ÂSAFÎ’NİN CEZİRE-İ MESNEVÎ ADLI ESERİ VE BU
ESERDE YER ALAN MESNEVİNİN İLK ON SEKİZ
BEYTİNİN TERCÜMESİ
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ÖZET
Mevlânâ
yaşadığı
dönemden
itibaren
Türk
edebiyatının hemen her döneminde etkisini hissettiren
mutasavvıf şairlerden biridir. Onun özellikle Mesnevî adlı
eseri Türkçeye defalarca tercüme edilmiş, bu eser üzerine
şerhler yazılmıştır. Âsafî’nin Cezîre-i Mesnevî adlı eseri de
Mesnevî’den seçilen beyitlerin Türkçeye manzum olarak
tercüme edilmesiyle oluşturulmuş bir eserdir.
Makalede Âsafî’nin Cezîre-i Mesnevî’si tanıtılmış,
eser hakkında bir intiba uyandırması amacıyla aynı
zamanda eserden bir bölüm olan Mesnevî’nin ilk on sekiz
beytinin tercümesi verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mesnevî, Âsafî, Cezîre-i
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ASAFI’S CAZIRA-I MASHNAWI AND THE TRANSLATION
OF THE FIRST EIGHTEEN COUPLETS OF MASHNAWI IN
THIS WORK
ABSTRACT
Rumi is one of the sufi poets who has exerted an
influence in almost every period of Turkish literature
starting from the time he had lived. Especially his Mashnawi
has been translated into Turkish several times and various
commentaries have been written on this work. This study of
Asafi titled Cazira-i Mashnawi is a work which is formed by
the translation in verse of the couplets selected from
Mashnawi.
In this paper, we introduced Cazira-i Mashnawi and
gave the translation of the first eighteen couplets of
Mashnawi, which is a part of Asafi’s work, with an aim to
give an impression about the mentioned work.
Key Words: Mashnawi, Asafi, Cazira-i Mashnawi
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Giriş:
Mevlânâ (ö. 1273) ve Mevlevîlik özellikle divan edebiyatı
içerisinde olmak üzere bütün Türk edebiyatında kendine mahsus bir
yer edinebilmiĢtir. Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr, Mecâlis-i Seba, Fîhi Mâ
Fîh ve Mesnevî adlı eserleriyle duygu ve düĢüncelerini aktarırken
kendi döneminden itibaren etrafını da etkilemiĢtir. Mevlevîliğin, adab,
erkan, anane ve terim hususiyetleri zamanla neredeyse bir Mevlevi
edebiyatı meydana getirmiĢtir.1 Bu edebiyatın teĢekkül etmesinde en
önemli unsur Ģüphesiz Mevlânâ‟nın Mesnevî’si olmuĢtur. Tasavvufi
hakikatlerin dile getirildiği Mesnevî’yi anlayıp istifade edebilmek
amacıyla Farsça yazılan bu eserden Türkçeye tercümeler yapılmıĢ,
sözlükler ve Ģerhler hazırlanmıĢtır. Bu yüzden doğrudan Mesnevî ile
ilgili yapılan edebi ve ilmi faaliyetlerin çokluğu zamanla bir Mesnevî
literatürü oluĢturacak hacme ulaĢmıĢtır.
Bizzat Mevlânâ tarafından yazılan ve muhtevasından
hareketle Neynâme, firkat-nâme2 gibi adlarla da anılan Mesnevî‟nin
ilk on sekiz beytine ise Mevlevilerce ayrı bir önem verilmiĢtir. 3 Neyin
kamıĢlıktan koparılıp ayrılıĢını sembolik bir dille anlatan ilk on sekiz
beyit Mesnevî‟nin özü olarak kabul edilmiĢ, diğer ciltler bu bölümün
Ģerhi olarak değerlendirilmiĢtir. Öyle ki Mesnevî Ģârihlerinden Ġsmail
Hakkı Bursevî yedinin birçok esrarı olduğu ve altıda olmadığı,
dolayısıyla Mesnevî‟nin yedi cilt olması gerektiğini düĢünmüĢ, bunun
için de ilk on sekiz beytin müstakil bir cilt olarak ele alınması
gerektiğini ifade etmiĢtir.4
Mesnevî literatürü kapsamında değerlendirilebilecek
eserlerden biri de Cezîre-i Mesnevî‟dir. Türk edebiyatında Cezîre-i
Mesnevî adıyla yaygın olarak bilinen ilk eser 16. yüzyıl Ģairlerinden
Yusuf-ı Sîne-çak (ö. 1546)‟ın Mesnevî‟den seçtiği beyitlerle
oluĢturduğu eseridir. Yusuf-ı Sîne-çak eserine Cezîre-i Mesnevî
1

Abdulbaki Gölpınarlı, Mevlânâdan Sonra Mevlevilik, Ġstanbul, 2006, s.

