Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 26, İstanbul 2021, 110-141.

Müellifi Bilinmeyen Bir Yûsuf
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A Story of Yusuf, whose Author is Unknown, and Its
Peculiarities

ÖZET

ABSTRACT

Yûsuf u Züleyhâ konulu eserler Türk edebiyatının
başlangıcından itibaren pek çok müellif tarafından kaleme
alınmıştır. Bilinen ilk eser, Âli’nin hece vezni ve dörtlüklerle
telif ettiği Kıssa-i Yûsuf isimli metnidir. Klasik dönemde,
Hamdullah Hamdî tarafından kaleme alınan Yûsuf u Züleyhâ
mesnevisi hikâyenin en mûtena örneğidir.

Works on Yûsuf u Züleyhâ have been written by many
authors since the beginning of Turkish literature. The first
known work is the text titled Kıssa-i Yûsuf, written by Âli
with syllabic meter and in quatrains. In the classical
period, Yûsuf u Züleyhâ written by Hamdi in mathnawi
form, is the most select example of the story. There are
Bunun yanısıra tefsirlerde ve kısas-ı enbiyâ türü eserlerde many prose versions of the story that are included in the
yer alan veya müstakil yazılan pek çok mensur hikâye de tafsirs and kısas-ı enbiyâ type works, or written
mevcuttur. Mevzunun Kitab-ı Mukkades’te zikredilmesi ve independently. The fact that the story is mentioned in the
Kur’an-ı Kerim’de “ahsenü’l-kasas” olarak nitelendirilmesi bu Bible, and is described as "ahsenü'l-kasas" in the Holy
kadar itibar görmesinin asıl sebebidir. Bu münasebetle erken Quran is the main reason why it has been respected so
dönemde kaleme alınan Yûsuf u Züleyhâ hikâyeleri, muhteva much. The stories of Yûsuf u Züleyhâ, written in the early
bakımından kıssa türüne daha yakın işlenmiştir. Türün gereği period, were handled closer to the “kıssa” genre in terms of
olarak bu eserler, nasihat bahsi ön planda tutulup herhangi bir content. As a requirement of the genre, these works were
sanat kaygısı güdülmeden okuyucuya sunulmuş Kur’an-ı presented to the reader without any artistic concern,
Kerim’de zikredilen kıssa merkeze alınıp ekleme hikâyelerle keeping the counseling side at the forefront, and the subject
was diversified by adding side stories, keeping the main
konu çeşitlendirilmiştir.
story mentioned in the Quran at the center.
Yûsuf u Züleyhâ ile ilgili metinler üzerine pek çok çalışma
Many studies have been done on the texts about Yûsuf
yapılmıştır. Hikâyeler şekil ve muhteva bakımından incelenmiş,
transkripsiyonlu metinleri ortaya konmuş veya mukayeseli u Züleyhâ so far. The stories were transcribed, examined
çalışmalarla eserler arasındaki farklılıklar tespit edilmeye gayret in terms of form and content, and the differences between
edilmiştir. Buna rağmen, yazma eser kütüphanelerinde, hâlâ the texts were determined through comparative studies.
herhangi bir şekilde incelemeye tâbî tutulmamış özellikle However, manuscript libraries still contain particularly
relevant prose texts that have not been subjected to any
mensur metinler bulunmaktadır.
scrutiny.
Bu çalışma, eski Anadolu Türkçesiyle, manzum mensur
This study is about a story of Kıssa-i Yûsuf, written in
karışık yazılan ve müellifi belli olmayan bir Kıssa-i Yûsuf
hikâyesi üzerinedir. Eserin ulaşılabilen tek nüshası, Atatürk old Anatolian Turkish, mixed in verse and prose, and
Kitaplığı, Bel. Yz. K0475 numarada kayıtlıdır. Makalede, whose author is not known. The only accessible copy of the
öncelikle, genel itibariyle Yûsuf u Züleyhâ hikâyelerinden work is registered at number K0475 at the Atatürk
bahsedilmiş ardından metnin şekil ve muhteva incelemesi Library, Bel. Yz. In this article, firstly, the stories of Yûsuf
yapılmıştır. İhtiva ettiği konular münasebetiyle hikâye, kıssa u Züleyhâ in general were mentioned, and then the form
and content of the work was examined. The story has been
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tabiri üzerinden değerlendirilmeye çalışılmış ve son olarak da
eserin transkripsiyonlu metninden örnekler makaleye ilave
edilmiştir.
ANAHTAR KELİMELER

Mesnevî, Kıssa, Yûsuf u Züleyhâ, Mensur Yûsuf Kıssaları.

evaluated through the concept of “kıssa”, through the
subjects it includes, and examples of the transcribed text
have been added to the article.
KEYWORDS

Mathnawi, Kıssa, Yûsuf u Züleyhâ, Prose stories of
Yûsuf.

Giriş
Hz. Yûsuf’un Züleyhâ ile arasında geçen hadiselerin konu edildiği
kıssa, Türk, Fars, Afgan ve Urdu edebiyatlarında, Yûsuf u Züleyhâ1,
Yûsuf ve Züleyhâ, Yûsuf ile Zelîhâ veya Kıssa-i Yûsuf isimlendirmeleriyle
kaleme alınmıştır. Tevrat’ta Tekvîn bölümünde (37-50), İncil’de
Resullerin İşleri bölümünde (7/9-14) yer alan hikâye Kur’ân-ı Kerîm’de,
“ahsenü’l-kasas” olarak vasıflandırılıp müstakil bir sûrede (Yûsuf 12/3102) bulunmaktadır (Koncu 2013: XLIV/38).
Arap edebiyatında, Hz. Yûsuf kıssası bağımsız bir konu halinde, ilk
defa İmam Gazalî’nin (ö. 1111) Bahrü'l-Mahabbe isimli eserinde ele
alınmıştır. Bundan sonra, hem tefsirlerde hem de manzum veya mensur
pek çok edebî eserde işlenmiştir. Mesnevi nazım şekliyle manzum yazılan
ilk hikâye, Şehnâme şairi Firdevsî-i Tûsî’ye (ö.1020) aittir. XV. yüzyılda
Molla Cami (ö.1492) tarafından kaleme alınan Yûsuf u Züleyhâ mesnevisi
ise hem Türk edebiyatı hem de İran edebiyatı açısından oldukça
önemlidir (Çetin 2000: 113).
Türk edebiyatında2 bu konudaki ilk telif eser, Yesevî dervişi Âli
(XIII.yy) tarafından hece vezni ve dörtlüklerle yazılan Kıssa-i Yûsuf’tur.
Şekil bakımından Fars edebiyatındaki örneklerinden farklılık arz etmesi
sebebiyle önemlidir (Koncu 2013: XLIV/39). Anadolu sahasının ilk Yûsuf
u Züleyhâ mesnevisi Destân-ı Yûsuf ismiyle Şeyyad Hamza (XIII.yy)
tarafından kaleme alınmıştır. Eser, ihtiva ettiği dinî motifler ve “nükte”
başlığı altında işlediği konular itibariyle dikkat çekicidir (Gülensoy 1994:
1

Makale içerisinde Yûsuf u Züleyhâ konulu eserlerden bahsedilirken,“hikâye ve
kıssa” tabirleri, terim mânâlarına bakılmaksızın birbirleri yerine kullanılabilmiştir.
2
Türk edebiyatında Yûsuf u Züleyhâ konulu eserlerinin sayısı oldukça fazladır.
Makaleye sadece bir yönüyle öne çıkanlar örnek olarak alınmış sadece mensur olanlar
hakkında bilgi verilmiştir.
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IX/210). Hikâye üzerine yazılan en mühim mesnevi ise Hamdullah
Hamdî’ye (ö.1503) ait olan Yûsuf u Züleyhâ’dır. Mesnevi, bu konuda
yazılmış en lirik ve en meşhur örnektir (Çetin 2000: 114).
Mensur yazılmış Yûsuf u Züleyhâ hikâyeleri, daha ziyade Yûsuf
Suresi’nin tefsiri mahiyetindedir ve Arapçadan tercüme edilmiştir
(Daşdemir 2012: 31). Özellikle ilk dönemde kaleme alınanlar, “Kıssa-i
Yûsuf” veya “Kıssa-i Yûsuf u Zelihâ” şeklinde isimlendirilmiştir. Kur’anı Kerim’de zikredilen kıssa temel alınıp hadis, tefsir ve Tevrat’tan
faydalanılarak genişletilen konu, bu eserlerde, dinî ve ahlâkî nasihatler de
eklenerek zenginleştirilmiştir (Ertaylan 1960: 19).
Mensur Yûsuf Kıssaları
Türk edebiyatında manzum Yûsuf u Züleyhâ mesnevilerinin
yanında mensur3 olarak yazılmış pek çok Yûsuf Kıssası da
bulunmaktadır. Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış müellifi belli olmayan
hikâyeler dışında, önemli mensur eserler şunlardır:
Celâlzâde Koca Nişancı Mustafa Çelebi’nin (ö. 1567) Yûsuf u Züleyhâ
isimli eseri (Şahin 2015: 64 -67), Muhammed b. İbrahim’in (ö. 1586’dan
sonra) Yûsuf u Züleyhâ isimli eseri (Şahin 2015: 249-256), Şemʿî’nin (ö.
1602) Şerh-i Yûsuf u Züleyhâ isimli eseri (Şahin 2015: 86-89), Muhammed
bin Muhammed Altıparmak’ın (ö. 1623-24) Yûsuf u Zelîhâ isimli eseri
(Şahin 2015: 72-76), Nurmuhammed Andalıp’ın (ö. 1770) Yûsuf u Züleyhâ
isimli eseri (Şahin 2015: 76-78), Bilâl Efendi’nin (ö. 1790) Kıssa-i Yûsuf u
Zelîhâ isimli eseri (Şahin 2015: 62-63), Hacı Sâlih-zâde Halil Hâcibî’nin (ö.
1824) Şerh-i Yûsuf u Züleyhâ isimli eseri (Şahin 2015: 69-70), Giritli Sırrı
Paşa’nın (ö. 1895) Ahsenü’l-Kısas isimli eseri (Şahin 2015: 67- 69), Süleyman
Tevfik Özzorluoğlu’nun (ö. 1939) Yûsuf u Zelihâ isimli eseri (Şahin 2015:
85-86), Mehmed b. Pûlâd’ın (ö. ?) Terceme-i Yûsuf u Züleyhâ isimli eseri
(Şahin 2015: 70-71) ve Seyyid Hüseyin Arif’in (ö. ?) Ahsenü’l-Kısas isimli
eseri (Şahin 2015: 79-85).
Özellikle Hamdullah Hamdî’den evvel, eski Anadolu Türkçesiyle
yazılmış Yûsuf kıssalarında, beşerî aşkın daha zayıf işlendiği
3

Müstakil eserler olmamaları sebebiyle, konunun genişliği de göz önünde
bulundurularak, Kısas-ı Enbiyâ türü içindeki Yûsuf kıssaları hariç tutulmuştur.
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gözlemlenmiş; sonraki şairlerin eserlerinde bulunan aşk tasvirleri, duygu
yoğunluğu veya kahramanların ağzından söylenen hisli gazellerin, bu
eserlerde bulunmadığı tespit edilmiştir (Onur 1984: 47). Yesevî tarikatinin
de tesiriyle, daha ziyade İslâmî ve ahlâkî kaidelerin ön planda tutulduğu
bu hikâyeler, her zümreden halkın eğitilebilmesi için kaleme alınmıştır
(Ayan 1997: 32).
Bu noktada, hem dönemi hem de muhtevası itibariyle Kıssa-i Yûsuf
metninin
“kıssa”
kavramı
içerisinde
değerlendirilebileceği
düşünülmüştür.
Kıssa Kavramı ve Yûsuf Kıssası
Makalenin konusunu teşkil eden eserin başlığında “kıssa” tabiri
bulunmaktadır. Fakat metnin kendisi Kur’ân-ı Kerim’de zikredilen
kıssanın hikâye edilmesiyle husûle gelmiştir. Dolayısıyla özellikle eski
Anadolu Türkçesiyle yazılmış eserlerde hikâye ve kıssa tabirleri birbirinin
yerine kullanılabilmektedir.
Hikâye sözlükte “anlatmak, nakletmek, aktarmak, tekrar etmek;
benzemek, taklit etmek” anlamlarına” gelmekte (Yazıcı 1998: 479), kıssa
ise özellikle Arap edebiyatında “söz, haber, hikâye” gibi mânalarda
kullanılmaktadır (Yazıcı 1998: 480). Bu münasebetle “kıssa”, konusu
Yûsuf ve Züleyhâ olan metinlerde bir yönüyle Kur’ân-ı Kerim’de yer alan
terim manasıyla bir yönüyle de edebî bir terim olan hikâye yerine
kullanılmaktadır. İncelenecek olan Kıssa-i Yûsuf isimli eser de erken
dönem metni olması ve içerisinde hem bir hayli ayet-i kerime hem de dinî
ve ahlakî nasihatler barındırması sebebiyle, öncelikle kıssa tabirinin,
terim manası kapsamında değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Kur’an-ı Kerim’de çok geniş bir yere sahip olan kıssalar,4 ibret
alınmak üzere yazılan, tarihî doğruluğu ve gerçekliği bulunan
hadiselerdir (Şengül 2002: 498). Genellikle şahısları, mekânı ve zamanı
belli, geçmişte yaşandığına dair deliller bulunan olayları ihtiva
etmektedirler (Akıncı 2004: 43). Vahiy kaynaklı olmaları münasebetiyle
4

