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TAKDİM 

İslam Kültürü bir yandan sözlü gelenek ile nesilden nesile 

aktarılırken, diğer yandan âlimler, mutasavvıflar ve şairler tarafından 

kaleme alınmış eserler vasıtasıyla yazılı olarak günümüze kadar ulaşmıştır.  

Bu bağlamda Türk İslam Kültürü’nün kavşak noktalarından biri olan; ilim, 

kültür ve marifet şehri Bayburt da üzerine düşeni yapmış, birçok âlimin 

yetiştiği bir belde olmuştur.  

Bayburt yazılı kültürüne “Kıssa-ı Enbiya” gibi önemli bir eser 

bırakmış olan İrşadi Baba (1806-1877) ve onun Ağlar Baba (1880-1958) olarak 

bilinen torunu Küçük İrşadi de bu beldede yaşamış ve bu kültürle yetişmiş 

önemli mutasavvıflardandır. Ailesi tarafından muhafaza edilerek 

günümüze kadar ulaştırılan bu eserde Kur’an-ı Kerim’de yer alan birçok 

peygamber kıssası manzum şekilde yazılmıştır. Büyük İrşadi Baba 

tarafından Yusuf Peygamber (as) kıssasına kadar yazılan eserin bundan 

sonraki bölümlerini torunu Ağlar Baba tamamlamıştır.  

Kıssa-ı Enbiya adlı eser içerisinde yer alan ve mesnevi türünde 

yazılmış olan “Yusuf ile Zeliha Kıssası” Dr. Necdet TOZLU tarafından ilk 

defa edebi yönleriyle ele alınarak metin incelemesi kapsamında 

kitaplaştırılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda bu eserin devrin ilmî ve 

edebî seviyesini yansıtır nitelikte olduğu görülmüştür.  

Dr. Necdet TOZLU’nun hazırlamış olduğu “Yusuf ile Zeliha” 

eserinin Bayburt Üniversitesi Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve 

Araştırma Merkezi (BAKÜTAM) tarafından yayına hazırlanması ve 

ilgililerin hizmetine sunulması hem Üniversitemiz hem de bu merkezimiz 

açısından mutluluk vericidir. “Kıssa-ı Enbiya” eserinin muhafaza edilerek 

günümüze kadar ulaşmasını sağlayan İrşadi Baba ve Ağlar Baba’nın torunları 

BATTAL ailesine, bu titiz çalışmasından dolayı Dr. Necdet TOZLU ’ya, 

BAKÜTAM’ ın akademik ve idari personeline Bayburt Üniversitesi adına 

şükranlarımı sunar, eserin ilim âlemine hayırlı olmasını dilerim 

                                                                                          Prof. Dr. 

Selçuk COŞKUN                                                                                   

Bayburt Üniversitesi Rektörü 



 

 

 



 

 

YUSUF İLE ZELİHA 

ÖN SÖZ 

Yusuf ile Zeliha hikâyesi, bilindiği üzere bir aşk hikâyesidir. Bu hikâye, 

evrensel kültürün çeşitli sanat dallarında işlenen konusuyla, zengin bir kaynak 

konumunda olmuş ve insanlık için ortak mesajlar sunmuştur. Dünya 

edebiyatında da işlenen bu konu, özellikle Orta Doğu halkları tarafından yaygın 

bir anlatıma ulaşmıştır. Yusuf ile Zeliha hikâyesi, kutsal kitaplardan Tevrat ve 

İncil’de anlatıldığı gibi Kur’an’da da yer almıştır. Hikâye, dînî ve beşerî 

yönleriyle özellikle Müslüman toplumları derinden etkilemiş, başta Arap 

edebiyatı olmak üzere Fars ve Türk edebiyatında defalarca işlenmiştir. 

Çalışmamızda ele aldığımız Ağlar İrşâdî Baba’nın Yusuf ile Zeliha adlı 

eseri, yirminci yüzyıl başlarında yazılmış bir mesnevidir. El yazması ve tek 

nüsha olan bu metin, bağımsız bir kitap olarak tasarlanmamış, iki ciltten oluşan 

ve henüz günümüz alfabesine çevrilmemiş bulunan Kısas-ı Enbiya içinde 

“Yakup Aleyhisselam ve Karındaşı İys Hikâyetidür” ve “Yusuf Aleyhisselam 

Hikâyetidür” başlıklarıyla yer almıştır. 

Yusuf ile Zeliha hikâyesinin; biri Yakup ve Oğulları, diğeri Yusuf ile Zeliha 

hikâyesi olmak üzere, iç içe girmiş iki hikâyeden oluştuğu bilinmektedir. Kısas-

ı Enbiya’da da hikâye iki başlık halinde ayrı ayrı anlatılmıştır. Ancak, hikâyede 

bütünlüğü sağlamak için bu iki bölüm birlikte alınmış ve çalışmamıza temel teşkil 

eden ana metin elde edilmiştir. Bu ana metnin beyitleri önce numaralandırılmış, 

sonra 9 dörtlük, 2226 beyitten oluşan mesnevi metni günümüz alfabesine 

çevrilmiştir. Okumada metne müdahale edilmemeye özen gösterilmiştir. 

Zorunlu hallerde çok az düzeltme yapılmış, yapılan bu düzeltmeler de [ ] ile 

gösterilmiştir. 
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Mesnevi, beş bölümden oluşan bir edebî incelemeye tabi tutulmuştur. 

İncelemenin başına Yusuf ile Zeliha hikâyelerinin kaynağı, Kutsal kitaplarda 

Yusuf hikâyesi, Türk edebiyatında (Klasik edebiyat, Halk edebiyatı ve Modern 

edebiyatta) Yusuf ile Zeliha hikâyeleri hakkında genel bilgi veren bir “Giriş” 

bölümü konulmuştur. 

BAYBURTLU AĞLAR İRŞÂDÎ BABA 

 

Birinci bölümde; Ağlar İrşâdî Baba’nın hayatı, edebî kişiliği ve eserleri 

hakkında bilgi verilmiştir. Şairin, edebî kişiliği verilirken diğer eserleri de göz 

önünde bulundurulmuştur. 

İkinci bölümde eser, “dış yapı özellikleri” ve “iç yapı özellikleri” şeklinde 

iki başlık altında incelenmiştir. Birinci başlıkta, mesnevinin şekil özellikleri ele 

alınmış; nazım biçimi, vezin ve kafiyesi incelenmiştir. Ardından metnin dil ve 

anlatımı üzerinde durularak şairin Türkçeyi kullanmadaki başarısı, söz varlığı ve 

anlatım imkânları belirtilmeye çalışılmıştır. İkinci başlıkta ise; hikâyenin içerik 

özellikleri üzerinde durularak; olayın özeti, mekân, zaman ve kişiler üzerinde 

durulmuştur. Kişiler: “I. Derecedeki Kişiler (Başkahramanlar)”, “II. Derecedeki 

Kişiler” ve “Diğer Kişiler” başlıkları altında bütün ayrıntılarıyla tanıtılmaya 

çalışılmıştır.  

Üçüncü bölümde; mesnevideki dînî unsurlar belirtildikten sonra, 

hikâyenin akışına göre bir sıra takip edilerek diğer temalar tespit edilmiş ve 

bunların temel konu ile ilişkileri üzerinde durulmuştur. 

Dördüncü bölümde, hikâyede geçen sosyal hayat irdelenerek; yönetim, 

hukuk, ticaret, evlilik, ziyafetler, giyim, askerlik ve oyunlar gibi toplum 

yaşayışıyla ilgili konular hakkında değerlendirmeler yapılmış, devamında tabiat 

unsurlarına yer verilmiştir.  

Beşinci bölümde, hikâyenin motifleri çıkarılarak açıklanmıştır.  

Metin içinde geçen ayetlerin sure ve ayet numaraları dipnotta verilerek 

anlamları belirtilmiştir. 

Esere ilişkin incelemenin neticesinde elde edilen bulgular “Sonuç” 

bölümünde özetlenmiştir. Sözlük bölümünde okurların anlamakta güçlük 



 

 

çekeceği tahmin edilen bazı kelimeler verilmiş, yararlanılan eserler ise 

“Kaynakça” başlığı altında toplanmıştır.  

Bu çalışmayla, bugüne kadar Yusuf ile Zeliha hikâyeleri üzerine 

çalışanların dahi haberdar olmadığı, henüz hiçbir çalışmada adının 

zikredilmediği Ağlar İrşâdî Baba’nın Yusuf ile Zeliha mesnevisinin, kültür ve 

edebiyat dünyamıza kazandırılması amaçlanmıştır. Mesnevinin çeviriyazısı ve 

tıpkıbasım örneği de çalışmanın eki olarak verilmiştir. 
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YUSUF İLE ZELİHA 

 

Eserin yayıma hazırlanma sürecinde teşvik ve yardımlarını gördüğüm 

birçok kişiye müteşekkirim. Özellikle, bizi eserden haberdar eden Ağlar 

Baba’nın torunu Prof. Dr. Peyami BATTAL’a; eserin fotokopisini temin 

etmemizi sağlayan Ağlar Baba’nın torunu emekli öğretmen Hülvani BATTAL’a; 

çeviriyazıda her türlü desteğini gördüğüm değerli meslektaşım Sait YILTER’e 

ve metnin kontrolünde titizlik gösteren Doç. Dr. Orhan AKTEPE ve Prof. Dr. 

Turgut KARABEY ile Yard. Doç. Dr. M. Abdullah ARSLAN’a teşekkür ederim. 

Eserin basımını gerçekleştiren, kadim şehir Bayburt’un yetiştirdiği 

değerlerin tanıtımını önceleyen Bayburt Üniversitesinin kadirşinas rektörü Prof. 

Dr. Selçuk COŞKUN’a ve şahsında emeği geçen tüm üniversite çalışanlarına da 

teşekkür ederim.  

Bu eseri yayına hazırlarken itina ile çalışmamıza rağmen, bazı 

kusurlarımızın olması muhtemeldir. Bunların hoş görüleceği ve bağışlanacağını 

ümit eder, tashih ve tenkitleri şükranla karşılarız. 

Erzincan, 2013  

Dr. Necdet TOZLU 
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GİRİŞ 

 

1. Çalışmanın Amacı, Kapsamı ve Yöntemi 
Hz. Yusuf’un hikâyesi, mesnevi nazım şekliyle Türk edebiyatında 13. 

yüzyıldan beri pek çok kalem erbabı tarafından işlenmiştir. Konu, İran, Arap şair 

ve yazarlarınca da defalarca anlatıldığı gibi Batı dünyasında da sanatın çeşitli 

dallarında ele alınmıştır. 

YUSUF İLE ZELİHA 



 

 

Bayburt’un Oruçbeyli (Siptoros) köyünde yaşamış mutasavvıf bir şair olan 

Ağlar İrşâdî Baba (1879-1958)’da bu konuya ilgi duymuş, gelenek içinde 

dinlediklerini, öğrendiklerini yeniden biçimlendirip üreterek nazma çekmiştir. 

Bu çalışma, Ağlar İrşâdî Baba’nın Yusuf ile Zeliha mesnevisini kültür ve edebiyat 

dünyasına kazandırmayı amaçlamaktadır. 

Çalışmanın kapsamı, el yazması ve tek nüsha olan bu eserin edebî 

incelemesidir. Eserin incelenmesinde yöntem olarak iki cephe gözetilmiştir: 

Birincisi; manzum olması sebebiyle, nazım şekli, kafiyesi, vezni vb. yönlerinin 

irdelenmesi, ikincisi; eserin bir hikâye olması sebebiyle klasik hikâye inceleme 

yöntemiyle ele alınmasıdır. Şair; hayatı, edebî kişiliği ve eserleriyle tanıtıldıktan 

sonra, hikâye; olay örgüsü, kişiler, zaman, mekân, tema ve motif açısından 

incelenmeğe çalışılmıştır. Bu çalışmalar yapılırken, Yusuf ile Zeliha’ya ilişkin 

diğer çalışmalar göz önünde bulundurulmuş, yer yer bazı karşılaştırmalar 

yapılmıştır. 

Metnin okunmasında herhangi bir müdahale yapılmamış yazmaya sadık 

kalınmıştır. Çok az yerde yapılan düzeltmeler [ ] ile gösterilmiştir. Eserin ait 

olduğu Bayburt yöresi ağız özellikleri de korunmuştur.  
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2. Yusuf ile Zeliha1 Hikâyesinin Kaynağı 
Yusuf ile Zeliha hikâyesinin, ilk olarak bazı unsurlarıyla MÖ 14. yüzyılda 

eski bir Mısır hikâyesinde yer aldığı ibaresi pek çok araştırmacı tarafından 

kullanılmıştır. Ancak tarihsel açıdan bunun pek mümkün olamayacağı, Yusuf 

kıssasının herhangi bir masala, efsaneye dayandırılamayacağı gibi, ilk 

kaynağının da Tevrat2 kaydı olduğu kanaatinin daha doğru bir yaklaşım olduğu 

söylenebilir. Hikâye, her üç kutsal kitapta da yer almıştır. Tevrat’ın ilk kitabı 

“Tekvin-bab 37-50”de geniş biçimde; İncil’de ise “Resullerin İşleri bab 7” de 

kısaca bulunmaktadır. Kur’an-ı Kerim’in 12. suresi de “Yusuf Suresi” olup bu 

hikâyeyi anlatmaktadır.  

                                                           
1 “Zeliha” adı, bazı eserlerde “Züleyha” şeklindedir. Bu eser harekeli şekilde yazılmış ve “Zeliha” 

adı tercih edilmiştir.  
2 Bk. Özkan Daşdemir, Yusuf ile Züleyha, Fenomen Yayınları, Erzurum 2012, s. 6. Geniş bilgi için 

bk. Halide Dolu, Menşeinden Beri Yusuf Hikâyesi ve Türk Edebiyatındaki Versiyonları, 

(Yayınlanmamış Doktora Tezi), İÜ, İstanbul 1953. 
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2.1. Tevrat’ta Yusuf Kıssası3  

Tekvin (Yaratılış) 

- BAP 37 - 

1. Yakup babasının yabancı olarak kalmış olduğu Kenan ülkesinde yaşadı. 

2. Yakup soyunun öyküsü: Yusuf on yedi yaşında bir gençti. Babasının 

karıları Bilha ve Zilpa’dan olan üvey kardeşleriyle birlikte sürü güdüyordu. 

Kardeşlerinin yaptığı kötülükleri babasına ulaştırırdı. 

3. İsrail Yusuf’u öbür oğulların hepsinden çok severdi. Çünkü Yusuf onun 

yaşlılığında doğmuştu. Yusuf’a uzun, renkli bir giysi yaptırmıştı. 

4. Yusuf’un kardeşleri babalarının onu kendilerinden çok sevdiğini görünce, 

ondan nefret ettiler. Yusuf’a tatlı söz söylemez oldular. 

5. Yusuf bir düş gördü. Bunu kardeşlerine anlatınca, ondan daha çok nefret 

ettiler. 

6. Yusuf, “Lütfen gördüğüm düşü dinleyin!” dedi. 

7. “Tarlada demet bağlıyorduk. Ansızın benim demetim kalkıp dikildi. 

