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ETTAFEYYÝÞ, Ýbrâhim

Miftâ¼u’l-künûz fi’r-reml, Cihân-ı Re-

mel ad lı eser ler yan lış lık la ona nis bet edil-

miş tir (Keş fü’¾-¾unûn, I, 622, 936; II, 1770; 
Broc kel mann, II, 286).

Ev ha düddîn-i Belyânî Risâle tü’l-e¼a-

diy ye si’nde, “Nef si ni bi len rab bi ni bi-

lir” sö zü nü mer ke ze ala rak mut lak tev-

hi de da ir gö rüş le ri ni di le ge tir miş tir. 

Belyânî’nin ta sav vuf an la yı şı nı yan sı tan 

te mel il ke ger çek var lı ğın yal nız ca ve 

mut lak mâna da Hakk’a ait olu şu dur. Do-

la yı sıy la risâle nin ana te ma sı söz ko nu su 

il ke dir ve risâle de ele alı nan bü tün ko nu lar 

bu il ke çer çe ve sin de de ğer len di ril mek te-

dir. Risâle tü’l-e¼a diy ye’de vücûd-adem, 

te cellî-zu hur, ay ni yet-gay ri yet, isim-mü-

semmâ, tev hid-şirk, ten zih-teş bih, fenâ-

bekå, öl me den ön ce öl me, ne fis mer te be-

le ri gi bi ta sav vu fun pek çok na zarî me se-

le si ne kı sa ca de ği nil miş tir. Eser de dik ka ti 

çe ken ko nu lar dan bi ri de Belyânî’nin fenâ 

an la yı şı nın ken din den ön ce ki ba zı sûfîler-

den fark lı olu şu dur. Ona gö re fenâ bir ta-

kım sûfîler ta ra fın dan yan lış an la şıl mış ve 

mâri fe tul la hı el de et me nin yal nız ca fenâ 

ile müm kün ola ca ğı öne sü rül müş tür. An-

cak mâri fe tul la hı el de et mek fenâ ile de ğil 

mâri fe tü’n-nefs ile müm kün dür, bu ise 

fenâdan son ra bekåyı ge rek li kıl mak ta-

dır. Ay rı ca risâle de mut lak tev hid ko nu su-

nun yol aça ca ğı so run lar, hulûl, it ti had ve 

hurûc gi bi ta rih bo yun ca sûfîle re yö nel ti-

len it ham lar ke sin bir dil le red de dil miş tir.

Risâle tü’l-a¼adiy ye’nin pek çok yaz-

ma nüs ha sın da mü el lif ola rak İb nü’l-

Arabî’nin is mi yer al mak ta dır (Mut lak 
Bir lik, haz. Ali Vas fi Kurt, s. 3-43). Muh-

te va ve ko nu ben zer li ği nin yol aç tı ğı bu 

du rum risâle nin ya pı lan şerh, ter cü me 

ve ya yın la rın da da de vam et miş tir. M. 

Chod ki ewicz, ese rin İb nü’l-Ara bî’ye ai di-

ye ti me se le si ni ge niş bir şe kil de ele al-

dı ğı ça lış ma sında risâle nin ke sin lik le İb-

nü’l-Arabî’ye ait ol ma dığı nı söy le miş tir 

(Aw had al-d¢n Balyån¢, s. 17-41). Eser İb-

nü’l-Arabî’ye nis bet edi le rek İsmâil Hak kı 

Bur sevî (Ma ni sa İl Halk Ktp., nr. 5845, vr. 
204-218), Ab dul lah Sa lâ hî Uşşâk¢ (İÜ Ktp., 
TY, nr. 2309), Ali Urfî (İs tan bul Be le di ye si 
Ata türk Ki tap lı ğı, Os man Nu ri Er gin, nr. 
1596), Re ceb Fer dî (İs tan bul Be le di ye si 
Ata türk Kitap lı ğı, Os man Nu ri Er gin, nr. 
82), Mehmed Sü reyyâ es-Sa‘dî (Se li mi-
ye Yaz ma Eser Ktp., nr. 130), Es‘ad Erbîlî 