Kur’an kıssaları çok geniş kapsamlı bir konudur. Bu münasebetle terimin tanımına,
çeşitlerine, gayesine ve üslup özelliklerine dair bilgiler, makalenin asıl konusu olan
metnin, muhtevası ile ilişkisi nispetinde verilmiştir.
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üç kutsal kitapta da yer almaktadırlar. Fakat Kur’ân-ı Kerim kıssaları
muhteva bakımından ibret verici konulara yer vermesi ve bu konuları
tasvir-temsil üslubuyla okuyucuya aktarması yönünden farklılılar arz
etmektedir (Şengül 2002: 500).
Bu noktada Kur’ân kıssalarının anlatım dili önem kazanmaktadır.
Temel dinî ve ahlâkî kuralların ifade edilmesi söz konusu olduğunda dil,
her kesimden insanın anlayabileceği mahiyette basit ve külfetsiz
olmalıdır. Öte yandan Allah, cennet, cehennem, hesap gibi başka bir
şekilde anlatılma imkânı bulunmayan soyut kavramlar, sembolik
tasvirlerle temsil edilerek ifade edilmek mecburiyetindedir (Zeyveli 1995:
94-95).
Kıssalar bir taraftan dili daha anlaşılır bir hale getirirken bir taraftan
da soyut kavramların, teşbih ve temsillerle somutlaşmış birer tablo
(Elmalı 2011: 136) halini almasını sağlamakta ve idrak edilebilmesini
kolaylaştırmaktadır. Bu münasebetle kıssalarda bulunan tasvir örnekleri,
şahısların etrafında değil olayların etrafında şekillenmekte ve bizâtihi
hadiseleri temsil etmektedir. Zaman, mekân ve şahıs kavramları, İlâhî
kanunların icra edilebilmesini ve benimsenebilmesini kolaylaştırabilmek
için yardımcı birer unsur olarak kullanılmaktadır. Bu durumda ahlakî
veya dinî bazı hasletler şahıslarla özdeşleştirilebilmektedir (Kılıç 2007:
119).
Yûsuf Suresi’ne bakıldığında da hadisenin aslında kahramanlardan
akseden iyi veya kötü özellikler etrafında döndüğü görülmektedir.
Ahlâkî değerler, erdemler, tutkular, vefa veya ihanet gibi duygular, Yûsuf
peygamber, Yâkub peygamber, Yûsuf’un kardeşleri, Mısır Melik’i Aziz,
Melik’in eşi (Züleyhâ), veya zindan ahalisi gibi kahramanlarla temsil
edilmektedir. Kıssanın iyi kahramanları iffet, vefa, sadakat ve şefkat gibi
iyi hasletler; kötü kahramanları ise kıskançlık, ihtiras, şehvet gibi kötü
hasletlerdir. Bu çekişmede başkahraman yani iyi olanlar her zaman galip
gelmektedir (Kılıç 2007: 119).
Yûsuf suresinin nuzul sebeplerine bakıldığında Resûlullah’a eziyet
eden kendi kavmine karşı, bir teselli mahiyetinde indirildiği de telaffuz
edilmektedir (Kiraz 2011: 102). Yukarıda bahsi geçen kişiler ve bu kişilerin
temsil ettiği iyi ve kötü hasletler, bir başka deyişle surenin ihtiva ettiği
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ibretli konular hikmetle yorumlandığında kastedilen tesellinin mahiyeti
daha iyi anlaşılacaktır (Kırca 1989: 178).
Erken dönemde kaleme alınan Yûsuf kıssaları da bahsi geçen ibretli
konuların hikmetlerini hikâye ederek her kesimden insanın
anlayabilmesine imkân sağlamaktadır.
Kıssa-i Yûsuf Metni ve Değerlendirilmesi
a.Nüsha Tavsifi
Eserin ulaşılabilen tek nüshası,5 Atatürk Kitaplığı, nu. Bel. Yz.
K0475’de kayıtlıdır. Metnin başlığı kataloğa, sehven “Yûsuf Kasidesi ve
Şerhi” olarak yazılmıştır. Eser 1248/1832 tarihinde istinsah edilmiş ne
müellifi ne de müstensihi tespit edilebilmiştir. 180x125-130x80 mm.
ölçülerindedir, 41 varaktan oluşmuştur ve nesih yazıyla her sayfada 17
satır bulunacak şekilde düzenlenmiştir. Metnin içerisinde geçen ayetler
ve konu başlıkları siyah keşidelidir. Varak sonlarında müşir
bulunmaktadır.
b.Şekil ve Muhteva İncelemesi
Eser manzum mensur karışık kaleme alınmıştır. İçerisinde yaklaşık
191 beyit yer almaktadır. Kafiye ve vezin kusurları bulunan manzumeler,
hadiselerin anlatımında ve konu geçişlerinde kullanıldığında anlatıcının
5

Çalışma yayıma hazırlanırken “Müellifi Bilinmeyen Eski Anadolu Türkçesiyle
Yazılmış Yusuf ve Züleyha Hikâyesi” isimli bir makaleye tesadüf edilmiştir. Ali Cin
tarafından kaleme alınan makalede kullanılan metin ile bu makaleye konu edilen
metin benzerlikler ihiva etmektedir. Makalede, incelenen metnin Almanya’nın
Leipzig şehrinde bir kütüphanede bulunan Yûsuf hikâyesi olduğu belirtilmiş, nüsha
tavsifi yapılmış, eserin başından ortasından ve sonundan kısa metin örnekleri
paylaşılmış ve dil incelemesi yapılmıştır. Kullanılan nüshanın kütüphane kayıtları
detaylı verilmediği için sadece makalede paylaşılan metin ile çalışılan metin kabaca
karşılaştırılmış ve nüsha farklılıkları olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca zikredilen
makale, metnin söz varlığını tanıtabilmek maksadıyla yazılmıştır. Hem yazılış
maksadının hem de kullanılan nüshaların ayrı olması sebebiyle adı geçen makale ile
çalışılan bu makale farklılık arz etmektedir.
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ağzından, Yûsuf’un veya Züleyhâ’nın hissiyatının ifade edildiği yerlerde
kahramanların ağzından verilmiştir. Hem gazel hem de mesnevi nazım
şekilleriyle yazılmıştır.
Hikâyenin bütününde Yûsuf suresinden 28 ayet kullanılmış yaklaşık
18 yerde hadiseleri destekler nitelikte, kimi zaman Hazret-i Yûsuf’un
ağzından kimi zaman da hikâye boyunca ona eşlik eden Cebrâil’in (a.s)
ağzından nasihatler aktarılmıştır. Ayrıca 3 yerde “beşâret” başlığı altında
müjdeler verilmiş 2 yerde de Zebûr kitabından bahsedilerek buradan
alıntılar yapılmıştır. Hikâye Kur’ân-ı Kerim’e uyun biçimde başlayıp
bitirilmiştir.
Metnin içinde yer alan nasihatler sabrın önemi, kibirlenme ve
sonuçları, itibar görmenin maddi imkanlara veya maddi güzelliğe bağlı
olmaması, tevazunun kıymeti, sırat-ı müstekim üzere bulunmak, hatanın
ve günahın kabul edilip ikrar edilmesi ve nefse uymama gibi dinî,
tasavvufî ve ahlakî muhtevalıdır. Müjdeler de cennette Cemâl’in
görüleceği, ayıpların Cenâb-ı Hak tarafından örtüleceği ve kıyamet günü
mahşer yerinde az amellerin çoğa tebdil edileceği yönünde, tamamen
ahiretle ilgili olarak sıralanmıştır. Nasihatlere uyanların kazanacağı bu
mükafatlar, kulun mazhar olabileceği en büyük lütuflardır.
Hikâye anlatılırken Yûsuf suresinden ayetler kullanılması sayesinde
hadiseler, hem delillendirilmiş hem de okuyucunun zihninde hisse
çıkarma veya ibret alma bahsi canlı tutulmuştur. Ayrıca Zebûr’dan
yapılan alıntılar ve alıntıların İslamiyetle ilişkilendirilmesi bu üslubu
desteklemiştir.
Müellifin metnin sonunda, Züleyhâ’nın müslüman olmadığı halde,
üstelik yanılarak yâ Samed demesini ve böylece Cenâb-ı Hakk’ın lutfuna
mazhar olmasını değerlendirerek “sen sana icabet edilmeyeceğini mi
sanırsın” ifadesini kullanması, nasihat verme üslubunun en üst
seviyesidir.
c. Metinden Örnekler
Metin eski Anadolu Türkçesiyle yazılmıştır. Kelimelerin ve eklerin
imlasında devrin özelliklerine dikkat edilmiştir. Metne eklenen harf, hece
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ve ekler [ ] ile gösterilmiştir. Metinde harekeli olan bazı kelimeler
harekelerine uygun okunmuştur.
Metnin hacminin makale sınırlarını aşması sebebiyle hikâyenin
tamamı verilmemiş anlam bütünlüğü bozulmayacak şekilde bölümler
halinde örneklendirilmiştir.
Eserde atlanan kısımlar (...) şeklinde gösterilmiştir. Konu
bütünlüğünün bozulmamasına yardımcı olabilmek için zaman zaman
hikâyeye günümüz Türkçesi ile tarafımızdan eklemeler yapılmıştır.
Noktalama işaretlerinin tamamı kullanılmamış sadece metnin
anlaşılabilmesini kolaylaştırabilmek için “nokta” kullanılmıştır.
6

1.Yûsuf’un Rüyası

[1b] Bismillahirrahmanirrahim
Besmeleye başlayalum söze biz
Bir hikāyet iydelüm biz ey ˘azīz
Yūsuf peyġamber ķıŝŝasın diyelüm
Evvel aĥir nicedür şerh idelüm
Muŝtafā rūģına yüz biñ ŝalavāt
Virelüm taģģiyāt u ŝalavāt
(...)
Ŝad hezārān derūn-ı dil ile selām
Anıñ ol yārenlerine ey hümām

6

Metinde konuları ayırt edebilmek için nadiren başlık kullanılmıştır. Muhtevanın
daha iyi anlaşılabilmesi için bu başlıklar tarafımızdan verilmiştir.
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Dostunı daĥı anıñ sevmek gerek
Anlaruñ sevgüsine uymaķ gerek
Dinüñ aŝlı anları sevmek olur
Anları seven kişi raģmet bulur
Ey Çalabım anları sevenleri
Rahmet idüp uçmaġa ḳo anları
Bizi de anlaruñ hürmetine yā İlāh
˘Afv idüp rahmet eyle Padişāh
İmdi geldük Yūsufun ķıŝŝasına
Ķıŝŝası nedür daḫı ḥiṣṣesine
Hikâyeye bu şekilde giriş yapıldıktan sonra konu Yûsuf
peygamberin gördüğü on bir yıldızın kendisine secde etmesi rüyası ile
devam etmektedir.

