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BİLİNMEYEN BİR ESER: AHMED CÂVİD’İN VEFEYÂT-I KİBÂR’I 

An Unknown Work: Vefeyât-ı Kibâr By Ahmed Câvid 

Suat DONUK∗ 

Özet: Kronolojik tarzda yazılan vefeyâtnâmeler Türk edebiyatındaki biyografi türlerinden birisidir. Bu 
makalede Ahmed Câvid Efendi’nin Vefeyât-ı Kibâr’ı çeşitli yönleriyle ilim âlemine tanıtılarak, eserin ilk yüz senelik 
bölümü çeviri metin olarak sunulmaktadır. Eski ve yeni kaynaklarda bahsedilmeyen bu eserin zahriyesinde yer alan 
telif kaydı ve metindeki anlatımlar, eserin Ahmed Câvid’e ait olduğu fikrini vermektedir. Vefeyât-ı Kibâr’ın asıl 
bölümünü hicretten yazıldığı ana dek gerçekleşen vefat kayıtları oluşturmaktadır. Bu kısımda, vefatı bildirilen 
kişilerin kısa yaşam bilgileri de verilmektedir. Müslüman ülkelerin liderlerinin tahta çıkış ve ölüm tarihleri ile 
Osmanlı Devleti’nin vezir, şeyhülislam, darüssaade ağası, nakibüleşraflarının nasb, azil ve vefat tarihlerinin 
bildirildiği cedveller eserin diğer bölümlerini meydana getirmektedir. Eser, Türk edebiyatı ve tarihinin pek çok ünlü 
simasının vefat tarihleri ile muhtasar hayat hikâyelerini ihtiva etmesi açısından oldukça önem taşımaktadır. Kısmen 
münşiyâne bir üslûba sahip olması Vefeyât-ı Kibâr’ı diğer kronolojik vefeyâtnâmelerden ayırmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Biyografi, Vefeyâtnâme, Ahmed Câvid 

Abstract: Chronologic type acquaintances are one of the biography types in the Turkish literature. This 
article introduces Ahmed Câvid’s Vefeyât-ı Kibâr and includes a translated written text for the first century of its 
coverage. This work has not been mentioned in the old and new studies and its credits page and narrative indicates 
that Ahmed Câvid was the author. The main section of Vefeyât-ı Kibâr comprises of death records from the Hijrah 
(622 AD) to the time that it was written. It contains a brief biography of the listed person.   Other parts of the book 
contains a chart on Ottoman  viziers, shaykh al-Islam, chief harem eunuch, chief degree of the prophet's descendants, 
along with their appointment, dismissal and death dates. The work is important in terms of involving many famous 
persons' death dates and brief life stories in the history and Turkish literature. As it has got a partly proper wording, 
Vefeyât-ı Kibar differs from other chronologic acquaintances.  
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Giriş 

Vefeyât; “ölüm, ölüm belgesi” anlamlarına gelen Arapça “vefât” kelimesinin çokluk 
şeklidir.1 Tarih ve edebiyat terimi de olan vefeyât2 için bazı kaynaklar “ravilerin ve tanınmış 
şahsiyetlerin vefat tarihleriyle ilgili eserlerin ortak adı”3 açıklaması yapmaktadır. Vefeyâtı “ünlü 
kişilerden kimilerinin sadece ölüm tarihlerini, kimilerinin ölüm tarihleriyle beraber nasb, nakil 
ve azil tarihlerini, kimilerinin de çok kısa biyografilerini içeren kitaplar”4 şeklinde izah eden 
kaynaklar da vardır. Vefeyâtnâmeye vefat etmiş birden fazla kişinin hayat bilgilerini, vefatlarını 

∗ (Yrd. Doç. Dr.), Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, Manisa/Türkiye, e-mail: 
suatdonuk@hotmail.com 

1 Serdar Mutçalı, Arapça – Türkçe Sözlük, Dağarcık Yayınları, İstanbul 1995, s. 1000; Mehmet Kanar, Osmanlı 
Türkçesi Sözlüğü, C. II, Say Yayınları, İstanbul 2009, s. 3646. Mütercim Âsım Efendi, el-Okyanusu’l-basît fî 
Tercemeti’l-kâmûsi’l-muhît, C. III, Matbaatü’l-osmaniyye, İstanbul 1305, s. 950; Muallim Nâci, Lugat-ı Nâcî, 
Çağrı Yayınları, İstanbul 1995, s. 930; Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi, 
Ankara 2008, s. 1143. James W. Redhouse, Turkish And English Lexicon, İstanbul 1890, s. 2143.  

2 Bu terim, divan edebiyatı sahasında daha çok Farsça “nâme” kelimesiyle beraber kullanılmaktadır.  
3 Mehmed Efendioğlu, “Vefeyât”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 42, Ankara 2012, s. 603. 
4 Agâh Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, C. I, TTK Basımevi, Ankara 1998, s. 422.  
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esas alarak konu edinen; tezkire, menakıpnâme, silsilenâme, siyer, hilye gibi diğer biyografik 
türlerin hususiyetlerini taşımayan eserlerin genel adı demek de mümkündür.5 

Vefeyâtın ortaya çıkışı İslâm tarihine dayanmaktadır. Müslüman âlimlerin hadis derleme 
faaliyetleri6 vefeyâtnâmeye kaynaklık etmektedir. Hz. Osman’ın şehadetinden sonra şia, siyasi 
ve itikadi fırkalar ile zındıklar tarafından sistemli olarak hadis uydurma faaliyetleri 
yürütülmüştür.7 H I / M VII. yüzyılda görülen bu faaliyetlere karşılık hadis âlimleri ravilerin 
güvenilirliklerini ölçmek için onların doğum ve ölüm tarihleriyle kimlik bilgilerini tespit etmeye 
çalışmışlardır. Ravilerin vefat tarihlerinin tespiti, görüşmediği kimselerden görüşmüş gibi 
rivayette bulunanların yalanını ortaya çıkartmak açısından önemlidir. Ünlü muhaddis Süfyan es-
Sevrî (ö. 161 / 778), bazı kişilerin kendilerinin doğumundan önce ölmüş kimselerden hadis 
nakletmeye çalışması üzerine bunlara karşı vefeyât bilgisinin kullanılmaya başlandığını 
belirtmektedir. Bundan dolayı eski devir hadis usulü eserlerinde “tevârîhu’r-ruvât ve’l-vefeyât, 
vefeyâtü’r-ruvât ve mevâlidihüm ve mikdâru a‘mârihim, mevâlîdü’r-ruvât ve vefeyâtühüm, et-
târîh ve’l-vefeyât” başlıkları altında ravilerin doğum ve ölüm tarihleri de bildirilmiştir.8 

İslâm tarihinin başlarında telif edilen hadis kitaplarında bulunan ravilerin vefat bilgilerini 
vefeyâtnâme türünün ilk örnekleri olarak kabul etmek mümkündür. Akabinde gelen H III / M 
IX. yüzyılın ilk yıllarında tabakāt, ensâb, büldân ve tarih türündeki eserlerde de vefeyât 
bilgilerine rastlanmaktadır. Yahya bin Maîn’in (ö. 233 / 848) et-Târîh ve’l-‘ilel, Ali bin Medînî 
(ö. 234 / 849), Ebû Bekir bin Ebû Şeybe (ö. 235 / 850) ile Ebû Zür‘a ed-Dımaşkī’nin (ö. 281 / 
894) et-Târîh, Buhârî (ö. 256 / 870) ile İbn Ebû Hayseme’nin (ö. 279 / 892-93) et-Târîhu’l-
kebîr’i vefeyât bilgilerine yer veren kitaplardan birkaçıdır.9 

H VII / M XIII. yüzyıla kadar ölümleri ve bu konuda yazılan kitapları ifade eden vefeyât 
kelimesi, daha sonra biyografik eserler anlamında kullanılmaya başlamıştır. Bunda vefat tarihi 
esas alınarak yazılanların, yerlerini alfabetik tasnife dayalı vefeyâtnâmelere bırakması önemli 
bir etkendir. Söz konusu dönemde yazılan ve alfabetik sırayla şahısları tanıtan eserlerin 
adlarında vefeyât kelimesi tercih edilmiştir. İbn Hallikân’ın (ö. 681 / 1282) Vefeyâtü’l-a‘yân ve 
Enbâ’ü Ebnâ’i’z-zamân’ı ile Safedî’nin (ö. 764 / 1363) el-Vâfî bi’l-Vefeyât’ı bu hususa örnek 
olarak verilebilir.10 

Bu iki kitabın elde ettiği şöhretin etkisiyle adında “vefeyât” kelimesi geçen, muayyen bir 
zaman zarfında vefat etmiş ya da belirli bir zümreye mensup kişilerin yaşamlarını içeren pek 
çok eser kaleme alınmıştır. Ebü’l-kāsım el-Begavî’nin (ö. 317 / 929) Târîhu Vefâti’ş-şuyûh’ı, 
İbn Zebr er-Rabaî’nin (ö. 379 / 989) Târîhu Mevlidi’l-ulemâ ve Vefeyâtihim’i, Habbâl’in (ö. 482 
/ 1090) el-Vefeyât’ı, Radıyyüddin es-Sâgānî’nin (ö. 650 / 1252) Derrü’s-sehâbe fî Beyâni 
Mevâzi‘i Vefeyâti’s-sahabe’si, İbn Râfi‘ es-Sellâmî (ö. 774 / 1372) ile İbn Kunfüz’ün (ö. 810 / 
1407) el-Vefeyât’ı bu tür eserlerin ön plana çıkanları arasındadır.11 

Zamanla müstakil bir türe dönüşen vefeyât, bir dönem tarih ile iç içe olarak da kullanım 
sahası bulmuştur. Vefeyâtı bu tarza dönüştüren kişi, Arap tarih yazıcılarından Ebü’l-ferec 
İbnü’l-cevzî’dir (ö. 597 / 1201). Onun el-Muntazam fî Târîhi’l-mülûk ve’l-Ümem adlı eseri 
vefeyâtnâme ile genel tarihi bir araya getirmiştir.12 Mezkûr eserde kâinatın yaratılışından 574 / 
1179 yılına kadar cereyan eden hadiseler kronolojik bir sırayla anlatıldıktan sonra her sene 

5 Suat Donuk, Türk Edebiyatında Vefeyâtnâme ve İsmail Beliğ’in Güldeste-i Riyâz-ı İrfân’ı, Gece Kitaplığı Yayınları, 
Ankara 2016, s. 25.  

