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BELİĞ TEZKİRESİ’NDE ŞAİRLERİN ÖLÜMÜNÜN İFADE 
EDİLİŞİ 

 

Maşallah KIZILTAŞ* 

 

ÖZET 

İsmail Belîğ H. 1079-M. 1668 yılında Bursa’da doğmuştur. Asıl 
adı İsmail olup Bursalı İsmail Belîğ olarak tanınmıştır. Dedesi, Seyyid 

Mehmed Şahin Emîrzade sanıyla bilinen Mantıcı Mescidi imamı İbrahim 

Efendi’dir. Devrinde şair, tarihçi ve bilim adamı olarak tanınan İsmail 

Belîğ, 10 Nisan 1729-22 Ramazan 1142 tarihinde Bursa’da ölmüştür. 

Bilindiği üzere Divan edebiyatındaki biyografik eserlerde yazarlar, 
şairlerin hayatını anlatırken şairlerin ölümünden sıradan bir şekilde 

bahsetmezler. İslamî inancın verdiği saikle ölümü şiirsel bir atmosfer ve 

söz sanatlarıyla anlatıp, okuyucunun zihninden ölümün soğuk ve 

esrarlı gelen yönünü silmeye ve okuyucunun hayal dünyasında ölümle 

ilgili hoş bir tesir bırakmaya çalışırlar. 

Bu çalışmada, İsmail Beliğ’in “Nuhbbetü’l–Âsâr li-Zeyli Zübdeti’l-
Eş’âr” isimli tezkiresinde şairlerin ölümünü anlatırken kullandığı 

ifadeler ve söyleyiş tarzı incelenmiştir. 

Çalışmanın giriş kısmında ölüm kavramı ve akabinde İsmail 

Beliğ’in hayatı ve eserleri üzerinde durulmuş, ikinci ve çalışmanın 
esasını teşkil eden kısımda ise Beliğ Tezkiresi’ndeki ölüm ifadeleri ve 

söyleyiş tarzları ele alınmıştır. Son kısımda ise söz konusu tezkirede 

geçen ölüm ifadelerinin tam listesi sunulmuştur. 

İsmail Beliğ hayatını anlattığı şairlerin ölümünü ifade ederken; 

muhayyilesinin genişliğini, kelime hazinesinin zenginliğini gözler önüne 

sermiştir. Ayrıca, insanlar tarafından soğuk bir şekilde algılanan 

ölümün, yukarıdaki ifadelerle hoş bir nağmeye dönüştüğü ve yazarın 

ölümü şiir tadında, çeşitli söz sanatlarıyla anlattığı da müşahede 
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edilmektedir.  Vefatı anlatan ifadelerden ölümün soğukluğu 

hissedilmemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Beliğ Tezkiresi, Ölüm ifadeleri, İsmail Beliğ, 

Divan Edebiyatı, Tezkire. 

 

EXPRESSIONS OF THE POETS’ DEATHS IN COLLECTION OF 
BIOGRAPHIES (BELIG TEZKIRAH) 

 

ABSTRACT 

Ismail Belig was born in Bursa in 1668. His real name was Ismail 

and was known as Bursali Ismail Belig. His grandfather, İbrahim Efendi 
who is known as Seyyid Mehmed Şahin, is the imam (Muslim preacher) 

of Mantıcı Mosque. Ismail Belig, who was renowned as a poet, historian 

and scientist in his age, died in Bursa on April 10, 1729-22, Ramadan 

1142. 

As it is known, in biographical works in Divan literature, writers 
do not express the death of poets ordinarily while addressing the lives of 

poets. They mention the death in a poetic atmosphere with verbal arts 

and they would like to clear away the cold and mysterious aspect of 

death and make a positive impression on the readers’ minds. 

In this study, the expressions and style used by Ismail Belig while 

describing the deaths of the poets in the collection of biographies 
entitled “Nuhbbetü’l–Âsâr li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr” were investigated. 

In the introduction part, the concept of death and subsequently 

Ismail Belig’s biography and his works are introduced. In the second 

and the central part, the expressions of death in Belig tezkirah are 

handled. In the last part of the study, a complete list of the expressions 

of death in the work is presented. 

Ismail Belig lays bare his extensive vocabulary and imagination. 

Furthermore, it is concluded that the death which perceived as cold by 

people, is transformed into a pleasant tune by the above expressions 

and the author describes death in poetry with a variety of verbal arts. It 

coldness of death is not felt from the expressions mention the death. 

 

STRUCTURED ABSTRACT 

Ismail Belig was born in Bursa in 1668. His real name was Ismail 

and was known as Bursali Ismail Belig. His grandfather, İbrahim Efendi 

who is known as Seyyid Mehmed Şahin, is the imam (Muslim preacher) 
of Mantıcı Mosque. Ismail Belig, who was renowned as a poet, historian 

and scientist in his age, died in Bursa on April 10, 1729-22, Ramadan 

1142. 

İsmail Beliğ’s works are listed as below: 

Seb’a-i Seyyâre: This is a work which İsmail Beliğ’s seven naats 
are composed in. 
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Gül-i Sad-Berg: The work includes one couplet translation of each 

one hundred hadiths which is in Sar-ı Nev by Hanîfzâde Tahir Ahmed. 

Bursa Şehrengizi (Âyîne-i Hûbân): The work which is about the 

beauties of the city of Bursa that was built in 1119/1707 includes two 

hundred and sixty nine couplets. 

Sergüzeşt-i-nâme-i Fakîr Be-azîmet-i Tokat: The masnavi which 

is about the things that happened to İsmail Beliğ while he was going to 

Tokat, his life in Tokat, and the corruption in government officers 

includes one hundred and fifty one couplets 

Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân: 
The work was written as a supplement to Vefeyat by Baldırzade in 

1135/1722. İsmail Beliğ divided the work five parts which he called 

each part as “gülbün”, and he mentioned fifty seven poets in the fourth 

gülbün. 

Genc-i Şâygân: The work which mentions literature, life history 

and fiqh issues has not been obtained yet. 

Dîvân:Even if it is stated in the collection of biographies that 

İsmail Beliğ has a compiled Divan, the work doesn’t exist today. 

Nuhbetü’l âsâr Li-Zeyl-i Zübdetü’l Eş’ar: It is the collection of 

biographies of İsmail Beliğ. There is information about 413 poets in 

Beliğ Tezkirah. Beliğ Tezkirah’s most special feature is that it has 
anthological quality. The poems of famous poets who has divan are 

included a lot in the collection of biographies. At least one couplet of the 

poems of poets who are not well known that much and who do not have 

divan are given as samples. In other words, there are not any poets 

whose poems are not mentioned in Beliğ Tezkirah. There is information 

about 413 poets and sample of poems in Beliğ Tezkirah, but there is 
little information about the poets. The writer of the Tezkirah took the 

information about the poets short. Where the poet is from, what is his 

occupation, where he passed away if he did, when the date of death is 

and how he died are the things that are especially pointed. The reason 

why the information about the poets are taken short is that tezkirah 
has an anthological identity. The tezkirah was written as a supplement 

to the work, Zübdetü’l Eş’ar which was finished by Kafzade Fa’izi in 

1622. Beliğ continued the work which is continued before by Yümni till 

1662 and by Asım till 1675 between the years of 1621 and 1727. 

As it is known, in biographical works in Divan literature, writers 

do not express the death of poets ordinarily while addressing the lives of 
poets. They mention the death in a poetic atmosphere with verbal arts 

and they would like to clear away the cold and mysterious aspect of 

death and make a positive impression on the readers’ minds. 

The perception of death in Ottoman poets are similar to the 

description of death in Qur’an. Divan poets deal with the death in the 
point of Islamic view. This is not special for only artists, it is special for 

Muslims, too. Some expressions said by Anatolian people, such as, 

“There is no more bread for him on earth.”, “act of God” and 

“commandment of Allah” prove the situation.  

In the classical literature which is under the effect of İslamic 

conscious, death is expressed poetically by using words that 
makepeople sometimes smile, sometimes sadden, sometimes think in 
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the works – especially in tezkirah- while expressing the death of poets. 

Dying is thought as a typical case. The writers of tezkirah do not chose 

a simple narration style while telling about the death of poets; instead, 

they choose an artistic language that makes connections between their 

names, careers, or manners of death. This artistic saying is a kind of 
expressing that death is a change of place, not an absolute die out. It is 

clear that this type of expression of death is because of the tradition of 

religious beliefs that effect classical literature and artists.  

In this study, the expressions and style used by Ismail Belig while 

describing the deaths of the poets in the collection of biographies 
entitled “Nuhbbetü’l–Âsâr li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr” were investigated. 

In the introduction part, the concept of death and subsequently 

Ismail Belig’s biography and his works are introduced. In the second 

and the central part, the expressions of death in Belig tezkirah are 

handled. In the last part of the study, a complete list of the expressions 

of death in the work is presented. 

In the study, expressions of death are handled with three titles: 

General expression of death 

Expressing death by referring to the features of poets. 