Sizinkilerse, çevresine toplanıp önünde eğildiler.” 

8. Kardeşleri, “Başımıza kral mı olacaksın? Bizi sen mi yöneteceksin?” 

dediler. Düşlerinden, söylediklerinden ötürü ondan büsbütün nefret 

ettiler. 

9. Yusuf bir düş daha görüp kardeşlerine anlattı. “Dinleyin bir düş daha 

gördüm” dedi. “Güneş, ay ve on bir yıldız önümde eğildiler.” 

                                                           
3 Kitabı Mukaddes Şirketi ve Yeni Yaşam Yayınları: http:// incil.infoadresinden alınmıştır. 
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10. Yusuf babası ile kardeşlerine bu düşü anlatınca, babası onu azarladı: “Ne 

biçim düş bu? ” dedi, “Ben, annen, kardeşlerin gelip önünde yere mi 

eğileceğiz yani?” 

11. Kardeşleri Yusuf’u kıskanıyordu, ama bu olay babasının aklına takıldı. 

12. Bir gün Yusuf’un kardeşleri babasının sürüsünü gütmek için Şekem’e 

gittiler. 

13. İsrail Yusuf’a, “Kardeşlerin Şekem’de sürü güdüyorlar” dedi, “Gel seni de 

onların yanına göndereyim.” Yusuf, “Hazırım” diye yanıtladı. 

14. Babası, “Git kardeşlerine ve sürüye bak” dedi, “Her şey yolunda mı, değil 

mi, bana haber getir.” Böylece onun Hevron Vadisi’nden gönderdi. Yusuf 

Şekem’e vardı. 

15. Kırda dolaşırken bir adam onu görüp, “Ne arıyorsun?” diye sordu. 

16. Yusuf, “Kardeşlerimi arıyorum” diye yanıtladı. “Burada sürü güdüyorlar. 

Nerede olduklarını biliyor musun?” 

17. Adam, “Buradan ayrıldılar” dedi, “Dotan’a gidelim” dediklerini duydum. 

Böylece Yusuf kardeşlerinin peşinden gitti ve Dotan’da onları buldu. 

18. Kardeşleri onu uzaktan gördüler. Yusuf yanlarına varmadan, onu öldürmek 

için düzen kurdular. 

19. Birbirlerine, “İşte düş hastası geliyor” dediler. 

20. “Hadi onu öldürüp kuyulardan birine atalım. Yabanıl bir hayvan yedi 

deriz. Bakalım o zaman düşleri ne olacak!” 

21. Ruben bunu duyunca onu kurtarmaya çalıştı: “Canına kıymayın” dedi, 

22. “Kan dökmeyin. Onu şu ıssız yerdeki kuyuya atın, ama kendisine 

dokunmayın.” Amacı Yusuf’u kurtarıp babasına geri götürmekti. 

23. Yusuf yanlarına varınca, kardeşleri sırtındaki renkli uzun giysiyi çekip 

çıkardılar  

24. Ve onu susuz, boş bir kuyuya attılar. 
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25. Yemek yemek için oturduklarında, Gilat yönünden bir İsmaili kervanının 

geldiğini gördüler. Develeri kitre, pelesenk, laden yüklüydü. Mısır’a 

gidiyorlardı. 

26. Yahuda kardeşlerine, “Kardeşlerimizi öldürür, suçumuzu gizlersek ne 

kazanırız?” dedi, 

27. “Gelin onu İsmaililer’e satalım. Böylece canına dokunmamış oluruz. 

Çünkü o kardeşimizdir, aynı kanı taşıyoruz.” Kardeşleri kabul etti. 

28. Midyanlı tüccarlar oradan geçerken, kardeşleri Yusuf’u kuyudan çekip 

çıkardılar, yirmi gümüşe İsmaililere sattılar. İsmaililer Yusuf ’u Mısır’a 

götürdüler. 
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29. Kuyuya geri dönen Ruben Yusuf’u orada göremeyince üzüntüden 

giysilerini yırttı.  

30. Kardeşlerinin yanına gidip, “Çocuk orada yok” dedi, “Ne yapacağım şimdi 

ben?” 

31. Bunun üzerine bir teke keserek Yusuf’un renkli uzun giysisini kanına 

buladılar. 

32. Giysiyi babalarına götürerek, “Bunu bulduk” dediler, “Bak, bakalım, 

oğlunun mu, değil mi?” 

33. Yakup giysiyi tanıdı, “Evet, bu oğlumun giysisi” dedi, “Onu yabanıl bir 

hayvan yemiş olmalı. Yusuf u parçalamış olsa gerek.” 

34. Yakup üzüntüden giysilerini yırttı, beline çul sardı, oğlu için uzun süre yas 

tuttu. 

35. Bütün oğulları, kızları onu avutmaya çalıştılarsa da o avunmak istemedi. 

“Oğlumun yanına, ölüler diyarına yas tutarak gideceğim” diyerek oğlu için 

ağlamaya devam etti. 

36. Bu arada Midyanlılar da Yusuf’u Mısır’da Firavun’un bir görevlisine, 

muhafız birliği komutanı Potifar’a sattılar. 

- BAP 38 - 

1. O sıralarda Yahuda kardeşlerinden ayrılarak Adullamlı Hira adında bir 

adamın yanına gitti. 

2. Orada Kenanlı bir kızla karşılaştı. Kızın babasının adı Şua’ydı. Yahuda 

kızla evlendi. 

3. Kadın hamile kaldı ve bir erkek çocuk doğurdu. Yahuda ona Er adını 

verdi. 

4. Kadın yine hamile kaldı, bir erkek çocuk daha doğurdu, adını Onan 

koydu. 

5. Yine bir erkek çocuk doğurdu, adını Şela koydu. Şela doğduğu zaman Yahuda 

Keziv’deydi. 

6. Yahuda ilk oğlu Er için bir kadın aldı. Kadının adı Tamar’dı. 
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7. Yahuda’nın ilk oğlu Er, RAB’bin gözünde kötüydü. Bu yüzden RAB onu 

öldürdü. 

8. Yahuda Onan’a, “Kardeşinin karısıyla evlen” dedi, “Kayınbiraderlik 

görevini yap.  

Kardeşinin soyunu sürdür.” 

9. Ama Onan doğacak çocukların kendisine ait olmayacağını biliyordu. Bu 

yüzden ne zaman kardeşinin karısıyla yatsa, kardeşine soy yetiştirmemek 

için menisini yere boşaltıyordu. 

10. Bu yaptığı RAB’bin gözünde kötüydü. Bu yüzden RAB onu da öldürdü. 

11. Bunun üzerine Yahuda, gelini Tamar’a, “Babanın evine dön” dedi, 

“Oğlum Şela büyüyünceye kadar orada dul yaşa.”  Yahuda, “Şela’da 

kardeşleri gibi ölebilir” diye düşünüyordu. Böylece Tamar babasının 

evine döndü. 

12. Uzun süre sonra Şua’nın kızı olan Yahuda’nın karısı öldü. Yahuda yası 

bittikten sonra arkadaşı Adullamlı Hira’yla birlikte Timna’ya, sürüsünü 

kırkanların yanına gitti. 

13. Tamar’a “Kayınbaban sürüsünü kırkmak için Timna’ya gidiyor” diye 

haber verdiler. 

14. Tamar üzerindeki dul giysileri çıkardı. Peçesini örttü, sarınıp Timna yolu 

üzerindeki Enayim Kapısın’da oturdu. Çünkü Şela büyüdüğü halde onunla 

evlenmesine izin verilmediği görülmüştü.  

15. Yahuda onu görünce fahişe sandı. Çünkü yüzü örtülüydü. 

16. Yolun kenarına, ona doğru seğirterek, kendi gelini olduğunu bilmeden, 

“Hadi gel, seninle yatmak istiyorum” dedi. Tamar, “Seninle yatarsam, 

bana ne vereceksin?” diye sordu.  

17. Yahuda, “Sürümden sana bir oğlak göndereyim” dedi. Tamar, “Oğlağı 

gönderinceye kadar rehin olarak bana bir şey verebilir misin?” dedi. 

18. Yahuda, “Ne vereyim?” diye sordu. Tamar, “Mührünü, kaytanını ve 

elindeki değneği” diye yanıtladı. Yahuda bunları verip onunla yattı. Tamar 

hamile kaldı. 
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19. Gidip peçesini çıkarttı, yine dul giysilerini girdi. 

20. Bu arada Yahuda rehin bıraktığı eşyaları geri almak için Adullamlı 

arkadaşıyla kadına bir oğlak gönderdi. Ne var ki arkadaşı kadını bulamadı. 

21. O çevrede yaşayanlara, “Enayim’de, yol kenarında bir fahişe vardı, nerede 

o?” diye sordu. “Burada öyle bir kadın yok” diye karşılık verdiler. 

22. Bunun üzerine Yahuda’nın yanına dönerek, “Kadını bulamadım” dedi, 

“O çevrede yaşayanlar da ‘Burada fahişe yok’ dediler.” 

23. Yahuda, “Varsın eşyalar onun olsun” dedi, “Kimseyi kendimize 

güldürmeyelim. Ben oğlağı gönderdim, ama sen kadını bulamadın.” 

24. Yaklaşık üç ay sonra Yahuda’ya, “Gelinin Tamar zina etmiş, şu anda 

hamile” diye haber verdiler. Yahuda, “Onu dışarıya çıkarıp yakın” dedi. 

25. Tamar dışarı çıkarılınca, kayınbabasına, “Ben bu eşyaların sahibinden 

hamile kaldım” diye haber gönderdi, “Lütfen şunlara bak. Bu mühür, 

kaytan, değnek kime ait?” 

26. Yahuda eşyaları tanıdı. “O benden daha doğru bir kişi” dedi, “Çünkü onu 

oğlum Şela’ya almadım.” Bir daha onunla yatmadı. 

27. Doğum vakti gelince Tamar’ın rahminde ikiz olduğu anlaşıldı. 

28. Doğum yaparken ikizlerden biri elini dışarıya çıkardı. Ebe çocuğun elini 

yakalayıp bileğine kırmızı bir iplik bağladı, “Bu önce doğdu” dedi. 

29. Ne var ki çocuk elini içeri çekti, o sırada da kardeşi doğdu. Ebe, “Kendine 

böyle mi gedik açtın?” dedi. Bu yüzden çocuğa Peres adı kondu. 

30. Sonra bileğine kırmızı iplik bağlı kardeşi doğdu. Ona da Zerah adını verildi. 

- BAP 39 - 

1. İsmaililer Yusuf’u Mısır’a götürmüştü. Firavun’un görevlisi, muhafız birliği 

komutanı Mısırlı Potifar onu İsmaililer’den satın almıştı. 

2. RAB Yusuf’la birlikteydi ve onu başarılı kılıyordu. Yusuf Mısırlı 

efendisinin evinde kalıyordu.  
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3. Efendisi RAB’bin Yusuf’la birlikte olduğunu, yaptığı her işte onu başarılı 

kıldığını gördü. 

4. Yusuf’tan hoşnut kalarak onu özel hizmetine aldı. Evinin ve sahip olduğu 

her şeyin sorumluluğunu ona verdi.  

5. Yusuf’u evinin ve sahip olduğu her şeyin sorumlusu atadığı andan itibaren 

RAB Yusuf sayesinde Potifar’ın evini kutsadı. Evini, tarlasını, kendisine 

ait herşeyi bereketli kıldı.  

6. Potifar sahip olduğu her şeyin sorumluluğunu Yusuf’a verdi; yediği yemek 

dışında hiçbir şeyle ilgilenmedi. Yusuf güzel yapılı, yakışıklıydı. 

7. Bir süre sonra efendisinin karısı ona göz koyarak, “Benimle yat” dedi. 

8. Ama Yusuf reddetti. “Ben burada olduğum için efendim evdeki hiçbir 

şeyle ilgilenme gereğini duymuyor” dedi, “Sahip olduğu her şeyin 

yönetimini bana verdi.  

9. Bu evde ben de onun kadar ben de yetkiliyim. Senin dışında hiçbir şeyi 

benden esirgemedi. Sen onun karısısın. Nasıl böyle bir kötülük yapar, 

Tanrı’ya karşı günah işlerim?”  

10. Potifar’ın karısı her gün kendisiyle yatması ya da birlikte olması için 

direttiyse de, Yusuf onun isteğini kabul etmedi. 

11. Bir gün Yusuf olağan işlerini yapmak üzere eve gitti. İçerde ev halkından 

kimse yoktu. 

12. Potifar’ın karısı Yusuf’un giysisini tutarak “Benimle yat” dedi. Ama Yusuf 

giysisini onun elinde bırakıp evden dışarı kaçtı. 

13. Kadın Yusuf’un giysisini bırakıp kaçtığını görünce, 

14. Uşaklarını çağırdı. “Bakın şuna!” dedi, “Kocamın getirdiği bu İbrani bizi 

rezil etti. Yanıma geldi, benimle yatmak istedi. Ben de bağırdım. 

15. Bağırdığımı duyunca giysisini yanımda bırakıp dışarı kaçtı.” 

16. Efendisi eve gelinceye kadar Yusuf’un giysisini yanında alıkoydu. 

17. Ona da aynı şeyi anlattı: “Buraya getirdiğin İbrani köle yanıma gelip beni 

aşağılamak istedi. 
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18. Ama ben bağırınca giysisini yanımda bırakıp kaçtı.” 

19. Karısının, “Kölen bana böyle yaptı” diyerek anlattıklarını duyunca, 

Yusuf’un efendisinin öfkesi tepesine çıktı. 

20. Yusuf’u yakalayıp zindana, kralın tutsaklarının bağlı olduğu yere attı. Ama 

Yusuf zindandayken 

21. RAB onunla birlikteydi. Ona iyilik etti. Zindancıbaşı Yusuf’tan hoşnut 

kaldı. 

22. Bütün tutsakların yönetimini ona verdi. Zindanda olup biten her şeyden 

Yusuf sorumluydu. 

23. Zindancıbaşı Yusuf’un sorumlu olduğu işlerle hiç ilgilenmezdi. Çünkü 

RAB Yusuf’la birlikteydi ve yaptığı her işte onu başarılı kılıyordu.  

- BAP 40 - 

1. Bir süre sonra Mısır Kralı’nın sakisiyle fırıncısı efendilerini gücendirdiler. 

2. Firavun bu iki görevlisine, baş sakiyle fırıncıbaşına öfkelendi. 

3. Onları muhafız birliği komutanının evinde, Yusuf’un tutsak olduğu 

zindanda gözaltına aldı. 

4. Muhafız birliği komutanı Yusuf’u onların hizmetine atadı. Bir süre 

zindanda kaldılar. 

5. Firavun’un sakisiyle fırıncısı tutsak oldukları zindanda aynı gece birer düş 

gördüler. Düşleri farklı anlamlar taşıyordu. 

6. Sabah Yusuf yanlarına gittiğinde, onları tedirgin gördü. 

7. Efendisinin evinde, kendisiyle birlikte zindanda kalan Firavun’un 

görevlilerine, “Niçin suratınız asık bugün?” diye sordu. 

8. “Düş gördük ama yorumlayacak kimse yok” dediler. Yusuf, “Yorum 

Tanrı’ya özgü değil mi?” dedi “Lütfen düşünüzü bana anlatın.” 

