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bazý sahâbî ve tâbiîn hakkýnda bilgi veril-
mektedir. Ebû Muhammed Abdullah b.
Ahmed el-Ferganî, Taberî’nin eserine bir
zeyil yazmýþ, oðlu Ebû Mansûr el-Ferganî
de babasýnýn zeyli için bir zeyil kaleme al-
mýþtýr. Taberî’nin tarihine ayrýca Arîb b.
Sa‘d el-Kurtubî 291-320 (904-932) yýllarý-
ný içeren Øýlatü TârîÅi’¹-ªaberî (Taberî,
XI, 9-184) ve Muhammed b. Abdülmelik
el-Hemedânî 295-487 (908-1094) yýllarýna
ait Tekmiletü TârîÅi’¹-ªaberî (Taberî, XI,
185-489) adýyla birer zeyil yazmýþtýr. Öte
yandan Sâbit b. Sinân ayný esere 295-365
(908-976) yýllarýný kapsayan bir zeyil kale-
me almýþ, zeylin günümüze ulaþan Kar-
matîler’e dair bölümü Süheyl Zekkâr tara-
fýndan TârîÅu AÅbâri’l-Æarâmi¹a içinde
yayýmlanmýþtýr (Beyrut 1391/1971, s. 1-
68). Hilâl b. Muhassin es-Sâbî, Sâbit b. Si-
nân’ýn zeyline 360-447 (970-1055) yýllarýna
ait bir zeyil yazmýþ, ancak eserin sadece
389-393 (999-1003) yýllarýna ait kýsmý za-
manýmýza intikal etmiþtir. Bu eseri, Henry
F. Amedroz ve David S. Margoliouth, Ýbn
Miskeveyh’in Tecâribü’l-ümem’i ile birlik-
te neþretmiþtir (Kahire 1337, IV, 334-
460). Hilâl b. Muhassin’in oðlu Garsün-
ni‘me es-Sâbî’nin 448-479 (1056-1086) yýl-
larýný kapsayan £Uyûnü’t-tevârîÅ’i bu ese-
rin zeylidir. Muhammed b. Abdülmelik el-
Hemedânî £Uyûnü’t-tevârîÅ’e 512 (1118)
yýlýna kadar gelen bir zeyil yazmýþtýr. Ýb-
nü’l-Kalânisî’nin 555 (1160) yýlýna kadar
gelen ¬eylü TârîÅi Dýmaþš adlý eserinin
Sâbî’nin tarihine zeyil olarak kaleme
alýndýðý kabul edilmektedir.

Ýslâm dünyasýnda bir hýristiyan tarafýn-
dan Arapça kaleme alýnan ilk tarih kitabý
olan Saîd b. Býtrîk’ýn et-TârîÅu’l-mec-
mû£ £ale’t-ta¼š¢š ve’t-ta½dîš’a (Na¾mü’l-
cevher) yeðeni Yahyâ b. Saîd el-Antâkî 326-
458 (938-1066) yýllarýný ihtiva eden bir ze-
yil yazmýþtýr. Mýsýrlý tarihçi Ýbn Zûlâk, Mu-
hammed b. Yûsuf el-Kindî’nin AÅbâru
ÆuŠâti Mý½r ve Kitâbü’l-Vülât’ý için Te-
timmetü Kitâbi Ümerâßi Mý½r li’l-Kin-
dî (¬eylü’l-Vülât ve’l-šuŠât) adýyla bir ze-
yil kaleme almýþtýr. Endülüslü tarihçi Ýbn
Hayyân’ýn 399-463 (1008-1071) yýllarýný içe-
ren el-Metîn adlý tarihine Beyyâsî’nin ze-
yil olarak yazdýðý, müellifin zamanýna ka-
dar gelen olaylarý ihtiva eden eseri günü-
müze ulaþmamýþtýr. Rûzrâverî, Ýbn Mis-
keveyh’in Tecâribü’l-ümem’ine 369-389
(980-999) yýllarýna ait bir zeyil yazmýþ ve
eser, Henry Frederick Amedroz ve David
Samuel Margoliouth tarafýndan Tecâri-
bü’l-ümem’le birlikte neþredilmiþtir (Ka-
hire 1334, III, 1-332; Baðdat 1969). Mu-

hammed b. Abdülmelik el-Hemedânî’nin
bu eser için kaleme aldýðý e×-¬eyl £alâ
TârîÅi’l-Vezîr Ebî Þücâ£ er-Rûzrâverî
adlý eser de bugüne kadar gelmemiþtir.
Muhammed b. Abdülmelik el-Hemedânî’-
nin AÅbârü’l-vüzerâßý Hilâl es-Sâbî’nin
Kitâbü’l-Vüzerâßýnýn zeylidir.

