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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
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zeyil yazmýþ ve eseri yayýmlanmýþtýr (Ýs-
tanbul 1952). Reîsülküttâblarla ilgili ola-
rak Ahmed Resmî tarafýndan kaleme alý-
nan ve Celâlzâde Mustafa Çelebi ile baþ-
layýp 1744 yýlýna kadar gelen Halîkatü’r-
rüesâ da (yanlýþlýkla Halîfetü’r-rüesâ adýy-
la basýlmýþtýr) zeyillerle geniþletilmiþtir.
Sefînetü’r-rüesâ adýyla da bilinen ve ala-
nýnda ilk çalýþma olan bu eser için Süley-
man Fâik Efendi iki zeyil kaleme almýþtýr.
Ýlkinde 1754-1804 yýllarý arasýnda bu gö-
revde bulunan otuz iki, ikincisinde ise on
beþ reîsülküttâbdan söz edilmiþtir. Ýb-
râhim Nâilî Halîka’yý Hadîkatü’r-rüesâ
adýyla özetlemiþ, ayrýca esere zeyil yaz-
mýþtýr. Ayýntâbî Râþid Mehmed Ali ile Hü-
seyin Râmiz efendilerin zeyilleri hakkýnda
ise bilgi yoktur. Dârüssaâde aðalarýna dair
Ahmed Resmî’nin Hamîletü’l-küberâ’sý
için de (nþr. Ahmet Nezihi Turan, Ýstanbul
2000) zeyiller kaleme alýnmýþ, Müstakim-
zâde de esere bir zeyil yazmýþtýr (aslýyla
birlikte nþr. Z. Aycibin, TTK Belgeler [XXII/
26], Ankara 2001, s. 183-226). Hüseyin Râ-
miz’e izâfe edilen zeylin varlýðý ve mahiye-
ti ise meçhuldür.

Bunlarýn dýþýnda, Kâtib Çelebi’nin Sül-
lemü’l-vü½ûl ilâ ¹abašåti’l-fu¼ûl adlý

Arapça biyografik eserine XVIII. yüzyýlda
Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin Efen-
di Mecelletü’n-nisâb adýyla bir zeyil yaz-
mýþtýr (týpkýbasým, Ankara 2000). Suyolcu-
zâde Mehmed Necîb’in (ö. 1758) Osmanlý
hattatlarýna dair Devhatü’l-küttâb’ý, Ne-
feszâde Ýbrâhim’in (ö. 1650) Gülzâr-ý Sa-
vâb’ýný tamamlamasý bakýmýndan onun
zeyli kabul edilebilir. Ýbnülemin’in Son Hat-
tatlar’ý Tuhfe-i Hattâtîn’in zeyli olup onun
kaldýðý yerden baþlar ve 1953 yýlýna kadar
gelir. Þeyhülislâm Ebûishakzâde Mehmed
Esad Efendi’nin (ö. 1753) kaleme aldýðý ve
türünde ilk olan, Osmanlý mûsikiþinaslarý-
na dair Atrabü’l-âsâr adlý biyografik eseri
için Ýbnülemin tarafýndan Hoþ Sadâ adýy-
la zeyil kaleme alýnmýþtýr. Fýndýklýlý Ýsmet
Efendi’nin de Atrabü’l-âsâr’a bir zeyil yaz-
dýðý belirtilir. Murâdî’nin XII. (XVIII.) yüz-
yýla ait Arapça Silkü’d-dürer’i, Muhibbî’-
nin 1592-1688 yýllarý arasýnda yaþamýþ ün-
lü þahsiyetlerin biyografilerini içeren ƒu-
lâ½atü’l-e¦er’inin zeylidir. Halim Giray’ýn
Kýrým hanlarýnýn biyografileriyle ilgili Gül-
bün-i Hânân adlý eseri, Ârifzâde Hilmi’-
nin önsözü ve Osman Cûdî’nin ilâveleriyle
birlikte Gülbün-i Hânân yahud Kýrým
Tarihi adýyla yeniden basýlmýþ (Ýstanbul
1327), bunun týpkýbasýmý ise konu fihris-
tiyle yazar, yer ve kitap isimleri indeksi ek-
lenerek M. Sadi Çöðenli ve Recep Topar-
lý tarafýndan yapýlmýþtýr (Erzurum 1990).
Mehmed Þem̀‘î Molla’nýn Osmanlý padiþah-
larýna ve devlet ricâline dair muhtasar Es-
mârü’t-tevârîh’i (Esmârü’l-hadâik) Ýlâve-
li Esmârü’t-tevârîh maa zeyl adýyla ba-
sýlmýþ (1295), son neþri ise Ýlâveli Esmâ-
rü’l-hadâik adýyla yapýlmýþtýr (1311). Bey-
zâde Mehmed Bahâeddin Efendi, Esmâ-
rü’t-tevârîh’i Eser-i Bahâî adýyla 1298
(1880) yýlýna kadar getirmiþtir (TTK Ktp.,
nr. 50).