412.
2
Orhan Kemal Tavukçu, “Ayrılığın Terennümü: Eski Türk Edebiyatında
Firâk-nâmeler, Türkiye AraĢtırmaları Literatür Dergisi, c. 5, S. 10, 2007, s. 198.
3
On sekiz sayısının Mevlevilerce kutsal sayılmasının sebebinin Mevlânâ
tarafından yazılan on sekiz beyit dolayısıyla olduğu görüĢüne karĢılık Mevlânâ‟nın
Divan-ı Kebir’de ey Yasemin tenli güzel, on sekiz kadehten aşağı kabul etmem.
Yumuşak ol, halim ol, ey sert, ey öfkeli sevgili Ģeklinde bir Ģiirinin olduğunu
dolayısıyla on sekiz sayısının kutsiyetinin Mevlânâ döneminde var olan geleneksel bir
anlayıĢ olduğu da belirtilmektedir. (Abdulbaki Gölpınarlı, Mesnevi Tercemesi ve
Şerhi, I-II. Cilt, Ġstanbul, 1990, s. 16; İsmail Rusuhi Ankaravi, Mesnevi’nin Sırrı,
Dibace ve İlk On Sekiz Beyit Şerhi, haz. Semih Ceyhan-Mustafa Topatan, Ġstanbul,
2008, s. 49.)
4
Ġsmail Güleç, Türk Edebiyatında Mesnevî Tercüme ve Şerhleri, Ġstanbul,
2008, s. 221.
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ismini, Mesnevî‟nin “Eğer mana denizine susamışsan cezîre-i
Mesnevî (Mesnevî adası)’den (o denize) denize bir ark aç”
anlamındaki beytinden almıĢtır.5 Yusuf-ı Sîne-çak, eserini Mevlevîliğe
yeni giren derviĢlerin okuması amacıyla Mesnevî‟nin çeĢitli
ciltlerinden 366 beyit seçmek suretiyle oluĢturmuĢtur. Mevlevîler
arasında oldukça sevilen bu eseri Mehmed Ġlmî Dede, Abdulmecîd-i
Sivasî, Abdullah Bosnavî, Cevrî Ġbrahim Çelebî, ġeyh Galib ve Ferîd
Efendi Ģerh etmiĢlerdir.6
Cezîre-i Mesnevî baĢlığıyla Mesnevî’den seçtiği beyitleri
tercüme etmek suretiyle eser telif eden bir baĢka Ģair Âsafî Dal
Mehmed Çelebî‟dir.
Âsafî Dal Mehmed Çelebi’nin Hayatı:
Hayatı hakkındaki bilgilere daha ziyade Şecâ’atnâme adlı
eserinin dibacesinden ulaĢılmaktadır. Doğum yılı belli olmayan
Mehmed Bey aldığı eğitimden sonra daha çocuk yaĢlarından itibaren
devlet hizmetlerinde bulunmuĢ, Divân-ı Hümâyun‟da katiplik yapmıĢ,
zamanla bürokraside görev almıĢtır. 1577 yılı sonlarında Ġstanbul‟daki
merkezi hükümetin Safevî Ġran‟a savaĢ ilan etmesi ile birlikte Lala
Mustafa PaĢa‟nın himayesinde sefer katibi olarak hizmete girmiĢtir.
Kafkasya‟nın fethinden sonra 1578 tarihinde ġirvan serdarlığına tayin
edilen Özdemiroğlu Osman PaĢa‟nın tezkirecisi olmuĢtur. Bu göreve
ek olarak sancak defterdarı sıfatı ile ġirvan eyaletinin tahririni yapmıĢ
ve kendisine dergah-ı ali müteferrikası olarak 100 bin akçe has tayin
edilmiĢtir. ġirvan tahririnden sonra mal defterdarı olmuĢtur. 1579 yılı
sonunda Kafkasya‟da Osmanlı devletine yönelik Safevî baskısının
artmasıyla birlikte Osmanlı birliklerinin Demirkapı‟ya çekilmesi
esnasında önemli görevler üstlenmiĢtir.
Özdemiroğlu Osman PaĢa‟nın emri altında bir bürokrattan
çok asker gibi çalıĢan Âsafî, ġirvan‟ı ele geçirme çerçevesinde ilk
önce Derbent‟te askeri üs oluĢturma çalıĢmalarında yer almıĢtır.
Kaytaklarla yapılan mücadelede yer almıĢ, BaĢlı kalesinin fethine
katılmıĢtır. Kabale kalesinin zabtı sırasında esir düĢmüĢ (1582), üç yıl
boyunca Alamut kalesinde esaret hayatı yaĢamıĢtır.
1585 yılında esaretten kurtularak sırasıyla ġiraz, Kazerun,
Basra, Bağdat, Kufe ve Kerbela Ģehirlerinde bulunduktan sonra
5

کر ضذی عططاى بحر هعٌْی
( فرجَ یی کي در جسیرۀ هثٌْیVI. cilt 925. beyit) Şeyh Galib, Cezîre-i Mesnevî,
haz. Turgut Karabey vd., Erzurum, 1996, s. 9.
6
ġerhler hakkında bilgi için bk. Güleç, 2008, age., s. 192-204; amlf, “Türk
Edebiyatında Cezire-i Mesnevi Serhleri” Osmanlı Arastırmaları: The Journal of
Ottoman
Studies,
XXIV
(2004),
s.
159–179;
aynı
makale:
http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20%20EDEBIYATI/ismail_gulec_cezire.
pdf (ET.07.07.2009)
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Erzurum‟a, Osman PaĢa‟nın yanına dönmüĢtür. Âsafî, Osman
PaĢa‟nın Tebriz seferine de katılmıĢ buranın fethedilmesinden sonra
kendisine PaĢa‟nın bir himmeti olarak Kefe beylerbeyliği verilmiĢtir.
ġirvan ve Haleb beylerbeyliği de yapan Âsafî 1587‟de Ġstanbul‟a
gelmiĢtir. Âsafî Dal Mehmed Çelebi 1006/1597-1598 yılında vefat
etmiĢtir.7
Eserleri:
1. Şecâ’atnâme: Âsafî Dal Mehmed Çelebi, daha ziyade
Şecâ’atnâme adlı eseriyle bilinmektedir. Şecâ’atnâme, Özdemiroğlu
Osman PaĢa‟nın, 1578 yılında baĢlayıp 1585 yılına kadar devam eden
Ģark sefer ve zaferlerinin anlatıldığı mesnevinin adıdır. Âsafî dibacede
ve hatimede Şecâ’atnâme‟yi okuyanların hayır dua ile anmaları ve bir
Fatiha lutfetmeleri için yazdığını söylerken eserini Sultan III.
Murad‟ın isteği üzerine kaleme aldığını da belirtir. Dibacede,
“Sultanu‟Ģ-Ģu‟arâ” olarak nitelediği Firdevsî‟nin zikrettiği padiĢahlar
için 30-40 cüz kitap yazdığından, bunun Acem diyarında bir
benzerinin bulunmadığından; ġehname‟sinin dünya padiĢahları
nezdinde makbuliyetinden bahseden Ģair, Osmanlı vezir ve
vekillerinden Özdemiroğlu Osman PaĢa‟nın ġirvan‟daki savaĢları,
Kırım hanıyla olan mücadeleleri, Ruslarla yaptığı savaĢlar, Safevi
kumandanı Ġmam Kulu ile olan münasebetler ve Tebriz seferine kadar
zuhura gelen olaylar için Osman PaĢa‟nın yanında bulunması
hasebiyle kendisi de 30 cüzlük ve 88 minyatürlü mesnevi tarzında bir
kitap yazdığından bahseder.8
2. Cezîre-i Mesnevî:
Âsafî Dal Mehmed Çelebî‟nin bir diğer eseri Mevlânâ‟nın
Mesnevî‟sinden seçtiği beyitleri tercüme etmek suretiyle oluĢturduğu
Cezîre-i Mesnevî adlı eseridir.
Âsafî‟nin böyle bir eserinin olup olmadığı konusunda
kaynaklarda çeliĢkili bilgiler yer almaktadır. Şecâ’atnâme üzerine
çalıĢma yapan araĢtırmacılar çeĢitli kaynaklardan hareketle Âsafî‟nin
Mesnevî’den mülhem baĢka bir eserinin daha olabileceğinden

