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Özet
Klâsik Türk edebiyatının en önemli şairlerinden biri olan Bâkî’nin muhteşem
kasideleri ve rindâne söylediği lirik gazellerinin yanında bazı mensur eserleri de vardır.
Bâkî’nin mensur eserlerindeki dili şiirlerine göre çok daha sadedir.
Bâkî’nin Divanı dışındaki eserleri hep dînî konulardadır ve genellikle tercüme
niteliğindedir. Bunlardan en önemlisi ve en hacimlisi Me'âlimü'l-Yakîn adlı eseri Arapça’dan
çeviri niteliğinde olsa da, bizde siyer alanında, Hz. Muhammed’in hayatını anlatan temel
başvuru kaynaklarından biridir.
Bugün bu eserin yurtiçi ve yurtdışı kütüphanelerde birçok yazma ve matbu nüshası
bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bâkî, Me'âlimü'l-Yakîn, Hz. Muhammed, Siyer.

Abstract
Baki, one of the most important poets of the classical Turkish poetry, has couple of
prose works besides his magnificent odes (kaside) and lyrical poems (gazel) in an Epicurean
spirit. Baki’s language in his prose pieces is simpler than in his poems.
Baki’s outputs apart from his divan are focused on religious subjects and these
works can be considered as translation studies. The most important and also the biggest
volumed one of the mentioned studies is Me'alimu'l-Yakin. However it is seen as an Arabic
translation, it is thought be one of the fundamental reference books of the Prophet
Muhammed’s life in our resources of Prophet’s biography (siyer).
Today there are lots of copies of this work either manuscripts or printed formats in
Turkey and abroad libraries.
Key Words: Baki, Me'alimu'l-Yakin, Prophet Muhammed, Prophet’s Biography
(Siyer).
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Bâkî’nin Me’âlimü’l-Yakîn Adlı Mensur Eseri
Yaşadığı yüzyılın ve klâsik Türk edebiyatının -büyük bir uzlaşıyla- en önemli
şairlerinden biri olarak kabul edilen Bâkî (1526-1600), İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı,
Mahmud Abdülbâki’dir. Varlıklı bir aileden gelmemesine rağmen sahip olduğu kişisel
yeteneği ve zekâsı sayesinde iyi bir medrese öğrenimi görmüş ve kendini çok iyi
yetiştirmiştir. Küçük yaşta şiire merak sarmış ve genç yaşta Zâtî’nin takdirini kazanmış ve
şiir meclislerine katılmıştır (Pala, 1998: 11-12; Timurtaş,1987: I).
Devrin üstadı Zâtî, bu genç şairde büyük bir yetenek görmüş, her zaman onu
övmüş, hatta onun
Kaddimi çeng eşkimi rûd eyledün
Cismim âteş canımı ûd eyledün
matla'ını, olduğu gibi alıp tamamlayarak bir gazel yapmış ve Divan'ına koymuştur. Bundan
dolayı kendisini ayıplayanlara "Bâkî gibi şâir-i sâhirün şiirini uğurlamak ayıp değüldür"
demiştir (Âşık Çelebi, trs.,vr.65a).
Yaşadığı devirde yazılmış hemen bütün kaynaklar Bâkî’den daima saygıyla ve
övgüyle söz etmişlerdir. Türkçe konuşulan bütün çevrelerde tanınmış ve “Rum Sultânü'şŞu'arâsı” diye anılmıştır.
Bâkî’nin sanatını ele alırken şiirleriyle mensur eserlerini birbirinden ayrı
değerlendirmek gerekir. Mensur eserlerindeki sanatına göz attığımızda Bâkî’nin mensur
eserlerinin şiirlerinden farklı bir tarz ile ele alındığını görürüz. Bâkî’nin bu eserleri
genellikle tercüme niteliğindedir1.
Gerçek hayatta şeyhülislamlık makamına kadar tırmanan ve şeyhülislam olamaya
ramak kala hayata veda eden Bâkî’nin (Küçük, 1998: 8) Divan'ında dini konulara yer
vermemesi kimi zaman eleştiri konusu edilmiştir. Oysa ki Bâkî’nin Divanı dışındaki
eserleri, hep dînî konulardadır. Divan'da dînî şiirler bulunmamasına karşı, diğer eserlerinin
siret, cihad, Mekke ve hadis tercümesi gibi dînî konularda olması, şiirde eksik bıraktığı dini
ve tasavvufi konuları, diğer eserlerinde tamamlamak istediğini düşündürmektedir. Aynı
zamanda bütün bu eserler onun tasavvufi konularda da bilgi sahibi olduğunun da birer
göstergesidir.
Bâkî’nin mensur eserlerinden en önemli ve hacimlisi Me'âlimü'l-Yakîn fi Sîreti
Seyyîdi'l-Mürselîn (Mevâhibü'l-Ledünniye) adlı eseridir.
Bugün eserin birçok yazma ve matbu nüshası bulunmaktadır. Esas aldığımız
nüsha, Bâkî'nin kendi el yazması olup Süleymâniye Küt., Hamidiye Bölümü Numara
402'de kayıtlı olanıdır ve eser iki ciltten oluşur.
Bu yazma, genel itibarıyla harekesizdir. Ancak Türkçe bazı fiil ve isimler, bazı
özel adlar harekelendirilmiştir. Bildirme ekleri, yuvarlak şekilli olup bir çoğu harekelidir.

