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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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yazýlmýþ zeyilleri kullanarak meydana ge-
tirdiði Hadâiku’l-hakåik fî tekmileti’þ-
Þekåik’ýnda sadece müderris, kadý, ka-
zasker ve þeyhülislâmlar deðil tasavvuf er-
babý ulemâ ile þairlere de yer vermiþ, her
padiþah döneminin önemli olaylarýndan
kýsaca söz etmiþtir. Birçok alanda olduðu
gibi biyografi alanýnda da XVII. yüzyýla
damgasýný vuran müellif Kâtib Çelebi’dir.
Ayný zamanda büyük bir bibliyograf olan
ve daha ziyade bu alandaki Keþfü’¾-¾unûn
adlý eseriyle tanýnan Kâtib Çelebi’nin oto-
biyografileri hariç tutulursa biyografi tü-
ründeki yegâne eseri Süllemü’l-vü½ûl ilâ
ªabašåti’l-fu¼ûl’dür. Tertibi Taþköprizâ-
de Ahmed’in Nevâdirü’l-aÅbâr’ý tarzýn-
da olan ve onu tamamlar nitelikte alfabe-
tik kaleme alýnan Süllemü’l-vü½ûl, Keþ-
fü’¾-¾unûn gibi Arapça’dýr. Muhammed
Emîn el-Muhibbî’nin daha çok Osmanlý
Arap dünyasýnda yetiþmiþ ünlü þahsiyet-
lere dair eseri ƒulâ½atü’l-e¦er fî a£yâni’l-
šarni’l-hâdî £aþer’i de tabakat geleneði-
nin örneklerinden kabul edilebilir. Vefe-
yât-ý Pür-iber adýyla ilk vefeyâtnâmeyi
Alaybeyizâde Mehmed Emin Efendi yaz-
mýþ, burada Ýslâm ve devlet büyükleri hak-
kýnda kýsa bilgiler vermiþtir. Bu yüzyýlda
hayatýna dair fazla bilgi bulunmayan Ne-
feszâde Ýbrâhim tarafýndan kaleme alýnan
ve hat sanatýnýn ilk ustalarýndan IV. Mu-
rad’a kadar gelmiþ ünlü kiþilerden söz eden
Gülzâr-ý Savâb da önemlidir.

Biyografi türü XVIII. yüzyýlda daha da
zenginleþir ve çeþitlilik arzeder. Ulemâ bi-
yografileri yine “Zeyl-i Þekaik” türünde Uþ-
þâkýzâde Ýbrâhim Efendi ile bunu beðen-
meyen Þeyhî Mehmed Efendi tarafýndan
yazýlan ve hemen ayný dönem âlimlerin-
den söz eden Vekåyiu’l-fuzalâ adlý eser-
lerle devam ederken bazý makam sahip-
lerinin biyografilerini bir araya getiren eser-
lerin sayýsýnda önemli artýþ görülür. Os-
manlý padiþahlarýnýn çok kýsa biyografi-
lerini Hadîkatü’l-mülûk’te toplayan Os-
manzâde Ahmed Tâib’in bu eseri için ayný
asýrda Þehrîzâde Mehmed Said Gülþen-i
Mülûk adýyla bir zeyil kaleme almýþtýr. Fa-
kat Osmanzâde’nin bu alandaki asýl önemli
eseri sadrazam biyografilerini içeren Ha-
dîkatü’l-vüzerâ’dýr. Bu eser Þešåßiš gibi
büyük raðbet görmüþ ve XX. yüzyýl baþ-
larýna kadar gelen zeyilleri yapýlmýþtýr. Beh-
cetî Seyyid Ýbrâhim’in Târîh-i Sülâle-i
Köprülü adýyla bilinen Silsiletü’l-âsafiy-
ye adlý eseri bir vezir ailesini ele alan ilk
ve tek biyografi örneðidir. Bu yüzyýlýn sad-
razamlarýndan Hekimoðlu Ali Paþa’nýn oð-
lu Ýsmâil Ziyâeddin Bey’in yazdýðý Metâ-
liu’l-âliye fî gurreti’l-gåliye’de müellif