9. Baş saki düşünü Yusuf’a anlattı: “Düşümde önümde bir asma gördüm. 

10. Üç çubuğu vardı. Tomurcuklar açar açmaz çiçeklendi, salkım salkım üzüm 

verdi. 
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11. Firavun’un kâsesi elimdeydi. Üzümleri alıp Firavun’un kâsesine sıktım 

sonra kâseyi ona verdim.” 

12. Yusuf, “Bu şu anlama gelir” dedi, “Üç çubuk üç gün demektir. 

13. Üç gün içinde Firavun seni zindandan çıkaracak, yine eski görevine 

döneceksin. Geçmişte olduğu gibi yine ona sakilik yapacaksın. 

14. Ama her şey yolunda giderse, lütfen beni anımsa. Bir iyilik yap, Firavun’a 

benden söz et. Çıkar beni bu zindandan. 

15. Çünkü ben İbrani ülkesinden zorla kaçırıldım. Burada da zindana atılacak 

bir şey yapmadım.” 

16. Fırıncıbaşı bu iyi yorumu duyunca, Yusuf’a “Ben de bir düş gördüm” dedi, 

“Başımın üstünde üç sepet beyaz ekmek vardı. 

17. En üstteki sepette Firavun için pişirilmiş çeşitli pastalar vardı. Kuşlar 

başımın üstündeki sepetteki pastaları yiyorlardı.” 

18. Yusuf, “Bu şu anlama gelir.” dedi, “Üç sepet üç gün demektir. 

19. Üç gün içinde Firavun seni zindandan çıkarıp ağaca asacak. Kuşlar etini 

yiyecek- 

ler.” 

20. Üç gün sonra, Firavun doğum gününde bütün görevlilere bir şölen verdi. 

Görevlilerin önünde baş sakisiyle fırıncı başını zindandan çıkardı. 

21. Yusuf’un yaptığı yoruma uygun olarak baş sakisini eski görevine atadı.  

22. Baş saki Firavun’a şarap sunmaya başladı. Ama Firavun fırıncıbaşını 

astırdı. 

23. Gelgelelim, baş saki Yusuf’u anımsamadı, unuttu gitti. 

- BAP 41 - 

1. Tam iki yıl sonra Firavun bir düş gördü: Nil ırmağının kıyısında 

duruyordu. 

2. Irmaktan güzel ve semiz yedi inek çıktı. Sazlar arasında otlamaya 

başladılar. 



YUSUF İLE ZELİHA 

- 31 - 

3. Sonra yedi çirkin ve cılız inek çıktı. Irmağın kıyısında öbür ineklerin 

yanına durdular. 

4. Çirkin ve cılız inekler güzel ve semiz yedi ineği yiyince, Firavun uyandı. 

5. Yine uykuya daldı, bu kez daha başka bir düş gördü: Bir sapta yedi güzel 

ve doldun başak bitti. 

6. Sonra, cılız ve doğu rüzgârıyla kavrulmuş yedi başak daha bitti. 

7. Cılız başaklar, yedi güzel ve dolgun başağı yuttular. Firavun uyandı, düş 

gördüğünü anladı. 

8. Sabah uyandığında kaygılıydı. Bütün Mısırlı büyücüleri, bilgeleri çagırttı. 

Onlara gördüğü düşleri anlattı. Ama hiçbiri Firavun’un düşlerini 

yorumlayamadı. 

9. Bu arada baş saki Firavun’a “Bugün suçumu itiraf etmeliyim” dedi. 

10. “Kullarına -bana ve fırıncıbaşına- öfkelenince bizi zindana, muhafız birliği 

komutanının evine kapattın. 

11. Bir gece ikimiz de düş gördük. Düşlerimiz farklı anlamlar taşıyordu. 

12. Orada bizimle birlikte muhafız biriği komutanın kölesi İbrani bir genç 

vardı. Gördüğümüz düşleri ona anlattık. Bize bir bir yorumladı. 

13. Her şey yorumladığı gibi çıktı: Ben görevime döndüm, fırıncıbaşıysa 

asıldı.” 

14. Firavun Yusuf’u çağırttı. Hemen onu zindandan çıkardılar. Yusuf tıraş 

olup giysilerini değiştirdikten sonra Firavun’un huzuruna çıktı. 

15. Firavun Yusuf’a, “Bir düş gördüm” dedi, “Ama kimse yorumlayamadı. 

Duyduğun her düşü yorumlayabildiğini işittim.” 

16. Yusuf, “Ben yorumlayamam” dedi, “Firavun’a en uygun yorumu Tanrı 

yapacak- 

tır.” 

17. Firavun Yusuf’a anlatmaya başladı: “Düşümde bir ırmak kıyısında 

duruyordum. 
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18. Irmaktan semiz ve güzel yedi inek çıktı. Sazlar arasında otlamaya 

başladılar. 

19. Sonra arık, çirkin, cılız yedi daha inek daha çıktı. Mısır’da onlar kadar 

çirkin inek görmedim. 

20. Cılız ve çirkin yedi inekler ilk çıkan yedi semiz ineği yedi. 

21. Ancak kötü görünüşleri değişmedi. Sanki bir şey yememiş gibi 

görünüyorlardı. Sonra uyandım. 

22. “Bir de düşümde bir sapta dolgun ve güzel yedi başak bittiğini gördüm. 

23. Sonra solgun, cılız, doğu rüzgârının kavurduğu yedi başak daha bitti. 

24. Cılız başaklar yedi güzel başağı yuttlar. Büyücülere bunu anlattım ama 

hiçbiri yorumlayamadı. 

25. Yusuf, “Efendim, iki düşte aynı anlamı taşıyor” dedi, Tanrı ne yapacağını 

sana bildirmiş. 

26. Yedi güzel inek yedi yıl demektir. Yedi güzel başak da yedi yıldır. Aynı 

anlama geliyor. 

27. Daha sonra çıkan yedi cılız, çirkin inek ve doğu rüzgârının kavurduğu yedi 

solgun başaksa yedi yıl kıtlık anlamına gelir. 

28. “Söylediğim gibi Tanrı dana ne yapacağını sana göstermiş. 

29. Mısır’da yedi yıl bolluk olacak. 

30. Sonra yedi yıl öyle bir kıtlık olacak ki, bolluk yılları hiç anımsanmayacak. 

Çünkü kıtlık ülkeyi kasıp kavuracak. 

31. Ardından gelen kıtlık bolluğu unutturacak, çünkü çok şiddetli olacak. 

32. Bu konuda iki kez düş görmenin anlamı, Tanrı’nın kesin kararını verdiğini 

ve en  

kısa zamanda uygulayacağını gösteriyor. 

33. “Şimdi Firavun’un akıllı, bilgili bir adam bulup onu Mısır’ın başına 

getirmesi  

gerekir. 
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34. Ülke çapında adamlar görevlendirilmeli, bunlar yedi bolluk yılı boyunca 

ürünlerin  

beşte birini toplamalı. 

35. Gelecek verimli yılların bütün yiyeceğini toplasınlar, Firavun’un yönetimi 

altında  

kentlerde depolayıp korusunlar. 

36. Bu yiyecek, gelecek yedi kıtlık yılı boyunca Mısır’da ihtiyat olarak 

kullanılacak, ülke  

kıtlıktan kırılmayacak.” 

37. Bu öneri Firavun’la görevlilere iyi göründü. 

38. Firavun görevlilerine, “Bu adam gibi Tanrı Ruhu’na sahip birini bulabilir 

mi- 

yiz?” diye sordu. 

39. Sonra Yusuf’a, “Madem Tanrı bütün bunları açıkladı, senden daha 

akıllısı bilgi- 

lisi yoktur” yoktur dedi, 

40. “Sarayımın yönetimini sana vereceğim. Bütün halkım buruklarına uyacak. 

Taht- 

tan başka senden üstünlüğüm olmayacak. 

41. Seni bütün Mısır’a yönetici atıyorum.” 

42. Sonra mührünü parmağından çıkarıp Yusuf’un parmağına taktı. Ona ince 

ke- 

tenden giysi giydirdi. Boynuna altın zincir taktı. 

43. Onu kendi yardımcısının arabasına bindirdi. Yusuf’un önünde, “Yol 

açın!” diye  

bağırdılar. Böylece Firavun ona bütün Mısır’ın yönetimini verdi. 

44. Firavun Yusuf’a “Firavun benim” dedi. “Ama Mısır’da senden habersiz 

kimse eli- 

ni ayağını oynatmayacak.” 
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45. Yusuf’un adını Safenat-Paneah koydu. On Kenti’nin kâhini Potifera’nın 

kızı Asenat’ı da ona karı olarak verdi. Yusuf ülkeyi boydan boya dolaştı. 

46. Yusuf Firavun’un hizmetine girdiğinde otuz yaşındaydı. Firavun’un 

huzurun- 

dan ayrıldıktan sonrada bütün Mısır’ı dolaştı. 

47. Yedi bolluk yılı boyunca toprak çok ürün verdi. 

48. Yusuf Mısır’da yedi yıl içinde yetişen bütün ürünleri toplayıp kentlerde 

depoladı. Her kente o kentin çevresindeki tarlalarda yetişen ürünleri 

koydu. 

49. Denizin kumu daha çok buğday depoladı; öyle ki ölçmekten vazgeçti. 

Çünkü buğday ölçülemeyecek kadar çoktu. 

50. Kıtlık yılları başlamadan, On Kenti’nin kâhini Potifera’nın kızı Asenat 

Yusuf’a iki erkek çoçuğu doğurdu. 

51. Yusuf ilk oğlunun adını Manaşşe koydu. “Tanrı bana bütün acılarımı ve 

babamın ailesini unutturdu” dedi. 

52. “Tanrı sıkıntı çektiğim ülkede beni verimli kıldı” diyerek ikinci oğlunun 

adını Efrayim koydu. 

53. Mısır’da yedi bolluk yılı sona erdi. 

54. Yusuf’un söylemiş olduğu gibi yedi kıtlık yılı baş gösterdi. Bütün ülkelerde 

kıtlık vardı, ama Mısır’ın her yanında yiyecek bulunuyordu. 

55. Mısırlılar aç kalınca, yiyecek için Firavun’a yakardılar. Firavun, “Yusuf ’a 

gidin” dedi, “O size ne derse öyle yapın.” 

56. Kıtlık bütün ülkeyi sarınca, Yusuf depoları açıp Mısırlılar’a buğday 

satmaya başladı. Çünkü kıtlık Mısır’ı boydan boya kavuruyordu. 

57. Bütün ülkelerden insanlar da buğday satın almak için Mısır’a, Yusuf’a 

geliyordu. Çünkü kıtlık bütün dünyayı sarmıştı ve şiddetliydi. 
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- BAP 42 - 

1. Yakup Mısır’da buğday olduğunu öğrenince, oğullarına, “Neden birbirinize 

bakıp duruyorsunuz?” dedi. 

2. “Mısır’da buğday olduğunu duydum. Gidin, satın alın ki, yaşayalım, yoksa 

öleceğiz.” 

3. Böylece Yusuf’un on kardeşi buğday almak için Mısır’a gittiler. 

4. Ancak Yakup Yusuf’un kardeşi Benyamin’i onlarla birlikte göndermedi, 

çünkü oğlunun başına bir şey gelmesinden korkuyordu. 

5. Buğday satın almaya gelenler arasında İsrail’in oğulları da vardı. Çünkü 

Kenan ülkesinde de kıtlık hüküm sürüyordu. 

6. Yusuf ülkenin yöneticisiydi, herkese o buğday satıyordu. Kardeşleri gelip 

onun önünde yere kapandılar. 

7. Yusuf kardeşlerini görünce tanıdı. Ama onlara yabancı gibi davranarak sert 

konuştu: “Nereden geliyorsunuz?” “Kenan ülkesinden” diye yanıtladılar, 

“Yiyecek satın almaya geldik.” 

8. Yusuf kardeşlerini tanıdıysa da kardeşleri onu tanımadılar. 

9. Yusuf onlarla ilgili düşlerini anımsayarak, “Siz casussunuz” dedi, 

“Ülkenin zayıf noktalarını öğrenmeye geldiniz.” 

10. “Aman efendim” diye karşılık verdiler, “Biz kulların yalnızca yiyecek 

satın almaya geldik. 

11. Hepimiz aynı babanın çocuklarıyız. Biz kulların dürüst insanlarız, casus 

değiliz.” 

12. Yusuf, “Hayır!” dedi, “Siz ülkenin zayıf yönlerini öğrenmeye geldiniz.” 

14. Kardeşleri, “Biz kulların on iki kardeşiz” dediler, “Hepimiz Kenan 

ülkesinde yaşayan aynı babanın çocuklarıyız. En küçüğümüz babamızın 

yanında kaldı, biri de kayboldu.” 

14. Yusuf “Söylediğim gibi” dedi, “Casussunuz siz. 

15. Sizi sınayacağım. Firavun’un başına ant içerim. Küçük kardeşiniz de 

gelmedikçe buradan ayrılamazsınız. 
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16. Aranızdan birini gönderin, kardeşinizi getirsin. Geri kalanınız gözaltına 

alınacak. Anlattıklarınız doğru mu, değil mi, sizi sınayacağız. Değilse 

Firavun’un başına ant içerim ki casussunuz.” 

17. Üç gün onları gözaltında tuttu. 

18. Üçüncü gün, “Bir koşulla canınızı bağışlarım” dedi, “Ben Tanrı’dan 

korkarım. 

19. Dürüst olduğunuzu kanıtlamak için, içinizden biri gözaltında 

tutulduğunuz evde kalsın, ötekiler gidip aç kalan ailenize buğday götürsün. 

20. Sonra küçük kardeşinizi bana getirin. Böylece anlattıklarınızın doğru olup 

olmadığı ortaya çıkar, ölümden kurtulursunuz.” Kabul ettiler. 

21. Birbirlerine “Besbelli kardeşimize yaptığımızın cezasını çekiyoruz” 

dediler, “Bize yalvardığında nasıl sıkıntı çektiğini gördük, ama 

dinlemedik. Bu sıkıntı onun için başımıza geldi.” 

22. Ruben, “Çocuğa zarar vermeyin diye sizi uyarmadım mı?” dedi, “Ama 

dinlemediniz. İşte şimdi kanının hesabı soruluyor.” 

23. Yusuf’un konuştuklarını anladığını fark etmediler, çünkü onunla 

çevirmen aracılığıyla konuşuyorlardı. 

24. Yusuf kardeşlerinden ayrılıp ağlamaya başladı. Sonra dönüp onlarla 

konuştu. Aralarından Şimon’u alarak ötekilerin gözleri önünde bağladı. 

25. Sonra torbalarına buğday doldurulmasını, paralarının torbalarına geri 

konulmasını, yol için kendilerine azık verilmesini buyurdu. Bunlar 

yapıldıktan sonra 26. buğdayları eşeklerine yükleyip oradan ayrıldılar. 

27. Konakladıkları yerde içlerinden biri eşeğine yem vermek için torbasını 

açınca parasını gördü. Para torbanın ağzına konmuştu. 

