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Öz
Klasik Türk şiirinin en parlak devri XVI. yüzyıl, bu asrın ilim, sanat 
ve edebiyat merkezi İstanbul, İstanbul’da devrin en büyük şairi de 
Bâkî’dir. Devrinde “Sultânu’ş-şu’arâ” olarak tanınan Bâkî’nin şiirleri, 
özellikle de gazelleri, Dîvân’ının yazma nüshalarından başka yüzlerce 
şiir mecmuasına da kaydedilmiştir.
Şiir mecmualarında ve mecmualar kadar olmasa da kimi Dîvân nüs-
halarında Bâkî’nin yayımlanmamış şiirleri çıkabilmektedir. M. Fatih 
Köksal’ın şahsî kütüphanesinde bulunan bir Bâkî Dîvânı nüshasında, 
şairin bilinmeyen 6 gazel, 1 kıt’a, 13 matla-müfred olmak üzere 20 
şiiri mevcuttur. Köksal nüshasının ilginç bir özelliği de, derkenarla-
rında, bazılarının adı kaynaklarda geçmeyen 17 şairin 24 naziresinin 
kaydedilmiş olmasıdır.
Bu makalede, Bâkî’nin, kimi şiir mecmualarında yer aldığı hâlde 
Dîvân nüshalarında yer almayan şiirlerinin varlığına dair değerlen-
dirmeler yapıldıktan sonra söz konusu Dîvân nüshası tanıtılacak 
ve neşredilmemiş 20 şiirin transkripsiyonlu metni yayımlanacaktır. 
Dîvân nüshalarında bulunmayan ancak kimi çalışmalarla gün yüzüne 
çıkarılmış şiirlerin ise matla beyitlerine yer vermekle yetinilecektir.
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Giriş

Türk edebiyatının, hususiyle de klasik Türk edebiyatının en önde gelen şa-
irlerinden olan Bâkî (ö. 1008/1600), başka eserleri de bulunmakla birlikte 
Dîvân’ı ile şöhret bulmuştur. Bâkî Dîvânı ilk defa 1276’da (1859) pek çok 
yanlışla birlikte yayımlanmıştır. Öneminden dolayı öteden beri dikkatleri 
üzerinde toplayan Bâkî, Batı dünyasında da ilgi görmüş, Dîvân’ı “Robert 
Dvořák tarafından Almanya’daki bir kısım nüshaları üzerinden ve sadece 
gazelleri esas alınmak suretiyle yetmiş sayfalık bir önsözle yayımlanmıştır 
(Bâkî’s Diwân. Ghazalijjat, Leiden, I-II, 1908-1911)” (Çavuşoğlu, “Bâkî” 
540). Bâkî Dîvânı’nın yeni Türk harfleriyle karşılaştırmalı olarak yayımla-
nan ilk dîvân olmak gibi bir özelliği de vardır.1 Sadettin Nüzhet Ergun, dev-
rinin imkânları ölçüsünde birçok nüshayı karşılaştırmak suretiyle başarılı 
bir çalışmaya imza atarak 1935 yılında eserin Latin harfleriyle ilk baskısını 
yapmıştır. Sabahattin Küçük tarafından önce doktora tezi olarak hazırla-
nan Bâkî Dîvânı (1982), aynı yazar tarafından ikisi basılı (1994, 2019), 
diğeri e-kitap (tarihsiz) olmak üzere üç kez yayımlanmıştır.2 Bundan başka 
eser üzerine gerek yurt dışında gerek Türkiye’de seçmeler hâlinde (Ham-
mer-Purgstall; Şemseddin Sâmî; Abdülbaki; Ergun, Türk Şairleri; Uraz; 
Olgun; Köprülü; Yesirgil; Eyüboğlu; Timurtaş; İpekten; Küçük, Seçmeler; 
Çavuşoğlu, Bâkî ve...; Doğan; M. Kaplan, Macit, Söz..)3 ve/veya popüler 
denilebilecek bazı yayınlar da (F. Öztürk, Bâkî Dîvân; Kanar) yapılmıştır. 
Furkan Öztürk’ün doktora tezi olarak hazırlayıp (2007) sonradan yayımla-
dığı iki ciltlik Bâkî Dîvânı Sözlüğü’nden de (2017) söz etmek gerekir.

Bir Karmaşa: Şiir Mecmuaları ve Dîvân Nüshalarında Bâkî Şiirleri

Bâkî’nin Dîvân’ında bulunmadığı hâlde şiir mecmualarında yer alan çok 
sayıda şiiri vardır. Bu kısmen diğer dîvân şairleri için de geçerli bir husus 
olsa da Bâkî’nin bu tür şiirlerinin pek çok mecmuada ve çok sayıda bulun-
ması ayırt edici ve ilginç bir özelliktir. Öyle ki sadece bu hususta yapılan 
yayınlar bile küçük bir bibliyografya oluşturacak yoğunluktadır (Zülfe; Taş; 
Öztürk-Fidan; Kesik, “Bir Yazmadan”; Kesik, “Bazı Şiir”; Kesik, “Bazı Şiir 
... 2”; Kesik, “Bâkî’nin”; Bahadır; Köksal; Kılıç-Çelik; H. Kaplan; Kacar). 
Bu çalışmalardaki şiirlerin Bâkî’ye aidiyeti, tartışmaya açık bir konu olsa da 
sonradan ortaya çıkarılan bu şiirlerin büyük çoğunluğunun ona ait olması 
kuvvetle muhtemeldir. En azından Bâkî’ye ait olmadığı kesin olarak tespit 
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edilmiş olanlar dışında kalanları aksi ispatlanana kadar Bâkî’nin şiiri olarak 
kabul etmek gerekir.

Bâkî’nin şiirlerinin bazı Dîvân nüshalarında da ciddi farklılıklar gösterdiğini 
biliyoruz. Bu hususta da iki önemli yayın yapılmıştır. İlkinde Beyhan Kesik, 
Kastamonu İl Halk Kütüphanesi 2735 numarada kayıtlı Bâkî Dîvânı nüs-
hasını tanıtarak bu nüshada yer aldığı hâlde Küçük neşrinde bulunmayan 
biri eksik 8 gazel ile muhtelif nazım şekillerinden 40 civarında ilâve beyti 
neşreder (Kesik, “Bir Yazmadan”). Hasan Kaplan da yayımladığı hacimli 
makalesinde, Bâkî’nin yayımlanmamış şiirlerine dair yapılan yayınlardaki 
şiirlerin ayrıntılı bir analizini yaptıktan sonra Dîvân’ın İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi Kütüphanesi Atatürk Kitaplığı K. 779’da kayıtlı nüshasında 
bulunan 23 gazeli yayımlar. Bunların 7’si sadece Ergun neşrinde yer alırken 
16’sı Ergun ve Küçük neşirlerinde bulunmamaktadır.