Ýmâdüddin el-Ýsfahânî, Eyyûbî tarihinin
temel kaynaklarýndan olan el-Beršu’þ-Þâ-
mî’sine Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin ölümün-
den (589/1193) kendi ölümüne kadar (597/
1201) geçen zamana ait hâtýralarýný ve
Eyyûbîler tarihiyle ilgili bazý olaylarý ihtiva
eden £Utbe’z-zamân fî £ušbe’l-¼ade¦ân,
Ni¼letü’r-ri¼le ve ƒatfetü’l-bâriš ve £a¹-
fetü’þ-þâriš adýyla üç zeyil kaleme almýþ-
týr. Ýzzeddin Ýbnü’l-Esîr’in el-Kâmil fi’t-
târîÅ adlý eserine de zeyiller yazýlmýþtýr.
Ýzzeddin Ýbn Þeddâd bu eser için bir zeyil
kaleme aldýðýný ifade etmektedir (el-A£lâ-
šu’l-Åa¹îre, III/1, s. 136). Ýbnü’s-Sâî ve Ýbn
Fehd el-Halebî de el-Kâmil için zeyil yaz-
mýþtýr (bk. el-KÂMÝL). Sýbt Ýbnü’l-Cevzî’nin
yaratýlýþtan kendi ölümüne kadar (654/
1256) geçen olaylarý kapsayan Mirßâtü’z-
zamân adlý eserine Kutbüddin el-Yûnînî
711 (1311-12) yýlýna kadar gelen bir zeyil
telif etmiþtir. Eser için baþka zeyiller de
kaleme alýnmýþtýr (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1647-
1648). Ebû Þâme el-Makdisî’nin, Terâci-
mü ricâli’l-šarneyni’s-sâdis ve’s-sâbi£
adýyla da bilinen ve 590-665 (1194-1267)
yýllarýný ihtiva eden e×-¬eyl £ale’r-Rav²a-
teyn’i ayný müellifin Kitâbü’r-Rav²ateyn
adlý eserine zeyildir. Alemüddin el-Birzâlî
bu esere, Ebû Þâme’nin öldüðü ve kendi-
sinin doðduðu 665’ten (1267) vefat ettiði
739 (1339) yýlýna kadar geçen olaylarý içe-
ren el-Muštefâ (TârîÅu’l-Birzâlî) adýyla bir
zeyil yazmýþtýr. Ýbn Râfi‘in 737-774 (1336-
1373) yýllarýna ait el-Vefeyât’ý hocasý Bir-
zâlî’nin eserine zeyil olarak kaleme alýn-
mýþtýr. Eyyûbî dönemi tarihçisi Ýbn Vâ-
sýl’ýn Müferricü’l-kürûb’una Hama hâki-
mi II. el-Melikü’l-Mansûr Muhammed’in
inþâ kâtibi Ali b. Abdürrahim tarafýndan
695 (1296) yýlýna kadar gelen bir zeyil ka-
leme alýnmýþtýr.

Ebü’l-Fidâ’nýn el-MuÅta½ar fî aÅbâri’l-
beþer’ini ihtisar eden Zeynüddin Ýbnü’l-
Verdî, 729-749 (1329-1349) yýllarýna ait
olaylarý da ilâve ederek Tetimmetü’l-
MuÅta½ar fî aÅbâri’l-beþer (TârîÅu Ýb-
ni’l-Verdî) adlý eserini telif etmiþtir. Ebü’l-
Velîd Ýbnü’þ-Þýhne de er-Rav²u’l-menâ-
¾ýr fî £ilmi’l-evâßil ve’l-evâÅir adlý eseri-
ni Ebü’l-Fidâ’nýn el-MuÅta½ar’ýný özetle-
mek ve 806 (1403) yýlýna kadar meydana
gelen olaylarý ilâve etmek suretiyle yaz-

mýþtýr. Hadis literatüründeki zevâid türü-
nü de bir anlamda zeyil saymak mümkün-
dür. Zevâidler genellikle Ahmed b. Han-
bel, Ebû Ya‘lâ el-Mevsýlî gibi ünlü muhad-
dislerin el-Müsned’lerinde yer alýp da Kü-
tüb-i Sitte’de yer almayan yahut Ýbn Hib-
bân’ýn el-Müsnedü’½-½a¼î¼’inde olup da
Øa¼î¼ayn’da bulunmayan hadisleri bir
araya getiren çalýþmalardýr. Nûreddin el-
Heysemî ile Ahmed b. Ebû Bekir el-Bûsîrî
zevâidleriyle ünlü iki muhaddistir.
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ÿÝsmail Durmuþ

Ýslâm Tarihi ve Medeniyeti. Ýslâm tarih
kaynaklarý içinde umumi ve hususi tarih-
lere, çeþitli biyografi eserlerine zeyiller ya-
zýlmýþtýr. Muhammed b. Cerîr et-Taberî
TârîÅu’l-ümem ve’l-mülûk adlý eserine
kendisi bir zeyil yazmýþ, zeylin günümüze
ulaþan kýsmý adý geçen eserin sonunda el-
MünteÅab min ¬eyli’l-Mü×eyyel adýyla
yayýmlanmýþtýr (XI, 491-705). Bu zeyilde 8-
161 (629-778) yýllarý arasýnda vefat eden
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rîÅi ¥aleb’ine Ýbn Hatîb en-Nâsýriyye ed-
Dürrü’l-münteÅab fî târîÅi ¥aleb, Ebû
Zer el-Halebî Künûzü’×-×eheb ve Radýy-
yüddin Ýbnü’l-Hanbelî Dürrü’l-¼abeb fî tâ-
rîÅi a£yâni ¥aleb adýyla zeyiller kaleme
almýþlardýr (Keþfü’¾-¾unûn, I, 249). Mekke
tarihi hakkýndaki eserleriyle tanýnan Ta-
kýyyüddin el-Fâsî’nin el-£Ýšdü’s-semîn fî
târiÅi’l-beledi’l-emîn’ine Fâsî’nin öðren-
cilerinden Necmeddin Ýbn Fehd ed-Dür-
rü’l-kemîn bi-×eyli’l-£Ýšdi’s-semîn is-
miyle bir zeyil yazmýþtýr. Necmeddin Ýbn
Fehd’in Mekke tarihine dair en önemli ki-
taplardan biri olan Ýt¼âfü’l-verâ bi-aÅ-
bâri Ümmi’l-šurâ adlý eseri için oðlu Ýz-
zeddin b. Fehd Bu³yetü’l-verâ adýyla bir
zeyil kaleme almýþ, torunu Muhibbüddin
Ýbn Fehd de bu zeyle Neylü’l-münâ adlý
bir zeyil yazmýþtýr.

