
EVFAT 

Kur 'an kursları açarak müslüman çocuk
larına Kur'an'ı ve temel dinf bilgileri öğ
rettiler. 

Ali· den sonra dört kardeşi de Evfat 
ernfri oldu. Son olarak Sabrüddin Mu
hammed tahta çıktı (700/ ı 300- ı 30 ı ) ve 
emirliği uzun süre idare etti. Ondan son
ra oğulları Habeş Krallığı'na bağlı ola
rak ülkeyi yönettiler. Bu devrede Evfat 
sultanları zaman zaman krala baş kal
dırarak çetin savaşlar yaptılar. Zira kral, 
müslüman Ortadoğu 'daki Haçlı istilasm
dan etkilenerek Evfat'ta ve ülkenin di
ğer bölgelerinde bulunan müslümanla
ra karşı düşmanca davranmaya başla
mıştı. Diğer taraftan Evfat'ın güçlü sul
tanlarından biri olan Hakkuddin hıristi
yan bölgelerine saldırdı ve kiliseleri tah
rip etti. Bu hareket Habeş Krallığı'nın 

galeyanına sebep oldu. 728 ( 1328) yılın
da yapılan şiddetli savaşta Evfat sulta
nı mağlüp oldu ve esir düştü. Kral onun 
yerine kardeşi Sabrüddin'i getirdi. Sab
rüddin idaresini sağlamlaştırdıktan son
ra Hedye ve Devara emirliklerinin ve Ha
beşistan içlerindeki müslüman kabilele
rin de desteğini sağlayarak üç cepheden 
hücuma geçmeyi planladı. Ancak Habeş 
kralı bunu haber aldı ve ondan önce ha
rekete geçip peş peşe yaptığı saldırılar
la İslam kuwetlerini yen di; Evfat emir
liğine Sabrüddin'in kardeşi Cemaleddin'i 
tayin etti. Evfat emirleri. 1332-1338 yıl
larında Mısır ' daki Memlük Sultanı Mu
hammed b. Kalavun'a Abdullah b. Yusuf 
ez-Zeylaf başkanlığında bir heyet gön
dererek ondan yardım istedilerse de bir 
sonuç alamadılar. 

1376 yılında Evfat tahtına sahip olmak 
isteyenler arasında meydana gelen iç 
savaş, kendisinin Habeşliler'den bağım
sız olduğunu iddia eden ll. Hakkuddin'in 
tahta geçmesiyle son buldu. Ancak Hak
kuddin 1386 yılında Habeş kralıyla gi
riştiği savaşta yeniidi ve öldürüldü. Ye
rine geçen ll. Sadeddin akınları yeniden 
başlattı. Sadeddin ilk zamanlar başarılı 
olduysa da sonunda pek çok alim, şeyh 
ve diğer müslümanların şehid edildiği 

savaşta yenildL Sadeddin Zeyla' adası

na sığındıysa da orada kıstırılıp öldürül
dü (I4ı5) Zeyla'ın işgal edilmesiyle emir
liği de son buldu. Sadeddin'in on oğlu 
Yemen Hükümdan Ahmed b. Eşref İs
mail ' in yanına gitti. Evfat Emirliği' nin 
yıkılmasından sonra Zeyla'ın güneyin
deki Ade! Emirliği onun yerini aldı. 

Evfat emirleri kendi adiarına para bas
tırmadıkları için bu emirlikte tüccar va-
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sıtasıyla ülkeye giren Mısır dinarı ve dir
hemi kullanılmıştır. 
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EVFER 

( ~_,f) 

Türk mt1sikisi usullerinden. _j 

Arapça'da " sayıca daha fazla, pek çok" 
anlamına gelen kelime Türk mOsikisin
de dokuz zamanlı bir küçük usulün adı
dır. Bir dört zamanla bir beş zamanın. 
başka bir ifadeyle bir safyan ile ikinci 
şekil bir Türk aksağının birleşmesinden 
meydana gelmiştir. Bünyesinde yer alan 
Türk aksağının farklı yani ikinci şekil olu
şu evferi aksak usulünden ayırmaktadır. 
Evfer usulüne başlı başına bir ritmik de
ğer kazandıran bu farklılık aksağın son 
iki darbındaki uzun- kısa vuruşların yer 
değiştirmesi şeklinde, yani kısa- uzun 
darplar halinde vurulmasından ibarettir. 
Usulün 9 18 'lik birinci ve 9 14 'lük ikinci 
mertebeleri çok kullanılmıştır. Halk tür
külerinin ölçülmesinde de faydalanılan 
evferin Ege yöresi türkülerinin bazıların
da ise 9 1 2 'lik bir üçüncü mertebesinin 
kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca Mev
levf ayinlerinin ikinci selamlarının adeta 
değişmez usulü halinde kullanılan ikinci 
mertebesine "ağır evfer" veya "Mevlevf 
evferi " adı verilir. Ayinlerin ikinci selam
ları genellikle bu usulün ikinci kısmı olan 
Türk aksağı ile başlar. Bu mertebelerin 
şematik gösterilişi şöyledir: 