babasýnýn biyografisinden ve dönemin olay-
larýndan söz eder. Bu asýrda yazýlýp ala-
nýnda çýðýr açmýþ bir baþka eser þeyhü-
lislâm biyografilerini ihtiva eden Devha-
tü’l-meþâyih’tir. Asrýn büyük biyografi
âlimi Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin
Efendi tarafýndan kaleme alýnan bu eser
de yapýlan zeyillerle imparatorluðun sonu-
na kadar getirilmiþtir. Nakîbüleþraf Hacý-
kasýmzâde Seyyid Mehmed Rýzâ Efendi,
Kýrým hanlarýnýn biyografisini es-Seb‘u’s-
seyyâr fî ahbâri mülûki’t-Tâtâr adlý
eserinde toplamýþtýr. Ayný asýrda Ahmed
Resmî Efendi kendi devrine kadar yaþa-
mýþ reîsülküttâblarý Halîkatü’r-rüesâ’da
(Sefînetü’r-rüesâ), Dârüssaâde aðalarýný
Hamîletü’l-küberâ’da bir araya getirmiþ-
tir. Ýbrâhim Nâilî Efendi bunlardan ilkini
Hadîkatü’r-rüesâ adýyla özetlemiþ ve bir
de zeyil yazmýþtýr. Daha önce Derviþ Ab-
dullah tarafýndan kaleme alýnan Risâle-i
Teberdâriyye fî ahvâli âgå-yý Dârüs-
saâde adlý, zenci aleyhtarlýðý yapan süb-
jektif eser hariç tutulursa Ahmed Res-
mî’nin Hamîletü’l-küberâ’sý bu alandaki
ilk ve son örnek kabul edilebilir. Ahmed
Resmî’nin bir baþka biyografi çalýþmasý,
Alaybeyizâde Mehmed Emin Efendi’nin
telif ettiði Vefeyât’ý 1778’e kadar getir-
diði zeyildir. Yine XVIII. yüzyýlda hat sa-
natkârlarýnýn biyografilerini veren Devha-
tü’l-küttâb’ý Suyolcuzâde Mehmed Necib
Gülzâr-ý Savâb’a zeyil olarak yazmýþtýr.
Ayný asýrda Kadýzâde Ahmed b. Halîl ta-
rafýndan Tuhfetü’l-küttâb ve Müstakim-
zâde tarafýndan Tuhfe-i Hattâtîn adýy-
la ayný türde eserlerin telifi sürmüþtür.
Müstakimzâde Süleyman Efendi’nin Me-
celletü’n-nisâb adlý Arapça eseri Kâtib
Çelebi’nin Süllemü’l-vü½ûl’ünün zeyli olup
Ýslâm ve Türk büyüklerinin çok kýsa biyog-
rafilerini içerir. Müstakimzâde, meþhur ta-
rikat þeyhlerinden on sekizini Meþâyih-
nâme-i Ýslâm adlý eserinde toplamýþtýr.
Þeyhülislâm Ebûishakzâde Esad Efendi
bestekârlarýn biyografilerini ilk defa At-
rabü’l-âsâr’da bir araya getirmiþtir. Mu-
râdî’nin ƒulâ½atü’l-e¦er’in zeyli olan Sil-
kü’d-dürer fî a£yâni’l-šarni’s-¦ânî £aþer’i
özellikle Arap diyarýnda yetiþmiþ ünlü ki-
þileri kapsar ve tabakat geleneðinin son
tipik örneði kabul edilir. Vefeyât türünün
asýl güzel örnekleri de bu asýrda kaleme
alýnmýþtýr. Seyyid Hasîb Üsküdârî Vefe-
yât-ý Ekâbir-i Ýslâmiyye’sinde Ýslâm bü-
yüklerinden söz ederken Hüseyin Ayvan-
sarâyî Hadîkatü’l-cevâmi‘ adlý ünlü ese-
rinde cami, mescid gibi hayrat yaptýran-
larýn ve bu yapýlarýn hazîrelerinde med-
fun olanlarýn biyografilerini verir.