Sicill-i Osmânî’ye müellifi Mehmed Sü-
reyyâ Bey’in yazdýðý tekmile ve zeyillerin
Cihangir yangýnýnda yandýðýný ailesi bildir-
miþtir. Bizzat müellifinin “Tezyîl” baþlýðý al-
týnda kaleme aldýðý bölümde Osmanlý pa-
diþahlarý ile akrabalýk kuran ailelerin, pa-
diþah hocalarýnýn ve imamlarýnýn, hekim-
baþýlar, dârüssaâde aðalarý, silâhdar ve
mîrâhur aðalarý, vezir ve kazaskerler, þey-
hülislâmlar, Mekke-i Mükerreme emîrle-
ri, seraskerler, topçubaþýlar, kaptan-ý der-
yâlar, niþancýlar, reîsülküttâblar ve Harici-
ye nâzýrlarýnýn, sadâret kethüdâlarý ve Da-
hiliye nâzýrlarýnýn, çavuþbaþýlar, defterdar-
lar ve Maliye nâzýrlarýnýn, Darphâne emini
ve nâzýrlarýnýn, Tanzimat sonrasý devlet
ricâlinin, Kýrým hanlarýnýn, Mýsýr valileri ve
Budin valilerinin, yeniçeri aðalarýnýn liste-

Asýr Türk Þairleri adýyla bir zeyil yazmýþ-
týr. Son dönem þair ve vezirlerinden Zîver
Paþa’nýn divanýnýn da bulunduðu Âsâr-ý
Zîver Paþa’nýn zeyli durumunda olan eser
Yûsuf Bahâeddin tarafýndan Zeyl-i Âsâr-ý
Zîver Paþa adýyla neþredilmiþtir (Ýstan-
bul 1314). Hâfýz Ýshak Efendi’nin Mevlâ-
nâ Celâleddîn-i Rûmî’den yaptýðý seçme-
lerden oluþan Zeyl-i Ýntibâh daha önce
derlediði Ýntibâh’ýn devamýdýr (ayrýca bk.
TEZKÝRE).

Osmanzâde Ahmed Tâib’in Osmanlý pa-
diþahlarýnýn biyografilerine dair Hadîka-
tü’l-mülûk’üne (Mustafa Hâþim zeyliyle
birlikte, Ýstanbul 1299) Mustafa Hâþim ta-
rafýndan Nuhbetü’l-mülûk adýyla muh-
tasar bir zeyil yazýlmýþtýr. Hadîkatü’l-mü-
lûk’ün bir baþka versiyonu olan Ýcmâl-i
Tevârîh-i Âl-i Osmân için Þehrîzâde Meh-
med Said Gülþen-i Mülûk ismiyle kýsa bir
zeyil kaleme almýþ ve sadece III. Ahmed
dönemi hakkýnda bilgi vermiþtir. Osman-
zâde’nin asýl önemli eseri Hadîkatü’l-vü-
zerâ olup birkaçý müstesna II. Mustafa
devrinin sonuna kadar (1703) gelen sad-
razamlarýn biyografilerini kapsar. eþ-Þe-
šåßiš ve tercümesi gibi çok raðbet gören
bu esere imparatorluðun sonuna kadar ze-
yiller yazýlmýþtýr (bk. HADÎKATÜ’l-VÜZERÂ).