ı. Mertebe 
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Evfer usulünün birinci mertebesiyle 
şarkı, türkü ve ilahilerle Trakya yöresi 
türkü ve oyun havaları. ikinci mertebe
siyle de Mevlevf ayinlerinin ikinci ve dör
düncü selamları başta olmak üzere da
ha çok Ege ve Balıkesir yöresi zeybek, 
türkü ve oyun havaları ölçülmüştür. Bu 
mertebe şarkılarda az kullanılmıştır. 
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~ İSMAİL HAKKI ÖZKAN 

EVHADİ, Takıyyüddin 

(bk. TAKl-i EVHADİ). 

EVHADÜDDİN-i KİRMANI 
( _;1...} ~..UI..~>_,f ) 

Hamid b. Ebi'l-Fahr el-Kirmani 

(ö. 635 / 1238) 

Mutasawıf-şair. 

_j 

_j 

İran 'ın Kirman bölgesinde doğdu. Asıl 
adı Hamid, lakabı Evhadüddin'dir. Kay
naklarda genellikle lakabıyla anılır. Adı 

sadece Kazvfnf (Aşarü ' l·bilad, s. 248) ve 
Kerbelaf'de (Rauiatü'l-cinan, s. 60) Ha
mid kelimesinin muhaffefi olan Ahmed 
şeklinde geçer. 

Hayatı hakkında en önemli kaynak olan 
menakıbnamesinde Kirman Selçuklula
rı ' ndan Sultan ll. Turan Şah'ın oğlu ola
rak gösterilir. Bu bilgi daha sonra yazı
lan bazı kaynaklarda da tekrarlanmış
tır. Ancak Konya'da kendisiyle görüşen 
Muhyiddin İbnü'l- Arabf el -Fütı1Jıdtü 'l
Mekkiyye'de onun babasının adını Ebü'I
Fahr olarak kaydeder. Turan Şah'ın hiç
bir kaynakta bu ad veya künye ile anıl
madığını söyleyen Bedfüzzaman Fürü
zanfer, Evhadüddin'in Turan Şah'ın oğ
lu olduğu hakkındaki bilginin doğru ol
madığını belirtir. Atalarının İran · ın ileri 
gelen ailelerinden birine mensup bulun
duğunu. ancak bunun kendisi için ifti
har vesilesi olmadığını , kendisinin bir 

2. Mertebe 
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"şey" olması gerektiğini ifade eden bir 
ruhaisinden Evhadüddin'in soylu bir aile
ye, hatta rubaide geçen "sudür" kelime
sinden hareketle bir vezir ailesine men
sup bulunduğu , bundan dolayı bağlıları
nın onu meşhur süfl İbrahim b. Edhem'e 
benzeterek Turan Şah'ın oğlu olduğunu 
ortaya atmış olabilecekleri ileri sürül
müştür (Bayram, s. 21 ). 

Kirman Selçukluları Devleti'nin hüküm 
sürdüğü bir bölgede doğup büyüyen Ev
hadüddin'in Kirmanlı olmasının İran asıl
lı olduğuna delalet etmeyeceğini, Ana
dolu'da Türkmenler üzerindeki etkileri 
ve Türkmen muhitlerinde Türkçe konuş
ması dikkate alındığında onun Türk asıllı 
olması gerektiğini söyleyen Mikail Bay
ram, bu görüşüyle yukarıdaki rubainin 

. verdiği bilgi arasındaki çelişkiyi gider
mek için ruhainin bir gerçeği ifade et
meyip nasihat amacını taşıdığını söyler. 
Menakıbına göre Evhadüddin, Oğuzlar'ın 
Kirman'ı istila edip ll. Turan Şah'ı öldür
dükleri 575 (1179-80) yılında on altı ya
şındaydı. Bu durumda 559'da (1164) 
doğmuş olmalıdır. 