ّ۪ ِ الشمس وا ْل َقمر راَيتهم ّ۪لي س
(...) [2a] 7ين
َّ ت اَ َح َد َع َشر َكو َكباً َو
ُ ِا ّ۪ني َراَي
َ اجد
ُُ َ
َ
ْ ْ ََ
َ َ ْ ُ َق َال َيا ُب َن َّي ََل َت ْق ُص ْص

8رءياك

َ

َ ْ

ْ

َ

ْ

(...) Ķālallāhu Te˘ālā

ً ْ َ يدوا َل َك
َ ََل َت ْق ُص ْص ُر ْء َي
ُ اك َعلٰٓى ِا ْخ َو ِت َك َف َي ّ۪ك

9كيدا

çünki Ya˘ḳūb Yūsufuñ düşün ta˘bīr itdi. Pādişāh olup peyġamber
olacağın bildirdi. Ķarındaşlarına dime didi. Meger Ya˘ḳūbuñ bir ögey ķızı
var idi. Uġurlayın bu sözi diñleyüp vardı. [2b] Ķarındaşlarına didi. Anlar
daĥı šaŝalanup ġuŝŝalanurlar idi. Bir araya gelüp tedbīr itdiler ki Yūsufı
öldürelüm yāģud bir kör ķuyuya bıraġalum.
7

Ben rüyamda on bir yıldızla güneşi ve ayı gördüm; onları bana secde ederken
gördüm (Yusuf 12/4).
8
Babası, “Yavrucuğum” dedi, “Rüyanı sakın kardeşlerine anlatma...” (Yusuf 12/5).
9
“Rüyanı sakın kardeşlerine anlatma, sonra sana tuzak kurarlar...” (Yusuf 12/5).
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Kardeşlerden Yehûda’nın Yûsuf’u öldürmek yerine kuyuya atma
fikrini diğerlerine kabul ettirme hikayesinden sonra, kuyunun tarifine
geçilir.
2. Yûsuf’un Kuyuya Atılışı
(...) [3a] Bu arada bir ḳuyu vardır. Anı bulalum Yūsufu ol ķuyuya
bıraġalum didi. Meger ol ķuyuyı ˘Ᾱd oġlu Şeddād ķazup bünyād eylemiş
idi. Yüz arşun derinligi var idi. Baķūb kimse dibiñ görmedi. [3b] Yūsufu
yalıncaḳ üryān ķıldılar. Egnine bir pelās eśvāb giydürüp ip ile ķuyuya
ŝarķıtdılar. Tañrıdan ķorķmadılar. İp ķıŝa imiş ķuyuya irmedi.
Ķoyuvirdiler Yūsuf gider iken Cebrā’īl ˘aleyhisselām gelüp šutdı.
Ķuyunuñ dibine zaģmetsiz ķodı.
Kemā ķālallāh

ّ۪ َف َلما َذ َهبوا ب ِّ۪ه واَجم ٰٓعوا اَ ْن يجع ُل
ِ
ُ ْ وه في َغ َي َابت
ُ َ ْ َ
ُ َ ْ َ
َّ
ُ

10الجب

meger Yūsuf ol ķuyuya girdügine sebeb Hūd peyġamber ˘aleyhisselām
kitāb içinde gördigim benī İsrā’īlden Yūsuf adlu bir oġlan gelse gerekdir.
Ŝāģib-i kemāl ve ŝāģib-i cemāl ola yidi yaşında peyġamberlik virile
münācāt idüp Ḥaķ Te˘ālāya yalvarır. Ol cemāl-i kemālini baña göster didi.
Ḥaķ Te˘ālā du˘āsın ķabūl idüp Cebrā’īl gönderdi. Didi varasın filān
ķuyuya girsin otursun aña ķuyu içinde rızķın virdüm ve Yūsuf yidi
yaşında olunca ĥaber virdüm. Ķuyu içinde ikisini buluşdururam anıñ
cemāl-i kemāliñ aña gösterem didi. Cebrā’īl ˘a.m. ol ķuyu[yu] Hūd
peyġamber ˘aleyhisselām[a] gösterdi. Hūd ˘a.m. ol ķuyuya gidüp ˘ībādete
meşġul oldı. Ḥaķ Te˘ālā günde bir nān virdi. Anı yiyüp šoyar idi. Biñ
ikiyüz yıl ķuyuda ķaldı. Tā şu zamāna degin kim Yūsufu ķarındaşları ol
ķuyuya indirdiler bir aķ ŝaķallı uzun boylı kişi gelüp Yūsufa esselāmü
˘aleyk yā Nebīallāh sen Allāh Zülcelāliñ sevüklü ķulusun yā Ya˘ḳūb [4a]
oġlu Yūsuf didi. Yūsuf iyitdi sen beni neden bildiñ didi. Hūd
˘aleyhisselām Zebūr kitābıñ oķurken gördüm. Ḥaķ Te˘ālā seni anda medģ
idüp dimiş ki

10

Onu götürüp (kör) kuyunun dibine bırakmaya ittifakla karar verince bunu yaptılar
(Yusuf 12/15).
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Benī İsrā’īlden Yūsuf adlu bir oġlan yaratsam gerek
Aña cemāl ü kemāl virsem gerek
Görenler zār-ı ģayrān olsa gerek
Yidi yaşında peyġamberlik virsem gerek
Dürlü dürlü belāya mübtelā ķılsam gerek
Sonra Mıŝıra sulšān ķılsam gerek

didi. Çünki seni kitābda böyle buldum. Cān [u] göñülden Saña ˘āşıķ
oldum münācāt itdüm ki seniñ cemālini görem Ḥaķ Te˘ālā Cebrā’īl
göndermiş varsın filān ķuyuya otursun Yūsufuñ cemāliñ aña anda
gösterem dimiş. Şimdi biñ ikiyüz yıldır ki bu ķuyuda saña muntaẓır
oturmışım. Biģamdillāh ki Rabbim maķŝūdımı virdi. Mübārek cemālini
gördüm daĥı tamām oldı. Ammā saña bir sorum var. Ķarındaşlarına
söġme gel bu saña gelen belāya ŝabr idüp [ķa]ķımaġıl. Ḥaķ Te˘ālā belāyı
sevdügine virir. Bunı şöyle bil diyüp Hūd secdeye varır. Cānını Ḥaķ
Te˘ālāya teslīm ider. Yūsuf gördi kim ŝaf ŝaf melekler geldiler. Hūdu
yuyup ģulle giydürüp bir ata bindirüp götürdiler. Yūsuf melūl u maģzūn
ḳaldı. Hemān sā˘at Cebrā’īl ˘aleyhisselām geldi. Ḥaķ Te˘ālā saña selām
ķıldı. İyitdi ki Yūsuf ġuŝŝa yemesün yaķın zamānda ķuyudan çıķarup
Mıŝıra gönderem anda anı sulšan [4b] itsem gerekdir. Atası ve
ķarındaşları ile buluşdursam gerekdir. Anları buña zebun ķılsam
gerekdir. Bir ķaç gün ŝabr eylesün didi. Yūsuf şaź olup šā˘ate meşġūl oldı.
3. Yûsuf ve Bezirgan Mâlik
Eser bundan sonra bezirgan Mâlik’in hikâyeye dahil olmasıyla
devam etmektedir.
(...) [5a] Mıŝır içinde bir beg var idi. Mālik ibn Šıfr dirler idi ki ulu
bāzirgān [5b] idi. Bir gice düş görür ŝabaģ mu˘abbir ķatına varır. İydür
gördüm düşümde ˘Ᾱd oġlu Şeddādıñ ķazduġı ķuyu yanına vardım güneş
gelür başım üstüne ķonar andan ķoynum girüp bir sā˘at šurur gene çıķar
yerine varur andan üstüme gökden altun la˘l ü gümiş (la˘l) yāķūt incüler
yaġar devşürüp aldım ol ķuyularına vardım didi. Mu˘abbir iydür ol ķuyu
yanında bir ucuz ķul alasın anıñ avcından devlet ü sa˘ādet bulasın ziyāde
māl ü sa˘ādet bulasın bu devlet saña Ken˘ān ilinden ola hem ķuluñ daĥı
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ulu aŝl ola imdi tez ola maķāma ve erte maķŝūduñ ģāŝıl ola. Mālik ibn Šıfr
yaraķ girüp Ken˘ān iline gitdi. Ol ķapuya yaķın gelicek gök yüzünden
āvāz geldi iydür ey kişi vaķitsiz geldiñ iki yıl daĥı gerekdir kim ol düşün
vaķti gele emek çekme evine git iki yıl daĥı ŝabr eyle andan ŝoñra gel. Ol
Mālik dönüp Mıŝıra varır iki yıl ŝabr idüp çünki iki yıl tamām olup varır.
Ol maķāma baķar görür aķ ķuşlar oturur yaķın varıcaķ ķalķup
gökyüzüne gitdiler meger feriştahlar imiş Yūsufa eş olmaġa gelmişler
imiş. Tiz orada ķondı bir ķuluna şu ķuyudan ṣu getür didi. Ķul daĥı urġān
ile ķoĥa alup ķuyuya varur ol sā˘at Cebrā’īl ˘aleyhisselām gelüp Yūsufa
iydür Ĥaķ Te˘ālā seni ķurtardı [6a] šuru gel ipe yapış ķoĥanıñ ipiñ beline
baġla tā ki ŝu ŝanup seni çıķaralar. Yūsuf iydür yā Cebrā’īl beni atama
ilterler mi iydür yetmiş yıl gerek kim seni atana buluşasın ammā seni
ķardaşlarıñ ķuldur diyü ŝatarlar. Yūsuf iydür sebeb nedir Cebrā’īl iydür
sebeb oldur ki bir aynaya baķdıñ kendi cemāliñi gördüñ iyitdin ki ben ķul
olsam baña kimse behā yaturmazdı didiñ Ḥaķ Te˘ālā saña behānı bildirdi.
Hikâyenin bundan sonraki kısmında Mâlik’in Yûsuf’u görüp
sevinmesi, kardeşlerinin Yûsuf’u görüp Mâlik’ten istemesi ve Mâlik’in
Yûsuf’u satın alması anlatılmaktadır.
(...) [6a] Mālik iydür bende altun gümiş yoķdur ammā on šoķuz
geçmez aķçe vardır didi eger virürseñiz cümle ˘ayıblarıyla [6b] ķabūl
itdüm eger virmezseñüz alıñ gidiñ didi. Anlar daĥı rāżı olup Yūsuf [a] on
šokuz geçmez aķçe virdiler.
Ķavlehu
11معدود ٍة

ٍ
ِ
َ ُ ْ َ َو َش َر ْو ُه ِب َث َم ٍن َب ْخس َد َراه َم

Bu Yūsufun ķarındaşları iydür şol şarš ile ŝanarız kim bu maķāmda
ķarar itmeyüp gidesin hem daĥı elin ve ayaġın baġlınup deve arķasına
bindüresin ķaçmaya. Yūsufuñ elin ve ayaġın baġladılar deve ortasına
bıraķdılar ve yola revān oldılar. Giderken sininlere uġradılar. Yūsuf anda
anası ķabrin görüp kendüyi deveden aşaġa bıraġa. Anası ķabrin ķucar
zārı ķılup aġlar ey benim anacıġım ümm-i Raģīl esir oldum. Oġlunı
esirgeġıl ķul diyüp beni ŝatdılar ip ile elim ayaġım baġladılar.
Bunı diyüp zār [u] feryād kılur
Nāgehān ol sin içinde üñ gelür
11

(Mısır’da) onu yok pahasına, birkaç dirheme sattılar (Yusuf 12/20).
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İydür aġlama sen ĥan olasın
Hem Mıŝıra sulšān olasın

