
SiLKÜ'd -DÜRER 

Silkü'd-dürerin ilk sayfası 

Çeşitli biyografi kitapları kaleme alan 
Muradi'nin Yavuz Sultan Selim dönemin
den itibaren Dımaşk müftülüğü yapmış ki
şilerin hayatından oluşan, sonunda kendi 
hal tercümesinden bahsettiği 'Arfü'l-be
şam iimen veliye fetva Dımaş]sı'ş-Şam 
adlı eserinin yanı sıra bazı Halep alimleri
nin biyografilerini içeren bir risalesi, gö
rüştüğü alimler hakkında bilgileri topladı
ğı bir mu'cemi ve İt]J_{lfü'l-al)laf bi-evşa
fi'l-es1df adlı bir başka eseri bulunmakta
dır. Muradi'nin en önemli ve meşhur ese
ri Silkü'd-dürer olup tam adı Al)bô.rü'l
a'şar ii al)yari'l-emşar'dır (Silkü 'd-dürer 
fi a'yani'l-karni'ş-şanf 'aşer). Ancak eser 
ikinci ismiyle tanınmış olup ayrıca Tari
l]u'l-Muradi olarak da anılır. Kitapta XII. 
(XVIII.) yüzyılda Dımaşk şehri başta olmak 
üzere Suriye, Hicaz. Mısır ve Anadolu'da 
yaşayan 765 kadar alim, sufi, kadı, müf
tü, katip, edip ve şairin biyografileri yer al
maktadır. Muhibbi'nin iju1dşatü'l-eşer'i 
örnek alınarak yazılan kitap alfabetik bi
çimde düzenlenmiş olup İbrahim el-Hal
vetl'nin biyografisiyle başlamakta ve Şeyh 
Yunus el-Mısri'nin biyografisiyle sona er
mektedir. Circis el-Erbili'nin biyografisin
de de görüldüğü gibi onun kırkyaşına ya
kın olduğundan bahsedilmesi, telif esna
sında hayatta olan bazı kişilere de eserde 
yer verildiğini göstermektedir. Kitapta ele 
alınan kişilerin isimleri, nisbeleri, künye-
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leri, doğum ve ölüm tarihleriyle bunların 
yerleri, ihtisas sahibi oldukları ilim ve sa
nat dalları, hocaları, okudukları medrese
ler ve eserleri belirtilmiş, ayrıca ilmi sevi
yelerinden, kişisel ve ahlaki özelliklerinden 
bahsedilmiştir. Bunun yanında şiirlerinden 
alıntılar yapılmış ve edebi nesirlerine ör
nek olarak bazı mektupları aktarılmıştır. 
Ayrıca birçok şahsın bulunduğu şehirler, 
devlet tarafından verilen görev ve mansıp
ları, ilişki kurdukları devlet adamları, atim 
ve sufıler, hocalarından okudukları kitap
lar, bazı şairler arasındaki atışmalar gibi 
konularda bilgiler verilmiştir. Kitap, İbn 
Hacer el-Askalani'nin ed-Dürerü'l-kdmi
ne ii a'yani'l-mi'eti'ş-şamine, Şemsed

din es-Sehavi'nin eq-l)av'ü'l-lami' li-eh
li'l-]sarni't-tô.si', Necmeddin el-Gazzi'nin 
el-Kevakibü's-sa'ire bi-a'yani'l-mi'eti'l
'aşire ve Muhammed Emin el-Muhibbi'
nin ijulaşatü'l-eşer ii a'yani'l-]sarni'l
hadi 'aşer adlı eserlerinin XII. (XVIII.) yüz
yıldaki takipçisi konumundadır. 

Eserin mukaddimesinde Muradi, tarih 
ilminin önemine ve kendisinin bu ilme ve 
selefın eserlerini toplamaya duyduğu ilgi
ye temas eder. Ayrıca kitabını kaleme alır
ken başvurduğu bazı kaynakları zikreder. 
Bunlar Abdurrahman b. Muhammed ez
Zehebi ve Mustafa b. Fethullah el-Hame
vi'nin seyahatnameleri, Muhammed Emin 
el-Muhibbi'nin Nefl).atü'r-Reyl).ane ve 
reşl).atü tıla'i'l-l).ane'si, Şems Muhammed 
el-Mahmudi'nin bu eser üzerine zeyli, Mu
hammed b. Abdurrahman el-Gazzi'nin Le
ta'itü'l-minne ve Tez;kire'si, Abdülgani b. 
İsmilll en-Nablusi'nin el-lja]si]sa ve'l-me
caz fi'r-ril).le ila biladi'ş-Şam ve Mışr 
ve'l-ljicaz (er-Ril:ıletü'l-kübra), el-ljaq
retü'l-ünsiyye fi'r-ril).leti'I-Kudsiyye (er
RiJ:ıletü 'l-v üst§.), ljulletü 'z;-z;ehebi'l-ibriz 
ii ril).leti Ba'lebek ve'l-Bi]sii'i'I-'aziz (er
Ri/:ıletü 'ş-şugra) adlı seyahatnameleri dir. 
Ayrıca biyografileri verirken mukaddime
de zikretmediği bazı kaynakları da belirtir. 
Bunlardan Said es-Semman'ın er-Rav
zü'n-nafil). fima verede 'ale'l-fetl).i mi
ne'l-meda'il).'i dikkat çeker. Müellif, bir
çok yazılı kaynak kullanmış olmakla birlik
te kendi şahsi bilgilerine ve şifahi malu
mata da eserinde yer vermiştir. 

