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EBÜ'l-BEKA el-KEFEVİ 
( .s~\ ,lii:ll Y.t ) 

(ö. 1095/1684) 

el-Külliyyat adlı 
eseriyle tanınan Osmanlı alimi. 

..J 

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 



kişi olarak anılan Ebü' I- Be ka 'nın Nasrf 
hükümdarları ile münasebeti oldukça iyi 
idi. Ölüm, doğum, bayram vb. vesileler
le onlara kasideler yazmıştır. Nitekim 
Raviatü'l- üns 'ü Nasrfler'in kurucusu 
Galib- Billah ı. Muhammed'e ithaf etmiş
tir. Ebü'l-Beka el- Vô.fi ii na?-mi'l-lf_avô.
fi adlı eserinde yer yer Nasrfler (Beni Ah

mer) sarayı, karşılaştığı veya mektuplaş
tığı vezirler, fakihler ve ediplerle bazı ka
sidelerine nazire yazanlar hakkında bil
gi verdiği gibi babası , oğlu ve eşi hakkın
da yazdığı mersiyeler münasebetiyle aile 
bağiarına dair bilgiler de vermektedir. 

Kaynaklar. 684 ( 1285) yılında vefat 
eden Ebü' ı- Seka 'nın mezar taşına ya
zılmasını vasiyet ettiği iki beyitlik şiirini 
kaydetmekle birlikte (İbnü' l -Hatlb, III. 
375) öldüğü yer hakkında bilgi verme
mektedir. 

Ebü' I- B eka methiye, gaz el ve mersi
yeleriyle meşhur olmuştur. Kaynaklar
da şiirlerinin bir divan halinde toplandığı 
kaydediliyorsa da sadece Endülüs mer
siyesiyle şiirlerinden bazı parçalar ve el
Vô.ti if nazmi'l-lf.avô.ff adlı eserinde şa
hid* olarak zikrettiği irili ufaklı elli şiiri 
günümüze kadar gelebilmiştir. 

Eserleri. 1. "Risaü'l- Endelüs" ("el-Ka

sidetü'n-nı1niyye fi risai'l-Endelüs"). En
dülüs'ün büyük bir bölümünün müslü
manların elinden çıkıp hıristiyanların ha
kimiyeti altına girmesi münasebetiyle 
yazılmış bir mersiyedir. Endülüs'te ölüm
lerinden sonra çeşitli kişiler için yazılan 
mersiyeler yanında savaşlarda harap olan 
veya düşman eline geçen şehirlere ve yı
kılan hanedanlara da mersiyeler söylen
miştir. Nitekim daha önce İbnü'l-Lebba
ne'nin (ö 507 / 1113) İşbTliye mersiyesi, 
İbn AbdOn'un (ö 529 / ı 134) Efiasiler için 
yazdığı mersiye ve İbnü'l-Ebbar'ın (ö 

658/ 1260) Belensiye mersiyesi bu türün 
örnekleri arasında sayılabilir. Endülüs 
mersiyesi, 665 ( 1267) yılında Nasri Hü
kümdarı ı. Muhammed'in birçok şehir 
ve kaleyi Kastilya Kralı X. Alfons'a ter
ketmesi üzerine kaleme alınmıştır (tbn 
EbO Zer, s. 112) MakkarL Ebü'l-Beka'nın 
ölümünden sonraki yıllarda düşman eli
ne geçen Gırnata. Besta (Baza) ve diğer 
bazı şehirlerin de bu mersiyede anılır ol
duğunu, ancak şiire yapılan bu ilaveie
rin hemen farkedildiğini belirtir (Nethu't
tfb, IV, 488) Şehabeddin el-Hafaci Rey
hô.netü'l-elibbô. adlı eserinde (1, 370 -
374) mersiyeyi yanlış olarak Yahya el
KurtubT'ye (İbn Sa'dün) isnat eder. Kırk 
üç beyitten meydana gelen bu şiiri (met
ni için b k. İbn E bO Zer, s. 112- I I 4; Mak-

karT, Nethu 't-tfb, IV, 487-488; a.mlf, Ezha
rü ' r-riyfii, 1, 47 -50) muhtevası bakımın
dan üç bölüme ayırmak mümkündür: 
Her şeyin bir sonunun olduğunu, en güç
lü devletlerin bile yıkıldığını. bundan ib
ret alınması gerektiğini ifade eden 1 -12. 
beyitler; Endülüs şehirlerinin düşman 