Bugüne kadar yapılan Bâkî Dîvânı neşirleri arasında en çok başvurulan 
çalışma Sabahattin Küçük’ün 12 yazma nüshayı değerlendirdiği yayınıdır 
(1994). Ergun’un, üçü kendi elinde, biri, Talat Çankırı [Onay]’da, diğerleri 
İstanbul’daki iki kütüphanede bulunan toplam 29 yazma nüshayı “tedkik”, 
“gözden geçirmek” ve “karıştırmak” (Ergun, Bâkî XIII) suretiyle yayımladı-
ğı Dîvân ise akademik çalışmalarda o kadar rağbet görmemiştir. Ergun’un 
“Benim tashihini yapmak ve bazı yazma nüshalarla matbu nüshaları karşı-
laştırmak suretiyle tabettirdiğim bu nüsha, münderecatı itibariyle diğer iki 
matbu nüshadan zengindir.” (Ergun, Bâkî X) diyerek kendi neşrinden önce 
yapılan İstanbul ve Leiden basımlarını da çalışmasında kullandığını ifade 
etmesine rağmen kullandığı yazma nüshaların hangileri olduğunu açıkça 
kaydetmemesi4 ve yer yer verdiği nüsha farklarında yazma nüshalar için sa-
dece “nüsha” tabirini kullanarak -mezkûr iki matbu nüsha dışında- şiirlerin 
kaynağını belirtmemiş olması, tenkitli metin neşri usulü açısından bu yayı-
nın ciddi bir nakısası durumundadır.5 Ergun neşrinde 556, Küçük neşrinde 
548 gazel mevcuttur. Basımı Küçük’ten 59 yıl önce yapılan Ergun neşrinde 
bu sayının fazla olması ilginçtir. Kullanılan nüshalara dikkat edildiğinde bu 
farkın önemli bir sebebinin Küçük’ün kullanmadığı Mızıkâ-yı Hümâyûn 
Destgâhları’nda yayımlanan İstanbul 1276 (1859) baskısını Ergun’un bir 
nüsha olarak kullanması olduğu söylenebilir.6

•Köksal, Bâkî Dîvânı’nın Yeni Bir Nüshası ve Bâkî’nin Dîvân Neşirlerinde Bulunmayan Şiirleri •



bilig
KIŞ 2023/SAYI 104

30

Bâkî üzerine yaptığı kayda değer çalışmalarıyla tanıdığımız Hasan Kaplan, 
Ergun neşrinde yer aldığı hâlde Küçük neşrinde bulunmayan bazı şiirler 
üzerine yaptığı araştırma sonucunda;

Bu incelemelerde basılı divanlarda yer almayan Bâkî mahlaslı şiir sa-
yısı 60 gazel, 3 tahmistir. Küçük (1994) baskısında ise Bâkî’ye ait 
kabul edilen gazel sayısı 548’dir. Bu sayıya 60 gazel ve Ergun (1935) 
baskısında yer alıp Küçük (1994) baskısında yer almayan 31 gazel de 
dâhil edildiğinde (Tüm bu şiirlerin Bâkî’ye ait olduğu kabul edildiği 
takdirde, zira bazı şiirlerin Bâkî’ye ait olmadığı açıktır.) Bâkî’nin ga-
zel sayısı 638’i bulacaktır. Bu sayı farklı mecmualar ve divan nüsha-
ları incelendikçe değişecektir. Bazı şiirlerin hatalı kayıt olduğu ortaya 
çıkarken bazı şiirlerin ise Bâkî’ye ait olduğu kesinlik kazanacaktır. 
(230)

tespit ve değerlendirmesinde bulunmaktadır. Bu, yukarıda da ifadeye çalış-
tığımız gibi diğer klasik şairlerin dîvânlarında -bu yoğunlukta- karşılaşma-
dığımız bir durumdur.

Burada sorulması gereken soru iki uçludur: İlki, Bâkî’nin Bâkî Dîvânı neşir-
lerinde yer almadığı hâlde şiir mecmualarında bu kadar çok sayıda şiirinin 
neden bulunduğu7; ikincisi de bazı Bâkî Dîvânı nüshalarında diğer nüsha-
larda bulunmayan yine çok sayıda şiirin neden yer aldığıdır.

Şiirlerin bulunduğu kaynaklar itibarıyla farklı sorulması gereken bu sorula-
rın cevaplarının sıhhati, mezkûr şiirlerin sahihliği hususunda da kayda değer 
olacaktır.

Öncelikle Dîvân neşirlerinde yer almadığı hâlde mecmualarda -hatta Dîvân 
neşirlerinde yer alanların bazıları da- yer alan şiirlerin bir kısmı gerçekte 
Bâkî’ye ait değildir. Bu çok önemli bir noktadır. Şiir mecmuası derleyici-
leri ve Dîvân’ı istinsah edenler başka şairlerin şiirlerini şu veya bu sebeple 
mecmualara veya Dîvân nüshalarına nakletmişlerdir. Bu, esasında öteden 
beri bilinen bir husustur. Bunu fark eden Ergun “Maamafih Bakî mahlâslı 
bütün manzumelerin bizim Bakî’ye aid olamayacağı da muhakkaktır. Nete-
kim Bâkî’ye atfedilen bir iki manzumenin başka şairlere de isnad edildiğini 
gördüm.” (Bâkî XIV) demektedir. Kaplan, mezkûr makalesinde bu hususu 
mûşikâf tespit ve değerlendirmelerle ortaya koymuştur. Buna göre Ergun 
neşrindeki 5, Küçük neşrindeki 2 şiir başka şairlere aittir (226). Yine Kap-
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lan’ın çalışmasında, çeşitli makalelerle şiir mecmualarında yer alıp Dîvân 
neşirlerinde bulunmayan şiirler olarak neşredilen kimi şiirlerin de aslında 
başka şairlere ait olduğu belirlenmiştir. Nitekim makalemize konu olan 
Dîvân nüshasındaki şiirlerden birinin de aşağıda görüleceği üzere Kemal 
Paşazâde’ye ait olduğu fark edilmiştir. Demek ki mecmua derleyicilerinin ve 
Dîvân müstensihlerinin -bilerek veya bilmeyerek- başka şairlere ait şiirleri 
mecmua ve Dîvân nüshalarına Bâkî’ye mal ederek almaları bu karmaşanın 
önemli bir sebebi olarak önümüzde durmaktadır.

Bize göre ikinci bir sebep de Bâkî’nin Dîvân’ını birçok kez ele alması; günü-
müz tabiriyile ifade edecek olursak Dîvân’ının bir nevi yeni baskılarını yap-
mış olmasıdır. Dîvân’ın ilk tertibini daha gençlik yıllarındayken Kanunî’nin 
emriyle oluşturduğu bilinmektedir (Ergun, Türk Şairleri II/699). Dîvân’ın 
997/1588’de, henüz Bâkî hayattayken istinsah edilen İstanbul Araştırmaları 
Enstitüsü Şevket Rado Yazmaları 84 numarada kayıtlı nüshanın sonunda 
şu kayıt, bu durumu teyit etmesi bakımından önemlidir: “Bâkî’nin en son 
cem ve ihtiyar eylediği nüshasından nakl olunup daha sonra mukabele olun-
du.” (Macit, “Dîvân”). Belli ki Bâkî, Dîvân’ını her yeniden tertip edişte bir 
yandan yeni yazdığı şiirleri ilave ederken bir yandan eski tertiplerdeki bazı 
şiirleri yeni tertipten çıkarmıştır.

