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EBÜ UBEYD el-BEKRİ 
( ..s_A I ~Y.f ) 

Abdullah b. Abdilaz!z 
b. Muhammed b. Eyyı1b b. Amr 

el-Bekr! el- En delüst 
(ö. 487 / 1094) 

Endülüslü 
meşhur coğrafyacı ve edip. 

..J 

Doğum tarihi tam olarak bilinmemek
tedir. Her ne kadar P. Gayangos kesin 
tarih vererek onun 432 (1040) yılında 
doğduğunu söylüyorsa da bu doğru de
ğildir. Çünkü Ebü Ubeyd 487'de (1094) 
vefat ettiğinde seksen yaşının üzerin
deydi. Ayrıca onun 443 ( 1 051) yılında 

Kurtuba'ya (Cordoba) ilk gelişinde otuz 
yaşını geçmiş olduğu tahmin edilmek
tedir. Ebü Ubeyd'in doğum yeri hakkın
da da ihtilaf vardır. Ancak son araştır
malar onun Kurtuba 'da değil İşbiliye ' 
nin (Sevilla) batısında yer alan Şeltfş ' te 

(Saltes) doğmuş olduğunu ortaya koy
muştur. 

Bekir b. Vail ' in soyundan geldiği için 
Bekrf ni s besiyle meşhur olan Ebü Ubeyd'in 
Endülüs'e yerleşen ataları ilimleri ve ida
recilikleriyle temayüz etmişlerdi. Büyük 
dedesi Eyyüb b. Amr el -Bel<ri önce me
zalim mahkemesi başkanlığı yapmış, 

daha sonra Amiriler döneminde Velbe 
(Huelva) ve Şeltiş ' e vali tayin edilmiştir. 

Ondan sonra bu görevi kardeşi Ebü Zeyd 
Muhammed üstlenmiştir. Ebü Ubeyd'in 
babası izzüddevle Abdülaziz ise Endü
Iüs Emevi idaresinin son yıllarında orta
ya çıkan karışıklıklardan istifade ede
rek 403'te (101 2) bağımsızlığını ilan et
miştir . 443 ( 1051) yılına kadar bağım
sızlığını muhafaza eden İzzüddevle. bu 
tar ihte mülükü't-tavaifin en güçlüsü 
olan Abbadfler'in Velbe 'yi istila etme
ler i, Şeltfş' i de 10.000 miskal altın kar
şılığında satın almaları üzerine. arala
rında Ebü Ubeyd'in de bulunduğu aile 
fertlerini alarak Kurtuba'ya gitmiş ve 
Cehverfler'den Ebü' l-Velid Muhammed 
b. Cehver'in himayesinde oraya yerleş
miştir. 

Ebü Ubeyd Şeltiş'te başladığı tahsil 
hayatına , başta Kurtuba olmak üzere 
Endülüs 'ün çeşitli ilim merkezlerinde 
devam etti. Bu sırada Endülüs 'te mü
lükü't-tavaif arasındaki ihtilaf ve sa
vaşların sebep olduğu siyasi istikrar
sızlığa rağmen ilmi ve kültürel hayatta 
son derece hareketli bir dönem yaşan

maktaydı. Zengin bir aileye mensup ol
duğu için kendisini sadece ilme veren 

Bekrf. Kurtuba'da ve Kurtuba dışında 

meşhur birçok alimden ders aldı. Ancak 
hocalarından sadece birkaç tanesinin 
ad ı bilinmektedir. Bunlardan biri. "ta
rihçilerin sultanı " olarak nitelendirilen 
İbn Hayyan olup öğrencisinden övgüyle 
söz eder. Bilhassa Endülüs tarihi hak
kında İbn Hayyan'dan geniş ölçüde fay
dalandığı anlaşılan Ebü Ubeyd, dönemin 
önde gelen alimlerinden İbn Abdülber 
en-Nemerl el-Kurtubl'den fıkıh ve ha
dis okuyup icazet aldı. Meriye ·de (Aime
ria) bulunduğu sırada ise bir taraftan 
Emir Mu'tasım b. Sumadıh'ın himaye 
ve desteğine mazhar olurken diğer ta
raftan İbnü'd-Delal diye tanınan Endü
lüslü meşhur coğrafya cı Ebü' I-Abbas Ah· 
med b. Ömer el-Uzrl ile görüşerek coğ
rafya bilgisini arttırdı. 