Bu kısımda, Yûsuf’un annesinin mezarına uğramak için kaçması,
kervan ahalisinden bir “kara kul”un Yûsuf’u yakalyıp sıkıca bağlaması,
Yûsuf’un incinerek Allah’a dua etmesi ve Cebrâil’den kervanı
korkutmasını istemesi işlenmektedir.
(...) [ 7a] hemān dem cihānı žulmet šutdı yıldırımlar şaķıdı gök
gürledi yumurṭa gibi šolular yaġdı seller aķdı az ķaldı ki helāk olalar bir
araya derilüp aġlaşdılar. Mālik iydür bu bize ģışmdır bu gün kim günāh
itdi ise disün tevbe ķılup ṣuçımız dileyelüm didi. Hemān sā˘at ol ķara ķul
gelüp iyitdi günāhı ben işledim didi. Yūsufu bulıcaķ bir iki urdum ol elim
daĥı šutmaz oldı. Bize bildim ki bular anıñ içün oldı. Dirilüp cümle Yūsuf
ķatına vardılar zārı ķılup ṣuçların dilediler. Yūsuf bunların ˘öźrin ķabūl
eyledi. El götürüp du˘ā ķılup ol ķara bulut gider gün açılur cihān içi pürnūr olur çünki gün šoġdı ķamusı ŝundılar Yūsufıñ elin ayaġın çözdiler.
Mālik Yūsufıñ elin ayaġın öper üzerine ķıymetli šonlar biçüp Yūsufu
kendi atına bindürüp çünki Yūsuf binüp gider iken bunların bir şehre irer.
Hikâyede bundan sonra kervanla birlikte karşılaşacakları üç şehir
anlatılmaktadır. İlk iki şehirde Hazret-i Yûsuf’un şehir yönetiçilerini ve
halkı, Zebûr kitabını delil göstererek İslâm’a davet etmesi ifade
edilmektedir.
(...) [7a] cümle ĥalķı ķara hindī ve hem kāfirlerdir. (...) [7b] Çünki
buña Ribān ĥalķı gördiler ol Hindī ķāfirleri silāģ ķuşanup geldiler cenk
itmege. Ķārbān ˘āciz ķaldı cümlesi Yūsufa yalvarup yine bize senden çāre
olur didiler çağırıñ yaķīn gelsünler didi. Pes yāķīn gelicek Yūsuf niķābın
getürüp cemālin ārż ider āh idüben cümlesi yire düşüp bī-ĥod olur
˘aķılları şaşar yine Yūsuf niķābın indürür cümlesi Yūsuf ķatına gelüp
˘acabā seni kim yaratdı didiler. Didi kim yerleri ve gökleri yaradan beni
ve sizi daĥı ol yaratdı siz īmāna gelin didi ayı ve güni ve ķamu yıldızları
kim yaratdı ise bizi ve sizleri ol yaratdı
Didi küfr terk idüp īmāna gelesiñiz
Ḥaķdır dīn-i İslāmı bilesiñiz
Ol ĥalāyık aña īmān getürür
Tañrı bu Yūsufu peyġamber bilür
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Yūsuf bunlara īmānı ve İslāmı ta˘līm ider Zebūr kitābından ˘ibādet
idecek miķdārı bildirir. Kilisāların mescidler ķılup bütlerin tārumār
idecek daĥı Yūsuf ˘izzetine ķārbān ĥalķına üç gün żiyāfet ķılup her birine
ĥil˘atler virürler andan Mālik şehrinden göçüp gider bunlar.
Bundan sonra, diğer şehrin mâlikinin gördüğü bir rüya üzerine
Yûsuf peygamberin ve kervanın tazimle karşılanması ve onların şerefine
büyük bir ziyafet tertip edilmesi işlenmektedir.
(...) [8a] ol beg kārbānı ķondurur dürlü ni˘metler ile żiyāfetler ķılup
ol ferişteh bu begiñ ģālin ve büt-perest olduġın Yūsufa bildirdi. Ol
ša˘āmdan pes Yūsuf yimedi kārbān ĥalķı daĥı yimedi. Mālik iydür bu
ša˘āmdan niçün yimezsiñiz Yūsuf iydür baña büt-peres ša˘āmı ģarāmdır
ĥāşā kim ben ģarām yiyem eger bu kişiler müslümān olup benim Tañrıma
šaparlar ise bu ša˘āmdan yerim. Müslümān olup benim Tañrıma
šapmazlar ise yimezem didi. Beg iydür benim daĥı tañrılarım vardır
varayım söyleyeyim anlara šanışayım eger düstūr virürler ise gelüp
müslümān olayım Yūsuf iydür tañrı çoķ olmaz birdir şerīki yoķdur ol
seniñ tañrı didigin bāšıldır anı adem düzmişdür. Tañrı kimdir gerek zīrūģ gerek gayrı rūģdur küllī ne ķadar var ise ol yaratmışdır didi. Yūsuf
hele bile varalum. [8b] Benim ķatımda söyle ne derler göreyim didi ṭuru
gelüp Yūsuf ile beg bütlere vardılar. Yūsuf iydürdi bütlere söyleyin
işideyim. Bütler pes dile gelüp Ĥaķ niyyetine söylediler. Cümlesi esselām ˘aleyk yā Nebīallāh didiler yā Yūsuf Tañrı birdir sen anıñ
peyġamberisin didiler. Bizi dūrkārlar ile ķuyumcılar düzer. Her kim bize
šapar Allāh andan bezer.
Bunı diyüp cümlesi düşdi yere
Oda yandı şol dem oldı ķabķara
Bunı gördi ol beg īmān getürür
Yūsufuñ ayaġına yüz sürer

Yūsuf iydür ey kārbān ĥalķı ķıġır bu kişiniñ ša˘āmıñ yiyelüm.
Bismillāh diyüp Yūsuf bu ša˘āma ŝundı cümle bile ŝunup yidiler ol ša˘āmı
ne deñlü yidiler ise dükenmedi. Çünki ol beg bunı gör[di] Yūsufa
muģabbeti ziyāde oldı. Üç gün bunları ķonuķladı Yūsufa çoķ nesneler
baġışladı. Mālik iydür gelin göçelüm buna yeter zaģmet olduḳ ol beg
iydür eger yüz yıl bunda durup benim yanımdan yiseñüz hiç nesnem
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eksilmez. Yūsuf berekātında eger giderseñiz size göñlüm ģoş olmaz gerek
iyilük ile gerek yavuzluķ ile ben sizi ķoyuvirmezem zirā Yūsufa ʿāşıḳ
oldum bir ĥašā göremem cānım çıkar didi. Mālik iydür gelin ķaçalum
gidelüm Yūsufa bunuñ elinden biz ķurtulmazuz [9a] didi. Pes bunlar
ŝabāģa degin šaġlar ve yollar aşdılar. Ŝabāģ oldı ol gördi kim kārbān
gitmiş tez ˘askerin cem˘ idüp ardlarına düşdi. Yitişdiler Mālik anı görüben
ķorķdı Yūsufuñ yüzine baķdı. Yūsuf iydür ķorķma Tañrımla baña ķo
bunları sen. Eger yüz biñ olursa daĥı bunlarıñ dükelli daĥı on biñ er var.
Ḥaķ Te˘ālā bize yardım ider eyüdür diyüp Yūsuf anlara ķarşu varır.
Hemān dem Yūsuf yüzünden niķābın açar
Ol çeri ķavmi uġunup geçer
Üç güne dek ol çeri bī-hūş olur
Kendülerden geçüben serģoş olur
Ķodılar bunları bunda gitdiler
Yürüyüben bir nice menzil eylediler

Fī beyān-ı ˘acīb Yūsuf ˘a.m. ģüsne maġrūr olup kendi maģbūblıġın
şerḥ eyledi.
Didi benden görklü er olmamış
Ana raģminden ciģāna gelmemiş
Kim baķarsa yüzime ĥayrān olur
˘Aķlı gider şöyle ser-gerdān olur
Zīrā benden güzel ne cān ola
Yüzümi gören bī-cān ola
İşbu fikri çünki Yūsuf eyledi
Ḥaķ Te˘ālā ķudretin gör neyledi

Hikâye edilen üçüncü şehirde, Hazret-i Yûsuf’un kendi güzelliği ile
gururlandıktan sonra olacaklar anlatılmaktadır.
İmdi kārbān ĥalķı yine bir şehre daĥı uġradılar içinde çoķ cemā˘at
gördiler ammā hiç biri bunlara baķmadılar. Malik iydür yā Yūsuf niķābını
gider tā kim bu ĥalķ bize ģürmet ķılalar. Yūsuf niķābın giderdi yine [9b]
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hīç kimse nazar ķılmadı ģüsnine ve cemāline i˘tibār itmediler. Mālik iydür
šaş baġırlı cemā˘at benim ķulumı görenler bī-hūş olurlar ne ˘acebdir ki siz
hīç yüzine baķmazsıñız anlar iydür
˘Aşḳı kişiye Ḥaķ virir
Bir ķulıñ cemī˘ ˘āleme sevdirür
Dilemezse ĥalķı aña güldürür
Çün işidüp bildi Yūsuf ṣuçını
Baş ķoyup secdeye diler ˘özrünü
Tevbe ķılup Tañrıya çoķ yalvarır
(...)
İmdi anı görmege gitse eyü olmaz
Ḥüsnile māl kimseye ķalmaz

Bu nasihatlerden sonra kervanın Mısır’a yaklaştığı ifade edilmekte ve
Nil nehrinde yıkanan Yûsuf’a balığın siper olması hikâyesi
anlatılmaktadır.
Kervan Mısır’a vasıl olunca Yûsuf aleyhisselam
(...) [10b] iki rek˘at namāz ķıldı. Tañrıya şükr eyledi Ḥaķ Te˘ālā
Cebrā’īle emr eyledi ki var uçmaķdan ģulle al. Yūsuf giysün ģocası ķatına
varsın ķul olup ŝatuldıġına melūl olmasın bu şehre anı sulšān itsem.
Cebrā˘īl ˘aleyhisselām gelüp Ḥaķ Te˘ālā selām itdi. Bu ģulleyi giysün
hocası ķatına varsın. (...) Yûsuf peygamber ģulleyi giyüp Mâlik’in katına
vardı.
Bu arada süslü elbiseler giyen Yûsuf’un mütevâzi duruşu
anlatılmaktadır.
Hak Teâlâ (...) [11b] yā Yūsuf pes sen kendüñi ģor gördüñ ben daĥı
seniñ ģürmetini arturdum ķıymetini ˘ālemlere bildirdüm. Bileler kim
kendüni ģor göre ben anı iki cihānda ˘azīz ķıluram dedi.
Ardından Mısır halkının Yûsuf’un kıymetini arttırması ve Kari’a adlı
bir tüccarın Yûsuf’un şöhretini işidip kırk katır yükü mal ile satın almaya
gelmesi işlenmektedir. Hikâyenin sonun Kari’a Yûsuf’un yüzünü görüp
ona hayran olmuş Yûsuf da peygamber soyundan geldiği sırrını vererek
onu imana davet etmiştir.
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(...) [11b] Ķāri˘a Yūsuf sözin diñledi īmān getürüp ne ķadar mālı
varısa Ḥaķ Te˘ālā ˘aşķına üleşdirdi sulšānlıġın terk idüp Mıŝırda mücāvir
ķıldı ˘ibādete ve šā˘ate meşġūl olup bāķī ˘ömrini Ḥaķ Te˘ālānıñ [12a]
ķullugında geçürdi gāh gāh Yūsuf ile buluşup naŝīģat diñler idi.
Bundan sonra Züleyhâ’nın hikâyesine geçilmektedir.
4. Zelihâ’nın Hikâyesi
[12b] (...) Maġrib vilāyetinde bir ulu sulšān var idi adına şāh Šimūs
dirler idi. Cihān ģūbların devşürdi nitekim cihad itdi oġlı ķızı olmadı
miskinlere ve faķīrlere ˘ašālar virüp du˘ālar olur idi. Ḥaķ Te˘ālā aña bir ķız
virdi be-ġāyet maģcūb idi ģüsn-i ciģān içinde naẓīri yoķ idi yidi yaşına
giricek atası yanında yatup uyur iken beñizleyüp šuru geldi ķatı feryād
eyledi. Atası iydür düş mi gördüñ aġlarsın ķızım didi Zeliģā iydür
düşümde bir ŝūret gördüm ģüsn-i cihān içinde hīç anıñ gibi olmaya baña
ķana ķana baķdı göñlümi alup beni sevdāya bıraķdı delü oldum baña
tīmār eyle didi. Atası iydür ey ķızım eger ķandedir bilseydim getürüp
oġul idinüp seni aña virir idim nidelüm ma˘lūm degüldür hele ŝabr eyle
didi. Bunuñ üzerine bir ķaç yıl geçdi Zeliģā Yūsufu gine düşünde gördi
bir kez Zeliģāya selām virdi seni baña Ḥaķ Te˘ālā ģelāl ķıldı sen benim
ben senin oldum didi ŝaķın benden ġayrıya meyl itmegil bir yere daĥı
göñlüni bir gitmegil didi ġā’ib oldı. Gine Zeliģā aġlayu turu geldi zārılıķla
bir ķaç beyit söyledi.
Ey düşümde görinen māh ķandesin
Şāh-ı ģūbān cān-ı cānān ķandesin
[13a]˘Ᾱşıķ oldum dertlü oldum nideyim
Ey benim derdime dermān ķandesin
Uyķuda geldin göründüñ gözime
Āşikāre gel ey cānān ķandesin
Yine bir daĥı gel esirge beni
Ey cemāl-i ģūb-ı gülistān ķandesin
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Pes bu [dü]şi diyüp zārı zārı aġladıġın atası gördi. Ķızıñ ģālini añladı
iydür ey ķızım ol ŝūreti gine mi gördüñ belī gine gördüm didi baña iydür
sen benim ģelālimsin ŝaķın ġayrıya göñül virme didi. Gine ġā’ib oldı
ĥayrān-ı ser-gerdān eyledi. Šimūs iydür ey ķızım eger bir daĥı görürsen
ŝor ķanġı vilāyetdendir kimiñ neslidir ve kimiñ oġlıdır ola ki bir çāre
bulavuz didi. Pes bir yıldan ŝoñra gine gördi çoķ zār ķılup çoķ yalvardı
iydür billāh di kimiñ oġlısın iliñ iķlimiñ ķandedir didi söze gelüp iydür
ey ķız ben Mıŝıra sulšān Ya˘ḳūbuñ oġlu Yūsufum Ken˘an ilindenim eger
beni ister iseñ Mıŝırda bulasın didi gine ġā’ib oldı. Ķız uyķusından
uyanup šuru geldi atasına varup iydür ey cānım baba ben ol ŝūreti bildim
ģālini ŝordum baña ĥaber virdi. Ya˘ķūb oġlu Ken˘ān imiş Mıŝır içindeki
key olan sulšān imiş .
Söyledi ķamu sözin bir bir baña
İmdi çāre ķılayım irişem aña

