ENES b. NADR
Uveyf tarafından şehid edildi. Savaştan
sonra bu olayı Hz. Peygamber'e anlatan
Sa'd b. Muaz onun gibi yiğitlik gösteremediğini itiraf etti. Müşrikler tarafından
burnu, kulakları ve çeşitli organları kesilen Enes'in vücudunda seksenden fazla yara bulunduğu görüldü. Bu sebeple
kız kardeşi Rubeyyi' onu güçlükle tanıyabildi.
, ,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 olduğu belirtilmiştir. Onunla ilgili olarak
nakledilen diğer bir husus da kız kardeşi Rubeyyi'in bir kadının dişini kırma
sı olayındaki tutumudur. Dişi kırılan kadının yakınları kendilerine teklif edilen
diyeti kabul etmeyip kısas isteyince durum Hz. Peygamber'e bildirildi, o da kı
sas yapılmasını emretti. Bunun üzerine
Enes b. Nadr Resul-i. Ekrem'e gelerek,
"Vallahi Rubeyyi'in di~f., kırıla m az, ya ResOla Ilah!" diye itirazda bulunduysa da
Hz. Peygamber bunun Allah'ın emri olduğunu ve uygulanması gerektiğini belirtti. 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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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 müslüman bir genç ResOl-i Ekrem'e hakaret edilmesine dayanamayarak şairin
başını yardı. Bu olay üzerine Kinane ve
Huzaa kabileleri arasında kavga çıktı. Kinane oğullarının dostu olan Mekkeli müş
rikler Hudeybiye Antiaşması'na rağmen
Huzaa kabilesine baskın yaptılar. Huzaa
kabilesinin ileri gelenlerinden Amr b. Salim kırk kişilik bir heyetle Medine'ye gitti. Mekkeli müşriklerin yaptığı haksızlığı
okuduğu uzun bir recezle Hz. Peygamber'e haber verdi ve Enes b. Züneym'in
ResOiullah'ı hicveden şiirlerinden söz etti. ResOl-i Ekrem de Enes'in görüldüğü
yerde öldürülmesini emretti ve Hudeybiye Antiaşması'nı bozan Kureyşliler'e
karşı Mekke fethiyle sonuçlanacak olan
savaşın hazırlıklarına başladı.

Enes Mekke fethi sırasında müslüman
olmakla beraber hayatından endişe ediyordu. Yine o sıralarda müslüman olan
yaşlı sahabi Nevfel b. Muaviye ed-Dili'nin aracılığıyla Hz. Peygamber'in huzuruna çıktı ve İslamiyet'i kabul etmeden
önce pek çok kişinin ResOiullah'ı incittiğini, kendisinin de onlar gibi affa nail
olmasını niyaz ettiğini söyledi. Bunun
üzerine ResOl-i Ekrem Enes'i bağışlad ı,
En es de Hz. Peygamber' den özür dileyen 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. Peygamber'in huzurunda onu metheden şi
irler söylediği nakledilmektedir. İbn Hacer'in de kaydettiği gibi aynı olayın her
iki kardeşin başından geçmiş olması da
mümkündür.
Daha sonraki yıllarda Enes ' in Horasan'da bulunduğu görülmektedir. Taberi'nin belirttiğine göre Horasan Valisi
Hakem b. Amr ei-Gıfari 45 (665) yılında
Taharistan üzerine sefere çıkmadan önce, bir başka rivayete göre ise SO (670)
veya 51 (671) yılında Merv'de vefat etmeden önce yerine Enes b. Züneym'i vekil bırakmış , fakat Irak genel valisi Ziyad b. Ebih bunu kabul etmemiştir.
Kaynakların belirttiğine göre şairleri
birbirine düşürmekten zevk alan Irak
Valisi Ubeydullah b. Ziyact. şair tabii Harise b. Bedr ile Enes b. Züneym'i karşı
lıklı hicviyeler söylemeye mecbur bırak
mıştır. Bu şiirlerden bazı bölümler Ebü'IFerec ei-İsfahani'nin el-Egiini'sinde bulunmaktadır (VIII, 388- 392).
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Genel olarak ganimet, fey
veya seleb anlamına gelen terim
(bk. FEY; GANİMET; SELEB).
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ENFAL SÜRESİ
( JL<.81 ;;..)_,... )
Kur'an -ı

