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Dürrü’¦-¦emîn fî sîreti Nûriddîn’i, Ah-
med b. Muhammed el-Makkarî’nin Kadî
Ýyâz hakkýndaki Ezhârü’r-riyâ² fî aÅbâri
£Ýyâ²’ý zikredilebilir. Öte yandan bazý müel-
lifler kendi hayatlarýný anlatan eserler (oto-
biyografi / sîre zâtiyye) yazmýþlardýr. Ýbn Mün-
kýz’ýn Kitâbü’l-Ý£tibâr’ý, Ýbn Haldûn’un et-
Ta£rîf bi’bni ƒaldûn’u ve Bâbür’ün Bâ-
bürnâme’si bunlardandýr.

Birden fazla kiþinin ortak özelliklerine
göre gruplandýrýlarak ele alýndýðý tabakat
kitaplarý biyografi yazýmýnýn en önemli ilk
türleri arasýndadýr. Ýslâm dünyasýnda en
eski ve en meþhur tabakat kitaplarýnýn ba-
þýnda Ýbn Sa‘d’ýn e¹-ªabašåtü’l-kübrâ (Ki-
tâbü’¹-ªabašåti’l-kebîr) adlý eseri gelmek-
tedir. Kitap Hz. Peygamber’den sonra sa-
hâbe, tâbiîn, tebeu’t-tâbiîn ve ardýndan
gelen nesli çeþitli açýlardan gruplandýra-
rak biyografilerine yer vermektedir. Ýlk iki
cildi teþkil eden Resûlullah’ýn siyerinden
sonra sahâbe Ýslâm’ý kabul tarihleri ve ka-
týldýklarý gazvelere göre beþ tabaka halin-
de incelenmiþtir: Bedir Gazvesi’ne katýlan
muhâcirîn ve ensar, Habeþistan’a hicret
edenler ve Uhud Gazvesi’ne katýlanlar, Hen-
dek gazvesiyle sonrasýndaki gazvelere ka-
týlanlarla Mekke’nin fethinden önce müs-
lüman olanlar, Mekke’nin fethi sýrasýnda
ve daha sonra müslüman olanlar, Hz. Pey-
gamber’i çocukluðunda görenler. Ýbn Sa‘d
bunlarýn ardýndan mekân unsurunu dikka-
te alýp sahâbîleri yeni bir tasnife tâbi tut-
muþ ve Medine’de yaþayanlara öncelik ta-
nýmak suretiyle Mekke, Tâif, Yemen, Ye-
mâme ve Bahreyn, Kûfe, Basra, Medâin,
Horasan, Suriye, el-Cezîre ve Mýsýr’a yer-
leþmiþ olanlardan bahsetmiþtir. Tâbiîn nes-
li, genellikle yirmi ile on yýllýk yaþ farklarý-
na ve yaþadýklarý þehirlere göre tabakalara
ayrýlmýþ, daha sonra tebeu’t-tâbiîn ile on-
dan sonra gelenler sýralanmýþtýr. Eserin son
cildi kadýn sahâbîlere ayrýlmýþtýr. Endülüs-
lü âlimlerden Sâid el-Endelüsî (ö. 462/1070)
dört bab ve on fasýl halinde düzenlediði
ªabašåtü’l-ümem (Kitâbü’t-Ta£rîf bi-¹aba-
šåti’l-ümem) adlý eserinde insan topluluk-
larýný ýrk, dil, din, kültür ve bilimsel geliþ-
meye katkýlarý açýsýndan sýnýflandýrarak çe-
þitli deðerlendirmelerde bulunmaktadýr.
Eserde biyografiler bir dünya ve medeni-
yetler tarihi baðlamýnda ele alýnmýþ olup
daha kapsamlý bir yapý arzeder. Sâid el-
Endelüsî, Ýlkçað’larda dünya üzerinde yedi
milletin yaþadýðýný belirtir ve bunlarý Pers-
ler, Kaldeliler, Yunanlýlar, Mýsýrlýlar (Kýptî-
ler), Türkler, Hintliler ve Çinliler þeklinde
sýralar. Onun yaptýðý bir baþka tasnifte
milletler bilime katkýda bulunanlar (Hintli-
ler, Persler, Kaldeliler, Yunanlýlar, Romalýlar, Mý-

sýrlýlar, Araplar ve Ýsrâiloðullarý) ve kayda de-
ðer herhangi bir katkýsý olmayanlar (Çinli-
ler ve Türkler) þeklinde ele alýnmaktadýr.