Muhaddis Rabaî’nin hicretin 1. (622) yýlý
ile 338 (949) yýllarý arasýnda yaþayan âlim-
lerin doðum ve ölüm tarihleri yanýnda ba-
zý önemli hadiseleri yýllara göre sýralayan
TârîÅu mevlidi’l-£ulemâß ve vefeyâti-
him (Vefeyâtü’n-našale £ale’s-sinîn) adlý
eserine Ebû Muhammed Abdülazîz b. Ah-
med b. Muhammed el-Kettânî 338-462
(949-1070) yýllarýyla ilgili bir zeyil kaleme
almýþ, onun talebesi Ebû Muhammed Ýb-
nü’l-Ekfânî Hibetullah b. Ahmed de 463-
483 (1071-1090) yýllarýna ait ¬eylü ¬ey-
li TârîÅi mevlidi’l-£ulemâß ve vefeyâti-
him (Câmi£u’l-vefeyât) adlý kitabýný yaz-
mýþtýr. Ýbnü’l-Mufaddal’ýn Vefeyâtü’n-na-
šale’si (ªabašåtü’l-erba£în) Câmi£u’l-ve-
feyât’ýn zeyli olup 581 (1185) yýlýna kadar
gelmektedir. Münzirî bu eser için 581-642
(1185-1244) yýllarýný kapsayan et-Tekmile
li-Vefeyâti’n-našale adýyla bir zeyil kale-
me almýþtýr (Keþfü’¾-¾unûn, II, 2019-2020).
Endülüs tarihçilerinden Ýbnü’l-Faradî’nin
TârîÅu £ulemâßi’l-Endelüs adlý eserine
yazýlan zeyiller arasýnda Muhammed b.
Fütûh el-Humeydî’nin Endülüs’ün fethin-
den 450 (1058) yýlýna kadar gelen Ce×ve-
tü’l-Muštebis’i ve Ýbn Beþküvâl’in Kitâ-
bü’½-Øýla fî târîÅi eßimmeti’l-Endelüs’ü
baþta gelir. Humeydî’nin Ce×vetü’l-Muš-
tebis’ine Ahmed b. Yahyâ ed-Dabbî Bu³-
yetü’l-mültemis adýyla bir zeyil yazmýþ-
týr. Ýbn Beþküvâl’in eseri için kaleme alý-
nan zeyiller arasýnda Ýbnü’l-Ebbâr’ýn Kitâ-
bü’t-Tekmile li-Kitâbi’½-Øýla’sý, Ýbn Ab-
dülmelik el-Merrâküþî’nin hem Ýbnü’l-Fa-
radî hem de Ýbn Beþküvâl’in eserlerine
yazdýðý, kýsmen günümüze ulaþan e×-¬eyl
ve’t-tekmile li-Kitâbeyi’l-Mev½ûl ve’½-
Øýla’sý ve Ýbnü’z-Zübeyr es-Sekafî’nin Øýla-
tü’½-Øýla’sý zikredilebilir. Ýbn Hallikân’ýn Ve-
feyâtü’l-a£yân’ý için de birçok zeyil kale-

me alýnmýþtýr. Hýristiyan tarihçi ve kâtip
Ýbnü’s-Sukaî’nin 658-725 (1260-1325) yýl-
larý arasýnda vefat eden kiþilerin biyogra-
filerini içeren Tâlî Kitâbi Vefeyâti’l-a£yân
(Fransýzca çevirisiyle nþr. Jacqueline Sub-
let, Dýmaþk 1974), Ýbn Þâkir el-Kütübî’nin
Fevâtü’l-Vefeyât ve’×-×eyl £aleyhâ, Ýb-
nü’l-Kadî’nin Dürretü’l-¼icâl fî (³urreti)
esmâßi’r-ricâl (¬eylü Vefeyâti’l-a£yân) ve
Bedreddin ez-Zerkeþî’nin £Uš†dü’l-cü-
mân adlý eserleri bunlar arasýndadýr. Zey-
nüddin el-Irâký’nin ¬eylü’×-¬eyl li-Vefe-
yâti’l-a£yân’ý ve Abdülbâký b. Abdülme-
cîd el-Yemenî’nin Vefeyâtü’l-a£yân’a otuz
kadar biyografi eklemek suretiyle telif et-
tiði ¬eylü Vefeyâti’l-a£yân’ý da burada
kaydedilmelidir. Endülüs, Maðrib ve Mý-
sýr’la ilgili temel tarih ve biyografi kaynak-
larýndan olan, Ýbn Saîd el-Maðribî’ye nis-
bet edilmekle birlikte Ebû Muhammed
Abdullah b. Ýbrâhim el-Hicârî’nin el-Müs-
hib fî ³arâßibi’l-Ma³rib’ine dayanan el-
Mu³rib fî ¼ule’l-Ma³rib adlý eser, Hicâ-
rî’den sonra Benî Saîd ailesinden beþ kiþi-
nin birbirini tamamlayýcý nitelikte yazdýk-
larý ortak bir çalýþmadýr; ancak en büyük
katkýyý Ýbn Saîd yaptýðý için eser ona nis-
bet edilir.