Þeyhülislâmlarýn biyografilerini ilk defa
Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin Efen-
di, Devhatü’l-meþâyih (Devha-i Meþâ-
yih-ý Kibâr) adlý eserinde bir araya getir-
miþtir. Ýlk þeyhülislâm kabul edilen Molla
Fenârî’den Feyzullah Efendizâde Mustafa
Efendi’ye (ö. 1745) kadar gelen ve büyük
ilgi gören bu çalýþmasý için daha sonra biz-
zat müellifi iki zeyil kaleme almýþtýr. Bun-
lardan ilki 1762’ye, ikincisi 1788’e kadar
gelir. Ayýntâbî Mehmed Münîb Efendi’nin
de esere iki zeyli vardýr. Bu zeyilleri Süley-
man Fâik Efendi devam ettirmiþ, ardýn-
dan Rifat Ahmed Efendi (Topal) Devha-
tü’l-meþâyih ve zeyillerini bir araya getir-
miþ, son zeyli Mektubîzâde Abdülaziz Efen-
di kaleme almýþtýr. Hüseyin Râmiz’e izâfe
edilen Devha zeyli hakkýnda ise bilgi yok-
tur. Devhatü’l-meþâyih ve zeyilleri Bar-
bara Kellner-Heinkele tarafýndan yayým-
lanmýþtýr (Wiesbaden 2005) (ayrýca bk.
DEVHATÜ’l-MEÞÂYÝH).

Osmanlý tarihinde çeþitli devlet adamla-
rýyla ilgili grup biyografileri hazýrlanmýþ ve
bunlara yazýlan zeyillerle gelenek sürdü-
rülmüþtür. Hafîd Efendi’nin kaptan-ý der-
yâlar için yazdýðý ve ilk derya kaptaný Bal-
taoðlu Süleyman Bey’den 1792 yýlýna ka-
dar getirdiði Sefînetü’l-vüzerâ’ya Ýsmet
Parmaksýzoðlu 1865 yýlýna kadar gelen bir

Târîh-i Cevdet’te bir tezyîl sayfasý
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Ahmed Çelebi, zeyline Nâbî ve Nazmîzâ-
de zeyillerinde yer almayan veya eksik
olan konularý eklemiþtir. Süleyman Tâ-
lib’in eseri Nâbî’nin ilk zeylinin zeylidir. Tez-
kire müellifi Rýzâ ve Bosnalý Abdülkerim
Sâmi Efendi’nin zeyilleri hakkýnda ise bil-
gi yoktur.