Bazý tabakat kitaplarý felsefe, týp ve ta-
biat bilimlerinde þöhret kazanmýþ kiþile-
rin biyografilerini içermektedir. Endülüslü
hekim, týp ve felsefe tarihçisi Ýbn Cülcül
(ö. 384/994 [?]) ªabašåtü’l-e¹ýbbâß ve’l-
¼ükemâß adlý eserinde farklý dönemlerde
yaþamýþ çeþitli milletlere mensup elli ye-
di ünlü bilgin ve filozofu dokuz grup ha-
linde incelemiþtir. Birinci tabakada “tabi-
at felsefesinden ve yüce hikmetten söz
edenler” baþlýðý altýnda Hermes, Asclepi-
us ve Apollon’dan söz edildikten sonra di-
ðer tabakalara geçilmekte, eserin son ta-
bakasýný Endülüslü filozof ve tabipler oluþ-
turmaktadýr. Ali b. Zeyd el-Beyhaký, Ebû
Süleyman es-Sicistânî’nin Yunan filozof-
larýnýn biyografisini içeren Øývânü’l-¼ik-
me adlý eserine yazdýðý Tetimmetü Øývâ-
ni’l-¼ikme’sinde Huneyn b. Ýshak’tan baþ-
layarak kendi zamanýna kadar astronomi,
felsefe, matematik ve fizik alanýnda ye-
tiþmiþ 111 âlimin biyografisine yer vermiþ-
tir. Ýbnü’l-Kýftî’nin alfabetik düzenlediði
ÝÅbârü’l-£ulemâß bi-aÅbâri’l-¼ükemâß-
sýnda mantýk, felsefe, matematik, astro-
nomi, botanik ve týp alanýnda 414 Grek,
Süryânî ve Ýslâm bilgin-düþünüründen söz
edilmektedir. Eserin adý bazý nüshalarýnda
ªabašåtü’l-hükemâß ve a½¼âbi’n-nü-
cûm ve’l-e¹ýbbâß þeklinde kaydedilmek-
tedir. Ünlü göz hekimi Ýbn Ebû Usaybia,
£Uyûnü’l-enbâß fî ¹abašåti’l-e¹ýbbâß ad-
lý eserinde on beþ bölüm (tabaka) halinde
Grek, Roma, Hint, Süryânî ve Ýslâm hekim-
lerinin hayatlarýný, eserlerini ve týp ilmine
katkýlarýný anlatmýþ, ayrýca Eflâtun, Aristo,
Kindî, Fârâbî, Ýbn Sînâ, Ýbn Rüþd ve Süh-
reverdî el-Maktûl gibi ünlü bilgin ve kelâm-
cýlara yer vermiþtir.

Ýslâm tarihiyle ilgili pek çok eser biyog-
rafik bilgiler içermesi dolayýsýyla birer ta-
bakat kitabý özelliði taþýr. Minhâc-ý Sirâc
Cûzcânî’nin (ö. 664/1266’dan sonra) ªaba-
šåt-ý Nâ½ýrî’si umumi bir Ýslâm tarihi ol-
makla birlikte ayný zamanda bir tabakat
kitabýdýr. Müellif Hz. Âdem’den itibaren
kendi dönemine kadar gelen þahýslarý yir-
mi üç bölüm halinde gruplandýrmýþ ve dö-
nemin olaylarýný aktarmýþtýr. Ýskender Bey
Münþî’nin TârîÅ-i £Âlemßârâ-yý £Abbâsî
adlý tarihinde özellikle devlet adamlarýnýn
biyografilerine geniþ yer ayrýlmýþtýr. Ye-
menli tarihçi Muhammed b. Yûsuf el-Ce-
nedî’nin Kitâbü’s-Sülûk fî ¹abašåti’l-
£ulemâß ve’l-mülûk’ü (ªabašåtü’l-Cene-
dî) Yemenli olan veya Yemen’e gelmiþ bu-
lunan sahâbîler, tâbiîn, tebeu’t-tâbiîn, ka-