The ones referred to the nicknames  related to the nicknames 

The ones referred to the careers related to the careers 

Expressing death considering how it is happened 

By killed 

By martyred 

By illness  

The writer of tezkirah gave a poetic atmosphere to the poets’ death 

by making connections between the first words of titles above and the 
death of the poets whose life were told. The writer especially paid 

attention to the expressions and sentences while telling about death of 

poets. 

In the Beliğ Tezkirah, there is no connection found between the 

statements which are related to 24 poets’ death and the features of 

poets. This may be because of lack of knowledge that we have in the 
field or the statement made by the writer without connection.  

Besides, there is no information about the death 108 poets. The 

poets were probably alive when the writer was composing his work. 

Ismail Belig lays bare his extensive vocabulary and imagination. 

Furthermore, it is concluded that the death which perceived as cold by 
people, is transformed into a pleasant tune by the above expressions 

and the author describes death in poetry with a variety of verbal arts. It 

coldness of death is not felt from the expressions mention the death. 

Keywords: Belig Tezkirah (Collection of Biographies), Expressions 

of Death, Ismail Belig, Diwan Literature, Tezkirah 
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GİRİŞ 

Her ne kadar ölüm doğum kadar normal bir durum olsa da, insanlar ölümü büyük bir 

üzüntüyle karşılarlar. Sebebi ise açıktır. Ölüm; hayattan kopuş, sevdiklerinden ayrılma anlamında 

olduğundan geride kalanlara ciddi tesir eder. Ölenin bir daha geri gelmemesi düşüncesi ölümü bir sır 

hâline getirir. Bu esrar ve ayrılık acısı geride kalanlar üzerinde yıkıcı bir etki bırakır. Bu yüzden ölüm 

mefhumu, insanın varoluşundan beri insanları en çok etkileyen, üzerine en çok söz söylenen bir vaka 

haline gelmiştir. Nitekim ölüm üzerine söylenen ilk şiirin Hz. Âdem tarafından, oğullarından Habil’in 

Kabil’i öldürdüğü ilk ölüm üzerine söylendiği de rivayet edilir (Canım, 2000: 79). 

Gerçekten bir sır mıdır ölüm? İşte bunun cevabı görecelidir. İnsanlar inanışlarına göre ölüme 

farklı bakış açılarıyla bakmışlardır. Materyalist bir insanda “yok oluş” olarak algılanan ölüm, 

Mevlana’da “Şeb-i Arus” olarak tezahür eder, sevinç çığlığı olarak mana bulur. Bundan ötürüdür ki, 

ölüm mefhumunun algılanış biçimi kültürler arasında değişiklik arz etmektedir. 

Bu farklı algı, ölüm üzerine söylenmiş sözlerde de bir çeşitlilik oluşturmuştur. Her sanatçı 

ölümü değişik cihetleriyle ele almıştır. Kimi ölümü olgunlukla karşılarken, kimi de ölüm karşısında 

acizliğini ifade etmiştir. Kimi sanatçı “Kim bilir nerde, nasıl, kaç yaşında?”(Tarancı, 2005: 189) 

diyen Cahit Sıtkı gibi ölümden ürkerken, kimi de; 

Ölüm güzel şey 

Budur perde ardından haber 

Hiç güzel olmasaydı  

Ölür müydü Peygamber (Kısakürek, 1998: 153) 

diyen Necip Fazıl Kısakürek gibi ölüme güzel bir duyguyla bakmıştır.  

Klasik Türk edebiyatında ise ölüme bakış genelde dinî kaynaklıdır. Ölüm İslamî rituellere 

göre tavsif edilir. Ölümün hikmetinden dünyanın geçiciliğinden bahsedilir. Ölenin arkasından hayırla 

yâd edilmesi gerektiğine inanılır. Ölüm tıpkı bir insanın doğumu gibi sıradan bir vakaymış gibi 

nazarlara sunulur. Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın buyurduğu “Her nefis ölümü tadacaktır.”(Enbiya 35) 

(Didin, 2007: 565) manası klasik sanatçılarımızda aks-i sada bulmuş olacak ki, klasik Türk 

edebiyatında ölüm genelde olgunlukla karşılanmış, sorgulama gereği duyulmadan ölüme râm 

olunmuştur. Yahya Kemal “Ölüm âsûde bahar ülkesidir bir rinde”(Beyatlı, 2014: 54) derken aslında 

Osmanlı aydınlarının/sanatçılarının ölüme bakışını tarif etmektedir. Acaba klasik şairlerimiz için 

Yahya Kemal Beyatlı’nın dediği gibi mi ölüm? Sözü divan şairlerine bırakalım: 

Fuzulî, dünyanın emanet hayatının bir şeye yaramayacağını, aşk şehidi olup ebediyet 

kazanmanın daha hoş olduğunu söylemiştir: 

Şehîd-i ışk olup feyz-i bakaa kesbeyleme hoşdur 

Ne hâsıl bî-vefâ dehrin hayât-ı müsteârından     (Gölpınarlı, 2005:118) 

Fuzulî ve birçok Osmanlı aydını için ölümün manasını yukarıdaki beyit tam anlamıyla 

yansıtır. Dünya bir misafirhane, biz de misafiriz, yani emanetiz. Ölümle emaneti sahibine verir ve 

vatan-ı aslimize geri döneriz. Bu dünyada yaşanılan her şey bir rüyadan ibarettir. Asıl değildir, asılları 

başka bir mekân boyutundadır. Eflatun’un dediği gibi “İdealar Dünyası” ndadır. 

Necâtî Bey, insanoğlunun sonunun kara toprak olacağının ve her canlının ölümü tadacağının, 

ölümün mevki makam ayırt etmediğinin altını çizer: 

Bir destmâl ile siler âhir kefen bizi 

Demez ki bu gedâ imiş ol pâdişâ imiş  (Tarlan, 1992: 125) 

Yaşadığımız coğrafyada ölüme bir diğer bakış da ölümün her insanın kapısını çalacağı 

düşüncesidir. Zira insanın bu dünyada zengin de fakir de olsa ölümden kurtulması mümkün değildir. 
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Necatî Bey’in değindiği bu mana Anadolu’da “Dünya Sultan Süleyman’a kalmadı.” cümlesiyle dile 

getirilir.  

Şeyhî ise ölümü tevekkülle karşılar, ona göre ölüm Allah'ın emridir ve insan ölüme karşı 

acizdir: 

Yok yok ki sen de bizcileyin ‘âciz ü za’îf 

Bu emr-i Zü’l-celâldür ü hükm-i Kirdgâr (Biltekin, 2003: 97) 

Mesihî ecelden kaçmanın mümkün olmadığını ölümün gözcü gibi insanı gözetlediğini ifade 

etmektedir: 

Gizlenmeyince yire meded yok Mesîhiyâ 

Kim her ne yana kaçsan olur dîde-bân ecel (Mengi, 2014: 208) 

Çağları delen sesiyle Yunus Emre ise ölümü şöyle tarif eder: 

Nice bin kere kaçarsan yedi deryalar geçersen 

Pervaz uruben uçarsan ecel seni bulur bir gün (Yağmur, 2012: 301) 

Yunus Emre de ölümden kaçılamayacağını ölümün mutlaka her insanın başına geleceğini, 

ondan kaçmanın mümkün olmadığını dile getirirken, aslında ölüme boyun eğmek gerektiği öğüdünü 

insanoğluna verir. 

Yine Yunus Emre’nin, 

Vaktinize hazır olun ecel varır gelir bir gün 

Emanettir kuşça canın ıssı varır alır bir gün (Yağmur, 2012: 301) 

beyti ise canın bir emanet olduğunu ve sahibinin onu zamanı geldiğinde alacağını vurgularken, her 

insanın mutlaka Allah’a geri döndürüleceği gerçeğini ifade etmiştir. 

Nitekim Allah da Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:“Göklerin ve yerin gaybı (sırrı) 

Allah’a aittir. Her iş ona döndürülür. Öyleyse O’na kulluk et ve ona dayan! Rabbin yaptıklarından 

habersiz değildir. (Hud/123)-(Alpsoy, 2012: 275).“Göklerin ve yerin hâkimiyeti Allah’ındır. Yaşatan 

ve öldüren O’dur. Sizin Allah’tan başka ne bir sahibiniz, ne de bir yardımcınız vardır.” (Tevbe 116)-

(Alpsoy, 2012: 240) “Her can ölümü tadacaktır. Biz sizi bir sınav olarak kötülük ve iyilikle deneriz ve 

sonunda Bize döndürüleceksiniz.”(Enbiya 35)-(Alpsoy, 2012: 368) 

Görüldüğü gibi Osmanlı şairlerinin ölümü algılayışı Kur’an-ı Kerim’deki ölüm tarifi ile 

benzerlikler göstermektedir. Divan şairleri ölümü İslamî bakış açısıyla ele almaktadır. Bu durum 

sadece sanatçılara münhasır değildir, Müslümanların hemen hemen tamamı ölümü böyle karşılar. Bu 

dünyada yiyecek ekmeği kalmamıştı, takdir-i İlahi, Allah’ın emri böyleymiş gibi Anadolu’da ölüm 

üzerine halk tarafından söylenen deyimler de bunu ispatlar niteliktedir. 