Muradi, değişik ülkelerdeki bazı önde ge
len şahsiyetlere hediyelerle birlikte mek
tuplar göndererek kendi ülkelerinde yaşa
mış olan önemli kişiler hakkında bilgilerin 
kaleme alınıp kendisine gönderilmesini is
temiştir. Abdurrahman el-Cebertl, Mura
di'nin bu talebi üzerine hacası Muham
med Murtaza ez-Zebidi'den yardım iste
yerek bilgi toplamaya başladığını anlatır. 

Ancak Zetidi'nin bir süre sonra ölmesi üze
rine (Şaban ı 205 1 Nisan ı 791) gerek ken
disinin gerekse Ceberti'nin topladığı bil
giler Muracti'ye ulaştırılamadan kalmıştır. 
Daha sonra Muradi durumu öğrenmiş ve 
bir aracıyla ulaştırdığı hediye ile birlikte Ce
berti'den hocasının ve kendisinin derlediği 
bilgileri göndermesi ricasında bulunmuş
sa da Ceberti henüz bu bilgileri göndere
meden Muradi vefat etmiştir. Ceberti'nin 
kaleme aldığı 'Aca 'ibü'l-aşar fi't-teracim 
ve'l-al]bô.r'daki biyografık bilgilerin büyük 
ölçüde bu notlara dayandığı anlaşılmak
tadır. Nitekim kendisi de eseri kaleme al
masındaki en büyük tesirin Muradi'nin bu 
talebi olduğunu belirtir (Cebertl, Il, 141 ). 
Abdürrezzak el-Baytar, ljilyetü '1-beşer ii 
tô.ril)i'l-]sarni's-şaliş 'aşer adlı eserini Sil
kü'd-dürer'in devamı olarak telif etmiş, 
Muhammed Emin İbn Abidin de esere bir 
zeyil yazmıştır. Dört cilt olan Silkü'd-dü
rer'in ilk üç cildi İstanbul'da ( 1291 ), IV. cil
di Bulak'ta ( 130 ı) yayımlanmış, daha son
ra Bağdat'ta (ts. [Mektebetü'l-müsenna]) 
ve Beyrut'ta ( ı 408/ ı 988) ofset baskıları ya
pılmıştır. 
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SİLSİLE 
( ;ı,w...ıı ) 

Bir tarikatın 
birbirine idizet veren şeyhlerinin 

adlarını ihtiva eden liste. 
_j 

"Birbirine bağlı, birbiriyle ilgili şeylerin 
ardarda veya yan yana dizilerek meydana 
getirdiği sıra, dizi; soy kütüğü, şecere; rüt
be ve mevki yönünden bir sınıf içindeki 
derecelenme" gibi anlamlara gelen silsile 
kelimesi tasavvufta bir tarikatın birbirine 
icazet veren şeyhlerinin isimlerini ihtiva 
eden liste anlamında kullanılmış, silsileyi 
oluşturan isiınierin yazılı olduğu belgeye 
silsile-name veya tomar denilmiştir. Bir 
tarikata veya çeşitli tarikatiara ait silsile
lerdeki isiınierin geniş olarak anlatıldığı 
eseriere de bu adlar verilmiştir (mesela 
SilsiZename-i Celvetiyye, Tomar-ı Turuk-ı 
Aliyye). 

Tasavvufta tarikat silsilelerinin Hz. Pey
gamber ile başladığı kabul edilir. Geç dö-



neme ait bazı Sünni tasawuf kaynakla
rında ResGl-i Ekrem'in ilk dört halifeden 
her birine zikir öğrettiği ve bu yolla dört 
ayrı tarikatın oluştuğu kaydedilmiştir (Ha
rlrlzade , I, vr. 8b) Bunlardan Hz. Ali ve Hz. 
Ebu Bekir ile devam eden silsilelerin za
manla yaygınlık kazandığı, Hz. Ali'den ge
len silsitenin Aleviyye, Ebu Bekir'den gele
nin ise Sıddikıyye (Bekriyye) diye adlandırıl

dığı ifade edilir. Tarikat silsitelerine bakıldı
ğında Hacegan tarikatı ve Nakşibendiyye 
hariç diğerlerinin Hz. Ali'den geldiği gö
rülmektedir. 