Tarihçi, muhaddis ve kýraat âlimi Zehe-
bî hicretin 1. (622) yýlýndan 700 (1300) yý-
lýna kadar meydana gelen olaylarý içeren,
ayný zamanda 40.000 civarýnda biyogra-
fiye yer veren TârîÅu’l-Ýslâm’ýna kendisi
701-746 (1301-1345) yýllarýnýn olay ve ve-
feyâtýný içeren bir zeyil yazmýþtýr. Bu zeyil
TârîÅu’l-Ýslâm’ýn Ömer Abdüsselâm Ted-
mürî tarafýndan gerçekleþtirilen elli üç cilt-
lik neþrinde (Beyrut 1407-1424/1987-2004)
¬eylü TârîÅi’l-Ýslâm ve vefeyâti’l-me-
þâhîr ve’l-a£lâm adýyla yer almýþtýr. Ze-
hebî, TârîÅu’l-Ýslâm’ý ihtisar ederek ka-
leme aldýðý, 700 (1300) yýlýna kadar gelen
Düvelü’l-Ýslâm’ýna 744 (1343) yýlýna ka-
dar ulaþan bir zeyil telif etmiþtir. Þemsed-
din es-Sehâvî, Düvelü’l-Ýslâm ve zeyli için
745-898 (1344-1493) yýllarýna ait olaylarla
vefeyâtý içeren e×-¬eylü’t-tâm (Vecîzü’l-
kelâm fi’×-×eyl) £alâ Düveli’l-Ýslâm adýy-
la bir zeyil kaleme almýþtýr. Yine Zehebî,
TârîÅu’l-Ýslâm’ýn diðer bir muhtasarý olan
el-£Ýber fî Åaberi men ³aber’ine zeyil ola-
rak 701-740 (1301-1340) yýllarýný içeren
¬eylü’l-£Ýber’i yazmýþtýr. Ebü’l-Mehâsin
el-Hüseynî bu eser için 741-764 (1340-
1363) yýllarýný kapsayan bir zeyil kaleme
almýþ ve Ebû Hacer Muhammed Saîd b.
Besyûnî Zaðlûl her iki zeyli el-£Ýber’le bir-
likte yayýmlamýþtýr (I-IV, Beyrut 1405/1985).
Ebü’l-Mehâsin el-Hüseynî’nin oðlu Muham-
med esere 785 (1383) yýlýna kadar gelen,

mýþtýr. Ebü’l-Velîd Ýbnü’þ-Þýhne’nin oðlu
Ebü’l-Fazl Ýbnü’þ-Þýhne babasýnýn eseri için
Nüzhetü’n-nevâ¾ýr fî Rav²i’l-menâ¾ýr
ve Ýšti¹âfü’l-ezâhir fî ×eyli Rav²i’l-me-
nâ¾ýr adýyla iki zeyil kaleme almýþtýr. Ýbn
Kesîr’in 767 (1365-66) yýlýna kadar gelen
el-Bidâye ve’n-nihâye adlý umumi ta-
rihi için de zeyiller kaleme alýnmýþtýr. Ýbn
Hiccî’nin kýsmen günümüze ulaþan e×-
¬eyl £alâ TârîÅi Ýbn Ke¦îr’i (TârîÅu Ýbn
Hiccî) ve Ýbn Hacer el-Askalânî’nin Ýn-
bâßü’l-³umr bi-ebnâßi’l-£umr’u bunlar
arasýndadýr. Ýbn Hacer’in eserine Süyûtî
TârîÅu’l-£umr adýyla bir zeyil yazmýþtýr.
Ahmed b. Ebû Bekir et-Taberânî de el-Bi-
dâye için bir zeyil kaleme almýþtýr. Takýy-
yüddin Ýbn Kadî Þühbe’nin 741-810 (1340-
1407) yýllarýný kapsayan beþ ciltlik eseri
Ýbn Kesîr’in el-Bidâye ve’n-nihâye, Ze-
hebî’nin TârîÅu’l-Ýslâm ve Birzâlî’nin el-
Muštefâ adlý eserlerine zeyil olarak ha-
zýrlanmýþ, daha sonra iki cilt halinde ih-
tisar edilmiþtir. Makrîzî’nin Eyyûbîler ve
Memlükler dönemi Mýsýr tarihine dair es-
Sülûk fî ma£rifeti düveli’l-mülûk’üne Ýbn
Taðrîberdî 844-860 (1440-1456) yýllarýný ih-
tiva eden ¥avâdi¦ü’d-dühûr fî meŠa’l-
eyyâm ve’þ-þühûr adýyla bir zeyil yazmýþ-
týr. Þemseddin es-Sehâvî’nin et-Tibrü’l-
mesbûk’ü de es-Sülûk’ün zeylidir.

