ENVER!. Evhadüddin
"mümin başkan" denilmesinin de gösgibi dini sembollere fazla müracaat edildi. Sedat iktidara geldikten sonra halk üzerinde hakimiyet kurabilmek
için "din ve ilim devleti" sloganını kullan mış, 1971 anayasasına İslam'ın devletin
resmi dini olduğuna dair madde koydurmuştur. Ancak bunun üzerine İslami çevreler şeriatın uygulanması için baskılarını
arttırmışlar, bu arada Ezher kendi bünyesinde çalışma grupları oluşturarak İs
lam hukukunu kanuniaştırma (teknln)
hareketini hızlandırmış ve devletin modern yapısı içinde hazırlanan İslami katerdiği

nunların

uygulanmasını

savunmuştur.

Sedat ise İslam ' ı sadece bir meşruiyet
vasıtası olarak gördüğü için halkın bu
yoldaki isteklerine hiçbir zaman olumlu cevap vermemiş , dolayısıyla sonuçta
mürnin başkan imajını kaybettiği gibi İs
lami çevrelerin de düşmanlığını üzerine
çekmiştir. Öte yandan Sedat dış işleriy
le ilgili meselelerde de dinf kurumlardan
istifade etme yoluna gitmiştir. 1973'te
İsrail'e karşı yapılan savaşta. "Mübarek
topraklar. özellikle Kudüs ele geçirilinceye kadar cihad farz-ı ayındır" şeklinde
verilen fetvalardan faydalanırken 1979
yılında Camp David Antiaşması'nın ardından İslam aleminden gelen tenkitlere karşı Ezher ulemasından yapılan antlaşmanın İslami olduğunu belgelernelerini istemiş ve zamanın Ezher Şeyhi Abdurrahman Bfsar, Mısır Müftüsü Cadülhak Ali Cadülhak ve Evkaf Bakanı Abdülmün'im en-Nimr bu doğrultuda bir fetva yayımlamışlardır.
Sedat dönemi, meşruiyet meselesini
bütün rejimlerde olduğu
gibi süreklilikten uzak, geçici kararların
olayları yönlendirdiği bir dönem olmuş
ve günü kurtarma gayreti siyasete birçok çelişkiyi de birlikte getirmiştir. Sedat, İslam dünyasının içinde bulunduğu
bocalama ve geçiş döneminin tipik devlet başkanlarından biri olarak Batılılar
için önemli bir kişi , müslümanlar için
ise ne getireceği bilinmeyen bir dizi değişikliğe girişmiş sıradan bir liderdir.
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mahlasının

sonradan kendisine

baş

kaları tarafından verildiği anlaşılmaktadır

(Divan [nşr . Müderris Rezevil s. 155) Enver!' nin, muhtemelen TQs'taki Medrese-i
MansOriyye'de tahsilini sürdürdüğü yıllar
da ölen babasının bıraktığı oldukça yüklü
mirası sefahat alemlerinde tükettiğiyle
ilgili rivayet doğru olmamalıdır. Çok iyi
bir öğrenim gördüğü, felsefe, kelam,
mantık, riyaziyyat. edebiyat, astronomi
(hey'et ) ve astroloji gibi ilim alanlarında
geniş bilgi sahibi olduğu yine şiirlerinden
anlaşılmaktadır. Sultan Sencer'e sunduğu kasidelerdeki mükemmeliyet onun
daha gençliğinden itibaren şiir yazdığım
göstermektedir. Enverf'nin ünlü bir şair
olarak tanınmasına şu hadisenin vesile
olduğu rivayet edilir : Bir gün Meşhed
civarında Radgan'da medresenin kapı
sında otururken o sırada bu şehirde konaklamış olan Sultan Sencer'in mensuplarından ihtişamlı birinin maiyetiyle birlikte at üzerinde geçtiğini görür. Kim
olduğunu sorunca saray şairi olduğunu
söylerler. Enverf, birçok alanda geniş bilgi sahibi olmasına rağmen kendi perişan haliyle şairin durumunu karşılaştı
m ve onun gibi olabilmek için şiir söylemeye karar verir. O gece yazdığı bir kasideyi ertesi gün Sultan Sencer'e sunar.
Kasidesi beğenilir ve saray şairi olur.
Doğruluk derecesi pek tesbit edilemeyen bu rivayete karşılık bir manzumesine dayanılarak babasının Selçuk şehza
deleriyle ilişkisi bulunduğu, Enver!' nin