™ ÝSLÂM TARÝHÝ. Ýslâm tarihinde bi-
yografi (biyografya) kitaplarý “siyer, terâ-
cim, tabakat, vefeyât” gibi isimlerle anýlýr.
Bunlardan siyer / sîret, özellikle Hz. Pey-
gamber’in hayatýna dair eserler için kulla-
nýlan bir terim þeklinde yaygýnlýk kazan-
mýþ olmakla birlikte diðer biyografiler için
de kullanýlmaktadýr. Meselâ Bahâeddin Ýbn
Þeddâd’ýn Selâhaddîn-i Eyyûbî’ye dair en-
Nevâdirü’s-sul¹âniyye ve’l-me¼âsinü’l-
Yûsufiyye adlý eseri Sîretü Øalâ¼iddîn
(es-Sîretü’l-Yûsufiyye) adýyla da bilinmek-
tedir. Zehebî’nin çok sayýda meþhur kiþi-
nin biyografisini içeren Siyeru a£lâmi’n-
nübelâßsý da böyledir. Terâcim “biyografi”
(tercüme-i hâl) anlamýndaki “terceme” keli-
mesinin çoðuludur. Tabakat temelde be-
lirli bir yaþ, meslek, görev, nesil, unvan,
mezhep, tarikat ve coðrafyaya mensup
olmalarý dolayýsýyla ortak bir grup (tabaka)
oluþturan kiþilerin biyografilerine yer ve-
rilen bir tür olmakla birlikte genellikle bi-
yografi kitaplarýna da bu ismin verildiði gö-
rülmektedir. Vefeyât kitaplarý ise vefat ta-
rihlerini esas alan biyografik eserlerdir.

Ýslâm tarihinde biyografi yazýmýnýn özel-
likle Hz. Peygamber’in, sahâbe, tâbiîn ve
sonraki nesillerin, Resûl-i Ekrem’in hadis-
lerini nakleden râvilerin hayatýný tesbit et-
mek amacýyla orijinal bir tür olarak orta-
ya çýktýðý kabul edilmektedir (Gibb, s. 54;
Rosenthal, s. 93; Makdisi, XXXII/4 [1993],
s. 371). Bu türün daha ziyade Araplar’ýn
nesep bilgisine karþý gösterdikleri ilgiden
kaynaklandýðýný ileri sürenler de vardýr (ÝA,
XI, 591). Zamanla biyografi türü içerik zen-
ginliði kazanarak toplumun hemen her ke-
siminden çeþitli alanlarda meþhur kiþileri
konu edinmiþ ve Ýslâm’ýn ilk asýrlarýndan iti-
baren çok sayýda biyografi kitabý telif edil-
miþtir. Bunlardan Ýslâm tarihini ilgilendi-
renler þöylece sýralanabilir: Tek kiþiyi ele
alan biyografi eserlerinin baþýnda Hz. Pey-
gamber’in hayatýný ve faaliyetlerini anla-
tan siyer kitaplarý gelmektedir. Ýbn Ýshak,
Ýbn Hiþâm, Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-Cevzî, Ýbn
Seyyidünnâs, Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr, Mak-
rîzî, Ahmed b. Muhammed el-Kastallânî,
Þemseddin eþ-Þâmî ve Nûreddin el-Hale-
bî’nin eserleri bunlarýn en meþhurlarýdýr.
Siyer kitaplarý dýþýnda sadece bir kiþiyi ko-
nu alan biyografi kitaplarýndan Ebü’l-Fe-
rec Ýbnü’l-Cevzî’nin Menâšýbü £Ömer b.
ƒa¹¹âb ve Menâšýbü A¼med b. ¥an-
bel’i, Bahâeddin Ýbn Þeddâd’ýn Selâhad-
dîn-i Eyyûbî’ye dair en-Nevâdirü’s-sul¹â-
niyye’si, Ýbn Abdüzzâhir’in I. Baybars hak-
kýndaki er-Rav²ü’z-zâhir fî sîreti’l-Me-
liki’¾-æâhir’i, Bedreddin Ýbn Kadî Þühbe’-
nin Nûreddin Mahmud Zengî’ye dair ed-
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b. Ali Ýbnü’l-Ýmrânî’nin el-Ýnbâß fî târîÅi’l-
Åulefâßsý, Ýbn Dihye el-Kelbî’nin en-Nib-
râs fî târîÅi Åulefâßi Beni’l-£Abbâs’ý,
Ebü’l-Hasan Ali b. Abdullah er-Ravhî’nin
Bül³atü’¾-¾urefâß fî târîÅi’l-Åulefâßsý,
Ahmed b. Ali Ýbnü’l-Harîrî’nin MünteÅa-
bü’z-zamân fî târîÅi’l-Åulefâß ve’l-£ule-
mâß ve’l-a£yân’ý, el-Melikü’l-Eþref Ýsmâil
b. Abbas’ýn el-£Ascedü’l-mesbûk ve’l-
cevherü’l-ma¼kûk fî ¹abašåti’l-Åulefâß
ve’l-mülûk’ü, Ýbn Dokmak’ýn el-Cevhe-
rü’¦-¦emîn fî siyeri’l-Åulefâß ve’l-mü-
lûk ve’s-selâ¹în’i, Makrîzî’nin es-Sülûk
li-ma£rifeti düveli’l-mülûk’ü, Süyûtî’nin
TârîÅu’l-Åulefâßsý; vezir ve kâtipler için
Cehþiyârî’nin Kitâbü’l-Vüzerâß ve’l-küt-
tâb’ý, Hilâl b. Muhassin es-Sâbî’nin Kitâ-
bü’l-Vüzerâßsý, Ebü’l-Kasým Ýbnü’s-Sayra-
fî’nin Fâtýmî vezirleri hakkýndaki el-Ýþâre
ilâ men nâle’l-vezâre’si, Hândmîr’in Düs-
tûrü’l-vüzerâßsý; valiler için Muhammed
b. Yûsuf el-Kindî’nin Kitâbü’l-Vülât’ý (Vü-
lâtü Mý½r), Humeydî’nin Ce×vetü’l-muš-
tebis adlý eserinin ilgili bölümleri, Safedî’-
nin Dýmaþk’ta görev yapan emîr ve vali-
lerle buraya gelen halife ve hükümdarla-
ra dair Ümerâßü Dýmaþš fi’l-Ýslâm’ý ve
Þemseddin Ýbn Tolun’un Memlük ve Os-
manlý devirlerinin Dýmaþk valilerine dair
Ý£lâmü’l-verâß adlý eseri; kadýlar için Mu-
hammed b. Halef Vekî‘in AÅbârü’l-šu-
Šât’ý, Muhammed b. Yûsuf el-Kindî’nin
AÅbâru šuŠâtý Mý½r’ý, Muhammed b.
Hâris el-Huþenî’nin ÆuŠâtü Æur¹uba’sý
(TârîÅu šuŠâti’l-Endelüs), Nübâhî’nin Tâ-
rîÅu šuŠâti’l-Endelüs’ü, Ýbn Hacer el-As-
kalânî’nin Ref£u’l-i½r £an šuŠâti Mý½r’ý.
Bazý ensâb kitaplarýnda, kaydedilen kiþi-
lerin biyografisine de yer verilir. Belâzü-
rî’nin Ensâbü’l-eþrâf’ý ve Sem‘ânî’nin el-
Ensâb’ý buna örnek teþkil eder.