1

Bâkî, Me'âlimü'l-Yakîn fi Sîreti Seyyîdi'l-Mürselîn (Mevâhibü'l-Ledünniye) adlı eserini İmam Şihâbeddin Ahmed
b. Hatîbü'l-Kastalânî'den; Fezâ'il-i Cihâd’ı Ahmed b. İbrahim'in aynı adlı Arapça eserinden; Fezâ'il-i Mekke’yi
Kutbeddin Muhammed b. Ahmed Mekkî'den tercüme etmiştir. Ve adından da anlaşılacağı gibi Terceme-i Hadîs-i
Erba’în’de de Eyüp müderrisliği sırasında Ebû Eyyûb el-Ensârî'den rivayet edilen kırk hadisi toplayıp Türkçe’ye
çevirmiştir. Nev’izade Atâyî’nin Zeyl-i Şakâ'ik'inde (Nev’izâde Atâyî, trs., vr.215b) bu eserle alakalı bu yönde
bilgiler verilmişse de eser şimdiye kadar ele geçmemiştir (Pala, 1998, s.22-24).
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Eserin başlangıç kısmı:
“BismillÀhi’raómÀni’r-raóìm ve nesteèín Óamd-i lÀ-yuóãÀ óaøret-i ÒudÀ-yı bìhemtÀ celle åenÀéühü èani’l-add ve’l-ióãÀ cenÀb-ı kibriyÀsına elyaú ve evlÀdur ki dest-i
úudreti nefòa-i sìret-i Muóammediyye ve ùayyib-i aòlÀú-ı Aómediyye birle micmere-i
müşebbek-i gerdÿnı miyÀn-ı meclis-i meleé-i aèlÀ ve encümen-i sÀkinÀn-ı òıùùa-i àabrÀda
gerdÀn itmişdür..."
Eserin tam adı, "Me'âlimü'l-Yakîn Fi Siret-i Seyyidi'l-Mürselin"dir. Eser,
orjinaline atfen “Mevâhibü'l-Ledünniye” adıyla da bilinir. Ancak Bâkî, esere verdiği adı ve
veriliş sebebini yine eserin mukaddimesinde şu cümlelerle ifade eder:
“Ve åübÿt-ı müddeèÀ eånÀé-i teãaffuó-ı evrÀú ve eczÀda àÀyet-i vuøÿóına mebnì
úılındı ve èÀmme-i edille ve berÀhìni ÀyÀt-ı ÚuréÀn-ı mübìn ve eóÀdìå-i resÿl-i güzìn
olmaàın MeèÀlimü’l-Yaúìn fì Sìreti Seyyidi’l-Mürselìn birle tesmiye úılınub on maúãad
üzere tertìb olındı.” (Bâkî,1599: vr.3b)
Bâkî Me'âlimü'l-Yakîn adlı eserini, Şehâbeddin Ahmed bin Hatîb el-Kastallânî
'nin 1494 yılında tamamladığı "el-Mevâhibü'l-Ledünniye bi'l-Minâhi'l-Muhammediyye"
adlı siyer kitabından Sokullu Mehmet Paşa'nın emriyle tercüme etmiştir (Küçük,1988,s.38).
Bu hususu kitabının mukaddimesinde: " El-vezìrü’l-aèôamü’l-aèlÀ ve’l-müşìrü’lmuèaôôamü’l-muèallÀ Muóammed Paşa vefeúahullÀhi limÀ yeşÀé ve óimÀhü
èammÀ yaòşÀ óaøretleri ãavbından kitÀb-ı meõkÿruñ terceme ve tefsìri bÀbında
fermÀn-ı èÀlì şeref-ãudÿr bulub anlaruñ ìmÀ-yı saèÀdet-sìmÀ ve imdÀd-ı işÀret-i
beşÀret-intimÀları berekÀtıyla nihÀl-i mevzÿn-ı óarekÀt-ı úalem riyÀø-ı raúamda
òırÀma gelüb şÀòsÀr-ı endìşe ve efkÀr-ı ãaóÀyif-i beyÀna gülrìz ve nesÀyim-i