28. Kardeşlerine, “Paramı geri vermişler” diye seslendi, “İşte torbamda!” 

yürekleri yerinden oynadı. Titreyerek birbirlerine, “Tanrı’nın bize bu 

yaptığı nedir?” dediler. 

29. Kenan ülkesine, babaları Yakup’un yanına varınca, başlarına gelenleri ona 

anlattılar: 
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30. “Mısır’ın yöneticisi bizimle sert konuştu. Bize casusmuşuz gibi davrandı. 

31. Ona, ‘Biz dürüst insanlarız’ dedik ‘Casus’ değiliz. 

32. Hepimiz aynı babanın çocuklarıyız. On iki kardeşiz; biri kayboldu, biri de 

Kenan ülkesinde, babamızın yanında.’ 

33. “Ülkenin yöneticisi, ‘Dürüst olduğunuzu şöyle anlayabilirim’ dedi, 

“Kardeşlerinizden birini yanımda bırakın. Buğdayı alıp aç kalan ailenize 

götürün. 

34. Küçük kardeşinizi de bana getirin. O zaman casus olmadığınızı, dürüst 

insanlar olduğunuzu anlar, kardeşinizi size geri veririm. Ülkede ticaret 

yapabilirsiniz.” 

35. Torbalarını boşaltınca hepsi para kesesini torbalarında buldu. Para 

keselerini görünce hem kendileri hem babaları korkuya kapıldı. 

36. Yakup, “Beni çocuklarımdan yoksun bırakıyorsunuz” dedi, “Yusuf yok. 

Şimon yok. Şimdi de Benyamin’i götürmek istiyorsunuz. Sıkıntıyı çeken 

hep benim.” 

37. Ruben babasına, “Benyamin’i geri getirmezsem, iki oğlumu öldür” dedi, 

“Onu bana teslim et, ben sana geri getireceğim.” 

38. Ama Yakup, “Oğlumu sizinle göndermeyeceğim” dedi, “Çünkü kardeşi 

öldü, yalnız o kaldı. Yolda ona bir zarar gelirse, bu acıyla aksakallı başımı 

ölüler diyarına götürürsünüz.” 

- BAP 43 - 

1. Kenan ülkesinde kıtlık şiddetlenmişti. 

2. Mısır’dan getirilen buğday tükenince Yakup, oğullarına, “Yine gidin bize 

biraz yiyecek alın” dedi. 

3. Yahuda, “Adam bizi sıkı sıkı uyardı” diye karşılık verdi, “Kardeşiniz 

sizinle birlikte gelmezse, yüzümü göremezsiniz’ dedi. 

4. Kardeşimizi bizimle gönderirsen gider sana yiyecek alırız. 

5. Göndermezsen gitmeyiz. Çünkü o adam, ‘Kardeşinizi birlikte 

gelmezseniz, yüzümü göremezsiniz’ dedi.” 
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6. İsrail, “Niçin adama bir kardeşiniz daha olduğunu söyleyerek bana bu 

kötülüğü yaptınız?” dedi. 

7. Şöyle yanıtladılar: “Adam, ‘Babanız hala yaşıyor mu? Başka kardeşiniz var 

mı?’ diye sordu. Bizimle ve akrabalarımızla ilgili öyle sorular sordu ki, 

yanıt vermek zorunda kaldık. Kardeşinizi getirin diyeceğini nerden 

bilebilirdik?” 

8. Yahuda, babası İsrail’e “Çocuğu benimle gönder, gidelim” dedi, “Sen de 

biz de yavrularımız da ölmez, yaşarız. 

9. Ona ben kefil oluyorum. Beni sorumlu say. Eğer onu geri getirmez, önüne 

çıkaramazsam, ömrümce sana karşı suçlu sayılayım. 

10. Çünkü gecikmeseydik şimdiye kadar iki kez gidip gelmiş olurduk.” 

11. Bunun üzerine İsrail, “Öyleyse gidin” dedi, “Yalnız torbalarınıza bu 

ülkenin en iyi ürünlerinden biraz pelesenk, biraz bal, kitre, laden, fıstık, 

badem koyun, Mısır’ın yöneticisine armağan olarak götürün. 

12. Yanınıza iki kat para alın. Torbalarınızın ağzına konan parayı geri götürün. 

Belki bir yanlışlık olmuştur. 

13. Kardeşinizi alıp gidin, o adamın yanına dönün. 

14. Her Şeye Gücü Yeten Tanrı, adamın yüreğine size karşı merhamet koysun 

da, adam öbür kardeşlerinizle Benyamin’i size geri versin. Bana gelince, 

çocuklarımdan yoksun kalırsam kalayım.” 

15. Böylece kardeşler yanlarına armağanlar, iki kat para ve Benyamin’i alarak 

hemen Mısıra gidip Yusuf’un huzuruna çıktılar. 

16. Yusuf Benyamin’i yanlarında görünce, kâhyasına, “Bu adamları eve 

götür” dedi,  

“Bir hayvan kesip hazırla. Çünkü öğlen benimle birlikte yemek 

yiyecekler.” 

17. Kâhya Yusuf’un buyurduğu gibi onları Yusuf’un evine götürdü. 

18. Ne var ki kardeşleri Yusuf’un evine götürüldükleri için korktular. “İlk 

gelişimizde torbalarımıza konan para yüzünden götürülüyoruz galiba!” 

dediler, “Bize saldırıp egemen olmak, bizi köle edip eşeklerimizi almak 

istiyor.” 
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19. Yusuf’un kâhyasına yaklaşıp evin kapısında onunla konuştular: 

20. “Aman, efendim!” dediler, “Buraya ilk kez yiyecek satın almaya 

gelmiştik. 

21. Konakladığımız yerde torbalarımızı açınca, bir de baktık ki paramız 

eksiksiz olarak torbalarımızın ağzına konmuş. Onu size geri getirdik. 

22. Ayrıca yeniden yiyecek almak için yanımıza başka para da aldık. Paraları 

torbalarımıza kimin koyduğunu bilmiyoruz.” 

23. Kâhya, “Merak etmeyin” dedi. “Korkmanıza gerek yok. Parayı Tanrınız, 

babanızın Tanrısı torbanıza koydurmuş. Ben paranızı aldım.” Sonra 

Şimon’u onlara getirdi. 

24. Kâhya onları Yusuf’un evine götürüp ayaklarını yıkamaları için su getirdi, 

eşeklerine yem verdi. 

25. Kardeşler öğlene, Yusuf’un geleceği saate kadar armağanlarını hazırladılar. 

Çünkü orada yemek yiyeceklerini duymuşlardı. 

26. Yusuf eve gelince getirdikleri armağanları kendisine sunup önünde yere 

kapandılar. 

27. Yusuf hatırlarını sorduktan sonra, “Bana sözünü ettiğiniz yaşlı babanız iyi 

mi?” dedi “Hâlâ yaşıyor mu?” 

28. Kardeşleri “Babamız kulun iyi” diye yanıtladılar, “Hâlâ yaşıyor.” Sonra 

saygıyla eğilip yere kapandılar. 

29. Yusuf göz gezdirirken kendisiyle aynı anneden olan kardeşi Benyamin’i 

gördü. “Bana sözünü ettiğiniz küçük kardeşiniz bu mu?” dedi, “Tanrı sana 

lütfetsin, oğlum.” 

30. Sonra hemen odadan ayrıldı, çünkü kardeşini görünce yüreği sızlanmıştı. 

Ağlayacak bir yer aradı. Odasına gidip orada ağladı. 

31. Yüzünü yıkadıktan sonra dışarı çıktı. Kendisini toparlayarak, “Yemeği 

getirin” dedi. 

32. Yusuf’a ayrı, kardeşlerine ayrı, Yusuf’la yemek yiyen Mısırlılara ayrı 

hizmet edildi. Çünkü Mısırlılar İbraniler’le birlikte yemek yemez, bunu 

iğrenç sayarlardı. 
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33. Kardeşleri Yusuf’un önünde büyükten küçüğe doğru yaş sırasına göre 

oturdular. Şaşkın şaşkın birbirlerine baktılar. 

34. Yusuf’un masasından onlara yemek dağıtıldı. Benyamin’in payı 

ötekilerden beş kat fazlaydı. İçtiler, birlikte hoş vakit geçirdiler. 

- BAP 44 - 

1. Yusuf kâhyasına, “Bu adamların torbalarına taşıyabilecekleri kadar 

yiyecek doldur” diye buyurdu, “Her birinin parasını torbasının ağzına 

koy. 

2. En küçüğünün torbasına benim gümüş kâsemi ve buğdayın parasını koy.” 

Kâhya Yusuf’un buyruğunu yerine getirdi. 

3. Sabah erkenden adamlar eşekleriyle yolcu edildi. 

4. Onlar kentten pek uzaklaşmamıştı ki Yusuf kâhyasına, “Hemen o 

adamların  

peşine düş” dedi, “Onlara yetişince, ‘niçin iyiliğe karşı kötülük yaptınız?’ de, 

5. ‘Efendimin şarap içmek, fala bakmak için kullandığı kâse değil mi bu? 

Bunu yapmakla kötülük ettiniz.” 

6. Kâhya onlara yetişip bu sözleri yineledi. 

7. Adamlar, “Efendim; neden böyle konuşuyorsun?” dediler, “Bizden uzak 

olsun, biz kulların böyle şey yapmayız. 

8. Torbalarımızın ağzında bulduğunuz paraları Kenan ülkesinden sana geri 

getirdik. Nasıl efendinin evinden altın ya da gümüş çalarız? 

9. Kullarından birinde çıkarsa öldürürsün, geri kalanlar efendimin kölesi 

olsun.” 

10. Kâhya, “Peki, dediğiniz gibi olsun” dedi, “Kimde çıkarsa kölem olacak, 

geri kalanlar suçsuz sayılacak.” 

11. Hemen torbalarını indirip açtılar. 

12. Kâhya büyükten küçüğe doğru hepsinin torbasını aradı. Kâse Benyamin’in 

torbasında çıktı. 
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13. Kardeşleri üzüntüden giysilerini yırttılar. Sonra torbalarını eşeklerine 

yükleyip kente geri döndüler. 

14. Yahuda ile kardeşleri Yusuf’un evine geldiğinde, Yusuf daha evdeydi, 

önünde yere kapandılar. 

15. Yusuf, “Nedir bu yaptığınız?” dedi, “Benim gibi birinin fala bakabileceği 

aklınıza gelmedi mi?” 

16. Yahuda, “Ne diyelim, efendim?” diye karşılık verdi, “Nasıl anlatalım? 

Kendimizi nasıl temize çıkaralım? Tanrı suçumuzu ortaya çıkardı. 

Hepimiz köleniz artık, efendim; hem biz hem de kendisinde kâse 

bulunan kardeşimiz.”  

17. Yusuf, “Benden uzak olsun!” dedi, “Yalnız kendisinde kâse bulunan 

kölem olacak. Siz esenlikle babanızın yanına dönün.” 

18. Yahuda yaklaşıp , “Efendim, lütfen izin ver konuşayım” dedi, “Kuluna 

öfkelenme. Sen Firavun’la aynı yetkiye sahipsin. 

19. Efendim, biz kullarına sormuştun: ‘Babanız ya da başka kardeşiniz var mı?’ 

diye. 

20. Biz de, ‘Yaşlı bir babamız ve onun yaşlılığında doğan küçük bir kardeşimiz 

var’ demiştik. ‘O çocuğun kardeşi öldü, kendisi annesinin tek oğlu. Babamız 

onu çok sever.’  

21. “Sen de biz kullarına, ‘O çocuğu bana getirin, gözümle göreyim’ demiştin. 

22. Biz de, ‘Çocuk babasından ayrılamaz, ayrılırsa babası ölür’ diye karşılık 

vermiştik. 

23. Sen de biz kullarına, ‘Eğer küçük kardeşiniz sizinle gelmezse, yüzümü bir 

daha göremezsiniz’ demiştin. 

24. “Kulun babamızın yanına döndüğümüzde, söylediklerini ona anlattık. 

25. Babamız, ‘Yine gidin, bize biraz yiyecek alın’ dedi. 

26. Ama biz, ‘Gidemeyiz’ dedik, ‘Ancak küçük kardeşimiz bizimle gelirse 

gideriz. Küçük kardeşimiz bizimle olmazsa o adamın yüzünü göremeyiz.’ 

27. “Babam, biz kullarına, ‘Biliyorsunuz, karım bana iki erkek çocuk doğurdu’ 

dedi, 
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28. ‘Biri yanımdan ayrıldı. Besbelli bir hayvan parçaladı, bir daha göremedim 

onu. 

29. Bunu da götürürseniz ve ona bir zarar gelirse, bu acıyla ak saçlı başımı 

ölüler diyarına götürürsünüz.’ 

30. “Efendim, şimdi babam kulunun yanına döndüğümde çocuk yanımızda 

olmazsa, babam onu göremeyince ölür.  

31. Çünkü onu yaşama bağlayan bu çocuktur. Biz kulların da acı içinde 

babamızın ak saçlı başını ölüler diyarına indiririz. 

32. Ben kulun bu çocuğa kefil oldum. Babama, ‘Onu sana geri getirmezsem, 

ömrümce kendimi sana karşı suçlu sayarım’ dedim. 

33. “Lütfen şimdi çocuğun yerine beni kölen kabul et. Çocuk kardeşiyle 

birlikte geri, dönsün.  

34. O yanımda olmadan babamın yanına nasıl dönerim? Babamın başına 

gelecek kötülüğe dayanmam.” 

- BAP 45 - 

1. Yusuf adamlarının önünde kendini tutamayıp , “Herkesi çıkarın 

buradan!” diye bağırdı. Kendini kardeşlerine tanıttığında yanında kimse 

olmasın istiyordu. 

2. O kadar yüksek sesle ağladı ki, Mısırlılar ağlayışını hissetti. Bu haber 

Firavun’un ev halkına da ulaştı. 

3. Yusuf kardeşlerine, “Ben Yusuf ’um!” dedi, “Babam yaşıyor mu?” 

Kardeşleri donup kaldı, yanıt veremediler. 

4. Yusuf, “Lütfen bana yaklaşın” dedi. Onlar yaklaşınca Yusuf şöyle devam 

etti:  

“Mısır’a sattığınız kardeşiniz Yusuf benim. 

5. Beni buraya sattığınız için üzülmeyin. Kendinizi suçlamayın. Tanrı 

insanlığı korumak için beni önden gönderdi.  

6. Çünkü iki yıldır ülkede kıtlık var, beş yıl daha sürecek kimse çift 

süremeyecek, ekin biçemeyecek. 
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7. Tanrı yeryüzünde soyunuzu korumak ve harika biçimde canınızı 

kurtarmak için beni önünüzden gönderdi. 

8. Beni buraya gönderen siz değilsiniz, Tanrı’dır. Beni Firavun’un 

başdanışmanı, sarayının efendisi, bütün Mısır ülkesinin yöneticisi yaptı. 

9. Hemen babamın yanına gidin, ona oğlun Yusuf şöyle diyor deyin: ‘Tanrı 

beni Mısır ülkesine yönetici yaptı. Durma, yanıma gel. 

