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(ö. 1095/1684) 

el-Külliyyat adlı 
eseriyle tanınan Osmanlı alimi. 
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Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. As
ten Kırımlıdır. Kefe müftüsü Şerif Musa 
Efendi'nin oğlu olup 1028'de (1619) bu 
şehirde doğdu. Ası l adı Eyüp'tür. Tahsi
lini Kefe'de tamamladı ve uzun süre bu
rada müftülük yaptıktan sonra davet 
üzerine istanbul'a gitti. Sadrazam Der
viş Mehmed Paşa'nın saygı gösterip ik
ramda bulunduğu KefevY'nin istanbul'a 
gidiş tarihi onun sadrazamlık yıllarına 
1 ı653- 1655) rastlamış olmalıdır. Önce Bir
gi, ardından da Filibe kadılığına gönde
rildi. Filibe'deki görevi sırasında yapılan 
bir şikayet üzerine IV. Mehmed tarafın

dan Kefe'de ikamete mecbur edildi. Kı 

rım Hanı I. Selim Giray'ın aracılığı ile af
fedilen Ebü' ı- Be ka önce istanbul yakı
nındaki İstinye'ye. oradan da istanbul'a 
geldi. Bir süre sonra burada vefat etti 
ve Eyüp Sultan Türbesi yanına defnedil
di. Tuhfetü'ş-şdhdn adlı eserinin Süley
maniye Kütüphanesi'ndeki bir nüshası
nın (Şazeli, nr. ı 52) baş tarafında yer alan 
biyografisinde ölüm tarihi 1095 (1684) 
olarak verilmiş olup Sicill -i Osmdni'de 
(1 , 449) aynı yılın Safer (Şubat) ayında ve
fat ettiği kaydedilmektedir. Diğer bazı 
kaynaklarda ise bu tarih 1094 ( 1683) ola
rak geçmektedir. 

Eserleri. 1. el~Külliyydt. Külliyydtü 
Ebi'l- B eka' ismiyle de tanınan ve Mer
zifonlu Kara Mustafa Paşa'ya ithaf edi
len eser. başta Kur'an ve hadis olmak 
üzere İslami ilimlerde kullanılan terim
leri açıklamak üzere kalem.e alınmış bir 
sözlüktür. Ebü'l-Beka'nın eserine bu adı 
vermesinin sebebi, herhalde kelimelerin 
izahına özellikle fasıl başlarında "kül" 
( J5 ) kelimesiyle başlamış olmasıdır. Otuz 
bir fasıldan meydana gelen eserin yirmi 
dokuz faslında -köklerine bakılmaksızın 

ilk harfleri aynı olan kelimeler. daha son
raki harfleri arasında alfabetik bir sıra 
takip edilmeden kaydedilip açıklanmak
tadır. Sadece elif faslındaki kelimeler. 
baştan birinci ve ikinci harflerine göre 
"elif"ten "ya"ya kadar ayrıca kendi ara
sında fasıliara ayrılmıştır. Açıklamalar 

sırasında kelimelerin gramer, felsefe. 
mantık. fıkıh, hadis, tefsir, kelam gibi 
ilimlerde ifade ettiği manalar üzerinde 
durulmuş, bunların eş anlamlılarıyla olan 
mana ve kullanım farkiarına işaret edi!-
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miştir. Ayrıca çeşitli mezheplerin anla
yışları tartışılarak muhaliflere cevaplar 
verilmiş ve tercihler yapılmıştır. Her fas
Im sonunda "Elfazun Kur'aniyye" başlı

ğı altında , yine köklerine bakılmaksızın 
Kur'an-ı Kerim'de mevcut kelimeler geç
tikleri şekilleriyle (mazi, muzari, emir, ism-i 
fa il , cemi , tesniye vb. ı ele alınıp manaları 
açıklanmıştır. Kitabın sonunda "Faslun 
fi' 1-müteferrikat" başlığı altında gramer. 
edebiyat. sözlük ve diğer İslami ilimler
le ilgili birçok açıklamaya yer verilmiş
tir. Devrine göre mükemmel bir terim 
ve kavram sözlüğü kabul edilen eser 
ilk defa 1253 'te ( 1837) Bulak'ta basıl
mış, daha sonra yine Bulak'ta (1255, 
ı28J), ayrıca istanbul (ı278, 1286) ve 
Tahran'da (ı 284, ı 286) çeşitli baskıla