òÀùır-ı bì-úarÀr ãafaóÀt-ı kÀfÿra èanber-bìz olmaàa başladı.” (Bâkî, 1599: vr.3a)
ifadeleriyle anlatır.
Bâkî’nin eseri, İmâm Şihâbüddîn Ahmed b. Hatîbi'l-Kastalâni (1448-1517)'nin elMevâhibü'l-Ledüniyye bi'l-Minâhi'l-Muhammediyye adlı eseri esas alınarak meydana
getirilen bir siyer kitabıdır. Söz konusu eser, İslâm ülkelerinde büyük rağbet görmüştür.
Bâkî, bu eserin yanında başka birçok eserden de yararlanarak tercümesini meydana
getirmiştir (Küçük, 1988: 40).
Me’âlimü’l-Yakîn’in yazıldığı yer ve tarihle ilgili kesin bir bilgiye sahip değiliz.
Fakat Şair Nevî tarafından istinsah edilmiş olan nüshada (Nuruosmaniye Küt., nu. 3253)
Hicri 987 (M.1579) tarihi bulunduğuna göre tercümenin bu tarihten önce yapılmış olduğu
anlaşılmaktadır (Topaloğlu, 1997: 540)
Bâkî, Kastalânî'nin Şafiî mezhebi usullerine göre hazırlamış olduğu kitabını,
Hanefî mezhebi esaslarına göre yeniden uyarlamıştır. Eserde, Bâkî'nin dinî meselelerdeki
engin bilgisini görürüz. Eserin 1579 yılından önce tercüme ettirildiği bilinmektedir. Söz
konusu eserde, Bâkî'nin üslûbunun akıcılığını ve tabiîliğini hemen görebiliriz.
Eserin sadece tercüme olmadığı, eserde yazarın kendi tefsir ve yorumlarının da
bulunduğu "terceme ve tefsìri bÀbında fermÀn-ı èÀlì şeref-ãudÿr bulub" (Bâkî, 1599, vr.3a)
ibaresinden anlaşılmaktadır. Nitekim Me’âlimü’l-Yakîn’i değerlendiren araştırmacılar, bu
eserin çeşitli ilave ve çıkarmalar ve yapılan kısmi değişikliklerden dolayı telif eser
sayılabileceğini ifade etmektedirler (Doğan, 1998: 37).
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Bâkî, tercümeyi yaparken en doğru yolun anlaşılır bir dil kullanmak olduğunu
söyler. Gerçekten eserin mukaddime kısmı hariç tutulursa, genellikle sade bir dil
kullanılmıştır.
Bununla birlikte zaman zaman metnin değişik yerlerinde ağdalı bir üslup görürüz.
Buralarda Bakî, kelimeleri ve söz sanatlarını ustalıkla kullanır; kısacası kimi zaman
normal anlatımı bırakıp şairlik kudretini hissettirir:
“El-óaú ol kitÀb-ı müsteùÀb bir semen-i ruòsÀr-ı müşgìn-niúÀbdur ki elfÀô-ı ÀbdÀrı
güftÀr-ı şìrìn-sencÀn-ı nÀdier-gÿy gibi cÀnfezÀ ve maèÀnì-i leùÀfet-şièÀrı òande-i gülèiõÀrÀn-ı güşÀde-rÿy gibi rÿó-baòş ve revÀn-ÀsÀdur.” (Bâkî, 1599: vr.2b)
“Andan melèÿn yaúlaşduàı gibi ResÿlullÀh ãallallÀhu èaleyhi ve sellem ÒÀriå bin