Ebü Ubeyd el-Bekri, aşırı derecede 
kitap toplama ve okuma meraklısı bir 
kimse olarak da temayüz etmiştir. Kay
naklar, onun çok sayıda kitap toplayıp 
okuduğunu ve bunları bez kılıflar içinde 
sakladığını belirtmektedir. Her ne kadar 
fıkıh ve hadiste icazet almış, şiir, edebi
yat ve hatta batanikle ilgilenmişse de 
coğrafyaya daha fazla zaman ayırmış

tır. Kendisinden önceki ve sonraki bir 
çok coğrafyacıdan farklı olarak seyahat 
etmemiş ve Endülüs dışına çıkmamıştır. 
Bununla beraber eserlerindeki coğrafi 

malumat son derece zengin. ayrıntılı ve 
doğrudur. 

Bekrl. Endülüs'te daha sonra meşhur 
olacak birçok kimseye hocalık yapmış
tır. Bunlar arasında. edebiyat ve kita
bet alanlarında temayüz eden ve bir sü
re vezirlik de yapan Ebü Bekir Muham
med b. Abdülmelik el-Lahml. Ebü Talib 
Abdülcebbar b. Asbağ el-Kureşf. Sa 'd 
b. Ahmed b. Abdülber ve kendi adını ve 
künyesini taşıyan bir torun u sayılabilir. 

Ebü Ubeyd, zekası ve ilmi kapasitesi 
sayesinde Endülüs'ün meşhur uleması 

arasına girmiştir. Abbadller'in son emi
r i Mu'temid b. Abbad ' ın , Tuleytula ' nın 

(Toledo) istilasından sonra Kastilya Kral
lığı ' nın artan baskılarına karşı Endülüs'e 
yardım etmesi için Murabıt Hükümdan 
Yüsuf b. Taşffn'e gönderdiği elçilik he
yetinde Bekrl de yer alıyordu . Merakeş' 

ten döndükten sonra bir süre İşbfliye' 
de oturan Bekrl, Murabıtlar' ın Kurtuba'
yı yeniden Endülüs'ün idari merkezi ha
line getirmelerinin ardından buraya yer
leşti ve 487 Şewalinde (Ekim 1094) ve
f at etti. 

Eserleri . Ebü Ubeyd el-Bekrl coğraf
ya. dil ve edebiyat. din. bot anik vb. sa-
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halarda birçok eser telif etmiştir. Günü
müze ulaşan eserleri şunlardır: 1. M uc
cem me'sta ccem min esmd ,i'l -bilad 
ve 'l-mevai/ (mevakı < ) . Bir coğrafya 
ansiklopedisidir. Müellif bu eserini, ge
rek Cahiliye şiirinde gerekse Kur'an'da 
ve hadis edebiyatında zikredilen Arap 
yarımadasına ait birçok yerin tarih ve 
coğrafyası hakkında bilgi vermek. imla 
ve telaffuzunda zamanla meydana ge
len yanlışları düzeltmek maksadıyla ka
leme almıştır. Eserin mukaddimesinde 
Arap yarımadasının sınırları . Hicaz, Tiha
me ve Yemen gibi bölgeleri. muhtelif 
kabileleri ve bu kabilelerden kaynakla
nan göç hareketleri hakkında önemli bil
giler verilmektedir. Bekrl. daha önce sa
dece kamuslarda kullanılmış olan alfa
betik sistemi bilindiği kadarıyla ilk defa 
bir coğrafya kitabında uygulamıştır. Av
rupa'da alfabetik sistemle yazılmış ilk 
coğrafya ansiklopedisi beş asır sonra 
yani XVI. yüzyılda kaleme alınmıştır. Mü
ellif, 784 babdan oluşan bu eserinde coğ
rafya başta olmak üzere edebiyat. ta
rih, slret. hadis, fıkıh ve nesep alanla
rında yazılmış pek çok eserden fayda
lanmıştır. Gerek kaynaklarının zenginliği 
gerekse verilen bilgiler in doğruluğu bu 
eseri. R. Dozy'nin de dediği gibi emsal
leri arasında çok seçkin bir konuma ge-
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tirmiştir. Mu 'cem önce F. Wüstenfeld 
(Das geographische Wörterbuch, Göttin
gen, Paris ı 876- ı 877), daha sonra da Mus
tafa es-Sekka (Mu'cem me'sta'cem, I-IV, 
Kahire ı 94 5- ı 95 ı) tarafından neşredilmiş