Bu karmaşanın üçüncü ancak tali bir gerekçesi olarak başta kendisi gibi 
XVI. yüzyılın ikinci yarısında yaşayan çağdaşı Dellâkzâde Bâkî olmak üzere 
mahlastaşı diğer şairlerin şiirlerinin onun şiirleri arasına karışmış olması ih-
timalinden söz edilebilir. Kaynaklarda Dellâkzâde Bâkî’nin çok sayıda şiiri 
olduğunun kaydedilmesi, özellikle onunla ilgili böyle bir ihtimali güçlen-
dirmektedir.

Bu konuda son olarak şunu söylemek isteriz. Bu makale ve konuya dair daha 
önce yapılan çalışmalar, Bâkî Dîvânı’nın yeni bir tenkitli basımını zorunlu 
kılmaktadır. Son yıllarda yapılan bir çalışmada Dîvân’ın 144’ü Türkiye kü-
tüphanelerinde, 39’u yurt dışındaki kütüphanelerde olmak üzere 183 yaz-
ma nüshası tespit edilmiştir8 (Aktaş 884-891). Şu ana kadar hazırlanan en 
sağlam neşir olarak kabul edilen -ki bizce de öyledir- Küçük neşrinde 12 
nüshanın kullanıldığı ve Türkiye dışındaki yazmaların değerlendirilmedi-
ği düşünüldüğünde sadece Bâkî’nin sağlığında istinsah edilen nüsha sayısı 
20’ye yakın olan Bâkî Dîvânı’nın bütün tertiplerini içeren, mecmualarda ve 
bazı cönklerde bulunan şiirlerinin de -doğrudan Dîvân metnine alınmak-
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sızın ama Dîvân metninin arkasına ek olarak- dâhil edileceği bir külliyât 
hâlinde yayımı elzem görünmektedir.

Yeni Nüshanın Tavsifi, Muhtevası ve Dîvân Neşirlerinde Bulunmayan 
Şiirler

Nüsha Tavsifi

Bu çalışmaya konu olan Bâkî Dîvânı nüshası Prof. Dr. M. Fatih Köksal’ın 
şahsî kütüphanesinde bulunmaktadır.9

Koyu kahverengi, madalyon şemseli meşin cilt içindeki nüshanın zamanla 
düşen alt ve üst deffelerine yeşil bir kâğıt yapıştırılmıştır. Kapak içlerinde 
yeşil tonlu battal ebru bulunan ciltte mıklebin de sonradan düştüğü cildin 
fizikî durumundan anlaşılmaktadır. 129 yaprak tutarındaki nüsha, 180x105 
mm dış, 145x60 mm iç ölçülerinde, krem renkli, büyük kare çizgi filigranlı, 
az âharlı, bütün sayfaları altın suyu cetvelli kâğıda, çift sütun üzerine, her 
sayfada 17 satır olarak talik hatla yazılmıştır. İstinsah tarihi ve müstensihi 
belli değildir. Ancak III. Mehmed (saltanat dönemi: 1595-1603) için ya-
zılmış kasidelerin ve ondan bahseden bir gazelin varlığına nazaran bu nüs-
hanın Bâkî’nin son tertip ettiği Dîvân grubuna dâhil olduğu söylenebilir. 
Fizikî görünüm olarak XVII. yüzyıl istinsahına benzemektedir. İlk yaprak 
eksiktir. Orijinalinde bulunmayan yaprak numaraları, nüsha kütüphaneye 
girdikten sonra kurşun kalemle verilmiştir. Şiirlerin takibinden 30b-31a 
sayfaları arasında yaklaşık 8-9 yaprağın eksik olduğu anlaşılmaktadır.

Başı:

Ṣu gibi nār-ı ḳahrından erir bir demde Rūyīnten
Ṭoḳınsa şuʿle-i şemşīri nerm eyler Nerīmān’ı

Sonu:

Eger belāġat-i Bāḳī feṣāḥat-i Ḥāfıẓ
Biyābī ez-süḫan-ı şeyḫ ü güfte-i vāʿiẓ
Meşev be-cānib-i īşān demī çü men lāḥıẓ
Çü gül be-dāmen ez-īn bāġ mīborī Ḥāfıẓ
Çi ġam zi-naʿre vü feryād-ı bāġbān dārī
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Nüshanın Muhtevası

Elimizdeki nüsha da diğer Bâkî Dîvânı nüshaları gibi mürettep olmakla bir-
likte eserde birkaç kısa kasidenin gazeller arasında, terkîb-i bend ve terkîb-i 
bendlerin kasideler arasında yazılması gibi tertibe uymayan durumlar vardır. 
Farsça manzumelerin yazımında da bir dağınıklık görülmektedir. Farsça ga-
zeller Türkçe gazellerle aynı kafiye sırasında iken Farsça iki kısa mesnevi ile 
matla’lara “Müfredât-ı Fârisî” başlığı altında ve kasidelerle tahmisler arasın-
da; Farsça iki tahmise ise en sonda yer verilmiştir.

Dîvân’daki toplam 588 adet şiiri dillerine göre tasnif ettiğimizde ortaya çı-
kan dağılım şöyledir:

Türkçe şiirler: İkisi eksik 27 kasîde, 11 kıt’a, 1 mesnevî, 2 terkîb-i bend, 
1 tercî’-i bend, 1 muhammes, biri eksik 2 tahmîs (Muḥibbī ve Selīmī’nin 
gazellerini), 465 gazel, 23 kıt’a, 37 matla’ ve müfred olmak üzere 570 şiir. 3 
Türkçe gazel mükerrer yazılmıştır.

Farsça şiirler: 2 mesnevî (Her ikisi II. Selîm övgüsünde biri 2, diğeri 6 beyit), 
2 tahmîs (ikisi de Hâfız’ın gazelini), 10 gazel, 4 matla’ olmak üzere toplam 
18 şiir.

Nüsha tavsifinde ifade edilen tahmisler ve gazeller kısmındaki eksiklikler 
göz önüne alındığında, nüshanın ilk hâlinde 490 civarında gazel bulundu-
ğu, toplam şiir sayısının da 710 olduğu tahmin edilebilir.

Köksal nüshasında, Ergun neşrinde bulunmayan: 10 gazel, 1 kıt’a, 18 mat-
la’-müfred: toplam 29 şiir; Küçük neşrinde bulunmayan 18 gazel, 2 kıt’a, 19 
matla-müfred: toplam 39 şiir; hiçbir çalışmada geçmeyen, ilk defa burada 
yayımlanan: 6 gazel, 1 kıt’a, 13 matla-müfred: toplam 20 şiir mevcuttur.