Biyografi eserlerinin bir kýsmý bölge veya
þehirler esas alýnarak telif edilmiþtir. Ha-
tîb el-Baðdâdî’nin TârîÅu Ba³dâd’ý, þeh-
rin tarihiyle ilgili bilgiler yanýnda müellifin
dönemine kadar Baðdat’ta yaþayan veya
buraya gelen þahsiyetlerin, halife, vezir, ku-
mandan gibi devlet adamlarýyla þair, kadý
ve diðer mesleklere mensup 7831 kiþinin
hayatýna dair bilgi verilen alfabetik bir eser-
dir. Esere Abdülkerîm b. Muhammed es-
Sem‘ânî, Ýbnü’d-Dübeysî ve Ýbnü’n-Neccâr
gibi âlimlerin yazdýðý zeyiller de önemlidir.
Ebü’l-Kasým Ýbn Asâkir’in TârîÅu Medî-
neti Dýmaþš adlý eseri Dýmaþk merkezli
olmakla birlikte bazý Suriye þehirlerinde ya-
þamýþ kiþilerin biyografilerini de içeren
alfabetik düzenlenmiþ bir eser olup sek-
sen cilt halinde yayýmlanmýþtýr. Lisânüd-
din Ýbnü’l-Hatîb, el-Ý¼â¹a fî aÅbâri øýr-