6 Selman Başaran ve M. Ali Sönmez, Hadis Usûlü ve Tarihi, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa 2001, s. 11.  
7 Başaran vd, a.g.e., s. 79-84.  
8 Efendioğlu, a.g.e., C. 42, s. 603.  
9 Efendioğlu, a.g.s.  
10 Efendioğlu, a.g.s.  
11 Efendioğlu, a.g.e., C. 42, s. 604.  
12 İbnü’l-cevzî ve adı geçen eseri için bk. Yusuf Şevki Yavuz ve Casim Avcı, “İbnü’l-Cevzî, Ebü’l-ferec”, Türkiye 

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 20, Ankara 1999, s. 543-9.  
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sonuna konulan vefeyât kayıtlarıyla o yıl ölen şahısların yaşam bilgilerine yer verilmiştir. 
İbnü’l-cevzî’nin bu yöntemini pek çok müellif benimsemiştir. Bunlardan biri olan Ebû Abdillah 
ez-Zehebî (ö. 748 / 1348), Târîhu’l-İslâm ve Vefeyâtü’l-meşâhîr ve’l-a‘lâm isimli eserinde13 1 / 
622 senesinden 700 / 1301 senesine kadarki süreci onar yılı kapsayan 70 gruba ayırmış; bu 
gruplarda önce önemli tarihî olayları anlatmış; sonra da ilgili zamanın vefeyâtını vermiştir.14 

Bir taraftan genel tarihin içerisinde ilerleyen vefeyât, diğer taraftan pek çok bağımsız 
eserle Müslüman milletlerin kullandığı edebî türler arasına girmiştir. Ravilerin vefat tarihleri ve 
birkaç cümlelik yaşam bilgileri ile başlayan vefeyât, H 9 / M 15. asra geldiğinde halife, sahabe, 
hükümdar, vezir, muhaddis, müfessir, fakîh, kurrâ, âlim, kadı, müderris, müellif, şair ve 
ediplerin ayrıntılı yaşam bilgilerini içeren teliflerin genel adına dönüşmüştür.  

Vefeyâtnâme türünün kullanım sahalarından biri de Türk edebiyatıdır. Türk yazarlar 
farklı çeşitlerde15 çok sayıda vefeyâtnâme kaleme almışlardır. Nev‘îzâde Atâyî’nin (ö. 1046 / 
1636-37) Hadâiku’l-hakāik fî Tekmileti’ş-Şakāik’ı ile Abdurrahman Hıbrî Efendi’nin (ö. 1069 / 
1659) Enîsü’l-müsâmirîn‘i edebiyatımızın vefeyâtnâme hususiyetleri taşıyan ilk kitapları 
biçiminde nitelendirilebilir. Türk edebiyatında isminde “vefeyât” kelimesi geçen ilk eser ise 
Alaybeyizâde Mehmed Emin’in (ö. 1091 / 1680) Vefeyât-ı Pür-iber li-Ûli’l-elbâb men-
İhteber‘idir.16 İsmail Belîğ’in (ö. 1142 / 1729) Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-
ı Nâdiredân’ı, Üsküdarlı Seyyid Hasîb’in (ö. 1136 / 1724) Vefeyât-ı Ekâbir-i İslâmiyyesi ve 
Ayvansaraylı Hâfız Hüseyin’in (ö. 1201 / 1787) Vefeyât’ı Türk edebiyatının vefeyât adı taşıyan 
diğer önemli eserleridir.  

Türk edebiyatında vefeyâtnâme kaleme alan yazarlardan biri de Ahmed Câvid Efendi’dir 
(ö. 1803). İstanbul’da doğan Ahmed Câvid, tımarlı sipahilerden Mustafa adlı bir süvari alay 
beyinin oğludur. Câvid Efendi 1202 / 1787 yılında Hazîne-i Hümâyûn hizmetkârı vazifesiyle 
girdiği Osmanlı sarayında kabiliyetiyle Has Oda’ya alınmış, 1803’te hâcelik rütbesiyle 
şehremini olmuştur. Sultan III. Selim’in cülûsundan itibaren ona yakın olan kişiler arasında yer 
almıştır.17 Saraydayken III. Selim tarafından önemli olayları kronolojik olarak yazmakla 
görevlendirilmiş, 1204 / 1790 – 1205 / 1791 yıllarını kapsayan bir eser yazdığı için kendisine 
“vak’anüvîs-i Enderûn” lakabı verilmiştir.18 Kaynaklar, gazel şeklinde şiirleri de olan Ahmed 
Câvid’in19 üç eserinden söz etmektedir. Bunlardan ilki, vak’anüvîs-i Enderûn ismini almasına 
vesile olan Hadîka-i Vekāyi’ adlı eserdir. İkincisi Müntehabât-ı Câvid Bey veya Târîh-i Câvid 
Ahmed Bey isimleriyle bilinmektedir. Müntehabat, iki ciltten meydana gelmiş olup birinci cildi 
1035 / 1626 – 1188 / 1774, ikincisi ise 1188 / 1774 – 1197 / 1782 yılları arasındaki hâdiseleri 
içermektedir. Kaynakların zikrettiği üçüncü eseri Verd-i Mutarra olup Osmanzâde Tâib’in 
vezirlerin hayatlarını anlattığı Hadîkatü’l-vüzerâ’sına Dilâver Ağazâde Ömer’in yazdığı zeylin 
zeylidir. 20 Ahmed Câvid’in kaynakların sözünü etmediği, Vefeyât-ı Kibâr adlı bir eserinin 
müellif hattı hususiyetleri taşıyan nüshası Topkapı Sarayı Müzesi’nde yer almaktadır. Bu 
makalede Ahmed Câvid Efendi’nin bilinmeyen bu eseri pek çok yönüyle ilim âlemine 
tanıtılacak, örnek oluşturması gayesiyle eserin hicretten sonraki ilk 100 seneyi kapsayan 
başlangıç bölümünün çeviri yazılı metni sunulacaktır. 

 

13 Zehebî ve adı geçen eseri için bk. Tayyar Altıkulaç, “Zehebî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 44, 
Ankara 2013, s. 180-8.  

14 Feridun M. Emecen,“Osmanlı Kronikleri ve Biyografi”, İslam Araştırmaları Dergisi, Sayı 3, 1999, s. 84.  
15 Vefeyâtnâme çeşitleri için bk. Donuk, age, s. 25-33.  
16 Donuk, a.g.e., s. 36.  
17 Adnan Baycar, Ahmed Câvid-Hadîka-i Vekāyi’, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1998, s. XIX.  
18 Abdülkadir Özcan, “Ahmed Câvid”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 2, Ankara 1989, s. 52-3.  
19 Beyhan Kesik, “Câvid, Mâbeynci Ahmed Câvid Bey”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2487 (E T: 13.10.2016) 
20 Özcan, a.g.e., C. 2, s. 53. 
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1. Nüshası 

Ahmed Câvid Efendi’nin söz konusu bilinmeyen eserinin ünik nüshası, Topkapı Sarayı 
Müzesi Hazine Bölümü numara H 1295’te kayıtlıdır. Eser kataloğa Vefeyât-ı Meşâhir ismiyle 
kaydedilmiştir. 270 x 165 mm. dış, 210 x 90 mm. iç ebatlarındadır. Mıklepli, yaldızlı zencirekli, 
bordo renk deri ciltlidir. Cilt ve mıklebin ortası mavi bezle kaplanmıştır. Zahriyesinde “Yâ 
Fettâh” başlıklı yarım sayfalık bir yazı vardır. Yazıda Arapça “şeber” kelimesinin çekimleri ve 
hangi din büyüklerinin lakapları olarak kullanıldığı anlatılmaktadır. Zahriyenin ikinci yüzünde 
Ahmed Câvid’e ait bir telif kaydı ile küçük ebatta bir mühür vardır. Bu kayıt, nüshanın müellif 
hattı olduğu ihtimalini düşündürmektedir. Zahriyeden sonraki sayfada metin başlamaktadır. 
Metnin başında müzehhep bir serlevha bulunmaktadır. İlk varak yaldızlı cetvellidir. Diğer 
sayfalarda tek kırmızı çizgiyle cetvel çekilmiştir. Aharlı, koyu krem rengi kâğıt kullanılmıştır. 
Okunaklı, itinalı bir nesih hatla yazılmıştır. 27 satırlı 92 varaktır. Başlıklar ve vefat tarihleri 
kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Diğer yerlerde siyah mürekkep kullanılmıştır. Takibe kaydı 
tutulmuştur. 24-30, 40-44, 48-52, 55, 66-68, 74-78, 81-89, 91-92 varakları boştur. Herhangi bir 
telif ya da istinsah kaydı olmadan sona ermektedir. Nüsha, fiziki açıdan oldukça iyi durumdadır.  

Baş: “Hazret-i fahr-ı kâinât mefhar-i mevcûdât…” 

Son: “Sâniyen es-Seyyid İbrahim Efendi, azl sene.” 

2. Eserin Adı 

Ahmed Câvid’in kaynaklarda sözü edilmeyen bu eseri Vefeyât-ı Meşâhir adıyla 
kütüphaneye kaydedilmiştir. Fakat mukaddimesi olmayan eserin herhangi bir yerinde böyle bir 
isme rastlanmamaktadır. “Meşhurların Vefeyâtı” anlamına gelen bu isim, Topkapı Sarayı 
Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu’nu hazırlayan Fethi Ethem Karatay tarafından 
verilmiş olmalıdır.21 

Bahse konu eser, serlevhanın altında kırmızı mürekkeple yazılmış bir açıklama ile 
başlamaktadır. Bu cümle, “Hazret-i fahr-ı kâinât, mefhar-i mevcûdât, Hazret-i Muhammed el-
Mustafâ (s.a.v.) hazretlerinin Mekke-i Mükerreme’den Medîne-i Münevvere’ye hicret 
buyurduklarından sonra vukū‘-yâfte olan vefeyât-ı kibârdur ki târîhleriyle alâ kadri’t-tâka 
sahîhan inşâ’allâh zikr olunur.” biçimindedir. Biz eser adının, izah cümlesinde geçen “Vefeyât-ı 
Kibâr” olması gerektiği kanaatini taşıyoruz. Bu kanaatte olmamızın bir sebebi de Ahmed 
Câvid’in vefeyât kayıtlarında “kibâr” kelimesini dikkat çekecek kadar çok kullanmasıdır. 
“Vefât-ı İmâm Ebü’l-leys-i Semerkandî ez-kibâr-ı Hanefiyye,22 Vefât-ı İbrahim Zakī ez-kibâr-ı 
sûfiyye,23 Vefât-ı Muhammed bin Cerîr et-Tayrî ez-kibâr-ı müverrihîn24” örneklerindeki 
kullanımlara eser boyunca sıklıkla rastlanmaktadır.  