(nşr. Ali Kadri, İs tan bul 1337, haz. Er can 
Al kan, İs tan bul 2011), Hü se yin Şem si Er-

gü neş (haz. Er can Al kan, İs tan bul 2012), 
Ce mal Bar dak çı (An ka ra 1961), Ab dül-

ka dir Ak çi çek (İs tan bul 1969), Mah mut 
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ÿYu suf Şev ki Ya vuz

– —EVHADÜDDÎN-i BELYÂNÎ
א ) ا ا ( أو

Evhadüddîn 
Abdullåh b. Ziyâiddîn Mes‘ûd

el-Belyânî el-Kâzerûnî
(ö. 686/1287)

Risâletü’l-a¼adiyye 
adlý eseriyle tanýnan sûfî.˜ ™

Kâzerûn’a bağ lı Belyân kö yün de doğdu . 

Kay nak lar da ve fat et ti ğin de yet miş ya şın-

da ol du ğu be lir til di ği ne gö re 616 (1219) 

yı lın da doğ muş ol ma lı dır. VII (XI II) ve VIII. 

(XIV.) yüz yıl la rın önem li mu ta sav vıf ve 

âlim le ri nin de yer al dı ğı bir ai le içe ri sin de 

ye tiş ti. Ai le nin so yu Ab dül kerîm el-Ku-

şey rî’nin şey hi ve ka yın pe de ri olan sûfî 

Ebû Ali ed-Dekkåk’ın oğ lu İsmâil’e ka dar 

uzan mak ta dır. Dinî ve ta sav vufî ilim le ri bir 

Süh re verdî şey hi olan ba ba sı İmâmüd din 

(Zi yâed din) Mes‘ûd’dan tah sil et ti. Ta ri kat 

hır ka sı nı da ba ba sın dan giy di. Dö ne min 

önem li sûfîle rin den Necîbüd din b. Büz-

gaş ve Sa‘dî-i Şîrâzî ile gö rüş tü. Şîraz’da 

Rûz bihân-ı Baklî’nin kab ri ni zi ya ret et ti. 

Mic hel Chod ki ewicz, Lo uis Mas sig non’un 

ver di ği bil gi den ha re ket le, onun Mek ke’de 

İbn Seb‘în’in en meş hur öğ ren ci le rin den 

Ebü’l-Ha san eş-Şüş terî ile kar şı laş mış ve 

bu yol la İbn Seb‘în ve eko lü nün ta sav vuf 

an la yı şın dan et ki len miş ol ma ih ti ma lin den 

söz et mek te dir. Ev ha düddîn-i Belyânî’nin 

kay nak lar da gü nü mü ze ulaş ma yan bir 

di va nı ol du ğu söy len mek te dir. Yi ne ba zı 

kay nak lar da bir ta kım isim, kün ye ve nis be 

ben zer lik le rin den do la yı Riyâ²ü’¹-¹âlibîn, 

bö lü mün de gö rev len di ril di. Bir yan dan 

yaz ma eser le ri tah kik eder ken di ğer yan-

dan te lif eser ler ka le me al dı. 1950’ler den 

1960’lı yıl la rın baş la rı na ka dar Ku zey Af-

ri ka halk la rıy la da ya nış ma teş kilâtla rın da 

ve Ka hi re’de ki Uman İmâmet Bü ro su’nda 

fa al gö rev al dı. Mı sır’da bu lu nan İbâzıy-

ye’ye ait va kıf la rın yö ne ti miy le meş gul 

ol du. 1960’ta Uman Sul ta nı Gålib b. Ali 

el-Umânî ta ra fın dan Bir leş miş Mil let ler 

nez din de Uman’ın gö rüş le ri ni an lat mak 

üze re resmî tem sil ci sı fa tıy la Ame ri ka’ya 

gön de ril di. İb râ him Et ta fey yiş yo ğun fa-

ali yet ler le ge çir di ği ha ya tı nın son la rın da 

ra hat sız lan dı ve 13 Ara lık 1965 ta ri hin de 

Ka hi re’de ve fat et ti, Mı sır din âlim le ri ve 

fi kir ha ya tı nın önem li si ma la rı nın da ka tıl-

ma sıy la kı lı nan ce na ze na ma zı nın ar dın-

dan bu şe hir de def ne dil di. De ğer li eser ler-

den olu şan özel kü tüp ha ne si nin ai le si nin 

elin de bu lun du ğu kay de di lir (Ebü’l-Kåsım 
Sa‘dul lah, V, 379).