nâ¹a’sýnda Gýrnata’nýn tarihi, coðrafyasý ve
topografyasýnýn yanýnda þehirle herhangi
bir baðlantýsý olan kiþilerin biyografileri de
kaydedilmiþtir. Hasan Kummî’nin TârîÅ-i
Æum, Mâferrûhî’nin Me¼âsinü Ý½fahân
ve Ýbn Zerkûb’un Þîrâznâme adlý eserleri
bu türün Ýran coðrafyasýndaki en önemli
örneklerindendir. Bunlara Ýbn Funduk’un
TârîÅ-i Beyhaš’ý, Nâdir Mirza’nýn TârîÅ-i
Tebrîz’i ile anonim TârîÅ-i Sîstân ilâve
edilebilir. Muhammed b. Hâris el-Huþenî
ªabašåtü £ulemâßi Ýfrîšýyye’sinde bu böl-
gede yetiþen hadis, fýkýh ve kelâm âlimle-
riyle Kayrevan’da kadýlýk yapan kiþilerin bi-
yografilerine yer vermiþtir. Ýbnü’l-Faradî’-
nin TârîÅu £ulemâßi’l-Endelüs’ü ve bu-
nun zeyilleri mahiyetindeki Humeydî’nin
Ce×vetü’l-muštebis, Dabbî’nin Bu³ye-
tü’l-mültemis, Ýbn Beþküvâl’in Kitâbü’½-
Øýla fî târîÅi eßimmeti’l-Endelüs, Ýbnü’l-
Ebbâr’ýn et-Tekmile li-Kitâbi’½-Øýla ve Ýb-
nü’z-Zübeyr es-Sekafî’nin Øýlatü’½-Øýla’sý
da bu gruptandýr. Ýbnü’l-Ahmer’in Büyû-
tâtü Fâsi’l-kübrâ’sý Fas’ýn meþhur ailele-
riyle eþrafýna ait biyografileri içermekte-
dir. Diðer eserler arasýnda Ebû Nuaym el-
Ýsfahânî’nin ¬ikru aÅbâri Ý½bahân’ý (Tâ-
rîÅu Ý½bahân), Ýbnü’l-Kadî’nin Ce×vetü’l-
ištibâs fî ×ikri men ¼alle mine’l-a£lâm
medînete Fâs’ý, Abdurrahman b. Muham-
med ed-Debbâð’ýn Me£âlimü’l-îmân fî
ma£rifeti ehli’l-Æayrevân’ý, Ýbnü’l-Adîm’in
Bu³yetü’¹-¹aleb fî târîÅi ¥aleb’i, Takýy-
yüddin el-Fâsî’nin Mekke’nin tarihine dair
hacimli ansiklopedik eseri el-£Ýšdü’¦-¦e-
mîn fî târîÅi’l-beledi’l-emîn’i, Þemsed-
din es-Sehâvî’nin I. (VII.) yüzyýldan itibaren
Medine ile ilgisi olan kiþilerin biyografi-
lerine dair et-Tu¼fetü’l-la¹îfe fî târîÅi’l-
Medîneti’þ-þerîfe’si, Radýyyüddin Ýbnü’l-
Hanbelî’nin çaðdaþý Halepli âlimlerle bu-
raya dýþarýdan gelen bilginlere dair Dür-
rü’l-¼ubeb fî târîÅi a£yâni ¥aleb’i zikre-
dilebilir. Abdülhay el-Hasenî, Nüzhetü’l-
Åavâ¹ýr adlý eserinde I-XIV. (VII-XX.) yüz-
yýllar arasýnda Hindistan’da yaþayan 4500
kadar âlim, mutasavvýf, edip, devlet ve
siyaset adamýnýn biyografisini anlatmak-
tadýr.

Coðrafya kaynaklarýnda biyografilere de
yer verilmiþtir. Yâkut el-Hamevî’nin Mu£-
cemü’l-büldân’ý ve Ýbn Fazlullah el-Öme-
rî’nin Mesâlikü’l-eb½âr’ý bu türdendir. Ýran
coðrafyasý söz konusu olduðunda Emîn-i
Ahmed-i Râzî’nin evliyâ, ulemâ ve þairler
baþta olmak üzere 1560 biyografi içeren
Heft Ýšlîm’i, biyografik malzeme içeren
coðrafya eserlerine örnektir. Diðer taraf-
tan bazý þehirlerin ve bölgelerin tarihine
dair eserlerde de siyasî þahsiyetler baþta

dýlar, âlimler, edip, þair ve mutasavvýflar-
dan, 730 (1330) yýlýna kadar Yemen’de hü-
küm süren Resûlî hükümdarlarýyla vezir
ve emîrlerinden bahseden bir tabakat ki-
tabýdýr. Zehebî (ö. 748/1348) Hz. Peygam-
ber döneminden baþlayýp kendi zamaný-
na kadar gelen TârîÅu’l-Ýslâm adlý ese-
rinde her on yýlý bir tabaka kabul ederek
önemli kiþileri yetmiþ tabaka halinde grup-
landýrmýþ ve ölüm tarihlerini dikkate ala-
rak biyografilerine yer vermiþ, Siyeru a£lâ-
mi’n-nübelâßda ise sahâbeden itibaren
Ýslâm dünyasýnýn seçkin kiþilerini yaklaþýk
kýrk tabakada incelemiþtir (A£lâmü’n-nü-
belâß, Beþþâr Avvâd Ma‘rûf’un mukaddime-
si, I, 100, 103).