Atasına bu kerre ġāyet müşkil oldı zīrā Mıŝıra bundan Mıŝıra altı
aylıķ yoldır gice gündüz gitmek ile gerekdir kim Mıŝıra varalım bu yāģud
[13b] muģāldir meger sen aña āĥiretde iresin bu sözden vazgil didi. Çevre
beglerden elçi gelmişdir seni isterler iĥtiyār elinde olsun her kimi ķabūl
idersen seni aña vire didi ķız iydür ey baba baña andan ġayrı kimse
gerekmez beni aña ulaşdır yoĥsa ben kendime ķıyarın anıñ yüzünden
ġayrıya baķmazam ģançere düşüp helāk oluram didi. Atası iydür ya bu
gelen elçilere ne diyelüm ķız iydür benim ģālim ģod bilürsin ol ŝūreti
gördükte uŝŝum gidüp düşerim bilmezem ol ŝūret ferişte midir yoĥsa cin
midir perri midir sen anlara di ki gāh gāh nesne tüter hīç çāre bulamadıķ
varsunlar gitsünler didi di bunı işidüp gideler. Ṭimūs iydür ķızım eyü
tedbīr eylediñ öyle idelüm diyüp elçilere ĥaber gönderdi bu[nı] işidüp
cümlesi gitdiler andan ŝoñra ķız yine iydür imdi seniñ içün ne itmek
gerekdür. Ķız iyitdi Mıŝır sulšānına elçi gönder iyit kim ķızım seni
düşünde görmiş saña ˘āşıḳ çevre yañadan sulšānlar ve sulšānzādeler
isterler hīç meyl itmez birine ancaķ sizi ister biz daĥı sizleri lāyıķ görüp
ģażretiñize i˘lām olundı emīnizdir ki sizlere müyesser ola didi. Elçi daĥı
Mıŝır sulšānına varup Maġrib sulšānının ĥaberin bildirdi. Mısır sulšānı
daĥı cān u göñülden ˘aşḳ ķabūl idüp elçiye ĥulleler giydürüp baģşişler
virdi.
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Hikâye Züleyhâ’nın Mısır’a gelmesi ve evlendiği kişinin rüyasında
gördüğü kişi olmadığını anlamasıyla devam etmektedir.
Ardından Yûsuf’un Mâlik tarafından pazara çıkarılması,
Züleyhâ’nın onu köşkünün penceresinden görmesi ve Sultan vasıtasyla
satın alması anlatılmaktadır. Mâlik, Yûsuf ile vedalaşırken onun alnında
bir nur görmüştür.
(...) [16b] Mālik Yūsufuñ yüzine baķup alnında bir nūr gördi iydür
bu alnındaki berķ uran nedür didi Yūsuf iydür eger kimseye dimez iseñ
saña diyem didi. Mālik iydür yerleri gökleri yaradan Tañrı ģaķķiçün
kimseye dimem didi. Yūsuf iydür bu nūr iki cihān faģri Muģammed
Muŝšafā nūrıdır benim alnımd[adır] ve emānettir. Çünki ol dünyāya Aña
varır ġayrı kimseye varmaz Mālik iydür ya sen peyġamber nesli misin
kimiñ oġlusun. Yūsuf iydür ben İbrāhim peyġamber nesliyim Ya˘ķūb
peyġamberin oġlu Yūsufum didi. Mālik bunı işidicek fiġān eyledi iydür
nice bilmedim seni atana ulaşduramadım didi Yūsuf iydür bunda ģikmet
vardır sen hīç šınma didi. Mālik iydür imdi senden dilegüm vardır ķabūl
eyle didi ķızlarım çoķ oldu oġlum olmadı du˘ā ķıl baña Ḥaķ Te˘ālā oġul
virsün didi pes Yūsuf el ķaldırup du˘ā ķıldı Ḥaķ Te˘ālā ol kişiye ķırķ oġul
virdi çoķ yaşayup yerin šutdılar.
5. Yûsuf Sarayda
Yûsuf artık Sultan’ın sarayında bulunmaktadır. Bu bölümde
Züleyhâ’nın Yûsuf’un ilgisizliğinden şikayet etmesi ve hâlini putlarına
anlatması işlenmektedir.
(...) [17b] iy Zeliģā ne vaķit ise Yūsuf seniñdir bunı kendi ģālinde ķo
bundan ģarām gelmez peyġamber oġlı peyġamberdir diyüp cümle yire
düşüp pāre pāre oldılar Zeliģā iydür bunlara ne oldı Yūsuf iydür Tañrı
ĥışm eyledi bunlara šapanları Allāh sevmez Zeliģā iydür Tañrıña di eger
gerçek ise bu bütleri bütün ķılun Yūsuf dudaġın depretdi bütler bütün
olup šoġru gelüp Lā ilāhe ilallāh Yūsuf Nebīullāh didiler Zeliģā görüp
ĥayrān oldı Yūsufa ˘aşḳı daĥı ziyāde oldı.
Züleyhâ, Yûsuf’un kendi yüzüne bakmadığı için ona gönlünün
akmadığına kanaat getirmiştir. Dadısının tavsiyesi ile bir saray yaptırmış
ve içini süsletmiştir. Bu sarayın yedi kapısı bulunmaktadır. Bundan sonra
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Yûsuf’un saraya
anlatılmaktadır.

davet

edilmesi

ve

Züleyhâ’yı

reddetmesi

(...) [20a] Ķaçuban ķapuya segirdüp varır
Zeliģā ardınca düşüp yalvarır
Segirdüp Yūsuf hemān dem ķaçar
Baġlu ķapuları Ḥaķ aña ķarşu açar
Yidi ķapu hep açıldı yer yerin
Altı ķapudan geçer ġeçer Yūsuf hemīn
Bir ķapu ķaldı çün irişür
Zeliģā daĥı ardınca yitişür
Yitişdügi dem Yūsufuñ etegin tutar
Yūsuf daĥı kendözin šaşra atar
Çekdiği dem art etegi yırtılur
Birisi Zeliģānıñ elinde ķalur

Bu hadiseye Sultan’ın şahit olması iki aylık bir bebeğin dile gelerek
doğruyu göstermesi ve Yûsuf’un temize çıkması anlatıldıktan sonra eser,
kadınların parmaklarını kesme hikâyesi ile devam etmektedir.
(...) [21b] İllā bunı diñleyenlere Ḥaķ Te˘ālā çoķ śevāb virir Ḥaķ Te˘ālā
bunı Muģammede medģ idüp gönderdi ķıŝŝalardan görklüsidür bu didi
İbn ˘Ᾱbbās raēıyallāhu anh rivāyet idüp iydür Mıŝır ĥātunları ya˘nī
bunlar ķırķ ĥātun idi ittifāķ eyler bir araya gelüp Zeliģā ile Yūsufu
ķolaşdılar. İyitdiler ne revādur ki Zeliḥā sulšān ĥātunı ola bir ķulına göñül
vire kendüyi ˘āleme nādim eyleye hergiz biz anuñla oturmıyalım çaġırırsa
ķatına varmıyalım didiler. Bunların ķolaşduġın Zeliģā işidir ādem
gönderüp bunları çaġırır kendü sarāyına cümle gelürler ve da˘vet olunan
ĥātunlar ķırķ idi ve ol ķırķın içinden levm idenler üç ĥātun idi. Zeliģā
bunlar içün dürlü vesādeler ve döşemler dizdi Zeliģā (bu) bunların
ellerine birer keskin bıçaķ ile birer šurunç virir andan ŝoñra Yūsufa gel
diyü Yūsuf gelicek ĥašunlar šuruncı bıçaķ ile keseyim dirken gözleri
Yūsufu gördükde cemāline ĥayrān olup šurunç diyü ellerin kesdiler.
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Yūsuf ol ķadar ģesnā idi kim ŝoķaķda giderken yüziniñ żiyāsı dīvārlara
lem˘ān iderdi güneş ŝuya urduķda ŝuyun ešrāfında olan dīvārlara ve
ġayrıya lem˘ān itdigi gibi ol ĥātunlar Yūsufuñ cemālin gördükde
içlerinden birisi vefāt [22a] itdi diyü rivāyet olundı.
Kemā ķālallāhu

ِ فََ َلما س ِمع ْت بِم ْكرِ ِهن اَرس َل ْت ِا َليهِ ن واَعت َد ْت َلهن مت َكـاً وا َت ْت ُك َّل و
اح َد ٍة ِم ْن ُه َّن ِس ّ۪كين ًا
َ ْ َ َّ ْ
َ
َ ٔ َّ ُ َّ ُ
َ َ َّ
َ ْ َّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٰٓ
اش هّلِل َما ه ََٓا َب َشراً ا ْن ه ََٓا ا ََّل
َ اخ ُر ْج َع َل ْيهِ َّن َف َل َّما َراَ ْي َن ُ ٰٓه َا ْك َب ْر َن ُه َو َقطَّ ْع َن اَ ْيد َي ُه َّن َو ُق ْل َن َح
ْ َو َقا َل ِت
12
َم َل ٌك َكرّ۪ يم
ٌ
Bu hadiseden sonra Yûsuf’un Züleyha’yı tekrar reddetmesi ve
zindana atılması işlenmektedir.
6.Yûsuf Zindanda
(...) [22b] Sulšāna ĥaber gönderdi iyitdi ki elbette bu oġlanı yanımdan
gideresin ya zindāna bıraġasın veya helāk idesin yoĥsa ben helāk oldum
bu oġlanıñ cefālarından. Aŝlā benim emrimde olmaz sözimi ķulaġına
tušmaz didi. Sulšān iyitdi ben oġlanda ŝuç bulmadım nice helāk ideyim
lākin bir ķaç gün zindāna eltün13 dursun didi. Zeliģānıñ [23a] çün murādı
bu idi kim zīrā gördi Yūsufuñ ģüsni Mıŝır ĥātunlarına fāş oldı nāgāh ižlāl
idüp Yūsufu kendüye uydurular diyü zindāna bıraķmaķlıķ murād eyledi.
Bir büyük ŝandıķ düzüp Yūsufu içine ķoyup zindānā gönderdi. Lākin
zindānıñ dīvārından bir küçük delik deldirdi ŝabra šāķati olmadıġı vaķit
ba˘żen varup baķmaķ içün. Hemān dem Sulšān sarāya gelüp Zeliģāya
Yūsufu nitdin didi Zeliģā zindāna gönderdim diyü cevāb virdi. Sulšān
iyitdi hem ŝuçlusun ve hem güçlüsün didi. Zeliģā iyitdi evvel ben ne
itdim anıñ cemāline ˘āşıķ oldum ŝabr idegördüm olmadı āĥir zindāna
gönderdim didi Melik daĥı Zeliģāyı boşdı. Zeliģā daĥı cemī˘ varın Yūsuf
˘aşķına yaġma on sekiz yıl bir odada oturup Yūsuf derdinden aġlar idi
12