Eser le ri. Te lif: Et ta fey yiş’in eserleri nin 

bir kıs mı şun lar dır: 1. el-Farš beyne’l-

İbâ²ıy ye ve’l-ƒavâric. Ese rin özel lik le 

Uman’da çok sa yı da bas kı sı ya pıl mış tır 

(Sîb / Uman 1414/1993). 2. ed-Di£â ye ilâ 

sebîli’l-müßminîn. Mü el li fin ıs lah ve tec-

did ko nu sun da ki gö rüş le ri ni or ta ya koy-

du ğu, mu ha fa zakâr kar şıt la rı nın dü şün-

ce le ri ni red det ti ği bir ça lış ma dır (Ka hi re 
1342/1923). 3. Şer¼u Kitâbi’l-Melâ¼in. 

İbn Dü reyd’e ait ki ta bın şer hi olup Kahi-

re’de ya yım lan mış tır (1347/1928). 4. en-

Naš dü’l-celîl li’l-£ute bi’l-ce mîl. Mu-

ham med b. Ukayl el-Alevî’ nin İbâ zıy ye 

mez he bi ne iliş kin eleş ti ri le ri ne red di ye ola-

rak ka le me alın mış tır (Ka hi re 1924; Uman 
1414/1993). Et ta fey yiş’in 1925-1930 yıll a rı 

ara sın da el-Minhâc’da ve di ğer der gi ler-

de yaz dı ğı ma ka le le ri de bu lun mak ta dır. 

Bu ara da ba sıl ma mış eser le ri nin ol du ğu 

da kay de dil mektedir (eser le ri için bk. Mu£-
ce mü a£lâmi’l-İbâ²ıy ye, II, 24-25).
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EVREN, Ahmet Kenan

yol la nın ca (1961) bir ara is ti fa et me yi dü-

şün düy se de ar ka daş la rı nın tav si ye siy le 

bun dan vaz geç ti. Ar dın dan Er zu rum’da ki 

9. Ko lor du kur may baş kan lı ğı ile Ka ra Kuv-

vet le ri Okul lar Da ire si baş kan lı ğı gö rev le-

rin de bu lun du. Okul lar Da ire si’nde ki va-

zi fe si es na sın da 21 Ma yıs 1963 ta ri hin de 

or ta ya çı kan Ta lat Ay de mir ola yı yü zün den 

yüz ler ce Har bi ye li’nin okul la ili şi ği ke sil-

di. Er zu rum’da ki Üçün cü Or du Ka rargâhı 

Er zin can’a ta şın dı ğın dan Er zin can As kerî 

Li se si ka pa tıl dı.

1964’te tuğ ge ne ral li ğe ter fi eden Ke-

nan Ev ren, Ka ra Kuv vet le ri Okul lar Da ire si 

baş kan lı ğı nı sür dür dü. 1967’de tüm ge-

ne ral li ğe yük se lin ce Is par ta 58. Er Eği-

tim tü men ko mu ta nı ol du. Da ha son ra 

Kon ya’da ki İkin ci Or du kur may baş kan-

lı ğı na ta yin edil di. 1970’te kor ge ne ral li-

ğe ter fi et ti ve Trab zon’da ki 11. Ko lor du 

ko mu tan lı ğı na gön de ril di. Ka ra Kuv vet le-

ri De net le me Ku ru lu baş kan lı ğı ve Ka ra 

Kuv vet le ri kur may baş kan lı ğı va zi fe le ri ni 

ye ri ne ge tir di. Kur may baş kan lı ğı sı ra sın-

da 1974 Kıb rıs Ba rış Ha rekâtı ger çek leş-

ti ril di. 1974’te bi rin ci sı ra dan or ge ne ral 

ol du. Ka ra Kuv vet le ri kur may baş kan lı ğı 

gö re vi ni bir yıl da ha sür dür dü. Or ge ne ral 

Se mih San car’ın Ge nel kur may baş kan lı-

ğı sı ra sın da Ge nel kur may ikin ci baş ka nı 

ol du (1975-1976). Bu gö rev de iken Sov-

yet ler Bir li ği’ne resmî zi ya ret te bu lun du. 