tir. z. el-Mesalik ve'l-memalik. İçinde
ki geniş malumat sebebiyle eser bir dün
ya coğrafyası (kozmografi) kitabı niteli
ğindedir. Müellif eserine alemin yaratı
lışıyla başlamakta ve kendi yaşadığı dö
neme kadar gelmektedir. Bu çerçevede 
söz konusu ettiğ i her ülkeyi geniş bir 
şekilde ele almakta, bu ülkelerin sınır
ları, yolları, nehirleri, iklim durumları ve 
şehirleri hakkındaki bilgiler yanında ül
kelerin etnik ve dini yapılarına . halkla
rının örf ve adetlerine. hükümdarlarına 
ve tarihlerinde cereyan eden büyük olay
lara dair çok önemli bilgiler vermekte, 
hatta zaman zaman belgeler sunmakta
dır. Bekrf'nin bu eseri aynı zamanda si
yasi ve sosyal tarih, mezhepler tarihi, 
arkeoloji, etnografya alanlarında değer
li bilgiler ihtiva etmektedir. Bu bilgilerin 
mahiyeti ve sunuluş şekli, müellifin sa
hip olduğu malumat zenginliğini ve ifa
de gücünü göstermektedir. Ayrıca mü
ellifin daha o zaman dünyanın yuvarlak
lığından söz etmesi özellikle dikkat çeki
cidir. Ebu Ubeyd el-Mesalik'i telif eder
ken farklı sahalara ait çok sayıda kay
naktan istifade etmiştir. Yirminin üze
rinde olan bu kaynakların en önemlileri 
arasında Mes'udf'nin Mürı1cü'?"-?"eheb, 
Taberi'nin Tarfl], İbn Kuteybe 'nin el
Ma'arif, İbn Hurdazbih'in el-Mesalik 
ve'l-memalik, İbn Rüste'nin el-A'la
lf.u'n-nefise, Ebü'l-Ferec el-İsfahanf'nin 
el-Eganf, hacası İbnü'd-Delaf'nin Ter
şf'u'l-al]bfir, Muhammed b. Yusuf el
Varrak'ın el-Mesalik ve'l-memalik ad
lı eseri ve yahudi asıllı İbrahim b. Ya'küb 
et-Turtuşf'nin adı tam olarak tesbit edi
lemeyen seyahatnamesi zikredilebilir. 
Müellifin ayrıca Endülüs'le ilgili olarak 
verdiği bilgilerde Kurtuba'daki resmi bel
gelerden faydalandığı an laşılmaktadır. 

el-Mesalik'in kaç cilt olduğu tam ola
rak bilinmemektedir. Eserin günümüze 
ulaşan parçalarının büyük bir kısmı neş
redilmiştir. British Museum'da (nr. 9577) 

Kuzey Afrika ile ilgili bir bölüm,' Mac
Guckin de Slane tarafından el-Mugrib 
if ?"ikri biladi İfrflp.yye ve'l-Magrib: 
Description de l'Afrique septentriona
le (Algiers 1857, 1910) başlığı altında ya
yımlanmış ve Fransızca 'ya da tercüme 
edilmiştir (JA, 1858- 1859; Algiers 1910) . 