7

Mustafa Eravcı, Âsafî Dal Mehmed Çelebi ve Şecâatname, Ġstanbul, 2009,
s. XXXIII-XLIV; Âsafî‟nin hayatıyla ilgili detaylı bilgiler için ayrıca bk. Abdulkadir
Özcan, Âsafî Dal Mehmed Çelebi, Şecâatname, Özdemiroğlu Osman Paşa’nın
Şark Seferleri, Ġstanbul, 2006, s. XII-XXIX; Süleyman Eroğlu, Âsafî’nin
Şecâatnamesi, (İnceleme-Metin), UÜ, SBE, Doktora Tezi, Bursa, 2007, s. 7-21;
Gönül Kaya, Resimli Bir Osmanlı Tarihi: Âsafî Paşa'nın Şecâatnâme'si, Uludağ
Ü., SBE, YLY, Bursa, 2006, s. 36-48.
8
Özcan, age., s. XXXI-XXXIII.
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bahsetmekte fakat eserin günümüze ulaĢmadığı konusunda
birleĢmektedirler.9
Cezîre-i Mesnevî‟nin tespit edilebilen tek nüshası müellif
hattıyla yazılmıĢtır.10 129 varaktan oluĢan eserin zahriyesinde
Abdurrahman el-Feyzî‟ye ait 1121; Dâ‟î Süleymân ġeyhî‟ye ait 1177;
Hasan Ġbn-i Mûsâ‟ya ait 1239; Mustafa Edîb‟e ait 1247 tarihli
temellük kayıtları yer almaktadır. Nüshanın her sayfasında ortalama
15 satır bulunmaktadır. Mesnevî‟den seçilen beyitler sürh mürekkepli
bir cetvel içerisinde yer alırken Ģairin tercüme ettiği beyitler
derkenarda bulunmaktadır. Derkenarda ayrıca beyitlerle ilgili kısa
açıklamalara yer verilmiĢtir.
BaĢlangıç:
Hamd-i bµ-√ad ve &enâ-yı lâ-yu¡ad ol mâ-§ada… lem yelid ve

lem yûled...

Son:
ًَ ّ ایي ًَ ًجوست ّ ًَ رهلست
خْاب

Degüldür necm ü reml ü hˇâb fefhem
Bu vahy-ı Hakdurur Allahu a’lem

ّحی حك ّهللا اعلن بالصْاب

AĢağıya aktarılan ferağ kaydından eserin 1004/1595 yılında
tamamlandığı anlaĢılmaktadır. Ferağ kaydı:

Allahümme yâ müfettihü’l-ebvâb ve yâ müsebbibü’l-esbâb iftâh
‘aleynâ bâben min feyzi re’fetike vec’allenâ sebeben min fazli rahmetike
elhamdülillahi ‘ale’t-temâm ve’s-salâtü ‘alâ Muhammed efdalü’l-enâm ve ‘ale âlihi’l9

Şecâ’atnâme’yi bir incelemeyle birlikte tıpkı basım halinde yayınlayan
Abdulkadir Özcan, Gelibolulu Ali‟nin Künhül-ahbar adlı eserinde Âsafî‟nin Mesnevî
mütercimi olabileceğinden bahsettiğini belirtmekte fakat böyle bir eserinin günümüze
ulaĢamadığını dile getirmektedir. (Özcan, age, s. XXIX) Aynı eser üzerine yapılan
bir diğer doktora tezinde Şecâ’atnâme’nin Âsafî‟nin bilinen tek eseri olduğu
kaydedilmekte (Eroğlu, age., s. 19) Cezîre-i Mesnevî‟den söz edilmemektedir. Yine
Şecâ’atnâme üzerine yapılan baĢka bir çalıĢmada da kaynakların verdikleri bilgiler
ıĢığında Âsafî‟nin baĢka eserlerinin olabileceğinden bahsedilmekte fakat Şecâ’atnâme
dıĢında Asafî‟nin bilinen bir eserinin olmadığı görüĢüne yer verilmektedir (Kaya,
age., s. 46) Türk Edebiyatında Yûsuf-ı Sîne-çâk‟ın Cezîre-i Mesnevî adlı eseri üzerine
yazılan Ģerhleri konu alan makalesinde Ġsmail Güleç, Abdulbakî Gölpınarlı‟nın
Mesnevî’nin Veled Çelebi Ġzbudak tercümesinin önsözünde verdiği bilgilerden
hareketle Dal Mehmed Çelebi‟nin Cezîre-i Mesnevî adında bir antolojisinin olduğunu
ve yazma nüshasının Veled Çelebi Ġzbudak‟ta bulunduğunu ifade etmekle birlikte
böyle bir esere rastlanmadığını ifade etmektedir (Güleç, 2004, s. 16) Eldeki nüshada
yer alan temellük kayıtları arasında Veled Çelebi Ġzbudak‟a ait bir kayda
rastlanmaması, eserin Ġzbudak‟a ait baĢka bir nüshasının olabileceğini akla
getirmektedir.
10
Milli Kütüphane Adnan Ötüken Ġl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu, arĢiv
numarası:
06
HK
407.
Eserle
ilgili
bilgi
ve
görüntülere,
https://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=57095 (ET.07.07.2009) adresinden
de ulaĢılabilmektedir.
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kirâm kad vaka’el-ferâğ min tenmîkehü ‘alâ yede’l-‘abdü’l-fakîr Dâl Muhammed
Paşa eş-şehîr be-Âsaf ‘ufiye ‘anhü bi hürmetihi’n-nebî ve âlihi ‘an gurre-i rebî’ü’lâhir sene erba’ ve elf min hicretihi

Âsafî, eserinin dibacesinde belirttiğine göre Cezîre-i
Mesnevî‟yi 995 /1586-1587 yılında yazmaya karar vermiĢtir. Eserin
1004/1595 yılında tamamlandığı düĢünüldüğünde Ģairin eserini dokuz
sene içerisinde tamamladığı anlaĢılmaktadır. Eserin uzun sayılabilecek
bir süre içerisinde tamamlanması Ģairin uzun yıllar esaret altında
yaĢamasından kaynaklanmıĢ olmalıdır.

…çün ki √a≥ret-i Me&nevµ bir ba√r-ı şigerf ve πavvâ§ân-ı cihândur
me¡ânµsine √ır§ u şegaf üzere oldu…ları mülâ√a@a olunmaπla bu fa…r-ı ke&µrü’t-ta…§µr
ve mu√tâc-ı himmet-i evliyâ-yı kerâmet-ma§µr a¡nµ be Dâl Me√med Pâşâ e’ş-şehµr be
Â§af bendeleri deryâdan …aýre ve «ûrşµd-i ¡âlem-tâbdan ≠erre-…adarın Me&nevµden
inti√âb idüb otuz bâbını bir risâle tedvµni bâbında tevfµ…ât-ı ilâhµ ve te’yµdât-ı nâmütenâhµ ile √a≥ret-i Celâleddµn-i Rûmµ (k.s) den da«i ümmµd-i himmet ve rû√-ı
şerµflerinden isti¡ânet ve icâzât ýaleb olunub şürû¡ olundu…da târµ√-i hicret-i
aleyhisselâm ki sene √ams ü tis¡µn ve tis¡a mi’ede …arâr itmiş idi...