Ôamme’nüñ óarbesin aldı. daòı úarşu varub bir óarbe çaldı. Laèìn-i bed-girdÀr zìn-i
semend-i istikbÀrdan zemìn-i õillet ü òasÀra depesinin üzerine gelüb birúaç kerre
tekerlendi ve çehre-i idbÀr ve ãÿret-i murdÀrı àubÀr-ı òÀkdÀn-ı òacÀletle òÀksÀr oldı.”
(Bâkî, 1599: vr.75b)
“Henÿz nÀme-i nÀmìye naôar itmedin lehìb-i dÿzÀò nehìb-i Àteş-i àaøabından
dÿdmÀn-ı eflÀke dil uzadub şerÀre-ãıfat yirinden ãıçradı. Orada İbn-i MilóÀn óaøretinüñ
şuèle-i şemşìr-i şehÀdetle nÀme-i vücÿdın nÿr idüb nÀm-ı şerìfin dìvÀn-ı şühedÀya mesùÿr
itdi.” (Bâkî, 1599: vr.83a)
Bâkî, eserinde kimi zaman da araya beyitler yerleştirir:
“…ìrÀdı mÿcib-i melÀl olan fuøÿl-i aúvÀl ve tefÀãìl-i bì-meéÀlden tecrìd úılınub
şürÿó ve óavÀşì-i muèteberede mevcÿd olan kelimÀt ehl-i taóúìúden baèøı muúaddemÀt-ı
nÀfièa ve ecvibe-i dÀfièa ilóÀú ve iøÀfet olındı. BEYT:
ZevÀéidden úılub teftìó ü tehõìb
FevÀéidden úılmadum naúş u teõhìb (Bâkî, 1599: vr.3a)
Eserin müellifi olan Kastallânî amelde Şafii Mezhebindendir. Bâkî'nin mensup
olduğu çevre ise çoğunlukla Hanefi mezhebindendir. Bâkî bu hususu göz önünde
bulundurarak, Müellifin Şâfi mezhebine göre yaptığı fıkhî izahları, tercüme sırasında
Hanefi mezhebinin görüşlerine uyarlamıştır. Birçok yerde de tüm mezheblerin görüşlerine
yer vermiştir.
“İmÀm MÀlik’den àayrı eéimmenüñ meõheblerinde óımÀr ehlinüñ eti mekrÿhdur.
AmmÀ óımÀr-ı vaóşì ki yaban eşegidür, anuñ eti bi’l-ittifÀú mekrÿh degüldür ve at eti İmÀm
ŞÀfièì ve ekåer èulemÀ meõheblerinde mübÀódur, yimek cÀéizdür. AmmÀ meõheb-i eãaóó ki
İmÀm Ebì Óanìfe raóimeóullÀh meõhebidür anda at eti daòı mekrÿhdur.” (Bâkî, 1599:
vr.106a) Görüldüğü gibi Baki, Hanefi mezhebinden bahsederken onu “esahh” yani “en
sahih mezhep” olarak niteler.
Bununla birlikte eserde gereksiz bulduğu yerleri ve uzun haşiyeleri çıkarmış;
lüzumlu gördüğü yerlere de îzâh getirmeye çalışmıştır:
“KebÀå diyü misvÀk itdükleri aàacuñ yimişine dirler. Baèøılar yapraàına dirler
dimişlerdür. AmmÀ İsmÀèìl bu sözi begenmemişdür. Óaúìúat budur ki õikr olınan aàacuñ
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adı erÀkdür. Mìvesine berìr dirler. KemÀlin bulub úararduàı zamÀnda kebÀå dirler dimişdür.
İbn-i Eåìr NihÀye’sinde ResÿlullÀh ãallallÀhu èaleyhi ve sellem ceõebi severdi dimişdür. Ve

