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The Encyc/opaedia of islam ' ı n yeni edisyonunun kapağ ı 

maddelerin birçoğu yeniden yazdırılmış 
veya bunlara yeni bilgiler eklenmiştir. An
cak J . Schacht' ın fıkıhla , W. Barthold'un 
Orta Asya ile, V. Minorsky'nin İran tari
hi ve coğrafyasıyla ve A. J. Wensinck'in 
İslam kültürüyle ilgili maddeleri gibi bir 
kısım maddeler aynen korunmuş. sade
ce bibliyografya ve bazı bilgi ilaveleriyle 
zenginleştirilmiştir. 

Yeni edisyanun ilk üç cildi için yayım
lanan Supplement'e (ı 980) yeni teklif 
edilen veya yazarından geç gelen mad
delerle yeni ölen şahıslar için yazdırılan 
biyografi maddeleri alındı. W. C. Brice'a 
bir tarih atıası hazırlama görevi verilir
ken J . D. Pearson ve Hilda Pearson·a ön
ce 1-lll. ciltleri (1979) , daha sonra IV-V. 
ciltlerle Supplement'in ilk altı fasikülü
nü kapsayacak şekilde indeks hazırlatıldı 
(ı 989). 1991 'de E. van Donzel'in yeniden 
gözden geçirdiği ilaveli indeks, 1993 'te 
de P. J. Bearman'ın hazırladığı konular 
indeksi yayımlandı. 

The Encyclopaedia of Islam 'da (El 1 ) 

görülen İslam ' ın temel kavram ve esas
larına yönelik art niyetli ve taraflı bakış 
açısı yeni neşirde de büyük ölçüde de
vam etmekte, ancak bazı maddelerdeki 
yanlış bilgi ve asılsız iddialara bu neşir
de yer verilmediği görülmektedir (mese
la "'Abd Allah b. al- 'Abbas" ve "Djamra" 
maddeleriyle ilgili olarak bk. DiA, 1, 77; VII , 

184 

340). Böyle geniş çaplı bir eserde bulun
ması bir ölçüde normal karşılanabilecek 
olan bazı hatalar yanında klasik kaynak
lardaki metinleri yanlış okuma ve anla
rnalara (bk. Danişname-i i ran ve islam 

[nşr İhsan Yarşatırl, naşirin mukaddimesi, 
1, 20). bir kısmının ön yargılardan kay
naklandığı anlaşılan ilmi hata ve asılsız 

iddialara (bunlarla ilgi li bazı tenkitler için 
bk. DiA, 1, 115-1 16 ; ll , 76; IV, 25, 36; VII, 
204, 230, 340, 378). karşılığı bulunmayan 
atıflara (mesela "Bughra Khan", "J:).iahiin 
Shah", "J:).ianfida KhatÜİı") ve tekrar ya
zılmış maddelere (mesela, "'Imad!" Illi , 
11 61; Suppl., s. 4161. "al-Agjdab!" [1, 207; 

lll , 696; Suppl., s. 3801. "Ghazı Miyiin" 111. 
1047- 1048; VI, 783-7841) rastlanmakta
dır. Bunlardan başka birçok maddenin 
ve madde olarak alınan bazı şahıslarla 
eserleri hakkında verilen bilgilerin de 
yetersiz kaldığı görülmektedir (mesela 
"Akhira", "Bukhar!", "Ahil Dharr", "Abu 
Da'ud" l. İlk edisyonda yapıldığı gibi me
tin içerisinde sık sık kaynak gösterilme
sinin okumayı engellediği ileri sürülen 
eleştiriler arasındadır. Ayrıca yine birin
cisinde olduğu gibi maddeler farklı dil
lerde yazıldığı için yapılan çeviriler sıra
sında önemli kayıplara uğramış ve za
man zaman hatalı tercüme edilmiştir 

(mesela "Abu Yusuf", ı [ing.L 164 b, son
dan ikinci sa tır 1 1 IFr.L 169b, 19. satır ve 
"lbn Rushd", lll [İ ngl. 918b, 37-38. satırlar 1 
lll [Fr.L 942b, sondan 7-8. sat ı rları Ancak 
ansiklopedinin bu ikinci baskısı birincisin
den çok daha ileri seviyede ilmi bir eser
dir ve özellikle araştırmacılar için vazge
çilmez bir kaynak teşkil etmektedir. 