Yukarıda da görüldüğü gibi İslamî şuurun etkisi altında olan klasik edebiyatımızda, özellikle 

tezkire gibi eserlerde, hayatı anlatılan sanatçının ölümünden bahsedilirken ölüm; (muhtemelen 

yukarıda anlattığımız dinî sâikle) insanı bazen gülümseten, bazen üzen, bazen düşündüren kelimelerle 

örülü şiirsel bir edayla ifade edilir. Ölüm normal bir olaymış gibi görülür. Tezkire yazarları şairlerin 

ölümünü anlatırken sıradan bir anlatış biçimini seçmeyip ölümü; ölen kişinin kâh isimleriyle(mahlas), 

kâh meslekleriyle, kâh ölüm şekilleriyle bağlantı kurarak sanatkârane ifade etme yolunu seçmiştir. Bu 

sanatkârane söyleyiş ölümün mutlak yok olmayışının, tebdil-i mekân olduğunun dışavurumudur. 

Ölümün böyle ifade edilişinin, yukarıda bahsettiğimiz klasik edebiyatımızı ve sanatçılarımızı etki 

altına alan dinî inanışın teamülüyle olduğu açıktır.  

Bu çalışmada İsmail Beliğ’in “Nuhbetü’l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr” nam-ı diğer “Beliğ 

Tezkiresi”ndeki ölüm ifadeleri ele alınmıştır. İsmail Beliğ’in şairlerin ölümünü anlatırken ölümü 
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şairlerin çeşitli yönleriyle (mahlas, ölüm şekli, meslek, hastalık v.s.) nasıl bağlantı kurarak anlattığı 

nazarlara sunulmuştur.  

İlyas Yazar’ın “Şair Tezkirelerinde Ölüm Bağlamında Dil ve Üslup Üzerine Bir İnceleme” 

(Yazar 2013), Mustafa Durmuş’un “Ölümü Güzelleştiren Eda: Türkçe Şair Tezkireleri İle 

Şairnâmelerde Ölüme Bakış ve Ölümün İfade Biçimleri Üzerine” (Durmuş 2012), Abdullah Aydın’ın 

“Asude Bahar Ülkesine Yolculuk Olan Ölümün Şair Biyografilerinde İfade Edilmesi” (Aydın 2013), 

Mahmut Kaplan’ın “Güldeste-i Riyâz-ı İrfan’da Vefatlara Düşürülen Notlar” (Kaplan 2012), Murat 

Öztürk’ün “Matemin Keyfini Çıkarmak: Klasik Türk Şiirinde Ölümlere Duyulan Sevinçler” (Öztürk 

2012), Ömer Savran’ın “Klasik Şiirimizde Ölüm Teması ve Ölümle İlgili Bazı Âdetler” (Savran 2009) 

ve Emine Yeniterzi’nin “Divan Şiirinde Ölüme Dair Bazı Hususlar” (Yeniterzi 1999) adlı çalışması 

bu konuyla alakalı daha önce yapılan önemli çalışmalardır.  

Konuya geçmeden önce, İsmail Beliğ’in hayatı ve eserleri hakkında kısa bir malumat 

verilmiştir: 

1. İSMAİL BELİĞ’İN HAYATI VE ESERLERİ 

İsmail Belîğ H. 1079-M. 1668 yılında Bursa’da doğmuştur. Asıl adı İsmail olup Bursalı İsmail 

Belîğ olarak tanınmıştır. Dedesi, Seyyid Mehmed Şahin Emîrzade sanıyla bilinen Mantıcı Mescidi 

imamı İbrahim Efendi’dir. Bursa’da doğan ve orada yetişen İsmail Belîğ, ilk olarak babasından ve 

daha sonra da Bursa’nın tanınmış bilginlerinden ders almıştır. Arapça ve Farsçayı, dinî ve edebî 

bilimleri iyi öğrenen İsmail Belîğ, babasının ölümünden sonra aynı mescide imam olmuştur. İsmail 

Belîğ’in kısa süreli yaptığı Tokat Mahkemesi naibliği görevi hariç tutulursa bütün ömrü Bursa’da 

geçmiştir. Ayrıca İsmail Belîğ, Bursa’da Evkaf-ı Haremeyn mahkemesinde müfettiş kâtipliği, Hazret-i 

Emîr İmareti ile Yeşil İmarette önce kâtiplik, bir ara Hazret-i Emîr İmareti Galle naipliği ve her iki 

imarette de imaret müdürlüğü yapmıştır. Devrinde şair, tarihçi ve bilim adamı olarak tanınan İsmail 

Belîğ, 10 Nisan 1729-22 Ramazan 1142 tarihinde Bursa’da ölmüştür. 

İsmail Beliğ’in tezkiresinden başka, yedi na’tını konu alan Seb’a-i Seyyâre; Hanîfzâde Tâhir 

Ahmed’in Sâr-ı Nev’i’ndeki yüz hadisini birer beyitle tercüme ettiği Gül-i Sad-Berg; Bursa şehrinin 

güzelliklerini anlattığı Bursa Şehrengizi (Âyîne-i Hûbân); Tokat’ta başından geçen olayları anlattığı 

Sergüzeşt-i nâme-i Fakîr Be-azîmet-i Tokat; Baldırzâde’nin Vefeyât’ına zeyl olarak yazdığı Güldeste-i 

Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân; Edebiyat, hal tercümesi ve fıkıh meselelerinden 

bahseden ve henüz ele geçmeyen Genc-i Şâygân ve tezkirelerde adından bahsedilse de henüz tespit 

edilemeyen Divan adlı eserleri vardır (Kılıç vd. 2009: 113). 

İsmail Beliğ’in tezkiresinin ismi Nuhbetü’l âsâr li-Zeyl-i Zübdeti’l Eş’ar’dır. Çalışmada bu 

eser “Beliğ Tezkiresi” olarak zikredilecektir. Beliğ Tezkiresi’nde 413 şairle ilgili malumat vardır. 

Beliğ Tezkiresi’nin en mühim özelliği antolojik bir eser olmasıdır. Tezkirede divanı olan önemli 

şairlerin şiirleri çokça yer almıştır. Divanı olmayan, daha az öneme sahip şairlerin -bir beyitle de olsa- 

şiirlerinden örnekler verilmiştir. Diğer bir ifadeyle Beliğ Tezkiresi’nde şiirlerinden misal verilmeyen 

şair yoktur.  

Beliğ Tezkiresi’nde şairlerle ilgili verilen bilgiler azdır. Tezkirenin yazarı şairlerin hayatıyla 

ilgili bilgileri kısa tutmuştur. Umumiyetle şairin nereli olduğu, mesleği, ölmüşse öldüğü yer, ölüm 

tarihi ve bazen de ölüm şeklinden bahsedilmiştir. Şairlerle ilgili bilgilerin kısa olmasının sebebi 

tezkirenin antolojik hüviyete sahip olmasıdır.  

Tezkire Kafzâde Fâ’izî’nin 1622’de bitirdiği Zübdetü’l Eş’ar isimli eserine zeyl olarak 

yazılmıştır. Daha önce Yümnî’nin 1662 ve Asım’ın 1675 yılına kadar zeylettiği eseri Belîğ de 

1621’den başlayarak 1727’ye kadar getirmiştir (Kılıç vd. 2009: 113). 



560          Maşallah KIZILTAŞ 

 

Turkish Studies 
Volume 13/28, Fall 2018 

2. BELİĞ TEZKİRESİ’NDE ŞAİRLERİN ÖLÜMÜNÜN İFADE EDİLİŞİ 

2.1. Ölümün Genel Olarak İfade Edilmesi 

Beliğ Tezkiresi’nde 86 şairin ölümü “fevt oldu”, “vefat etti” gibi basit ve alışılagelmiş 

ifadelerle okuyucuya aktarılmıştır.  

Bu ifadeler şöyledir: 

Fevt oldu, dârül-bekâya intikal eyledi, intikal eyledi, bekâya intikal eyledi, vefat eyledi, vefat 

itdi. 

Yukarıdaki ifadelerden en çok kullanılanı “fevt oldu” ifadesidir. Bu ifade 78 kez 

kullanılmıştır. 

