

ı 

( JL<.81 ;;..)_,... ) 

L 
Kur'an -ı Kerim'in sekizinci süresi. 

_j 

Sürenin büyük bir kısmı doğrudan Be
dir Gazvesi'yle ilgili olup bu ayetler hic
retin ikinci yılında savaşı takip eden gün
lerde nazil olmuştur. Ancak sürenin son 
ayetlerinde müslümanlarla antlaşma yap
mış olan müşrik kabilelerden ve onların 
arasında kalmış bazı müslüman azınlık
lardan SÖZ edildiğine göre bu ayetlerin 
daha sonraki yıllarda, muhtemelen Mek
ke fethi öncesinde veya sonrasında in
diği tahmin edilebilir. Bedir sOresi adıy
la da anılan süre yetmiş beş ayettir. Fa
sılası , ( ..ıi ....,_,ı. ıJ> ) tertibinde yer alan 
( w • r . J • .ı.. • ..) • ~ • ..... ) harfleridir. 

Süre adını birinci ayette geçen enfal 
kelimesinden alır. "Fazlalık" anlamında

ki nefl kökünden gelen nefelin çağulu 
olan enfal " savaşta elde edilen ganimet
Ier" manasındadır. Bazı alimiere göre 
ise enfal genel olarak ganimetler anlamı
na gelmez; ganimetierden Allah ve Pey
gamber hakkı olarak ayrılması gereken 
beşte birlik hazine payı için (humus) kul
lanılmıştır. Bununla beraber enfalin, sa
vaş söz konusu olmadan da müşriklerin 
elinden çıkıp müslümanların eline geçen 
her çeşit vergi veya gelir anlamına gel
diğini söyleyenler de olmuştur. Bu sü
rede söz konusu olan enfal Bedir Gaz-