Ýbn Hallikân’ýn (ö. 681/1282), Ýslâm’ýn
baþlangýcýndan eserin yazýldýðý döneme
kadar herhangi bir alanda meþhur olmuþ
kadýn ve erkek 800’den fazla kiþinin bi-
yografisini anlattýðý Vefeyâtü’l-a£yân ad-
lý alfabetik eseri muhtevasýnýn çeþitliliði ba-
kýmýndan Ýslâm tarihinde biyografi yazý-
mýnda en eski örnek kabul edilmektedir.
Daha önce telif edilen eserler yalnýz sahâ-
be, tâbiîn, müfessirler, fakihler, þairler, na-
hivciler, Þâfiîler, Hanbelîler yahut bir bölge
veya þehre mensup kiþiler gibi belli grup-
lara tahsis ediliyor ve asýrlara göre düzen-
leniyordu. Vefeyâtü’l-a£yân’da sultan-
lar, emîrler, vezirler, eþraf, nahiv, lugat ve
kýraat âlimleri, müfessirler, muhaddisler,
kelâmcýlar, çeþitli mezheplere mensup
müctehidler, fakihler, kadýlar, zâhidler, mu-
tasavvýflar, mühendisler, filozoflar, astro-
nomlar, astrologlar, tabipler, edip ve þair-
ler, tarihçiler, coðrafyacýlar, nesep âlimle-
ri ve mûsikiþinaslar gibi çok farklý kesim-
lerden isimler yer almaktadýr. Kütübî’nin
Fevâtü’l-Vefeyât’ý ve Ýbnü’l-Kadî’nin Dür-
retü’l-¼icâl’i baþta olmak üzere esere ya-
zýlan zeyiller de önemlidir. Safedî’nin (ö.
764/1363) Muhammed isimli kiþilere ön-
celik verdikten sonra alfabetik düzenledi-
ði el-Vâfî bi’l-vefeyât’ý din, devlet, ilim ve
sanat adamlarýyla tasavvuf erbabýna dair
14.000 biyografiyi içermektedir. Ýbn Taðrî-
berdî bu eser için zeyil olarak kaleme al-
dýðý el-Menhelü’½-½âfî ve’l-müstevfî ba£-
de’l-Vâfî’sinde Memlükler’in kuruluþun-
dan 862 (1458) yýlýna kadar yaþayan 3000’e
yakýn sultan, emîr, âlim ve þairle sahala-
rýnda meþhur olmuþ kiþilerin biyografile-
rini alfabetik sýrayla kaydetmiþtir. Safedî
ayrýca A£yânü’l-£a½r ve a£vânü’n-na½r ad-
lý eserinde çaðdaþ 2017 kiþinin biyografi-
sini vermiþtir.

Devlet adamlarý ve meslek gruplarýyla il-
gili biyografi kitaplarý arasýnda þunlar zik-
redilebilir: Hükümdarlar için Muhammed
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Halîl el-Murâdî’nin Silkü’d-dürer fî a£yâ-
ni’l-šarni’¦-¦ânî £aþer’i ve Ahmed b. Nu‘-
mân el-Âlûsî’nin ed-Dürrü’l-münte¦ir
fî ricâli’l-šarni’¦-¦ânî £aþer ve’¦-¦âli¦
£aþer’i, XIII. (XIX.) yüzyýl için Baytâr’ýn ¥il-
yetü’l-beþer fî târîÅi’l-šarni’¦-¦âli¦ £aþer’i,
Halîl Merdem Bek’in A£yânü’l-šarni’¦-¦â-
li¦ £aþer fi’l-fikr ve’s-siyâse ve’l-ictimâ£
adlý eseri ve Mýsýrlý Ahmed Teymur Paþa’-
nýn Terâcimü a£yâni’l-šarni’¦-¦âli¦ £aþer
ve evâßili’l-šarni’r-râbi£ £aþer’i, Muham-
med Cemîl eþ-Þattî’nin A£yânü Dýmaþš
fi’l-šarni’¦-¦âli¦ £aþer ve ný½fi’l-šarni’r-
râbi£ £aþer min 1201-1350 h. adlý kitabý
zikredilebilir. Ýranlý âlim Âga Büzürg-i Tah-
rânî, ªabašåtü a£lâmi’þ-Þî£a adlý eserin-
de IV-XIV. (X-XX.) yüzyýllar arasýnda yetiþen
Þiî âlimlerini yüzyýllara göre gruplandýra-
rak ele almýþtýr.