Dîvân’ı hem Bâkî Dîvânı nüshaları özelinde hem de genel olarak dîvân istin-
sahı geleneği çerçevesinde farklı kılan bir özellik de derkenarlarda, Bâkî’nin 
bazı şiirlerine yazılmış nazirelere yer verilmiş olmasıdır. Bu nazirelerden üçü 
ʿUlvī’ye aittir. Ḳāniʿī-i Saḳızī, Muḥibbī, Ḫayālī ve Ümīdī’nin ikişer, diğer 
şairlerin birer naziresi kaydedilmiştir. Müstensihe göre bu 17 şair ve bunla-
rın Bâkî’ye nazire yazdıkları şiirlerin kafiye ve/veya redifleri şöyledir:

‘Azmī (73b: “-yı söyletseñ” redifli şiire nazire); Dāʿī (89a: “-uñ ucından” 
redifli şiire nazire); Ḫayālī (81a: “-īl” kafiyeli şiire nazire; 97b: “-e ṣu” redifli 
şiire nazire); Ḳāniʿī-i Saḳızī (101b: -ānuña kafiye-redifli şiire nazire; 54b 
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“-ārı gör” kafiye-redifli şiire nazire); Keyfî (104b “-āmına” kafiye-redifli şii-
re nazire); Lisānī (55a: “-ārı görsünler” kafiye-redifli şiire nazire); Muḥibbī 
(Sultân Süleymân) (105a “-āmına” kafiye-redifli şiire nazire; 109a: “-dur 
yine” redifli şiire nazire) Sāʿī (110b: “-ūya” kafiye-redifli şiire nazire); Ṣābırī 
(104b: “-āmına” kafiye-redifli şiire nazire); Ṣādıḳ (111a: “-āda” kafiye-redifli 
şiire nazire); S- 

ānī (105a: “-āmına” kafiye-redifli şiire nazire); Sūzī (109b: 
“-ādur yine” kafiye-redifli şiire nazire); Sūzī-i Saḳızī (36a: “kendidür” redifli 
şiire nazire); Tīġī (77b: “Devr-i laʿlüñden…” diye başlayan “-ek” kafiyeli 
şiire nazire); ʿUlvī (62b: “-aramaz” kafiye-redifli şiire nazire; 63a: “-āremüz”  
kafiye-redifli şiire nazire; 76b: “-etüñ” kafiye-redifli şiire nazire); Ümīdī 
(71b “-enüñ” kafiye-redifli şiire nazire; 73b: “-ābuñ” kafiye-redifli şiire nazi-
re); Veysī (89b: “ucından” redifli şiire nazire).

17 şaire ait bu 24 nazirenin Bâkî’nin takipçilerini tespit noktasında değerli 
kayıtlar olduğu izahtan varestedir. Ayrıca bu şairlerin bazılarının edebiyat 
tarihimizce meçhul kimseler olması bu metinleri daha önemli kılmaktadır. 
Şöyle ki; kaynaklar XIX. yüzyıla kadar Türk edebiyatında ʿ Azmī mahlaslı bir 
şairden söz etmiyorlar. Bu ʿAzmī’nin bilinmeyen bir şair olduğu anlaşılıyor. 
XVI ve XVII. yüzyıllarda yaşamış Ḳāniʿī mahlaslı iki şair biliniyorsa da bu 
mahlasta “Sakızlı” bir şaire rastlanmadı. Bâkî’yi tanzir eden şairler arasında, 
biri “Sūzī-i Saḳızī” olarak tefrik edilen iki Sûzî var. Sakızlı olanın başka biri 
olması kuvvetle muhtemeldir.

Metinler

Bu çalışmada, daha önce hiçbir kitap veya makalede yayımlanmamış, ilk 
defa burada yayımlanacak olan şiirler tam metin olarak verilecek, Küçük 
ve/veya Ergun neşirlerinde bulunmayan ancak sonradan yazılan bazı ma-
kalelerde de yer aldığını tespit ettiğimiz şiirlerin ise sadece matla beyitleri 
kaydedilerek ilgili çalışmalara atıf yapılmakla yetinilecektir. En sonda da 
Dîvân’ın derkenarlarına yazılan nazire şiirlerle Bâkî’nin bu nazirelere esas 
olan şiirlerinin matla beyitlerine yer verilecektir.
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Daha Önce Herhangi Bir Yerde Bâkî’ye Ait Olarak Yayımlanmamış Şiirler

Gazeller

-1-10

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün

1 Bir perī-peyker güzel şāh-ı11 cihāndur kāse-bāz
 Nice ṣūretde12 görinür dil-sitāndur kāse-bāz

2 Āşiyān-ı bülbül-i cāndur elinde kāsesi
 Bir yüzi gül ḳāmeti serv-i revāndur kāse-bāz

3 Mihr-i gerdūna işāret eyle[se] barmaġ ile
 Dönderür bir āfet-i devr-i zamāndur kāse-bāz

4 Kāse gibi kelle-i ʿuşşāḳı gerdān eyleyen
 Fitne-i devr-i zamān āşūb-ı cāndur kāse-bāz

5 Ṣanma destinde ṭabaḳ şāḫ-ı gül üzre Bāḳiyā13

 Nāliş eyler bülbül-i bāġ-ı cināndur kāse-bāz

-2-14

mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün

1 O beş kāfūr[ī] şemʿa ʿanberīn dāġ oldı çün revnaḳ
 Gören pervāne dil lāyıḳ-durur dirse aña elyaḳ

2 Yed-i beyżāʾ-i Mūsā’dur meger kim pençesi yārüñ
 Kim oḳur āyet-i “innī enallāh”ı15 gö[r]en el-ḥaḳ

3 Vücûdı levḥasında gör o mihr-i ʿālem-ārānuñ
 Kef[i] bir şems ü [māh-ı nev] 16 benānı anca beş barmaḳ

4 Yumup açınca el ol ḫusrev-i ḫāver didi iller
 Nice beş māh-ı nev bir āfitāb-ı ʿālemi ḳoçmaḳ

5 Kef-i dildāra fi’l-cümle olurdı anı beñzetmek
 Eger māh-ı tamāma beş hilāli eyleseñ mülḥaḳ
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-3-17

fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün

1 Ḳanda gitseñ nice meh-pāreye uġrar yoluñ
 Misl ü mānendi ʿaceb var mıdur İstanbul’uñ

2 Pādişāhum nice yıldur yiler üftādelerüñ
 Ḳapuda yoḳlaması ʿādet iken maʿzūlüñ

3 Dāġlarla pür iken sīne cebe ṣatma bize
 Sende mi bulınur ey ḫ˘āce bir iki pūluñ

4 Kim görürse seni bu ṭarz-ı levendāne ile
 Cān u dilden nice olmasun efendi ḳuluñ

5 Dīde-i ḥasret-ile ḫāk-i rehüñde nigerān
 Ḳoma Bāḳī ḳuluñı eyle şehā maḳbūlüñ

-4-18

fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün

1 Ḫānemüz yümn-i ḳudūmuñla gülistān itdüñ
 Ġonca-i baḫtumı açduñ beni ḫandān itdüñ

2 Vādī-i ġuṣṣada pūyān iken āvāre göñül
 Ḫānḳāh-ı kerem-i luṭfuña mihmān itdüñ

3 Naẓar-ı merḥametüñ olalı seyl-i eşke
 Çeşm-i aʿdāyı ʿaceb derd-ile giryān itdüñ

4 Luṭfuñ ābād ideli ḳalb-i ḫarāb-ābādı
 Ḥāsidüñ ḫāṭır-ı maʿmūrını vīrān itdüñ

5 İltifātuñla cihān mülkine ṣıġmaz Bāḳī
 Bir gedā iken o bī-çāreyi sulṭān itdüñ

-5-19

mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün

1 Gelür ṭaʿnı raḳībüñ cāna müşkil
 Yüzin görmek anuñ cānā ne müşkil
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2 Döker ol şūḫ ḳanum yire ṭurmaz
 İçer ḳanumı ḳana ḳana müşkil