3. Yazarı 

Vefeyât-ı Kibâr’ın mukaddimesinin bulunmadığını daha önce belirtmiştik. Metin, yazar 
adının bulunma ihtimali olan bir ketebe kaydı olmaksızın bitmektedir. Fakat eserin nüshasının 
zahriyesinde bir telif kaydı vardır. Bu kayıtta “Müellifihi’l-fakīr Ahmed Câvid, sene 215” 
yazmaktadır. Kaydın üst tarafında Ahmed Câvid’e ait bir mühür yer almaktadır (bk. Resim 1). 
Kayıttaki 1215 / 1800-1 tarihi ile Ahmed Câvid’in vefat yılı olan 1803 arasında bir zaman 
uyuşmazlığı (anakroni) meydana çıkmamaktadır. Bundan hareketle Vefeyât-ı Kibâr’ın yazarının 
Ahmed Câvid Efendi olduğunu söylemek mümkündür.  

21 bk. Fethi Ethem Karatay, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu, 2 Cilt, MEB Yayınları, 
İstanbul 1961.  

22 Ahmed Câvid Efendi, Vefeyât-ı Kibâr, Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe Yazmaları, Numara H 1295, vr. 11a.  
23 Ahmed Câvid Efendi, a.g.e., 9b.  
24 Ahmed Câvid Efendi, a.g.vr.  
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Vefeyâtta yazarın kendinden söz ettiği bir yer vardır. Yazar, 1169 / 1755-56’da vefat eden 

reisülhattâtîn Mehmed Râsim Efendi’nin kendisinin üstadı olduğunu ifade etmektedir. 25 
Müellifinin Osmanlı sarayı mensuplarına hat hocalığı yaptığı bilinen Eğrikapılı Mehmed Râsim 
için “üstâdım” demesi, Vefeyât-ı Kibâr’ın Topkapı Sarayı’nda Hâne-i Hassa’ya kadar yükselen 
Ahmed Câvid tarafından yazıldığı kanaatini güçlendirmektedir.  

 
Resim 1: Ahmed Câvid’e ait mühür ve telif kaydı 

4. Yazılış Tarihi 

23a varağında geçen “Bin iki yüz yedi tarihinde bed’ ile tahrîre şürû’ olundı.” ifadesine 
görev Vefeyât-ı Kibâr’ın yazımına 1207 / 1792-93’te başlanmıştır. Zahriyedeki telif kaydında 
yer alan 1215 / 1800-1 senesi, eserin tamamlanma tarihi olmalıdır. Buna göre eserin yazımı 
sekiz sene sürmüştür. İçerisinde 1 / 621-22 ile 1214 / 1799-1800 yılları arasını kapsayan vefeyât 
kayıtları bulunmaktadır. 1208 / 1794 – 1214 / 1800 tarihleri arasında şehreminliği yaptığı 
bilinen Ahmed Câvid Efendi26 bu vazifede bulunduğu esnada Vefeyât-ı Kibâr’ı kaleme almış 
görünmektedir.  

5. Türü ve Çeşidi  

Vefeyâtnâmenin çeşitlere ayrıldığı, kiminin ortak özellikleri bulunan belirli bir kesime 
yönelikken kiminin de her kesimden insanı konu edindiği bilinmektedir. Bütün kesimlere 
yönelik vefeyâtnâmeler iki farklı şekilde tertip edilmektedir. Bunlardan biri münderecatında 
bulunan biyografileri alfabetik, diğeri ise kronolojik tarzda sıralamaktadır.27 Kronolojik 
vefeyâtnâmeler ya Hz. Âdem’den ya da Hz. Muhammed’in hicretinden yazıldıkları zamana 
kadarki vefatları yıl yıl listelemektedir. Vefat senesinin umumiyetle kaydın sonunda bulunduğu 
bu tür eserlerde, ilgili şahısların kısa yaşam bilgilerine de yer verilir.  

Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret yılıyla başlayan Vefeyât-ı Kibâr, 
gerçekleşen ölümleri ve kısa biyografileri yıl yıl tutulan kayıtlar suretiyle vermektedir. Bu 
bakımdan Vefeyât-ı Kibâr’ın tüm kesimlere yönelik vefeyâtnâmelerin kronolojik olanları türüne 
girdiği söylenebilir.  

6. Bölümleri 

Vefeyât-ı Kibâr hicretten yazıldığı zamana kadar gerçekleşen vefatları bildirerek 
başlamaktadır. Eserin esasını teşkil ettiği fikrini veren bu bölüm 20 varaktan ibarettir. Vefeyât-ı 
Kibâr’da başka bölümler de vardır. Ahmed Câvid Efendi bundan sonra hulefâ-yı râşidîn, on iki 
imam, Benî Ümeyye melikleri, Benî Ümeyye’nin Endülüs kolu melikleri, Abbâsî halifeleri, 
Abbâsîlerin Mısır kolu melikleri, Fâtımiyye hükümdarları, Benî Hamedân melikleri, Çin 
padişahları, Akkoyunlu liderleri, Gazneli sultanları, İran ve Anadolu Selçuklu hükümdarları, 
Safevî şahlarının ölüm tarihleri ile ömür ve hilafet müddetlerini vermekte, kimi yerde de mezkûr 
devletlerin idare merkezleri ile kuruluş ve yıkılış tarihlerine de değinmektedir.  

25 Ahmed Câvid Efendi, a.g.e., 21b.  
26 Baycar, a.g.e., s. XIX.  
27 Donuk, a.g.e., s. 33.  
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Ahmed Câvid Efendi memuru olduğu Osmanlı İmparatorluğu’nun devlet adamları için 

pek çok bölüm tesis etmiştir. Osmanlı hükümdarları, şehzadeleri, darüssaade ağaları, 
sadrazamları, şeyhülislamları, nakibüleşrafları, valide sultanları vefeyâtları Vefeyât-ı Kibâr’da 
yer alan diğer bölümlerdir. Müellif, Osmanlı devlet adamları vefeyâtının arasına Yenikapı, 
Galata, Kasımpaşa mevlevihaneleri şeyhlerinin vefat tarihlerini yerleştirmiştir.  

Vefeyât-ı Kibâr’ın tüm bölümlerini şu şekilde sıralayabiliriz: 

• Hicretten yazıldığı zamana kadarki vefeyât (1b-22a), 
• Hulefâ-yı râşidîn ve on iki imam vefeyâtı (30b-31a), 
• Emevî melikleri vefeyâtı (31a), 
• Emevî’nin Endülüs kolu melikleri vefeyâtı (31b), 
• Abbâsî halîfeleri vefeyâtı (32a-b), 
• Abbâsî’nin Mısır kolu halîfeleri vefeyâtı (32b-33a), 
• Fâtımî melikleri vefeyâtı (33a), 
• Benî Hamedân melikleri vefeyâtı (33a), 
• Çin padişahları vefeyâtı (33a-b), 
• Akkoyunlu hükümdarları vefeyâtı (33b), 
• Gazneliler sultanları vefeyâtı (33b), 
• Selçuklular hükümdarları vefeyâtı (33b-34a), 
• Anadolu Selçukluları hükümdarları vefeyâtı (34a), 
• Safevîler şahları vefeyâtı (34a-b), 
• İstanbul hangi tarihte kimler tarafından kuşatılmış ve fethedilmiştir (35b), 
• İstanbul’da Koca Mustafa Paşa ve Üsküdar’da Hüdâyî zaviyeleri şeyhlerinin vefeyâtı 

(36a-b), 
• Osmanlı Devleti padişahlarının vefeyâtı (37b-39a), 
• Osmanlı Devleti şehzadelerinin vefeyâtı (44b-46b), 
• Osmanlı Devleti darüssaade ağaları vefeyâtı (52b-53b), 
• Osmanlı Devleti sadrazamları vefeyâtı (55b-62b), 
• Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhleri vefeyâtı (64a), 
• Galata Mevlevîhânesi şeyhleri vefeyâtı (64b), 
• Kasımpaşa Mevlevîhânesi şeyhleri vefeyâtı (65a), 
• Osmanlı Devleti şeyhülislâmları vefeyâtı (68b-72b), 
• Osmanlı Devleti nakibüleşrafları vefeyâtı (78b-80a), 
• Osmanlı Devleti padişahlarının vâlideleri vefeyâtı (89b-90a). 

7. Muhteva Özellikleri 

Vefeyât-ı Kibâr’da hicrete yakın zamanlarda gerçekleşen namaz ve orucun farz kılınması, 
kıblenin Kudüs’ten Mekke’ye çevrilmesi, Bedir savaşının gerçekleşmesi, Ebû Cehil’in 
katledilmesi vb. hadiseler özetlenmekte, H 2. senedeki Sâbit bin Kays’ın vefatı ile vefeyâtlar 
bildirilmeye başlanmaktadır. Kronolojik seyirle yıl yıl vefatların bildirildiği eserin hicretin ilk 
yıllarına tekabül eden kısımlarında kısa cümleler ile vefeyât kayıtları tutulmuştur. Bu kayıtların 
çoğunluğu “Vefât-ı Rukıyye bintü’n-Nebî (s.a.v.) sene 3” (1b) örneğindeki kalıba sahiptir. 
Vefatı H 40 yılına tekabül eden Hz. Ali’den itibaren ölüm tarihi verilen pek çok kişi hakkında 
kısa yaşam bilgileri de verilmektedir. Biyografik bilgiler kalıp ifadeden hemen sonra 
sunulmaktadır. Hz. Ca’fer-i Tayyâr (2a), Hz. Ali (3a), Ebû Mûsâ el-Eş’arî (3a), Hz. Hasan (3b), 
Ebû Hüreyre (3b), Muaviye bin Ebî Süfyân (4a) İslâm tarihinin ilk yılları vefeyâtında hayatları 
hakkında bilgi verilen belli başlı kişilerdir. Bu kısımda ayetlerin toplanması (2a); Şam (2a), 
Azerbaycan (2b), Isfahan’ın (2b) fethedilmesi, Cemel Vak’ası’nın gerçekleşmesi (3a) gibi 
önemli tarihî gelişmelere de yer verilmiştir.  
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Vefeyât-ı Kibâr’ın Türk tarihi ve edebiyatı için en mühim kısmı şüphesiz ki Osmanlı 

Devleti yıllarına denk gelen vefeyât bölümüdür. Bu kısım Vefeyât-ı Mi’e Sâbi’a (13b) başlığı 
ile başlayıp ilgili bölümün sonuna kadar gitmektedir. Osmanlı tarihçisi sayılan Ahmed Câvid 
Efendi burada Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda önemli rolü olan “ibtidâ-yı vaz’-ı kavânîn-i 
Osmaniyye, darb-ı sikke-i hasene-i Osmaniyye evvelâ, ibtidâ-yı vaz’-ı zümre-i yeniçeriyân” 
(13b) gibi hadiseleri kırmızı mürekkeple yazmak suretiyle vurgulamıştır.  