2.2. Ölümün Şairin Özellikleriyle İlgi Kurularak İfade Edilmesi 

2.2.1. Mahlasla İlgi Kurulanlar 

Beliğ Tezkiresi’nde yazar şairlerin ölümünü ifade ederken, en çok şairin mahlasıyla bağlantı 

kurarak betimleme yapar. Yazar tezkirede bu bağlantıyı 156 kez yapmıştır. Yazar şairin mahlasıyla 

bağlantı kurarken mahlası ya doğrudan ya da dolaylı olarak kullanır. Dolaylı olarak bağlantı kurarken, 

bazen mahlasla zıt, bazen de eş anlamlı başka bir kelime kullanır. Bu nedenle de bu başlık iki şekilde 

ele alınmıştır: 

2.2.1.1. Mahlasın Doğrudan Kullanımı 

Yazar çoğu zaman şairin mahlasını olduğu gibi alıp cümlede kullanmıştır. Örneğin; Edâyî 

mahlaslı şairin ölümünü anlatırken, “….vâm-ı vâcibü'l-kazâ-yı cânı Melekü'l-mevte edâ 

itdi.”(Abdulkadiroğlu, 1999: 9) demiştir. Görüldüğü gibi yazar şairin mahlasını cümlede doğrudan 

kullanmıştır. Tezkirede geçen bu ifadelerden bazıları şunlardır: 
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Şairin Mahlası Ölüm İfadesi 

Sâbit Efendi …mahkeme-i dârü’l bekâda sâbit-kadem oldı. 

Rızâ …kazâya rızâ virdi. 

Rıfkı …rıfk ile teslîm-i rûh eyledi. 

Sâmî …azm-i sâmî-i âlem-i ukbâ itdi. 

Zekî …nehzât-ı bekâya zekâsı gâlib oldı. 

Remzî … remz-i çeşmi melekü’l-mevte âgâh oldı. 

Resmî …resm-i hayâtı tagyîr oldı. 

Sırrî …melâl-hane-i cihândan sırr oldı. 

Sûzî …ifta-i sûz-i hayât eyledi. 

Sehmî …sehm-i kazâya siper oldı. 

Şeref …bihiştiyân meclisinde şeref-yâb oldı. 

Şifayî …dârü’ş-şifâ-yı adne gitdi. 

Şekîb …tahammül-i âlâm-ı cihândan terk-i sabr ü şekîb itdi. 

Tālib …tâlib-i temâşâ-gâh-ı adem oldı. 

Tayyibî …tayyib-i hâtır ile âzim-i dâru’l-karâr-ı bekâ oldı. 

Âsım …âlâyiş-i dehr-i bî-bekâdan âsım olmışdur. 

Fâ’ik-ı Leng …beyne’l-mevta fâ’ik-i akrân oldı.                  

Zihnî …endîşe-i zinde-gâniden zihni hâlî oldı. 

Râsih …rû-be-râh-ı dârü’l-bekâya râsih oldı. 

Huldî …âzim-i dârü’l-huld oldı. 

Rüşdî …mukteza-yı rüşdi teslîm-i rûh itdi. 

Şefî’î ...âzim-i der-gâh-ı şefî’ü’l-müznibîn oldı. 

Şevkî …adem-âbâda şevki düşdi. 

Şehrî …şehr-i vücûdın top-ı şerer-efken-i mevt harâb itmişdür. 

Sıhhatî …terk-i sıhhat idüp rıhlet eyledi. 

Zamirî …intikâl-ı dârü’l-bekâ zamîrinden geçdi. 

Tâlib …tâlib-i temâşâ-gâh-ı adem oldı. 

Tâhir …âlem-i ukbâya tayyib tâhir gitdi. 

İzzeti …mesned-i dârü’l bekâda izzet buldı. 

İffetî …fevt olup tekmîl-i iffet itdi. 

Ömrî …müddet-i ömri encâma irmişdür. 

Iydî …ıyd-gâh-ı bekâya gitdi. 

Vak’î …cihanda vak’î kalmamışdur. 

Velî …arûs-ı dehri tatlîka dâmâd-ı rûhınun velîsi oldı. 

Va’dî …ömrinün va’di tamâm oldı. 

SeyyidVahyî …mazhar-ı vahy-i İlâhî oldı. 

2.2.1.2. Mahlasın Dolaylı Olarak Kullanımı 

Yazar bazen şairin mahlasını doğrudan kullanma yerine mahlasla aynı anlama gelen, kimi 

zaman da mahlasa zıt olan bir kelime kullanmıştır. Hatta bazen de “Zâkirî” mahlaslı şairin ölümünü 

anlatırken;“…tekye-gâh-ı bekâya azm itdi.” (Abdulkadiroğlu, 1999: 82) cümlesinde olduğu gibi, 

sadece mahlasın anlamıyla bağlantı kurmuştur. Görüldüğü gibi yazar “Zâkirî” sözcüğünü hiç 

kullanmadan mahlasla bağlantıyı “tekyegâh” sözcüğüyle kurmuştur. Zâkir zikreden anlamındadır ve 

tekyede zikreder. Aşağıda bu şekilde olan birkaç örnek verilmiştir: 
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Şairin Mahlası Ölüm İfadesi Kurulan Bağlantı 

Dürrî-i Yek Çeşm …zîver-i sadef-i bihişt oldı Sadef ve zîver sözcükleri dürr 

sözcüğüyle (mücevher) 

Abdî …azm-i dergâh-ı Mevlâ itdi. Abd kul anlamındadır. Mevla-kul 

ilişkisi kurulmuş. 

Mevcî …garîk-i yem-i rahmet oldı. Mevc dalga anlamındadır. Garîk 

boğulmak, suya batmak. Denizle 

ilgili ifadeler kullanılmış. 

Nutkî ...dem-beste oldı. Dembeste ve nutk arasında 

Nergisî …nilüfer-i cûy-ı gufran olmışdur. Nergis ve nilüfer çiçek isimleridir.  

 

2.2.1.2.1. Eş Anlam- Yakın Anlam İlgisiyle Oluşturulan Dolaylı İfadeler 

Yazar şairin mahlasını doğrudan kullanmadan mahlasla eş anlama gelecek başka bir sözcük 

kullanarak da ölümü anlatmıştır.  

Misal olarak; yazar, Bahrî Paşa isimli bir şairin ölümünü anlatırken, “…garîk-i deryâ-yı 

rahmet oldı.” (Abdulkadiroğlu, 1999: 26) cümlesini kullanır. Görüldüğü üzere şairin ismindeki 

“bahr” sözcüğüyle “deryâ” sözcüğü aynı anlamdadır. Bağlantı bu cihetle kurulmuştur. Bedrî isimli 

şairin ölümünün anlatıldığı“…mâh-ı ömri muzmahil-i gurûb-ı fenâ oldı.”(Abdulkadiroğlu, 1999: 27) 

cümlesinde “mah” ve “bedr” kelimelerinin ikisi de “ay” anlamındadır. 

Eş ve yakın anlam ilgisiyle oluşturulan örnekler aşağıdadır: 

Mahlas Ölüm İfadesi Eş-Yakın Anlam Bağlantısı 

Hamdî …şükrân-ı ni’met-i rahmet-i Yezdân oldı. Şükr ve hamd aynı anlamdadır. 

Re’fetî …ahz-i rûh itmede kâbızu’l-ervâh ana şefkat 

itmedi 

Re’fet şefkat anlamındadır. 

Reşkî …magbut-ı akrâna mevtî oldı. Reşk kıskanma anlamındadır. Magbut da 

gıbta edilen kıskanılan anlamındadır. 

Zikrî …Zikrî hayr ile yâd oldı. Zikir ve yâd kelimeleri yakın anlamlıdır. 

Sâmi’î …külli şey’en zâikaltü’l mevt sadasın gûş itdük. Sâmi işiten anlamındadır. Gûş etmek de 

dinlemek anlamındadır. 

Sebzî …azm-i hazıretü’l-kuds-i bihişt itdi. Sebz ve hazıret kelimeleri yeşillik 

anlamındadır. 

Mutî’î …kâbızu’l-ervâha münkâd oldı. Mutî ve münkâd kelimelerinin ikisi de 

boyun eğme, itaat eden anlamındadır.  

Nâbî …dârü’l ademe azîmet-i hâlis itdi. Nâb ve halis kelimeleri saf anlamındadır. 

Nümâyî …dünyâ-yı fânîden bi’l-külliye i’râz 

göstermişdür. 

Nümâ kelimesi gösteren anlamındadır. 

Nüvîdi …âlem-i ukbâya müjde-resân oldı. Nüvîd kelimesi müjde anlamındadır. 

Yakînâ …civâr-ı Hakka seyâhat itdi. Yakîn ve civar yakın anlamlıdır. 

Yümnî …sûy-ı ademe vaz’-ı huceste-kadem itdi. Yümn ve huceste hayır, bereket 

anlamındadır. 

Yümnî …meymenet ile ukbâya intikâl eyledi. Yümn ve meymenet yakın anlamlıdır. 

Yümnî …defter-i ömri hatmü bi’l-hayr ile mümdî oldı. Yümn ile hayr yakın anlamlıdır. 

Iyşî …bezm-gâh-ı bihişte işrete gitdi. Iyş ve işret kelimeleri yakın anlamlıdır. 