3 Göñül āsān irem dir zülf-i yāre
 Görinmez murġ dām u dāne müşkil

4 İşümi ʿaḳd-ı zülfüñde ḳılur pīç
 Revā mı pādişāhum şāne müşkil

5 Viṣālüñ-çün neler çekmişdi Bāḳī
 Dimezse ṭañ mı ol hicrāna müşkil

-6-20

mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün

1 Gül-i ḥamrāda ṣanma jālelerdür naḳş-ı gülşende
 ʿAraḳ-rīz oldı ḫaddüñden olup ey ġonca şermende

2 Aṣılup ḳarşuña kimse gögüs germezdi ey māhum
 Eger āyīneveş yüz gösterici olmasañ sen de

3 Getür āyīne-i ruḫsāruñ aġzuma inanmazsañ
 Helāk oldum şehā bu zehr-i hicrānuñla ben bende

4 Beni dūr eyledüñ çün cennet-i kūyuñdan ey ḥūrī
 Hele gendüm nice ādem diyem bildüm bugün ben de

5 Nigāruñ zülfi vü ḫāli degüldür fitneden ḫālī
 Buradan Bāḳī’nüñ ḥāli olupdur key perākende

Kıt’a

-1-21

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün

1 Çünki ḥükm-i ḳādir-i ḳayyūm-ı ḳassām-ı ezel
 Taḫt-ıla [tā] taḥta-i tābūtı taḳsīm itdi[ler]

2 Baḫtı gör kim taḥta-i tābūta bindi Bāyezīd
 Taḫtı bir şāh-ı Selīmü’ṭ-ṭabʿa teslīm itdi[ler]
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Müfred ve Matlalar

-1-22

mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün

Cenāb-ı mey görinmez gözlere cism-i laṭīf oldı
Mey-i engūrı tenhāca ṣıḳar ʿālem ẓarīf oldı

-2-23

mef ’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün

Beñzetme ṣaḳın kendüñi ḫāk-i reh-i yāre
ʿĀşıḳları ey sürme seni yola çekerler

-3-24

fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün

Yāre kes sīneme cānā beni ġarḳ eyle deme
Bir nişānuñ ola varduḳda diyār-ı ʿademe

-4-25

fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün

Terk-i ser eyledi dil ḳoçmaḳ içün sīm-tenüñ
Başdan geçmese ḳoçmazdı seni pīrehenüñ

-5-26

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün

Böyle miydi ʿahd ü peymānuñ bizümle ey felek
Cām-ı mey ola şikeste ḳahve fincānı dürüst

-6-27

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün

Tāze tāze dāġlar cānā dil-i maḥrūrda
Gūyiyā birḳaç ḳızarmış kirdedür tennūrda
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-7-28

mef ’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün

Ṣabr it şarāb-ı telḫe diyü ḳılma baña cebr
Muḥtāc-ı merr-i ṣāfīye olmaz müfīd ṣabr

-8-29

mef ’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün

Çeşmüñ esīri nergis-i gülşende ḳılsa seyr
Aña ne ʿayn diye bilür dil-berā ne ġayr

-9-30

fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl

Mey-i laʿli ṣun sāḳiyā bī-direng
Şitāb üzredür çarḫ-ı pīrūze-reng

-10-31

mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün

Ḫurūş itsem ten-i zerd-ile gūyā şīr-i ġarrānam
Ney-i nālān benüm yanumda bir ḳara ḳulaġumdur

-11-32

mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün

Didi dil-ber cefā deştinde ben yollar keser şīrem
Ḫam-ı zülf-i siyehkārum benüm ḳara ḳulaġumdur

-12-33

mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün

Dil-ārā ḳāmeti şimşāda nisbet şāḫ-ı ṭūbādur
Nihāl-i ḳadd-i dil-ber ḥaḳ bu kim aʿdādan aʿlādur

-13-34

mef ’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün

Her bir varaḳından sebaḳ al berg-i ḫazānuñ
Taʿlīm idiyor saña fenāsını cihānuñ
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Nüshada bu şiirlerden başka Dîvân neşirlerinde ve diğer çalışmalarda geç-
meyen bir gazel daha vardır. Ne var ki bu gazel -birçok nüshanın delâletiyle- 
İbni Kemâl Dîvânı’nda (Saraç 161) da mevcuttur. Kemal Paşazâde’nin vefa-
tında (1534) Bâkî sekiz yaşında bir çocuk olduğuna göre bu şiirin Bâkî’ye ait 
olma ihtimali yoktur. Nüshada bulunması hasebiyle 34b sayfasında bulunan 
mezkûr gazelin de metnini İbni Kemal’in şiiriyle karşılaştırmalı olarak ve-
relim:

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün

1 Ġamzeñüñ ḫançerlerin zaḫm[ın] dehānum ṣandılar
 Şuʿle çıḳdı āteş-i dilden zebānum ṣandılar

2 Ġamzeñ oḳı zaḫmınuñ ḳanı aḳarken gördiler
 Gül yüzüñe ḳarşu çeşm-i ḫūn-feşānum ṣandılar

3 Bī-ḫod oldum yār gitdükde gözümüñ demleri35

 Üstüme aġlaşdılar kim gitdi36 cānum ṣandılar

4 Bād-ı āhumdan çün oldı tār-ı37 zülfüñ bī-ḳarār
 Ṣalınur yanuñda38 cān-ı nā-tüvānum ṣandılar

5 Cūybārı gördiler Bāḳī39 kenār-ı servde
 Ayaġuña yüz sürer eşk-i revānum ṣandılar

Dîvân Neşirlerinde Bulunmayıp Yapılan Kimi Çalışmalarda Yer Alan Şiirler

Gazeller

-1-40

fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün

1 Ḫalḳ-ı ʿālem yüzüñe mihr-i dıraḫşān dirler
 Yine arduñca dönerler meh-i tābān dirler

2 İl terāzūya urup mıṣr-ı melāḥatde şehā
 Sence var mıydı ola Yūsuf-ı Kenʿān dirler

3 Nesl-i Ādemden eyā ḥūrī-ṣıfat dünyāda
 Gelmedi sencileyin āfet-i devrān dirler

4 Hecr-i (…)41 ser-i zülfinde zülāl-i laʿlin
 Ẓulmet içinde olur çeşme-i ḥayvān dirler
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5 Bilmeyen jāle ṣanur ol boyı servüñ Bāḳī
 Leblerinden utanur ġonca-i ḫandān dirler

-2-42

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün

1 Ḳanda bir gül olsa43 bülbülden44 nevā eksük degül
 Ḫūb olan yirlerde lā-büd mübtelā eksük degül