Kıb rıs Ba rış Ha rekâtı’ndan son ra ku ru lan 

Ege Or du su ko mu tan lı ğı na ta yin edil di 

(1976-1977). Bu gö re vin ar dın dan emek li 

olup İz mir’e yer leş me yi plan lı yor du. An-

cak Ka ra Kuv vet le ri Ko mu ta nı Or ge ne ral 

Na mık Ke mal Er sun’un 1 Ha zi ran 1977’de 

Baş ba kan Sü ley man De mi rel ta ra fın dan 

re’sen emek li ye sev ke dil me si üze ri ne 

Silâh lı Kuv vet ler’de ki den ge ler ve kı dem 

ge le ne ği bo zul du, Ev ren’e Ge nel kur may 

baş kan lı ğı yo lu açıl dı. Ka ra Kuv vet le ri ko-

mu ta nı ola bi le cek üç ge ne ra lin ya şa nan 

ter fi bu na lı mı yü zün den emek li olu şuy la 

da ha ön ce al dı ğı iler le me so nu cu en kı-

dem li or ge ne ral ola rak ka lan Ev ren 5 Ey lül 

1977’de Ka ra Kuv vet le ri ko mu tan lı ğı na 

ta yin edil di. Ge nel kur may Baş ka nı Or ge-

ne ral Se mih San car’ın gö rev sü re si nin bir 

yıl uza tıl ma sı na Bü lent Ece vit hü kü me ti-

nin kar şı çık ma sı üze ri ne 7 Mart 1978’de 

Ge nel kur may baş kan lı ğı na ge ti ril di.

Ke nan Ev ren’in Ge nel kur may baş kan lı-

ğı na ge ti ril di ği sı ra da ül ke de ki eko no mik 

du rum gün den gü ne kö tü ye git mek te, 

top lum sal şid det, anar şi olay la rı ve bö lü cü 

fa ali yet ler gi de rek art mak tay dı. Bu ara da 

mey da na ge len Ma raş olay la rı hay li sar-

sı cı ol du. So ğuk sa va şın do ruk nok ta sı na 

ya rım kal ma ma sı için ai le si İs tan bul’a göç 

et ti. Ya zıl dı ğı Ka dı köy Li se si’nde bi rin-

ci yı lı ta mam la ma sı nın ar dın dan girdi ği 

as kerî li se sı nav la rın da ba şa rı lı ol du. Öğ-

re ni mi ne Top ka pı’da ki Mal te pe As kerî 

Li se si’nde de vam et ti. Bu li se yi 1936’da, 

Harp Oku lu’nu top çu as teğ men ola rak 

1938’ de bi tir di ve er te si yıl teğ men li ğe 

yük sel di. Top çu Atış Oku lu’nda ki öğ re ni-

mi ni 1940’ta ta mam la dı. Ağus tos 1942’de 

üs teğ men li ğe ter fi et ti. II. Dün ya Sa va şı 

yıl la rın da Trak ya’da gö rev yap tı. 27 Ma yıs 

1944’te Ala şe hir li Se ki ne Ha nım’la ev len-

di ve bu ev li lik ten üç kı zı doğ du. 1946’da 

kay dol du ğu Harp Aka de mi si’nden 1949’da 

me zun ol du, ar dın dan kur may yüz ba şı lı ğa 

yük sel di (1950). Ge nel kur may Eği tim Şu-

be si Kı sım Âmir li ği’nde ça lış tı (1952-1956). 
Na po li’de ya pı lan NA TO ma nev ra ve tat bi-

kat la rı top lan tı la rı ile eği tim top lan tı la rı na 

ka tıl dı. 7 Ma yıs 1957’de ba ba sı ve fat et ti. 

