
ENVER!, Evhadüddin 

de bundan faydalanarak Sultan Sencer'e 
intisap ettiği söylenebilir. Şiirden çok iyi 
anlayan Sencer ona aylık bağlamış, şair 
de kendi ifadesine göre Sencer ölünce
ye kadar (552 / 1157) yanından ayrılma
mıştır. 

Enveri. Oğuzlar'ın 548 'de (1153) Ho
rasan'ı işgal edip Sencer 'i esir almaları 
üzerine vatan duygularıyla dolu trajik 
bir kasideyi Semerkant hakanına gön
dererek Sencer'i kurtarmasını istedi. Öte 
yandan Sencer'in esir oluşundan fayda
lanan Gurlular'dan Sultan Alaeddin Ci
hansOz, Sencer'e esir düştüğü zaman 
1 1152) kendisini hicveden Enver!' nin ce
zalandırılması için yanına gönderilmesi
ni istemişse de Enver! dostları sayesin
de kurtulmuştur. 

NücQm ilmindeki geniş bilgisine gü
venen Enveri. 29 Cemaziyelahir 582 'de 
( 16 Eylül 11 86) beş veya yedi gezegenin 
Mlzan burcunda bir araya geleceğin i 

(kıra n ) ve korkunç bir fırtınanın dünyayı 
altüst edeceğini söyledi. Bu haber üze
rine birçok önlem alınıp masrafa girildi : 
ancak beklenen fırtına gerçekleşmeyin
ce Enver! büyük bir tepkiyle karşılandı 
ve Belh'e kaçmak zorunda kaldı. Belh'
te bulunduğu sırada da Belh halkını hic-

Evhadüddin-i Enveri'nin d ivanından minyatürlü bir sayfa 
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veden ljarnô.me adlı bir manzumenin 
kendisine isnat edilmesi yüzünden halk 
tarafından yakalanarak kadın kılığında 
sokaklarda dolaştırıldı. Bu durumdan, 
burada tanıştığı Makamat-ı I-f.amfdf ad
lı eserin müellifi Kadılkudat Ebu Bekir 
Hamldl sayesinde kurtulabildL Yine bu 
şehirde iken bir şiirini okuyan ve kendi
sinin Enver! olduğunu söyleyen birine, 
"Bir şairin şiiri çalınabilir. burada ise şa
irin çalındığını da gördüm" dediği riva
yet edilir. 

Enverl'nin ölüm tarihi kesin olarak bi
linmemektedir. Belh'ten kaçtıktan sonra 
(582 / 1186) vefat etmiş olacağına göre 
ölümü için verilen 547 ( 1152. Devletşah, 
Te?kire Itre Necati Lugali, 1, 148), 565 
( 11 69, Keşfü'?· ?unün, ll , 777) 575 ( 1179, 
Hidayet, ı. 390) ve 580 ( 11 84, Emin Ah
med- i Razi, II , 28) ta rihleri doğru değil
dir. Onun yaklaşık 585 'te ( 11 89) Belh'te 
vefat ettiği söylenebilir. 

Abdurrahman-ı Caminin (Baharistan, 

s. IOOl İran şiirinin dört, başka bir rubal
sinde ise (bk. Safa, II , 668) şiirin üç pey
gamberinden biri olarak kabul ettiği En
veri kaside, Firdevsl tavsif, Sa'dl gazel 
türlerinde temayüz etmişlerdir. 

Sağlam bir şiir tekniğine sahip olan 
Enver! hayal gücü geniş , edebi sanatla-

. rı çok iyi kullanabilen bir şairdi r. Edebi 
sanatları kullanmadaki üstün yeteneği 
sebebiyle şiirlerinden birçok beyit veya 
parça belagat kitaplarında ve sözlükler
de edebi sanatlara ve kelimelere şahid 
olarak gösterilmiştir. Şiirde kullandığı 

dil genellikle konuşma diline yakın ve 
akıcıdır. Ancak çeşitli bilim dallarında
ki geni ş bilgisi sebebiyle başka şairlere 
oranla şiirlerinde daha çok Arapça keli
me ve cümlelere yer verdiğinden bunla
rı anlamak oldukça güçtür. Kaside, ga
zel, kıta ve ruballerden meydana gelen 
divanı Tebriz ( 1266), Bombay ( 1314/ 1897). 
Leknev 1 1897) ve Tahran · da 1 ı 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 göste
ren şiirleri için Muhammed b. DavOd el
Alevi eş-Şadlabadl'nin yazdığı bir eser 
yanında Ebü'l-Hasan Hüseynl-i Perahani 
ŞerJ:ı-i Müşkilô.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 Enveri - yi Ebiverdi 
(Tahran 1357 hş./ 1978) adlarıyla birer 
eser yazmışlardır (Muhammed b. Abdür
rezzak-ı Dünbülf ve diğerlerinin şerhleri için 

b k. Münzevi , Fihrist, s. 3459-3463; Seyyid 
Ca'fer- i Şehidl, ŞerJ:ı · i Lugat, s. 575-60 1 ). 