Þehir tarihleri ve biyografik eserler için
de birçok zeyil telif edilmiþtir. Hatîb el-
Baðdâdî’nin TârîÅu Ba³dâd’ýna Abdül-
kerîm b. Muhammed es-Sem‘ânî 463-562
(1070-1167) yýllarýný kapsayan ve kýsmen
günümüze ulaþan e×-¬eyl £alâ TârîÅi’l-
ƒa¹îb, Ahmed b. Sâlih el-Cîlî TârîÅu Ba³-
dâd, Ýbnü’d-Dübeysî 562-621 (1167-1224)
yýllarýný ihtiva eden ¬eylü TârîÅi Medî-
neti’s-selâm Ba³dâd ve Ýbnü’n-Neccâr
el-Baðdâdî kýsmen bugüne kadar gelen
¬eylü TârîÅi Ba³dâd (TârîÅu Ba³dâd’ýn
zeyilleri arasýnda, XV-XVII. ciltler) adýyla
zeyil kaleme almýþlardýr. Ebü’l-Kasým Ýbn
Asâkir’in TârîÅu Medîneti Dýmaþš adlý
eserine de pek çok zeyil yazýlmýþtýr. Müel-
lifin oðlu Kasým’ýn (Ebû Muhammed Ýbn
Asâkir) kaleme aldýðý, ancak tamamlaya-
madýðý zeyil (Keþfü’¾-¾unûn, I, 294), Sad-
reddin el-Bekrî’nin zeyli, Ebû Hafs Ömer
b. Muhammed b. Mansûr el-Emînî’ye ait
¬eyl £alâ TârîÅi Dýmaþš (yanlýþlýkla Ýb-
nü’l-Hâcib’e nisbet edilir) ve Alemüddin el-
Birzâlî’nin zeyilleri bunlar arasýndadýr. Ýb-
nü’l-Kalânisî’nin ¬eylü TârîÅi Dýmaþš’ý-
nýn TârîÅu Medîneti Dýmaþš’ýn zeyli ol-
duðunu ileri sürenler varsa da bu doðru
deðildir. Ýbnü’l-Adîm’in Halep tarihine ve
meþhurlarýna dair Bu³yetü’¹-¹aleb fî tâ-
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bir zeyil kaleme almýþtýr. Hanbelî fakihi ve
biyografi yazarý Ýbn Ebû Ya‘lâ’ya ait olup
klasik anlamda Hanbelî tabakatýna dair ilk
kitap sayýlan ªabašåtü’l-¥anâbile’ye Ýbn
Receb’in yazdýðý, 750 (1349) yýlýna kadar
vefat eden Hanbelî fakihlerinin biyografi-
lerini ihtiva eden e×-¬eyl £alâ ªabašå-
ti’l-¥anâbile meþhurdur. Ýbn Receb’in
eseri üzerine Ýbnü’l-Mibred, Ebü’l-Yümn
el-Uleymî, Kemâleddin Muhammed b. Mu-
hammed Þerîf el-Gazzî, Ýbn Humeyd ve
Abdullah b. Ýbrâhim en-Necdî ez-Zübeyrî
tarafýndan zeyiller yazýlmýþtýr.

Belli bir asýrda yaþayan âlimlerin biyog-
rafilerini içeren eserler, müellifleri tara-
fýndan açýkça belirtilmese de önceki yüz-
yýllara dair eserlerin devamý niteliðinde ol-
duðundan bunlar da zeyil geleneði içeri-
sinde deðerlendirilmektedir (Kemâl Ara-
fât Nebhân, s. 156-158). Örnek olarak VI
(XII) ve VII. (XIII.) yüzyýllara ait, Ebû Þâme
el-Makdisî’nin Kitâbü’r-Rav²ateyn’ine
zeyil olarak kaleme aldýðý Terâcimü ricâ-
li’l-šarneyni’s-sâdis ve’s-sâbi£i (e×-¬eyl
£ale’r-Rav²ateyn), VIII. (XIV.) yüzyýlda Ýbn
Hacer el-Askalânî’nin ed-Dürerü’l-kâmi-
ne fî a£yâni’l-mißeti’s-sâmine’si, IX. (XV.)
yüzyýlda Ýbn Hacer’in ¬eylü’d-Düreri’l-kâ-
mine’si (Terâcimü a£yâni’l-mißeti’t-tâsi£a),
Muhammed b. Abdurrahman es-Sehâvî’-
nin eŠ-™avßü’l-lâmi£ li-ehli’l-šarni’t-tâ-
si£ý ve Süyûtî’nin Na¾mü’l-£išyân fî a£yâ-
ni’l-a£yân’ý, X. (XVI.) yüzyýlda Necmeddin
el-Gazzî’nin el-Kevâkibü’s-sâßire bi-me-
nâšýbi a£yâni’l-mißeti’l-£âþire’si, XI. (XVII.)
yüzyýlda Necmeddin el-Gazzî’nin Lu¹fü’s-
semer ve ša¹fü’¦-¦emer min terâcimi
a£yâni’¹-¹abašåti’l-ûlâ mine’l-šarni’l-
hâdî £aþer’i ve Muhammed Emîn el-Mu-
hibbî’nin ƒulâ½atü’l-e¦er fî a£yâni’l-šar-
ni’l-hâdî £aþer’i, Þillî’nin £Ýšdü’l-cevâhir
ve’d-dürer fî aÅbâri’l-hâdî £aþer’i, XII.
(XVIII.) yüzyýlda Muhammed Halîl el-Mu-
râdî’nin Silkü’d-dürer fî a£yâni’l-šarni’¦-
¦ânî £aþer’i ve Ahmed b. Nu‘mân el-Âlû-
sî’nin ed-Dürrü’l-müntesir fî ricâli’l-šar-
ni’¦-¦ânî £aþer ve’¦-¦âli¦ £aþer’i, XIII. (XIX.)
yüzyýlda Baytâr’ýn ¥ilyetü’l-beþer fî tâ-
rîÅi’l-šarni’¦-¦âli¦ £aþer’i, Halîl Merdem
Bek’in A£yânü’l-šarni’¦-¦âli¦ £aþer fi’l-
fikr ve’s-siyâse ve’l-ictimâ£ý ve Mýsýrlý
Ahmed Teymur Paþa’nýn Terâcimü a£yâ-
ni’l-šarni’¦-¦âli¦ £aþer ve evâßili’l-šar-
ni’r-râbi£ £aþer, Muhammed Cemîl eþ-
Þattî’nin A£yânü Dýmaþš fi’l-šarni’¦-¦â-
li¦ £aþer ve nýsfi’l-šarni’r-râbi£ £aþer
min 1201-1350 h. ve XIV. (XX.) yüzyýl için
Enver el-Cündî’nin A£lâmü’l-šarni’r-râbi£
£aþer el-hicrî, Zekî Muhammed Mücâ-
hid’in el-A£lâmü’þ-þaršýyye fi’l-mißeti’r-

râbi£ati’l-£aþereti’l-hicriyye adlý kitapla-
rý zikredilebilir.