2.2.1.2.2. Zıt Anlam İlgisiyle Oluşturulan Dolaylı İfadeler: 

Yazar burada şairin mahlasını doğrudan kullanmamış, zıt anlamlı kelime kullanarak şairin 

mahlasıyla bağlantı kurmuştur. 
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Ümmîdî mahlaslı şairin ölümü betimlenirken, “Sermâye-i hayâtdan nevmîd 

oldı.”(Abdulkadiroğlu, 1999: 19) cümlesi kullanılmıştır. “Nevmîd” sözcüğü ümitsiz anlamındadır. 

Görüldüğü gibi yazar şairin Ümmîdî olan mahlasıyla zıt anlam ilişkisi kurmuştur. Ünsî mahlaslı şairin 

ölümü, “Terk-i vahşet-âbâd itdi.”(Abdulkadiroğlu, 1999: 22) cümlesiyle anlatılmıştır. Şairin mahlası 

olan Ünsî, alışık manasındayken; şairin ölümünün anlatıldığı cümlede ise vahşet kelimesi 

kullanılmıştır. “Ünsî” ve “vahşi”kelimeleri arasında bir tezat söz konusudur.  

Mahlas Ölüm İfadesi Zıt Anlam Bağlantısı 

Habibî …düşmen-i hayât-ı fenâ oldı. Habib dost anlamındadır. Düşmen 

kelimesi kullanılmış. Dost-düşman. 

Rif’atî …ka’r-ı zemîne nüzûl itdi. Rif’at yükseklik, nüzul ise iniş 

anlamındadır. 

Sürûrî …terk-i mâtem-hâne-i cihân itmişdür. Sürûr sevinç, matem üzüntü 

anlamındadır. Sevinç-üzüntü. 

Sükkerî …telh-kâm-ı zehr-i memât oldı. Sükker şeker anlamındadır. Zehr-şeker 

sözcükleriyle zıtlık ilişkisi kurulmuştur. 

Nazîf …âlâyiş-i çirk-i fânîden pâk oldı. Çirk pislik anlamındadır. Nazif ise temiz 

hoş anlamındadır. 

Nâtık 

 

…gelû-gîr-i ecel-i dem-beste eyledi Nâtık konuşan, dem-beste nefesi 

kesilmiş anlamındadır. 

 

2.2.2. Meslek/Meşreple İlgi Kurulanlar 

Beliğ Tezkiresi’nde yazar; şairlerin ölümünü ifade ederken, şairlerin meslek veya 

meşrepleriyle de bağlantı kurmuştur. 

Yazar Behçetî mahlaslı şairin ölümünü betimlerken, “Azîm-i divân-hâne-i bekâ 

oldı.”(Abdulkadiroğlu, 1999: 30) cümlesini kullanmıştır. Şairin hayatına dair diğer bilgiler 

incelendiğinde, şairin Divan-ı Hümayun kâtiplerinden olduğu anlaşılmaktadır. Divan-hâne kelimesiyle 

şairin mesleğine atıfta bulunulmuştur. 

Tâ’ib mahlaslı şairin ölümü anlatılırken, “Mansıb-ı hayatdan ma’zul oldı.”(Abdulkadiroğlu, 

1999: 37) ifadesi kullanılmıştır. Şairin mesleği kadılıktır. Yazar “mansıb” kelimesini kullanarak şairin 

mesleğiyle bağlantı kurmuştur. Zira “mansıb” sözcüğü memuriyet görevi anlamına gelmektedir.  
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Tezkirede meslek/meşreb bağlantısı kurularak 22 şairin ölümü anlatılmıştır. 
Mahlas Ölüm İfadesi Meslek/Meşrep Bağlantısı 

Tecellî …büride-i seyf-i sârım-ı memât oldı Şair askerdir. Ölümün keskin kılıcı 

ifadesiyle yazarın mesleğine atıfta 

bulunulmuş. 

Hâfız …tebdil-i makâm itdi. Şair musiki erbabıdır. Makam kelimesi 

musikiye ait bir terimdir. 

Hasîb …âzim-i tekyegâh-ı adem oldı. Şair Mevlevidir. Tekye kelimesiyle 

şairin meşrebiyle ilişki kurulmuş. 

Dâniş …tekyegâh-ı bekâya azm itdi. Şair şeyhdir. Metinde tekyegâh 

kelimesi kullanılmıştır. 

Süleymân Fâdıl …erîke-nişîn-i cihân oldı. Şair şeyhdir. Erîke-nişin tahta oturan 

anlamındadır. 

Şeyh Nazmî …Mehmed Aga zaviyesi şeyhidir… azîm-i 

tekye-gâh-ı bihişt oldı.     

Şair şeyhdir. Tekye-gâh ile ilgi 

kurulmuştur. 

Tıflî …şehnâme-i ömri temâm oldı. Şair şehnâme söyleyicisidir. 

Itrî …zümre-i musiki-perdâzdan tebdîl-i 

makâm itdi. 

Şair musiki üstadıdır. 

Gavsî …azm-i zâviye-i bihişt itdi. Şair Galata Mevlevihânesi şeyhidir. 

Zaviye kelimesinin kullanılmasıyla 

şairin mesleğini icra ettiği mekâna 

gönderme yapılmıştır. 

Fâmî …azm-i mahkeme-i Kird-gâr itmişdür. Şair mahkemede baş kâtiptir. 

Mahkeme kelimesiyle mesleğine vurgu 

yapılmıştır. 

Kâtib …kalem-i merg-i defter-i hayâtdan ismini 

resîd eyledi. 

Şair kâtiptir. Kalem, defter 

kelimeleriyle meslek bağlantısı 

kurulmuştur. 

Nesîb …semâ-zenân-ı tekye-gâh-ı adne gitdi. Şair Mevlevi şeyhidir. Semâ, tekyegâh 

sözcükleriyle şairin mesleğine atıfta 

bulunulmuştur. 

Derviş Fasîh …tûtî-i cânı kafes-i bedenden tayarân itdi. Şair ilahi aşka tutulup hayatının son 

dönemlerinde derviş olmuştur. Tayarân 

kelimesi dervişlik meşrebiyle az da 

olsa bağlantılı bir sözcüktür. 

2.3. Ölümün Oluş Şekline Göre İfade Edilmesi 

2.3.1. Katledilerek 

Beliğ Tezkiresi’nde 7 şairin katledildiği bilgisi vardır. Yazar doğrudan bu şairlerin 

katledildiğini belirtmektedir. Hatta Mantıkî mahlaslı şair Sultan Murâd tarafından katledilmiştir. Bu 

katl ifadesi aynen şöyledir: “Belde-i Şam kadısı iken bin kırk beş senesinde Sultan Murad katl 

itmişdür.” (Abdulkadiroğlu, 1999: 389) 

Mahlas Ölüm İfadesi 

Hâfız Ahmed Paşa …maktûlen dîdeden nihân oldı. 

Subhî …maktûl oldı. 

Gâzî …katl olındı. 

Aklî …maktûlen fevt oldı. 

Mantıkî …Sultan Murad katl itmişdür. 

Nef’î …tîg-i gazab-ı pâdşâh ile katl olındı. 

Vecdî …intisabından Reisü’l-küttab Şâmî-zâde gıbta itmekle bâis olup katl 

olınmuştur. 
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2.3.2. Şehadet 

Şehitlik mertebesi insanın Allah indinde varacağı en yüksek mertebelerinden biridir. Allah 

Kur’an-ı Kerim’de insanlığa şöyle seslenmektedir: “Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyin. 

Aksine onlar diridirler, fakat siz anlayamazsınız." (Bakara, 2/154) (Alpsoy, 2012: 38) 

Beliğ Tezkiresi’nde üç şairin şehit olduğu bilgisi vardır. Bu üç şairin de mesleği anlaşıldığı  

kadarıyla askerliktir. Sefer veya savaş sırasında öldüğü için yazar onları şehitlik payesiyle yâd 

etmiştir. 

Bezmî mahlaslı şairin şehâdetini yazar şöyle ifade etmiştir: “Bin toksan dört senesinde Peç 

Seferinde payine humpâre tokunup dâhil-i bezm-gâh-ı şühedâ olmışdur.” (Abdulkadiroğlu, 1999: 28) 

Haylî Beg mahlaslı şairin ise şehadeti şöyle anlatılmıştır. “Bağdat Muhasarasında at sürüp 

meyân-ı asâkir-i şühedâya mülhak oldı.” (Abdulkadiroğlu, 1999: 75) 

Ârifî mahlaslı şairin ise, “Şühedâ zümresine mülhak olmışdur.” (Abdulkadiroğlu, 1999: 244) 

cümlesinden şehâdet şerbetini içtiği anlaşılmaktadır. 

2.3.3. Hastalık 

Beliğ Tezkiresi’nde sadece bir şairin hastalıktan öldüğü bilgisi mevcuttur. Fâyizî mahlaslı şair 

vebadan ölmüştür: “ Bin yüz senesi hudûdında mat’unen vefat eyledi.” (Abdulkadiroğlu, 1999: 293) 

“Taûn” kelimesi “veba” anlamındadır. “Mat’unen” ise “tauna yakalanarak” manasına gelir. 