cezeb cìmüñ ve õÀluñ fetóalarıyla òurmÀ aàacuñ çaú ucında bir yenür yiri vardur, aña
saómu’n-naòl dirler.” (Bâkî, 1599: vr.248a-b)
Bâkî, eseri tercüme ederken, sanki telif ediyormuşçasına yeni bir araştırmaya
girmiştir. Birçok fetva, hadis ve siyer kitaplarına başvurmuş, en sahih rivayetleri kendine
ölçü edinmiştir. Zaman zaman metnin içindeki birçok olay ve kişi hakkında sayfanın yan
tarafına dipnotlar düşmek suretiyle bilgiler de vermiştir:
“Óaøret-i Óamza raêiyallÀhu èanh úarşu varub berú-ı şemşìr-i düşmen-sÿzile
òırmen-i vücÿdına Àteş ãalub óÀãıl-ı ÀmÀl-i bì-meéÀlin feøÀ-yı fenÀda berbÀd eyledi. Vaóşì
andan görinmez belÀ gibi bir ùaş ardında ãaúlanub Óaøret-i Óamza raêiyallÀhu èanh yanına
uàraduàı gibi óarbesin atdı.” (Bâkî, 1599: vr.72b).
Burada sayfanın yan tarafında metinden bağımsız olarak “Vahşi” hakkında şu
bilgilere yer verilmiştir: “Vaóşì bir kimesnedür ki Uóud àazÀsında daòı ìmÀna gelmemişidi.
Óaøret-i Óamza’yı şehìd itdi. ÌmÀna geldükden ãonra Yemen diyÀrında nübüvvet daèvÀsın
iden Müseylimetü’l-KeõõÀb’ı úatl itdi.” (Bâkî, 1599: vr.72b).
Eserin asıl konusu Hz. Muhammed’in hayatıdır. Hz. Peygamber manevî ve beşerî
konumuyle geniş bir çerçeve içinde ele alınır. Kitaba eserin yazılma sebebi, kimin
yazdırdığı, eseri tercüme ederken nasıl bir yol izlediğini anlattığı mukaddime ile başlanır,
daha sonra âlemin ve Âdem'in yaratılışı ile devam edilir. Ruhlar âlemi, ilk yaratılan ruhun
Hz. Muhammed'in ruhu olduğu, kâinatın O'nun nurundan yaratıldığı, Âdem ve Havva'nın
macerası, İblis'in Âdem'e secde etmeyişi, Hz. Peygamberin henüz ruhlar âlemindeyken
peygamber kılındığı, nübüvvet silsilesinin son halkası (hâtemü'l-enbiyâ) ve devamı olduğu,
şeceresi ve nesebi... delillerle ve detaylı bir biçimde anlatılır. Hz. Peygamber dünyaya
gelmeden iki ay önce vuku bulan fil vakası anlatıldıktan sonra Peygamberimizin hayatına
geçilir. Doğumu, çocukluğu, vahyin gelişi, tebliği, mücâdelesi, hicreti vb. kronolojik olarak
anlatılır.
Kitap, bir mukaddime ve on maksat üzerine tertip edilmiştir. Bu on maksatta
işlenen konular sırasıyla şöyledir :
I. Maksat: Hz. Peygamber henüz ruhlar âlemindeyken kendisine nübüvvet
vazifesinin verilmesi,
II. Maksat: Kurân-ı Kerîm, Tevrat, İncil, Zebur ve diğer suhuflardaki Hz.
Peygamber'in özellikleri; çocukları, eşleri, kardeşleri, amcaları, hizmetkarları, akrabaları,
tebliğ mektupları, gelen elçiler, evcil hayvanları ve savaş aletleri.
III. Maksat : Peygamberimizin yaratışındaki mükemmelliği, fizikî ve ruhî
güzelliği, yüce ahlâkı,
IV. Maksat : Peygamberliğini doğrulayan mucizeleri,
V. Maksat : İsrâ, Miraç olayı ve diğer peygamberlerden farklı olarak Cenab-ı
Allah’la mükâlemesi.
VI. Maksat : Kurân-ı Kerîm'deki nübüvvetle ilgili âyetlerin îzahı,