Yar bay lı ğa ter fi et tik ten son ra İs tan bul’a 

ta yin edil di ve Bi rin ci Or du Ha rekât Da ire si 

baş kan yar dım cı lı ğı na ge ti ril di. Ka ra Harp 

Aka de mi si’nde öğ ret men lik yap tı. Eşi nin 

yön len dir me siy le Ko re’ye git mek için baş-

vu ru da bu lun du. 1958-1959’da 9. Ko re 

Türk Tu ga yı’nda ön ce Ha rekât ve Eği tim 

şu be mü dür lü ğü, ar dın dan kur may baş-

kan lı ğı gö rev le ri ni ye ri ne ge tir di. Bu ra da-

ki ba şa rı lı ça lış ma la rın dan do la yı bir yıl lık 

kı dem ter fi si ala rak dev re ar ka daş la rı nın 

önü ne geç ti. Bu ter fi onun ile ri ki ha ya tın-

da Ka ra Kuv vet le ri ko mu ta nı ve Ge nel-

kur may baş ka nı ol ma sın da önem li rol oy-

na mış tır. 27 Ma yıs 1960 İh tilâli sıra sın da 

Or du Do na tım Oku lu kur may baş kan lı ğı 

gö re vin dey di. Sos yal de mokrat gö rüş le-

riy le bi li nen Ev ren 27 Ma yıs’ı des tek le di, 

fa kat rüt be di sip li ni ne uyul ma dı ğın dan 

be nim se me di. Mü da ha le den son ra ku ru-

lan Mil lî Bir lik Ko mi te si bü tün su bay la rı A, 

B ve C di ye sı nıf lan dır mış tı. A ka te go ri si ne 

gi ren Ev ren, Kon ya’da İkin ci Or du Ha rekât 

Eği tim baş kan lı ğı na ta yin edil di. Muş’ta-

ki 227. Pi ya de Alay ko mu tan lı ğı gö re vi ne 

Sa det tin Bil gi ner (İs tan bul 1983), Se la-

hat tin Al pay (İs tan bul, ts.) ve Ab dül veh-

hab Öz türk (İs tan bul 2007) ta ra fın dan 

Türk çe’ye çev ril miş tir. Hâ lid el-Bağ dâ-

dî’nin ha li fe le rin den Ah med b. Sü ley man 

el-Ervâdî ese ri yi ne İb nü’l-Arabî’ye izâfe 

ede rek şer het miş tir (Mirßâtü’l-£irfân ve 
lüb büh, İs tan bul 1337, trc. Ah met Av ni 
Ko nuk, İs tan bul Be le di ye si Ata türk Ki-
tap lı ğı, Os man Nu ri Er gin, nr. 83, 1804). 
Eser İn gi liz ce (T. H. We ir, Lon don 1901, 
1976; trc. Ce ci lia Twinch, Chel ten ham 
2011), İtal yan ca (Ivan Gus tav Aguéli, 
Ka hi re 1907), Fran sız ca (Ivan Gus tav 
Aguéli, Ka hi re 1911; Pa ris 1977; Mic hel 
Chod ki ewicz, Pa ris 1982) ve Al man ca’ya 

da (Ti tus Burc khardt, Bonn 2004) ter cü-

me edil miş tir. Risâle tü’l-a¼adiy ye, Ali 

Vas fi Kurt ta ra fın dan, M. Chod ki ewicz’in 

eser hak kın da yap tı ğı ça lış ma ve ter cü me 

esas alı nıp Ev ha düd dîn-i Belyânî’ye nis bet 

edi le rek Türk çe’ye çev ril miş tir (Ab dul lah 
b. Mes‘ûd Bel yâ nî, Mut lak Bir lik -Nef si ni 
Bi len Rab bi ni Bi lir-, İs tan bul 2003).
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ÿEr can Al kan

– —EVREN, Ahmet Kenan
(1917-2015)

Türkiye Cumhuriyeti’nin
yedinci cumhurbaþkaný.˜ ™

17 Tem muz 1917’de Ma ni sa Ala şe hir’de 

doğ du. Nü fus ka yıt la rın da bu ta rih 1 Ocak 

1918 ola rak ge çer. Ba ba sı Fâtih Med re se-

si’nden me zun olup çe şit li me mu ri yet ler-

de bu lu nan Hay rul lah Bey, an ne si Na ci ye 

Ha nım’dır. Ru me li kö ken li olan ai le nin ba-

ba ta ra fı Pre şo va lı, an ne ta ra fı Ziş to vi lidir. 

İl ko ku lun ar dın dan or ta oku lu Ma ni sa’da 

pa ra sız ya tı lı oku du. Da ha son ra as kerî 

li se ye git mek is te diy se de ai le si nin ra zı 

ol ma ma sı üze ri ne Ba lı ke sir Li se si’ne kay-

dol du. İlk yı lın da sı nıf ta kal dı. Eği ti mi nin 

Ahmet

Kenan

Evren