10. Goşen bölgesine yerleşirsin; çocukların, torunların, davarların, sığırların ve 

sahip olduğun her şeyle birlikte yakınımda olursun. 

11. Orada sana bakarım, çünkü kıtlık beş yıl daha sürecek. Yoksa sende ailen 

ve sana bağlı olan herkes de perişan olursunuz.’ 

12. “Hepiniz gözlerinizle görüyorsunuz, kardeşim Benyamin, sende 

görüyorsun konuşanın gerçekten ben olduğumu. 

13. Mısır’da ne denli güçlü olduğumu ve bütün gördüklerinizi babama 

anlatın. Babamı hemen buraya getirin.” 

14. Sonra kardeşi Benyamin’in boynuna sarılıp ağladı. Benyamin’de ağlayarak 

ona sarıldı. 

15. Yusuf ağlayarak bütün kardeşlerini öptü. Sonra kardeşleri onunla 

konuşmaya başladı. 

16. Yusuf’un kardeşlerinin geldiği haberi Firavun’un sarayına ulaşınca, 

Firavun’la görevlileri hoşnut oldu. 

17. Firavun Yusuf’a şöyle dedi: “Kardeşlerine de ki, ‘Hayvanlarınızı yükleyip 

Kenan ülkesine gidin. 

18. Babanızı ve ailelerinizi buraya getirin. Size Mısır’ın en iyi topraklarını 

vereceğim. Ülkenin kaymağını yiyeceksiniz.’ 

19. Onlara ayrıca şöyle demenide buyuruyorum: ‘Çocuklarınızla karılarınız 

için Mısır’dan arabalar alın, babanızla birlikte buraya gelin.  

20. Gözünüz arkada kalmasın, çünkü Mısır’da en iyi ne varsa sizin olacak.” 

21. İsrail’in oğulları söyleneni yaptı. Firavun’un buyruğu üzerine Yusuf onlara 

araba ve yol için azık verdi. 
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22. Hepsine birer kat yedek giysi, Benyamin’e ise üç yüz parça gümüşle beş 

kat yedek giysi verdi. 

23. Böylece babasına Mısır’da en iyi ne varsa hepsiyle yüklü on eşek, yolculuk 

için buğday, ekmek ve azık yüklü on dişi eşek gönderdi. 

24. Kardeşlerini yolcu ederken onlara, “Yolda kavga etmeyin” dedi. 

25. Yusuf’un kardeşleri Mısır’dan ayrılıp Kenan ülkesine, babaları Yakup’un 

yanına döndüler. 

26. Ona, “Yusuf yaşıyor!” dediler, “Üstelik Mısır’ın yöneticisi olmuş.” 

Babaları donup kaldı, onlara inanmadı. 

27. Yusuf’un kendilerine bütün söylediklerini anlattılar. Kendisini Mısır’a 

götürmek için Yusuf’un gönderdiği arabaları görünce, Yakup’un keyfi 

yerine geldi. 28. “Tamam!” dedi, “Oğlum Yusuf yaşıyor. Ölmeden önce 

gidip onu göreceğim.” 

- BAP 46 - 

1. İsrail sahip olduğu her şeyle birlikte yola çıktı. Beer-Şeva’ya varınca, orada 

babası İshak’ın Tanrısı’na kurbanlar kesti. 

2. O gece Tanrı bir görümde İsrail’e, “Yakup, Yakup!” diye seslendi. Yakup 

“Buradayım” diye yanıtladı. 

3. Tanrı, “Ben Tanrı’yım, babanın Tanrısı” dedi, “Mısır’a gitmekten 

çekinme. Soyunu orada büyük bir ulus yapacağım. 

4. Seninle birlikte Mısır’a gelecek, soyunu bu ülkeye geri getireceğim senin 

gözlerinle Yusuf ’un elleri kapayacak.” 

5. Yakup Beer-Şeva’dan ayrıldı. Oğulları Yakup’u -İsraili- götürmek üzere 

Firavun’un gönderdiği arabalara onu, kendi çocuklarıyla karılarını 

bindirdiler. 

6. Yakup, bütün ailesini -oğullarını, kızlarını, torunlarını- hayvanlarını ve 

Kenan ülkesinde kazandığı malları yanına alarak Mısır’a gitti.  

7. İsrail’in Mısır’a giden oğullarının -Yakup’la oğullarının- adları şunlardır: 
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8. Yakup’un ilk oğlu Ruben. 

9. Ruben’in oğulları: Hanok, Pallu, Hesron, Karmi. 

10. Şimon’un oğulları: Yemuel, Yamin, Ohat, Yakin, Sohar ve Kenanlı bir 

kadının oğlu Şaul. 

11. Levin’in oğulları: Gerşon, Kehat, Merari. 

12. Yahuda’nın oğulları: Er, Onan, Şela, Peres, Zerah. Ancak Er’le Onan Kenan 

ülkesinde ölmüştü. Peres’in oğulları: Hesron, Hamul. 

13. İssakar’ın oğulları: Tola, Puvva, Yov, Şimron. 

14. Zevulun’un oğulları: Seret, Elon, Yahleel. 

15. Bunlar Lea’nın Yakup’a doğurduğu oğullardır. Lea onları ve kızı Dina’yı 

Paddan-Aram’da doğurmuştu. Yakup’un bu oğullarıyla kızları toplam otuz 

üç kişiydi. 

16. Gad’ın oğulları: Sifyon, Hagi, Şuni, Espon, Eri, Arodi, Areli. 

17. Aşer’in çocukları: Yimna, Yişva, Yişvi, Beria; kızkardeşleri Serah. Beria’nın 

oğulları: Hever, Malkiel.  

18. Bunlar Lavan’ın kızı Lea’ya verdiği Zilpa’nın Yakup’a doğurduğu 

çocuklardır. Toplam on altı kişiydiler. 

19. Yakup’un karısı Rahel’in oğulları: Yusuf, Benyamin. 

20. Yusuf’un Mısır’da On kenti kâhini Potifera’nın kızı Asenat’tan Manaşşe 

ve Efrayim adında iki oğlu oldu. 

21. Benyamin’in oğulları: Bala, Beker, Aşbel, Gera, Naaman, Ehi, Roş, 

Muppim, Huppim, Ard. 

22. Bunlar Rahel’in Yakup’a doğurduğu çocuklardır. Toplam on dört kişiydiler.  

23. Dan’ın oğlu: Huşim. 

24. Naftali’nin oğulları: Yahseel, Guni, Yeser, Şillem. 

25. Bunlar Lavan’ın, kızı Rahel’e verdiği Bilhan’ın Yakup’a doğurduğu 

çocuklardır. Toplam yedi kişiydiler. 
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26. Oğulları’nın karıları dışında Yakup’un soyundan gelen ve onunla birlikte 

Mısır’a gidenler toplam altmışaltı kişiydi. Bunların hepsi Yakup’tan 

olmuştu. 

27. Yusuf’un Mısır’da doğan iki oğluyla birlikte Mısır’a göçen Yakup ailesi 

toplam yetmiş kişiydi.  

28. Yakup Goşan yolunu göstermesi için Yahuda’yı önden Yusuf’a gönderdi. 

Onlar Goşen’e varınca, 

29. Yusuf arabasını hazırlayıp babası İsrail’i karşılamak üzere Goşen’e gitti. 

Babasını görür görmez boynuna sarılıp uzun uzun ağladı. 

30. İsrail Yusuf’a, “Yüzünü gördüm ya, artık ölsem de gam yemem” dedi, 

“Yaşıyorsun!” 31. Yusuf kardeşleriyle babasının ev halkına şöle dedi: 

“Gidip Firavun’a haber vereyim, ‘Kenan ülkesinde yaşayan kardeşlerimle 

babamın ev halkı yanıma geldi’ diyeyim. 

32. Çoban olduğunuzu, hayvancılık yaptığınızı, bu yüzden davarlarınızla 

sığırlarınızı ve her şeyinizi birlikte getirdiğinizi anlatayım. 

33. Firavun sizi çağırıp da, ‘Ne iş yaparsınız?’ diye sorarsa, 

34. ‘Atalarımız gibi bizde çocukluktan beri hayvancılıktan yapıyoruz’ 

dersiniz. Öyle deyin ki, sizi Goşen bölgesine yerleştirsin. Çünkü Mısırlılar 

çobanlardan iğrenir.” 

- BAP 47 - 

1. Yusuf gidip Firavun’a, “Babamla kardeşlerim davarları, sığırları ve bütün 

eşyalarıyla Kenan ülkesinden geldiler” diye haber verdi, “Şu anda Goşen 

bölgesindeler.” 

2. Sonra kardeşlerinden beşini seçerek Firavun’un huzuruna çıkardı. 

3. Firavun Yusuf’un kardeşlerine “Ne iş yapıyorsunuz?” diye sordu. “Biz 

kulların atalarımız gibi çobanız” diye yanıtladılar. 

4. Bu ülkeye geçici bir süre için geldik. Çünkü Kenan ülkesinde şiddetli bir 

kıtlık var. Davarlarımız için otlak bulamıyoruz. İzin ver, Goşen bölgesine 

yerleşelim.” 
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5. Firavun Yusuf ‘a, “Babanla kardeşlerin yanına geldiler” dedi, 

6. “Mısır ülkesi senin sayılır. Onları en iyi yerine yerleştir Goşen bölgesine 

yerleşsinler. Sence aralarında becerikli olanlar varsa davarlarıma bakmakla 

görevlendir.” 

7. Yusuf babası Yakup’u getirip Firavun’un huzuruna çıkardı. Yakup 

Firavun’u kutsadı. 

8. Firavun, Yakup’a, “Kaç yaşındasın?” diye sordu. 

9. Yakup, “Gurbet yıllarım yüz otuz yılı buldu” diye yanıtladı, “Ama yıllar 

çabuk ve zorlu geçti. Atalarımın gurbet yılları kadar uzun sürmedi.” 

10. Sonra Firavun’u kutsayıp huzurundan ayrıldı. 

11. Yusuf babasıyla kardeşlerini Mısır’a yerleştirdi; Firavun’un buyruğu 

uyarınca onlara ülkenin en iyi yerinde, Ramses bölgesinde mülk verdi. 

12. Ayrıca babasıyla kardeşlerine ve babasının ev halkına, sahip oldukları 

çocukların sayısına göre yiyecek sağladı. 

13. Kıtlık öle şiddetlendi ki hiçbir ülke de bulunmaz oldu. Mısır ve Kenan 

ülkeleri kıtlıktan kırılıyordu. 

14. Yusuf sattığı buğdaya karşılık Mısır ve Kenan’daki bütün paraları toplayıp 

Firavun’un sarayına götürdü. 

15. Mısır ve Kenan’da para tükenince Mısırlılar Yusuf’a giderek “bize 

yiyecek ver.” dediler. “Gözünün önünde ölelim mi? Paramız bitti.” 

16. Yusuf, “Paranız bittiyse davarlarınızı getirin.” dedi. “Onlara karşılık size 

yiyecek vereyim.” 

17. Böylece davarlarını Yusuf’a getirdiler. Yusuf atlara, davar ve sığır 

sürülerine, eşeklere karşılık onlara yiyecek verdi. Bir yıl boyunca 

hayvanlarına karşılık olarak onlara yiyecek sağladı.  

18. O yıl geçince, ikinci yıl yine geldiler. Yusuf’a, “Efendim, gerçeği senden 

saklayacak değiliz.” dediler, “Paramız tükendi, davarlarımızı da sana 

verdik. Canımızdan ve toprağımızdan başka vercek bir şeyimiz kalmadı. 
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19. Gözünün önünde ölelim mi? Toprağımız çöle mi dönsün? Canımıza ve 

toprağımıza karşılık bize sat toprağımızla birlikte Firavun’un kölesi 

olalaım. Bize tohum ver ki ölmeyelim, yaşayalım; toprak da çöle 

dönmesin.”  

20. Böylece Yusuf Mısır’daki bütün toprakları Firavun için satın aldı. 

Mısırlıların hepsi tarlalarına sattılar. Çünkü kıtlık onları buna 

zorluyorlardı. Toprakların tümü Firavunların oldu. 

21. Yusuf Mısır’ın bir ucundan öbür ucuna kadar bütün halkı köleleştirdi. 

22. Yalnız kâhinlerin toprağını satın almadı. Çünkü onlar Firavunlulardan 

aylık alıyor Firavun’un bağladığı aylıkla geçiniyorlardı. Bu yüzden 

topraklarını satmadılar. 

23. Yusuf halka, “Sizi de toprağınızı da Firavun için satın aldım” dedi, “İşte 

size tohum toprağı ekin. 

24. Ürün devşirdiğinizde beşte birini Firavun’a vereceksiniz. Beşte dördünü 

ise tohumluk olarak kullanacak ve ailelerinizle, çocuklarınızla 

yiyeceksiniz.” 

25. “Canımızı kurtardın.” diye karşılık verdiler, “Efendimizin gözünde lütuf 

bulalım. Firavun’un kölesi oluruz.” 

26. Yusuf ürünün beşte birini Firavun’a verilmesini Mısırdan toprak yasası 

yaptı. Bu yasa bugünde yürürlüktedir. Yalnız kâhinlerin toprağı Firavun’a 

verilmedi. 

27. İsrail Mısır da Goşen bölgesine yerleşti. Orada mülk sahibi oldular, çoğalıp 

arttılar. 

28. Yakup Mısır da onyedi yıl yaşadı ömrü toplam yüz kırk yedi yıl sürdü. 

28. Ölümü yaklaşınca oğlu Yusuf’u çağırıp, “Eğer benden hoşnut kaldınsa, lütfen 

elini uyluğumun altına koy” dedi, “Bana sevgi ve sadakat göstereceğine 

söz ver. Lütfen beni Mısır’da gömme. 

30. Atalarıma kavuştuğum zaman beni Mısır’dan çıkarıp onların yanına göm.” 

Yusuf, “Dediğin gibi yapacağım.” diye karşılık verdi. 
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31. İsrail, “Ant iç” dedi. Yusuf ant içti. İsrail yatağının başı ucunda eğilip 

RAB’be tapındı. 

- BAP 48 - 

1. Bir süre sonra, “Baban hasta” diye Yusuf’a haber geldi. Yusuf iki oğlu 

Manaşşe’yle Efrayim’i yanına alıp yola çıktı. 

2. Yakup’a, “Oğlun Yusuf geliyor” diye haber verdiler. İsrail kendini 

toparlayıp yatağına oturdu. 

3. Yusuf’a “Her Şeye Gücü Yeten Tanrı Kenan ülkesinde, Luz’da bana 

görünerek beni kutsadı” dedi, 

4. “Bana, ‘Seni verimli kılacak, çoğaltacağım’ dedi, ‘Soyundan birçok ulus 

doğuracağım. Senden sonra bu ülkeyi sonsuza dek mülk olarak senin 

soyuna vereceğim.’ 

5. “Ben Mısır’a gelmeden önce burada doğan iki oğlun benim sayılır. 

Efrayim’le Manaşşe benim için Ruben’le Şimon gibidir. 

6. Onlardan sonra doğacak çocuklar senin olsun. Efrayim’le Manaşşe’den 

onlara miras geçecek. 