ġairin anlattığına göre Âsafî, Konya‟dayken dergahta
bulunan Mevlevî Ģeyhi Begzade Mehmed Dede, ondan
mevlevihanedeki Ģadırvanın tamiriyle ilgilenmesini istemiĢ fakat
sefere çıkmaları gerektiğinden Âsafî Ģadırvanla ilgilenememiĢ, daha
sonra bu iĢi üstleneceğine dair söz vermiĢtir. ġirvan seferi sırasında
esir düĢen Âsafî kendi ifadesine göre Mevlânâ‟nın himmeti sayesinde
esaretten kurtulmuĢ, bundan sonra eserini tamamlama gayretine
giriĢmiĢtir:

…ol ¡ahdüñ ¡uhdesinden gelmenüñ zamânı ve ol ¡azµzüñ tîr-i du¡âsı
hedef-i icâbete ma…rûn olduπı @âhir olmasınun âvânı olmaπın Me&nevµ-i şerµfden
inti√âb olunan risâle ta√rµrine ki sa¡y u di……at olunmuş idi itmâma yitişüb Cezµretü’lMe&nevµ diyü tesmiye olundı. Ve √a≥ret-i Celâleddµn …uddise sırruhu bu bâbda şefµ¡
idinüb ≠ikr olunan şâd’er-revânıñ sâye-bânı binâsı ki remz ile bu bendeye işâret ve
menâsıb-ı pâdişâhµye vâ§ıl olacaπımuza beşâret buyurdu…larında ol ¡ahd ki
¡uhdemizde …ar≥ niçe …ar≥ belki far≥ ma…âmındadur. Yirine getürmege niyyet olunub
tedvµn olunan risâle √a≥ret-i Mevlânâ cenâbından sa¡âdetlü pâdişâh-ı @ıllullâh
√a≥retlerinüñ ¡izz-i √u≥ûr-ı mevfûru’l-√ubûrlarına it√âf olundı.

Bilindiği gibi Mevlânâ‟nın Mesnevî‟si aruzun remel bahrinin
fâilâtün fâilâtün fâilün vezniyle kaleme alınmıĢtır. Âsafî ise
Mevlânâ‟nın kullandığı vezne bağlı kalmamıĢ eserini mefâîlün
mefâîlün feûlün vezniyle tercüme etmiĢtir.
Cezîre, manzum-mensur karıĢık bir dibace ile baĢlar. Bu
bölümde Mesnevî‟den de beyitlere yer verilmiĢtir. Daha sonra eserin
30 bâbında yer alan konuları gösteren bir fihrist yer almaktadır.
Dibaceyle birlikte fihrist 1b-10a varakları arasında bulunmaktadır. Bu
fihristte eserde bulunan otuz bölüm ve bu bölümlerde yer alan
Mesnevî hikayelerinin isimleri varak numaralarıyla verilmiĢtir.
Âsafî‟nin hazırladığı fihristte her bâb öncesi konuya giriĢ mahiyetinde
hazırladığı ve her defasında “Sıfat-ı tevhîd-i Hudâ-yı Müte‟âl celle
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Ģânuhu” baĢlığıyla yer alan-Mesnevî‟den seçilen beyitlerle
oluĢturduğu-tevhid bölümleri gösterilmemiĢtir.
ġair eserine 12b‟den itibaren, numara 3‟ten baĢlayarak varak
numarası vermiĢtir. Buna göre Cezîre 119b‟de son bulmaktadır.
Eserin asıl bölümü Mesnevî‟nin ilk on sekiz beyti ve
tercümesiyle baĢlamaktadır. Daha sonra Mesnevî‟nin çeĢitli
ciltlerinden seçilmiĢ beyitlerle oluĢturulan 30 bâb yer almaktadır.
Seçilen beyitlerin toplam sayısı 3425‟tir. Âsafî‟nin tercümeleriyle
birlikte toplam beyit sayısı 6850‟ye ulaĢmaktadır. Âsafî, seçtiği
beyitlerin Mesnevî‟nin hangi cildinden alındığını hikayelerde bölüm
baĢlıklarıyla birlikte diğer bölümlerde ise beyitlerin yanına
kaydetmiĢtir.
Cezîre-i Mesnevî‟de ilk on sekiz beyit dıĢında Mesnevî
ciltleri dikkate alınarak bir sıralama gözetilmemiĢtir. Mesela,
Mesnevî‟nin 1. cildinden seçilen bir hikayeyi, 4. ciltten bir hikaye, onu
da 2. Ciltten bir hikaye takip edebildiği gibi Sıfat-ı tevhîd-i Hudâ-yı
Müte’âl celle şânuhu başlığıyla verilen tevhid beyitleri de yine
Mesnevî ciltlerine göre bir sıralamaya bağlı kalınmadan çeşitli
ciltlerden seçilerek verilmiştir.
Cezîre-i Mesnevî‟de varak numaralarına göre Ģu baĢlıklar yer
almaktadır.11
1b-7a
7b-10a
10b-11a

: Dibace
: Fihrist
: Der-beyân-ı tâlibân ki ez-ilm-i ilâhî be-„âlem-i sun‟ fütâde-end ve ber-mûceb-i
hubbu‟l-vatan mine‟l-îmân vatanhâ-yı aslî-i hod mî talebend12
: Bâb-ı evvel der-beyân-ı kemâl-ı zât-ı pâk-ı Hudâ-yı Müte‟âl celle celâlühü ve
amme nevâlühü13
: Hikâyet-i „ÂĢık Ģuden-i pâdiĢâh ber-kenµzek14
: Sıfat-ı tevhîd-i Hudâ-yı Müte‟âl celle Ģânuhu15
: Bâb-ı Düvüm der fazîlet-i terk-i dünyâ vü mâ-fîhâ16
: Hikâyet-i Ġbrâhim Edhem Kuddise Sırruhu17
: Sıfat-ı tevhîd-i Hudâ-yı Müte‟âl celle Ģânuhu18
: Bâb-ı Sîvum der-beyân-ı ân ki tâlib-râ her âyîne ez-pür-nâgüzîrest19
: Hikâyet-i Bâyezîd-i Bistâmî Bâ-ġeyh-i nâ-bînâ ve ehl-i „iyâl20
: Sıfat-ı tevhîd-i Hudâ-yı Müte‟âl celle Ģânuhu21