ENVERİ, Evhadüddin
( ..S.J.fl .:r.-...Ul.J>._,ı )

Evhadüddin Muhammed
b. Muhammed b. Ali-yi Ebiverdi
( ö. 5851 1189 [?])
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Enver Sedat 'ın ~ısşatü'ş-şevre kômile (Kahire 1956). Revalt on th e Nile
(New York 1957). Geheimtageb uch der
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İran edebiyatının

en büyük kaside

L

şairi.
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Haveran vilayetine
Ebiverd ilçesinin Bedene köyünde
doğdu . Bu sebeple Ebiverdi nisbesiyle
de tanınır. Hayatı hakkındaki bilgiler,
başta şuara tezkireleri olmak üzere diğer kaynaklarda rastlanan fıkralardan
ibarettir. Adı bazı kaynaklarda Muhammed (Avfi. s. 334; Burhaneddin es-Semerkandf, vr. 246b). bazılarında Ali (Keşfü'?
zunün, ll, 777 ve muhtemelen ondan naklen
Hidayet, ı . 385 ; E/ 2 li ng.J, l, 5241 olarak gösHorasan ' ın Deşt-i

bağlı

terilmiştir. Babasının adının İshak (Keş·

fü'?·zunün, ı ı . 777) veya Mahmud olduğu

da öne sürülmektedir. Ancak bir şiirinde
İshak'tan dedesi olarak bahsettiğine göre babasının adının Muhammed olması
gerçeğe daha yakındır. Şiirlerinden. En-