İran edebiyatında en büyük kaside şa
iri olarak kabul edilen Enverl'nin Türk 
şairlerinden NefT nin üzerinde büyük 
tesiri vardır . Ancak Nef'l kendisinin En
veri'den de üstün bir kaside şairi oldu
ğunu söyler. 
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Iii ABDÜLKA Di R K ARAHAN 

ENVERİ, Sildullah 

(ö. 1209/ 1794) 

Osmanlı vak'anüvisi. 
_j 

Doğum tarihi belli değildir; ancak ve
fatında hicrl yıla göre altmış yaşında ol
duğu dikkate alınırsa 1149'da (1736) 
dünyaya geldiği söylenebilir. Aslen Trab
zonlu ' dur. istanbul' da tahsil gördü ve 
Babıali ·de çalıştı. Haceganlık rütbesine 
kadar yükseldi. Enver! mahlasını da bu
rada aldı. 1768' de başlayan Osmanlı- Rus 
savaşı sırasında , 1769 yılı başında vak'a
nüvis olarak Tuna nehri kuzeyinde ve Bu-



cak sancağı içinde bulunan Han- tepesi 
mevkiinde Osmanlı ordusuna katıldı. Bu 
tarihlerde Osmanlı Devleti'nde görev ya
pan iki va k' anüvis bulunur. bunlardan 
biri rikab-ı hümayun vak'anüvisi olarak 
istanbul'da kalır ve merkezdeki olayları 
kaydeder. diğeri ise esas vak'anüvis ola
rak ordu ile birlikte gider ve askeri hadi
seleri yerinde kaleme alırdı. Bu sebeple 
Enveri de Rus cephesine gitmiş ve kısa 
zamanda kendisini Serdar ve Sadrazam 
Silahdar Mehmed Paşa 'ya sevdirerek aynı 
zamanda sadaret teşrifatçılığına tayin 
edilmişti ( 1771). Daha sonra ikinci tezki
recilik ve cebeciler katipliği hizmetlerinde 
de bulundu. savaşın sonunda ordu ile bir
likte istanbul'a döndü. Her ne kadar 1188 
( 1774) yılında vak'anüvislik görevinden 
alındıysa da sonradan Şeyhülislam Vas
safzade Mehmed Esad Efendi ile Sadra
zam Derviş Mehmed Paşa'nın himayeleri 
sayesinde yeniden bu vazifeye getirildi 
(Şewa l 1190/ Kasım 1776). Bir süre son
ra tekrar teşrifatçı, Eylül 1782' de mev
kufatçı, bir yıl sonra da büyük tezkire
ciliğe tayin edildi. Ancak tezkirecilikle 
vak'anüvisliği bir arada yürütemeyeceği 
düşüncesiyle kısa bir süre sonra vak'a
nüvislikten aziedildL Yerine 6 Zilhicce 
1197 (2 Kasım 1783) tarihinde Ahmed Va
sıf Efendi vak'anüvis oldu. 

Enveri 1785 Eylülünde büyük tezkire
cilik görevinden de uzaklaştırılarak Ana-
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dolu muhasebeciliğine tayin edildi. Bu 
vazifede bulunduğu sırada, sefaretle İs
panya'ya giden Ahmed Vasıf Efendi'nin 
yerine 1 O Temmuz 1787' de üçüncü de
fa vak'anüvis oldu. Birkaç ay sonra da 
tekrar büyük tezkireciliğe getirildi. 1788 
yılı başlarında Osmanlı İmparatorluğu ile 
Rusya ve Avusturya savaşlarının çıktığı 
sırada vak'anüvis sıfatıyla orduda bu
lundu. 7 Nisan 1789 tarihinde tahta çı
kan lll. Selim'in. verdiği raporları tatmin
kar bulmadığından vak' anüvisliği Ahmed 
Vasıf Efendi'ye vermek istemesi üzerine 
görevinden tekrar uzaklaştırılıncaya ka
dar bu vazifede kaldı. 1790 yılında önce 
süvari mukabelecisi. ardından çavuşbaşı 
oldu. 19 Eylül 1790'da imzalanan Ziştovi 
Antiaşması'nı takip eden günlerde. barış 
şartlarını gözden geçirmek üzere Belgrad 
civarında bulunan Ahmed Vasıf Efendi'
nin yerine dördüncü defa vak'anüvisliğe 
getirildi (6 Safer ı 206/ 5 Ekim 179 1) Ay
nı zamanda 25 Mayıs 1792 ·de Anadolu 
muhasebeciliğini de üstlendi. 13 Rebfü
lahir 1209 (7 Kasım 1794) tarihinde ve
fat etti; kabri İstanbul'da. Karacaahmet 
Mezarlığı 'nda Selimiye Dergahı karşısm
dan Haydarpaşa 'ya giden yolun kena
rındadır. 