Evhadüddin muhtemelen 1180 yılın
dan sonraki bir tarihte dönemin ilim ve 
kültür merkezi Bağdat'a gitti. Burada 
bir medreseye girerek adı belirtilmeyen 
bir müderristen İbnü'l-Kas'ın Şafii fık
hına dair el -Mittah 'ını okuyup ezberle
di. Kısa bir müddet sonra bu müderrisin 
muidi oldu. Ardından Hakkakiyye Med
resesi'ne müderris tayin edildi. Kaynak
larda adının geçmemesinden pek önem
li bir fonksiyonu olmadığı anlaşılan bu 
medresede görevini sürdürürken gön
lünde tasawufa karşı bir ilgi uyandı. Bir 
müddı=t sonra müderrisliği bırakarak 

sıkı bir riyazet hayatı yaşamaya başladı. 

Bir mprşide bağlanmadan ilmine güve
nerek manevi yolda ilerleyeceğini dü
şünen, ancak istediği noktaya bir türlü 
ulaşamayan Evhadüddin, bu yıllarda Bağ
dat'ta şöhreti oldukça yaygın olan Süh
reverdiyye şeyhi Rükneddin-i Sücasi'ye 
intisap etti. Menakıbnamesine göre 1195 
yılından önceki bir tarihte Tebriz'e gi
derek tanınmış süfilerden Zahid-i Teb
riz! ile görüştü . Daha sonra Nahcivan, 
Gence ve Sirvan · a gitti. Uzun bir süre 
Nahcivan'da ikamet etti. Menakıbname
sinde, Ebü'l- Ferec İbnü'l-Cevzi ile (ö 5971 
ı 20ı ı Celaleddin-i Ta'likani'nin Şeyh Sü
casi'yi Dicle kenarındaki Derece adı ve
rilen dergahında ziyaret ettikleri sırada 
şeyhin ileride kendi makamına Evhadüd
din'in oturacağına dair manevi bir işa
ret aldığı kaydedilir. Bu durumda Evha-

düddin'in 1200 tarihinden önce hilafet 
aldığını söylemek mümkündür. 

Muhtemelen 1204 yılında Anadolu'ya 
gelen Evhadüddin ertesi yıl o sırada Kon
ya· da bulunan Muhyiddin İbnü' 1-Ara bi 
ile görüştü. Bu arada Malatya, Sivas ve 
Konya'ya gittiyse de genellikle Kayseri'
de ikamet etti. Burada evlendi ve Fatı
ma adlı bir kızı oldu. Evhadüddin, Mir
şadü'l- cibad müellifi Necmeddin-i Da
ye ile Sivas'ta görüşmüş olmalıdır. Ana
dolu' da kaldığı süre içinde Selçuklu Sul
tanı Gıyaseddin Keyhusrev ile iyi ilişki

ler kurdu. Onun Anadolu'ya Abbas! Ha
lifesi N asır- Lidinillah tarafından kuru
lan fütüwet teşkilatının bir mensubu 
olarak geldiği, gerek devlet adamların
dan gerekse halktan büyük saygı gör
düğü, ancak Mevlevi çevrelerin kendi
sine muhalif olduğu öne sürülmekte
dir (Bayram, s. 32) Evhadüddin 608-612 
( 1211-1215) yılları arasında Bağdat'da 

bulunduğu sırada Halife Nasır tarafın
dan, İldenizliler ' den Özbek'i diğer ata
beglere karşı kışkırtmak üzere Tebriz'e 
gönderildi. Menakıbnamesinde Horasan 
ve Maveraünnehir'e gittiği, bu seyahati 
sırasında Kübreviyye tarikatının kuru
cusu Necmeddin-i Kübra ile görüştüğü 
rivayet edilmektedir. Daha sonra Erbil'e 
giden Evhadüddin için burada Erbil Ata
begi Emir Muzafferüddin Gökböri Cü
neyne adlı bir hankah yaptırarak bir kö
yün vakıf geliriyle birlikte ona verdi. An
cak bir müddet sonra Muzafferüddin ile 
arası açıldı; Erbil'den ayrılıp Halep'e git
ti. H alep'te muhtemelen 623 ( 1226) yı
lında meşhur Kübrevi şeyhi Sa'deddin-i 
HammOye ile tanıştı. Menakıbnamesin
den, Evhadüddin ile HammOye'nin fark
lı fikir ve meşreplere sahip oldukları an
laşılmaktadır. Bir süre de Şam'da ika
met eden Evhadüddin burada bulunan 
Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin sohbetlerine 
katıldı; Kalender! Şeyh i Osman- ı ROm i 
ile tanıştı. Daha sonra da Mısır'a geçti. 
Biri şeyhi Rükneddin-i Sücasi ile birlik
te olmak üzere dokuz defa hacca giden 
Evhadüddin muhtemelen 629 (1231-32) 
yılında Halife Mu'tasım- Billah tarafın