Aziz’in karısı, kadınların dedikodularını duyunca onlara davetçi gönderdi;
yaslanmaları için yasdıklar hazırladı ve onlardan her birine bir bıçak verdi. (Kadınlar
meyvelerini soyarken Yûsuf’a), “karşılarına çık!”dedi. Kadınlar Yûsuf görünce
güzelliği karşısında şaşırıp kaldılar. Bu yüzden ellerini kestiler ve “Aman Allahım! Bu
bir beşer değil, bu ancak sekçin bir melektir!”dediler (Yusuf 12/31).
13
“İltün” kelimesi “eltün” şeklinde harekelenmiştir.
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āĥir gözsiz oldı mālı ve ģüsni gitdi bir na˘īf gözsiz ķurıcaķ oldı. Pes Yūsuf
gice gündüz šā˘ate meşġūl olup zindānıñ içi nūr ile šoldı ehl-i zindān
cefālarda iken Yūsuf ķademinde şād oldılar. Bir gün Cebrā’īl
˘aleyhisselām geldi didi Ḥaķ Te˘ālā saña selām ķıldı Yūsuf ġuŝŝa
çekmesün az ķaldı kim zindāndan çıķarım anı Mıŝıra sulšān idem diyü
buyurdı ve düş ta˘bīrin saña mu˘cizāt virdi.
Bundan sonra Yûsuf’un zindanda iki kişinin düşlerini yorması ve bu
yorumların gerçekleşmesi anlatılmaktadır. Bu kişilerden biri idam
edilmiş diğeri ise sultan katında muteber olmuştur.
(...) [24b] ol biri Sulšān ķatında ġāyet mu˘teber oldı ammā Ḥaķ Te˘ālā
Yūsufu unutdırdı. Yedi yıl geçdi añmadı ammā muķaddem beş yıl geçmiş
idi mucmū˘ on iki yıl oldı. Ḥaķ Te˘ālā iydür yā Yūsuf çünki beni ķodıñ
çıķmaġı ġayrdan istedin gör niçe olduñ didi ya˘nī yā Yūsuf sen beni
unutduñ ben de seni unutdum didi. Yūsuf günāhın bilüp istiġfār itdi Ḥaķ
Te˘ālā tövbesin ķabūl itdi Sulšāna düş gösterdi. Sulšān Mıŝır ˘ulemāsın
cem˘ idüp düşini didi hīç kimse cevāb virmedi.
Kemā ķāllāhu Te˘ālā

ٍ و َق َال ا ْلم ِل ُك ِا ّ۪ني َارى سبع ب َقر
ٍ ات ِسم
اف َو َسب َع ُس ْنب ََل ٍت ُخ ْضرٍ َواُ َخر
ٌ ان َي ْأ ُك ُل ُه َّن َس ْب ٌع ِع َج
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ َ ََْ
ٰٓ
ٍ يابِس
ِ وني ّ۪في رءياي ِا ْن ُك ْنتم
ّ۪ ات يٰٓا َايها ا ْلم ََلُ َا ْفت
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Ol sā˘at [25a] şarāb-dārın ģāšırına geldi Sulšān öñünde baş ķoyup
iyitdi ey Sulšān ol vaķit kim baña ģışm idüp zindāna ķoduñ anda bir kişi
var idi düş ta˘bīrine kāmildir seniñ düşine ol cevāb virür didi. Sulšān
iydür var getür anı şarāb-dār Yūsufa gelüp ˘özür dileyüp iydür
unutmuşam aŝlā ģāšırıma gelmedi seni Sulšāna dimek. Lākin şimdi
Sulšānıñ ģāceti oldı seni didim gel gidelüm Sulšān seni istedi. Yūsuf iydür
bu ķadar zindan çekmek Ḥaķķın taķdīri idi.
Kemā ķālallāhu Te˘ālā
14

Kral dedi ki: “Rüyamda yedi arık ineğin yedi semiz ineği yediğini gördüm. Ayrıca
yedi yeşil ve bir o kadar da kuru başak gördüm. Efendiler! Eğer rüya yorumluyorsanız
bu rüyamı da bana yorumlayın.” (Yusuf 12/43).
15
Adamlar, “Bunlar karmakarışık düşlerdir. Biz böyle düşleri yorumlamayı
bilmeyiz”dediler (Yusuf 12/44).
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Çün Yūsufuñ çıķmasına sebeb bir gün zindānda Yūsuf
˘aleyhisselāmıñ ģāli ġāyet ēayyıḳ olup cānı ŝıķıldı başını göge diküp didi.
Yā İlāhi ĥalīliñ İbrāhim ˘aleyhisselām ģürmetine ve oġlu İsmā˘il ve İsģaķ
ģürmetine ve İsģaķıñ oġlu ˘Īṣ ve ve Ya˘ḳūb ģürmetine ben ķulına
merķamet eyle diyüp tažarru˘ niyāz eyledikde fi’l-ģāl aģsen ŝūretde bir
kimse žuhūr idüp durdı. Yūsuf ˘aleyhisselām yā kimsesin niçe kimsesin
didikte ol kimse didi yā Yūsuf Cebrā’īlim Yūsuf iydür bu maĥal ˘aŝīler
mücrimler mekānıdır, Cebrā’īl iydür Ḥaķ Te˘ālā beni saña irsāl eyledi ve
saña selām gönderdi benim Yūsuf ķulumı dört belāya mübtelā ķıldım
ŝabr eyledi az ķaldı kim anı zindāndan çıķaram. Öñüsi ķuyuya ibtilā
eyledim. [25b] İkinci ķul eyledim. Üçünci imrā17-i ˘azįze ya˘nį Zeliḥāya
eyledim. Dördünci zindān ile eyledim. Cümlesine ŝabr eyledi. Velģāŝıl
Yūsuf ˘aleyhisselāmıñ bu belālara mübtelā olması rü'yā ile āĥir necātına
sebeb gine rü'yā ile oldı. Cebrā'īl ˘aleyhisselām zindāna geldikde Yūsufuñ
cefāsına bir gün ķalmış idi.
Ardından Yûsuf peygamberin Sultan’ın rüyasını yormak üzere
çağrılması ve Sultan’ın katına çıkmak için hazırlanması anlatılmaktadır.
(...) [26a] Sulšān Yūsufuñ cemālin görüp ģayrān oldı. Lākin sulšān
yetmiş dil bilürdi. Her biri ile Yūsufa söyledi. Yūsuf cevāb virdi. Ammā
Yūsuf lisān-ı ˘İbrī ile tekellüm idüp Sulṭān añlamadı. Bu ne dildir didi.
Yūsuf iydür ceddim İbrāhīm ve İsģaķ ve babam Ya˘ķūb lisānıdır didi ve
lisān-ı ˘Arabī ile söyledi. Añlamadı ve bu ne dildir didi. Yūsuf iydür
İsmā'īl lisānıdır ol vaķt Sulšān senden ˘āķil kimse yoķdur didi. Andan
ŝoñra iydür ey Yūsuf ben bir düş gördüm. Nīl keşf oldı ya˘nī ŝuyı iki şaķ
oldı. İçinden yedi dişi ŝıġır çıķdı. Ol ŝıġırlar ġāyet semiz ve beyāż ve ol
ķadar südli ki memelerinden süd yere ŝu gibi aķar ve andan ŝoñra Nīliñ
ŝuyu ķurudu balçıķ oldı. Ol balçıķdan yedi ayrıķ ŝıġır çıķdı. Ol ŝıġırların
kelp dırnaġı gibi dırnaķları var ve aġızlarında ĥoršumlar var ve büyük
dişleri [26b] var ve ol arıķ ŝıġırlar ol semiz ŝıġırları ĥoršumı ile ve dişleri
ile pāreleyüp yerler ve andan ŝoñra bir kökde bitmiş yedi yeşil başaķ ile
16

Kral dedi ki: “Onu bana getirin, onu kendime özel danışman edineyim.”
Onunla kunuşunca. “Bugün sen katımızda yüksek yeri olan, güvenilir
birisin”dedi (Yusuf 12/54).
17
“Ümera” kelimesi imrâ şeklinde harekelenmiştir.
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yedi ķurumuş başaķ gördüm. Ya˘nī mecmū˘ bir kökden ve bir dāneden
bitmiş ol yedi ķurumuş başaķ yedi yeşil başaġa ēarılup ifnā dirüp yidi.
İmdi sen bu düşe ĥaber vir didi. Yūsuf iydür ey Sulšān evvel yedi yıl
bolluķ olur ŝoñra yedi yıl ķıtlıķ olur. Ol yedi yılda olan taĥıl ŝamanile ve
başaġile ma[ḫ]ze[n]lere šoldurasın. Ŝamayin18 de ĥayavānlara zaĥīre
olsun. Ŝoñra ķıtlıķ olan yedi yılda ehl-i Mıŝır ol taĥıl dögüp yerler ve
ŝamanını ĥayvānata virürler. Başaġile anbār itmede ĥikmet bu imiş ki
buġdāyın dānesini ġılıfı içinde böcek yimez imiş. Evvelki yıl yaġmur
olmaz ve Nīl aşmaz ve merkebler anırmaz ve öküzler baġırmaz ekinler
ķurur az nesne olur. Ŝoñra ekilenden hīç nesne ģāŝıl olmaz. Evvelden
ŝaķladıķlarını yer yer ŝoñra hīç nesne bulunmaz. Ĥalķ ˘āciz olalar didi.
Pes sulšān Yūsufuñ ta˘bįrin begendi. Memleketde sen ˘āķil kimse gel baña
vezīr ol didi. Yūsuf ķabūl itmedi. Āĥireti dünyāya ŝatmazam didi. Ol
günlerde Ḳıṭfir ˘azįz ya˘nī vezīr sulšān vefāt itdi idi yāĥud melek ˘aźl itdi
idi. Eŝaģ olan vefāt itdi idi.
7.Yûsuf’un Mısır’a Sultan Olması
(...) [27a] Sulšān cemi˘ memleketi Yūsufa ıŝmarladı. Mülk-i tācını ve
mülk-i eŝvābını ve mülk-i sarāyını ve sā'ir salšanatını Yūsuf
˘aleyhisselāma virüp kendi ġayrı maģallleye ya˘nī başḳa sarāya çekildi. Ol
zamānda ˘ādet olur idi kim her kim toĥum ekse yarısın beglige alurlardı.
Yūsuf bir büyük ev yapdırdı. Ol yılda ģāŝıl olanı ol eve ķodı. Boş ķalan
yerini ĥātun alup šoldurdı. İkinci yıl andan büyük bir ev daĥı yapdırdı.
Ol yıl ģāŝıl olan ile anı daĥı doldurdı. Bunuñ üzerine üç yıl geçdi. Yūsuf
buġdāy ile evler anbārlar šoldurup ˘azįz oldı. Sulšān ŝu başılıġı daĥı
Yūsufa virdi. Taĥtını ve ĥazīne[y]i ve leşkeri ya˘nī tācını ve mührini [27b]
ve ķılıcını ve eŝvāblarını ve sarāyını ve cemį˘ mā[l] [ü] mülküni ve
sarāyında olan devş[ir]melerini Yūsufa virdi. Çünki sarāyın beytlerinde
otuzar ķat döşeme var idi ve otuzar ķat döşemeniñ üzerinde otuzar maķat
döşeli idi. Cümlesini Yūsuf ˘aleyhisselāma virdi ve ıŝmarladı. Sulšān
iydür ki ben şeyĥ oldum. ˘Azl ü naŝb ü hükm-i hükümāt seniñ olsun didi.
Yūsuf taĥta çıķup ˘adlile ĥalķa hükm eyledi. Ucuzluķ yıllar geçüp ķıtlıķ
yıllar geldi. Şol ķadar oldı kim sekiz yüz dirhem buġdāy biñ aķçeye çıķdı.
18