Quatremere, daha önce aynı kısmın muh-
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tasar Fransızca tercümesini neşretmişti 
(Notices et extrais des MSS de la BN, Xll, 

Paris 1831, s. 437-664). A. Kunik ve V. Ro
sen, Bibliotheque Nationale 'deki frag
ınandan (nr 5905) Ruslar ve Slavlar'la il
gili kısımları çıkarıp yayımlamışlardır (Iz

vestiya ai-Bekri i drugikh avtorov o Rusi 

i Slavyanakh, Petersburg 1878) . Abdur
rahman Ali el-Haccı, Paris (Bibliotheque 
Nationale, nr. 5905), Fas (Mektebetü ca
mii'l-Karaviyyln, nr. L80 / 390) ve Rabat 
(el-Hizanetü 'l-amme li'l-kütüb ve'l-vesaik, 
nr. 488) nüshalarını kullanarak el-Mesa
lik'in Endülüs ve Avrupa ile ilgili bölüm
lerini Cografiyyetü '1-Endelüs ve A vrub
bfi min Kitabi'l-Mesalik ve'l-memalik 
adı altında neşretmiştir (Beyrut I 3871 
ı 968) . Abdullah Yusuf el-Guneym de ön
ce Cezfretü '1- 'Ara b min Kitabi'l- Me
malik ve'l-mesalik (Küveyt I977) adıyla 

Arap yarımadası , daha sonra Cografiy
yetü Mışr min Kitabi'I-Memalik ve'l
mesalik (Küveyt I 980) adıyla Mısır'la ilgili 
kısımları yayımlamıştır. Nihayet eserin 
günümüze ulaşan kısımlarının bütünü, 
on nüshası esas alınarak A. P. van Leeu
wen ve A. Ferre tarafından neşredilmiş
tir (1 -11 , Tunus 1992). 3. Kitabü't-Tenbfh 
'ala aglfitı Ebf 'Aif if Emalfhi. Müelli
fin, Bağdat'tan Kurtuba'ya göç eden 
meşhur alim Ebu Ali el-Kall''nin el-Ema
lf' deki (bk. ei-EMALI) hatalarını d üzeltti
ği bu eser el-Emalf'nin ikinci baskısı
nın (I-IV, Kahire 1344 / 1926) son cildi ola
rak neşredilmiştir. 4. Sim tü '1- Le' ali if 
şerJ:ıi E mali '1- ~iili. Ebu Ali el- Ka ll'' nin 
dil ve edebiyata dair el-Emalf adlı ese
rinin şerhidir (nşr. Abdülazfz el-Meyme
nl, I-11, Kahire 1354), s. Faşlü'l-malf_al if 
şer hi Kitfibi'l- Emşal. Ebü Ubeyd Ka
sım b. Sellam'ın atasözlerini ihtiva eden 
Kitfibü'l-Emşal adlı eserinin şerhidir 

(nşr. İhsan Abbas - Abdülmecid Abidln, 
Hartum 1958; Beyrut 1971 ). 

Ebü Ubeyd el-Bekrf'nin kaynaklarda 
zikredilen dil ve edebiyat alanındaki eser
leri de şunlardır: el- İJ:ışa' li- tabalf.ati 'ş
şu 'ara', İştilf.alf.u'l-esma', Şifa 'ü 'alf 
li'l- 'Arabiyye, Şılatü'l-mefşı11 if şerhi 
ebyati '1- garibi '1- Muşannef, et- Tedrfb 
ve't- teh?"fb if çlurı1bi aJ:ıvali'l-J:ıurı1b. 

İbn Beşküval. Bekrf'nin Hz. Muhammed'in 
peygamberlik alametlerine dair bir ki
tap yazdığım belirtmekte, ancak ese
rin adını kaydetmemektedir. Ayrıca İbn 
Hayr' ın ifadesine göre Bekrf batanikle 
ilgili olarak Kitfibü 'n- Nebat adıyla bir 
eser daha kaleme almıştır. Fakat bun-

ların da yazma nüshalarına henüz rast
lanmamıştır. 
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