Hadis râvilerine dair eserlere de zeyil-
ler yazýlmýþtýr. Cemmâîlî’nin Kütüb-i Sit-
te’de adý geçen râvilerin hemen hepsini
ihtiva eden ve ilk çalýþma olarak bilinen el-
Kemâl’i (el-Kemâl fî esmâßi [ma£rifeti]’r-ri-
câl) üzerine zeyil ve ikmal mahiyetinde
birçok çalýþma yapýlmýþtýr. Yûsuf b. Ab-
durrahman el-Mizzî’nin Teh×îbü’l-Kemâl,
Moðultay b. Kýlýç’ýn Ýkmâlü Teh×îbi’l-Ke-
mâl ve Ýbn Hacer el-Askalânî’nin Teh×î-
bü’t-Teh×îb’i bunlar arasýndadýr. Zehebî’-
nin Te×kiretü’l-¼uffâ¾’ý için birçok mü-
ellif zeyil kaleme almýþtýr. Bu baðlamda
Ebü’l-Mehâsin el-Hüseynî’nin ¬eylü Te×-
kireti’l-¼uffâ¾, Takýyyüddin Ýbn Fehd’in
La¼¾ü’l-el¼â¾ bi-×eyli ªabašåti’l-¼uf-
fâ¾, Süyûtî’nin ¬eylü ªabašåti’l-¼uffâ¾,
bazý ilâvelerden sonra eseri manzum ha-
le getiren Ýbn Nâsýrüddin’in Bedî£atü’l-
beyân £an mevti’l-a£yân adlý eserleri zik-
redilebilir. Necmeddin Ýbn Fehd Te×ki-
retü’l-¼uffâ¾’ý zeyilleriyle birlikte yeniden
düzenlemiþtir. Ýbn Nâsýrüddin’in çalýþma-
sýna Ýbn Hacer el-Askalânî bazý biyografi-
ler eklemiþ, Sýbt Ýbn Hacer diye tanýnan
Yûsuf b. Þâhîn, dedesinin bu çalýþmasý
üzerine Revnašu’l-elfâ¾ bi-mu£cemi’l-
¼uffâ¾ ismiyle bir baþka zeyil kaleme al-
mýþ, Þemseddin es-Sehâvî de buna ilâve-
lerde bulunmuþtur (el-Ý £lân bi’t-tevbîÅ, s.
127). Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-Cevzî, Ebû Nuaym
el-Ýsfahânî’nin zâhid ve sûfîlere dair 688
biyografi içeren ¥ilyetü’l-evliyâß adlý ese-
rindeki bir kýsým bilgi ve rivayetleri özetle-
mek veya çýkarmak, bazý kiþileri eklemek
suretiyle 1031 biyografiyi kapsayan Øýfa-
tü’½-½afve adlý eserini telif etmiþtir. Þa‘-
rânî, kendi dönemine kadar yaþamýþ 420’-
nin üzerinde kiþinin biyografisine yer verdi-
ði e¹-ªabašåtü’l-kübrâ’sýna çaðdaþý âlim
ve sûfîleri içeren ve e¹-ªabašåtü’½-½u³râ
diye bilinen bir zeyil yazmýþtýr.

Þahýs isimlerinin, künye, lakap ve nis-
belerin doðru okunmasýný saðlamak üze-
re kaleme alýnan eserler için de zeyiller ka-
leme alýnmýþtýr. Hatîb el-Baðdâdî, karýþ-
týrýlmasý muhtemel râvi adlarýnýn doðru
okunuþuna dair yazdýðý TelÅî½ü’l-müte-
þâbih adlý eseri için Tâlî TelÅî½i’l-müte-
þâbih adýyla bir zeyil kaleme almýþtýr. Ay-
ný müellif Dârekutnî’nin isim, künye, la-
kap ve nisbeleri yazýlýþta ayný, okunuþta
farklý olan kimselere dair el-Müßtelif ve’l-
muÅtelif adlý kitabýna Abdülganî el-Ez-
dî’nin el-Müßtelif ve’l-muÅtelif adlý ese-
rini dikkate alarak bazý ilâvelerde bulun-
muþ ve el-Müßtenif fî tekmileti’l-MuÅ-

Ýbn Sened el-Lahmî de 763-780 (1361-
1379) yýllarýný içeren birer zeyil yazmýþtýr.
el-£Ýber için Zeynüddin el-Irâký 741-763
(1340-1362), oðlu Veliyyüddin el-Irâký 762-
786 (1361-1384) yýllarýna dair zeyiller ka-
leme almýþtýr.