XVI. yüzyýlda baþlar. Ancak Ýslâmî edebi-
yat geleneðinin devamý niteliðinde XIV.
yüzyýlýn sonlarýnda Ahmedî’nin kaleme al-
dýðý Ýskendernâme ilk biyografik eser ka-
bul edilebilir. Yine Ýslâmî edebiyatýn deva-
mý olarak Hz. Hamza’nýn kahramanlýklarý-
ný konu edinen ilk Hamzanâme XV. yüz-
yýlýn birinci çeyreðinde Ahmedî’nin kar-
deþi Hamzavî tarafýndan yazýlý hale geti-
rilmiþ, yeniçeri ortalarýnda okunmuþtur.
Ayný yüzyýlda Süleyman Çelebi’nin Mev-
lid’ini de anmak gerekir. Ýstanbul’un fet-
hinin ardýndan Osmanlý Devleti’nde tarih
yazýcýlýðý geliþmeye baþlayýnca özellikle II.
Bayezid devrinde ve sonraki dönemler-
de ilk Osmanlý tarihleriyle Osmanlý tari-
hini dünya tarihinin bir parçasý þeklinde
ele alan umumi tarihler ortaya çýkmýþ,
bunlarda kýsmen yer alan biyografik bil-
giler dýþýnda XVI. yüzyýl ortalarýna kadar
müstakil biyografi kitabý kaleme alýnma-
mýþtýr. Menâkýb türü eserlerin de biyog-
rafi niteliði taþýdýðý söylenebilir (bk. MENÂ-
KIBNÂME). Osmanlý edebiyatýnda menâ-
kýbnâmeler dýþýnda tabakat tarzýndaki ilk
özgün biyografi kitaplarý olan tezkireler
XVI. yüzyýlda Kanûnî Sultan Süleyman dev-
rinin ortalarýnda yazýlmaya baþlanmýþtýr.
Tezkire kavramý ile genelde belli meslek
grubunda bulunan kiþilerin biyografilerini
içeren eserler kastedilir. Bunlarýn en yay-
gýn örnekleri þuarâ tezkireleri ve menâkýb-
nâmelerle ayný nitelikteki evliya tezkirele-
ridir. Sayýlarý az da olsa hattat ve mûsiki-
þinaslara dair tezkireler de yazýlmýþtýr (bk.
TEZKÝRE).

XVI. yüzyýlda Taþköprizâde Ahmed Efen-
di’nin Arap tabakat geleneðine uyarak
Arapça kaleme aldýðý eþ-Þešåßišu’n-nu£-
mâniyye gerçek anlamda ilk tabakat kita-
bý vasfý taþýr. Eserin daha müellifinin sað-
lýðýnda tercüme ve zeyilleri yapýlmaya baþ-
lanmýþ, bu gelenek XX. yüzyýl baþlarýna
kadar devam etmiþ, böylece bir Þešåßiš
külliyatý ortaya çýkmýþtýr. Taþköprizâde’nin
daha önce yazdýðý, baþta Hz. Peygamber
ile ashabýnýn biyografileri olmak üzere din,
hukuk, kelâm, týp, astronomi bilginleriyle
filozoflara dair eseri Nevâdirü’l-aÅbâr’ý
ayný ilgiyi görmemiþtir. Bu yüzyýlda Geli-
bolulu Mustafa Âlî’nin Menâkýb-ý Hü-
nerverân’ý ile Osmanlý hattatlarý ilk defa
müstakil bir esere konu olmuþtur.

XVII. yüzyýlda biyografi türünün biraz
daha geliþtiði ve farklý mesleklerden kiþi-
ler için çalýþmalar yapýldýðý dikkati çeker.
Ulemâ biyografileri bu asýrda Þešåßiš zeyli
tarzýnda kaleme alýnmýþtýr. Nev‘̀îzâde Atâî,
baþta Hýsým Ali Çelebi’nin Arapça el-£Ýš-
dü’l-man¾ûm’u olmak üzere daha önce
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TABAK…TÜ’l-ETIBBÂ

ve’l-HÜKEMÂ
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Ýbn Cülcül’ün
(ö. 384/994 [?] )

hekim ve filozoflara dair eseri
(bk. ÝBN CÜLCÜL).