Cevdet Paşa , Sadullah Enverf'nin ha
yatından bahsederken onu iyi huylu, dü
rüst. ahlaklı. güzel konuşan, Arapça ve 
Farsça bilen bir kişi olarak nitelendir-
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En veri 
Tarihi'nin 

ilk iki sayfa sı 

(MilletKtp .. 

Ali Emlri. 

Tarih. nr. 67 / 1) 

ENVERI, Sadullah 

mektedir. Enverf'nin az sayıda Türkçe 
şiirleri de vardır. Sadeddin Nüzhet Er
gun. Fatfn Tezkiresi'nde Enverf'ye mal 
edilen şiirin bir başka Enverf'ye ait ol
duğunu söyler. Ancak eserinde rastlanan 
bazı parçalar onun şiirle meşgul oldu
ğunu göstermektedir. Beylerbeyi Camii'
nin inşası ile bir kalyonun denize indiril
mesi dolayısıyla kaleme aldığı manw
meler bunun güzel örnekleridir. 

Enver i' nin kendi adıyla anı lan tarihi 
üç kısımdan meydana gelir. Birinci kısım 
Osmanlı- Rus savaşına ait olup Zilkade 
1182 - Zilkade 1188 (Mart 1769 - Ocak 
1775) tarihleri arasında cereyan eden 
askeri ve siyasi vak'aları ihtiva eder. Bu 
kısmı daha sonra Ahmed Vasıf Efendi 
büyük ölçüde değiştirerek kendi tari
hi Mehasinü'l-asar ve hakaiku'l-ah
bdr'ın ll. cildine katmıştır. İkinci kısım. 6 
Şewal 1188-Zilhicce 1197 (10 Ara l ı k 1774-
Kasım 1783) tarihleri arasında Osmanlı 
İmparatorluğu ' nda meydana gelen çeşit
li olayları ihtiva eder. Bu cilt Enverf'nin 
ikinci vak'anüvisliği sırasında kaleme alın
mış olup Cevdet Tarihi'nin de başlıca 
kaynaklarından biridir. Müellifin üçüncü 
ve dördüncü vak'anüvislikleri döneminde 
kaleme alınan eserin üçüncü kısmı ise Re
ceb 1201 - Şaban 1206 (Mayıs 1787 - Nisan 
1792) tarihleri arasında meydana gelen 
çeşitli hadiselerden bahsetmektedir. 

Enverf. özellikle Osmanlı- Rus savaş

Iarına dair önemli ve oldukça hacimli bir 
eser kaleme almış olduğu halde kitabı 
hakettiği değeri görmemiştir. Birçok de
fa halef-selef durumunda olduğu Ah
med Vasıf Efendi, bilhassa eserinin ll. 
cildinde büyük ölçüde ondan faydalan
dığı halde bir rakip olarak yer yer ten
kit etmekten. hatta onun yazdıklarını lll. 
Selim'in yeterli bulmadığını söylemekten 
geri kalmamıştır. Aynı şekilde Cevdet 
Paşa da Enverf'nin eserini başlıca kay
nakları arasında göstermesine rağmen 
(i. 8-9 ; IV, 4 7, 82, 1 ı 2. 133. 142, 144, 270, 
320- 321. 333 . 338 ; V. 7, ı 8, 46. 64 , 66. 88, 
96, ı21 - ı22 . 128. ı 5 6 , 228-229 ) onun, "her 
ne işitmiş ise tahkik etmeden tarihine 
derceylemiş olduğunu" ifade etmek ge
reğ ini duymuştur. Devrinin öteki tarih
çilerinden Ahmed Cavid Bey ve Şem'da
nizade Fındıklılı Süleyman Efendi gibi di
ğer tarihçiler de Enverf' nin tarihinden 
faydalanmışlardır. 