7. Ben Paddan’dan dönerken Rahel Kenan ülkesinde, Efrat’a varmadan 

yolda öldü. Çok üzüldüm. Onu orada Efrat’a-Beytlehem’e giden yolun 

kenarına gömdüm.” 

8. İsrail, Yusuf’un oğullarını görünce, “Bunlar kim?” diye sordu. 

9. Yusuf, “Oğullarım” diye yanıtladı, “Tanrı onları bana Mısır’da verdi.” 

İsrail,“Lütfen onları yanıma getir, kutsayayım” dedi. 

10. İsrail’in gözleri yaşlılıktan zayıflamıştı, göremiyordu. Yusuf oğullarını onun 

yanına götürdü. Babası onları öpüp kucakladı. 

11. Sonra Yusuf’a, “Senin yüzünü göreceğimi hiç sanmıyordum” dedi, “Ama 

işte Tanrı bana soyunu bile gösterdi.” 

12. Yusuf oğullarını babasının kucağından alıp onun önünde yere kapandı. 
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13. Sonra Efrayim’i sağına alarak İsrail’in sol eline, Manaşşe’yi soluna alarak 

İsrail’in sağ eline yaklaştırdı. 

14. İsrail ellerine çapraz olarak uzattı, sağ elini küçük olan Efrayim’in, sol elini 

Manaşşe’nin başına koydu. Oysa ilkin Manaşşe doğmuştu. 

15. Sonra Yusuf’u kutsayarak şöyle dedi: “Atalarım İbrahim’in İshak’ın hizmet 

ettiği, bugüne dek yaşamım boyunca bana çobanlık eden Tanrı, 

16. Beni bütün kötülüklerden kurtaran melek bu gençleri kutsasın! Adım ve 

atalarım İbrahim’le İshak’ın adları bu gençlerle yaşasın! Yeryüzünde 

çoğaldıkça çoğalsınlar.” 

17. Yusuf, babasının sağ elini Efrayim’in başına koyduğunu görünce, bundan 

hoşlanmadı. Babasının elini Efrayim’in başından kaldırıp Manaşşe’nin 

başına koymak istedi. 

18. “Baba, öyle değil” dedi, “İlkin Manaşşe doğdu. Sağ elini onun başına koy.” 

19. Ancak babası bunu istemedi. “Biliyorum oğlum, biliyorum” dedi, 

“Manaşşe de büyük bir halk olacak. Ama küçük kardeşi daha büyük bir 

halk olacak, soyundan birçok ulus doğacak.”  

20. O gün onları kutsayarak şöyle dedi: “İsrailliler, ‘Tanrı seni Efrayim ve 

Manaşşe gibi yapsın’ Diyerek sizin adınızla kutsayacaklar.” Böylece 

Yakup Efrayim’i Manaşşe’nin önüne geçirdi. 

21. İsrail, Yusuf’a “Ben ölmek üzereyim” dedi, “Tanrı sizinle olacak. Sizi 

atalarınızın toprağına geri götürecek. 

22. Sana kardeşlerinden bir pay fazla veriyorum; onu Amorlular’dan kılıcımla, 

yayımla aldım. 

- BAP 49 - 

1. Yakup oğullarını çağırarak, “Yanıma toplanın” dedi, “Gelecekte size neler 

olacağını anlatayım. 

2. “Yakupoğulları, toplanın ve dinleyin, Babanız İsrail’e kulak verin. 

3. “Ruben, sen benim ilk oğlum, gücümsün. Kudretimin ilk ürünüsün. Saygı 

ve güç bakımdan en üstünüsün. 
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4. Ama su gibi oynaksın, üstün olmayacaksın artık. Çünkü babanın yatağına 

girip onu kirlettin. Döşeğimi rezil ettin. 

5. “Şimon’la Levi kardeştir, Kılıçları şiddet kusar. 

6. Gizli tasarılarına ortak olmam, toplantılarına katılmam. Çünkü 

öfkelenince adam öldürürler. Canları istedikçe sığırları sakatladılar. 

7. Lanet olsun öfkelerine, Çünkü şiddetlidir. Lanet olsun gazaplarına, 

Çünkü zalimcedir. Onları Yakup’ta bölecek Ve İsrail’de dağıtacağım.  

8. “Yahuda, kardeşlerin seni övecek, düşmanların ensesinde olacak elin. 

Kardeşlerin önünde eğilecek. 

9. Yahuda bir aslan yavrusudur. Oğlum benim! Avından dönüp yere çömelir, 

aslan gibi, dişi bir aslan gibi yatarsın. Kim onu uyandırmaya cesaret 

edebilir? 

10. Sahibi gelene kadar krallık asası Yahuda’nın elinden çıkmayacak, 

yönetim hep onun soyunda kalacak, uluslar onun sözünü dinleyecek.  

11. Eşeğini bir asmaya, sıpasını seçme bir dağa bağlayacak; giysilerini şarapta, 

Kaftanını üzümün kızıl kanında yıkayacak. 

12. Gözleri şaraptan kızıl, dişleri sütten beyaz olacak. 

13. “Zevulun deniz kıyısında yaşayacak, liman olarak gemilere, sınırı 

Sayda’ya dek uzanacak. 

14. “İssakar semerler arasında yatan güçlü eşek gibidir; 

15. Ne zaman dinlenecek iyi bir yer, hoşuna giden bir ülke görse, Yüklenmek 

için sırtını eğer, angaryaya katlanır. 

16. “Dan kendi halkın yönetecek bir İsrail oymağı gibi. 

17. Yol kenarında bir yılan, toprak yolda bir engerek olacak; atın topuklarını 

ısırıp atlıyı sırt üstü düşüren bir engerek. 

18. “Ben senin kurtarışını bekliyorum, ya RAB. 

19. “Gad akıncıların saldırısına uğrayacak, ama onların topuklarına 

saldıracak. 

20. “Zengin yemekler olacak Aşer’de, krallara yaraşır lezzetli yiyecekler 

yetiştirecek Aşer. 
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21. “Naftali salıvermiş geyiğe benzer, Sevimli yavrular doğurur. 

22. “Yusuf meyveli bir dal gibidir, kaynak kıyısında verimli bir dal gibi, 

filizleri duvarların üzerinden aşar. 

23. Okçuları acımadan saldırırdı ona. Düşmanca savurdular oklarını üzerine. 

24. Ama onun yayı sağlam, kolları esnek çıktı; Yakup’un güçlü Tanrısı, 

İsrail’in kayası, çobanı olan Tanrı sayesinde.  

25. Sana yardım eden babanın tanrısıdır, her şeye gücü yeten Tanrı’dır seni 

kutsayan. Yukarıdaki göklerin ve aşağıdaki denizlerin bereketiyle, 

memelerin, rahimlerin bereketiyle O’dur seni kutsayan. 

26. Babanın kutsamaları ebedi dağların nimetlerinden, ebedi tepelerin 

bolluğundan daha yücedir; Yusuf ’un başı üzerinde, kardeşleri arasında 

önder olanın üstünde olacak. 

27. “Benyamin aç kurda benzer; sabah avını yer, akşam ganimetini paylaşır.” 

28. İsrail’in on iki oymağı bunlardır. Babaları onları kutsarken bunları söyledi. 

Her birini uygun biçimde kutsadı. 

29. 29-30. Sonra Yakup oğullarına şu buyrukları verdi: “Ben ölmek, halkıma 

kavuşmak üzereyim. Beni Kenan ülkesinde atalarımın yanına, Mamre 

yakınlarında Hititli Efron’un tarlasındaki mağaraya, Makpela 

Tarlası’ndaki mağaraya gömün. İbrahim o mağarayı mezar yapmak üzere 

Hititli Efron’dan tarlasıyla birlikte satın almıştı. 

30. İbrahim’le karısı Sara, İshak’la karısı Rebeka oraya gömüldüler. Lea’yı da 

ben oraya gömdüm. 

31. Tarla ile içindeki mağara Hititlerden satın alındı.” 

32. Yakup oğullarına verdiği buyrukları bitirince, ayaklarını yatağın içine çekti, 

son soluğunu vererek halkına kavuştu. 

- BAP 50 - 

1. Yusuf kendini babasının üzerine attı, ağlayarak onu öptü. 

2. Babasının cesedini mumyalamaları için özel hekimlerine buyruk verdi. 

Hekimler İsrail’i mumyaladılar. 
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3. Bu iş kırk gün sürdü. Mumyalama için bu süre gerekliydi. Mısırlılar İsrail 

için yetmiş gün yas tuttu. 

4. Yas günleri geçince, Yusuf Firavun’un ev halkına, “Eğer benden hoşnut 

kaldınızsa, lütfen Firavun’la konuşun” dedi, 

5. “Babam bana ant içirdi: ‘Ölmek üzereyim. Beni Kenan ülkesinde kendim 

için kazdırdığım mezara gömeceksin’ dedi. Şimdi lütfen Firavun’a bildirin, 

izin versin gideyim, babamı gömüp geleyim.” 

6. Firavun “Git, babanı göm, andını yerine getir” dedi. 

7. Böylece Yusuf babasını gömmeye gitti. Firavun’un bütün görevlileri, 

sarayın ve Mısır’ın ileri gelenleri ona eşlik etti. 

8. Yusuf’un bütün ailesi, kardeşleri, babasının ev halkı da onunla birlikteydi. 

Yalnız çocukları, davarlarla sığırları Goşen’de bıraktılar. 

9. Arabalarla atlılar da onları izledi. Büyük bir alay oluşturdular. 

10. Şeria ırmağının doğusunda Atat Harmanına varınca, yüksek sesle, acı acı 

ağıt yaktılar. Yusuf babası için yedi gün yas tuttu. 

11. O bölgede yaşayan Kenanlılar, Atat Harmanı’ndaki yası görünce, 

“Mısırlılar ne kadar hüzünlü yas tutuyor!” dediler. Bu yüzden, Şeria 

Irmağı’nın doğusundaki bu yere Avel-misrayim adı verildi. 

12. Yakup’un oğulları, babalarının vermiş olduğu buyruğu tam tamına yerine 

getirdiler. 

13. Onu Kenan ülkesine götürüp Mamre yakınlarında Makpela Tarlasındaki 

mağaraya gömdüler. O mağaraya mezar yapmak üzere tarlayla birlikte 

Hititli Efron’dan İbrahim satın almıştı. 

14. Yusuf babasını gömdükten sonra, kendisi, kardeşleri ve onunla birlikte 

babasını gömmeye gelenlerin hepsi Mısır’a döndüler. 

15. Babalarının ölümünden sonra Yusuf’un kardeşleri, “Belki Yusuf bize kin 

besliyordur” dediler, “Ya ona yaptığımız kötülüğe karşılık bizden öç 

almaya kalkarsa?” 
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16. 16-17. Böylece Yusuf’a haber gönderdiler: “Babamız ölmeden önce Yusuf 

’a şöyle deyin  

17. diye buyurmuştu: “Kardeşlerin sana kötülük yaptılar, lütfen onların 

suçunu, günahını bağışla’ Ne olur şimdi günahımızı bağışla. Biz babanın 

Tanrısı’nın kullarıyız.” Yusuf bu haberi alınca ağladı. 

18. Bunun üzerine kardeşleri önünde yere kapanarak, “Senin köleniz” 

dediler. 

19. Yusuf “Korkmayın” dedi “Ben Tanrı mıyım?”  

20. Siz bana kötülük düşündünüz, ama Tanrı bugün olduğu gibi birçok halkın 

yaşamını korumak için o kötülüğü iyiliğe çevirdi. 

21. Korkmanıza gerek yok, size de çocuklarınıza da bakacağım. Yüreklerine 

dokunacak güzel sözlerle onlara güven verdi 

22. Yusuf’la babasının ev halkı Mısır’a yerleştiler. Yusuf yüz on yıl yaşadı.  

23. Efrayim’in üç göbek çocuklarını gördü. Manaşşe’nin oğlu Makir’in 

çocukları onun elinde doğdu. 

24. Yusuf yakınlarına, “Ben ölmek üzereyim” dedi. “Ama Tanrı kesinlikle 

size yardım edecek; sizi İbrahim’e İshak’a Yakup’a ant içerek söz verdiği 

topraklara götürecek.” 

25. Sonra onlara ant içirerek, “Tanrı kesinlikle size yardım edecek” dedi, “O 

zaman kemiklerimi buradan götürürsünüz.” 

26. Yusuf yüz on yaşında öldü. Onu mumyalayıp Mısır’da bir tabuta koydular.  
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2.2. İncil’de Yusuf Kıssası4  

Resullerin İşleri (Elçilerin İşleri) 

- BAP 7 - 

1. Baş kâhin, “Bu iddialar doğru mu” diye sordu. 

2. İstefanos şöyle karşılık verdi: «Kardeşler ve babalar, beni dinleyin. Atamız 

İbrahim daha Mezopotamya’dayken, Harran’a yerleşmeden önceydi. 

3. Orada, yüce Tanrı ona görünüp şöyle dedi: “Ülkeni, akrabalarını bırak, 

sana göstereceğim ülkeye git.” 

4. Bunun üzerine İbrahim Kildaniler’in ülkesini bırakıp Harran’a yerleşti. 

Babasının ölümünden sonra da Tanrı onu oradan alıp şimdi aizin 

yaşadığınız bu ülkeye getirdi. 

5. Burada ona herhangi bir miras, bir karış toprak bile vermemişti. Ama 

İbrahim’in o sırada hiç çocuğu olmadığı halde, Tanrı bu ülkeyi mülk olarak 

ona ve ondan sonra gelecek torunlarına vereceğini vaat etti. 

6. Tanrı şöyle dedi: “Senin soyun yabancı bir ülkede, gurbette yaşayacak. 

Dört yüz yıl köle olarak çalıştırılacak, baskı görecek. 

7. Ama ben kölelik edecekleri ulusu cezalandıracağım. Bundan sonra oradan 

çıkacak ve bana bu yerde tapınacaklar.”  

8. Sonra Tanrı onunla, sünnete dayalı antlaşmayı yaptı. Böylelikle İbrahim, 

İshak’ın babası oldu ve onu sekiz günlükken sünnet etti. Ve İshak, 

Yakup’un, Yakup da on iki büyük atamızın babası oldu. 

9. 9-10. Yusuf’u kıskanan atalarımız, onu köle olarak Mısır’a sattılar. Ama 

Tanrı onunlaydı ve onu bütün sıkıntılardan kurtardı. Ona bilgelik vererek 

                                                           
4 Kitabı Mukaddes Şirketi ve Yeni Yaşam Yayınları: http:// incil.infoadresinden alınmıştır. 
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Mısır Firavun’unun gözüne girmesini sağladı. Firavun da onu Mısır ve 

bütün saray halkı üzerine yönetici atadı. 

10. “Sonra bütün Mısır ve Kenan ülkesini kıtlık vurdu, büyük sıkıntılar 

başladı. Atalarımız yiyecek bulamadılar. 

11. Mısır’da tahıl bulunduğunu duyan Yakup, atalarımızı oraya ilk 

yolculuklarına gönderdi. 

12. Mısır’a ikinci gelişlerinde Yusuf kardeşlerine kimliğini açıkladı. Firavun 

böylece Yusuf’un ailesini tanımış oldu. 