Kerim'in sekizinci süresi.
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Sürenin büyük bir kısmı doğrudan Bedir Gazvesi'yle ilgili olup bu ayetler hicretin ikinci yılında savaşı takip eden günlerde nazil olmuştur. Ancak sürenin son
ayetlerinde müslümanlarla antlaşma yapmış olan müşrik kabilelerden ve onların
arasında kalmış bazı müslüman azınlık
lardan SÖZ edildiğine göre bu ayetlerin
daha sonraki yıllarda, muhtemelen Mekke fethi öncesinde veya sonrasında indiği tahmin edilebilir. Bedir sOresi adıy
la da anılan süre yetmiş beş ayettir. Fasılası, ( ..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 ganimetIer" manasındadır. Bazı alimiere göre
ise enfal genel olarak ganimetler anlamı
na gelmez; ganimetierden Allah ve Peygamber hakkı olarak ayrılması gereken
beşte birlik hazine payı için (humus) kullanılmıştır. Bununla beraber enfalin, savaş söz konusu olmadan da müşriklerin
elinden çıkıp müslümanların eline geçen
her çeşit vergi veya gelir anlamına geldiğini söyleyenler de olmuştur. Bu sürede söz konusu olan enfal Bedir Gaz-

ENFI HASAN AGA
vesi'nde elde edilen ganimetlerdir (geni ş bilgi için bk. FEY; GANİMET)
Enfal süresi, Bedir Gazvesi 'nde müş
riklerden elde edilen ganimetierin Allah
ve Resulü'ne ait olduğunu, dolayısıyla Allah ve Resulü'nün kayacağı ölçülere göre paylaştırılacağını bildiren, ayrıca müslümanlara Allah 'tan korkmalarını, birbirleriyle iyi geçinmelerini, Allah'a ve Resulü'ne itaat etmelerini emreden ayetle
başlar. Sürenin esas konusu Bedir Gazvesi ve ganimetler meselesi gibi görünüyorsa da gerçekte asıl maksat, müslümanların her devirde düşmanıara karşı alacakları tedbirlerin temel ilkelerini
belirlemektir. Birinci ayette ortaya konan ilkeye göre islam 'da savaş ganimet
elde etmek için değil Allah yolunda yapılır. Esasen ganimet için " fazlalık " manasına gelen enfal kelimesinin kullanıl
ması da bu gerçeği ortaya koyar. Genelde bütün müslümanlar, özellikle de savaşa katılacak olanlar Allah'a olan sevgi
ve güvenlerini gittikçe arttırarak korumalı, bedeni ve mali ibadetlerini hiçbir
şekilde aksatmamalıdır. Sürenin giriş kıs
mı sayılan bu bölümden [ayet l-4) sonra
Bedir Gazvesi öncesinde ve savaş sıra
sında meydana gelen bazı olaylara temas edilir. Aynı ayetlerde düşmana karşı uygulanan ve bir savaş taktiği niteliği
taşımayan geri çekilişlerin yani savaştan
kaçmanın haram olduğu ifade edilir ve
Bedir zaferinin Allah ' ın yardımıyla kazanıldığı vurgutanır [ayet 5- 19).
Bunun ardından gelen ayetlerde, gerek savaşta gerekse barış zamanında
kişiyi başanya götüren ve ahiret saadetini sağlayan etkenler üzerinde durulur.
Bunlar da Allah'a ve Resulü'ne itaat etmek, hem fertlere hem de toplurnlara
hayat veren ilahi çağrıya olumlu ve samimi bir karşılık vermektir [ayet 20-28).