Henüz basılmamış olan Enveri Tari
hi'nin çeşitli kütüphanelerde yazma nüs
haları vardır (iü Ktp ., TY, nr. 2437, 2531, 
5994, 5995; d iğe r baz ı nüshalar için bk. 
Flügel, ll , 229 vd. ; I<aratay, 1, 309 ; TCYK, 
S. 143-1 46). 
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ENVER!, Sadullah 
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ERBAA 

(bk. KÜTÜB-i ERBAA). 

ERBAİN 

(bk. KlRK HADiS). 

ERBAİN 

(~)) 

Salikin kırk gün süreyle 
özel bir mekanda inzivaya çekilip 

kendisini ibadete vermesi anlamında 
tasawuf terimi. 

ı 

_j 

ı 

_j 

ı 

_j 

Genellikle Doğu kültürlerinde kırk sa
yısına büyük önem verilmiştir. Kur'an-ı 
Kerim 'de Hz. Musa ' nın Tur dağındaki 
mikatını kırk gecede tamamladığı ifade 
edilmektedir (el-Bakara 2/ 51) Bir hadis
te, kırk gün kendini samirniyetle ibade
te veren bir kimsenin kalp menbamdan 
fışkıran hikmetlerin dilinden döküleceği 
rivayet edilir (bk. Sühreverdi, s. 263; Aciü
n i, Il, 224). Başka bir hadiste Hz. Adem'in 
çamurunun kırk gün yoğrulduğu bildi
rilmiştir (bk. Sühreverdi, s. 264). Bu tür 
bir geleneğin etkisiyle tasawufta kırk 

gün süren halvet uygulamasıyla kırk ma
kam, kırk abdal veya kırklar gibi bazı ta
sawufi kavramlar ortaya çıkmıştır. 

Mutasawıflar ve tarikat mensupları 
gereksiz olarak halk arasında bulunma
yı (muhalata, ihtilat, hıltat) sakinealı gör
düklerinden daima yalnızlığı (vahdet, uz
let. inziva) tercih ederler. Ancak ilk zahid
ler ve safiler arasında, özel bir mekan
da halvete girip burada belirli bir sü
re kalmak gibi bir uygulamaya nadiren 
rastlanır. Kaynaklarda, Sehl b. Abdullah 
et-Tüsteri ve İbn Hafif gibi sufilerin er
bainden bahsettikleri ve bunu çevrele
rinde toplanan dostlarına tavsiye ettik
leri kaydedilmekle beraber bunun uygu-
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lanma şekli hakkında bilgi yoktur. Hat
ta Abdülkadir-i Geylani ve Ahmed er
Rifaf gibi tarikat kurucusu mutasawıf

lar döneminde bile bu anlamda erbain 
mevcut değildir. Ancak tasawufun ilk 
dönemlerinden başlayarak şiddetli riya
zetlere, çetin nefs mücahedelerine ve çi
leli bir hayat yaşamaya büyük önem ve
ren mutasa'vvıflar her zaman mevcut 
olmuştur. "Erbaine girmek, erbain çı

karmak" gibi ifadelerle anlatılan düzen
li halvet uygulaması ise muhtemelen IV. 
(X.) yüzyıldan sonra ortaya çıkmış ve sü
luk yöntemi olarak esma zikrini esas 
alan tarikatlar aracılığıyla yayılmıştır. 

Ebu Nasr es-Serrac, Kelabazi, Ebu Ta
lib ei-Mekkf, Kuşeyrf, Hücvfrf ve Gazza
li gibi tasawufi hayat hakkında ayrıntılı 
bilgi veren mutasawıf yazarların eser
lerinde erbain konusuna yer vermeme
leri de bu geleneğin daha sonraki dö
nemlerde yaygınlaştığını gösterir. Er
bafn konusu ilk olarak Şehabeddin es
Sühreverdf'nin (ö. 632 / 1234) ~varifü 'l
ma c arif'inde geniş bir şekilde anlatıl
mıştır. Erbafn uygulaması özellikle Ka
diriyye, Sühreverdiyye, Çiştiyye, Kübre
viyye ve Halvetiyye mensupları arasında 
görülür. 