2 Didi ey45 nergis gözüñ dünyāda olsun yār ile
 Ṣaġ olan başa cihānda bir külāh46 eksük degül

3 Meclis-i vāʿiẓde āh itsem n’ola ʿaşḳuñ añup47

 Serv olıcaḳ bir maḳāmda anda āh48 eksük degül

4 Vireli cānāna dil her-dem aḳar ḳanlu yaşum
 ʿAşḳ arasında lā-büd49 mā-cerā eksük degül

5 Dir cemālini gören50 aġyāra yārüñ Bāḳiyā
 Dāyim işbu51 derdmende bir belā eksük degül

-3-52

mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün

1 Ṣafālar kesb ider senden saña her kim vara53 ḳıblem
 Saña dirsem ʿaceb mi ḳıble-i ehl-i ṣafā ḳıblem

2 Benüm54 miḥrāb gibi ḳıbleden dönsün yüzüm55 āḫir
 Eger yüz döndürürsem56 secde ḳılmakda saña ḳıblem

3 Degül zemzem deñizler kaʿba gelmez yaşuma nisbet
 Dükenmez ḥaşr olınca şerḥ olursa mā-cerā ḳıblem

4 Żarardur ʿömre Merve ḥaḳḳı-çün katʿā ṣafāyıla
 Bu zülf-i Kaʿbe-pūşı kesmege saʿy itme a ḳıblem

5 Cemālüñle devā it ḥasretüñle Bāḳī cān virdi
 Siyehler Kaʿbe giydi açdılar zemzem aña ḳıblem
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Müfredler

-1-57

mef ’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün

Ben nā-tüvāna ẕerrece yoḳdı58 teraḥḥumı
Kāfir teraḥḥum eyler eger görse ḥālümi

-2-59

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün

Zaḫm-ı ġamzeñ ḫāṭır-ı aġyārı āzār eylemez
Gūyiyā bir cānverdür tīġlar kār eylemez

-3-60

fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün

Sāḳī-i bezm sürer ẕevḳ u ṣafāsın ḳadeḥüñ
Rind-i mey-ḫ˘āre çeker cevr ü cefāsın ḳadehüñ

-4-61

mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün

Firāḳuñ derdi deryā-yı firāvān eyledi yaşum
Ḫurūş itdürdi bād-ı āhum anuñ mevcidür ḳaşum

-5-62

mef ’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün

Sür ḫāk-i reh-i yāre yüzüñ çehre toz olsun
Erbāb-ı vefā bezmine varmaġa yüz olsun

Küçük Neşrinde Bulunmayan Şiirler63

Gazeller

-1-64

mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün

1 Cihānuñ niʿmetinden kendü āb u dānemüz yegdür
 İlüñ kāşānesinden gūşe-i vīrānemüz yegdür
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-2-65

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün

1 Zaḫm-ı dilden ḳan aḳar bu çeşm-i giryān bī-ḫaber
 Ġarḳa virdi ʿālemi bir ḳaṭre ʿummān bī-ḫaber

-3-66

fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün

1 Yine şol deñlü cefā eyledi sengīn-dilümüz
 Daḫı güzeller adın añmaġa varmaz dilümüz67

-4-68

mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün

1 Benüm dīdārsuz bāġ-ı cinānda göñlüm eglenmez
 Nigāruñ kūyını ister yabānda göñlüm eglenmez

-5-69

mef ’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün

1 Nāmūs u nengi terk idici bī-nevālaruz
 Rāh-ı maḥabbete düşeli ḫāk-i pālaruz

-6-70

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün

1 Görelüm ḫaṭṭuñ didüm luṭf it ṭaġılsun zülfe dek
 Didi yılan ayaġıdur gören ölür anı bek

-7-71

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün

1 ʿĀşıḳāne göñlini aḳıtmasaydı yāre ṣu
 Olmaz-ıdı vādī-i ʿışḳa düşüp āvāre ṣu

-8-72

mef ’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün

1 Çıḳdı meṭāʿ-ı ḥüsn ü melāḥat bahālara
 Hep nāz u şīvedür ṣatılan bī-nevālara
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-9-73

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün

1 Zinde ḳıldı ʿālemi74 bād-ı bahārī cān gibi
 Rūḥ-baḫş oldı peyām-ı vuṣlat-ı75 cānān gibi

Kıt’a

-1-76

fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün

1 Şu’arā ḫaylini defter idicek dest-i77 ḳażā
 Maḥv u isbāt-ıla pür itdi nice evrāḳı

2 Ḳazıdan78 nice[yi] yañlış [bu] diyü defterden
 Bāḳī’ye idüp79 işāret didi ṣaḥḥu’l-bāḳī

Matla

-1-80

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün

1 Çehresinde görinen ṣanmañ o ḫūnīnüñ dehān
 ʿĀşıḳın ḳurbān iderken ṣıçramış bir ḳaṭre ḳan

125b sayfasının derkenarında “li-Şāʿir min eş-Şuʿarā” başılığı altında bir 
kıt’a mevcuttur. Azîz Mahmûd Hüdâyî’ye (ö. 1628) ait görünen (Tatcı ve 
Yıldız 266) ve müstensihin hangi vesileyle Dîvân’a kaydettiği anlaşılmayan 
iki beyitlik kıt’a şudur:

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün

1 Beyża-i zāġı ḳosañ ṭāvūs-ı ḳudsī altına
 Cennet-i ḫuld-ı berīni aña ger seyr eyleseñ

2 Mīve-i cennetle āb-ı kevser-ile besleseñ
 Zāġdur peydā olan biñ dürlü tedbīr eyleseñ

Sonuç

Türk edebiyatı tarihinin en önde gelen birkaç şairinden biri olan Bâkî, baş-
ka eserleri de bulunmakla birlikte Dîvân’ıyla şöhret bulmuş, özellikle de 
gazelleriyle öne çıkmış bir şahsiyettir. Ne var ki Bâkî ve eserleri üzerine ya-
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pılan ilmî yayınların, onun haklı şöhretiyle mütenasip olduğu söylenemez. 
Dîvân’ı dışında kalan eserleri üzerine yapılan çalışmalar ise yetersizdir. Hâl-
buki sanatkâr bir “küll” hâlinde zuhur eder. Bir sanatkârı devrinden bağım-
sız düşünemeyeceğimiz gibi diğer eserlerinden de mücerret bir hâlde sağlıklı 
değerlendirmemiz oldukça müşküldür. Bu itibarla, kendisi Dîvân’ın muh-
telif üretimlerine almamış olsa da şiir mecmualarında yer alan ve ona ait ol-
duğuna kanaat getirilen şiirleri de dâhil olmak üzere bütün eserlerinin tespit 
edilip yayımlanması Bâkî araştırmaları bakımından oldukça önemlidir.

Bâkî’ye olan rağbetin öteden beri var olageldiğinin iki sağlam delili vardır. 
İlki, Dîvân’ının -tespit edilebilen- 180 civarında el yazması nüshasının varlı-
ğıdır. Bâkî’nin gazelleri, bir nazım şekline olan alakanın tekessüfü açısından 
diğer şairlerle mukayese edilemeyecek kudret ve kabiliyettedir. Bu yoğun 
ilgi, Bâkî’yi şiir mecmualarında da en çok şiiri bulunan şairlerden biri olarak 
karşımıza çıkarır ki ikinci delil de budur. Ne var ki Dîvân nüshalarının çok-
luğu ve Bâkî şiirlerinin şiir mecmualarındaki kesafeti birtakım problemleri 
de beraberinde getirmiştir.