Safedî’nin meþhur eseri el-Vâfî bi’l-ve-
feyât’ýna Ýbn Taðrîberdî el-Menhelü’½-
½âfî ve’l-müstevfî ba£de’l-Vâfî adýyla
Memlükler’in kuruluþundan 862 (1458) yý-
lýna kadar gelen bir zeyil yazmýþtýr. Ýbn
Hacer el-Askalânî’nin Ref£u’l-i½r £an šu-
Šâti Mý½r’ýna Þemseddin es-Sehâvî zeyil
olarak e×-¬eyl £alâ Ref£i’l-i½r adýyla ya-
yýmlanan Bu³yetü’l-£ulemâß ve’r-ruvât’ý
yazmýþtýr. Yemen ve özellikle Zebîd tarihi
konusunda kitap telif eden tarihçilerin en
önemlilerinden olan Ýbnü’d-Deyba‘, 900
(1495) yýlýna kadar gelen Bu³yetü’l-müs-
tefîd fî aÅbâri medîneti Zebîd adlý eseri
için 923 (1517) yýlýna kadar gelen el-Fa²-
lü’l-mezîd £alâ Bu³yeti’l-müstefîd ve
924 (1518) yýlýna kadar gelen Æurretü’l-
£uyûn fî aÅbâri’l-Yemeni’l-meymûn ad-
lý zeyilleri kaleme almýþtýr. Ýbnü’l-Ýmâd’ýn
X. (XVI.) yüzyýla kadar gelen meþhur biyog-
rafik eseri Þe×erâtü’×-×eheb’ine Ekrem
Hasan el-Ulebî, XI. (XVII.) yüzyýlda yaþa-
yan kiþilerin biyografilerini içeren Tekmi-
letü Þe×erâti’×-×eheb adýyla bir zeyil yaz-
mýþtýr.

Belirli bir mezhebe mensup âlimlere dair
biyografi (tabakat) kitaplarý için de zeyiller
kaleme alýnmýþ, Hanefî âlimlerine dair ilk
kitap olarak kabul edilen Abdülkadir el-
Kureþî’nin el-Cevâhirü’l-muŠýyye fî ¹a-
bašåti’l-¥anefiyye’si üzerine zeyiller ya-
zýlmýþtýr (DÝA, XVI, 26). Mâlikî âlimlerine
dair eserlerin baþýnda gelen Kadî Ýyâz’ýn
Tertîbü’l-medârik ve tašrîbü’l-mesâlik
li-ma£rifeti a£lâmi me×hebi Mâlik’e ilk
zeyil Kadî Ýyâz’ýn saðlýðýnda öðrencisi Ýbn
Hammâd (Hamâduh) el-Burnusî es-Sebtî
tarafýndan yazýlmýþtýr. Ýbn Ferhûn’un ed-
Dîbâcü’l-mü×heb, Bedreddin el-Karâfî’-
nin Tevþî¼u’d-Dîbâc, Ahmed Bâbâ et-
Tinbüktî’nin Neylü’l-ibtihâc ve Kifâye-
tü’l-mu¼tâc, Muhammed b. Tayyib el-Ka-
dirî’nin el-Ýklîl ve’t-tâc fî te×yîli Kifâye-
ti’l-mu¼tâc ve Muhammed Mahlûf’un Þe-
ceretü’n-nûri’z-zekiyye fî ¹abašåti’l-Mâ-
likiyye’si de Kadî Ýyâz’ýn kitabýna zeyil ola-
rak telif edilmiþtir. Þâfiî âlimlerinin biyog-
rafilerine dair Ýbnü’s-Salâh eþ-Þehrezûrî,
ªabašåtü’l-fušahâßi’þ-Þâfi£iyye adýyla bir
eser yazmaya baþlamýþsa da tamamla-
maya ömrü yetmemiþ, Nevevî ve ardýn-
dan Yûsuf b. Abdurrahman el-Mizzî bu
eseri tamamlamýþtýr. Ebû Âsým el-Abbâ-
dî ªabašåtü’l-fušahâßi’þ-Þâfi£iyye için
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yaþamýþ bulunan meþâyihin biyografileri-
ni de eklemiþtir. Bu ilk eserin daha sonra-
ki çalýþmalar için örnek olduðu söylenebi-
lir.

Osmanlýlar’da zeyil yapýlan eserler ara-
sýnda ilk akla geleni Taþköprizâde Ahmed
Efendi’nin eþ-Þešåßišu’n-nu£mâniyye fî
£ulemâßi’d-devleti’l-£O¦mâniyye’sidir.
Devletin kuruluþ yýllarýndan baþlayýp mü-
ellifin ölümüne kadar (1030/1621) gelen
Osmanlý ulemâsý ve meþâyihinin tercü-
me-i hallerini ihtiva eden eser þair tezki-
releri hariç alanýnda ilk çalýþma olmuþ ve
daha müellifinin saðlýðýnda tercüme ve
zeyilleri yapýlmýþtýr. Ýlk zeyli, eseri Türkçe’-
ye çevirirken eklemelerde bulunan Âþýk Çe-
lebi yapmýþ, onu Manýk, Mýnýk, Hýsým sýfat-
larýyla anýlan Ali Çelebi’nin 1583 yýlýna ka-
dar gelen zeyli takip etmiþtir. Bunun yaný
sýra eser için daha birçok zeyil yazýlmýþtýr.
Mecdî Mehmed Efendi’nin Türkçe tercü-
mesi ise biyografileri verilen kiþiler için mü-
tercimin eklediði bilgiler dolayýsýyla önem-
lidir. Nev‘`îzâde Atâî de Zeyl-i Þekåik ola-
rak bilinen, asýl adý Hadâiku’l-hakåik fî

tekmileti’þ-Þekåik olan ünlü zeylini Mec-
dî tercümesi için yapmýþtýr. Atâî’nin eseri-
ne önce Uþþâkîzâde Ýbrâhim Efendi Zeyl-i
Þekåik adýyla bir zeyil kaleme almýþ, bu-
nu yeterli bulmayan Þeyhî Mehmed Efen-
di Vekåyiu’l-fuzalâ ismiyle yazdýðý zeyli
ölüm yýlý olan 1731’e kadar getirmiþtir. Bu
klasik silsilenin son zeylini Fýndýklýlý Ýsmet
Efendi kaleme almýþtýr (ayrýca bk. eþ-ÞE-
K…ÝKU’n-NU‘MÂNÝYYE). Âkifzâde Abdür-
rahim’in 1737-1806 yýllarý arasýnda yaþa-
mýþ ulemâ ve meþâyihten söz eden el-
Mecmû£ fi’l-meþhûd ve’l-mesmû£ adlý
Arapça eseri doðrudan bir Þešåßiš zeyli
sayýlmasa da Þeyhî’nin býraktýðý yerden
baþladýðýndan bu seriye dahil edilebilir. Ay-
ný þekilde isminde zeyil kelimesi bulunma-
makla birlikte Sadýk Albayrak’ýn hazýrladýðý
Son Devir Osmanlý Ulemasý adlý eser
de muhteva bakýmýndan bir Þešåßiš zeyli
sayýlabilir.