Bazý hususlarda ortak niteliklere veya fi-
ziksel özelliklere sahip kiþiler hakkýnda da
kitaplar yazýlmýþtýr. Câhiz Kitâbü’l-BuÅa-
lâßsýnda cimriliðiyle meþhur kiþilerden, el-
Bursân ve’l-£urcân ve’l-£umyân ve’l-¼û-
lân’ýnda sakat ve hastalýklý olan meþhur-
lardan bahseder. Ebû Hâtim es-Sicistânî’-
nin Kitâbü’l-Mu£ammerîn, Ebû Zekeriyyâ
Ýbn Mende’nin Cüzß fîhi men £âþe miße ve
£iþrîne sene mine’½-½a¼âbe, Zehebî’nin
Cüzß fîhi ehlü’l-miße adlý eserleri yüzyýl-
dan fazla yaþayan kiþilere dairdir. Safedî
Nektü’l-himyân fî nüketi’l-£umyân’ýnda
ünlü müslüman âmâlarýn, eþ-Þu£ûr bi’l-
£ûr adlý eserinde bir gözü görmeyen sek-
sen civarýnda kiþinin biyografisine yer ver-
mektedir. Ýbnü’n-Nedîm’in el-Fihrist’i, Kâ-
tib Çelebi’nin Keþfü’¾-¾unûn’u ve Bað-
datlý Ýsmâil Paþa tarafýndan bu esere yazý-
lan Î²â¼u’l-meknûn adlý zeyille Fuat Sez-
gin’in Geschichte der arabischen Schrif-
ttums’u (GAS), Charles A. Storey’in Per-
sian Literature’u ve Þâkir Mustafa’nýn et-
TârîÅu’l-£Arabî ve’l-müßerriÅûn’u gibi
bio-bibliyografik kitaplarda muhtelif ilim-
lere dair eserlerden bahsedilirken müel-
liflerin hayatý hakkýnda kýsa bilgiler veril-
mektedir. Baðdatlý Ýsmâil Paþa’nýn 9000
civarýnda müellifin biyografisini ve eserle-
rini ele aldýðý Hediyyetü’l-£ârifîn’i, Hay-
reddin ez-Ziriklî’nin baþlangýçtan itibaren
Ýslâm kültür tarihinde meþhur olmuþ þah-
siyetlere ve belli baþlý þarkiyatçýlara dair
hacimli ansiklopedik eseri el-A£lâm’ý, Ömer
Rýzâ Kehhâle’nin Arapça eser yazan mü-
elliflere dair 19.000 civarýnda biyografi içe-
ren Mu£cemü’l-müßellifîn’i ve ayný yaza-
rýn A£lâmü’n-nisâß fî £âlemeyi’l-£Arab
ve’l-Ýslâm’ý XX. yüzyýlda yazýlmýþ önemli
biyografi eserleridir.
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ÿCasim Avcý

Osmanlý Dönemi. Osmanlý döneminde
genel olarak bir kiþiyi anlatan biyografi
eserlerine “tercüme-i hâl”, birden fazla ki-
þinin biyografisini içeren eserlere “terâ-
cim-i ahvâl” denilmiþtir. Arap tabakat ge-
leneði ile Ýran tezkire* geleneðinin tesiri
altýnda çeþili biyografiler kaleme alýnmýþ,
biyografi edebiyatý zenginleþtikçe “vefeyât,
ravza, riyâz, gülzâr, gülþen, hadîka, dev-
ha, sefîne, tuhfe” gibi çeþitli isimlendir-
meler ortaya çýkmýþtýr. Bu arada Ýslâmî
edebiyatýn uzantýsý olarak “siyer” türü bu
dönemde de devam etmiþtir. Osmanlýlar’-
da biyografi çalýþmalarý gerçek anlamda