dan emir-i hac tayin edildi. Hac dönüşü 
Anadolu'ya gitti. Şehabeddin es-Sühre
verdi'nin vefat ettiği yıl (634 / 1237) hali
fenin daveti üzerine Bağdat' a döndü ve 
Merzübaniyye Hankahı'na şeyh tayin edil
di. Kısa bir müddet sonra da 3 Şaban 
635'te (2 1 Mart 1238) vefat etti. 

Evhadüddin, Allah'ın cemal sıfatının 

tecellilerini varlıkta temaşa etmeyi esas 
alan "şahidbazi" denilen tasawufl meş-
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rebe sahip bir süfldir. Meşrebinin ge
reği olarak gençlere özel bir ilgi duyar, 
onlarla sema etmekten büyük zevk alır. 
kadın müridlerle bir arada bulunmak
ta bir sakınca görmezdi. Gençlerin gü
zelliklerine hayran olan Evhadüddin on
ların güzelliklerini arttırmak için elle
rine birer kandil verir. gençler gece ka
ranlığında ellerindeki kandillerle sema 
ederlerdi. Kendisi de onların arasında 

sema ederken göğsünü göğüslerine da
yar, cezbeye gelip kendinden geçer ve 
bu halde şiirler söylerdi. Onun bu uygu
lamasını duyan Abbasi Halifesi Müstan
sır-Billah'ın oğlunun kendisine dokuna
cak olursa onu öldürmeyi düşünerek se
maa katıldığı , ancak o sırada kerameti
ne şahit olarak Evhadüddin 'in müridi ol
duğu rivayet edilir. Cendi'nin naklettiği
ne göre büyük bir zat, kadınlarla bir ara
da bulunmanın ve sernam kendisine za
rar vereceğini, namahreme bakmanın 
caiz olmadığını söyleyince Evhadüddin, 
"Ben Hak'tan gayri hiçbir şeye bakmam" 
diye cevap vermişti (Nefl:ıatü'r-rüf:ı, s. ı ı Ol 
Evhadüddin'in, Allah'ın cemalini varlıklar
da temaşa etmenin verdiği bir hal olan 
ve fiziki bir anlam taşımadığı söylenen 
bu tavrı suistimaliere yol açacağı endişe
siyle tenkit edilmiştir . cAvarifü'l-macarif 
müellifi Şehabeddin es-Sühreverdi onun 
için "bid'atçı" ifadesini kullanmış, Mev
lana ve kendisiyle aynı şeyhin, Rükned
din-i Sücasi'nin müridi olduğu kaydedi
len Şems-iTebrizide bu meşrebi sebe
biyle Evhadüddin ·i tenkit etmişlerdir. 

Son zamanlarda yapılan bir araştırma
da (Mikail Bayram, Şeyh Evhadüddin Ha
mid el -Kirmani ve Evhadiyye Tarikatı, Kon
ya 1993 ı Evhadüddin- i Kirmani'nin Ahi 
Evran'ın kayınpederi ve Evhadiyye adlı 

bir tarikatın kurucusu olduğu ileri sü
rülmüşse de müşahhas deliilere dayan
mayan bu görüşleri ihtiyatla karşılamak 
gerekir. 

Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulu
nan bir mecmuanın (Ayasofya, nr. 291 O) 
baş tarafında Evhadüddin'in bazı nasi
hatleri, bir mev'izası, biri Halife Müstan
sır- Billah'a olmak üzere birkaç mektubu 
bulunmakta, daha sonra ruhaileri baş
lamaktadır. Burhan b. Ömer tarafından 
730 ( 1330) yılında Aksaray' da istinsah 
edilen mecmuada Evhadüddin'in adı bi
linmeyen bir kişi tarafından derlenen 
1731 ruhaisi yer almaktadır. Esere Fe
va,id-i Şey{] Evhadüddin adını veren 
derleyici ruhaileri tevhid, şeriat. tasav
vuf, nefis temizliği, aşk, müşahede vb. 
konularda olmak üzere on iki bölüme 
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ayırmıştır. Genellikle Farsça olan bu ru
baflerin 120'si B. M. Weischer tarafın
dan "Awhaduddln-i Kirmanı und Seine 
Vierzeites" (Isi., LVI, 1976) adıyla Alman
ca'ya, B. M. Weischer ve P. L. Wilson ta
rafından da Heat's Witness: The Sufi 
Qatrains of A whaduddin Kirmani (Tah
ran 1978) adıyla ingilizce'ye çevrilmiştir. 
Cami ve ondan naklen diğer bazı müel
lifler Şemseddin ei-Kirmanf'ye ait Mis
baJ:ıü'l-ervaJ:ı adlı eseri Evhadüddin'e 
atfetmişlerdir. Evhadüddin ·in Anadolu 
Selçuklu tarihi bakımından önemli bilgi
ler ihtiva eden ve müellifi bilinmeyen me
nakıbnamesinin yazma nüshası Süley
maniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır 
(Nafiz Paşa , nr. ı 199). Eseri Bedfüzzaman 
FürQzanfer yayımiarnıştır (Tahran 134 7 
hş. ) . Menakıbnamenin Gelibolulu Muh
yiddin tarafından yapılan Türkçe tercü
mesi Konya'da Koyunoğlu Müze ve Kü
tüphanesi 'ndedir (nr. 21 06) 
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EVHADÜDDİN-i MERAGi 
( .}:-!_,.. .:ı;...U I ..~>y i ) 

Evhadüddln (Rüknüdd!n) 
b. Hüseyn -i Meragl-i İsfahanl 

(ö. 738 / 1338) 

İranlı mutasavvıf şair. 
__j 

673 'te (1274) Azerbaycan'ın Meraga 
şehrinde doğdu. Bundan dolayı Meragr 
veya Meragai, babası isfahanlı olduğu 
ve kendisi de bir süre bu şehirde otur
duğu için isfahani nisbelerini aldı. Bazı 
kaynakların, onun başlangıçta Safi olan 
mahlasını bırakıp Evhadi mahlasını al
masını. devrin tanınmış safilerinden Ev
hadüddin-i Kirmanf'ye intisap etmesine 
bağlamaları doğru değildir. Zira 673'te 
( 1274) doğan Evhadüddin-i Meragl'nin 
635'te (1238) ölen Evhadüddin-i Kirma
ni'ye bizzat intisap etmesi mümkün de
ğildir. Bu intisap olayı, Evhadüddin-i Me
ragl'nin Evhadüddin-i Kirmanf'ye manen 
intisap etmesiyle açıklanabilir. Eserlerin
den iyi bir tahsil gördüğü anlaşılan Ev
hadüddin, uzun seyahatlerden sonra yer
leştiği Meraga'da başta ilhanlı hüküm
darlarından EbQ Said Sahadır Han ol-

mak üzere bazı devlet adamları tarafın
dan himaye edildi. Evhadüddin Meraga'
da öldü ve burada defnedildi. Mahmud 
Perruh onun hakkında Ahval ü Aşar-ı 
EvJ:ıadi-i İşfahdni (Meşhed 1335 hş ) adlı 
bir monografi kaleme almıştır. 

Daha çok mersiye ve gazel türünde 
başarılı olan Meragi, manzumelerinde 
genellikle dini. ahlaki ve tasawufi konu
ları işlemiştir . 

Eserleri. 1. Divan. Yaklaşık 1 0.000 be
yitten ibaret olan divanı, çoğu EbQ Said 
Sahadır Han ile Vezir Gıyaseddin Mu
hammed'i öven kaside, gazel, terciibend, 
terkibibend ve rubaTierden meydana gel
mektedir. Eser Seyyid YQşa · (Ma dr as ı 951) 
ve Hamid Seadet (Tahran ı 340 hş. ) tara
fından neşredilmiştir. 2. Dehname (Man

tıku ' l- 'uşşak:). 600 beyit civarında olan 
bu tasawufi mesnevi 706'da (1307) Fah
reddin-i lraki'nin aynı adı taşıyan mes
nevisine nazire olarak yazılmıştır. Aşık 
ile maşukun mektuplaşmaları tarzında 
kaleme alınan eser. Nasirüddin-i TOsi'
nin tarunu Vecihüddin Yusuf'un isteği 

üzerine ve onun adına yazılmıştır. Deh
name Mahmud Perruh tarafından ya
yımlanmıştır (Meşhed 1335 hş.). 3. Cam-ı 

Evhadüddin- i Mera gl divan ının ilk iki sayfası (Nuruosmaniye K tp ., nr. 4195) 


