
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. 
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614-627; İbn Hallikan. Vefeyat, lll , 123-125; 
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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. 
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( 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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