Resmî ve gayri resmî Osmanlý kronikle-
ri için de çok sayýda zeyil kaleme alýnmýþ-
týr. Taberî’nin TârîÅ’ini Türkçe’ye çeviren
Matrakçý Nasuh bunu ilâveler ve tashihler
yaparak Kanûnî Sultan Süleyman devri-
ne kadar getirmiþtir. Ancak Osmanlý Dev-
leti’nin kuruluþundan Kanûnî Sultan Sü-
leyman devrine kadar gelen kýsmýn tam
bir nüshasý henüz bilinmemektedir. Bu
zeylin devamý olan 1520-1551 yýllarý arasý
olaylarýný içeren Süleymannâme ise gü-
nümüze ulaþmýþtýr. Ebülfazl Mehmed
Efendi, babasý Ýdrîs-i Bitlisî’ye ait Selim-
þâhnâme’nin müsveddelerini temize çe-
kip düzenlemiþ, esere mukaddime ve hâ-
time eklemiþtir. Hoca Sâdeddin Efendi’-
nin Yavuz Sultan Selim devrine kadar ge-
len Tâcü’t-tevârîh’inin hâtime kýsmý (II,
402-602) fihristte zeyil diye gösterilmiþtir.
Tâcü’t-tevârîh’e daha sonra Sâdeddin
Efendi’nin oðlu Hocazâde Mehmed Efen-
di Ýbtihâcü’t-tevârîh adýyla bir zeyil yaz-
mýþ, fakat eser tamamlanamamýþtýr. Ha-
sanbeyzâde Ahmed Paþa Tâcü’t-tevâ-
rîh’i önce telhis etmiþ, ardýndan eserin
Kanûnî devrinden IV. Murad dönemi or-
talarýna kadar gelen bir zeylini kaleme al-
mýþtýr. Peçuylu Tarihi’ne de birkaç zeyil
yazýlmýþtýr. Bunlardan ilki Týmýþvar Def-
terdarý Belgradî Mustafa Efendi’ye aittir.
Mustafa Efendi zeylinde 1045-1061 (1635-
1651) yýllarý olaylarýný kaydeder. Bir baþka
zeyilde ise 1050-1058 (1640-1648) yýllarý
arasý anlatýlýr. Karaçelebizâde Abdülaziz
Efendi, yaratýlýþtan 1648 yýlýna kadar ge-
len umumi tarihi Ravzatü’l-ebrâr’a biz-
zat kendisi on yýllýk bir zeyil yazmýþtýr. Na-
suhpaþazâde Hüseyin Paþa’nýn oðlu Meh-
med Çelebi tarafýndan telif edilen ve 1639-
1670 yýllarý olaylarýný kapsayan Osmanlý
kroniði Babinger tarafýndan Zeyl-i Tevâ-
rîh-i Âl-i Osmân diye anýlýr. Kâtib Çelebi
de eserleri için en çok sayýda zeyil yazýlan
Osmanlý müelliflerindendir. Tarih alanýn-
daki Fezleke’si için XVII. yüzyýlýn sonlarýn-
da Fýndýklýlý Mehmed Aða bir zeyil kale-
me almýþ, Zeyl-i Fezleke adýyla anýlan bu
eser Silâhdar Tarihi ismiyle basýlmýþtýr
(nþr. Ahmed Refik, I-II, Ýstanbul 1928). Fez-
leke’nin sona erdiði 1065 (1654) yýlýndan
baþlatýlan Îsâzâde Târihi’nin de bu ese-
rin zeyli olabileceði öne sürülmüþtür (Yýl-
mazer, s. XXVIII). Kâtib Çelebi’nin krono-

lojik Takvîmü’t-tevârîh’ine önce Hezar-
fen Hüseyin Efendi 1079’da (1668) bir ze-
yil yazmýþtýr. Ayný eseri Ýbrâhim Mütefer-
rika 1144 (1731-32), Þeyhî Mehmed Efendi
1146 (1733) yýlýna kadar getirmiþ ve zeyil-
lerdeki ilâveler metinle birlikte neþredil-
miþtir (Ýstanbul 1146, s. 135-136). Mür’i’t-
tevârîh adlý eserini Kâtib Çelebi’nin Tak-
vîmü’t-tevârîh’ini esas alarak hazýrlayan
Þem‘dânîzâde Süleyman Efendi önce ese-
ri geniþletmiþ, ardýndan 1191 (1777) yýlýna
kadar getirmiþtir. Ali Suâvi, Þem‘dânîzâ-
de zeylini dikkate almayýp Ýbrâhim Mü-
teferrika’nýn býraktýðý yerden baþlayarak
1291 (1874) yýlýna kadar yaptýðý ekleme-
lerle Takvîmü’t-tevârîh’i Fransa’da kýs-
men neþretmiþtir (Paris 1291). Ýbrâhim
Müteferrika, Kâtib Çelebi’nin coðrafyaya
dair Cihânnümâ’sýný yaptýðý ilâveler ve
eklediði haritalarla yayýmlamýþtýr (Ýstan-
bul 1145). Ayný esere daha sonra Þehrîzâ-
de Mehmed Said Ravzatü’l-enfüs adýyla
bir zeyil yazmýþtýr. Bartýnlý Ýbrâhim Ham-
di, Atlas adlý iki ciltlik zeylini 1750’de ka-
leme almýþtýr.