Osmanlıların hükümranlığına tekabül eden yıllar için tutulan vefeyât kayıtlarında kişilerin 
biyografileri daha hacimlidir. Buralarda biyografi denebilecek hacimde pek çok hayat hikâyesi 
vardır. Mesela 979 / 1572 senesinde vefat eden Kınalızâde Ali’nin görevi, vefat süreci, defin 
yeri ve eserleri hakkında malumat verilmektedir (14a). 1072 / 1661-62’de ölen Sarı Abdullah 
Efendi’nin vazifesi, nisbesi, şeyhi, şeyhini seçmesini sağlayan kerameti, eserleri, devrin 
hükümdarı ile olan münasebetleri ve defin yeri ayrıntılı olarak bildirilmektedir (14a). 1105 / 
1694’te vefat eden Niyâzî-i Mısrî’nin tarikatı, şeyhi, irşatta bulunduğu yerler ile vefat yeri, 
keramet içeren iki hikâye eşliğinde anlatılmıştır (19a). Hüseyin Lâmekânî halifesi Abdî Efendi 
(16a), Şeyh İsmail-i Ankaravî (17b), Nergisîzâde Mehmed Efendi (17b), Mısrî Ömer Efendi 
(18a), Beyazîzâde Ahmed Efendi (18b-19a), Şeyh Mehmed Murad-ı Nakşbendî (19a), 
Akkirmânî Hâcî Mehmed Efendi (19b) Vefeyât-ı Kibâr’da haklarında ayrıntılı bilgiler verilen 
diğer kişilerdir.  

Ahmed Câvid halife, sahabe, tâbiîn, müfessir, muhaddis, melik, emîr, zâhid, fakîh, şeyh, 
imam, âlim, şair, şârih, edîb, kadı, müderris, şeyhü’l-kurrâ, hoşnüvîs, lügatçi, nahivci, 
hükümdar, şeyhülislâm, vezir, kazasker, tarihçi, hattat, kethüda, kâtip zümrelerine mensup 
kişilerin vefat kayıtlarını tutmuştur. Bunlar içerisinde tarikat şeyhleri ağırlıktadır. Özellikle 
Osmanlı dönemi vefeyâtının pek çoğunun şeyhlerin ölüm tarihinden meydana gelmesi dikkat 
çekicidir. Bundan dolayı müellif kimi şahısların biyografilerinde kerametlerini de anlatmaktadır. 
Mesela 1132 senesi vefeyâtında Şeyh Mehmed Murad en-Nakşbendî’nin hayatını anlatırken hac 
yolunda bir arslanın kendisine rehberlik yapması hikâyesine yer vermektedir (20a-b). Niyâzî-i 
Mısrî ile Sarı Abdullah Efendi’nin ikişer kerametini biyografilerine yerleştirmiştir (18a-19a). 
Yazar, Osmanlılardan önceki dönemde de şeyhlerin başlarından geçen olağanüstü olaylara 
değinmektedir. Bunun için bir usul de geliştirmiştir: “Velâyet bârgâhında sadrnişîn olanların 
birisi…”28 kalıbı ile bu tür hikâyelere geçiş yapmaktadır. Vefeyât-ı Kibâr’da sekiz ayrı yerde bu 
kalıp ile sunulan keramet içerikli hikâye vardır [6a-b, 7b, 8a-b, 9a (üç defa)].  

Osmanlı Devleti hükümranlığı zamanlarına denk gelen vefeyâtlarda İslâm medeniyetinin 
diğer milletlerine mensup şahısların da ölüm tarihleri verilmiştir. Mesela Arap dilinde eserleri 
olan Şeyh Abdulganî en-Nablusî (20b), Alî el-Kārî (16b), Ahmed Câvid’in vefatlarını bildirdiği 
kişilerin arasında yer almaktadır.  

Vefeyât-ı Kibâr’ın muhteva hususiyetlerinde dikkat çeken başka bir yön, ilgili şahısların 
yazdığı eserlerin zikredilmesine önem gösterilmesidir. Onda şair, yazar pek çok kişinin vefeyât 
kaydı vardır. Bunların hangi kitapları kaleme aldığı liste halinde sunulmaktadır. Mesela Yûsuf 
Nâbî Efendi hakkında tutulan kayıt şu şekildedir: “Vefât-ı Yûsuf Nâbî ez-meşâhîr-i şuarâ vü 
münşiyân aleyhi’r-rahmeti sene 1124, sâhib-i Zeyl-i Siyer-i Veysî ve Dîvân-ı Nâbî ve Hayriyye 
ve Hayrâbâd ve Tuhfetü’l-harameyn ve Münşeât-ı Nâbî.” Burada Nâbî’nin belli başlı eserleri 
muntazam bir şekilde sıralanmıştır. Hatta pek çok kişinin ayırıcı hususiyeti olarak yazdığı bir 
kitap adı bildirilmektedir. Mesela Şeyh Eşrefzâde tanıtılırken “sâhib-i Müzekki’n-nüfûs” 
denmiştir (15a). Menâsik-i Hacc sahibi oluşu Merkez Efendi’nin nisbesi olarak alınmıştır (18a). 
Ayrıca sanatkârlık vasfı olmayan kişilerin tercüme, şerh, haşiye ve talik tarzındaki çalışmaları 
da bildirilmektedir. Örneğin 1098 / 1686-87 tarihinde vefat eden Beyazîzâde Ahmed Efendi’nin 
İşârâtü’l-merâm, Şerh-i Fıkh-ı Ekber (Suğrâ, Kübrâ), Sevânihü’l-mutârahât ve Enmüzecü’l-
ulûm adlı eserleri sıralanmaktadır. 1137 / 1724-25’te vefat eden Şeyh İsmail Hakkı’nın Tefsîr-i 

28 Bir örnek için bk. Ahmed Câvid Efendi, a.g.e., 6a.  
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Rûhu’l-beyân, Şerh-i Mesnevî-i Şerîf, Şerh-i Muhammediyye, Faslu’l-hitâb ve Bend Tercümesi 
gibi pek çok eserinin varlığı belirtilmektedir (20b).  

Birçok eserin yanı sıra oldukça fazla sayıda şair ve yazarın vefat tarihleri ile kısa 
biyografilerini ihtiva etmesi, Vefeyât-ı Kibâr’ı Türk edebiyatı tarihi için önemli bir kaynak 
kılmaktadır. Eser bazılarının vefat tarihlerinde ihtilaf olduğu bilinen nice klasik Türk edebiyatı 
sanatçısının vefat senesini barındırmaktadır. Bunlar arasında Sultanuşşuara Bâkî (16b), süslü 
nesrin en önemli temsilcilerinden Veysî (17a), hikemî şiirin öncüsü Nâbî (20a), hicviyeleriyle 
bilinen Nef‘î Ömer Efendi (17b), tarih ve coğrafya sahasındaki kitaplarıyla dünyaca tanınan 
Kâtib Çelebi (18a), terkib-bendleriyle meşhur Bağdatlı Rûhî (16b) gibi meşhur simalar da 
vardır.  

İslam tarihi ile ilgili yerlerde vefeyâtla birlikte tarihî hadiselere de yer verildiği ifade 
edilmişti. Osmanlı devri kayıtlarında ise önemli tarihî gelişmelerin sayısı oldukça azdır. 
Yenikapı Mevlevihanesi’nin kurulması (16b), Galata Mevlevihanesi’nin faaliyete girmesi (16b), 
İstanbul’da baruthanede büyük bir yangının çıkması (19b) ender görülen bu kayıtlara örnek 
olarak verilebilir. 

Vefeyât-ı Kibâr’ın maddelerinde mutlak surette bulunan bilgi şahıs adı, nisbesi ile vefat 
tarihidir. Bütün kayıtlarda olmasa bile Ahmed Câvid’in bildirmeye özen gösterdiği bilgi, ilgili 
şahsın defnedildiği yerdir. Eserde vefat tarihinden sonra en çok rastlanan malumat mezar 
yeridir. Müellif defin yerini bildirirken çoğu zaman ayrıntıya da girmektedir. 1159 vefeyâtında 
La’lîzâde Seyyid Abdulbâkî Efendi için “Halid civârında kendi tekyesinde şeh-râha (ana yola) 
nâzır pencerede medfûndur.” (21a), 1174 maddesinde Akkirmânî el-Hacc Mehmed Efendi için 
“Hacc-ı şerîf avdetinde Medine-i Münevvere’ye iki konak ileride reşemlerde medfûndur.” (21b) 
demesi bu hususa örnek teşkil etmektedir. 

Ahmed Câvid Efendi’nin özellikle vermeye gayret ettiği fikri uyandıran bir bilgi de 
şahısların vefatlarına düşürülen ebced hesaplı manzumelerdir. Herkes için mutlaka ölümünü 
gösteren bir tarih manzumesi yazılması gerekmemektedir. Genellikle tanınmış olanlar ya da 
şairler için bu tür şiirler meydana getirilmektedir. Yazar, mümkün mertebe bu tür şiirlere 
ulaşmaya çalıştığı hissini vermektedir. Bunu yaparken de çoğu yerde sadece tarihi bildiren 
mısrayı değil, tüm manzumeyi nakletmetedir. 1046 / 1636-37’de müteveffâ olan Şeyh 
Abdülmecid-i Sivasî için kaleme alınan; 

İrci‘î emrini çün gûş itdi 
Gûş-ı câm-ı mevti nûş itdi 

Oldı mihmân-ı kurb-ı Rahmânī 
Eyledi nûr-ı Hak ihâta anı (17b-18a) 

şiirini bu hususa örnek olarak verebiliriz. Ahmed Câvid, bazen de bir kişinin vefatına düşürülen 
birden fazla tarih manzumesine yer vermektedir. Örneğin o, Nergisîzâde Mehmed Efendi için 
söylenmiş; 

Rûh-ı pâkine du‘âlarla didim 
Nergisîye ola rahmet târîh 

ile 

Lafzen ü ma‘nen didim târîhini hây  
Bin kırk dörtde göçdi Nergisî (17b)  

beyitlerini bildirmektedir.  

Ahmed Câvid Efendi’nin mezar yerleri ile ölüme düşürülen tarih manzumelerine ağırlık 
vermesi Vefeyât-ı Kibâr’ın vefeyâtnâme türünde bir eser olmasıyla alakalıdır.  
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Mezkûr eserin muhteva hususiyetlerinden biri de müellifinin kimi yerlerde şahsi 

yorumlarını dile getirmesidir. Diğer kronolojik vefeyâtnâmelerde görülmeyen bu özelliğe 
yazarın Kâtib Çelebi için sarf ettiği “Bu zâtın dahi misli cihâna nâdir gelenlerdendür.” (18a) 
cümlesi ile Akkirmânî Mehmed için söylediği “İlmde fâzıl ü mâhir ve nazîri gelmeyenlerden 
idi.” (21b) ifadesi örnek olarak verilebilir. Pek çok kimse için kullandığı “fâzıl-ı bî-nazîr” veya 
“âlim ü fâzıl” gibi vasıflandırmalar da bu kategoride değerlendirilebilir.  