Silsileler önceleri muhtemelen şifahi yol
la aktarılmış, daha sonra köklü tarikatla
rın kurulmaya başlandığı VI. (XII.) yüzyıl
dan itibaren yazıya geçirilmiştir. Hz. Ali'
den gelen silsilelerin çoğunda Hasan-ı Bas
ri'nin ( ö I I 0/728) Hz. Ali'den ( ö. 40/661) 
tasawufi eğitim aldığı kaydedilmektedir. 
Ancak muteber kaynaklara göre onun Hz. 
Ali ile özel bir yakınlığı olmamıştır. Bu se
beple Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzl silsilelerin 
başlangıcının tamamen uydurma olduğu
nu söylemiş, buna karşı SüyGti İtf:ıdiü'l
fır~a bi-refvi'l-};Jır~a adlı eserini yazarak 
Hasan-ı Basri'nin Hz. Ali ile görüştüğünü 
ve ondan hadis rivayet ettiğini, dolayısıy
la kendisinden tasawufi eğitim alması
nın mümkün olduğunu ispat etmeye ça
lışmıştır. 

Tasawufun ilk dönemlerinde yazılan 
eserlerde Hz. Ali'ye ya da Hz. Ebu Bekir' e 
ulaşan bir silsile görülmemektedir. Tasav
vuf tarihinde bilinen ilk silsite Ca'fer el-Hul
di'yi (ö. 348/959) ResGl-i Ekrem'e ulaştıran 
silsiledir. İbnü'n-Nedim'e göre Ca'fer el
Huldl, Cü neyd-i Bağdadi'den tasavvufi eği
tim almış olup silsite geriye doğru şöyle 
devam eder: Cüneyd-i Bağdadi, Seri es
Sakati, Ma'rGf-i Kerhl. Ferkad es-Sabahi, 
Hasan-ı Basri, Enes b. Malik ve Hz. Pey
gamber. Kuşeyri de şeyhi Ebu Ali ed-Dek
kak'ın tarikat silsilesini şöyle verir: Ebü'l
Kasım İbrahim b. Muhammed Nasraba
di , Ebu Bekir eş-Şibli, Cüneyd-i Bağdadi, 

Seri es-Sakatl, Ma'rGf-i Kerhi, DavGd et
Tai ve tabiin nesli. Bu iki silsilenin de Hz. 
Ali'ye veya Ebu Bekir' e ulaşmaması dikkat 
çekicidir. ResGlullah'ın bir kısım özel bilgi
leri ve zikirleri ashabından bazılarına bil
dirdiği şeklinde birçok rivayet bulunmak
la birlikte tasavvufi eserlerde Alevi ve Sıd
diki silsilelerin başlangıcını izah etmek için 
sıhhati tartışmalı olan iki rivayet öne çıka
rılmıştır. Bunlar Hz. Peygamber'in Hz. Ali'
ye kelime-i tevhidi üç defa söylettiği şek
lindeki rivayetle ResGl-i Ekrem' e nisbet edi
len, "Allah benim gönlüme neyi dökmüş
se ben de onu Ebu Bekir'in gönlüne dök
tüm" şeklindeki sözdür. 

Kübreviyye tarikatının kurucusu Nec
meddin-i Kübra'nın (ö. 618/ 1221). müridi 
Radıyyüddin Ali Lala'ya verdiği icazetna
me Hz. Ali'ye ulaşan silsilelerin ilk yazılı ör
neklerinden biridir. Kübra, bu icazetna
mede kendi şeyhlerini sırasıyla yazıp silsi
leyi Hasan-ı Basri ve Hz. Ali kanalıyla Hz. 
Peygamber' e ulaştırmıştır. Yine VI. (XII.) 
yüzyıl sGfilerinden Muhammed b. Münev
ver, Ebu Said-i Ebü'l-Hayr'ın ( ö . 440/l 049) 
silsilesini Hz. Ali kanalıyla ResGl-i Ekrem'e 
kadar çıkarmıştır. Tarikatların kurulmaya 
başlandığı VI. (XII .) yüzyılda Hacegan ta
rikatı da biri Hz. Ali'ye, diğeri Hz. Ebu Be
kir' e ulaşan iki silsilesi bulunduğunu açık

lamıştır. Hz. Ali'ye ulaşan silsileye (Alev!) 
Ehl-i beyt imamlarını ihtiva ettiği için bir 
hürmet ifadesi olarak "silsiletü'z-zeheb" 
(altı n silsile) denmiş, daha sonraları genel
de Hz. Ebu Bekir'e ulaşan (Bekrl, SıddTki) 
silsile esas kabul edilmiştir. 