Daha önce belirtildiği gibi Urduca ter
cümede maddelerin önemli bir kısmı ikin
ci baskıdan alınmıştır. iran'da sonuçsuz 
kalan The Encyclopaedia of Islam ' ın 
(El 1 ı Farsça'ya çevrilmesi teşebbüsün
den sonra İran kültür ve tarihiyle ilgili 
maddelerin de ilavesiyle Büngah-ı Ter
cüme ve Neşr-i Kitab adlı kurum tara
fından yeni edisyanun Farsça 'ya tercü
mesine başlanmış ve Danişname-i !ran 
ve İsldm adı verilen bu tercümenin elif 
harfine ait dokuz fasikülü 1975-1978 yıl
ları arasında, 1 O. fasikülü 1982'de ve 11. 
fasikülü de (son md. "Erdebil" ) 1991'de 
yayımlanmıştır. Bu arada 1984 yılında 
kurulan Bünyad-ı Dairetü ' l-maarif-i is
lami adlı bir müessese, ansiklopedinin 
adını Danişname -yi Cihdn-ı İslam şek
line çevirerek kısmen telif, kısmen diğer 
ansiklopedilerden (iA, Ef2, U DM i, Elr. , DiA) 

tercüme yoluyla ve elif harfini atlayarak 

ba harfinden itibaren bir ansiklopedi çı
karmaya başlamış ve henüz üç fasikül 
yayımiarnıştır (Tahran 1990- ı 993). 

BİBLİYOGRAFYA : 

The Encyclopaedia of Islam (first edition), 
1-V, Le iden 1913-36; Eşref Edib, İslam Ansik· 
lopedisi, istanbul 1940; Prospectus of the En
cyclopaedia of Islam in Urdu, Lahare 1953 ; 
Danişname-i i ran ue islam (nşr. ihsan Yarşa
t ı r) , Tahran 1354 hş., naş i ri n mukaddimesi, 1, 
9-33; Ahmed ismailoviç, Felsefetü'l ·is tişraK: ue 
eşeruha fi'l· edebi'/· 'Arabiyyi'l· mu 'aş ır, Kah i· 
re 1980, s. 567·571; Enver ei-Cündi, Sümamü'l· 
istişraf<: ue'l -müsteşrif<:in, Beyrut 1405 / 1985, 
s . 17·20; Ayhan Aykut. Türkiye'de Ansiklope· 
dieiliğin Doğuşu ue Gelişmesi (yüksek lisans 
tezi, 1989), iSAM Ktp., nr. 9666, s. 75·91 ; M. Ha
midullah. "The Urdu Edition of the Encyclo
paedia of Islam", Wl, Vl/3·4 (1961), s. 244· 
24 7; A. N. Md. Khalidi , "Urdu Encyclopaedia 
of Islam", /C, XXXVI/I ( 1962), s. 79-81; E. van 
DonzeL "The Encyclopaedia of Islam", Newslet· 
ter, sy. 5, Leiden 1991 , s. 55 ; a.mlf., "Maw
sü 'a", El2 (ing), VI, 908 ·910; Orhan F. Köprü
lü. "İslam Ansiklopedisinin Mahiyet ve Kıy
meti", Diyanet Dergisi, Xll /3 (1973), s. 161· 
162; C. E. Bosworth. "The Encyclopaedia of 
Islam", New Books Quarterly, 1/2·3, London 
1981, s. 8-1 O; Ahmet Zeki Özgöer, "İslam An
siklopedisine Dair", islamr Araştırmalar, ll / 
6, Alikara 1988, s. 68· 73 ; M urtaza Es' adi, "Ta
lı'a-i Dfuıişname-i Cihan-i İslam", Neşr· i Da· 
niş, Xl/ 1, Tahran 1369 / 1990·91 , s. 42; Ahmed 
ei-Ayid. "Da' iretü' l-ma'arifi'l- İslfuniyye as
lün min uşfıli'l-mu'cemi'l- 'Arabiyyi't -tarl!Jl", 
ei-Mu'cemü'l· 'Arabiyyi't·tarfl)f, Tunus 1991 , 
s. 41·59; TDEA, IV, 421·423; Ehsan Yarsha
ter, "Diines -nama -ye İran wa Eslam", Elr., VI, 
652·653. Iii KEMAL KAHRAMAN 
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ENDAzE 