13. Yusuf haber yollayıp babası Yakup’u ve bütün akrabalarını, toplam yetmiş 

beş kişiyi çağırttı. 

14. Böylece Yakup Mısır’a gitti. Kendisi de atalarımız da orada öldüler. 

15. Kemikleri sonra Şekem’e getirilerek İbrahim’in Şekem’de Tamor 

oğullarından bir miktar gümüş karşılığında satın almış olduğu mezara 

konuldu, 

16. “Tanrı’nın İbrahim’e verdiği sözün gerçekleştiği zaman yaklaştığında, 

Mısır’daki halkımızın nüfusu bir hayli çoğalmıştı. 

17. Sonunda Yusuf hakkında bilgisi olmayan yeni bir kral Mısır’da tahta çıktı. 

18. Bu adam, halkımıza karşı haince davrandı, atalarımıza kötülük etti. Onları, 

yeni doğan çocuklarını açıkta bırakıp ölüme terk etmeye zorladı. 
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2.3. Kur’an-ı Kerim’de Yusuf 

Kıssası5 

Kur’an-ı Kerim Elmalılı Hamdi Yazır Meali: Mekke’de inmiştir. 111 
ayet, 1706 kelime, 7166 harftir. 

Bismillahirrahmanirrahim 

1. Elif, Lâm, Râ. İşte bunlar, apaçık kitabın ayetleridir. 

2. Biz onu, anlayabilesiniz diye, Arapça bir Kur’an olarak indirdik. 

3. Biz sana bu Kur’an’ı vahyederek, sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz. 

Doğrusu sen, bundan evvel habersizdin. 

4. Bir zaman Yusuf, babasına: “Ey babacığım, ben rüyamda on bir yıldızla, 

güneşi ve ayı gördüm. Onları gördüm ki, bana secde ediyorlardı!” dedi. 

5. Babası, “Ey yavrum, rüyanı kardeşlerine anlatma, sonra sana bir tuzak 

kurarlar. Çünkü şeytan, insan için apaçık bir düşmandır.” 

6. “İşte böyle, Rabbin seni seçecek ve sana olayların yorumu ile ilgili bilgiler 

öğretecek, ayrıca daha evvel ataların İbrahim ve İshak’a tamamladığı gibi 

hem sana, hem de Yakup’un soyuna nimetini tamamlayacaktır. Şüphesiz ki 

senin Rabbin, her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.” dedi. 

7. Andolsun ki, Yusuf ve kardeşlerinin olayında, soranlara ibret olacak deliller 

vardı. 

8. Çünkü kardeşleri dediler ki: «Herhalde Yusuf ve kardeşi, babamıza bizden 

daha sevgili; biz ise birbirine bağlı kuvvetli bir grubuz. Doğrusu babamız, 

belli ki yanılıyor.” 

9. Yusuf ’u öldürün veya onu bir yere atın ki, babanızın yüzü size kalsın; 

ondan sonra iyi bir topluluk olursunuz!” dediler. 

                                                           
5 Elmalılı Hamdi Yazır, Kur’ân-ı Kerîm ve Yüce Meâli, Haz. Kasım Yayla, Merve yay. İstanbul, 

2002.s.236-249. 
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10. İçlerinden birisi söz alıp: “Yusuf ’u öldürmeyin, ama bir kuyunun dibinde 

bırakın; kervanın biri onu kaybolmuş olarak alsın. Eğer yapacaksanız, bunu 

böyle yapın!» dedi. 

11. Babalarına varıp dediler ki: “Ey bizim babamız, sen bize Yusuf hakkında 

niye inanmıyorsun? Gerçekten biz, onun iyiliğini istiyoruz.” 

12. Yarın onu bizimle beraber gönder, gezsin, oynasın. Biz onu mutlaka 

gözetiriz.” 

13. Babası: “Onu götürmeniz, muhakkak beni üzer ve korkarım ki onu kurt 

yer de sizin haberiniz olmaz!” dedi. 

14. Kardeşleri: “Allah’a yemin olsun ki, biz güçlü ve birbirine bağlı bir grup 

iken onu kurt yerse, o zaman biz gerçekten hüsrana uğrarız!” dediler. 

15. Nihayet onu götürdüler ve bir kuyunun dibine koymaya karar verdiler. Biz 

de ona: “Yemin olsun ki sen, onlara bu yaptıklarını hiç farkında değillerken 

haber vereceksin!” diye vahyettik. 

16. Bıraktılar ve yatsı vaktinde ağlayarak babalarına geldiler. 

17. Dediler ki: “Ey babamız, biz gittik yarış yapıyorduk, Yusuf ’u da eşyamızın 

yanında bırakmıştık. Bir de baktık ki, onu kurt yemiş! Ama biz doğru 

söylesek bile sen bize inanmazsın!”  

18. Bir de gömleğinin üzerine sürülmüş yalan bir kan ile geldiler. Babaları, 

“Hayır, nefisleriniz sizi aldatıp bu işe sevk etmiş; artık bana düşen güzel 

bir sabırdır. Sizin bu saydıklarınıza karşı, yardımına sığınılacak ancak 

Allah’tır” dedi. 

19. Öteden bir kafile gelmiş ve sucularını göndermişlerdi. Kuyuya varıp 

kovasını saldı: “Aaa, bu bir erkek çocuk!” dedi. Tuttular onu satmak için 

gizlediler. Allah ise, ne yapacaklarını çok iyi biliyordu.  

20. Kıymetsiz bir fiyat ile onu birkaç dirheme sattılar. Onun hakkında istekli 

değillerdi. 

21. Mısır’da onu satın alan kimse, hanımına: “Buna güzel bak; belki bize bir 

faydası olur veya evlat ediniriz” dedi. Böylelikle biz onu oraya yerleştirdik 
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ki, ona rüyaların tabiri ile ilgili ilimler öğretelim. Öyle ya, Allah yaptığı işte 

galiptir fakat insanların çokları bilmezler. 
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22. Olgunluk çağına geldiğinde, biz ona ilim ve hüküm bahşettik. İşte biz, iyilik 

yapanlara böyle karşılık veririz. 

23. Evinde bulunduğu hanım, bunun nefsinden zevk almak istedi ve kapıları 

kilitleyip;“Haydi gel, seninim!” dedi. O da, “Allah’a sığınırım, doğrusu 

benim efendim bana çok güzel baktı. Gerçek şu ki, zalimler asla kurtuluş 

bulamaz” dedi.  

24. Gerçekten hanım, ona niyeti kurmuştu. Eğer Rabbinin açık işaretini 

görmese idi, o da ona kurup gitmişti! Evet, ondan kötülüğü ve fuhşu 

defedelim diye böyle oldu. Gerçekten o, bizim samimiyet ihsan edilmiş 

has kullarımızdan idi. 

25. İkisi bir kapıya koştular, hanım onun gömleğinin arkasından yırttı. 

Kapının yanında hanımın beyine rast geldiler. Hanım: “Senin ailene 

kötülük yapmak isteyenin cezası zindana atılmaktan veya acıklı bir 

cezadan başka ne olabilir?» dedi. 

26. Yusuf: “O, kendisi benimle beraber olmak istedi” dedi. Hanımın 

akrabasından bir şahit de şöyle şahitlik yaptı: “Eğer gömleği önden yırtılmış 

ise hanım doğru söylemiştir, bu ise yalancılardandır.” 

27. “Yok, eğer gömleği arkadan yırtılmış ise, hanım yalan söylemiş, bu ise 

doğrulardan- 

dır.”  

28. Hanımın beyi gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce: “Anlaşıldı, bu siz 

kadınların tuzaklarınızdan biri. Gerçekten sizin tuzağınız çok büyüktür!” 

29. “Ey Yusuf, sakın bundan bahsetme! Sen de ey kadın, günahının 

bağışlanmasını dile. Gerçekten sen, büyük günahkârlardan oldun” dedi. 

30. Şehirde bir kısım kadınlar da: “Vezirin karısı, delikanlısının nefsinden 

zevk almak istiyormuş, ona aşkından yüreğinin zarı çatlamış, kadın besbelli 

çıldırmış!» dediler. 

31. Vezirin karısı, bunların gizliden gizliye yaptıkları dedikoduyu işitince, 

onlara davetçi gönderdi ve onlara dayalı döşeli bir sofra hazırladı. Her 

birine bir bıçak verdi ve diğer taraftan da-Yusuf’a- “Çık karşılarına” dedi. 

Hepside onu görür görmez gözlerinde çok büyüttüler ve kendi ellerini 



YUSUF İLE ZELİHA 

- 61 - 

doğradılar, “Hâşâ, Allah için bu insan değil, olsa olsa ancak üstün bir 

melektir!” dediler. 

32. Kadın, “İşte bu gördüğünüz, hakkında beni kınadığınız delikanlıdır. 

Yemin ediyorum ki ben, bununla birlikte olmak istedim, ama o iffetini 

koruyarak bana yanaşmadı! Yine yemin ediyorum ki eğer emrimi yerine 

getirmezse mutlaka zindana atılacak ve muhakkak rezillerden olacaktır.” 

dedi. 

33. Yusuf, “Ey Rabbim, zindan bana, bunların davet ettikleri fiilden daha 

sevimli. Eğer sen, benden bu kadınların tuzaklarını defetmezsen, ben 

onların sevdasına düşerim ve cahillerden olurum!” dedi. 

34. Bunun üzerine Rabbi duasını kabul buyurdu ve ondan onların tuzaklarını 

defetti. Gerçekten O, her şeyi işitendir, her şeyi bilendir. 

35. Sonra onlara, bu kadar delilleri gördükleri halde derhal onu bir süre 

zindana atma fikri uygun geldi. 

36. Onunla birlikte zindana iki delikanlı daha girdi. Birisi: “Ben rüyamda 

kendimi şarap sıkarken görüyorum” dedi. Diğeri de: “Ben de rüyada 

kendimi, başımın üstünde bir ekmek taşırken görüyorum; ondan kuşlar 

yiyor. Bize bunu yorumla. Çünkü biz seni iyi biri olarak görüyoruz” dedi. 

37. Dedi ki: “Size rızıklanacağınız bir yemek gelecek ya, o gelmeden önce 

ben size bunun yorumunu mutlaka haber vermiş olurum. Bu, bana 

Rabbimin öğrettiklerindendir. Çünkü ben, Allah’a inanmayan ve ahireti 

inkâr edenlerden meydana gelmiş bir topluluğun dinini bıraktım.”  

38. “Atalarım İbrahim, İshak ve Yakup’un dinine uydum. Bizim Allah’a hiçbir 

şeyi ortak koşmamız olamaz. Bu, bize ve insanlara Allah’ın bir lütfudur, 

fakat insanların çoğu şükretmezler.” 

39. “Ey zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı ilahlar mı daha iyidir, yoksa hepsini 

galip ve kahredici olan bir Allah mı?” 

40. “Sizin O’nun dışında taptıklarınız, sizin ve atalarınızın taktığı bir takım 

boş isimlerden ibarettir. Yoksa Allah, onlara öyle bir saltanat indirmemiştir. 

Hüküm ancak Allah’a aittir. O size, kendisinden başkasına tapmamanızı 

emretti. İşte gerçek ve sağlam din budur; fakat insanların çoğu bilmezler.” 
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41. “Ey benim zindan arkadaşlarım! Gelelim rüyanıza; biriniz efendisine yine 

şarap sunacak, diğeri ise asılacak da kuşlar başından yiyecektir! İşte 

fetvasını istediğiniz iş halledildi.” 

42. Yusuf, bunlardan kurtulacağını sandığı kişiye: “Efendinin yanından 

benden bahset” dedi. Şeytan ona, efendisine bahsetmeyi unutturdu da 

senelerce zindanda kaldı! 

43. Bir gün hükümdar: “Ben rüyamda, yedi semiz ineğin, yedi zayıf inek 

tarafından yendiğini ve yedi yeşil başakla, diğer yedi kuru başağı görüyorum. 

Ey efendiler, eğer siz rüya yorumluyor iseniz, bana rüyamı halledin!” dedi. 

44. Dediler ki: “Rüya dediğin demet demet hayallerdir; biz ise hayallerin 

yorumunu bilmiyoruz.” 

45. O iki delikanlıdan kurtulmuş olanı, uzun bir süre sonra hatırladı ve dedi 

ki: “Ben size onun yorumunu haber veririm, hemen beni gönderin.” 

46. Dedi ki: “Ey Yusuf, ey doğru kişi! Bize şunu yorumla; yedi semiz ineği yedi 

zayıf inek yiyor ve yedi yeşil başak ile diğer yedi kuru başak. Umuyorum ki 

o insanlara bir cevap ile dönerim, belki kıymetini bilirler! 

47. Yusuf dedi ki: “Yedi sene âdetiniz üzere ekeceksiniz. Biçtiklerinizi, bir 

miktar yiyeceğiniz kadar ayırıp, başağında bırakın.” 

48. “Sonra onun arkasından yedi kurak sene gelecektir. Saklayacağınız bir 

miktar dışında, daha önce biriktirdiklerinizi yiyip götürecektir.” 

49. “Sonra onun arkasından bir yıl gelecek ki, insanlar o sene sıkıntıdan 

kurtulacak, sıkıp sağacaklar.” 

50. Bunu duyan hükümdar: “Getirin bana onu” dedi. Bunun üzerine, ona 

gönderilen adam gelince: “Haydi efendine dön de, ona sor: O ellerini 

doğrayan kadınların maksatları neymiş? Şüphesiz ki, benim Rabbim, 

onların hilelerini çok iyi bilir!” dedi. 

51. Hükümdar o kadınlara: “Yusuf ’un nefsinden murat almaya kalkıştığınız 

zaman derdiniz neydi?” dedi. Dediler ki: “Haşa, Allah için biz onun 

aleyhinde bir kötülük bilmiyoruz” dediler. Vezirin karısı da dedi ki: “İşte 

şimdi gerçek ortaya çıktı. Onun nefsinden ben zevk almak istedim. O ise, 

şeksiz şüphesiz doğrulardandır.” 
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52. Yusuf, “Ben bunu, vezirin gıyabında gerçekten kendisine ihanet 

etmediğimi bilmesi için yaptım ve doğrusu Allah, hainlerin hilesini başarıya 

ulaştırmaz” dedi. 

53. “Ben nefsimi temize de çıkarmıyorum. Çünkü nefis, gerçekten kötülüğü 

emreder. Ancak Rabbimin rahmetiyle bağışladığı hariç. Şüphesiz ki 

Rabbim, çünkü çok bağışlayıcıdır, çok acıyıcıdır.” 

54. Hükümdar dedi ki: “Onu bana getirin; kendime özel danışman yapayım!” 

Bunun üzerine onunla konuştuğu zaman: “Bugün sen, yanımızda 

gerçekten bir makam sahibisin, güvenilir bir kişisin” dedi. 

55. Yusuf: “Beni ülkenin hazinelerinin başına görevlendir. Çünkü ben, gayet 

bilgiliyim ve çok iyi korurum” dedi. 

56. İşte bu şekilde Yusuf’u o ülkeye yerleştirdik; istediği yerde makam 

tutuyorudu. Biz rahmetimizi dilediğimize nasip ederiz ve iyilik yapanların 

mükafatınıda asla zayi etmeyiz! 