Osmanlý edebiyatýnda ilk biyografik eser
telifi Ýran geleneðine baðlý olarak tezkire
türünde görülür. Bu eserlerde baþta þair-
ler ve evliya olmak üzere çeþitli gruplara
mensup kiþiler hakkýnda bilgiler yer alýr
(bk. TEZKÝRE). Zamanla biyografiler geliþ-
tikçe vefeyât, ravza, riyâz, gülzâr, gülþen,
hadîka ve tuhfe gibi adlandýrmalar orta-
ya çýkmýþ, bunlarýn devamý olarak birçok
zeyil kaleme alýnmýþtýr. XVI. yüzyýlda yaþa-
yan Ahdî’nin Gülþen-i Þuarâ’sý, Latîfî’nin
Tezkiretü’þ-þuarâ’sýný tamamlamasý ba-
kýmýndan onun zeyli kabul edilebilir. Kýna-
lýzâde Hasan Çelebi’nin Tezkire’sini ihti-
sar edip orada bulunmayan kiþileri esere
ekleyen Cârullahzâde Beyânî Mustafa’nýn
Tezkire’si de Kýnalýzâde Hasan Çelebi’ye
ait tezkirenin zeylidir. Seyyid Mehmed Rý-
zâ’nýn Tezkire’si Kýnalýzâde Hasan Çele-
bi’nin zeyli durumundadýr. Safâyî Musta-
fa Efendi’nin kendi adýyla anýlan tezkiresi
Rýzâ’nýn Tezkire’sinin, Seyrekzâde Meh-
med Âsým’ýn Tezkire’si de Kafzâde Fâizî’-
nin Zübdetü’l-eþ‘âr’ýnýn zeylidir. Bu esere
Viþnezâde Ýzzetî Mehmed Efendi de bir ze-
yil yazmýþtýr (Osmanlý Müellifleri, II, 480).
Ýsmâil Belîð’in Nuhbetü’l-âsâr’ý Fâizî’ye ait
eserin zeylidir. Hüseyin Râmiz’in Âdâb-ý
Zurefâ adlý þairler tezkiresi Sâlim’in Tez-
kiretü’þ-þuarâ’sýnýn zeyli olup onun býrak-
týðý yerden baþlar ve 1784 yýlýna kadar ge-
len altmýþ beþ yýllýk bir dönemi kapsar. Sa-
haflar Þeyhizâde Mehmed Esad Efendi’-
nin Bâðçe-i Safâ-endûz’u da Sâlim’in zey-
lidir ve 1835 yýlýna kadar gelir. Fatîn Efen-
di Hâtimetü’l-eþ‘âr’ýný Sâlim ve Safâyî tez-
kirelerine zeyil olarak kaleme almýþtýr. Kla-
sik þuarâ tezkireciliðinin son örneði olan
bu esere Ýbnülemin Mahmud Kemal Son

telif ve’l-müßtelif’i yazmýþtýr. Ýbn Mâkûlâ
bu çalýþmalarý esas alýp onlarýn eksikleri-
ni tamamlamak ve hatalarýný düzeltmek
amacýyla el-Ýkmâl adlý meþhur eserini te-
lif etmiþtir. Ýbn Mâkûlâ’nýn bu eserine ya-
zýlan zeyiller arasýnda Ýbn Nukta’nýn Tek-
miletü’l-Ýkmâl’i ve Ýbnü’s-Sâbûnî’nin Ki-
tâbü Tekmileti Ýkmâli’l-Ýkmâl’i zikredi-
lebilir. Tekmiletü’l-ikmâl’e Ýbnü’s-Sâbû-
nî ve Mansûr b. Selîm’in yazdýðý zeyiller
için de Moðultay b. Kýlýç bir zeyil kaleme
almýþtýr. Ýbn Râfi‘in ¬eylü Müþtebihi’n-
nisbe’si, Zehebî’nin el-Müþtebih fi’r-ri-
câl esmâßühüm ve ensâbühüm adlý ese-
rinin kýsa bir zeylidir.
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ÿCasim Avcý

Osmanlýlar. Osmanlýlar’da en çok terâ-
cim ve tarih kitaplarýna zeyil yazýlmýþtýr.
Zeyiller genellikle eserin kaleme alýndýðý
dilde olur ve eserin bittiði yerden baþlar.
Ancak Mecdî Mehmed Efendi’nin eþ-Þe-
kåik tercümesinde görüldüðü gibi met-
nin içinde geniþletme biçiminde yapýlmýþ
olanlar da vardýr. Osmanlý literatüründe
ilk zeyiller XVI. yüzyýldan itibaren ortaya
çýkmýþtýr. Nitekim Molla Câmî’nin bazý
eserlerini geniþleterek Türkçe’ye çeviren
Lâmiî Çelebi Nefe¼âtü’l-üns’ü önce ter-
cüme etmiþ, ardýndan esere Anadolu’da

ZEYÝL

Atâî’nin Zeyl-i Þekåik’ ýnýn ilk sayfasý