sosyal bilimler araştırmaları dergisi 2010/1

139

Bâkî’nin Me’âlimü’l-Yakîn Adlı Mensur Eseri
VII. Maksat : Hz. Peygamber'in sünnetine uyma, ashabını ve etbâını sevmenin
önemi ve salat ü selam getirmenin faziletleri.
VIII. Maksat : Tıbb-ı Nebevî (Hz. Peygamberin hastaları tedavî metodu), rüyaları
tabir etmesi, gelecekten ve gaybdan haber vermesi.
IX. Maksat : Hz. Peygamber'in yaptığı zikirler; itaat ve ibâdet hayatı.
X. Maksat : Hz. Peygamber'in vefatı.
İstanbul kütüphanelerinin yanı sıra, Anadolu ve yurtdışı kütüphanelerinde de
eserin nüshalarına rastlanması; bu eserin çok okunmuş bir eser olduğunu ortaya koyar.
Ayrıca Me’âlimü’l-Yakîn, 1898 yılında İstanbul'da iki cilt halinde bastırılmıştır;
ama yapılan baskının yazmalardan çok farklı ve yanlışlarla dolu olduğunu da belirtebiliriz.
Mealimü’l-Yakin’in yurtiçinde tespit edilen el yazma nüshaları aşağıda tablo
olarak verilmiştir.

BULUNDUĞU
MERKEZ

BÖLÜM

DEM.
NO

VARAK

1

Atıf Efendi Küt.

Atıf Efendi bölmesi

1743

116 vr.

-

21 st;
200x125150x80

2

Edirne Selimiye Küt.

-

464

-

923
(1517)

-

3

İstanbul Üniversitesi
Küt.

İbnü'l-Emîn bölmesi

1477

-

-

-

4

Kayseri Raşid Efendi
Küt.

Raşid Efendi

-

472 vr.

-

-

5

Kayseri Raşid Efendi
Küt.

Raşid Efendi

692

472 vr.

1008
(1599)

6

Manisa
Halk Küt.

İl

-

1287

250 vr.

1071
(1660)

7

Manisa
Halk Küt.

İl

-

1288

1 c.
vr.)

8

Nuruosmaniye Küt.

Nuruosmaniye
Koleksiyonu

3253

1b-323b;
324b-613a
vr.

987
(1579)

9

Nuruosmaniye Küt.

Nuruosmaniye
Koleksiyonu

3257

1 c.
vr.)

(709

1120
(1708 )

10

Nuruosmaniye Küt.

Nuruosmaniye
Koleksiyonu

3258

1 c.
vr.)

(531

933
(1525)

140

(477

İSTİNSAH
TARİHİ

1018
(1609)

İLAVE
BİLGİLER

31 satır;
195;208x
115
27 satır;
283x183;
220x122
33 satır;
285x185;
218x117
Talik
25 st;
323x210220x107;
Nesih
25 st;
298x195218x115
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-

31 st;
300x195262x107;
Talik
27 st;
295x193220x118;
Nesih
25 st;
293x192213x113;
Nesih
27 st;
282x165212x97;
Nesih
-

-

-

-

987
(1579)

-

11

Nuruosmaniye Küt.