Tayyarzâde Atâ Bey’in kendisinin, baba-
sýnýn ve bazý kiþilerin biyografilerine dair
Ýntibâhnâme-i Atâ adlý mecmuasý (Mil-
let Ktp., Ali Emîrî Efendi, nr. 81-82) Râgýb
Paþa Mecmuasý’nýn (Murad Molla Ktp.,
nr. 1468) zeyli kabul edilmiþtir. Hayrullah
Efendi’nin daha ziyade kendi adýyla aný-
lan Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Târihi
için Ali Þevki bir zeyil kaleme alarak eseri
1648 yýlýna kadar getirmiþ ve iki cüz ha-
linde yayýmlanmýþtýr (Ýstanbul 1290, 1292).
Ali Rýza Seyfi (Seyfioðlu), Süleyman Nutký’-
nin Muhârebât-ý Bahriyye-i Osmâniy-
ye adlý eserine ilâvelerde bulunmuþ ve
Zeyl-i Muhârebât-ý Bahriyye-i Osmâ-
niyye adýyla neþretmiþtir (Ýstanbul 1316).

Osmanlý resmî tarih yazýcýlarý olan vak‘a-
nüvislerin kaleme aldýðý eserlerin hemen
tamamý birbirinin devamý mahiyetinde
olup bir zeyiller silsilesi oluþturur nitelik-
tedir (bk. VAK‘ANÜVÝS). Bunlardan bazýla-
rýnýn baþlýklarýnda “Zeyl” kelimesi yer alýr.
Çelebizâde Âsým Tarihi, Târîh-i Râþid
Zeyli, Ahmed Vâsýf Efendi’nin Mehâsi-
nü’l-âsâr’ýna yaptýðý eklemeler bu arada
zikredilebilir. Abdurrahman Hibrî’nin Edir-
ne þehrine dair Enîsü’l-müsâmirîn adlý
eserine Ahmed Bâdî Efendi Riyâz-ý Bel-
de-i Edirne adýyla bir zeyil yazmýþtýr. Hü-
seyin Ayvansarâyî’nin Hadîkatü’l-cevâ-
mi‘i de çok okunmuþ ve zeyillerle devam
ettirilmiþtir. Ali Satý Bey eseri geniþletip
1253 (1838) yýlýna kadar getirmiþtir. Ha-
dîkatü’l-cevâmi‘ daha sonra Süleyman

leri verilmiþtir. Mehmet Zeki Pakalýn’ýn
kaleme aldýðý, 1958 Temmuzuna kadar
gelen kapsamlý çalýþmasý, Sicill-i Osmâ-
nî Zeyli (Son Osmanlý Büyükleri) adýyla
on cilt halinde basýlmýþtýr (Ankara 2008).