Vefeyât-ı Kibâr’ın diğer bölümleri, ağırlıklı olarak cedvellerle nasb, azil, vefat tarihleri ile 
ömür / vazife / saltanat müddetlerinin verilmesi olduğu için muhteva tahliline pek imkân 
tanımamaktadır.29  

8. Dil ve Üslûbu 

Klasik Türk edebiyatının İslam medeniyeti kaynaklı pek çok biyografik türü vardır. Fazla 
sayıda çeşidi olan vefeyâtnâmeler bu türlerden biridir. Tezkire, menâkıbnâme, silsilenâme, siyer 
gibi türler ile vefeyâtnâmelerin pek çok çeşidinde dil ve üslûp genellikle münşiyâne denilen 
süslü nesir özellikleri göstermektedir. Seciler, uzun ve simetrik terkip ile cümleler, Arapça ve 
Farsça ağırlıklı söz varlığı, bu türden teliflerin anlatımını oldukça ağır hâle getirmektedir. 
Kronolojik türdeki vefeyâtnâmeler ise bunlar içerisinde farklı bir görünüm arz etmektedir. 
Hemen hemen hepsi aynı surette tertip edilen bu eserlerde vefatlar, yıl yıl kısa maddeler hâlinde 
sıralanmaktadır. Vefât-ı / katl-i / şehâdet-i biçimindeki Farsça terkiplerle kurulan bu kayıtlarda 
hüküm bildiren tam bir cümleden söz etmek mümkün değildir. Bundan dolayı mezkûr türdeki 
kitaplarda müellifler münşiyâne bir tarz kullanma fırsatı elde edemezler.  

Kronolojik bir vefeyâtnâme olan Vefeyât-ı Kibâr da umumiyetle bu özellikleri 
taşımaktadır. Fakat Ahmed Câvid’in bu tarzı kırmaya, metnini klasik inşa yöntemleriyle tesis 
etmeye çabalaması oldukça dikkat çekicidir. Onun sarfettiği “Velâyet bârgâhında sadr-nişîn 
olanların birisi dahı mazhar-ı velâyet-i Muhammediyye, mazhar-ı sünnet-i Ahmediyye, vâris-i 
ulûm u ahlâk-ı nebeviyye, sultan-ı serîr-i velâyet, çeşme-i gülzâr-ı şerî’at, sahibü’l-izz ü 
ihtişâm…” (8a), “Şehr-i İstanbul’da bâd-ı semûm-ı ecel-i bî-emân ile gülistân-ı ömr-i nâzenîni 
ber-bâd ü perîşân ve kāmet-i serv-i ra’nâsı üftâde-i hâk-i mezâristân oldı.” (17b) biçiminde 
münşiyâne cümleler, diğer kronolojik vefeyâtnâmelerde görülecek tarzda değildir.  

Müellifin pek çok yerde biyografik bilgiye geçerken kullandığı “kutbu’l-ârifîn ve gavsü’l-
vâsılîn” sıfatı, hâl tercemelerinde süslü nesirle kaleme alınan kişi portresi bölümünü 
çağrıştırmaktadır. Nitekim bu ve buna benzer tumturaklı sıfatlara münşiyâne nesirde sıklıkla 
rastlanmaktadır.  

Yukarıda Ahmed Câvid’in bazı biyografilere kişisel yorumlarını kattığını belirtmiştik. 
Bunu da onun eserini tarihî kayıtlardan müteşekkil bir cedvelden çıkartıp sanatlı bir metne 
dönüştürme gayesiyle izah edebiliriz. Bu özellik Vefeyât-ı Kibâr’ın edebî yönünü, mühim 
gelişmelerin not edildiği tarihî kayıtlar görüntüsü çizen diğer kronolojik vefeyâtnâmelerden 
daha kuvvetli hâle getirmiştir.30  

9. Emsalleriyle Mukayesesi 

Ahmed Câvid Efendi’nin Vefeyât-ı Kibâr’ından önce meydana getirilmiş kronolojik 
vefeyâtnâmeler bulunmaktadır. Kâtib Çelebi’nin (ö. 1067 / 1657) Takvîmü’t-tevârîh’i, 
Alaybeyizâde Mehmed Emin’in Vefeyât-ı Pür-iber li-Ûli’l-elbâb men-İhteber’i, Üsküdarlı 
Mehmed Hasîb’in Vefeyât-ı Ekâbir-i İslâmiyye’si, Ayvansarâyî Hâfız Hüseyin’in Vefeyât’ı 
bunların belli başlılarıdır. Vefeyât-ı Kibâr, incelendiğinde Ahmed Câvid’in Üsküdârî Seyyid 

29 Ahmed Câvîd, cedvellere yerleştirdiği padişah, şehzade, şeyhülislâm, darüssade ağası, vâlide sultan vefeyâtlarında 
tarihî bilgiler de vermektedir. Mesela nakibüleşrafların nasb, azil ve vefat tarihleri cedvelinin başında nekabet 
kurumunun tarihî seyrinden söz etmektedir (Ahmed Câvid Efendi, a.g.e., vr. 78b). Hükümdar anneleri cedvelinin 
başında kimlerin “vâlide sultan” unvanı aldığına dair malûmat vermektedir (Ahmed Câvid Efendi, a.g.e., vr. 89b).  

30 Donuk, a.g.e., s. 48.  
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Hasîb’in Vefeyât-ı Ekâbir-i İslâmiyye’sinin tesirinde kalarak, belki de onu tekmil etmek 
maksadıyla eserini yazdığı fikri akla gelmektedir. Çünkü iki eser arasında ciddi paralellikler 
bulunmaktadır. Hasîb, Hz. Âdem’in dünyaya inişinden Hz. Muhammed’in hicretine kadarki 
vukuat ve İstanbul’da Koca Mustafa Paşa ve Hüdâyî zaviyeleri şeyhlerinin vefeyâtı ile eserine 
başlamakta, sonra da hicretten kitabını yazdığı zamana kadar gelişen hadiseleri bildirmeye 
geçmektedir. Ahmed Câvid ise Hz. Âdem’den hicrete kadar meydana gelen tarihî olaylara 
değinmeden, Koca Mustafa Paşa ve Hüdâyî tekkeleri şeyhlerini ise sonraya bırakarak, hicretten 
kendi zamanına kadarki vefeyâtı vermektedir.31 Her iki eser de sonunda yıl bulunan, kronolojik 
seyir takip eden kısa vefeyât-vukuat maddelerinden meydana gelmiştir. Her yüz senenin başına 
konulan “vefeyât-ı mie ûlâ, vefeyât-ı mie sâniye” biçimindeki alt başlıklar iki kitapta da vardır. 
Hasîb ile Ahmed Câvid’in vefeyâtlarında bulunan bölümlerin pek çoğunun ortak olduğu da 
dikkat çekmektedir. İki kitap arasındaki temel fark, Ahmed Câvid’in vefeyâtındaki maddelerin 
daha çok sayıda ve daha geniş muhtevada oluşudur.32 Muhtemelen yazar, söz konusu eserleri 
incelemiş, bunlardan daha olgun ve edebî yönü daha belirgin bir telif ortaya koymaya 
çalışmıştır. 

Sonuç 

Vefeyâtnâme, İslam tarihinde hadis derleme faaliyetleri neticesinde ortaya çıkıp müstakil 
bir türe dönüşmüştür. Türk yazarlar vefeyâtnâmenin pek çok örneğini kaleme almış, çok sayıda 
çeşidini meydana getirmişlerdir. Kronolojik vefeyâtnâmeler bunlardan biridir. Türk yazarlar 
tarafından kaleme alınmış pek çok kronolojik vefeyâtnâme bulunmaktadır. Bunlardan biri 
Ahmed Câvid Efendi’nin Vefeyât-ı Kibâr adlı eseridir. Eski ve yeni kaynaklarda bu eserden söz 
edilmemektedir. Eser, zahriyesinde yer alan telif kaydına göre 1215 / 1800-1 tarihinde Ahmed 
Câvid tarafından yazılmıştır. Kütüphane kataloğuna “Vefeyât-ı Meşâhîr” adıyla kaydedilsede 
serlevhanın altındaki ibareden hareketle Vefeyât-ı Kibâr biçiminde isimlendirilmesi daha makul 
görülmektedir. Yazımı sekiz sene süren eserde 1 / 621-22 – 1214 / 1799-1800 yıllarını kapsayan 
vefeyât bilgileri vardır.  

Vefeyât-ı Kibâr’ın asıl bölümünü hicretten yazıldığı ana dek gerçekleşen vefat kayıtları 
oluşturmaktadır. Burada yıl yıl, ölümler ve önemli tarihî gelişmeler kısa maddeler hâlinde 
sıralanmaktadır. Vefatı bildirilen kişilerin kısa yaşam bilgileri de verilmektedir. Müellif burada 
bazı şahıslar için hacimli biyografiler tanzim etmiştir. Mutlaka vefat tarihini verdiği kişilerin 
defnedildiği yeri bildirmeye, ölümlerine düşürülen ebced hesaplı şiirleri sunmaya çalışmıştır. 
Sahabe, tâbiîn, müfessir, muhaddis, melik, emîr, fakîh, şeyh, imam, âlim, şair, şârih, edîb, kadı, 
müderris, lügatçi, nahivci, hükümdar, şeyhülislam, vezir, kazasker, tarihçi, hattat, kethüda, kâtip 
kısaca her kesimden ünlü kişileri eserine almıştır. Bunlar arasında şeyhlere ağırlık vermiştir. 
Bundan dolayı biyografik bilgilerin arasına kerametler de serpiştirmiştir. Müslüman ülkelerin 
liderlerinin tahta çıkış ve ölüm tarihleri ile Osmanlı Devleti’nin vezir, şeyhülislam, darüssaade 
ağası, nakibüleşraflarının nasb, azil ve vefat tarihlerinin listelendiği cedveller, eserin diğer 
bölümlerini meydana getirmektedir. Arada Galata, Yenikapı, Kasımpaşa mevlevihâneleri ile 
İstanbul Koca Mustafa Paşa ve Hüdâyî zaviyeleri şeyhlerinin vefeyâtı da verilmektedir. 

Vefeyât-ı Kibâr, Türk edebiyatı ve tarihinin pek çok ünlü simasının vefat tarihleri, kısa 
hayat hikâyeleri ile -varsa- eserlerinin isimlerini ihtiva etmesi açısından oldukça önem 
taşımaktadır. Kronolojik vefeyâtnâmeler umumiyetle kısa kayıt ibarelerinden müteşekkil iken o, 
kısmen münşiyâne bir üslûpla yazılmış, daha derli toplu bilgilerden meydana gelmiştir. Bu 
husus Vefeyât-ı Kibâr’ı diğer kronolojik vefeyâtnâmelere göre daha başarılı ve mühim bir eser 
kılmaktadır. 