Nuruosmaniye
Koleksiyonu

3259

1 c.
vr.)

(382

12

Nuruosmaniye Küt.

Nuruosmaniye
Koleksiyonu

3254

237 vr.

1082
(1671)

13

Nuruosmaniye Küt.

Nuruosmaniye
Koleksiyonu

3255

292 vr.

-

14

Nuruosmaniye Küt.

Nuruosmaniye
Koleksiyonu

3260

1 c.
vr.)

15

Süleymaniye Küt.

Ayasofya

3157

614 vr.

16

Süleymaniye Küt.

Esad Efendi

440

(632

1161
(1748)

-

17

Süleymaniye Küt.

Fatih

4295

289+257 vr.

18

Süleymaniye Küt.

Fatih

4294

364 vr.

-

-

19

Süleymaniye Küt.

Fatih

4293

231 vr.

1136
(1723)

20

Süleymaniye Küt.

Hacı Mahmud Efendi

4325

525 vr.

-

-

21

Süleymaniye Küt.

Hacı Mahmud Efendi

4326

497 vr.

-

-

22

Süleymaniye Küt.

Halet Efendi

65

555 vr.

23

Süleymaniye Küt.

Hamidiye

402

2 c.
316+358 vr.

976
(1568)
1008
(1599)

24

Süleymaniye Küt.

Hüsrev Paşa

375

329 vr.

-

-

25

Süleymaniye Küt.

İzmir

752

389 vr.

-

-

2 c.
216-324 vr.

-

Süleymaniye Küt.

Laleli

2024

2 c.
351+160 vr.

29

Süleymaniye Küt.

Pertevniyal

710

12+549 vr.

30

Süleymaniye Küt.

Reisülküttab

710

12+549 vr.

31

Süleymaniye Küt.

Şehid Ali Paşa

1858

337 vr.

1261
(1845)
1089
(1678)
1070
(1660)
1017
(1608)
1017
(1608)
-

32

Süleymaniye Küt.

Yazma Bağışlar

770

115 vr.

-

27 St;
320x175;220
x100

26

Süleymaniye Küt.

Kılıç Ali Paşa

755

27

Süleymaniye Küt.

Laleli

666

108 vr.

28

33

Süleymaniye Küt.

Yeni Cami

900

427 vr.

986
(1578)

34

Süleymaniye Küt.

Yazma Bağışlar

3142

-

-

35

Topkapı Sarayı Küt.

Bağdat Köşkü

258

584 vr.

36

Topkapı Sarayı Küt.

Bağdat Köşkü

259

255 vr.
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1060
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37

Topkapı Sarayı Küt.

Ahmed III Kitaplığı

488

446 vr.

38

Topkapı Sarayı Küt.

Ahmed III Kitaplığı

489

718 vr.

39

Topkapı Sarayı Küt.

Hırka-i Saadet

272

120 vr.

40

Topkapı Sarayı Küt.

Emanet Hazinesi

1150

723 vr.

41

Topkapı Sarayı Küt.

Bağdat Köşkü

257

608 vr.

42

Topkapı Sarayı Küt.

Emanet Hazinesi

1150

723 vr.

43

Topkapı Sarayı Küt.

Hırka-i Saadet

272

2 c.
vr.)

1161
(1748)
977
(1569)
993
(1585)
977
(1569)
1167
(1754)