Hz. Peygamber’in hayatýný konu alan si-
yer kitaplarý Osmanlý kültüründe daha çok
edebiyatçýlarýn ilgisini çekmiþ görünmek-
tedir. Tarih dilinden çok edebî hüviyete
sahip bu eserler hemen her dönemde rað-
bet görmüþ, bu alanda pek çok eser kale-
me alýnmýþ, bunlara daha sonra çok sayý-
da zeyil yazýlmýþtýr. Osmanlý edebiyatýnda
Veysî’nin Dürretü’t-tâc adlý ilk telif Türk-
çe siyer kitabý ifadesinin aðýrlýðýna ve an-
laþýlmasýnýn güçlüðüne raðmen hayli rað-
bet görmüþ, Nev`‘îzâde Atâî, Seyyid Meh-
med Rýzâ, Nâbî, Nazmîzâde Murtaza, Týflî
Ahmed Çelebi, Süleyman Tâlib, Râgýb Meh-
med Paþa eser için zeyiller kaleme almýþ,
bunlardan Atâî zeyli müellifinin vefatý üze-
rine tamamlanamamýþtýr. Nâbî Dürretü’t-
tâc’a iki zeyil yazmýþ, bunlardan ilki aslýyla
birlikte (Bulak 1248), ayrýca müstakil ola-
rak (Bulak 1284) basýlmýþtýr. Henüz yaz-
ma halinde bulunan Nazmîzâde Murta-
za’nýn zeyli Nâbî zeylinin devamýdýr. Týflî
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Bunlarýn dýþýnda çeþitli alanlarda zeyil-
ler yazýlmýþtýr. Meselâ Ahmed Midhat Efen-
di, Hasan Mellâh adlý romaný için daha
sonra Zeyl-i Hasan Mellâh adýyla bir ze-
yil kaleme almýþ, Köse Mihalzâde Yûsuf
Râgýb Ýstiâde-i Sýhhat (Ýstanbul 1320) ad-
lý çalýþmasýný Zeyl-i Ýstiâde-i Sýhhat (Ýs-
tanbul 1322) adýyla devam ettirmiþtir. Ba-
zý kanun kitaplarý da Zeyl-i Kånûn-ý Ti-
câret (Ýstanbul 1336), Zeyl-i Lâhika-i
Kavânîn (I-III, 1311-1315) adlarý altýnda
basýlmýþtýr. Muhyiddin tarafýndan yazýlan
Zeyl-i Nizâmnâme-i Me’mûrîn ile (Ýs-
tanbul 1305), Zeyl-i Münþeât ve Muâ-
melât-ý Askeriyye (nþr. Kitapçý Hasan
Âdil, Ýstanbul 1307) bu tarzýn iki farklý ör-
neðidir. Hasan Tahsin, Punt yani Mev-
ki-i Sefîne Tayini (Ýstanbul 1306) adlý ese-
ri için Zeyl-i Punt-ý Sefîne adýyla bir de
zeyil kaleme almýþtýr (Ýstanbul 1307). Sâ-
dýk Rifat Paþa’nýn defalarca basýlan Ri-
sâle-i Ahlâk’ýnýn devamý olarak Zeyl-i Ri-
sâle-i Ahlâk yazýlmýþtýr (Ýstanbul 1273,
1288, 1290). Abdurrahman Talat’ýn Zeyl-i
Sakk’i (I-III, Ýstanbul 1302) hukuk ve ka-
nuna dair bir eserdir. Tatbîkåt-ý Cezâiy-
ye’nin devamý Zeyl-i Tatbîkåt-ý Cezâiy-
ye adýyla basýlmýþtýr (Ýstanbul 1328). Ma-
tematik öðretmeni Tâhir Paþa’nýn Usûl-i
Cebir’inin ikinci baskýsýnýn sonunda yer
alan zeyil (s. 234-409) Vidinli Tevfik Paþa’-
ya aittir. Ca‘fer-i Tayyâr, Sa‘dî-i Þîrâzî’nin
Gülistân’ýný Zeyl-i Zübde-i Gülistân
adýyla özetleyip (Ýstanbul 1299, 1306) ese-
re bazý ilâvelerde bulunmuþtur (Özege, V,
2121, 2130). Salâhî Abdullah Efendi eþ-
yanýn mahiyeti ve zuhuruna dair Arapça
eserine daha sonra ¬eylü’l-kitâb bi-a¼-
seni’l-Åi¹âb adýyla ilâvelerde bulunmuþ
ve zeylinde hakîkat-i Muhammediyye ko-
nusunu iþlemiþtir.
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ÿAbdülkadir Özcan

™ FIKIH. Ýslâm ilimlerinin farklý alanla-
rýnda olduðu gibi fýkýh alanýnda da bir ese-
rin içeriðini tamamlamak, o alanýn ben-
zer eserleriyle mukayesesini yapmak veya
zamanla ortaya çýkan yeni bilgilerle zen-
ginleþtirerek devamlýlýðýný saðlamak gibi
amaçlarla yazýlan ve farklý adlarla anýlan
bir zeyil literatürü ortaya çýkmýþtýr. Bu tür
eserlerin zeyil niteliðini göstermek için
isimlerinde genellikle “ziyâdât, zevâid, tek-
mile, tetimme / tetmîm” terimleri kullanýl-
mýþtýr. Bu terimler zaman zaman birbiri-
nin yerine kullanýlmakla birlikte ziyâdât
türü zeyillerde bir fýkýh kitabýna yeni me-
seleler veya ayný meseleler hakkýnda yeni
görüþler ilâve etme, zevâid türünde baþ-
ka eserlerle mukayese ederek farklýlýk ve
fazlalýklarý gösterme özelliði aðýr basar.
Tekmile ve tetimme ise genellikle yarým
kalmýþ bir fýkýh kitabýnýn eksik bölümle-
rini tamamlama ya da müellifi tarafýndan
tamamlanmýþ bir kitaba yeni bölümler ek-
leme þeklinde ortaya çýkar. Fýkýh kitaplarý
üzerine zeyil yazan müelliflerin eserlerini
adlandýrýrken zeyil ve tezyîl kelimelerini
fazla tercih etmedikleri anlaþýlmaktadýr.
Bu kelimeler daha ziyade fetva kitaplarý
ya da küçük risâleler üzerine yazýlan zeyil-
lerde kullanýlmýþtýr.