(bk. ARŞlN). 

ENDELÜSİ 
( _,..ı...;~\ ) 

Ebü'I-Hakem Ubeydullah (Abdullah) 
b. el-Muzaffer b. Abdiilah 

b. Muhammed el· Bahill el· Endelüsl 
(ö. 549 / 1155) 

Endülüs asıllı 
edip, hekim ve filozof. 

_j 

ı 

_j 

486 (1093) yılında Meriye'de (Almeria) 
doğdu. Hakim ei-Mağribi diye de tanı
nır. Hayatının ilk dönemleri hakkında bil
gi yoktur. Otuz dört yaşında iken hacca 
gitmek amacıyla Endülüs'ten ayrıldı. İki 
yıl sonra tekrar hacca gitti. Bunu takip 
eden yıllarda Dımaşk, Kahire ve İsken
deriye'de öğrenim gördü. Doğuya yap
tığı seyahat sırasında uğradığı ve öğ

renim gördüğü bu yerlerde tıp , geomet-



ri, astronomi ve felsefe alanında önemli 
mesafeler katettiği anlaşılmaktadır. Da
ha sonra dönemin kültür merkezi Bağ
dat'a geçtiğinde henüz entellektüel bir 
şahsiyet olarak ün yapmamıştı. Bağdat 
sokaklarında bir devlet yetkilisinin Ök
lid geometrisi öğrenmeye çalışan oğluy

la tanışması ve onun hocası olmasıyla 
adını duyurdu. Akli ilimlerde kendisini 
kabul ettiren Endelüsi giderek artan bir 
öğrenci akınına uğradı. Birçok ünlü kişi
ye ders verdi. Bunların arasında İbnü's
Salah adıyla tanınan Ebü'l- Fütüh en
Necm (Necmeddin) b. Seri gibi mantık, 
matematik ve tıpta isim yapm·ış simalar 
da vardı. Gittikçe artan şöhretinin ken
disine kazandırdığı sosyal çevre saye
sinde Selçuklu ordusunun seyyar hasta
hanesine hekim olarak getirildi. Bura
da, sabık Bağdat başkadısı olup daha 
sonra adı geçen hastahanede hekim ola
rak bulunan İbnü'I-Murahhim ile çalıştı 
ve daha ziyade eczacılıkla meşgul oldu. 
Bağdat'ta şartlar aleyhine dönünce işini 
bırakıp Dımaşk'a gitti. Şehirde bir ecza
hane ve muayenehane açarak mesleği
ni sürdürdü; 4 veya 6 Zilkade 549'da 
( 1 O veya 12 Ocak 1155) ölünceye kadar 
burada ikamet etti. Bu ikameti süresin
ce edebi bir şahsiyet olarak da ün yap
tı. Hekimlik ve eczacılıkla geçimini te
min ettiği için ilim ve sanata bol vakit 
ayırabildiği anlaşılan Endelüsi'nin mü
zikle uğraştığı ve ud çaldığı da belirtil
mektedir. 