rı yapılmıştır. Adnan Derviş ile Muham
med el - Mısri eseri el-Külliyydt adıyla 
tenkitli olarak neşretmişlerdir (1 -V, D ı 
m aşk I 975- I 976 ; I 98ı- ı 982), daha son
ra bu neşir tek cilt halinde de basılmış
tır(Beyrut 1412 / 1992, 1413 / ı993) Ebü'l
Beka eserinin mukaddimesinde (1 , 4), "es
lafın eserlerinde bulduklarını bu kitap
ta topladığını" ifade etmekle beraber bu 
eserlerin adını belirtmemekte, ancak 
açıklamalar sırasında faydalandığı kay
nakları sık sık zikretmektedir. Adnan 
Derviş ile Muhammed el-MısrY'nin neş
rinde konu, kelime, ayet, hadis ve şiir 

fihristieri yanında yer alan kitap fihris
tinden. Ebü'l-Beka ' nın başta meşhur söz
lükler olmak üzere hadis. tefsir. fıkıh , ke
lam. akaid, gramer ve belagata dair 180 
civarında eserden faydalandığı anlaşıl

maktadır (el·Küiliyyat, V, 515-5281 M. Ha
lil Çiçek, Ebü'l-Bekii el-Kefevi'nin Kül
liydt'ında Tefsir ve Kur'an İlimleri adıy
la bir doktora tezi hazırlamıştır (Selçuk 
Ünivers itesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1 992) 
z. Tuhfetü'ş-şdhdn. Türkçe bir ilmihal 
kitabı olup namaz ve oruç gibi ibadetler 
yanında akaid, ef'al- i mükellefin, helal 
ve haramlar, ahlak ve adab, alışveriş, ev
lenme. ehl-i zimme, cihad, elfaz-ı küfür, 
hükümdarlara tavsiyeler gibi konulara 
yer verilmiştir. Eserin çeşitli baskıları 

vardır (İstanbul 1258, ı 301; Bulak ı264) . 

3. el - 'Udde 'inde külli şidde. Muham
med b. Said el-BOsiri'nin (ö 695 / 12961?1) 
Kaşidetü'l-bürde* adlı meşhur eserinin 
Arapça şerhi olup çeşitli yazma nüsha
ları bulunmaktadır (mesela bk. Süleyma
niye Ktp, KılıçAli Paşa, nr. 81 ı /2; iü Ktp., 
AY, nr. 2426). 

Osmanlı Müellifleri'nde (1 , 230) Ebü"I
Beka 'ya Hdşiye- i Vaz 'iyye ve el-İk_dü'l
ferid adlı iki risale daha nisbet edilmiş-

se de bu eserlerin ona aidiyeti kesin ola
rak tesbit edilememiştir. 
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~ Huu}si Kıuç 

EBÜ'l-BEKA er-RUNDİ 

( .s..G)\ ,lii:liY.I) 

Ebü'l-Beka' Salih b. Yezid (Şerif) 
b. Salih er-Rundi 
(ö. 684 / 1285) 

Daha çok "Risaü'l-Endelüs" adlı 
mersiyesiyle tanınan 

Endülüslü edip ve şair. ..J 

601 Muharreminde (Eylül 1204) Run
de'de (Randa) doğdu . Serberi kabilele
rinden Nefze'ye mensuptur. İbnü'z-Zü
beyr es-Sekafi, İbn Abdülmelik ve Lisa
nüddin İbnü' I- Hatib gibi ilk müellifler 
tarafından Ebü't-Tayyib künyesiyle anı 

lı r. Makkarl (ö 1041 / l63ı) Ezhdrü'r-ri
ydz adlı eserinde 11. 47) onu bu künye ile, 
Nefhu't-tib 'de ise (lV, 486) Ebü'I-Beka 
künyesiyle zikreder. Doğu İslam dünya
sında XL (XVII.) yüzyıldan itibaren, muh
temelen meşhur Endülüs mersiyesiyle 
birlikte yaygınlık kazanan bu kOnyesiyle 
tanınmıştır. İlk bilgileri babasından alan 
Ebü'l -Beka daha sonra Ebü'l-Hasan ed
Debbac, İbnü'l-Fahhar, Ebü'I-Hüseyin İbn 
Katral, Ebü' 1- Hasan İbn Zerkün, Ebü' i
Kasım İbnü'I-Ced'den ders okudu. Ayrı
ca Gırnata, Sebte (Ceuta). Maleka ve Me
rakeş gibi şehirleri gezerek aralardaki 
ilim adamları ile tanıştı , bazılarının ders
lerine devam etti. Nitekim İbnü'z-Zü
beyr, Maleka 'daki kısa hocalığı esnasın
da Ebü' 1- Bek~i'nın kendi derslerine dü
zenli şekilde devam ettiğini belirtmek
tedir (Sılatü'ş-Sıla, 11, 529). Başta e?--Z.eyl 
ve't- tekmil e sahibi İbn Abdülmelik ei
Merraküşi olmak üzere birçok alim ken
disinden ders almıştır. 

Hayatından bahseden kaynakların he
men hepsinde hayır sever ve dindar bir 