Saman kelimesinin bu şekilde çoğul yapıldığı düşünülmüştür.
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Yūsuf diledikçe ŝatup ĥazīneler doldurdı. Beglere ŝatup faķīrlere ŝadaķa
iderdi ve hem bir kimse buġdāya geldikde ĥarcı ķadar virür idi. Ziyāde
virmez idi. Ya˘nī bir kimseniñ beş kile buġdāy ĥarcı olsa da on kile istese
gine beş kile virir idi. Evvelki yıl altūnların ve gümüşlerin aldı. İkinci yıl
cevāhirlerin ve ķumāşların aldı. Üçünci yıl ˘aķarların baġların ve
baķçelerin aldı. Dördünci yıl dābbelerin ve cemį˘ ĥayavānların aldı.
Beşinci yıl ķulların ve cāriyelerin aldı. Altıncı yıl oġulların ve ķızların aldı.
Yedinci yıl kendülerin aldı. Zīrā anların şerī˘atinde ĥür olan kimse
kendüyi ķul gibi itmek cā'iz olurdı. Mıŝır memleketinde hīç nesne
ķalmadı. Cemī˘si Yūsufuñ oldı. Āĥir ĥalķıñ nesnesi ķalmadı kim taĥıl
alalar. Yedi gün [28a] on gün ša˘ām bulmadılar. Cem˘ olup bir araya gelüp
šanışdılar ki buġdāy almaġa bir nesnemiz ķalmadı. Meger oġlumuzı ve
ķızımızı Yūsufa ŝatavuz didiler. Yoĥsa açlıķdan helāk oluruz diyü
cümlesi bu söze rāżı olup Yūsuf ķatına geldiler. Ḥāllerini ifāde itdiler.
Yūsuf iydür hep şehirden šaşra çıķan ben daĥı çıķayım göreyim behāsı ile
alayım didi. Mıŝır ģalķı oġlu ve ķızı ile aġlaşu aġlaşu ŝaĥrāya çıķdılar.
Birbiriyle esenleşüp öpüşüp ķoçdılar. Vaķt ol ki aramızdan begendügin
ala. Biri birimizden ayıra diyü feryād idüp aġlaşdılar. Yūsuf bunları
görüben ŝabr idemeyüp aġladı. Çünki Yūsuf ˘aleyhisselām da üç kere
kö[le]lik vāķı˘ oldı idi. Ol kisi ķarındaşları ķapuya atdıķda güldi. İkinci
ķarındaşları ŝatdıķda güldi. Üçünci zindāna ilķāsında güldi. İyitdi ki İlāhī
Mıŝır ĥalķıñ baña ķul idecek idi ne olaydı beni ķul itmeyeydin didikde
Ĥaķ Te˘ālā ĥitāb idüp iydür ki sen ķul olmadın ķulların acısın bilmedin
dir. Andan Yūsuf ķamusın ŝatun alup āzād itmek niyye[t]le behālarına
buġdāy virdi. Yūsuf ˘aleyhisselām Mālike iydür bütün Mıŝır ĥalķı mālı ile
evlādları ve kendüleri bize ķul oldı. Nidelüm didikde Mālik iydür her ne
ki işlersen [28b] rāy ve ĥükm seniñdir. Nice murād idersen öyle işle didi.
Çünki Mıŝır ĥalķı cümlesi Yūsufuñ ķulı olmasında ģikmet bu imiş ki
Yūsuf ķul iken cümlesi almaķ murād iderlerdi. Onuñçün cümlesini Ḥaķ
Te˘ālā Yūsufa ķul itdi. Pes Mıŝır dilediler ki olar yine gideler Yūsuf iydür
gitmeñ. Sizin ile sözüm vardır didi. Bunlar iydürler eyvāh Yūsuf pişmān
oldı da eger buġdāyı girü alursa bizim ģālimiz nice olur didiler. Yūsuf
iydür bilenler bildi bilmeyenler bilsünler ben Ya˘ķūb peyġamberin oġlu
Yūsuf. Ķulluķ acısın šatmışam. Ķorķman siz kim ben sizi ķul idüp
ķullanmam. Ol beni ķul iken sulšān iden ģürmetine cümleñizi āźād
iderim didi. Çünki bildiler bu sulšān ġayrı sulšānlar gibi žālim degildir.
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Peyġamber oġlu peyġamberdir. Diyü şād olup feraģ oldılar. İmdi ma˘lūm
ola kim Yūsuf Mıŝır ĥalķın ŝatun aldı. Ķul idinmedi rū görmedi.
Ķullanmadan ķamusın āźād eyledi. Ḥaķ Te˘ālā Kerīm Raĥīm pādişāhdır.
Ḥāşā anuñ kereminden degildir kim bizim az ķulluġumuz görüp çoķ
raģmetler idüp šamūdan āźād eylemek ile āźād eyler. Çün Mıŝır ĥalķınıñ
gine taĥıl[ı] dükendi. Anbārlarda taĥıl ķalmayup ķırķ gün ķaldı ki yeñi
buġdāy irişe ĥalķ ziyāde acıķdılar. Yūsufuñ ķapusına geldiler. Yūsuf el
getürüp Ḥaķ Te˘ālāya münācāt [29a] idüp zārlıķla aġlayup Mıŝır ĥalķı
içün yalvardı. (...) Çünki bu vechile münācāt ķıldı. Ḥaķ Te˘ālā Cebrā’īli
gönderüp iydür ki Yūsuf cemālini Mıŝır ĥalķına göstersin. Şöyle šuyalar
kim cihān ni˘metlerin ˘arż itseler ķabūl ķılmayalar. Yūsuf bu ĥitābı işidüp
sevindi. Bir eyüce yere çıķdı. Niķābın yüzinden giderüp cemāliñ Mıŝır
ĥalķına gösterdi. Çünki Yūsuf ˘aleyhisselāmıñ yüzi ol ķadar ģüsnā idi ki
bir kimse yüzine nažar eyledigi vaķitde aynaya baķar gibi kendi yüzini
görür idi. Mıŝır ģalķı cümlesi ģayrān olup bī-huş oldılar. Ķırķ gün
göñülleri yemek ve içmek istemedi. Deve gibi kükreşüp yürüdiler. Ķırķ
günden ŝoñra taģıl yetişüp ucuzluķ oldı. Ḥaķ Te˘ālā ol ķıtlıġı bolluġa
döndürdi. Şād-mān olup Ḥaķ Te˘ālā ģażretlerine şükr ķıldılar. Beşāret
ķaçan ķıyāmet güni ola cümle ĥalāyıķ aç ṣusuz zebūn olalar. Ḥaķ Te˘ālā
cemāl nūrın mü'minlere göstere cümlesi ˘āşıķ ve ģayrān olalar. Hīç yemek
ve içmek istemeyeler. Hemān murādladı. Ḥaķķıñ cemāli ola anı dileyeler.
8.Yûsuf’un Yâkub ile Buluşması
(...) [29b] Pes Yūsuf Ya˘ķūbdan ayrılalı yigirmi beş yıl geçdi. Atasınıñ
ĥaberin işitmedi. (...)Āĥir ķıtlıķ Kenān iline geldi. Ya˘ķūb işitdi kim
Mıŝırda bir yüzi niķāblı peyġamber nesli kişi buġdāy ŝatar imiş. Varın
andan ŝatun taĥıl alın. Ammā çoķ çoķ Yūsufı ŝorun. Ol ki anda bulasız
didi. Oġlanlar ta˘accübde ķalup Ya˘ķūba ķaķıdılar. Daĥı Yūsufu unutmaz
mısın didiler. Ya˘ķūb iyitdi. Oġlanlar şāźlıķ šamarlarım depreşür.
Umarım ki Yūsufumı yaķında bulam didi. [30a] Andan on ķardaşlar on
iki deveye yaġ yükledüp Mıŝıra rāhī oldılar. (...) Yūsuf daĥı ķapulara
ādem ķoyup dimiş idi kim eger Ya˘ķūb oġlanlarından bir kimesne gelür
ise baña getüresiz dimiş idi. Çünki bunlar ķapuya geldiler.
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Kemā ķālallāhu Te˘ālā
19كرون
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َ ُ ْ ُ وس َف َف َد َخ ُلوا َع َل ْي ِه َف َع َر َف ُه ْم َو ُه ْم َل ُه
ُ َو َ ٰٓج َاء ا ْخ َو ُة ُي

Ŝordılar ki bunda bir yüzi niķāblu kimse taĥıl ŝatar imiş var mıdır
didiler. Bunlar iyitdiler siz kimiñ neslisiz. Anlar iyitdiler kim İbrāhim
˘aleyhisselāmıñ oġlu İsģaķıñ İsģaķ ˘aleyhisselāmıñ oġlu Ya˘ķūbuñ
oġullarıyız didiler. Ķapucılar iyitdiler ki Melik sizi ister. Gelin varalum
didiler. Gelüp Yūsufa ĥaber virdiler. Yūsuf ṭaşra çıķup bunları gördi. Şāź
olup bunlara iyitdi. Siz kimiñ oġlısız didi. Ya˘ķūb peyġamber oġluyuz
didiler. Yūsuf iyitdi yavu ḳıldır oġlunı buldu mı ģāli nedir didi. [30b]
Anlar iyitdiler. Ne bulsun ĥaberin daĥi olmadı. Anuñ ģasretinden aġlayu
aġlayu iki gözsüz oldı didiler. Yūsuf šurmayup aġladı. Diledi kim ĥışm
eyleye. Fī’l-ĥāl Cebrā˘īl ˘aleyhisselām gelüp iydür eger bunlar yazıķlıķ
itdiyse sen eylik eyle didi. Ya˘nī yā Yūsuf sen kerīmsin ziyādesiyle anlara
ikrām eyle didi. Diledi kim kendüñi bildüre. Andan ŝoñra kendü kendiye
didi kim bir ģācete geldiler. Vaķt ola utanalar ģācetlerin dimeyeler diyü
ŝabr eyledi. Yūsuf iydür atañız işi nedür didi. İyitdiler ki gice gündüz
˘ibādet itmekdir. Ulu peyġamberdir gine Yūsuf iyitdi kime peyġamber
gine gelmişdir. İyitdiler Tañrı Te˘ālā ķullarına. Gine Yūsuf iyitdi Mıŝır
ĥalķı Tañrı ķulları degil midür bunları niçün da˘vet itmez. İyitdiler ķatı
ķoca ve hem gözsüz didiler. Yūsuf iydür ne sebebden gözsüz oldı. Anlar
iyitdiler. Bir kūçek oġlu var idi. Adı Yūsuf idi. Ķamumızdañ anı ziyāde
sever idi. Nāgāh ol belürsüz oldı. Ol vaķitden berü aġlayu aġlayu gözsüz
oldı didiler. Yūsuf iyitdi ya siziñ gibi yigit oġlanları olan kimse bir kūçek
oġlan içün neye aġlar. İyitdiler ol ġāyet maģbūb idi. Hem ˘aķlı fikri bizden
ziyāde idi. Hem anuñ altı ķız ķarındaşı var idi. [31a] Anlar aġlarlar. Ol
daĥı ŝabr idemeyüp aġlar. Bir ev yapdırmışdır adına beytü’l-aģzān dirler.
Her gün ol eve girüp körpe ķuzum diyü aġlar. (...)Yūsuf bunlardan kendü
ĥaķķında eyü söz işidüp merģamet eyledi. (...) Beşāret (...) ˘ayıbların
yüzlerine urmadı. Ḥāşā Ḥaķ Te˘ālānıñ kereminden kim bizim az
ķulluġumuz görüp ˘aybımuzı yüzimize ura urmaz. (...) Pes Yūsuf anları
yanına çaġırup ŝordı kim ģācetiñüz var mıdur. İyitdiler kim ilimizde
ķıtlıķ oldı. Buġdāy almaġa geldik didiler. (...) Andan ne getürdiñiz anlar
daĥı getürdikleriñ ˘arż eylediler Yūsuf bunları ķabūl ķıldum dir.
19

Yûsuf’un kardeşleri (tahıl almak üzere) gelip huzuruna girdiler. Kardeşleri onu
tanımadıkları halde Yûsuf onları tanımıştı (Yusuf 12/58).