˜ ™
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TABAK…TÜ’l-HANÂBÝLE
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Ýbn Ebû Ya‘lâ’nýn
(ö. 526/1131)

Hanbelî âlimlerinin
biyografisine dair eseri

(bk. ÝBN EBÛ YA‘LÂ).
˜ ™
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et-TABAK…TÜ’l-KÜBRÂ
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Ýbn Sa‘d’ýn
(ö. 230/845)
siyer-megåzî

ve tabakata dair eseri
(bk. ÝBN SA‘D).

˜ ™
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et-TABAK…TÜ’l-KÜBRÂ
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Abdülvehhâb eþ-Þa‘rânî’nin
(ö. 973/1565)

sûfî tabakatýna dair eseri
(bk. ÞA‘RÂNÎ).

˜ ™
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TABAK…TÜ’l-MEMÂLÝK
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Celâlzâde Mustafa Çelebi’nin
(ö. 975/1567)

Kanûnî Sultan Süleyman
dönemine ait eseri.

˜ ™

Müellif eserinin adýný Tabakåtü’l-me-
mâlik ve derecâtü’l-mesâlik olarak kay-
detmekle birlikte daha sonraki bazý kay-
naklarda Derecâtü’l-mesâlik fî tabakå-
ti’l-memâlik þeklinde, Keþfü’¾-¾unûn’da
ise Târîh-i Âl-i Osmân diye geçer. Fakat
Kâtib Çelebi müellifin eseri Tabakåtü’l-
memâlik diye adlandýrdýðýný, baþ tara-
fýnda otuz tabaka ile 350 dereceyi kap-
sayan bir fihrist verdiðini ve kitabýn Sü-
leymannâme’lerden biri olduðunu be-
lirtir (I, 284). Niþancýlýk makamýna yük-
selerek devlet bürokrasisinde önemli bir
yere sahip olan Celâlzâde Mustafa Çele-
bi eserin telif sebebini hem padiþahýn
hayýr duasýný almak hem de ölümünden
sonra kendi adýnýn beka bulmasýný iste-
mek þeklinde verirse de asýl niyetinin ön-
ceki tarihçilerin ihmal ettikleri hususlarý
kaleme almak olduðu anlaþýlýr. Zira tak-
dim kýsmýnda devletin taþra yapýsý, halkýn
durumu, ilmî ve askerî teþkilât, bahriye,
devlet hazinesi ve madenlerden söz etmek
istediðini kaydeder. Telif planýný veren mü-
ellif, eserinin otuz bölümden (tabaka) ve
her bölümün 375 alt baþlýktan (derece)
meydana geleceðini söyler. Bu arada eski
tarihçileri “hakayik-ý ahvâle vâkýf” olmayýp
sadece duyduklarýný yazdýklarý için eleþti-
rir. Eserine pek çok memâlik ve mesâlik
ihtiva etmesinden, nice olaylar hakkýnda
bilgi vermesinden dolayý bu adý koyduðu-
nu belirtir.

Müellif eserinde devlet ve saltanat erkâ-
nýndan, eyalet ve sancaklardan, impara-
torluk içindeki kalelerden, orduyu oluþtu-
ran askerî zümrelerden, donanma gemi-
lerinden, her yönüyle Ýstanbul’un tarihin-
den; Rumeli, Kuzey Afrika, Eflak-Boðdan’-
dan; baþta Macaristan olmak üzere Orta
ve Batý Avrupa devletlerinden; Anadolu,
Karaman, Sivas, Dulkadýrlý, Erzurum, Di-
yarbekir, Van, Halep, Þam, Mýsýr, Hare-
meyn, Yemen, Baðdat, Basra gibi Osman-
lý eyaletlerinden ve Kanûnî Sultan Süley-
man devri olaylarýndan söz edeceðini kay-
deder. Ancak eserin sadece otuzuncu bö-
lümün konusunu teþkil eden Kanûnî Sul-
tan Süleyman devri olaylarýyla ilgili tarih
kýsmý zamanýmýza ulaþmýþtýr. Bu sebeple
müellifin ilk yirmi dokuz bölümü yazma-
dýðý veya yazdýðý halde bugüne kadar gel-