Evhadüddin -i
Enveri
d iva nının

ilk

sayfas ı

(IÜ Kt p.,
FY, nr. 9)
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ENVER!, Evhadüddin
veden ljarnô.me adlı bir manzumenin
kendisine isnat edilmesi yüzünden halk
tara fınd a n yakalanarak kadın kılığında
sokaklarda dolaştırıldı. Bu durumdan,
burada tanıştığı Makamat-ı I-f.amfdf adlı eserin müellifi Kadılkudat Ebu Bekir
mıştır.
Hamldl sayesinde kurtulabildL Yine bu
Enveri. Oğuzlar'ın 548 'de (1153) Hoşehirde
iken bir şiirini okuyan ve kendirasan'ı işgal edip Sencer 'i esir almaları
sinin Enver! olduğunu söyleyen birine,
üzerine vatan duygularıyla dolu trajik
"Bir şairin şiiri çalınabilir. burada ise şa
bir kasideyi Semerkant hakanına gönirin çalındığını da gör düm " dediği rivadererek Sencer'i kurtarmasını istedi. Öte
yet edilir.
yandan Sencer'in esir oluşundan faydaEnverl'nin ölüm tarihi kesin olara k bilanan Gurlular'dan Sultan Alaeddin Cilinmemektedir. Belh'ten kaçtı kta n sonra
hansOz, Sencer'e esir düştüğü zaman
(582 / 1186) vefat etmiş olacağına göre
11152) kendisini hicveden Enver!' nin ceölümü için verilen 547 ( 1152. Devletşah,
zalandırılması için yanına gönderilmesiTe?k ire Itre Necati Lugali, 1, 148), 565
ni istemişse de Enver! dostları sayesin( 11 69, Keşfü'?· ?u n ün, ll, 777) 575 ( 1179,
de kurtulmuştur.
Hidayet, ı. 390) ve 580 ( 11 84, Emin AhNücQm ilmindeki geniş bilgisine gümedi Razi, II , 28) ta rihleri doğru değil
venen Enveri. 29 Cemaziyelahir 582 'de
dir. Onun yaklaşık 585 'te ( 11 89) Belh'te
( 16 Eylül 11 86) beş veya yedi gezegenin
vefat ettiği söylenebilir.
Mlzan burcunda bir araya geleceğin i
Abdurra hman-ı Caminin (Baharistan,
(k ıra n ) ve korkunç bir fırtınanın dünyayı
s. IOOl İran şiirinin dört, başka bir rubalaltüst edeceğini söyledi. Bu haber üzesinde ise (bk. Safa, II, 668) şiirin üç peyrine birçok önlem alınıp masrafa girildi :
gamberinden biri olarak kabul etti ği Enancak beklenen fırtına gerçekleşmeyin
veri kaside, Firdevsl tavsif, Sa'dl gazel
ce Enver! büyük bir tepkiyle karşılandı
türlerinde temayüz etmişle rdi r.
ve Belh'e kaçmak zorunda kaldı. Belh'Sağlam bir şiir tekniğine sahip olan
te bulunduğu sırada da Belh halkını hicEnver! hayal gücü geniş , edebi sanatla. rı çok iyi kullanabilen bir şairdi r. Edebi
sanatları kullanmadaki üstün yeteneği
sebebiyle şiirleri nden birçok beyit veya
Evhadüddin-i Enveri'nin d ivanından minyatürlü bir sayfa
(! ü Ktp., FY, nr. 9, vr. 170° )
parça belagat kitaplarında ve sözlüklerde edebi sanatlara ve kelimelere şahid
olarak gösterilmiştir. Şiirde kullandığı
dil genellikle konuşma diline yakın ve
akıcıdır. Ancak çeşitli bilim dallarında
ki gen i ş bilgisi sebebiyle başka şairlere
oranla şiirlerinde daha çok Arapça kelime ve cümlelere yer verdiğinden bunları anlamak oldukça güçtür. Kaside, gazel, kıta ve ruballerden meydana gelen
divanı Tebriz ( 1266), Bombay ( 1314/ 1897).
Leknev 11897) ve Tahran ·da 1ı 366) taş
basması olarak yayımlanmış , bu baskı
ları Sald-i Nefisi (Tahran 1337. 1364 hş.)
ve Müderris Rezevi'nin (Tahran I 340, I 34 7
hş.) neşirleri takip etmiştir. Enverl'nin,
anlaşılması yan bilgilere ihtiyaç gösteren şiirleri için Muhammed b. DavOd elAlevi eş-Şadlabadl'nin yazdığı bir eser
yanında Ebü'l-Hasan Hüseynl-i Perahani
ŞerJ:ı-i M üşkilô.t- ı Dfvô.n-ı Enverf (nşr.
Müderris Rezevl, Tahran 1340 hş./ I 961).
Seyyid Ca'fer-i Şehldi de ŞerJ:ı-i Lugat ve
Müşkilô. t-ı Dfvô.n-ı En veri - yi Ebiverdi
(Tahran 1357 h ş./ 1978) adlarıyla birer
eser ya z mışlardır (M uhammed b. Abdü rrezzak-ı Dünbülf ve diğerle r inin şerhleri için
de bundan faydalanarak Sultan Sencer'e
intisap ettiği söylenebilir. Şiirden çok iyi
anlayan Sencer ona aylık bağlamış, şair
de kendi ifadesine göre Sencer ölünceye kadar (552 / 1157) yanından ayrılma
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b k. Münzevi , Fihrist, s. 3459-3463; Seyyid
Ca'fer- i Şe hid l, ŞerJ:ı · i Lugat, s. 575-60 1).
İran edebiyatında en büyük kaside şa
iri olarak kabul edilen Enverl' nin Türk
şairlerinden Nef T nin üzerinde büyük
tesiri vardır . Ancak Nef'l kendisinin Enveri'den de üstün bir kaside şairi olduğunu söyler.
BİBLİYOGRAFYA :