Müellifi Bilinmeyen Bir Yûsuf Kıssası ● 137

Ĥazīneme lāyıķ degil ise de daĥı beşāret çünki ķıyāmet güni ola
mü'minler maģşer yerine gele Ḥaķ Te˘ālā iydecegün geldiñiz ey
mü'minler iydeler Cennet umageldik. Ḥaķ Te˘ālā iyde ne getürdiñiz İlāhī
az nesne [31b] getürdük. Ol sehvile ve taķŝįrāt ile olan ˘amelleri ˘arż
eyleyeler. Ḥaķ Te˘ālā iyde bunlar benim ĥazīneme lāyıķ degildir ammā bu
az ˘amelleriñizi çoġa ŝayup ķabūl ķıldım dir. Zīrā ben Kerīm Rāģīm
pādişāhım diye.
Bundan sonra Yûsuf’un develere buğday yükletmesi, kardeşleriyle
birlikte yemek yemesi ve Bünyamin’e gerçeği söylemesi işlenmektedir.
Ardından Yûsuf’un Bünyamin’i alıkoyma hikayesi anlatılmaktadır.
(...) [33a] Varın eviñize gidiñ. Babañıza oġluñ uġrılıķ itdi Sulšān anı
šutdı virmedi diyiñ didi.
Kemā ķālallāhu Te˘ālā

ِا ْر ِج ُ ٰٓعوا ِالٰٓى ابّ۪يكم فقولوا يا ابان ٰٓا ِان ابنك
َ َ َ َ ْ َّ َ َ َ ٰٓ َ ُ ُ َ ْ ُ َ

20سرق

Yehūdā ķarındaşlarına iydür siz varıñ gidiñ ben bunuñ ile durayım.
Atañıza buyuruñ görüñ didi. Bünyāmin ile Yehūdā ķalup ķalanı gitdiler.
Bundan sonra Yâkub’un hasreti ve Yûsuf’un kardeşlerini affetmesi
anlatılmaktadır.
(...) [34b] Yūsuf iyitdi bugün size melāmet olmaķ yoķdur. Ŝuçuñuzı
baġışladım didi. Daĥi ŝuçuñızı baġışlayıcı Ḥaķ Te˘ālādır.
Kemā ķālallāhu Te˘ālā
21

ّ۪ ِ
ين
ق َال َل تثرّ۪ يب عليكم اليوم يغ ِفر اّلِل لك ْۘم وهو ارحم
َ الراحم
َّ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ه

Ķıyāmet gününde Ḥaķ Te˘ālā ķullarına iyde hīç bilürmisiñiz ki
dünyāda ne işledüñüz mü'minler daĥi günāhlarını iķrār ideler. Ḥaķ Te˘ālā
iyde Yūsuf ża˘ifliġince ķarındaşlarınıñ günāhların baġışladı. Ben kim ķavī
pādişāhım siz ki günāhlarıñızı iķrār idesiz. Ben de keremimle baġışladım
diye.

20

Babanıza dönün ve deyin ki: “Ey babamız! Şüphesiz oğlun hırsızlık etti.”
(Yusuf 12/81).
21
Yûsuf şöyle dedi: “Bugün yaptıklarınız yüzünüze vurulmayacak, Allah sizi
affetsin! O, merhametlilerin en merhametlisidir.” (Yusuf 12/92).
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Ardından Yûsuf’un gömleği ile Yâkub’un gözlerinin açılması hikâye
edilmektedir.
(...) [35b] gönli feraĥ oldı. Görmez gözleri gördi. Ḥaķ Te˘ālānıñ
mevfiyy nūrun mü'minler bildi kāfirler bilmedi. Zīrā mü'minler Tañrı
dostıdır. Ķaçan mü'minler cān nez˘ine düşer. Ḥaķ Te˘ālā İslām nūrın vire.
Mü'minler cān acısın duymayalar ol nūrıñ ŝafāsından.
Bu arada Yûsuf’un Kenan vilayetine altın, gümüş ve buğday
ulaştırması ile Yâkub’un Kenan ilinden ayrılıp Mısır’a doğru yola çıkması
anlatılmaktadır. Yûsuf görkemli bir şekilde babasını karşılamış ve kendi
tahtına oturtmuştur. Ardından Yâkub’un yirmi sekiz yıl daha yaşadığı ve
vefat ettiği ifade edilmektedir.
Eserde bundan sonra söz tekrar Züleyhâ’ya getirilmiş ve herşeyini
kaybetmiş olduğu hikâye edilmiştir. Son olarak “Tanrıdan korkup nefsine
sabr idüp kendüni sakınan kişi kul iken sultan olur. Tanrıdan korkmayup
nefsine uyan kişi sultan iken kul olur.” ifadeleriyle Yûsuf’un yoluna
çıkması ve bu vesileyle kavuşmaları anlatılmaktadır.
(...) [40a] Ḥaķ Te˘ālā Zeliḥānıñ ˘aşķın Yūsufa Yūsufuñ Zelihāya virdi.
Hemān Yūsuf göricek şöyle ˘āşıķ oldı ki Zelihānıñ ˘aşķı anuñ yanında
nesne degil idi. Zīrā ˘aşķ evvel Ᾱdeme geldi Havvāyı göricek ˘āşıķ oldı.
Pes Zelihādan iķrār alup nikāĥ itdiler. Ammā Zelihā Yūsufa yaķın
gelmez. Ne vaķt kim Yūsuf Zelihāya yaķın olup ˘aşķ yazırlıķ itmek dilese
Zelihā rāżı olmaz ķaçar ģattā Yūsuf bir gün diledi kim Zelihāya el ŝuna.
Zelihā segirdüp ķaçdı Yūsuf ardına düşdi. Yetişdi ard etegin šutup çekdi
ard etegi yırtıldı. Zelihā iydür yā Yūsuf gömlegimi seniñ gömlegine
döndürdüñ didi. Yūsuf daģı ziyāde ˘āşık oldı. Bir sā˘at görmese gider idi.
9. Üç Kardeş: Aşk, Hüsn ve Hüzün
Zīrā ˘aşķ [40b] ģüsn ģüzn üçi ķarındaşlardır. Biri birinden ayru
olmazlar. Ol ˘aşķ Allāh Te˘ālā ģażretleriniñdir zīrā ervāģ-ı Muģammedī
yaratdı. Aña ģüsni virdi. Ĥüzni anuñ ķalbine virdi. Anuñ firāķından
melūl [ü] maģzūn oldı. Baña gele kim anuñ ile müşerref olam dir idi. Ḥaķ
Te˘ālā aña ˘āşıķ oldı. Nice biñ yıl terbiyet itdi. Ŝoñra ģüsn Ᾱdeme geldi.
˘Aşķ melā'ikeye geldi. Ādemi omuzlarına alup gökleri seyr itdürürlerdi.
Ḥüzn Şeyṭāna geldi. Ādem muķarreb olup kendi mel˘ūn olduġına
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maģzūn olmuş idi. Andan ģüsn Havvāya geldi. ˘Aşķ Ādeme geldi. Ḥüzn
melā'ikeye geldi. Melā'ike iydürdi kim miskīn Ādem Şeyšāna uydu.
Kendüye dost ŝandı buġdayı yedi. Ḥaķķıñ emrin ŝıdı Cennetden sürüldi
diyü maģzūn oldular. Ādemiñ tevbesi ķabūl olduķdan ŝoñra Havvāya
˘āşıķ oldı Havvā ķaçdı. Āĥir Cebrā’il gelüp nikāģ itdi. Bir araya cem˘ olup
nice zürriyet ģāŝıl oldı. Ŝoñra gele gele ģüsn Yūsufa geldi. Ḥüzn Ya˘ķūba
geldi. ˘Aşķ Zelihāya geldi. Nice olduḳları girüde de ma˘lūm oldı. Andan
ģüsn Zelihāya geldi. ˘Aşķ Yūsufa geldi. Ḥüzn Yūsufuñ ķarındaşlarına
geldi. Zelihā şöyle güzel oldı kim gözler mest ü ser-gerdān olurlar idi.
Yūsuf daĥı şöyle ˘āşıķ oldı kim gözlerini yüzünden ayırmazdı. Yūsufuñ
ķarındaşları şöyle maģzūn oldılar kim yürekleri od gibi yanardı. İydürler
kim Yūsuf bize nihāyetsiz iģsānlar itdi. Ammā biz aña itdügümüz [41a]
bilürüz. İçimizden çıķmaz dirlerdi. Andan Yūsuf Zelihā ile bile oldı.
Zelihādan beş oġlu iki ķızı oldı. Pes saña ey mü'min Zelihā bir kerre
yañılup yā Ŝamed didi Ḥaķ Te˘ālā ģażretinden iki kerre lebbeyk āvāzı
geldi. İmdi sen ki mü'minsin cān u göñülden yā Allāh dirsin saña lebbeyk
āvāzı gelmez mi ŝanırsın biñ biñ ammā saña işitdirmez. Ķorķudan
tażarrūdan ģāli olmasın dir. (...) Pes Ya˘ķūbdan ŝoñra peyġamberlik
Yūsufa geldi. Nice yıl ĥalāyıķ dīne da˘vet eyledi. Sulšānlıġı Reyyān oġlı
Muṣ˘aba ıṣmarladı. Ammā ģükm-i ģükümātı kendi iderdi. İbrāhīm
peyġamber şerī˘atıñ icrā idüp kimseye žulm itmezdi. Āĥir bildi kim eceli
yaķın geldi. ˘Ömri āĥire geldi irdi. Oġlanlarına vaŝiyyet idüp zinhār
sulšānlıġa hevās itmeyesiz. Ben daĥi sulšānıñ ĥašrı içün ķabūl itdüm didi.
Ve daĥı Ḥaķ Te˘ālāya yalvarup didi kim yā Rab baña nice iģsānlar eylediñ.
Düş ˘ilmiñ bildirdiñ. Sulšānlıķ virdiñ. Dilerem ki senden āĥiretde beni
peyġamberler ile ĥaşr eyleyesin didi.
Kemā ķālallāhu Te˘ālā
22

ِ يل ْاَلَح ّ۪اد
يث
ِ َر ِب َق ْد ا َت ْي َت ّ۪ني ِم َن ا ْل ُم ْل ِك َو َع َّل ْم َت ّ۪ني ِم ْن َت ْأ ّ۪و
َ

Yūsuf bunı anuñçün didi kim ķarındaşları iyitdiler. Yūsuf pādişāh
oldı pādişāhlar ile ģaşr olur didiler. Yūsuf daĥı āĥir begligin terk eyledi.
Ḥaķ Te˘ālā du˘āsın ķabūl ķılup peyġamberler bölügine ķatdı. Yūsufdan

22

Ey Rabbim! Bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu öğrettin (Yusuf
12/101).
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ŝoñra ķardaşları peyġamber oldılar. Ŝalavātullāhu ˘aleyhim ecma˘īn. Sene
1248.
Sonuç
Türk edebiyatında Yûsuf u Züleyhâ konulu edebî eserler, bir taraftan
Kur’an-ı Kerim kaynaklı olması sebebiyle kıssa türü içerisinde bir taraftan
da muhtevası itibariyle “aşk” konulu mesneviler arasında
değerlendirilebilmektedir. Eserin yazıldığı dönem, edebî ortam ve
müellifin tercihi bu seçimi belirlemektedir (Ayan 2009: 227). Genel
itibariyle ilk dönemde telif edilen Yûsuf u Züleyhâ hikâyeleri, okucusuna
nasihat eden bir üslupta yazılmıştır. Hikâye muhtevalarında, Kur’an-ı
Kerim temelli olması sebebiyle ana kahraman Yûsuf’tur. Züleyhâ
Yûsuf’un hususiyetlerini tanımlayabilmek veya ön plana çıkarabilmek
için kullanılan yardımcı bir karakter gibidir. Aynı şekilde, pek çok
hissenin çıkartılabileceği ekleme hikâyeler de daha ziyade Yûsuf
üzerinden hikâyelere yerleştirilmiştir.
İncelenmeye çalışılan Kıssa-i Yûsuf da bu maksatla kaleme alınmış
muhtevasında nasihatler bulunan, hikâyenin neredeyse her aşamasında
Yûsuf suresinden ayetlerle desteklendiği veya delillendirildiği bir eserdir.
Müellif hikâyeyi baştan sona “Andolsun ki Yûsuf ve kardeşlerinde, almak
isteyenler için ibretler vardır” (Yûsuf 12/7) ayeti doğrultusunda kaleme
almış gibidir.
Eski Anadolu Türkçesiyle yazılan Kıssa-ı Yûsuf, hem, müellifin
tabiriyle “kıssaların görklüsü”nü ele alış biçimi açısından hem
muhtevasında kullandığı ekleme hikâyeler açısından hem de ihtiva ettiği
dil hususiyetleri açısından önemli bir eserdir.
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