eline geçmesini ve Endülüs müslüman
larının başına gelen musibetleri tasvir 
eden 13 -27. beyitler; cihada davet eden. 
özellikle Kuzey Afrika'da hüküm süren 
Merinfler'den yardım isteyen ve Endü
lüs müslümanlarının başına gelen kan
lı trajedinin umumi bir tasvirine yer ve
ren 28-43. beyitler. Yazıldığı günden be
ri önemini koruyan bu mersiye, özellikle 
İslam ülkelerinin sömürgeci Batılı dev
letleri tarafından işgal edilmesi üzerine 
tekrar yaygınlık kazanarak edebiyat ki
taplarına alınmış, Fransızlar'ın Emeviy
ye Camii'ni yakmaları üzerine meşhur 
şair Ahmed Şevki buna nazfre olarak bir 
mersiye yazmıştır (Butrus el-Bustanl, lll. 

292). Şam Birinci Türk Sultanisi ikinci mü
dürü Mehmed Nizameddin'in 1913'te 
manzum olarak Türkçe'ye çevirdiği mer
siye (Konrapa, s. 165-169). Bekir Topaloğ
lu ve Hayrettin Karaman tarafından da 
nesir halinde tercüme edilmiş (Arap Di
li ve Edebiyatından Tercüme/er, istanbul 
1967, s. 87-89), ayrıca Sezai Karakoç ta
rafından manzum olarak günümüz Türk
çesi'ne uyarlanmıştır (islamın Şiir Amtla
nndan, İstanbul I 985, s. 83 -90)_ M. Gran
fert de Lagrange Anthologie arabe (Pa
ris 1828), Graf von Schack Poesi e und 
Kunst der Araber in Spanien und Si
cilien (Berlin 1865), Juan Valera Poesia 
y arte de los Arabes en Espaiıa y Sci
lia (Madrid 1867-1871) adlı eserlerine bu 
mersiyeyi almışlar. A. R. Nykl de eksik ve 
hatalı bir tercümesine Hispano-Ara bi c 
Poetry and its Relations with the Old 
Provençal Troubadours (Baltimore 1946) 
adlı eserinde yer vermiştir (Ahmed Ben
hamouda, s. 193; Ebi ed-Young, LVI 1 1, 30-
31 ; bu son makalede mersiyenin yeni bir 
İngilizce tercümesi yapılmıştır). 2. el- Vô.ti 
if nazmi'l- kavô.if. Edebi tenkide dair 
olan ve dört cüzden meydana gelen eser 
şiirin önemi. şairlerin tabakaları, şiir yazı
mı. adabı, çeşitleri, şiirde bedT' ve bela
gat sanatları, şiirin kusurları, aruz ve ka
fiye gibi konularla müellifin bazı şiirleri
ni ihtiva etmektedir. Ebü' ı- Seka bu ese
rinde aruz bahirlerine bazı ilavelerde de 
bulunmuştur (DİA, V, 485)_ Ca'fer Macid 
eser hakkında bir makale yazmış (bk. 
bi bl.; eserin muhtevası için bk. M. Rıdvan 
ed-Daye, Tarf[1U 'n-nakdi ' l-edebf ti'l-En-
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delüs, s. 452 -486), NebTI Edib Rahhal da 
eser üzerinde Beyrut Amerikan Üniver
sitesi'nde bir profesörlük tezi hazırlamış 
ve edisyon kritiğini yapmıştır (Mevkıtü 

mü'ellitin Endelüsiyyin min nakdi'ş-ştr 

kema yettaiıhu tr Kitabi ' /- Va{f tr nazmi'l
kava{f, 1966). 3. Raviatü'l-üns ve nüzhe

tü 'n- nefs. Genel kültüre dair olup I. Mu
hammed'e ithaf edilmiştir (Rabat Umu
mi Kütüphanesi, Kettaniyye, nr. ı 730)_ 4. 

Urcı1ze fi'l- ierô. 'ii ( yazmaları için b k. 
Brockelmann, CAL Suppl., 1, 860). 

Ayrıca kaynaklarda Ebü'l-Beka'nın Ma
kiimô.t adlı eseriyle "Hadisü CibrTI" üze
rine bir şerhinden söz edilmektedir. 
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