Diğer İslami ilimlerde liyakatı belgele
mek ve sahtekarlığı önlemek için diplo
ma vazifesi gören icazetnameler bulun
duğu gibi tarikatlarda da hakiki şeyhleri 
sahtelerinden ayırt etmek amacıyla icazet
name verme usulü kullanılmış olmalıdır. 
Bu icazetnamelerde icazet veren zatın 
şeyhlerinin silsilesinin yazılması bir gele
nek olmuş, böylece o şahsın köklü bir ta
sawuf geleneğinin mirasçısı olduğu vur
gulanmak istenmiştir. Başta hadis olmak 
üzere birçok İslami ilirnde Hz. Peygam
ber'e ulaşan icazetnamelerin bulunması 
muhtemelen tasawuf erbabı için de ör
nek teşkil etmiştir (ayrıca bk. icAzET) 
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SiLSiLETÜ' I-ASAFiYYE 

SİLSİLETÜ'l-ASAFİYYE 
( ~~ı :u....ı.... ) 

Behceti S eyyid İbrahim' in 
(ö. 1151/1738'den sonra) 

Köprülü a ilesinden yetişmiş 

devlet adamlarının 

biyografilerine dair eseri. 
_j 

Behceti İbrahim'in hayatı hakkında faz
la bilgi yoktur. Genellikle XVII. yüzyılda ya
şamış. şiirlerinde "Behceti" mahlasını kul
lanmış ve Çehrin Seferi'yle ilgili bir eser 
yazmış olan (Mi'racü 'z-zafei*) Hezargrad
lı Hüseyin ile karıştırılmıştır. Doğum yeri
nin Berat şehrinin Timuriçe köyü olması 
kuwetle muhtemeldir. Eserinde çocuklu
ğundan itibaren faydalı faydasız çeşitli ilim
lerle meşgul olduğunu ifade eden yazarın 
düzenli bir medrese eğitimi almadığı an
laşılmaktadır. 1731 'de Sadrazam Köprütü
zade Nüman Paşa'nın oğlu Hafız Ahmed 
Paşa'ya imam olduğunu belirten Behceti 
(vr. ı b , 185b) vefatına kadar Vıdin. Niş, Han
ya, Mısır ve Cidde gibi onun görev yerle
rinde maiyetinde bulundu, bir süre Me
dine'de kaldı, bu arada onunla birlikte hac 
farizasını eda etti ve bazı olaylara şahit 
oldu. Kendi ifadesine göre 1150'de (ı 737) 
Hafız Ahmed Paşa'nın Niş muhasarasına 
hareketi esnasında onun yanında yer al
dı. Yolda Fazı! Ahmed Paşa'nın hasta yat
tığı çiftliğe uğrayarak onun altmış bir yıl 
önce öldüğü adayı ziyaret etti. Eserinin 
1151 ( 1738) yılında sona erdiği göz önüne 
alınırsa bu tarihten sonra ölmüş olmalı

dır. Behceti İbrahim Efendi bazı şiirlerini 
ve düşürdüğü tarihlerini eserine serpiştir
miştir. Nitekim eserinde Niş ' in istirdadı 

hakkında çeşitli tarihler ve kasideler yazıp 
Serasker Hafız Ahmed Paşa'ya sunduğu

nu ifade etmektedir. Farsça şiirlerinin de 
bulunduğu, bazı şiirlerinin Köprülü Kütüp
hanesi'nde kayıtlı Mecmuatü'l-ebydt'ta 
yer aldığı (Hafız Ahmed Paşa , nr 351), f a
kat şairlik yönünün kuwetli olmadığı be
lirtilir (Ergun, II, 786). 

Tam adı Silsiletü 'l-Asafiyye ii Devle
ti'l-Hakiiniyyeti'l-Osmaniyye olan eser, 
sadece Köprülü Mehmed Paşa ile oğulları 
ve torunlarından veziriazam ve vezir rüt
besine yükselmiş olanların hayatları ve dö
nemlerinin olayiarına inhisar ettiği için Ta
rih-i Sülale-i Köprülü adıyla da anılır. 
Nitekim eserin adı yazma nüshasının cilt 
kapağında ve Devr-i Hamidi Köprülü Kü
tüphanesi katalogunda Tarih-i Sülale-i 
Köprülüzade şeklinde geçer (s . 153). Ese
rini çeşitli ilimlerde söz sahibi, özellikle ta-
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