Bu çalışmada, bir özel kütüphanede bulunan, bilinmeyen bir Bâkî Dîvânı 
nüshası tanıtılmış ve şairin bu nüshada bulunan bilinmeyen ve/veya yayım-
lanmamış şiirleri tespit edilerek neşredilmiştir. Bundan başka, metinler ince-
lendiğinde görüleceği gibi -makalede ele alınan nüshaya da sirayet eden- bazı 
problemler değerlendirilmeye ve bunlara açıklık getirilmeye çalışılmıştır.

Destek ve Teşekkür Beyanı

Makaleye dair görüş ve değerlendirmeleriyle sundukları katkı dolayısıyla de-
ğerli meslektaşlarım Doç. Dr. Hasan Kaplan ve Doç. Dr. Furkan Öztürk’e 
teşekkür ederim.

Çıkar Çatışması Beyanı

Çalışma kapsamında yazarın herhangi bir kurum veya kişi ile çıkar çatışması 
bulunmamaktadır.

Açıklamalar

1 Yeni harflerle basılan ilk dîvân da, eserini 1933’te “Neşâtî” başlığıyla neşreden 
Sadettin Nüzhet’e aittir.

2 Kültür ve Turizm Bakanlığı e-kitap serisinden yapılan bu elektronik yayında 
nüshalar vb. değerlendirmeler bulunmaksızın doğrudan metinlere geçilmiştir. 
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Yayım tarihi de bulunmayan bu transkripsiyonsuz yayında nüsha farkları 
kaldırılmış, Farsça şiirler de çıkarılmıştır. bk. https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/
10596,bakidivanisabahattinkucukpdf.pdf?0

3 Bu eserlerin bazıları birçok kez basılmıştır. Burada ilk basımların tarihleri 
verilmiştir.

4 Ergun, kitabının girişinde “.. istifade ettiğim Bakî divanının yazma nüshaları 
‘Bibliyografi’de gösterilmiştir.” (Bâkî XIV) demesine rağmen eserde “Bibliyografya” 
bulunmamaktadır.

5 Burada, özellikle imla bakımından devrine göre çok ileride bir çalışmaya imza 
atan Ergun’u eleştirmek gibi bir niyetin olmadığını vurgulamak isteriz. Hatta 
Dârülfünun’da bile metin neşri ameliyesine dair bir çalışmanın, belki bilginin 
dahi bulunmadığı bir dönemde yapılan bu neşir takdire şayandır. Bu anlamda, 
Ergun’un Bâkî Dîvânı neşrinin sadece Türkiye’de Latin harfleriyle yapılan ilk 
divan neşri değil, aynı zamanda ilk tenkitli metin neşri olarak yol açıcı bir 
işlevinin de bulunduğunu söylemeliyiz.

6 İstanbul 1276 baskısında Ergun neşrinde bulunduğu hâlde Küçük neşrinde yer 
almayan 12 gazel tespit ettik. Ergun’un bu şiirleri eserine aktarırken mezkûr 
baskıdaki hataları düzelttiği fark edilmektedir. Bu 12 şiirin Ergun neşrindeki 
şiir ve sayfa numaraları şöyledir: 48/112, 90/138, 91/139, 188/199, 214/215, 
396/340, 397/340, 436/366, 374/447, 550/444, 565/455, 219/218.

7 Bu noktada, yapılan çalışmalarda İstanbul 1276 baskısının ya fark edilmediği 
veya göz ardı edildiğini vurgulamak gerekir.

8 Şahsî kütüphanemizdeki iki nüsha dışında başka şahsi kütüphanelerdeki 
nüshalar ve söz konusu listede yer almayan bildiğimiz bazı nüshaların varlığı 
düşünüldüğünde nüsha sayısının “200 civarında” olduğu söylenebilir.

9 Söz konusu kütüphanede talik hatla yazılmış, 15 kaside, 1 terkib-i bend, 1 
kıt’a, 2 tahmis ve 348 gazelin bulunduğu Yz. 118-D. 3 numarada kayıtlı bir 
Bâkî Dîvânı nüshası daha vardır (bk. Köksal vd. 143). Makaleye konu olan nü-
sha ise adı geçen kütüphanenin kataloğunun yayımından sonra kütüphaneye 
giren yazmalardandır ve henüz yer ve tasnif numarası verilmemiştir.

10 62b-63a. Bu gazel Nev’î Dîvânı’nda da (Tulum-Tanyeri, 331) vardır. 7 nüsha-
da bulunduğuna göre Nev’î’ye ait olma ihtimalinin daha kuvvetli olduğunu 
söyleyebiliriz.

11 şāh-ı: şūḫ-ı, Tulum-Tanyeri.
12 ṣūretde: ṣūretden, Tulum-Tanyeri.
13 şāḫ-ı gül üzre Bāḳiyā: şāḫ üzre güldür Nevʿiyā, Tulum-Tanyeri.
14 68b, derkenarda.
15 Kasas suresi 30. ayetten kısmî iktibas. ... اْلَعالَٖميَنۙ َربُّ   ُ للّاٰ اَنَا  ي   Ayetin tamamı اِنّٖٓ

şöyledir: Oraya gelince, o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafından, (oradaki) 
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ağaç yönünden kendisine şöyle seslenildi: “Ey Mûsâ! Muhakkak ki ben yalnızca 
ben âlemlerin rabbi olan Allah’ım.”

16 Bir sonraki beyte göre böyle bir metin tamirini uygun gördük.
17 74b, derkenarda.
18 77a-b.
19 78a, derkenarda.
20 114a.
21 126a, derkenarda. Kınalızâde’ye göre bu şiir Firakî’nindir (Kutluk II/744).
22 127a, derkenarda.
23 127a, derkenarda. Bu şiir Riyâzî Tezkiresi’ne göre Dânişî’ye aittir (Açıkgöz 

146).
24 127a, derkenarda.
25 127a, derkenarda.
26 127a, derkenarda.
27 127b.
28 127b.
29 127b.
30 127b.
31 128a.
32 128a.
33 128a.
34 128a, derkenarda.
35 gözümüñ demleri: gözüm merdümleri, Saraç.
36 gitdi: çıḳdı, Saraç.
37 tār-ı: mūy-ı, Saraç.
39 Bāḳī: aḳar, 2021.
40 48a-b. Kesik, “Bâkî’nin” 340. H. Kaplan bu şiiri bir mecmuada daha tespit 

etmiştir (227).
41 Nüshada bu kısım boştur. Kesik “Bir Yazmadan”: “İste ey dil”.
42 79a -derkenarda-. Kesik, “Bir Yazmadan” 340; Kaplan 243.
43 olsa: varsa, Kesik, “Bir Yazmadan”.
44 bülbülde: bülbülden: H. Kaplan.
45 ey: kim, Kesik, Bir Yazmadan.
46 cihānda bir külāh: bugün tāc u ķabā, Kesik, “Bir Yazmadan”.
47 añup: görüp, Kesik “Bâkî’nin”, H. Kaplan.
48 maḳāmda anda āh: maḳām anda hevā, Kesik, “Bir Yazmadan”.
49 arasında lā-büd: olan arada elbet, Kesik, “Bir Yazmadan”; H. Kaplan.
50 gören: görüp, H. Kaplan.
51 Dāyim işbu: Dāyimā bu, Kesik, “Bir Yazmadan”. 
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52 84b. H. Kaplan 244. “Bu şiir, Zâtî Dîvânı’nda (Tarlan 459) yer alan 955 
numaralı şiirle aynıdır. Nüshada beş beyit olan gazel, Zâtî Dîvânı’nda dokuz 
beyittir.” (H. Kaplan 244)

