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EVS b. HAVLİ 

( Jy>- .f...r'3ı) 

Ebu Leyla Evs b. Havl! 
b. Abdiilah el-Ensar! el-Hazred 

(ö. 35 / 655 [?]) 

Sahabi. 
_j 

Annesi Cemile bint Übey. münafıklığı 
ile_ meşhur Abdullah b. Übey b. SeiOI'ün 
kardeşidir. İslam'ın ilk yıllarında okuma 
yazma bilen az sayıdaki sahabilerden 
biri olan Evs Hz. Peygamber'in vahiy ka
tiplerindendi. İyi yüzmesi ve ok atmada
ki maharetiyle de bilinirdi. Başta Bedir. 
Uhud ve Hendek gazveleri olmak üzere 
Hz. Peygamber'in katıldığı bütün savaş
larda bulundu. Hicretten sonra ResOl-i 
Ekrem onunla muhacirlerden Şüca · b. 
Vehb ei-Esedi arasında kardeşlik bağı 
(muahat*) kurdu. Evs'in Hz. ömer'le kar
deş yapıldığı ve ResOiullah'ın meclisinde 
onunla gün aşırı nöbetieşe kalarak olup 
biten hadiseleri ve yeni bilgileri birbirle
rine anlattıkları da rivayet edilmektedir 
(ibn Beşküval . 11 . 603). Umretü'l-kaza se
ferinde Kureyşliler ' in muhtemel bir sal
dırısını önlemek için görevlendirilen 200 
askerin başına Hz. Peygamber' in Evs'i 
getirmesi onun iyi bir savaşçı olduğunu 
göstermektedir. Evs b. Havli Hz. Peygam
ber'in naaşının yıkanması. kefenlenme
si ve defnedilmesi işine ensarı temsilen 
bizzat katılmıştır. 

Kaynaklarda. Evs b. Havli'nin Hz. Os
man ' ın şehid edilmesinden önce Medi
ne'de vefat ettiği belirtilmekte. fakat 
kesin bir tarih verilmemektedir. 
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~ MEHMET ALi SöNMEZ 

EVS b. SAMiT 

( ..::.....L..ll .:r. """"! ) 
Karısı Havle bint Malik'i 

boşamaya kalkması üzerine 
zıhar· ayetinin inmesine 

sebep olan sahabi 
(bk. HAVLE bint MALiK). 

_j 

EVSAFÜ 'l-EŞRAF 
( Jl_,.:~l JL.,.,t) 

Nasirüddin-i Tusi'nin 
(ö. 672 / 1274) 

sülukün merhalelerini anlatan 
L Farsça tasavvufi ve ahlaki risalesi. _j 

Müellif bu risalesini, meşhur eseri A./,1-
lQlf.-ı Naşıri'den daha sonra Şemseddin 
Muhammed b. Muhammed el-Cüveyni'
nin isteği üzerine kaleme almıştır. Evşii· 
tü 'J. eşrôf, bir münacat ve kısa bir önsöz
den sonra altı bölüme (bab) ayrılmış, ilk 
beş bölüm de kendi içinde altı kısma (fa
s ıl ) bölünmüştür. TOsi her fasla konuyla 
ilgili bir ayetle başlar . daha sonra o faslin 
konusu olan terimin tarifini verir ve açık
lamasını yapar. Ona göre insan başka
larına muhtaç olduğu için eksik bir var
lıktır. Bu durumu bilen insanda eksikli
ğini telafi ve kendini olgunlaştırma meyli 
doğar. Kişinin olgunluğa ulaşabilmesi için 
mutasawıfların "süiOk" dedikleri faali
yete girişmesi zorunludur. Bunu yapmak 
isteyen kimseye altı şey gereklidir. 

Her biri ayrı bir bölümde incelenen bu 
altı şartın ilki süiOke başlamaktır. Bu 
bölüm. bunun için mecburi olan iman, 
sebat. niyet. sıdk. Allah'a dönüş ve ihlas 
alt başlıklarını ihtiva eder. İkinci bölüm, 
saliki yolundan alıkoyacak engelleri or
tadan kaldırmaya dairdir. Bu bölüm töv
be, zühd, fakr. riyazet. nefis muhasebe
si ve takvii konularına ayrılmıştır. Üçün
cü bölüm sülOkün mahiyeti ve salikin 
bu durumdaki halleriyle ilgili olup hal
vet, tefekkür, havf, reca. sabır ve şükür 
alt başlıklarından meydana gelmiştir. 

Dördüncü bölümün konusu süiOk sıra

sında salikte meydana gelen hallerdir; 
irade, şevk, muhabbet. marifet, yakin 
ve sükOn alt başlıklarını içine alır. Beşin
ci bölüm ilahi yolculuğun sonunda ula
şılan haller hakkında olup tevekkül. rı

za, teslimiyet. tevhid. ittihad ve vahdet 
konularını ihtiva eder. Altıncı bölümde 
süiOkün son basamağı olan fena maka-

te te düm 2 
} t J 

~ııt + !ı+ 
~ i 

ke ka2 tek 2 

te te düm 2 

J J J flr+ + if+ 
i r i 

k e k.a2 tek 2 

EVSAT 

mı anlatılır . Fena son makam olduğu için 
bu bab alt bölümlere ayrılmamıştır. 

Sade bir dille kajeme alınan Evsôfü'l
eşriif'ın İran'da ve İran dışında bazıları 
eksik altmışa yakın yazma nüshası bilin
mektedir. İlk defa taş basması olarak 
neşredilen (Tahran 1226) eser, daha son
ra üçü Bombay, biri Berlin, diğerleri Tah
ran'da olmak üzere on defa basılmıştır. 

Baskıları içinde en iyisi, İmadü'l-küttab 
Mirza Hüseyin Han Sayfi'nin hattıyla olan 
nüshanın faksimile neşridir (Tahran 1345 
hş/ 1966) . Seyyid Nasrullah Takavi tara
fından hazırlanan bu neşir, Muhammed 
Müderrisi' nin bazı Avrupalı filozofların 

ahlak görüşlerine de yer veren yirmi bir 
sayfalık bir önsözüyle eserin Muhammed 
b. AIT-i Cürcani tarafından yapılmış Arap
ça tercümesini de ihtiva etmektedir. Ese
ri daha sonra Necib Mayil-i Herevi üç 
nüshasını esas alarak yayımlamışsa da 
( Meşhed 13611 1981) Seyyid Nasrullah Ta
kavi neşri hala önemini korumaktadır. 
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EVSAT 
( ı.....,.,ı) 

Türk musikisi usullerinden. 
_j 

Arapça 'da "bir şeyin ortası " anlamına 

gelen kelime dini mOsikide en çok kul
lanılan usullerden birinin adıdır. Yirmi 
altı zamanlı ve on üç vuruşlu bir büyük 
usuldür. İçerisinde Türk aksağı bulunan 
iki usulden biri olması önemli bir özelli
ğidir. Bir Türk aksağı, iki safyan ve yine 
bir Türk aksağı. iki safyanın birleşme
sinden meydana gelmiştir. 26 18 'lik bi
rinci ve 2614 'lük ikinci mertebeleri kul
lanılmıştır. Bu mertebelerin şematik gös
terilişi şöyledir : 
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