 

31 Ahmed Câvid Efendi, a.g.e., vr. 30b-34b.  
32 Donuk, a.g.e., s. 47-8.  
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[VEFEYĀT-I KİBĀR] 
Ḥażret-i faḫr-ı kā’ināt, mefḫar-i mevcūdāt, Ḥażret-i Muḥammed el-Muṣṭafā ṣalla’llāhu 

te‘ālā ‘aleyhi ve sellem ḥażretlerinüñ Mekke-i Mükerreme’den Medīne-i Münevvere’ye hicret 
buyurduḳlarından sonra vukū‘-yāfte olan vefeyāt-ı kibārdur ki tārīḫleriyle alā ḳadri’t-ṭāḳa ṣaḥīḥan 
inşā’allāh zikr olunur: 

Fażīlet-i namāz Mi‘rāc’da hicretden bir sene evveldür, el-ḥamdü li’llāhi Rabbi’l-‘ālemiñ.33 
Rebī‘u’l-evvel ayınuñ on ikinci gicesi vāḳi‘ oldı. Farż-ı ṣıyām hicretüñ 2[‘nci] yılında buyuruldı. 
Ḳıble Ḳuds-i Şerīf’de iken hicretüñ 2[‘nci] yılında Mekke-i Müşerrefe’ye taḥvīl buyuruldı. Ve 
meşrūṭa-i fıṭra ve eẕān ve ġazve-i Bedr-i Kübrā, maktūliyyet-i Ebū Cehl-i la‘īn ve ġayrı ez-Ḳureyş 
ve helāk-i Ebū Leheb ve fetḥ-i Yemāme be-dest-i Ḫālid bin Velīd ve ġalebe-i Sa‘d bin Ebī 
Vaḳḳāṣ ber-‘asker-i Fürs ve maḳtūlī-i Resteẕer (?), rivāyet-i meşhūr ve fetḥ-i Ḳuds-i Şerīf ve 
şehādet-i Ŝābit bin Ḳays, sene 2. 

Şehādet-i Ḥażret-i Ḥamza bin ‘Abdu’l-muṭṭalib raḍıya’llāhu ‘anhu, sene 3.  
Vefāt-ı Ruḳıyye bintü’n-Nebī ṣallallāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem, sene 3.  
Ġazve-i Bi’r-i Ma‘ūne ve ġazve-i Ẕātü’r-riḳā‘ ve ġazve-i Beni’n-naḍīr ve nüzūl-i āyet-i 

teyemmüm, sene 4.  
Ġazve-i Dūmetü’l-cendel ve Ḫandek ve Benī Ḳurayẓa ve vefāt-ı Sa‘d bin Menād, sene 5.  
Farż-ı ḥacc ve ġazve-i Ḫudeybiyye ve Zī Ḥarad (?) ve ḥadīŝ -i ifk der-ġazve, sene 6.  
Benī Muṣṭaliḳ ve küsūf-ı şems ve nüzūl-i āyet-i iẓhār, sene 6.  
Ġazve-i Ḳażā ve ġazve-i Ḫayber ve34 [2a] da‘vet-i mülūk-i enām be-İslām ve ḳıṣṣa-i Şāh 

Meymūme der-Ḫayber ve maḳtūlī-i Kisrā Pervīz be-dest-i veledeş Şīreveyh, sene 7.  
Fetḥ-i Mekke-i Mükerreme ve ġazve-i Ḥuneyn ve Ṭā’if ve Ẕāti Selāsil ve ġazve-i Mūte, 

şehādet-i Ca‘fer-i Ṭayyār raḍıya’llāhu ‘anhu, sene 8. Ḥażret-i ‘Alī raḍıya’llāhu ‘anhu büyük 
ḳarındaşı olup Ḥabeşe diyārına hicret eylemiş idi. Ḥażret-i Resūl-i Ekrem ṣallallāhu te‘ālā ‘aleyhi 
ve sellem Ḫayber ġazāsında iken Ḥabeşe’den gelüp ḫıdmet-i şerīflerine vuṣūl bulduḳda, ḥażret 
anuñ iki gözlerinüñ arasın öpüp “Yā ḥabībī, cümle ḫuluḳdan senüñ ḫulḳuñ benüm ḫulḳuma 
münāsebeti vardur. Sen benüm ḫalḳ olınduğum balçıḳdan ḫalḳ olınduñ.” diyü iltifāt buyurdılar. 
Ve Ḫayber fetḥ olınduḳdan ṣoñra “Ḫayber fetḥi içün mi şükr ideyüm, yoḫsa ‘ammüm oġlı 
Ca‘fer’üñ geldügi içün mi şükr ideyin?” diyü iẓhār-ı neşāt eylediler. Ve ḥażret anuñ ḥaḳḳında “İki 
ḳanatlu ḳuş olup cennetde uçar.” buyurduḳlarında ba‘de’l-mevt laḳabına Ca‘fer-i Ṭayyār dirler, 
raḍıya’llāhu te‘ālā ‘anhu ve ‘anhum ecma‘īn.  

Ḥażret-i Ümmü Gülŝüm bintü’n-Nebī ‘aleyhi’s-selām, zevce-i ‘Oŝmān raḍıya’llāhu ‘anhu 
rıḥlet sene 9.  

Ḥażret-i İbrāhīm bin Resūlu’llāh ṣallallāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem rıḥlet sene 10.  
Ḥażret-i faḫr-ı enbiyā ve Resūl-i Kibriyā ṣallallāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem rıḥlet sene 11.  
Vefāt-ı Ḥażret-i Fāṭımatü’z-zehrā raḍıya’llāhu ‘anhā, altı ay ṣoñra rıḥlet sene 11.  

33 “Hamd, âlemlerin rabbi olan Allâh’a mahsustur. ” (Burada Fâtiha Sûresi’nin 2. âyeti iktibas edilmiştir. )  
34 “ve” bağlacı mükerrer yazılmıştır.  
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Vefāt-ı ‘Ukkāşe raḍıya’llāhu ‘anhu rıḥlet sene 11.  
Maḳtūlī-i Müseyleme der-ceng-i Yemāme ve şehādet-i Ŝābit bin Ḳays, rıḥlet sene 12. Ve 

Ebū Dücāne ve Zeyd bin Ḫaṭṭāb ve fetḥ-i Yemāme be-dest-i Ḫālid bin Velīd rıḥlet sene 12.  
Ḥażret-i Emīrü’l-mü’minīn Ebī Bekr eṣ-Ṣıddīḳ raḍıya’llāhu ‘anhu rıḥlet sene 13.  
Fetḥ-i Dımaşḳu’ş-şām bā-ṣulḥ be-dest-i Ebū ‘Ubeyde Mes‘ūd en-Nafaḳī rıḥlet sene 14.  
Ḥażret-i Sa‘d bin ‘Ubbāde raḍıya’llāhu te‘ālā ‘anhu rıḥlet sene 15.  
Ḥażret-i Māriye-i Ḳıbṭiyye, ümm-i veled-i Resūl ‘aleyhi’s-selām rıḥlet sene 16. [2b] 
Ḥażret-i ‘Utbe Ġazvān raḍıya’llāhu te‘ālā ‘anhu rıḥlet sene 17.  
Ḥażret-i Ebū ‘Ubeyde bin el-Cerrāḥ raḍıya’llāhu ‘anhu ez-‘aşere-i mübeşşere, rıḥlet sene 

18.  
Ḥażret-i Mu‘āẕ bin Cebel raḍıya’llāhu ‘anhu 20 yaşında Yemen’e ḥākim ve ḳāżī naṣb 

olınmışdur. Ve yetmiş neferde dāḫil olup aṣḥāb-ı kirām mā-beyninde faḳīh ü müftī olan on nefer 
aṣḥāb-ı güzīnüñ birisidür. Vebādan rıḥlet sene 18.  

Ḥażret-i Übeyy bin Ḳa‘b el-Enṣārī raḍıya’llāhu ‘anhu rıḥlet sene 19.  
Ḥażret-i Bilāl-i Ḥabeşī, mü’eẕẕin-i Resūlu’llāh ‘aleyhi’s-selām, rıḥlet sene 20.  
Fetḥ-i Āẕerbāycān be-dest-i Muġīre ve Dīnever ve Hemedān ve Ṭaberistān ve Ḳazvīn, 

sene 21.  
Ve Zencānī be-dest-i Ḥuzeyfe ve Ṭırablus-ı Maġrib be-det-i ‘Amr bin el-‘Āṣ, rıḥlet sene 22.  
Ḥażret-i Ḳatāde bin Nu‘mān ve maḳtūlī-i Hürmüzān raḍıya’llāhu ‘anhu rıḥlet sene 23.  
Şehādet-i Ḥażret-i ‘Ömer bin el-Ḫaṭṭāb raḍıya’llāhu te‘ālā ‘anhu rıḥlet sene 23.  
Ḥacc-ı Ḥażret-i ‘Oŝmān bin ‘Affān raḍıya’llāhu ‘anhu ve ḳatl-i Veysī, ehl-i İskenderiyye 

berāy-ı naḳż-ı ‘ahd, sene 25.  
Ḥażret-i Ümmü Ḫırām der-Ḳıbrıs, zevce-i ‘Ubbāde bin Ṣāmit raḍıya’llāhu ‘anhu rıḥlet sene 

26.  
Ḥażret-i ‘Abbās, ‘ammu’n-Nebī ṣallallāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem, aṣḥāb-ı kibārdan 

seyyidü’l-müfessirīn, rıḥlet sene 26.  
Ve ġanīmet-i ‘azīm-i İslāmiyān der-ġazve-i Afriḳıyye sene 27.  
Ġazve-i Mu‘āviye be-Ḳıbrıs der-ba‘ż-ı rivāyet ve ḥacc-ı Ḥażret-i ‘Oŝmān raḍıya’llāhu ‘anhu 

sene 28.  
Fetḥ-i Iṣfahān ve tevsī‘-i Ḥarem be-Medīne-i Münevvere, ġazve-i Mu‘āviye raḍıya’llāhu 

‘anhu sene 29.  
Ve suḳūt-ı ḫātem-i Peyġamber ‘aleyhi’s-selām be-çāh-ı Eris, sene 30.  
Ḥażret-i Ebū Süfyān ve Ḥakem İbn Ebu’l-‘āṣ raḍıya’llāhu ‘anhumā rıḥlet sene 31.  
Ḥażret-i Ebu’d-derdā raḍıya’llāhu ‘anhu ‘ömri tamām olıncaya dek İbn ‘Āmir’den vücūhāt 

ta‘līm eyleyüp ve yirine ḫalīfe olup ḳırā’at ta‘līm ider, sene 32.  
Ḥażret-i ‘Abdu’r-raḥmān bin ‘Avf, bir günde otuz nefer ḳul āzād eyledi. Altı nefer aṣḥāb-ı 