53 saña her kim vara: diye her kim saña, H. Kaplan.
54 Benüm: Yüzüm, H. Kaplan.
55 yüzüm: benüm, H. Kaplan.
56 döndürürsem: döndürem hem, H. Kaplan.
57 127b. Kesik, “Bazı Şiir” 121.
58 ẕerrece yoḳdı: ẕerre ḳadar yoḳ, Kesik 2012b.
59 128a. Kesik, “Bazı Şiir” 121.
60 128a. Kesik, “Bazı Şiir” 121.
61 128a. Kesik, “Bazı Şiir” 122.
62 127b. Kesik, “Bazı Şiir” 121.
63 Bu öbekte bulunan şiirlerin sadece matla beyitleri verilecektir.
64 57b. Mahmûd Abdulbâkî 110; Ergun, Bâkî 374; H. Kaplan 245.
65 59a. Köksal 329; Ergun, Bâkî 340. Bu şiir Harvard Üniversitesi Houghton 

Ktp. MS Turk 59 numaralı şiir mecmuasında (73a) da Bâkî adına kayıtlıdır: 
bk. H. Kaplan 229.

66 61a. Ergun, Bâkî 460.
67 “dilümüz” kelimesi nüshada “yüzümüz”.
68 61b. Ergun, Bâkî 457.
69 62a. Ergun, Bâkî 483; H. Kaplan 242. Gazel ayrıca TBMM Kütüphanesinde 

LD-194/126 numaralı Bâkî Dîvânı nüshasında (50a) da yer almaktadır. bk. H. 
Kaplan 242.

70 77b. Ergun, Bâkî 489.
71 97b. Mahmûd Abdulbâkî 198; Ergun, Bâkî 444; H. Kaplan 245.  Gazel, Michigan 

Üniversitesi Kütüphanesi’nde yer alan Dîvân-ı Bâkî adlı 1762-63 tarihli nüshada 
da (234. yk., derkenar) yer almaktadır. bk. H. Kaplan 245.  Kaplan, gazelin, bazı 
beyitlerinin Hayâlî Bey Dîvânı’nda da yer almasından hareketle Hayâlî’ye ait olması 
gerektiğini düşünmektedir.

72 114a. Mahmûd Abdulbâkî 226; Ergun, Bâkî 127; H. Kaplan 247.  Bu gazel 
bazı farklılıklarla Tulum-Tanyeri (1977: 499-500) tarafından yayımlanan Nev’î 
Dîvânı’nda 454. gazel olarak kayıtlıdır. bk. H. Kaplan 247. Köksal nüshasında 
97b sayfasının derkenarında Hayâlî’nin söz konusu gazeli Bâkî’ye nazire olarak 
gösterilmektedir.

73 120b. Mahmûd Abdulbâkî 235; Ergun, Bâkî 191.
74 ḳıldı: ḳaldı, Mahmûd Abdulbâkî.
75 vuṣlat-ı: vaṣl-ı, Mahmûd Abdulbâkî.
76 126a, derkenarda. Mahmûd Abdulbâkî 250; Ergun, Bâkî 480.
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77 dest-i: kilk-i, Mahmûd Abdulbâkî.
78 Ḳazıdan: Ḳazıdı, Mahmûd Abdulbâkî.
79 “Bāḳi’ye idüp” ibaresi nüshada “İdüp Bâḳī’ye” şeklindedir.
80 127b. Ergun, Bâkî 486.
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A New Copy of Bâkî’s Dîvân and Bâkî’s 
Poems That Are Not in Dîvân Publications*

M. Fatih Köksal**

Abstract
The most brilliant period of classical Turkish poetry was the 16th 
century; the science, art and literature center of the 16th century 
was Istanbul; and the greatest poet of the period in Istanbul was 
Bâkî. Bâkî was known as “the sultan of poets” in his time. His 
poems , and especially his ghazals, were recorded in hundreds of 
poetry collections (mecmû’a) besides the manuscripts of his Dîvân.
Bâkî’s unpublished poems may be found in mostly poetry 
collections and in some Dîvân copies. In a copy of Bâkî’s Dîvân, 
which is in the personal library of M. Fatih Köksal, there are 20 
unknown poems of Bâkî, 6 of which are ghazals, 1 of which are 
kıt’a, and 13 of which are matla-müfred. Another interesting 
feature of the Köksal’s copy is that 24 imitations (nazîre) of 17 
poets, some of which are not mentioned in the sources, were 
recorded in the margins.
In this article, after evaluating the existence of Bâkî’s poems that are 
included in some poetry collections but not in Dîvân copies, the 
said Dîvân copy will be introduced and the transcripted text of 20 
unpublished poems will be published. The first couplets (matla’) 
of the poems that are not found in the divan copies but have been 
brought to light by some publications will also be included.

Keywords
Bâkî, ghazal, unkown poems, Bâkî’s Dîvân, classical Turkish 
literature.
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Новый список «Дивана» Баки и 
стихи Баки, которых нет в изданиях 
«Дивана»*

М. Фатих Кёксал**

Аннотация
Самым блестящим периодом классической турецкой поэзии 
был 16 век; центром науки, искусства и литературы 16 века 
был Стамбул, а величайшим поэтом того периода в Стамбуле 
был Баки. Баки в свое время был известен как «султан поэтов». 
Стихи Баки, и особенно его газели, были записаны в сотнях по-
этических сборников (меджмуа) помимо рукописей его Дивана.
Неопубликованные стихи Баки можно найти в основном в по-
этических сборниках и в некоторых копиях Дивана. В копии 
Дивана Баки, находящейся в личной библиотеке М. Фатиха 
Кёксала, есть 20 неизвестных стихотворений Баки, 6 из кото-
рых газели, 1 - кита, а 13 из них - матла-мюфред. Еще одной 
интересной особенностью экземпляра Кёксала является то, что 
на полях записаны 24 подражания (назире) 17 поэтам, многие 
из которых не упоминаются в источниках.
В этой статье, после обзора стихотворений Баки, которые 
включены в некоторые поэтические сборники, но не вклю-
чены в экземпляры Дивана, будет представлен упомянутый 
экземпляр Дивана и опубликованы расшифровки текстов 20 
неопубликованных стихотворений. Будут представлены пер-
вые строфы (матла) стихов, которых нет в списках диванов, но 
которые были выявлены в некоторых публикациях.

Ключевые слова
Баки, газель, неизвестные стихи, диван, классическая турецкая 
литература.
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