olmak üzere birçok kiþinin hayatý hakkýn-
da bilgiler kaydedilmiþtir. Ebû Þâme el-
Makdisî’nin Nûreddin Mahmud Zengî ile
Selâhaddîn-i Eyyûbî dönemleri Mýsýr ve
Suriye tarihine dair Kitâbü’r-Rav²ateyn’i
ve zeyli, Ali b. Hasan el-Hazrecî’nin Resû-
lîler devri Yemen tarihiyle ilgili el-£Uš†-
dü’l-lüßlüßiyye’si, Ýbnü’d-Deyba‘ýn Yemen
tarihine dair Bu³yetü’l-müstefîd fî aÅ-
bâri medîneti Zebîd’i ve müellifi tara-
fýndan yazýlan zeyilleri, Ýbn Taðrîberdî’nin
en-Nücûmü’z-zâhire fî mülûki Mý½r ve’l-
Æåhire’si, Mîr Muhammed Ma‘sûm’un Tâ-
rîÅ-i Sind’i, Nizâmeddin Ahmed Herevî’-
nin Hindistan tarihiyle ilgili ªabašåt-ý Ek-
berî’si ve Ahmed b. Muhammed el-Mak-
karî’nin Endülüs tarihi yanýnda Vezir Lisâ-
nüddin Ýbnü’l-Hatîb’in hayatýna dair Nef-
¼u’¹-¹îb min ³usni’l-Endelüsi’r-ra¹îb adlý
eserinde de birçok kiþinin biyografisi hak-
kýnda bilgi edinmek mümkündür.

Bazý biyografi eserleri yýllara göre kale-
me alýnmýþ olup, bunlarda belirli bir yýlda
vefat eden kiþileri bir arada görme imkâ-
ný vardýr. Zehebî’nin TârîÅu’l-Ýslâm’ýnýn
muhtasarý olup 700 (1300) yýlýna kadar
gelen el-£Ýber fî Åaberi men ³aber adlý
eseri ve zeyli ile Ýbnü’l-Ýmâd’ýn ulemâ ve
devlet adamlarýna ait 10.000 civarýnda bi-
yografi içeren Þe×erâtü’×-×eheb’i eser-
lerin en meþhurlarýdýr. Öte yandan Tabe-
rî’nin TârîÅu’l-ümem ve’l-mülûk’ü, Ebü’l-
Ferec Ýbnü’l-Cevzî’nin el-Munta¾am’ý, Ýz-
zeddin Ýbnü’l-Esîr’in el-Kâmil fi’t-târîÅ’i,
Ýbn Kesîr’in el-Bidâye ve’n-nihâye’si, Bed-
reddin el-Aynî’nin £Ýšdü’l-cümân’ý, Mîr-
hând’ýn Rav²atü’½-½afâß fî sîreti’l-enbi-
yâß ve’l-mülûk ve’l-Åulefâßsý, Hândmîr’in
¥abîbü’s-siyer fî aÅbâri efrâdi’l-beþer’i
gibi umumi tarih kitaplarýnda da hüküm-
darlarýn yaný sýra birçok kiþinin biyografi-
sine yer verilmiþtir. Belli bir asýrda yaþa-
yan kiþilerin biyografilerini içeren eserler
de vardýr. VIII. (XIV.) yüzyýl için Ýbn Hacer
el-Askalânî’nin ed-Dürerü’l-kâmine fî
a£yâni’l-mißeti’¦-¦âmine’si, IX. (XV.) yüz-
yýl için Muhammed b. Abdurrahman es-
Sehâvî’nin eŠ-™avßü’l-lâmi£ li-ehli’l-šar-
ni’t-tâsi£ý ve Süyûtî’nin Na¾mü’l-£išyân
fî a£yâni’l-a£yân’ý, X. (XVI.) yüzyýl için Nec-
meddin el-Gazzî’nin el-Kevâkibü’s-sâßire
bi-menâšýbi a£yâni’l-mißeti’l-£âþire’si, XI.
(XVII.) yüzyýl için Necmeddin el-Gazzî’nin
Lu¹fü’s-semer ve ša¹fü’¦-¦emer min te-
râcimi a£yâni’¹-¹abašåti’l-ûlâ mine’l-
šarni’l-hâdî £aþer’i ve Muhammed Emîn
el-Muhibbî’nin ƒulâ½atü’l-e¦er fî a£yâ-
ni’l-šarni’l-hâdî £aþer’i, Þillî’nin £Ýšdü’l-
cevâhir ve’d-dürer fî aÅbâri’l-hâdî
£aþer’i, XII. (XVIII.) yüzyýl için Muhammed
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