Enver!, Divan Jnşr. Said-i Nefisi). Tahran 133 7
önsözü, s. 3·55; a.e. (nşr. Müderris Rezevi}, Tahran 1347 h ş. / 1 96 8 , s. 18·
158; Avfi, Lübab (nş r. Sai d Nefisi). Tahran 1335
h ş., s. 334 vd.; Devl etşah , Te?kire, 1, 83·86; a.e.
(tre Necati Lugai), Ankara 1963, 1, 142 -1 48;
Cami. Baharistan, Viya na 1846, s. 100; Burhaneddin es-Semerkandi. Agrazü's-siyase, Süleymaniye Ktp ., Ayasofya, nr. 2844, vr. 246 b;
Keş{ü 'z.zunün, ll, 777 ; Emi n Ahmed-i Razi.
He{t İklr~. Tahran, ts. (Kitabfurüşi-yi Ali Ekber
il mi). ll, 25- 28 ; Abdülhüseyin Nevai, Rical-i Ki·
tab -i f:labfbü's -siyer, Tahran 1324 hş. , s. 18·
19 ; Hidayet, Mecma ' u'l·{uşaha', ı , 385, 390 ;
V. A. Zhukovski , Ali Avhadeddin EnverL Mate·
ria ly dlya ego biografii i karek teristik i, S . Pe·
tersburg 1883 (Aim. t re W. Pertsch, Literature Blatt für orienta/ische Phi/ologie, Leipzig
ı 884-85. ll ; özeti içi n bk. Browne. LHP, ll , 36539 1); Gr. /Ph., ll, 261·263; A. J . Arberry, Classi·
cal Persian Literature, London 1967, s. 115 vd.;
Ali Han - ı H a şim!, Te?k ire·i Mal]zen ü'l·gara' ib,
Lahor 1968, 1, 88; Şibli en - Nu ' manı. Ş i'rü'l·
'Acem (tre. Muhammed Takı Fahr-i Dai -yi Gilanil. Tahran 1316 h ş. , s. 194 ·21 5 ; Ethe, Ta·
rif].· i Edebiyyat, s. ll O vd . ; Rypka , HIL, s. 197
vd. ; Bediüzzaman Fürüzanfer. Süf].an ü Süf].an·
ve ra n, Tah ran 1308 h ş . , 1, 356·386; Münzevi,
Fihrist, s. 3459 ·3463; Seyyid Ca'fer-i Şehidi.
Şerh · i Lugat, Tahran 1357, s. 575·601; a.mlf.,
" Ş erl,ıi ber Çend Beyt -i Müşkil ez Divan -ı
Env er!", Ceşn name·y i M üderris· i Rezevf, Tah·
ran 1356 h ş./ 1 9 7 7, s. 345·353; a.mlf.. "Mulıte 
viyyat - ı Divan - ı Enveri", f'/eşriyye · i Kongre -y i
Taf:ıklka t - L Tran[, ll, Tahran 1353 h ş./ 1 9 74 , s.
38-50 ; Safa. Edebiyyt'it, ll, 656 vd.; FME, 1, 49
vd. ; M. Ferte. "Notice sur A nwar i", JA, 9. seri
( 189 5). s. 235 -268; DMF, 1, 284 ; Ahmed Ateş,
FME, s. 49 -53 ; a.mlf.. "Enveri", İA, IV, 278·281;
R. Levy, "A nwari", E/ 2 (ing.). 1, 524 ; J . T. P. de
Bruijn, "Anwari", Elr., ll, 141· 143.
h ş./19 5 8, n aş irin

Iii

ABDÜLKA Di R K ARAHAN

ENVERİ, Sildullah
(ö. 1209 / 1794)
Osmanlı

L
Doğum

vak'anüvisi.
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tarihi belli değildir; ancak vehicrl yıla göre altmış yaşında olduğu dikkate alınırsa 1149 ' da (1736)
dünyaya geldiği söylenebilir. Aslen Trabzonlu ' dur. istanbul' da tahsil gördü ve
Babıali ·de çalıştı. Haceganlık rütbesine
kadar yükseldi. Enver! mahlasını da burada aldı. 1768' de başlayan Osmanlı- Rus
savaşı sırasında , 1769 yılı başında vak'anüvis olarak Tuna nehri kuzeyinde ve Bu-

fatında