EK:  

BELÎĞ TEZKİRESİ’NDE ŞAİRLERİNÖLÜM İFADELERİNİN TAM LİSTESİ 

Liste tezkiredeki sıralama dikkate alınarak oluşturulmuştur. Tezkiredeki sıralama ise Arap 

harflerinin sırasına göre yapılmıştır. 

Şair Ölüm İfadesi 

Ahmed Efendi ….azm-i firdevs-i berin eyledi.                                                        

Edâyî ….vâm-ı vâcibü'l kazâ-yı cânı Melekü'l-mevte edâ itdi. 

Edîb …. câ-nişin-i debistân-ı bekâ oldı. 

Âzerî …. âzim-i ser-menzil-i adem oldı. 

Erîb Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur 

İshak Molla Efendi Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur 

Âgâh Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur 

Ülfetî ….fevt oldu. 

Âlî ….dârü’l-bekâya intikâl eyledi. 

Emîrî-i Âmidî Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur 

Emîr ….fevt oldı. 

Ümmîdî ….sermaye-i hayattan nevmid oldı. 

Emînî ….fevt oldı. 

Emnî ….fevt oldı. 

Emîn Efendi Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur 

Ünsî ….terk-i vahşet-âbâd itdi. 

Enîs ….mahrem-i hûr-ı cinân oldı. 

Şeyh Enîs Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur 
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Evcî ….fevt oldı. 

Bâkî ….ser-keşide-i nemed-i merg oldı. 

Bâkî-i Dîger ….dârü'l-bekâya nakl eyledi. 

Bâhir Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Bahrî Paşa ….garîk-i deryâ-yı rahmet oldı. 

Bedrî ….mâh-ı ömri muzmahil-i gurûb-ı fenâ oldı 

Berrî ….fevt oldı. 

Bezmî ….dâhil-i bezm-gâh-ı şüheda 

Belîğ ….tane-i ketan-ı vücûdı fersûde-i merg oldı. 

Bendî ….fevt oldı. 

Behçetî ….âzim-i dîvân-hâne-i dârü'l-bekâ oldı. 

Bahayî ….zebân beste-i merg oldı. 

Bahayî Efendi ….rû-be-râh-ı bekâ olmışdur. 

Beyânî ….dârü'l bekâya revân oldı 

Tâ'ib ….bin yüz iki senesi saferinde sefer-i dârü'l-adem eyledi. 

Tâ'ib ….dest-i şûy-i maü'l-hayât-ı fânî oldı. 

Tâ'ib ….mansıb-ı hayatdan ma'zul oldı 

Tâ'ib Vefatıyla ilgili herhang bir ifade yoktur 

Tecellî ….bürîde-i seyf-i sârım-ı memât oldı. 

Tecellî-i Dîger ….fevt oldı. 

Sâbit Efendi ….mahmeme-i dârü'l bekâda sâbit-kadem oldı. 

Sânî ….hâl-i hayâtı nev-i diger oldı. 

Şeyh Sâkıb Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Sâkıb -ı Dîger Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Câzim ….nühüft-i dârü'l-bekâyı cezm itdi. 

Cezmî ….mücâveret-i dârü'l-adni cez itmişdür. 

Cem'î Efendi ….eczâ-yı vücûdı bâd-mergle perîşân oldı. 

Cûdî ….nukûd-ı ömri hâce-i kâlâ-yı mevte virüp izhâr-ı cûd itmişdür 

Cevrî ….sitem-i dehre tahammül itmeyüp azm-i dîvân-ı bekâ eyledi. 

Hâfız ….hâfızü'l-ervâha teslîm-i vedî'a-i rûh itdi. 

Hâfız Ahmed Paşa ….maktûlen dîdeden nihân oldı. 

Hâfız ….dîvân hâceleri zümresine dâhil olup tebdîl-i makâm itdi. 

Hâbîbî ….düşmen-i hayât-ı fenâ oldı. 

Hasîbî  ….bi-haseb-i’l-iktizâ âzim-i dârü’l-bekâ oldı. 

Hasîb ….İznik’de seccade-nişîn olup âzim-i tekye-gâh-ı adem oldı. 

Hasîb Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Hakkı ….âzim-i der-gâh-ı Hak oldı. 

Hamdî şükrân-ı ni’met-i rahmet-i Yezdân oldı. 

Hamdî-i Diger …atse-zen-i bû-yı hayât oldı. 
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Hâkî    ...âguşte be-hâk-i memât olmışdur. 

Hâlis  ... hâlisan livechi’llah teslim-i rûh eyledi. 

Hâlîl        Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Huldî …âzim-i dârü’l-huld oldı. 

Hayrî   Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Haylî Efendi  …tavîle-i fenâdan eşheb-i hayâtı rehâ buldı. 

Haylî Beg …Bağdat muhasarasında at sürüp meyân-ı asâkir-i şühedâya mülhak oldı. 

Dânişî  …fevt oldı. 

Dâniş …Kuds-i Şerîf’de şeyh iken tekye-gâh-ı bekâya azm itdi. 

Dâî …vefât idüp muhtâc-ı duâ oldı. 

Dürrî  Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Dürrî-i Yek-Çeşm …zîver-i sadef-i bihişt oldı. 

Deştî  …deşt-i bekâya azm eyledi. 

Devletî …fevt oldı. 

Zâkirî …tekye-gâh-ı bekâya azm itdi. 

Zikrî …Zikrî hayr ile yâd oldı. 

Zihnî …endîşe-i zinde-gâniden zihni hâlî oldı. 

Zihnî …fevt oldı. 

Derviş Zihnî Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Zihnî Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Râzî …kâbuzu’l-ervâha keşf-i râz eyledi. 

Râzî Efendi Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Râsih …rû-be-râh-ı dârü’l-bekâya râsih-kadem oldı. 

Râsih Beg Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Râşid Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Râgıb …temâşa-gâh-ı bihişte azm itmege rağbet itdi. 

Râgıb …terk-i ragbet-i ikbâl-i cihân eyledi.              

Ragîb …ragbet-şiken-i hayât-ı fâni oldı. 

Re’fetî …ahz-i rûh itmede Kâbızu’l-ervâh ana şefkat itmedi.              

Re’fetî-i Dîger …fevt oldı. 

Râkım Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Râmî …fevt oldı. 

Râmî …fermân-ı kaza-i İlâhîye râm oldı.              

Rahmî …azm-i dergâh-ı erhamü’r-Râhimîn eyledi.              

Rahîmî Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Rezmî …libâs-ı rezm-i hayâtdan ârî sefer-i bezm-gâh-ı adn itdi.    

Resmî, İsmail Efendi …resm-i hayâtı tagyîr oldı.    

Resmî Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Râsim, İstanbulî Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Resîm …hakkâk-ı kazâ nâm-ı hayâtın seng-i kabre resm itdi.    
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Resâ ...resîde-i tekye-gâh-ı bihişt oldı.    

Rüşdî ...mukteza-yı rüşdi teslîm-i rûh itdi.    

Rüşdî ...meslûbü’l-akl-ı hayât olup dârü’ş-şifâ-yı bekâya gitmişdür.    

Reşkî ...magbut-ı akrâna mevtî oldı.    

Reşîd …fevt ile ahbâbını çâkçâk-ı hıred itdi.    

Reşîd …fevt oldı. 

Reşîd …fevt oldı. 

Reşîd Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Rızâ ...kazâya rızâ virdi.    

Refdî Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Rıfkı ...rıfk ile teslîm-i rûh eyledi.   

Rıfkı ...Kâbızu’l-ervâh andan rıfk ile kabz-i rûh itdi.   

Refîk Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Refî' Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Rif'atî ...ka’r-ı zemîne nüzûl itdi.   

Rif'atî Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Remzî …remz-i çeşmi melekü’l-mevte âgâh oldı.    

Rindî …intikâl eyledi 

Rûhî ...maktûlen teslîm-i rûh itdi.    

Zârî …evzâ-ı rûzgâr-ı fânîden bîzâr oldı.     

Zekâyî …fevt oldı. 

Zekî ...nehzât-ı bekâya zekâsı gâlib oldı. 

Zekî-i Dîger Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Sâcidî …rûh-ı latîfi secde-güzâr-ı dergâh-ı Hâlik-i kevn ü mekân oldı.   

Sâhib Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Sâlik Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Sâlim Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Sâmî …azm-i sâmî-i âlem-i ukbâ itdi… 

Sâmî ...dâhil-i bezm-gâh-ı mevtâ oldı. 

Sâmî Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Sâmi'î ...Külli şey'en zâikatü'l mevt sadasın gûş itdük... 

Sebzî …azm-i hazıretü’l-kuds-i bihişt itdi. 

Sırrî ...melâl-hane-i cihândan sırr oldı. 

Sedîdâ Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Sürûrî …terk-i mâtem-hâne-i cihân itmişdür.        

Sezâyî Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Sezâyî Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Selîm Dede …fevt oldı. 