11a-12b
12b-15b
15b-16a
16a-17a
17a-18a
18a-18b
18b-19b
19b-20b
20b-21a

11

Âsafî tarafından hazırlanan fihristte tevhid bölümleri gösterilmemiĢ ayrıca
hikayelerin beyit sayıları verilmemiĢtir. Bu yüzden buradaki fihrist tarafımızca
hazırlanmıĢtır.
12
1-18. Beyitler.
13
19-52. Beyitler.
14
53-149. Beyitler. Bu bölüm Mesnevî‟nin 1. Cildinden alınmıĢtır.
15
149-159. Beyitler.
16
160-194. Beyitler. .
17
195-220. Beyitler. Bu bölüm Mesnevî‟nin 4. Cildinden alınmıĢtır.
18
221-230. Beyitler.
19
231-267. Beyitler.
20
268-293. Beyitler. Bu hikaye Mesnevî‟nin 2. Cildinden alınmıĢtır.
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: Bâb-ı Çehârüm der-istikâmet-i tâlibân u âdâb-ı hidmet-i pîrân22
: Hikâyet-i reften-i gürg ü rûbeh der-hidmet-i Ģîr-i jiyân be-Ģikâr23
: Sıfat-ı tevhîd-i Hudâ-yı Müte‟âl celle Ģânuhu24
: Bâb-ı Pencüm der-beyân-ı fevâyid-i tevbe-i sahîh25
: Hikâyet-i nasûh26
: Sıfat-ı tevhîd-i Hudâ-yı Müte‟âl celle Ģânuhu27
: Bâb-ı ġeĢüm der-vasf-ı „ıĢk u mestîhâ-yı vey28
: Hikâyet-i mestî-i Hazret-i Bâyezîd-i Bistâmî kuddise sırruhu‟l-azîz29
: Sıfat-ı tevhîd-i Hudâ-yı Müte‟âl celle Ģânuhu30
: Bâb-ı Heftüm der-ma‟nî-i men karaae‟l-bâbe velecce ve lecce31
: Hikâyet-i Pîr-çengî der zemân-ı hazret-i Ömer32
: Sıfat-ı tevhîd-i Hudâ-yı Müte‟âl celle Ģânuhu33
: Bâb-ı HeĢtüm der-beyân-ı fevâyid-i kanâ‟at ki kenz-i lâ-yufnâst34
: Hikâyet-i mâr-gîr der-Bağdâd35
: Sıfat-ı tevhîd-i Hudâ-yı Müte‟âl celle Ģânuhu36
: Bâb-ı Nühüm der-beyân-ı fevâyid-i girye ez-havf-ı Hudâ celle Ģânuhu37
: Hikâyet-i ġeyh Ahmed-i Hıdraveyh kuddise sırruhu38
: Sıfat-ı tevhîd-i Hudâ-yı Müte‟âl celle Ģânuhu39
: Bâb-ı Dehüm der-beyân-ı fevâyid-i nîstî vü fakr40
: Hikâyet-i dü-yâr-ı sâdıku‟l-kavl41
: Sıfat-ı tevhîd-i Hudâ-yı Müte‟âl celle Ģânuhu42
: Bâb-ı Yâzdehüm der-beyân-ı himmet-i tâlibân43
: Hikâyet-i Mescid-i mihmân-küĢ44
: Sıfat-ı tevhîd-i Hudâ-yı Müte‟âl celle Ģânuhu45
: Bâb-ı Düvâzdehüm der-beyân-ı fevâyid-i riyâzet ü gurisnegî46
: Hikâyet-i Har-ı kâriz bâ-Ģîr-i jiyân47
: Sıfat-ı tevhîd-i Hudâ-yı Müte‟âl celle Ģânuhu48

21a-22b
22b-24a
24a-24b
24b-25b
25b-28a
28a-28b
28b-31a
31a-31b
31b-32a
32a-33a
33a-35b
35b
35b-37a
37a-38a
38a-38b
38b-40a
40a-42a
42a-42b
42b-44a
44a-44b
44b-45a
45a-47a
47a-49a
49a
49a-51a
51a-55b
55b

21

294-303. Beyitler.
304-343. Beyitler..
23
344-394. Beyitler. Bu hikaye Mesnevî‟nin 1. Cildinden alınmıĢtır.
24
395-404. Beyitler.
25
405-430. Beyitler.
26
431-514. Beyitler. Bölüm 5. Ciltten alınmıĢtır.
27
515-523. Beyitler.
28
524-592. Beyitler.
29
593-615. Beyitler. Hikaye 4. Ciltten alınmıĢtır.
30
616-623. Beyitler.
31
624-659. Beyitler..
32
660-726. Beyitler. 1. Ciltten alınmıĢtır.
33
727-735. Beyitler. 6. Ciltten seçilmiĢtir.
34
736-771. Beyitler.
35
772-807. Beyitler. 3. Ciltten alınmıĢtır.
36
808-817. Beyitler.
37
818-866. Beyitler.
38
867-924. Beyitler. 2. Ciltten alınmıĢtır.
39
925-934. Beyitler.
40
935-971. Beyitler.
41
972-993. Beyitler. 1. Ciltten alınmıĢtır.
42
994-1002. Beyitler.
43
1003-1069. Beyitler.
44
1070-1118. Beyitler. 3. Ciltten alınmıĢtır.
45
1119-1128. Beyitler.
46
1129-1182. Beyitler.
47
1183-1309. Beyitler. 5. Ciltten alınmıĢtır.
48
1310-1318. Beyitler.
22
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: Bâb-ı Sîzdehüm der-beyân-ı mezheb-i cebriyân u hâl-i hodperestân49
: Hikâyet-i Ģîr bâ-hargûĢ50
: Sıfat-ı tevhîd-i Hudâ-yı Müte‟âl celle Ģânuhu51
: Bâb-ı Çehârdehüm der-beyân-ı sa‟y-nümûden-i sâlik der-râh-ı Hudâ52
: Hikâyet-i ân-Ģahs ki her rûz du‟â mî-kerd ki merâ rûzî-yi helâl-dih53
: Sıfat-ı tevhîd-i Hudâ-yı Müte‟âl celle Ģânuhu54
: Bâb-ı Pânzdehüm der-ittihâd-ı evliyâ-ı kirâm kuddise sırruhum55
: Hikâyet-i ġeyh Dekûkî kuddise sırruhu56
: Sıfat-ı tevhîd-i Hudâ-yı Müte‟âl celle Ģânuhu57
: Bâb-ı ġânzdehüm der-beyân-ı bî-derkî müstemi‟ânest58
: Hikâyet-i hâce bâ murg-ı sayd-Ģode59
: Sıfat-ı tevhîd-i Hudâ-yı Müte‟âl celle Ģânuhu60
: Bâb-ı Heftdehüm der-beyân-ı bî-vefâyî kerden der-râh-ı dost61
: Hikâyet-i ġeyh Akta¡ kuddise sırruhu62
: Sıfat-ı tevhîd-i Hudâ-yı Müte‟âl celle Ģânuhu63
: Bâb-ı Hecdehüm der-beyân-ı fevâyid-i kesb-i mücâhede64
: Hikâyet-i ġeyh Muhammed-i Serrezî kuddise sırrahu65
: Sıfat-ı tevhîd-i Hudâ-yı Müte‟âl celle Ģânuhu66
: Bâb-ı Nûzdehüm der-beyân-ı fevâyid-i terk-i ta‟n-ı bezirgânest67
: Hikâyet-i ta‟ne-zeden-i bîgâne ân Ģeyh râ68
: Sıfat-ı tevhîd-i Hudâ-yı Müte‟âl celle Ģânuhu69
: Bâb-ı Bîstüm der-beyân-ı âfet-i câh u Ģöhret70
: Hikâyet-i pâdiĢâh-ı cehûd bâ vezîr-i hôd71
: Sıfat-ı tevhîd-i Hudâ-yı Müte’âl celle şânuhu72
: Bâb-ı Bîstyeküm der-beyân-ı nehy kerden ez musâhibet-i müdde‟iyân73
: Hikâyet-i ân sayyâd bâ murg-ı harîs74
: Sıfat-ı tevhîd-i Hudâ-yı Müte‟âl celle Ģânuhu75
: Bâb-ı Bîstdüvüm der-beyân-ı zemm-i mâl u câh-ı dünyâ76