Sühreverdi erbafne girmenin gerek
liliğini anlatırken aslında sufilerin kırk 

günün özel bir önemi ve etkisinin bu
lunduğuna inanmadıklarını, bununla bir
likte dünyanın çeşitli zorlukları karşısın
da iyi bir dinf hayat yaşayamadıkların
dan kırk günle sınırladıkları zaman dili
mi içinde özel bir mekanda halvete çe
kilerek şeyhin gözetim ve denetimi altın
da mümkün olduğu ölçüde bir dini ha
yat yaşamak için çabaladıklarını, başa
rılı olurlarsa ömür boyu bu yaşama biçi
minin kendilerine faydalı olacağına ve 
bu süre içinde elde ettikleri feyz ve be
reketin geriye kalan zamana da yayıla
cağına inandıklarını söyler. 

Erbafne girmeye ve erbafn çıkarmaya 
önem veren esma tarikatları tekke ve 
hankahların çevrelerinde, bazan da bu
radaki mescidlerde "halvethane" veya 
"çilehane" adı verilen, genellikle ancak 
bir kişinin namaz kılarken ayakta dura
biteceği yükseklikte ve bağdaş kurup 
oturabiteceği genişlikte dar ve karanlık 
odacıklar (hücre) yaparlar. Kapı kapatı
lır, içeriye ses ve ışık girmez. Erbaine gi
ren çilekeş (mürid-i talib. salik) burada 
duyu organlarının dış dünya ile ilgisini 
kesmeye çabalar ve bütün dikkatini iç 
alemine yöneltir, düşüncesini kalbi üze
rinde yoğunlaştırır. 

Erbaine girmenin adabına uyulmazsa 
istenen sonuç elde edilemez. Necmed
din-i Daye, erbaine giren bir dervişi ku
luçkaya oturan tavuğa benzeterek yu
murtadan civcivin çıkması nasıl bazı şart

lara bağlı ise erbafnin arzulanan sonucu 
vermesi için de belli şartlar gerektiğini 
söyler (Mirşadü ' [- cibad, S. 282). Erbafne 
şeyhin lüzum görmesi halinde onun gö
zetim ve denetiminde girilir. Erbaine gir
meden hazırlık yapılır. Çilekeşin, üzerin
deki elbiselerin ve oturacağı yerin temiz 
olmasına , boy abctesti almasına ve er
bain süresince abdestli olmasına dikkat 
etmesi şarttır. Ayrıca erbaine girmeden 
önce "az yeme, az uyuma, az konuşma" 
esaslarına uyup kendini halvet hayatına 
hazırlaması, halvete girince de dünya 
ketarnı söylememesi, yemeyi en aza in
dirmesi ve mümkün olduğu kadar az 
uyuması gerekir. 

Halvete giren çilekeş şeyhinin kendi
si için uygun gördüğü esma ile meşgul 
olur. Kur'an-ı Kerfm okur; düşüncesini 
tamamen zikirle meşgul eder. Erbain
de iken kul ile Allah arasında bulunan 
perdelerden her gün bir perde açılır. Kırk 

günde kırk perdenin açılması bu süre
de katedilen mesafenin önemini göste
rir. Kalpte zikir süreklilik kazanınca sali
kin Allah ile münasebeti giderek fikir ve 
nihayet temaşa seviyesine yükselir. Bu 
durumda dille zikir söz konusu olmadan 
zikir temaşadan ibaret olur ki erbafne 
girmenin gayesi de budur. Bu seviyeye 
ulaşan salik bazan keşf ve keramet hali 
yaşayabilir. Buna "fütuhat-ı erbain" (er
bafndeki feyiz ve bereketler) adı verilir. 
Ancak erbaine giren kimsenin keramet 
ve keşf sahibi olması şart değildir, bu 
durumun onda görülmemesi bir eksik
lik sayılmaz. Zira erbaine girmenin ga
yesi ilahi tecellileri ve cemali temaşa et
mek ve istikamet sahibi olmaktır. Er
baine giren kişi eğer samimi olmaz ve 
şahsi bir çıkar için halvete girerse bu 
durum onun mülhid ve zındık olmasına 
da sebep olabilir. Onun için Hz. Peygam
ber'in sünnetine tam olarak tabi olmak 
çilekeş için temel görev kabul edilmiştir. 

Erbain esnasında salikin kalbine do
ğan ilahi hikmetler ve sırlar onun dilin
den dökülür. Bu sırada salik bazı haki
katleri hayal elbisesine bürünmüş ola
rak görür, bunları yorumlayıp gerçeğe 
ulaşır. Bazan onları çıplak olarak kav
rar. Bu hakikatler ona keşf ve ilham yo
luyla malum olur; onları görerek veya 
işiterek beller; ses de bazan iç, bazan 
dış alemden gelir. 