Selîm Efendi …rahât-âbâd-ı bekâda cây-ı selâmet buldı.        
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Süleymân Fâdıl ...erîke-nişîn-i cihân oldı.        

 Selîsî ...sayyâd-ı ecele nahcîr oldı.       

 Selîsî …fevt oldı. 

 Sem'î Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

 Sa'dî …dâhil-i bezm-gâh-ı su’adâ oldı. 

 Sa'dî Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

 Sa'îd …fevt oldı. 

 Sa'îd Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Sükkerî ...telh-kâm-ı zehr-i memât oldı. 

Sükûnî …nâtıka-i muharriki sükûn buldı.          

Sûzî ...ifta-i sûz-i hayât eyledi.  

Sûzî Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Sehmî …sehm-i kazâya siper oldı.        

Şâkir Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Şânî ...bî-nâm ü nişân oldı.          

Şâhid Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Şâhî …şeh-bâz-ı rûh-ı âşiyâne-i adne pervâz eyledi.       

Şermî …fevt oldı. 

Şeref ...bihiştiyân meclisinde şeref-yâb oldı. 

Şu’ûrî …melekü’l mevti görince şu’ûrı gitmişdür.     

Şifâyî ...dârü’ş-şifâ-yı adne gitdi.    

Şefîk …mest-i sâgar-ı rahîk oldı.      

Şefî’î ...âzim-i der-gâh-ı şefî’ü’l-müznibîn oldı.     

Şekîb ...tahammül-i âlâm-ı cihândan terk-i sabr ü şekîb itdi.      

Şemsî …şems-i hayâtı gurûb itdi.          

Şinâsî ...ma’zûl-i taht-gâh-ı hayât oldı.    

Şinâsî-i Dîger …fevt oldı. 

Şûrî ...azm-i şûre-zâr-ı adem itdi.          

Şevkî …adem-âbâda şevki düşdi.      

Şehdî ...şehd-i mevtle şîrîn kâm oldı.    

Şehdî …çâşni-senc-i şehd-âbe-i mevt oldı.    

Şehrî …şehr-i vücûdın top-ı şerer-efken-i mevt harâb itmişdür.    

Şehrî Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Şeyhî Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Şeyhî Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Şeyhî ...azm-i hazîretü’l kuds itdi.    

Sâbir  …ârâm-gâh-ı bihişte revân olmağa sabrı gitmişdür.    

Sâhib Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Sâhib Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Sâdık ...ukbâya hırâm itdi.  
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Sâdık …fevt oldı. 

Sâ'id Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Subhî …şâm-ı hayâtı subh-ı memâta resîde oldı.      

Subhî …maktûl oldı. 

Sabûhî ...Sabûhî-nûş-ı câm-ı merg oldı.     

Sıhhatî …terk-i sıhhat idüp rıhlet eyledi.     

 Sıdkî ...sıdk-ı hayâtı kizbe tebdîl oldı.   

 Sıddîk Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

 Sadrî …sadr-nişîn-i huld-i berîn oldı.     

 Sadrî …fevt oldı. 

 Safhî Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Safvetî ...âyîne-yi ömr-i azîzi cilâ-yı bî-emân-ı mevtle safvet buldı.     

 Sulhî …fevt oldı. 

 Zamîrî …fevt oldı. 

 Zamîrî ...intikâl-ı dârü’l-bekâ zamîrinden geçdi. 

Tâlib …tâlib-i temâşâ-gâh-ı adem oldı.      

Tâlib …fevt oldı. 

Tâlib …fevt oldı. 

Tâlib Efendi ...tâlib-i seyrânı bihişt oldı. 

Tâhir …âlem-i ukbâya tayyib Tâhir gitdi.    

 Tab'î …fevt oldı. 

 Tab'î …fevt oldı. 

 Tarzî ...hâl-i hayâtı tarz-ı âher oldı.      

 Tal'atî Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Tıflî …şeh-nâme-i ömri temâm oldı…      

Tayyibî ...tayyib-i hâtır ile âzim-i dâru’l-karâr-ı bekâ oldı. 

Zarîf …zarâfet ile âsîb-i kazâdan rehâ buldı.           

Zahîr Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Zuhûrî ...zuhûr-ı nâgâh-gîr-i mevte giriftâr olmışdur.          

Ârifî …şühedâ zümresine mülhak oldı.     

Ârif Ağa …fenâ-yı dehre arif olup azîm-i nüzhetgâh-ı bekâ oldı.      

Ârif …fevt oldı. 

Ârif …fevt oldı. 

Ârif Efendi …neşât-ı cilvegâh-ı bihişte ârif olup vedâ-ı âlem-i fânî eyledi…      

Âzim Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Âsım …fevt oldı. 

Âsım ...âlâyiş-i dehr-i bî-bekâdan âsım olmışdur.      

Âsım Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Âsım Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 
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Âşık …fevt oldı. 

Âlî ...bekâya intikâl itdi. 

Abdî …azm-i dergâh-ı Mevlâ itdi. 

Abdî …fevt oldı. 

Abdî Paşa Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Abdî Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Arzî …fevt oldı. 

Abdülazîz Efendi ...dîdâr-ı nâyâb-ı hayâtı azîz itmişdür.          

 Azîzî …fevt oldı. 

 Izzî …fevt oldı. 

 Izzetî ...mesned-i dârul-bekâda izzet buldı. 

 Uzletî …uzlet-hâne-i kabrde câ-nişîn oldı.    

 Aşkî …fevt oldı. 

İsmetî Efendi ...terk-i ârâyiş-i ismet-i fânî idüp…        

  Itrî ...zümre-i mûsikî-perdâzdan...tebdîl-i makâm eyledi.     

 Atfî Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

 İffetî …fevt oldı. 

 İffetî …fevt olup tekmîl-i iffet itdi. 

 Aklî ...maktûlen fevt oldı. 

 Aklî …fevt oldı. 

 İlmî …fevt oldı. 

 Ulvî Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

 Ömrî ...müddet-i ömri encâma irmişdür. 

Avnî …bi’avni’llâh fevt oldı.      

Avnî …fevt oldı. 

Avnî …fevt oldı. 

Iydî …fevt oldı. 

Iydî ...ıyd-gâh-ı bekâya gitdi. 

Iyşî …bezm-gâh-ı bihişte işrete gitdi. 

Gâzî katl olındı. 

Gâlib Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

  Gafûrî …azm-i huld-i berrîn eyledi.        

Gınâyî Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Gavsî ...azm-i zâviye-i bihişt itdi.      

Fahîr …fevt oldı. 

Fâ'izî …fevt oldı. 

Fâ'izî …vefât eyledi. 

Fâyizî …mat’ûnen vefât eyledi. 

Es-Seyyid Fâ’iz Efendi …fevt oldı. 

Fâ'izî …rûz-ı ömri şâm-ı sâma resîde oldı. 
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Fârig …fevt oldı. 

Fâ'iz(Fâyiz) ...sahn-ı adnde ihrâz-ı pâye eyledi. 

Fâ'iz Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Fâ’ik-ı Leng …beyne’l-mevta fâ’ik-i akrân oldı.                  

Fâyık Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Fâmî …Mahkeme-i belde… baş kâtip olup azm-i mahkeme-i Kird-gâr itmişdür.          

 Fethî …muammâ-yı ömründen nâm-ı mevt-i feth oldı.    

Fâhrî ...ârâyiş-i hayâtdan terk-i iftihâr itdi.         

Ferdî ...mihnet-âbâd-ı cihândan zevc iken ferd oldı.          

Fasîhî …fevt oldı. 

Fasîhî …fevt oldı. 

 Dervîş Fasîh …tûtî-i cânı kafes-i bedenden tayarân itdi.       

Fennî ...muhâsebe-i ömri defteri tayy oldı.  

Fennî …fevt oldı. 

Fevzî …şîven-hâne-i dehrden fevz ü necât buldı.      

Fevzî ...vefât eyledi. 

Fehmî …fevt oldı. 

Fehîm ...azm-i illiyyîn eyledi.              

Feyzî …fevt oldı. 

Feyzî …bekâya intikâl eyledi. 

Feyzî …fevt oldı. 

Feyzî ...vefât eyledi. 

Feyzî Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Feyzî Aga Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Kâ'il Hüseyin Efendi Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Kadrî Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Kadrî …fevt oldı. 

 Kâtib …kalem-i merg-i defter-i hayâtdan ismini resîd eyledi.   

 Kâşif Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

 Kâmilî …fevt oldı. 

 Kâmî …fevt oldı. 

 Kâmî Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

 Kebûterî Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Güftî …güftârını itmâm idüp dem-beste oldı.    

Kelîm ...ârzû-yı tecellî-i cemâl ile tûr-ı bekâya azm itdi.     

Seyyid Kelîm Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Künhî …fevt oldı. 

Lebîb …fevt oldı. 

Lebîb Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 
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Lutfî ...lutf-ı rahmete mazhar oldı.       

Lutfî …fevt oldı. 

Lutfî …fevt oldı. 

Lem'î Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Levhî Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

 Mâ'il Çelebi Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

 Mâdih Çelebi …fevt oldı. 