Daha sonra, Allah 'tan sakınınanın müminleri iyiyi kötüden ayırma anlayışına
ulaştıracağından söz edilerek müşrik
lerin Hz. Peygamber'in hayatına yönelik planlarını Allah'ın boşa çıkaracağı
na dikkat çekilir. insanların, Resül -i Ekrem aralarında bulunduğu ve tövbe ettikleri sürece helake maruz kalmayacakları hatırlatılır. Bu arada müşrikle
rin Kabe bekçiliğine layık bulunmadık
ları , bu şerefin müslümanlara ait olması gerektiği belirtilerek ileride Kabe'nin
de müslümanların eline geçeceği dalaylı olarak müjdelenmiş olur. Ayrıca Bedir
zaferinin önemi ve müslümanların bu
zaferi kazanmasındaki ilahi tecelliler
üzerinde durulur. Diğer taraftan zaferin elde edilmesinde sayı çokluğunun
değil inanç, azim. cesaret ve ilahi yardı
mın önemli olduğu vurgulanır. Müslümanlar hangi şartlar altında olursa olsun Allah'ı unutmamalı, O' na ve Resutü'ne itaat etmeli ve hiçbir şekilde birbirleriyle çekişmemelidir. Aksi takdirde
zaafa düşer , birlik ve dirliklerini yitirirler Ulyet 29- 46) .
zaafın riyave dünya nimetlerine
aşırı düşkünlükten kaynaklandığı bildirilir. Geçmiş zamanlarda güçlü Firavun
orduları bu yüzden nasıl yok olup gittiyse şüphesiz ki onlara benzeyen müşrik
güçler de yok olup gidecektir. Milletleri
ve orduları güçlü kılan şeyin dünya nimetlerine düşkünlük değil ilahi ilkelere
bağlılık olduğu belirtildikten sonra kafirlerin ve zalimlerin yeryüzündeki saltanatlarının uzun sürmeyeceği, Bedir'in
benzeri zaferierin ardarda geleceği, ancak bunun için müslümanların bilinen
ve bilinmeyen düşmaniarına karşı kuvvet hazırlamaları gerektiği ifade edilir
ı avet 47- 64l.

Sürenin

devamında asıl

karlık, inançsızlık

Son bölümde Hz. Peygamber'in müsetmesinin ve onları hazırlamasının önemi üzerinde durulur. Bu kısımda sürenin başlangıcı ile
bağlantı kurularak İslam · da cihaddan
maksactın esir elde etmek değil insanları hidayete kavuşturup ebedi saadete
erdirmek olduğu bildirilir. Allah yolunda
yerini yurdunu terkedip hicret edenlerin ve müslüman saflarına katılanların
bundan böyle kardeş olduğu. bunların
eskiden yaptıkları şeyler yüzünden birbirlerine kin ve nefret duymamaları gerektiği anlatılır. Yine müslümanların dayanışma içinde olmaları ve düşmana ait
bölgelerde bulunan din kardeşlerine yardım elini uzatmaları, kardeşler arasın
da fitne çıkaracak ve müslümanları zaafa uğratacak şeylerden sakınmaları emredilir. Süre, islamiyet'i benimseyen bütün müslümanların aynı haklara sahip
olduğunu, ancak akrabaların kendi aralarında farklı hak ve veeibeleri bulunduğunu bildiren ayetle sona erer.
lümanları savaşa teşvik

Enfal süresinde Bedir Gazvesi, "iyi ile
kötünün, hak ile batılın biribirinden ayrıldığı gün " anlamındaki yevmü'l-furkan
terkibiyle anılır. Buna göre Bedir zaferi
İslamiyet'in gelişmesinde önemli bir dönüm noktasıdır. Enfal süresini Tevbe süresinin bir mukaddimesi sayan, hatta
Tevbe süresinin başına besmete konulmayışını sırf bu sebebe bağlayan alimler de vardır . Bu süreyi okumanın faziletine dair Übey b. Ka' b veya Ebü ümame tarafından rivayet edilen, Enfal ile
Tevbe sürelerini okuyanların kıyamet günü şefaate nail olacaklarını bildiren , ayrıca kendilerine sonsuz sevap verileceğini , arşın ve onu taşıyan meleklerin de
dünyada iken bunlar için mağfiret dileyeceğini ifade eden hadisin [bk Zemahşe rl , ll , 136 ; Beyzavl, ı. 487) mevzü olduğu kabul edilmiştir (Zerkeşl. ı . 432)
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(bk. HASAN AGA, Enfi).
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