şūrānuñ birisidür. ‘Aşere-i mübeşşere[dendür]. Rıḥlet sene 32.  
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Ve ġazve-i Mu‘āviye be-Diyārbekr ve Malaṭıyya, Ḥażret-i Miḳdād bin Esved, rıḥlet sene 

33.  
Vefāt-ı Ḳa‘bu’l-aḫbār ez-kibār-ı tābi‘īn, raḍıya’llāhu ‘anhu rıḥlet sene 34.  
Şehādet-i Ḥażret-i ‘Oŝmān bin ‘Affān raḍıya’llāhu ‘anhu rıḥlet sene 35.  
Ḥażret-i emīr-i Mıṣr ‘Abdu’llāh bin Sa‘d ve firār-ı Ḳayṣer be-Selānik, sene 35. [3a] 
Ḥażret-i ‘Āmir bin Rebī‘a ve ḥażret-i ‘Abdu’llāh bin Ebī Rebī‘a rıḥlet sene 35.  
Ve irsāl-i Mu‘āẕ bin Cebel be-Yemen ve nüzūl-i āyet-i el-yevme ekmeltu lekum dīnekum35 

ve Vaḳ‘a-i Cemel der-meyān-ı Ḥażret-i ‘Alī ve Ḥażret-i ‘Ā’işe der-nevāḥī-i Baṣra, sene 36.  
Ve şehādet-i cemm-i ġafīr miŝl-i Ṭalḥa bin ‘Abdu’llāh ve Zübeyr bin el-‘Avām ve Muḥāşi‘ 

Ḥuẕeyfe el-Yemānī, Ḥażret-i Ṣuheyb bin Sinān ve Cināt (?) bin Evs raḍıya’llāhu ‘anhumā rıḥlet 
sene 37.  

Ḥażret-i Ebū Mes‘ūd ‘Uḳbe el-Enṣārī raḍıya’llāhu ‘anhu rıḥlet sene 39.  
Şehādet-i Emīrü’l-mü’minīn İmām ‘Alī bin Ebī Ṭālib kerrema’llāhu vechehu sene 40.  
Ḥażret-i Temīm ed-Dārī, İslām’ından evvel bir gün deryāda giderken bir cezīreye çıḳup 

anda Deccāl’i görmüş. Ba‘dehu Medīne-i Münevvere’ye gelüp ḥażretüñ öñinde īmān getürüp ve 
Resūl ḥażretinden on sekiz ḥadīŝ-i şerīf rivāyet eylemişdür. Ḥattā bir rek‘at namāzda Kelām-ı 
Ḳadīm’i ḫatm eylemegi ekŝeriyyā ‘ādet idinüp, aṣḥāb-ı kibārındandur. Rıḥlet sene 40.  

Ṣafvān bin Ümeyye, Velīd bin Rebī‘a eş-şā‘iri’l-meşhūr, sene 41.  
Ḥażret-i ‘Amr bin el-‘Āṣ, emīr-i Mıṣr’dur. Rıḥlet sene 42.  
Ve ‘Abdu’llāh bin Selām ve Muḥammed bin Seleme ez-aṣḥāb-ı kirām raḍıya’llāhu 

‘anhumā rıḥlet sene 43.  
Ḥażret-i Ebū Mūsā el-Eş‘arī, Ḳur‘ān-ı ‘Azīm’i tilāvet eyledigi zamān bülend āvāz ile ṣadā 

virürdi ve ṣadāsı derūna kār iderdi. Baṣra ḥākimi iken Ehvāz Ḳal‘ası’n ve Iṣfahān’ı fetḥ idüp 
anlarda fetvā virürdi. Ba‘dehu Kūfe’de rıḥlet eyleyüp şehrden iki mīl miḳdārı [ba‘īd menzilde 
medfūndur], sene 44.  

Ḥażret-i Usāme bin Zeyd, Efendimiz’üñ ḳucaġında terbiye olup serdār ta‘yīn olındı. Diyār-ı 
Āzerbāycān’da Tebrīz nevāḥīsinde Sehend nām cebel-i a‘ẓamda dār-ı beḳāya rıḥlet 
eylemişlerdür, sene 45.  

Ḥażret-i Ümmü Ḥabībe ez-zevcāt-ı muṭahharāt raḍıya’llāhu ‘anhumā rıḥlet sene 45. 
Vefāt-ı Ebū Mūsā el-Eş‘arī, fātiḥ-i Isfahān ve ḫūb-āvāz [idi], ‘aleyhi’r-raḥmete, sene 45.36 

İnhizām-ı küffār-ı Etrāk der-ceng-i Rebī‘ bin Ziyād der-Sicistān, sene 46.  
Ḥażret-i ‘Uḳbe bin ‘Āmir raḍıya’llāhu ‘anhu emīr-i Mıṣr be-Rodos (?), sene 47.  
Ġazve-i Mu‘āviye ve Zeyd be-bilād-ı Rūm ve muḥāṣara-i Ḳosṭanṭıniyye, sene 48.  
Binā-yı Ḳayrevān der-Afriḳıyye be-dest-i ‘Uḳbe bin Nāfi‘ raḍıya’llāhu ‘anhu sene 49. [3b] 

Vefāt-ı Ḥażret-i Ḥasan bin ‘Alī bin Ebī Ṭālib, tārīḫ-i hicretüñ üçünci senesinde şehr-i Ramażān-ı 
Şerīf’üñ nıṣfında Medīne-i Münevvere’de dünyāya gelüp Efendi’müze vücūd-ı şerīfleri beñzer idi. 

35 Burada Maide Suresi 3. ayet kastedilmiştir.  
36 Müellif sene 44 vefeyâtında bildirdiği Ebû Mûsâ’yı 45’te de bildirerek hataya düşmüştür.  
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Ve ḫilāfeti otuz sene tamāmında Ḥażret-i Mu‘āviye’ye rıżāsıyla teslīm eyledi. Pes Mu‘āviye daḫı 
aña beytü’l-mālden her sene ḳırḳ biñ dirhem ta‘yīn eyledi. Ve ziyāde seḫā vü kerem ṣāḥibi idi. 
Ḥattā bir ḫātūna biñ ḳoyun ve biñ ḳırmızı altun taṣadduḳ eyledi. Ve müddet-i ‘ömrinde yigirmi 
kerre ḥacc-ı şerīfe vardı. Ve lisān-ı şerīflerinden on üç ḥadīŝ-i şerīf rivāyet eylemişdür. Āḫir-i 
‘ömrinde Medīne-i Münevvere’de mesmūmen rūḥ-ı şerīflerini teslīm ve menzil-i münīflerini 
cennet-i na‘īm eyledi, 50. Sinn-i şerīfleri 55 sene.  

Fetḥ-i Ḳūhistān ve istīlā-yı Lāden-i ḳayser-i Rūm ber-Afriḳıyye, vefāt-ı ‘Abdu’r-raḥmān İbn 
Sahr ve Ka‘b bin Mālik ve Muġīre bin Şu‘be ve Ḥafża binti Ḥayy ez-zevcāt, sene 50.  

Vefāt-ı Meymūne binti ‘Āẕib ez-zevcāt-ı ṭāhirāt raḍıya’llāhu ‘anhumā sene 51.  
İstīlā-yı Süfyān bin ‘Avf raḍıya’llāhu ‘anhu der-Ḳosṭanṭıniyye, vefāt sene 52.  
Vefāt-ı ‘Abdu’r-raḥmān bin Ebī Bekr eṣ-Ṣıddīḳ raḍıya’llāhu ‘anhumā ve ‘anhu, sene 53.  
Vefāt-ı Ḥassān bin Ŝābit ve Ḥażret-i Ŝevbān ve Ebū Ḳatāde el-Enṣārī, sene 54.  
Ḥażret-i Usāme bin Zeyd, Efendi’müzüñ ḳucaġında terbiye olup serdār ta‘yīn olındı. 

Āẕerbāycān’da Sehend nām cebel-i a‘ẓamda medfūndur, sene 54.37  
Küsūf-ı tāmm ve ẓuhūr-ı kevākib ve Ḥażret-i Sa‘d bin Ebī Vaḳḳāṣ raḍıya’llāhu ‘anhu ve 

Efendi’müz iki zırḫ birden giydirmişlerdür. “Yā Sa‘d, cennet saña vācib oldı.” diyü buyurmışlar. 
Ve oḳ atanlaruñ biridür. Ve ḳanı yire döken oldur, sene 55.  

Vefāt-ı ümmü’l-mü’minīn Cüveyriye binti’l-Ḥāris ez-zevcāt-ı ṭāhirāt, sene 56.  
Ḥażret-i ‘Ā’işe-i ṣıddīḳa binti’ṣ-Ṣıddīḳ raḍıya’llāhu ‘anhumā rıḥlet sene 58.  
Ḥażret-i Ebū Hüreyre raḍıya’llāhu ‘anhu tārīḫ-i hicretüñ yedinci senesinde Yemen 

diyārından Ezd ḳabīlesinden dīn-i İslām ārzūsıyla Medīne-i Münevvere’ye gelüp Ḫayber 
ġazāsına gitmiş bulınup ve Ḫayber’e varup anda İslām’a geldi. Ve cümle ġāzīlerle Medīne’ye 
gelüp rūz [u] şeb ḳapularında ḫādim olup Ḥażret anuñ ismini ‘Abdu’r-raḥmān ḳoydı, sene 58.  

Vefāt-ı Şeybe bin ‘Oŝmān, ḥācib-i Ka‘be ve Sa‘d bin el-‘Āṣ raḍıya’llāhu [4a] ‘anhu, vefāt-ı 
Ümmü Seleme ez-zevcāt-ı ṭāhirāt raḍıya’llāhu ‘anhumā sene 59.  

Vefāt-ı Mu‘āviye bin Ebī Süfyān raḍıya’llāhu ‘anhumā. Ḥażret-i ‘Ömer raḍıya’llāhu ‘anhu 
ẕikri eŝnāsında mürūr eylemişdür. Ve erkān-ı salṭanat ve āyīn-i riyāsetden İslām’da dīvān-
ḫāneleri ve ḳaṣrları ol yapup ḳapucıları ve ḫuddām-ı dīvānı ve ḫulefā ve selāṭīn öñlerince teber ü 
ḥarbe ile yüriyen şāṭırları ve peyki ol vaż‘ eyledi. Şām’da āḫirete gitdi, sene 60.  

Şehādet-i Ḥażret-i İmām Ḥüseyn raḍıya’llāhu ‘anhumā vefāt-ı Ümmü Meymūne binti Ḥāris 
ez-zevcāt-ı ṭāhirāt raḍıya’llāhu ‘anhumā rıḥlet sene 61.  