Me’alî …vefât eyledi.     

Mânî Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Mâhir …imtihân-ı fidâ-yı rûhda mahâreti zâhir oldı.     

Murtazâ Çelebi Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Mecdî ...künc-nişîn-i lahd oldı.   

Mecdî Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Mucîb Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Mahvî …mahv-i vücûd eyledi.      

Mahvî …fevt oldı. 

Muhlisî …fevt oldı. 

Muhlis Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Medhî …fevt oldı. 

Medhî Efendi …fevt oldı. 

Mezâkî ...telh-i mezâk-ı hayât oldı.    

Müstakîm …fevt oldı. 

Mesnedî Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Mutî’î …kâbızu’l-ervâha münkâd oldı.      

Mu'in Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Müfîd ...tarîk-i hacda avdetde vefât eyledi.       

Münşî Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Mantıkî …Sultan Murad katl itmişdür.    

Mevcî …garîk-i yem-i rahmet oldı.   

Meyyâl  ...dil-i meyyâli tekye-gâh-ı bekâya revân oldı.         

Mîrî  …vefât itdi.    

Meylî  ...nehzat-ı dârü’l-bekâ meyl eyledi.  

Nâ’ilî  …nâil-i rütbe-i vâlâ-neşînân-ı bihişt oldı.    

Nâbî  ...dârü’l ademe azîmet-i hâlis itdi.    

Nâzükî  …tab-ı nâzüki âlâm-ı dehre tahammül itmeyüp âsâyiş-gâh-ı bekâya intikâl itdi.   

Nâzük ...bar-ı sitem-i fânîden nezâketle rehâ buldı.   

Nâzî  Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Nâsıb …fevt oldı. 

Nâtık …gelû-gîr-i ecel-i dem-beste eyledi.    

Nâzım ...Nâzım kâr-gâh-ı cihana teslîm-i rûh eyledi.   
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Nâzım …azm-i dîvân-hâne-i Mâlikü’l-mülk itdi.          

Nâfiz Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Nâlî  …fevt oldı. 

Nâmi     ...kem-nâm oldı.        

Nisârî  …fevt oldı. 

Nisârî  …nakd-i hayātı nisâr eyledi.           

Necîb     ...azm-i şifâ-hâne-i adem eyledi.          

Necîb     …mansıb-ı hayâtdan azl oldı.                 

Necîb     Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Nahîfî  Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Nahlî    ...nahl-i vücudın tünd-bâl-i ecel berkende itdi.                  

Nahlî    Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Nedîm          …nedîm-i bezm-i İlâhi oldı.            

Nedîm          Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Nergisî        ...Gegbüze’de atdan düşüp nilüfer-i cûy-ı gufran olmışdur.            

Nüzhetî   ...dünyânun gamın nüzhet-i ukbâya tebdîl itdi.                

Nesîb          Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Nesîb   …Yenikapı Mevlevihanesi şeyhi olup semâ-zenân-ı tekye-gâh-ı adne gitdi.                

Neşâtî   ...gam-ı dünyâyı neşât-ı ukbâya tebdîl itdi.                

Neşît   …fevt oldı. 

 Nasibî  …gencîne-i hayâtdan nasîbi kat’ oldı.                

Nasûhî           Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Nutkî …pençe-i gelû-gîr-i ecel nutkını tutdı.       

Nutkî ...dem-beste oldı.     

Derviş Nutkî Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Nazmî-i Bagdâdî     Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Nazmî …fevt oldı. 

Nazmî …fevt oldı. 

Şeyh Nazmî …Mehmed Aga zaviyesi şeyhidir… azîm-i tekye-gâh-ı bihişt oldı.     

Nazîr Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Nazîrî ...manzûr-ı nigâh-ı rahmet oldı.     

Nazîf Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Nazîf …müfti olup…âlâyiş-i çirk-i fânîden pâk oldı.    

Nazîm Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Na’tî   ...câmi’-i dâru’l-bekâya na’t-hân oldı.     

Ni’metî   …azm-i dârü’n-ni’am-ı ukbâ itmişdür.    

Ni’metî   …fevt oldı. 

Na’îm ...dârü’n-na’îme nehzat itdi.        

Na’îma …fevt oldı. 
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Na’îm Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Nef’î  …tîg-i gazab-ı pâd-şâhîle katl olındı.    

Nakşî  ...nakş-ı hayâtı safha-i vücudından güm-geşte eyledi.    

Nigâhî  …şâyeste-i nigâh-ı merhamet oldı.    

Nigâhî  Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Nükâtî  …fevt oldı. 

 Nümâyi    ...dünyâ-yı fânîden bi’l-külliye i’râz göstermişdür. 

Nüvîdi    …âlem-i ukbâya müjde-resân oldı.    

Nehcî Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Neylî Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Vâsık    ...nûş-ı şerbet-i mevt itdi.  

Vâsıf  …evsaf-ı paydârî-i ömrden udul itdi.    

Vâsıf  ...evsâf-ı hamîdesin ahbâba yâdigâr kodı.    

Vâsıf  …fevt oldı. 

Vâsıf  Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Vâkıf  …fenâ-yı dehre sitem-kâre vâkıf olup âzim-i dârü’l-karâr-ı bekâ oldı.    

Vâkıf  Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Vâlî    ...vâlî-i milket-i hayât iken azl oldı.    

Vecdî    …intisâbından Reisü’l-küttab Şâmî-zâde gıbta itmekle bâ’is olup…katl 

olınmışdur.   

 Vücûdî   ...terk-i vücûd eyledi.     

Vecîhî …vefat itmişdür. 

Vahîd …azm-i der-gâh-ı vahdehu lâ şerîke leh itmişdür.   

Vahîd Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Seyyid Vahyî ...mazhar-ı vahy-i İlâhî oldı.   

Vuslatî …fevt oldı. 

Va’dî …ömrinün va’di tamâm oldı.   

Va’dî ...teslîm-i rûha incâz-ı va’d itdi. 

Vak’î …cihânda Vak’î kalmamışdur. 

Velî ...arûs-ı dehri tatlîka dâmâd-ı rûhınun velîsi oldı. 

Seyyid Vehbî Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Hâdî  Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Hâdî Efendi Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Hâtif Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Hâşim …hazîretü’l-kudsi cilve-gâh eyledi.    

Hâşim Vefatıyla ilgili herhangi bir ifade yoktur. 

Yakînâ ...seyâhatle İstanbul’a gelüp ….civâr-ı Hakka seyâhat itdi.    

Yümnî …sûy-ı ademe vaz’-ı huceste-kadem itdi.  

Yümnî ...meymenet ile ukbâya intikâl itdi.    

Yümnî …defter-i ömri hatmü bi’l-hayr ile mümdi oldı.    
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SONUÇ 

Klasik Türk edebiyatında ölüme bakış genelde dinî kaynaklıdır. Ölüm İslamî rituellere göre 

tavsif edilmiştir. Ölümün hikmetinden dünyanın geçiciliğinden bahsedilmiştir. Ölüm tıpkı bir insanın 

doğumu gibi sıradan bir vakaymış gibi nazarlara sunulmuştur. Klasik sanatçılar tarafından ölüm 

genelde olgunlukla karşılanmış, sorgulama gereği duyulmadan ölüme râm olunmuştur. 

Beliğ Tezkiresi’nde 413 şairle ilgili bilgi ve şiir örneği vardır. Tezkirenin yazarı şairlerin 

hayatıyla ilgili bilgileri kısa tutmuştur. Umumiyetle şairin nereli olduğu, mesleği, ölmüşse öldüğü yer, 

ölüm tarihi ve bazen de ölüm şeklinden bahsedilmiştir. Şairlerle ilgili bilgilerin kısa olmasının sebebi 

tezkirenin antolojik hüviyete sahip olmasıdır.  

Beliğ Tezkiresi’nde yazarın, 24 şairin ölümüyle ilgili kullandığı ifadelerle, şairlerin özellikleri 

arasında bir bağlantı kurulamamıştır.  

Ayrıca108 şairin ölümüyle ilgili de bilgi yoktur. Muhtemelen bu şairler yazarın eserini yazdığı 

sırada hayattadır.  

İsmail Beliğ hayatını anlattığı şairlerin ölümünü haber verirken; muhayyilesinin genişliğini, 

kelime hazinesinin zenginliğini gözler önüne sermiştir. Ayrıca, insanlar tarafından soğuk bir şekilde 

algılanan ölümün yukarıdaki ifadelerle; hoş bir nağmeye dönüştüğü, yazarın ölümü şiir tadında, çeşitli 

söz oyunlarıyla anlattığı müşahede edilmektedir. Vefatı anlatan ifadelerde ölümün soğukluğu 

hissedilmemektedir. Renkli, canlı, ahenkli bu ifadelerden Osmanlı aydınının, hususiyetle tezkire 

yazarlarının, ölümü olgunlukla karşıladığı, bu aydınlarda ölümün doğmak gibi mutat bir vaka olduğu 

düşüncesinin hâkim olduğu sonucuna varılmıştır. 
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