55b-57a
57b-61a
61a-61b
61b-63a
63a-67a
67a-67b
67b-68b
68b-72b
72b
72b-74b
74b-75b
75b
76a-77a
77a-79a
79a
79a-80a
80b-83a
83a-83b
83b-85a
85a-86a
86a-86b
86b-88b
88b-93a
93a-93b
93b-96a
96a-98a
98a
98a-99b

49

1319-1365. beyitler
1366-1477. Beyitler. 1. Ciltten alınmıĢtır.
51
1478-1488. Beyitler.
52
1489-1534. Beyitler.
53
1535-1656. Beyitler. 3. Ciltten alınmıĢtır.
54
1657-1666. Beyitler.
55
1667-1702. Beyitler.
56
1703-1810. Beyitler. 3. Ciltten alınmıĢtır.
57
1811-1822. Beyitler.
58
1823-1870. Beyitler.
59
1871-1900. Beyitler.
60
1901-1910. Beyitler.
61
1911-1924. Beyitler.
62
1925-1975. Beyitler. 3. Ciltten alınmıĢtır.
63
1976-1985. Beyitler.
64
1986-2017. Beyitler.
65
2018-2098. Beyitler. 5. Ciltten alınmıĢtır.
66
2099-2109. Beyitler.
67
2110-2158. Beyitler.
68
2159-2187. Beyitler. 2. Ciltten alınmıĢtır.
69
2188-2197. Beyitler.
70
2198-2253. Beyitler.
71
2254-2400. Beyitler. 1. Ciltten alınmıĢtır.
72
2401-2409. Beyitler.
73
2410-2480. Beyitler.
74
2481-2536. Beyitler. 6. Ciltten alınmıĢtır.
75
2537-2547. Beyitler.
50
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99b-101a : Su‟âl-ı hazret-i izzet ez-„Azrâ‟il ki torâ ber ki rahm-ı pîĢter âmed77
101b
: Sıfat-ı tevhîd-i Hudâ-yı Müte‟âl celle Ģânuhu78
101b-103a : Bâb-ı Bîstsiyum der-beyân-ı ân ki her hûbî râ ki bînî âhirân ziĢtest79
103a-104b : Hikâyet-i kenîzek bâ har80
104b-105a : Sıfat-ı tevhîd-i Hudâ-yı Müte‟âl celle Ģânuhu81
105a-106b : Bâb-ı Bîstçehârüm der-beyân-ı mukallidân ki hîĢ râ be-kâmilân kıyâs kunend82
106b-107b : Hikâyet-i merd-i bakkâl u tûtî-i revgan-rîhteest83
107b
: Sıfat-ı tevhîd-i Hudâ-yı Müte‟âl celle Ģânuhu84
107b-109a : Bâb-ı Bîstpencüm der-beyân-ı def‟-i sû-yı zan kerden ber ehl-i hak85
109a-110a : Hikâyet-i dervîĢî ki der-keĢtî müttehem kerdend86
110a-110b : Sıfat-ı tevhîd-i Hudâ-yı Müte‟âl celle Ģânuhu87
110b-112a : Bâb-ı BîstĢeĢüm der-beyân-ı âfet-i sohbet-i ahmakân nâ-cenân88
112a-113a : Hikâyet-i gurihten hazret-i „Îsî „aleyhisselâm be firâz-ı kûh ez-dest-i ahmakân89
113a-113b : Sıfat-ı tevhîd-i Hudâ-yı Müte‟âl celle Ģânuhu90
113b-115a : Bâb-ı Bîstheftüm der-beyân-ı nasîhat-ı münkirân u hasûdân u bedân91
115a-116b : Hikâyet-i Süleymân „aleyhisselâm bâ Hüdhüd92
116b-117a : Sıfat-ı tevhîd-i Hudâ-yı Müte‟âl celle Ģânuhu93
117a-119a :Bâb-ı Bîst heĢtüm der beyân-ı nehy kerden ez-sûret ü tergîb-i be-ma‟nî94
119b-120a : Hikâyet-i nakkâĢân-ı Çin bâ nakkâĢân-ı Rûm95
120a-120b : Sıfat-ı tevhîd-i Hudâ-yı Müte‟âl celle Ģânuhu96
120b-122a : Bîst neved der-beyân-ı fevâyid-i musâhebet-i merdân-ı Hudâ97
122a-124a : Hikâyet-i Tâcir-i Hindistân bâ Tûtî-i Hod98
124a-125b : Sıfat-ı tevhîd-i Hudâ-yı Müte‟âl celle Ģânuhu99
125b-127a : Siyûm der-beyân-ı ân ki düĢmen-i „âkil bihest ez dost-ı nâdân100
127a-129a : Hikâyet-i merd-i ebleh bâ hırs101
129a-129b : Sıfat-ı tevhîd-i Hudâ-yı Müte‟âl celle Ģânuhu102