Fýkýh literatürü içerisinde kronolojik sý-
raya göre önce ziyâdât ve zevâid türü ze-
yillerin yazýldýðýný söylemek mümkündür.
Bu türün ve genel anlamda fýkýh zeyille-
rinin ilk örneði olarak Ebû Hanîfe’nin öð-
rencilerinden Muhammed b. Hasan eþ-
Þeybânî’nin (ö. 189/805) ez-Ziyâdât’ý ka-
bul edilebilir. Þeybânî, niteliði hakkýnda
farklý rivayetler bulunan ve sistematik bir
fýkýh kitabý olmadýðý anlaþýlan bu eserin-
de Hanefî fýkhýnýn fürûuna dair Ebû Yû-
suf’un görüþ ve rivayetlerini içeren el-
Emâlî’deki meselelere bazý ilâveler yap-
mýþ ya da kendisinin daha önce kaleme
aldýðý “zâhirü’r-rivâye” eserlerinde bulun-
mayan fer‘î meseleleri düzensiz biçimde
derlemiþtir. Daha sonra ortaya çýkan, ez-
Ziyâdât’ta yer vermediði meselelere dair
görüþlerini Ziyâdâtü’z-Ziyâdât adýyla ki-
taplaþtýran Þeybânî’nin ayný zamanda ze-
yil üzerine zeyil yazma geleneðini baþlat-
týðý söylenebilir. Ýmam Mâlik’in öðrenci-
lerinden Abdullah b. Abdülhakem’in el-

Besim tarafýndan 1276 (1859-60) yýlýna ka-
dar devam ettirilmiþ, fakat bu kýsým he-
nüz yayýmlanmamýþtýr. Þeyhülislâm Ah-
med Reþid Efendi Hadîkatü’l-cevâmi‘i
özetleyip muhtevasýna bazý ilâvelerde bu-
lunmuþtur.

Bibliyografya türünde Kâtib Çelebi’nin
Keþfü’¾-¾unûn’u çok raðbet görmüþ ve
esere birçok zeyil yazýlmýþtýr. Bunlardan
Halepli Hüseyin el-Abbâsî en-Nebhânî, Viþ-
nezâde Ýzzetî Mehmed, Arabacýlar Þeyhi
Ýbrâhim ve Riyâzîzâde Abdüllatif, Kâtib Çe-
lebi ile ayný yüzyýlda veya bir sonraki yüz-
yýlda yaþamýþtýr. Â¦âr-ý Nev adýný taþýyan
Hanîfzâde Ahmed Tâhir Efendi’nin zeyli
Gustav Flügel tarafýndan Latince’ye çev-
rilerek asýl metniyle birlikte yayýmlanmýþ-
týr (London 1835-1858). Fakat Keþfü’¾-¾u-
nûn’un en meþhur ve en kapsamlý zeyli
Baðdatlý Ýsmâil Paþa’nýn kaleme aldýðý Îzâ-
¼u’l-meknûn’dur. Þeyhülislâm Ârif Hik-
met Bey Keþfü’¾-¾unûn’a cîm harfine ka-
dar bir zeyil yazmýþ, Ýsmâil Saib (Sencer)
Efendi ise eserin tamamýný kitap adlarý
ekleyerek geniþletmiþtir. Eserin 1941’de
basým çalýþmalarý yapýlýrken Sencer’in ze-
yillerinin dikkate alýndýðý söylenmiþse de
bunun tam yapýlmadýðý anlaþýlmaktadýr
(DÝA, XXIII, 123). Hüseyin Râmiz’in de Keþ-
fü’¾-¾unûn için bir zeyil kaleme aldýðýn-
dan söz edilir (Osmanlý Müellifleri, III, 48).

Said Nursî’nin Mektûbât’ ýnda bir zeyil sayfasý