XIX. yüzyýlda biyografi türü eserlerin te-
lifi devam etmiþ, Fýndýklýlý Ýsmet Efendi
son Þešåßiš zeylini Tekmiletü’þ-Þekåik
fî hakký ehli’l-hakåik adýyla kaleme al-
mýþtýr. Âkifzâde Abdürrahim tarafýndan
yazýlan el-Mecmû£ fi’l-meþhûd ve’l-maš-
½ûd adlý Arapça eserde 1763-1817 yýllarý
arasýnda yaþamýþ ulemâ ve meþâyihten
söz edilir. Bu yüzyýlda türünün ilk örneði
sayýlan biyografi kitaplarý kaleme alýnmýþ-
týr. Karslýzâde Cemâleddin Mehmed, Os-
manlý tarihçilerini ilk defa Âyîne-i Zure-
fâ adýyla bir araya getirmeye çalýþmýþtýr.
Yine ilk defa Osmanlý nakîbüleþraflarýnýn
hayatý, Ahmed Nazif tarafýndan Riyâzü’n-
nükabâ ve Topal Rifat Efendi tarafýndan
Devhatü’n-nükabâ adlý eserlerde toplan-
mýþtýr. Kaptan-ý deryâlarýn biyografilerini
Hafîd Efendi Sefînetü’l-vüzerâ’da, Râ-
miz Paþazâde Mehmed Ýzzet Harîta-i Ka-
pûdânân-ý Deryâ’da vermiþtir. Bu alan-
da bir baþka eser, Þehrîzâde Mehmed Sa-
id’in Tuhfe-i Mustafaviyye fî beyâni Ka-
pûdânân-ý Devlet-i Aliyye’sidir. Ayný
yüzyýlda Habib Efendi Hat ve Hattâtân’-
da Ýran ve Türk hattatlarýndan bahseder.
Þehbaz Giray’ýn oðlu Halim Giray, Gülbün-i
Hânân adlý eserinde kýrk dört Kýrým haný-
nýn biyografisini bir araya getirmiþtir. Meh-
med Süreyyâ Bey’in Tezkire-i Meþâhîr-i
Osmâniyye yahut yaygýn adýyla Sicill-i
Osmânî’si bu yüzyýlda yazýlmýþ genel ni-
telikte biyografi kitabýdýr.

XX. yüzyýlda Baðdatlý Ýsmâil Paþa’nýn
Hediyyetü’l-£ârifîn’i gibi genel, Ýbnülemin
Mahmud Kemal’in Osmanlý Devrinde
Son Sadrýazamlar, Hoþ Sadâ, Son Asýr
Türk Musikiþinaslarý, Son Hattatlar’ý gi-
bi özel nitelikli biyografik eserler kaleme
alýnmýþtýr. Yine birçok biyografik eserin ya-
zarý olan Bursalý Mehmed Tâhir’in Osman-
lý Müellifleri biyo-bibliyografik kaynak-
lardandýr. Ayný sahada Necip Âsým’ýn (Ya-
zýksýz) “Osmanlý Târih-nüvîsleri ve Müver-
rihleri” adlý çalýþmasý zikredilebilir (TOEM,
I/1 [1328], s. 41-52; II/7 [1328], s. 425-435;
II/8 [1329], s. 498-499). Bu arada XIX ve
XX. yüzyýllarda toplu ve özellikle baðýmsýz
biyografi ve otobiyografi yazýmýnda büyük
artýþ olduðunu belirtmek gerekir (Koray,
s. 155 vd.). Müstakil eserlerden baþka ba-
zý Osmanlý kroniklerinde çeþitli biyografi-
ler bulunur. Bu eserlerde her padiþah dö-
neminin veya her yýlýn sonunda o yýl için-
de ölmüþ þahsiyetler hakkýnda verilen bil-
giler özgün kaynak deðerinde kabul edile-
bilir. Osmanlý devlet memurlarýnýn resmî
hal tercümelerini ihtiva eden Sicill-i Ah-
vâl Defterleri 1879-1909 yýllarý arasýnda
tutulmuþ en saðlam biyografi kayýtlarýdýr.

TABAK…TÜ’l-MEMÂLÝK