76

2548-2587. Beyitler.
2588-2636. Beyitler. 6. Ciltten alınmıĢtır.
78
2637-2645. Beyitler.
79
2646-2690. Beyitler.
80
2691-2728. Beyitler. 5. Ciltten alınmıĢtır.
81
2729-2738. Beyitler.
82
2739-2786. Beyitler.
83
2787-2811. Beyitler. 1. Ciltten alınmıĢtır.
84
2812-2820. Beyitler.
85
2821-2866. Beyitler.
86
2867-2891. Beyitler. 2. Ciltten alınmıĢtır.
87
2892-2901. Beyitler.
88
2902-2954. Beyitler.
89
2955-2983. Beyitler. Cilt gösterilmemiĢ. [Hikaye 3. ciltten alınmıĢtır.]
90
2984-2993. Beyitler.
91
2994-3036. Beyitler.
92
3037-3083. Beyitler. 1. Ciltten alınmıĢtır.
93
3084-3090. Beyitler.
94
3091-3159. Beyitler.
95
3160-3184. Beyitler. 1. Ciltten alınmıĢtır.
96
3185-3194. Beyitler.
97
3195-3236. Beyitler.
98
3237-3300. Beyitler. 1. Ciltten alınmıĢtır.
99
3301-3310. Beyitler.
100
3311-3362. Beyitler.
101
3363-3412. Beyitler. 2. Ciltten alınmıĢtır.
102
3413-3425. Beyitler.
77
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Âsafî‟nin Cezîre-i Mesnevî‟sinde iĢlediği konularla daha
önce bahsi geçen Yûsuf-ı Sîne-çâk‟ın Cezîre-i Mesnevî‟sinde yer alan
konular arasındaki benzerlik oldukça dikkat çekicidir. Yûsuf-ı Sîneçâk‟ın, sır saklamak, asıl vatana dönmek, Mevlânâ‟nın faziletleri,
şeyhe itaat, makam ve mansıp meraklısı olmamak, kimseyi
kınamamak, tevekkül ve kanaat etmek, riyazet ve açlığın faydaları, aşk
ve onun sonu gibi mürit için bilmesi gereken konuları iĢlediği 35 konu
baĢlığının hemen tamamı küçük değiĢikliklerle Âsafî‟nin eserinde de
yer almaktadır. AĢağıda birbiriyle benzeĢen konu baĢlıkları
karĢılaĢtırmalı olarak verilen iki eser dikkate alındığında; Âsafî‟nin,
Yûsuf-ı Sîne-çâk‟ın eserinde yer alan konuları ve beyitleri alıp zaman
zaman sıralamalarında yaptığı değiĢikliklerle yine Mesnevî‟den seçtiği
beyit ve hikayelerle geliĢtirerek tercüme ettiği anlaĢılmaktadır.103
Yûsuf-ı Sîne-çâk, Cezîre-i Mesnevî

Âsafî, Cezîre-i Mesnevî104

Der-beyân-ı tâlibân ki ez-ilm-i ilâhî
be-„âlem-i sun‟ fütâde-end ve bermûceb-i hubbu‟l-vatan mine‟l-îmân
ve vatanhâ-yı asli-i hod mî talebend
(18 beyit)

Der-beyân-ı tâlibân ki ez-ilm-i ilâhî
be-„âlem-i sun‟ fütâde-end ve bermûceb-i hubbu‟l-vatan mine‟l-îmân
vatanhâ-yı asli-i hod mî talebend

Der-beyân-ı zât-ı pâk-ı Hazret-i
Hudâvendigâr kuddise sırruhu (9
beyit)

Bâb-ı evvel der-beyân-ı kemâl-ı zât-ı
pâk-ı Hudâ-yı müteâl celle celâlühü ve
amme nevâlühü

Der-beyân-ı bî-derkî-i müstemiân (8
beyit)

Der-beyân-ı bî-derkî müstem‟iânest

Der-nasîhat-ı münkirân (7 beyit)

Der-beyân-ı nasîhat-ı münkirân u
hasûdân u bedân

Der-beyân-ı mukallid în ki hod râ bekâmilân kıyâs mi küned (11 beyit)

Der-beyân-ı mukallidân ki hîĢ râ bekâmilân kıyâs kunend

Der-beyân-ı ittihâd-ı evliyâ-yı izâm (7
beyit)

Der-ittihâd-ı evliyâ-ı kirâm kuddise
sırrahüm

Der-beyân-ı himmet-i tâlibân (5 beyit)

Der-beyân-ı himmet-i tâlibân

Der beyân-ı nehy kerden ez-sûret ü
der tergîb-i be-ma‟nâ (12 beyit)

Der beyân-ı nehy kerden ez-sûret ü
tergîb-i be-ma‟nâ

Der-beyân-ı fevâyid-i tevbe (8 beyit)

Der-beyân-ı fevâyid-i tevbe-i sahîh

Der-beyân-ı fevâyid-i girye vü zârî (8

Der-beyân-ı fevâyid-i girye ez-havf-ı

103

Tabloda sadece ortak konu baĢlıklarına yer verilmiĢtir. Yûsuf-ı Sîne-çâk‟ın
Cezîre-i Mesnevî‟sinde yer alan konu baĢlıkları ve beyit sayıları için Güleç, 2008,
ege., s. 190-191‟den; beyitlerin karĢılaĢtırması aĢamasında ise Manisa Ġl Halk
Kütüphanesi‟nde 45 Hk 2646/1 numarada Yûsuf-ı Sîne-çâk adına kayıtlı Cezîre-i
Mesnevî nüshasından faydalanılmıĢtır.
104
Eserin beyit sayıları ve varak numaralarına göre diziliĢi daha önce verildiği
için burada tekrar edilmedi.
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beyit)

Hudâ celle Ģânuhu

Der-beyân-ı fevâyid-i kesb-i
mücâhede (8 beyit)

Der-beyân-ı fevâyid-i kesb-i mücâhede

Der-beyân-ı ân ki men karaa‟l-bâbe
velecce lecce (17 beyit)

Der-ma‟nî-i karaa‟l-bâbe ve lecce ve
lecce

Der-beyân-ı ân ki tâlib-râ her âyîne
ez-pîr-nâgüzîrest (9 beyit)

Der-beyân-ı ân ki tâlib-râ her âyîne ezpir-nâgüzîrest

der-beyân-ı musâhebet-i merdân-ı
Hudâ (12 beyit)

Der-beyân-ı fevâyid-i musâhebet-i
merdân-ı Hudâ

Der-beyân-ı nehy kerden ez
musâhabet-i müddeiyân ve
müzevvirân (11 beyit)

Der-beyân-ı nehy kerden ez
musâhabet-i müddeiyân

Der-beyân-ı istikâmet-i tâlibân ve
âdâb-ı hidmet-i pîrân (17 beyit)

Der-istikâmet-i tâlibân ve âdâb-ı
hidmet-i pîrân

Der-beyân-ı fevâyid-i terk-i ta‟nest (7
beyit)

Der-beyân-ı fevâyid-i terk-i ta‟n-ı
bezirgânest

Der-beyân-ı ta‟n zeden-i münkirân
Ģeyh râ (9 beyit)

Hikâyet-i ta‟n zeden-i bîgâne ân Ģeyh
râ

Der-beyân-ı hâl-i hod-perestân (13
beyit)

Der-beyân-ı mezheb-i cebriyân u hâl-i
hod-perestân

Der-beyân-ı în ki her hûbî râ ki aybî
âher-i an ziĢtest (7 beyit)

Der-beyân-ı ân ki her hûbî râ ki bînî
âherân ziĢtest

Der-beyân-ı terk-i dünyâ (10 beyit)

Der fazîlet-i terk-i dünyâ ve mâ-fîhâ

Der-beyân-ı zemm-i mâl u câhest (14
beyit)