Vefāt-ı Ebū Müslim el-Ḫavlānī ez-sādāt-ı tābi‘īn raḍıya’llāhu ‘anhu sene 62.  
Vefāt-ı Berīde İbn Ḥaṣīb ve ‘Alḳame ez-aṣḥāb-ı kirām raḍıya’llāhu ‘anhumā sene 63.  
Helāk-şüden-i Yezīd-i pelīd ‘aleyhi’l-la‘ne ve maḳtūlī-i Ḍaḥḥāk, sene 64.  
Vefāt-ı ‘Abdu’llāh bin ‘Amr bin el-‘Āṣ raḍıya’llāhu ‘anhu ez-‘abādile-i rābi‘ada dāḫil ve 

‘Abdu’llāh bin Zeyd raḍıya’llāhu ‘anhu Kūfe’de medfūndur, sene 65.  

37 Bu bilgiler sene 45 vefeyâtında da geçmektedir. 
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Ḫurūc-ı Muḫtār-ı Kūfī istīlā-yı Buḫde Ḥurūdī (?) ber-Yemāme ve ṭā‘ūn-ı ‘aẓīm der-Mıṣr, 

vefāt-ı Ẕeyd bin Erḳam ez-ṣaḥābe-i kirām raḍıya’llāhu ‘anhu sene 66.  
Ve ‘Abdu’llāh bin Ziyād der-Mūṣul ve maḳtūlī-i cem‘-i keŝīr ve ceng-i Muṣ‘ab bin ez-

Zübeyr ve Muḫtār-ı Kūfī, vefāt-ı ‘Adiyy Ḫātem, āḫir-i ‘ömrine degin Kūfe’de ta‘līm-i ‘ilm-i dīn ve 
tefhīm-i fehm-i yaḳīn itdi. Āḫir-i kār yine Kūfe’de defn, sene 67.  

Ḥażret-i ‘Abdu’llāh bin ‘Abbās raḍıya’llāhu ‘anhu Ṭā’if’de medfūndur, ez-‘abādile-i ŝāliŝ, 
sene 68. 

Vefāt-ı Ebu’l-esved ed-Dü’elī en-Naḥvī el-ḳāżī be-Baṣra raḍıya’llāhu ‘anhu sene 69.  
Ġalebe-i Rūm ber-ehl-i İslām ve ‘aḳd-ı muṣālaḥa berāy-ı def‘-i İbn ez-Zübeyr ‘Āṣ, vefāt-ı 

‘Āṣım bin ‘Ömer el-Fārūḳ raḍıya’llāhu ‘anhumā ve ‘anhu sene 70.  
Vaḳ‘a der-Cāŝelīḳ der-meyān-ı ‘Abdu’l-melik ve Muṣ‘ab ez-Zübeyr, der-‘Irāḳ, sene 71.  
Fetḥ-i Ḳayseriye be-dest-i ‘Abdu’l-melik, vefāt-ı Berā’ bin ‘Āzib ve ‘Ubeyde bin ‘Ömer, 

sene 72.  
Binā Ka‘be be-dest-i Ḥaccāc ba‘de ez-ḳatl-i ‘Abdu’llāh bin Zübeyr, vefāt-ı Esmā binti Ebī 

Bekr, ẕü’n-niṭāḳayn, vālide-i Zübeyr raḍıya’llāhu ‘anhu sene 73.  
Vefāt-ı ‘Abdu’llāh bin ‘Ömer raḍıya’llāhu ‘anhu ez-‘abādile-i ŝāliŝe, Mekke-i Mükerreme’de 

defn, sene 73. [4b] 
Vefāt-ı Ebū Sa‘īd el-Ḫudrī raḍıya’llāhu ‘anhu ez-fuḳahā-yı ṣaḥābe, Medīne-i 

Münevvere’de, sene 74.  
İbtidā-yı ḍarb-ı sikke, Benī Ümeyye ber-nuḳūd, vefāt-ı ‘İrbāḍ bin Sāriye ez-aṣḥāb-ı Ṣuffe 

ve Esved bin Zeyd el-Ḫafī raḍıya’llāhu ‘anhu sene 75. Bundan aḳdem naḳş-ı dīnār-ı Rūmī ve 
naḳş-ı dirhem-i Fāris idi.  

Maḳtūlī-i Zā’id der-ceng, vefāt-ı Zeyd bin Ḫālid el-Cühenī ve Ḳāḍī Şüreyḥ bin Ḥāriŝ-i Kindī, 
der-Kūfe sene 78.  

Vefāt-ı Kümeyl bin Ziyād, der-dest-i Ḥaccāc raḥimehu’llāh sene 80.  
Vefāt-ı Muḥammed Ḥanīfe bin İmām ‘Alī raḍıya’llāhu ‘anhumā ve kerrema’llāhu vechehu 

sene 81.  
Vefāt-ı Mehleb, emīr-i Ḫorāsān ve ‘Abdu’r-raḥmān bin Ebī Leylā sene 82.  
Vefāt-ı Ebü’l-cevz Evs ez-meşāhīr-i tābi‘īn raḍıya’llāhu ‘anhu sene 83.  
Vefāt-ı İbn Ḳarar Eyyūb el-Holānī (?) ve ‘Abdu’r-raḥmān bin Ca‘fer sene 84.  
Vefāt-ı ‘Abdu’llāḥ bin Mes‘ūd raḍıya’llāhu ‘anhu ez-‘abādile-i ŝelāŝe, binā ḳaṣaba-i Erdebīl 

berāy-ı Muḥammed bin Mervān, Vāŝile İbn Esḳa‘, aṣḥāb-ı ṣuffe, sene 85.  
Vefāt-ı ‘Abdu’l-melik bin Mervān el-ḫalīfe, Ebū Umāme el-Bāhilī, Abdu’llāh İbn Ebī Evfā 

ez-aṣḥāb-ı kirām raḍıya’llāhu ‘anhu sene 86.  
Ve tecdīd-i Ḥarem-i Medīne-i Münevvere be-dest-i Velīd, vefāt-ı ‘Amr bin Ma‘di Kerb sene 

87.  
Ġālib-şüden-i Ḳuteybe der-ceng-i Etrāk ve fetḥ-i Ḥilvān be-dest-i Mesleme bin ‘Abdu’l-

melik ve ibtidā-yı binā-yı Cāmi‘-i Ümeyye der-Dımaşḳu’ş-Şām, sene 88.  
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Fetḥ-i Mayorḳa ve Mitorḳa ez-cezā’ir-i Baḥr-i Rūm be-dest-i Mūsā bin Nuṣayr, sene 89.  
İstīlā ber-bilād-ı Türk ve ḳatl-i ‘āmm-i Segān Ṭāliḳān (?) sene 90.  
Vefāt-ı Sāḥil bin Sā‘id el-Enṣārī āḫir-i saḥābe der-Medīne raḍıya’llāhu ‘anhu sene 91.  
Ṭārıḳ bin Ziyād bā-‘asker-i İslām Eraḥlıca (?) be-diyār-ı Endülüs ve ġalebe-i ū der-ceng-i 

medīd-i İspanya ve fütūḥāt-ı ‘aẓīme, sene 92.  
Vefāt-ı ḥażret-i Enes ve Ebü’l-‘āliye el-müfessir ve Zāde bin Ebī Evfā, ḳāżī-i Baṣra, sene 

93.  
Vefāt-ı Ebū Bekr bin ‘Abdu’r-raḥmān ez-fuḳahā-yı şī‘a ve ḥażret-i Zeyne’l-‘ābidīn bin 

Ḥüseyn raḍıya’llāhu ‘anhumā ve fetḥ-i Anṭakiye be-dest-i ‘Abbās İbn Velīd ve Ferġāna be-dest-i 
Ḳuteybe ve zelzele-i ‘aẓīm der-Şām-ı Şerīf, sene 94.  

Fetḥ-i Bābü’l-ebvāb be-dest-i Mesleme bin ‘Abdu’l-melik, vefāt-ı Ḥaccāc [5a] ve İbrāhīm 
el-Ḫafī raḍıya’llāhu ‘anhu faḳīh-i ‘Irāḳ, sene 95.  

Fetḥ-i Tarsus be-dest-i ‘Abbās bin Velīd, Kāşġar be-dest-i Ḳuteybe, vefāt-ı Velīd el-Ḳāżī, 
maḳtūlī-i Ḳuteybe vālī-i Ḫorāsān, sene 96.  

Fetḥ-i Ġalaṭa ve binā-yı Cāmi‘-i ‘Arab be-dest-i Mesleme ve ‘aḳd-i muṣālaḥa bā-fermān-ı 
‘Ömer bin ‘Abdu’l-azīz ve ḥacc-ı Süleymān bin ‘Abdu’l-melik el-ḫalīfe, sene 97.  

Fetḥü’r-Rūm der-Malaṭya be-dest-i Dāvūd bin Süleymān, ḳatl-i ‘āmm-i ehl-i Cürcān berāy-
ı naḳż-ı peymān ve ġadr ü ṭuġyān, vefāt-ı ‘Abdu’llāh ez-fuḳahā, sene 98.  

İslām-ı mülk-i Hind ve ḫilāfet-i ‘Ömer bin ‘Abdu’l-‘azīz, ibṭāl-i sitt-i ‘Alī, sene 99.  
Vefāt-ı Ḫārice bin Zeyd ez-fuḳahā-yı seb‘a ve inḳırāż-ı Vemen Celīle (?) ez-aṣḥāb-ı kirām, 

vefāt-ı Ebu’ṭ-ṭufeyl ‘Āmir bin Vāŝile el-Kinānī sene 100. Bununla aṣḥāb-ı kirām bi’l-cümle tamām 
olmışdur, rıḍvāna’llāhu te‘ālā ‘aleyhim ecma‘īn.  

Mi’e ūlāda zamān-ı Emevī’de nās dā’ire-i inṣāfdan çıḳup Ḥażret-i ‘Alī raḍıya’llāhu ‘anhu 
ḥaḳḳında bu ḳadar iftirā ve bühtānlardan ḳaṭ‘-ı naẓar vaḳ‘a-ı Kerbelā’da ve ġārāt-ı Medīne ve 
ḥāriŝ Ḥaccāc ve bunuñ emŝāli nice mālāya‘nī ẓuhūrıyla dīn-i ḥaḳḳa ḫalel tārī olmaġın ‘Ömer bin 
‘Abdu’l-‘azīz ḥażretleri ẓuhūr ve çerāġ-ı dīn-i Muḥammed’i ẕü’l-fiḳār-ı ‘ırāż-ı şer‘ ile fitīle-i aẓlem ü 
fesāddan kesüp ke’l-evvel pür-nūr eyledi, el-ḥamdü li’llāh.  
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