Karakter itibariyle mizaha ve eğlen
ceye düşkün olan Endelüsi, o dönemde 
Türk yönetimi altında bulunan Dımaşk'ın 
önde gelen devlet, ilim ve sanat adam
larına yazdığı mersiyeleriyle ünlüdür. 
Kaynaklarda belirtildiğine göre mizah 
anlayışı henüz hayatta bulunan, ancak 
Endelüsfye göre ölmeyi hak etmiş olan 
ünlü kişilere mersiye yazacak kadar ge
niş ve etkileyiciydi. Tek eseri olan Neh
cü '1- vecja 'a li- üli'l-l].ala 'a adlı divanı
nın aynı ince alayların gizlendiği mersi
yelerle dolu olduğu ve bu mersiyelerin 
kendisinden sonra Efdalüddevle laka
bıyla tanınan oğlu Ebü'I-Mecd b. Ebü'I
Hakem tarafından şerhedildiği kayde
dilmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbnü"l- Kıfti, Tarfl].u ' l· 'ulema' (Lippert), s. 
404-406; İbn Ebü Usaybia, 'Uyanü'l-enba', s. 
614-627; İbn Hallikan. Vefeyat, lll , 123-125; 
Makkari. Ne{hu't-tfb, lll , 133-136, 637-639; Su
ter. Die Mathematiker, s. 121; Zirikli, el-A' lam, 

· N, 355; Ferid Vecdi. Df\1, ı , 694-695. 
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ENDERABi 
( ~G..u~ı) 

Ebu Abdiilah Ahmed b. Ebi 
Ömer ei-Enderabl 

(ö. 470 / 1077) 

Kıraat alimi. 
_j 

Afganistan şehirlerinden Enderablı

dır. Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Ahmed ez-Zahid lakabıyla da anılır. Ho
calarının çoğu Nişaburlu olduğuna göre 
öğrenimini ve özellikle kıraat ilmindeki 
ihtisasını bu şehirde tamamladığı söy
lenebilir. Ebü Ca'fer Ahmed b. Ebü Ah
med el-Merverrüzf' den Ebü Müzahim 
Müsa b. Ubeydullah ei-Hakani'nin kıra
atle ilgili "kaside-i raiyye"sini rivayet et
miş; Ebü Bekir Ahmed b. Hasan'dan Ebü 
Ca'fer, Nafi' b. Abdurrahman, İbn Amir, 
Ebü Amr b. Ala ve Asım b. Behdele'nin; 
Ebü Ali Hasan b. Hüseyin ei -Buhari'den 
Ebü Amr b. Ala, Asım ve Ali b. Hamza 
ei-Kisai'nin; Ebü Osman Said b. Muham
med ei-Bahiri'den Nafi', İbn Kesir ve 
Asım'ın; Ebü'I-Kasım Abdurrahman b. 
Ahmed ei-Attar'dan Ya'küb ei-Hadra
mi'nin; Ebü Bekir Muhammed b. Ab
dülaziz ei-Hiri'den Ebü Ca'fer'in; Ebu 
Abdullah Muhammed b. Ali ei-Habba
zi'den Nafı' ve Ebu Ca'fer'in ; Ebu Man
sur Nasr b. Bekir ei-Mihranfden de Ham
za ve Kisai'nin kıraatlerini muhtelif ta
rikleriyle öğrenmiştir. Ayrıca Ebü'I-Hasan 
Ali b. Muhammed ei-Hazza'dan Kur'an'ın 
tamamını birkaç defa okuyarak kıraatle 
ilgili bilgilerini pekiştirmiştir. 

Enderabi hadisle de ilgilenmiş, Ebü 
Said Muhammed b. Ali ei-Haşşab, Ebü 
Amr Muhammed b. Yahya b. Hüseyin, 
Ebu Mansur Nasr b. Bekir ei-Mihrani, 
Hakim en-Nisaburi gibi alimlerden ha
dis rivayet etmiştir. 

Kur'an ilimleri ve özellikle kıraat ala
nında devrinin önde gelen alimlerinden 
olan Enderabi, Yaküt'un tesbitine gö
re 20 Rebiülewel 470'te ( 11 Ekim 1 077) 
vefat etti. İbnü'I-Cezeri ise onun SOO 
( 11 06) yılından sonra öldüğünü kaydet
mektedir. 