(120

-

-

-

-

-

Eser Üzerinde Yapılan Çalışmalar
Me’âlimü’l-Yakîn, bugüne kadar orijinal diliyle yeni harflere hiç aktarılmamış,
yani bilimsel bir neşri yapılmamıştır. Bununla beraber eser, konusu itibariyla sevildiğinden,
sadeleştirilerek ve kısaltılarak birkaç tane popüler neşri yapılmıştır:
Kastalani, el-Mevahibü’l-Ledünniyye Gönül Nimetleri (1967), Sad.: Adıdeğmez,
İstanbul: Sabah Neş.,
El-Mevahibu’l-Ledünniyye (1972), Çev.: İhsan Uzungüngör, Şerh: Mahmud
Abdülbaki, İstanbul: Semerkant Yay.
Mevahib-i Ledünniyye (1983), Çev.: H. Rahmi Yananlı, İst.:Divan Yay.
İlahi Rahmet Hz. Muhammed (1984), Çev.: Şair Abdülbaki, Sad.: İ. Turgut
Ulusoy, İstanbul: Hisar Yay.
Ayrıca eserle ilgili yapılan birkaç kısmî neşir (bitirme tezi) ve az sayıda dil
çalışmalarından tespit edebildiklerimizi asağıda kronolojik olarak sıraladık:
Ali Gümüş, Bâkî'nin Mevâhibü'l-Ledünniye Tercümesi (Me'âlimü'l-yakîn fi sîreti
Seyyidî'l-Mürselîn) Metin-indeks (1-24 yk.), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatı. Bitirme Tezi, Türkiyat Enstitüsü T 1510, 1974, 276 s.
İhsan Köse, Bâkî'nin Mevâhibü'l-Ledünniye Tercümesi (Me'âlimü'l-yakîn fi sîreti
Seyyidî'l-Mürselîn) Metin-indeks (25-50 yk.) İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatı. Bitirme Tezi, Türkiyat Enstitüsü T 1543, 1974, 29+223 s.
Gülşehri Öztürk, Bâkî'nin Mevâhibü'l-Ledünniye Tercümesi (Me'âlimü'l-yakîn fi
sîreti Seyyidî'l-Mürselîn) Metin-indeks (50-75 yk.) İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bitirme Tezi, Türkiyat Enstitüsü T 1555, 1976, 339 s.
Nazan Çankınlıgil, Bâkî'nin Mevâhibü'l-Ledünniye Tercümesi (Me'âlimü'l-yakîn fi
sîreti Seyyidî'l-Mürselîn) Metin-indeks (76-100 yk.) İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bitirme Tezi, Türkiyat Enstitüsü T 1584, 1975, V+280 s.
Refik Hekimoğlu, Bâkî'nin Mevâhibü'l-Ledünniye Tercümesi (Me'âlimü'l-yakîn fi
sîreti Seyyidî'l-Mürselîn) Metin-indeks (100-125 yk.), İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bitirme Tezi, Türkiyat Enstitüsü T 1703, 1975, V+335 s.
Mehmet Yılmaz, Bâkî'nin Mevâhibü'l-Ledünniye Tercümesi (Me'âlimü'l-yakîn fi
sîreti Seyyidî'l-Mürselîn) Metin-indeks (125-150 yk.) İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bitirme Tezi, Türkiyat Enstitüsü T 1724, 1976, VI+285 s.
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İsmail Hakkı Turhan, Bâkî'nin Mevahibü'l-Ledünniye Tercümesinde Karmaşık
Birleşik Cümle Tipleri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1992.
Ruşen Deniz, Bâkî'nin Me'alimü'l-Yakin fi-Sireti Seyyidi'l-Mürselin Adlı
Eserindeki Tümlem Birleşik Cümleler, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1993.
SONUÇ
Türk edebiyatında çok önemli bir yeri olan Bâkî’nin hayatı ve edebî yönü ile ilgili
birçok çalışma yapılmıştır. Ancak Bâki’nin mensur eserlerinden biri olan Me’âlimü’l-Yakîn
ile ilgili bilimsel çalışma yok denecek kadar azdır. Eser, siyer alanında ilahiyat
çalışmalarına kaynak teşkil ettiği gibi, Türk klâsik edebiyatında da Bâkî ve devrini
yansıtması bakımından fevkâlede önemlidir. Bu eserin, hacimli olmasına rağmen en kısa
sürede bilimsel neşri ortaya konmalı, daha sonra da üzerinde yapılabilecek çeşitli
çalışmalara imkan vermelidir.
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