Der-beyân-ı zemm-i mâl u câh-ı dünyâ

Der-beyân-ı âfet-i Ģöhret (5 beyit)

Der-beyân-ı âfet-i câh u Ģöhret

Der-beyân-ı fevâyid-i nîstî (5 beyit)

Der-beyân-ı fevâyid-i nîstî vü fakr

Der-beyân-ı tevekkül ü kanâ‟at (11
beyit)

Der-beyân-ı fevâyid-i kanâ‟at ki kenz-i
lâ-yufnâst

Der-beyân-ı riyâzet ü gurisnegî (28
beyit)

Der-beyân-ı fevâyid-i riyâzet ü
gurisnegî

Der-beyân-ı „ıĢk u müntehâ-yı vey (33
beyit)

Der-vasf-ı „ıĢk u mestîhâ-yı vey

Mesnevî’nin İlk On Sekiz Beytinin Cezîre-i Mesnevî’deki
Tercümesi
بطٌْ ایي ًی چْى حکایت هیکٌذ
از جذایِا ضکایت هیکٌذ

Bu neyden gûĢ …ıl sen «oĢ √ikâyet
Cüdâlı…lardan eyler ço… Ģikâyet
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کر ًیستاى تا هرا ببریذٍ اًذ
از ًفیرم هرد ّ زى ًالیذٍ اًذ

سیٌَ خْاُن ضرحَ ضرحَ از فراق
تا بکْین ضرح درد اضتیاق

ُرکسی کْ دّر هاًذ از اصل خْیص
باز جْیذ رّزکار ّصل خْیص

هي بِر جوعیتی ًاالى ضذم
جفت بذ حاالى ّ خْیص حاالى ضذم
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Cüdâ düĢdüm neyistândan çü bµ-fer
Nefµrümden er ¡avret nâle eyler

Getürmek mümkin idi ¡ıĢ…ı Ģer√a
Baña bir sµne olsa Ģer√a Ģer√a

Cüdâ olsa vaýandan ger bir âdem
Rücû¡ eyler diler a§lını her dem

Çü her meclisde nâlânum çü …avvâl
Olur bed-√âl olan nâlemle √oĢ √âl

ُرکسی از ظي خْد ضذ یار هي

~anur @ann ile her kes kendüye yâr

ّز درّى هي ًجست اسرار هي

Degül sırr-ı derûnumdan «aber-dâr

سر هي از ًالۀ هي دّر ًیست

Degüldür gerçi sırrum nâleden dûr

لیک چطن ّ کْش را آى ًْر ًیست

Velµ bu gûş u çeşmiñde yo… ol nûr

تي ز جاى ّ جاى ز تي هستْر ًیست

Bu cism içre degüldür cân mestûr

لیک کس را دیذ جاى دستْر ًیست

Velµ cân görmege olmadı destûr

آتص است ایي باًک ًای ّ ًیست باد

~adâ-yı nâya âteş didi ¡uşşâ…

ُر کَ ایي آتص ًذارد ًیست باد

O şev…e varıvir var âteşe ya…

آتص عطمست کاًذر ًی فتاد

Dilâ ¡ış… âteşin gör nâya düşmüş

جْضص عطمست کاًذر هی فتاد

O cûşiş bâde-i √amrâya düşmüş
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ًی حریف ُر کَ از یاری بریذ

Olur ney yâr yârinden cüdâya

پردٍ ُایص پردُای ها دریذ

Açar her perdesi §ad-per »udâya

ُوچْ ًی زُری ّ تریالی کَ دیذ

Dilâ ney gibi var mı zehr ü tiryâ…

ُوچْ ًی دهساز ّ هطتالی کَ دیذ

Hevâsı ¡âşı…a dem-sâz u müştâ…

105

ًی حذیث راٍ پر خْى هی کٌذ
لصَ ُای عطك هجٌْى هی کٌذ

◊adµs-i râh-ı pür-«ûn na…l ider ney

106

Dem-â-dem ¡ış…-ı Mecnûn na…l ider
ney

هحرم ایي ُْش جس بیِْش ًیست

Bu gûşile işitmezsin …o lâπı

هر زباًرا هطتری جس کْش ًیست

Bu sırruñ ma√remidür cân …ulaπı

در غن ها رّزُا بیکاٍ ضذ
رّزُا با سْزُا ُوراٍ ضذ

Bu πamla geçdi ¡ömrüm ≥âyi¡ oldum
Bu rûzî sözüme hem-râh buldum

رّزُا کر رفت کْر ّ باک ًیست

Bu günler gitse gitsün bâk yo…dur

تْ بواى ای اًکَ چْى تْ پاک ًیست

Baña sen …al ki sence pâk yo…dur

ُرکَ جس هاُی زآبص سیر ضذ
ُر کَ بی رّزیست رّزش دیر ضذ

Olur mâhµden ayru âbına sµr
O kim bµ-rûzµdür rûzı olur dµr

در ًیابذ حال پختَ ُیچ خام

Ne bilsün pu«teler √âlin olan √âm

پس سخي کْتاٍ بایذ ّالسالم

Sözi kûtâh eyle ey nµgu-nâm

Sonuç:
Mevlânâ yaĢadığı dönemden itibaren Türk edebiyatının her
döneminde etkisini hissettirmiĢ mutasavvıf bir Ģairdir. Özellikle
Mesnevî-i Manevî adlı eseri yazıldığı dönemden itibaren defalarca
105
106

 پردٍ ُایص:  پردُاشĢeklinde yazılmıĢ.
 لصَ ُای:  لصِایĢeklinde yazılmıĢ.
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Türkçe‟ye tercüme edilmiĢ, eser üzerine birçok Ģerh kaleme alınmıĢtır.
16. yy. Ģairlerinden Âsafî Dal Mehmed PaĢa‟nın Cezîre-i Mesnevî adlı
eseri Mesnevî‟den seçilen beyit ve hikayelerin Türkçe tercümesinden
ibaret bir eserdir.
Âsafî‟nin, Mesnevî‟den beyitler seçerken kendinden önce
Yûsuf-ı Sîne-çâk tarafından aynı adla yapılan ve Mevlevîler arasında
oldukça beğenilen Mesnevî seçkisinden faydalandığı görülüyor.
Özellikle eserinin muhtevasını belirleyen konu baĢlıkları Sîne-çâk‟ın
eserindeki konu baĢlıklarıyla aynı gibidir. Sîne-çâk‟ın seçtiği beyitler
de Âsafî‟nin hikayeler dıĢında seçtiği beyitler içerisinde yer
almaktadır. Âsafî‟nin Cezîre-i Mesnevî adlı eserinin Sîne-çâk‟ın
eseriden ayrılan en önemli ve orijinal yönü seçtiği beyitleri tercüme
etmesidir.
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