Eserleri. Enderabfnin günümüze ula
şan tek eseri el-liaJ:ı • fi'l-lp.ra, at'tır. 
Elli üç babdan meydana gelen ve Kur'an 
ilimlerine dair pek çok konuyu ihtiva et
mesiyle kendi türünde ilk kaynaklar ara
sında sayılan eserin bilinen yegane nüs
hası İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'n
de kayıtlıdır (AY. nr. 1350). el-l:iaJ:ı.'ın bi
rinci babı Ahmed Nusayyif ei-Cenabi ta
rafından Fe:ia ,ilü'l-~ur, an ve ehlihi 

ENDERUN 

ve ahlakuhüm, otuz ikinci babı da Kı
ra, atü ·ı~ ~urra, i'l- ma 'nltfn bi-rivaya
il 'r- ruvati '1 - meşhılrin adıyla neşredil

miştir (bk bibl.) . İbnü'I-Cezeri. Endera
bi'nin İl].tiyaru Ebi 'Ubeyd ve İl].tiyaru 
Ebi f[atim adlı iki eserinden daha söz 
etmekteyse de bunların günümüze inti
kal edip etmediği bilinmemektedir. Kı

ra, atü 'l-~urra ,i'l-ma 'rutin bi-rivaya
ti'r-ruvati'l-meşhılrin adıyla neşredilen 

bab içinde yer alan (s 142-146, 151-154) 

ve "İI]tiyaru Ebi 'Ubeyd el-ı:<asım b. Sel
lam", "İI]tiyaru Ebi Hatim Sehl b. Muı:ıam
med" başlıklarını taşıyan bölümler bu 
iki eserin özeti olmalıdır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Enderabi, Kıra' atü'l-kurra' i' l-ma 'ra{rn bi
rivayati 'r-ruvati'l-meşhürfn (nşr. Ahmed Nu
sayyif el -Cenabi). Beyrut 1405 j 1985, nilşirin 
mukaddimesi, s. 13-35 ; a.mlf .. Feia' ilü 'l-Kur'an 
ve ehlihf ve al].lakuhüm (nşr. Ahmed Nusayyif 
el-Cenabi, MMİ!r, XXXVIII 11408/ 19871 için
de), nilşirin mukaddimesi, s. 190-206; Yakut. 
Mu'cemü 'l-üdeba', IV, 185; İbnü'I-Cezeri. Ga· 
yetü 'n-nihaye, 1, 93; Ahmed Nusayyif ei-Cena
bi, "el-Izah fi'l-kıra'at Ii'l-Enderabi", f\1f\1f\1A 
(Küveyt). XXIX (1405/ 1985), s. 219-252. 
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ı.ı ALi RızA TEMEL 

ENDERUN 

( ü.»..U\) 

Osmanlılar'da 

idari ve askeri kadronun 
yetiştirilmesi için teşkil edilen 

saray eğitim kurumu. 
_j 

Osmanlı Devleti'nde XV. yüzyıl orta
larından itibaren medrese dışında en 
önemli resmi eğitim kurumu niteliği ta
şır. Daha ziyade mülki ve askeri idareci
lerin yetiştirildiği bu mektep, Osmanlı 
merkez ve taşra bürokrasisine gerekli 
insan gücü kaynağını oluşturmak için 
kurulmuştur. Bu vasfı ile resmi Osmanlı 
ideolojisi veya zihniyetinin öğretilip ge
liştirildiği temel eğitim birimini teşkil 

ettiği gibi idari ve siyasi hedeflerin tayi
ninde, devletin ana kurumlarının işleyi
şinde önemli bir yere sahip olmuştur. 

Enderun'un ll. Murad veya Fatih Sultan 
Mehmed dönemlerinde açılmış olduğu 
şeklinde iki ayrı görüş ileri sürülmektey
se de ll. Murad zamanında Edirne Sara
yı'nda teşkil edildiği. ancak gerçek teşki
latma Fatih döneminde kavuştuğu söy
lenebilir. Böyle bir kurumun teşkilinde 
esas hedef, askeri temele dayanan Os
manlı Devleti'ne yetenekli kumandan ye
tiştirmek ve devamlı büyüyen ülkenin 
farklı din, dil ve kültürlere mensup kitle-
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