57. İman edip de takva yolunu tutanlar için ahiretin mükâfatı elbette daha 

hayırlıdır. 

58. Yusuf’un kardeşleri çıkıp geldiler ve onun huzuruna girdiler. Yusuf onları 

derhal tanıdı; hâlbuki onlar onu tanımıyorlardı! 

59. Onların bütün yüklerini hazırlatınca dedi ki: “Bana, baba bir öz 

kardeşinizi getirin; görüyorsunuz ya, ben ölçeği tam ölçüyorum ve ben 

misafirperverlerin en iyisiyim!” 

60. “Eğer onu bana getirmezseniz, artık benim yanımda size bir ölçek bile 

erzak yok ve bana da yaklaşmayın.” 

61. Dediler ki: “Herhalde onun için babasından izin almaya çalışırız ve 

mutlaka bunu yaparız.” 

62. Yusuf, emrindeki delikanlılara dedi ki: “Verdikleri sermayelerini 

yüklerinin içine koyuverin. Belki âilelerine döndükleri zaman anlarlar, 

olur ki yine gelirler.” 

63. Böylece babalarının yanına döndüklerinde: “Ey babamız, erzak almak 

bize yasaklandı. Bu sefer kardeşimizi bizimle beraber gönder ki ölçüp 

alalım. Kesinlikle biz onu koruruz” dediler. 
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64. Babaları: “Hiç ben onu size emanet eder miyim? Bundan evvel size 

kardeşini emanet ettiğim gibi olursa! En iyi koruyucu Allah’tır ve O, 

merhamet edenlerin en merhametlisidir” dedi. 

65. Yüklerini açtıkları zaman sermayelerini kendilerine iade edilmiş buldular. 

Dediler ki: “Ey babamız, daha ne istiyoruz, işte sermayemiz de bize iade 

edilmiş! Yine âilemize erzak getiririz, kardeşimizi de koruruz hem de bir 

deve yükü fazla alırız; bu zaten çok az!” 

66. Babaları: “Mümkün değil, onu sizinle göndermem. Ancak bana, hepiniz 

kuşatılmadıkça onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah adına söz 

verirseniz o başka… Onlar da sözlerini verince, dedi ki: “Allah, 

söylediklerinize şahittir.” 

67. Babaları: “Ey yavrularım, aynı kapıdan girmeyin; ayrı ayrı kapılardan 

girin. Bununla beraber ne yaparsam yapayım, Allah’tan gelecek bir takdiri 

sizden uzaklaştıramam! Hüküm ancak Allah’ındır; ben ona tevekkül 

ettim ve bütün tevekkül edenlerde O’na tevekkül etsinler” dedi. 

68. Babalarının emrettiği yerden girdiklerinde o, Allah’ın takdirinden hiçbir 

şeyi onlardan uzaklaştırmıyordu; ancak Yakup’un içindeki bir istek yerine 

gelmiş oluyordu. Şüphesiz ki o, bizim kendisine öğrettiklerimizle bir ilim 

sahibi idi, ama insanların birçoğu bilmezler. 

69. Yusuf’un huzuruna girdikleri zaman, kardeşini yanına çekti ve: “Haberin 

olsun ki ben senin kardeşinim; sakın yaptıklarına üzülme!” dedi. 

70. Onların yüklerini hazırlıkları yaptğı zaman, su kabını kardeşinin yükü 

içine koydu. Sonra bir tellâl şöyle bağırdı: “Ey kafile, siz gerçekten 

hırsızlık yapmışsınız!” 

71. Onlara döndüler, “Ne kaybettiniz?” dediler. 

72. Dediler ki: “Hükümdarın su kabını arıyoruz. Onu getirene bir deve yükü 

bahşiş var ve ben ona kefilim!” 

73. Onlar, “Allah’a yemin ederiz, sizde kesin olarak bilirsiniz ki, biz bu yere 

bozgunculuk çıkarmak için gelmedik; hırsız da değiliz” dediler. 

74. Dediler ki: “Şimdi yalancı çıkarsanız, cezası ne?” 
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75. Onlar da, “Cezası; kimin yükünde çıkarsa cezasının ona ait olmasıdır. Biz 

zalimlere böyle ceza veririz” dediler. 

76. Bunun üzerine Yusuf, kardeşinin kabından önce, onların kaplarında 

aramaya başladı; Sonra onu kardeşinin kabından çıkardı. İşte Yusuf için 

böyle bir tedbir aldık. Hükümdarın kanununda, Allah’ın dilemesi hariç, 

kardeşini alıkoymasına çare yoktu. Biz, dilediğimizi derecelerle yükseltiriz 

ve her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen biri vardır. 

77. Dediler ki: “Eğer o çalmış ise, bundan önce bir kardeşi daha çalmıştı.” O 

zaman Yusuf bunu içine attı ve onlara belli etmeyip: “Siz, çok kötü bir 

durumdasınız, Allah ise ne isnat ettiğinizi çok iyi biliyor” dedi. 

78. Kardeşler: “Ey şanlı vezir, emin ol ki bunun çok yaşlı bir ihtiyar babası var; 

onun için yerine bizden birisini al. Çünkü biz seni, iyilerden görüyoruz” 

dediler. 

79. Yusuf, “Allah saklasın, eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını 

tutmamızdan Allah’a sığınırız. Çünkü biz o zaman haksızlık etmiş oluruz” 

dedi. 

80. Ondan ümit kesince, fısıldaşarak geri çekildiler. Büyükleri dedi ki: 

“Babanızın, aleyhinizde Allah adına sizden söz aldığını, daha evvel de 

Yusuf hakkında yaptığınız hatayı bilmiyor musunuz? Artık ben, babam 

bana izin verinceye kadar veya Allah hakkımda karar verinceye kadar 

buradan ayrılmam! O, hâkimlerin en hayırlısıdır.” 

81. “Siz de babanıza dönün ve deyin ki: İnan ki oğlun hırsızlık yaptı. Biz 

sadece bildiğimiz şeye şahitlik ediyoruz, yoksa gaybın muhafızları değiliz.” 

82. “İstersen hem bulunduğumuz şehre sor, hem de içinde geldiğimiz kervana 

sor. Emin ol ki biz, gerçekten doğru söylüyoruz.” 

83. Babaları: “Hayır, nefsiniz sizi aldatıp bu işi yaptırmış. Artık bana düşen 

güzel bir sabırdır. Yakındır ki Allah, bana hepsini getirir. Gerçekten Allah, 

bilendir, her işinde hikmet sahibidir” dedi. 

84. Ve onlardan yüz çevirip: “Vah Yusuf ’a çok yazık oldu!” dedi ve 

üzüntüden gözlerine ak düştü; artık yutkunup duruyordu! 
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85. Dediler ki: “Hala Yusuf ’u anıp duruyorsun; Allah’a yemin olsun ki 

sonunda üzüntüden eriyeceksin veya helak olanlara karışacaksın!” 

86. Babaları, “Ben dolgunluğumu, üzüntümü sadece Allah’a şikâyet ediyorum 

ve Allah’tan gelen ilimle, sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim” dedi. 

87. Ey oğullarım, haydi gidin Yusuf ile kardeşi hakkında bir araştırma yapın ve 

Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyiniz; çünkü Allah’ın rahmetinden 

ümidini kesen, ancak kâfirler güruhudur!” 

88. Bunun üzerine Yusuf’un huzuruna girdiler ve dediler ki: “Ey şanlı vezir 

bize ve ailemize geçim sıkıntısı vurdu, kıymetsiz bir sermaye ile de 

geldik. Yine bize tam ölçek erzak verve bize sadaka ikram et. Çünkü 

Allah, sadaka verenlere mükâfatını verir.” 

89. Yusuf, “Siz, cahilliğinizde Yusuf ve kardeşine ne yaptığınızı biliyor 

musunuz?” dedi. 

90. “Aaa! Sen, yoksa sen Yusuf musun?” dediler. O da: “Ben Yusuf ’um, bu 

da kardeşim! Allah bize lütfüyle ikramda bulundu. Doğrusu her kim 

Allah’tan korkar ve sabrederse, şüphesiz ki Allah iyilik yapanların 

mükâfatını ziyan etmez!” dedi. 

91. Dediler ki: “Yemin olsun ki Allah seni bize üstün kıldı. Gerçekten biz, 

büyük suç işlemiştik!” 

92. Yusuf dedi ki: “Bu gün size kınama yok. Allah sizi affıyla bağışlar; O, 

merhametlilerin en merhametlisidir!” 

93. “Şimdi siz benim şu gömleğimi götürüp babamın yüzüne bırakın; gözü 

açılır. Bütün âilenizle toplanıp bana gelin.” 

94. Kervan oradan ayrıldığında, öte taraftan babaları: “Doğrusu ben, eğer bana 

bunaklık isnadında bulunmazsanız, gerçekten Yusuf ’un korkusunu 

duyuyorum” dedi. 

95. Dediler ki: “Allah’a yemin ederiz ki sen, gerçekten şaşkınlığını hâlâ 

sürdürüyorsun!” 

96. Müjdeci gelip gömleği yüzüne bıraktı ve hemen gözü açılıverdi. Dedi ki: 

“Ben size Allah’tan gelen ilimle sizin bilmediklerinizi de bilirim demedim 

mi?” 
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97. Oğulları, “Ey bizim şefkatli babamız, bizim için günahlarımızın 

bağışlanmasını dile; gerçekten biz, büyük günah işlemiştik” dediler. 

98. O da, “Sizin için daha sonra Rabbimden bağışlamasını dileyeceğim. 

Gerçekten O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir” dedi. 

99. Yusuf’un huzuruna vardıkları vakit, anne ve babasını kucakladı, yanına 

aldı ve “Buyurun, Allah’ın izniyle Mısır’a güven içinde girin” dedi. 

100. Anne ve babasını taht üzerine çıkardı. Hepsi O’nun için secdeye 

kapandılar. Yusuf: “Ey babacığım, daha evvel ki rüyamın yorumu işte bu! 

Doğrusu Rabbim onu gerçek yaptı, gerçekten bana lütufta bulundu. 

Çünkü beni zindandan çıkardı ve şeytan, benimle kardeşlerimin arasını 

bozduktan sonra, sizi çölden çıkarıp buraya getirdi! Gerçekten Rabbim, 

dilediğine karşı çok yumuşaktır; doğrusu O, her şeyi iyi bilendir, hikmet 

sahibidir.” 

101. “Ey Rabbim, Doğrusu sen bana bir miktar saltanat verdin ve bana 

rüyaların yorumlarıyla ilgili bir ilim öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan 

Rabbim, dünya ve ahirette benim sahibim sensin; beni müslüman olarak 

öldür ve beni iyilerin arasına ilhak eyle!” 

102. İşte bu, sana vahiy ile bildirdiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa sen, 

yapacakları işler için karar alıp hile kurarlarken onların yanında değildin! 

103. Sen ne kadar şiddetle arzu etsen de insanların birçoğu mü’min değillerdir! 

104. Buna karşı sen, onlardan bir ücret istemiyorsun. O Kur’an ancak bütün 

âlemler için ilâhî bir uyarıdır. 

105. Bununla beraber göklerde ve yerde nice deliller var ki, yanlarına uğrarlar 

da, onlardan yüz çevirip geçerler! 

106. Onların birçoğu, Allah’a ortak koşmadan iman etmezler. 

107. Yoksa Allah’ın azabı olarak hepsini saracak bir bela gelmesinden veya 

farkında olmadan ansızın kendilerine kıyametin gelmesinden emin 

midirler? 

108. De ki: “İşte benim yolum bu! Ben ve bana uyanları; basiretle Allah’a 

çağırıyorum. Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederek tesbih ederim ve 

ben Allah’a ortak koşanlardan değilim.” 
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109. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de sadece şehir halkından 

kendilerine vahyettiğimiz birtakım erkeklerden başka birileri değil idi. 

Şimdi o yerde dolaşmıyorlar mı; baksalar ya, kendilerinden önce geçenlerin 

akıbetleri nasıl olmuş? Ahiret yurdu korunanlar için elbette daha 

hayırlıdır; hâlâ akıllanmayacak mısınız? 

110. Sonunda peygamberler dahi ümitlerini kesecek hale geldikleri ve 

kendilerinin yalancı çıkarıldıklarını sandıkları zaman, onlara yardımımız 

geldi ve dilediğimiz kurtuluşa erdirildi. Suçlular güruhundan bizim 

azabımız geri döndürülmez! 

121. Gerçekten onların kıssalarında akıl sahipleri için bir ibret vardır. Bu, 

uydurulabilecek bir söz değil; ama kendinkinden evvelkilerinin 

doğrulanması her şeyin ayrıntılı açıklanmasıdır, bir de iman edecek bir 

topluluk için bir hidayettir, bir rahmettir. 
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3. Türk Edebiyatında Yusuf ile Zeliha 

Hikâyesine Genel Bir Bakış 

3.1. Klasik Edebiyatta Yusuf ile Zeliha 

Kur’an’da 12. sureye konu olan ve “Ahsenü’l-Kasas” (Kıssaların en 

güzeli) diye adlandırılan “Yusuf Peygamber Kıssası” Türk edebiyatında en çok 

yazılıp okunan hikâyelerdendir. Şair, şeyh, derviş, tarihçi, tefsirci olarak bu 

konuyu işleyenlerin sayısı hayli kabarıktır. Agâh Sırrı Levend, manzum ve 

mensur çoğu mesnevi nazım biçimiyle yazılmış yüz civarında “Yusuf ve Züleyha 

hikâyesi” olduğunu bildirir.6 

Türk edebiyatının en eski Yusuf ile Züleyha hikâyesi, Kul Ali adında bir 

şairin hece vezni ve dörtlük birimiyle 13. yüzyılda yazdığı Yusuf Kıssası’dır. 

Edebî değer taşıması yönüyle öne çıkan ilk eserin de Akşemsettinoğlu 

Hamdullah Hamdi’nin (1491-92) mesnevisi olduğu üzerinde arştırmacılar aşağı 

yukarı hemfikirdirler. Bunların dışında Yusuf ile Züleyha konusunu işleyen şair 

ve yazarları Nurullah Çetin şu şekilde sıralamıştır: 

Haliloğlu Ali (1235), Şeyyad Hamza (13.yy), Süle Fakih (14.yy), Ahmed 

(14yy), Rabguzi (1311) Hamzavî (14.yy), Erzurumlu Darir (1366), Kırımlı 

Abdulmecit (14.yy), Ahmedî (ö.1412), Şeyhoğlu Mustafa (15.yy), Dûr Big (15.yy 

Çağatayca), Hataî (15.yy) Çakerî Sinan Çelebi (15.yy), Behişti Ahmed Sinan (15. 

yy.), Kemalpaşazade (16.yy.) Hamidî (1516 Çağatayca), Celilî (16.yy), Likai (16. 

yy.) Nimetullah (16.yy), Taşlıcalı Yahya (ö.1582), Halife (ö.1572) Kami 

Mehmed (ö.1545), Ziyaî Yusuf Çelebi (ö.1543), Şikârî (ö.1584), Manastırlı Kadı 

Sinan (16. yy), Abdurrahman Gubarî (ö.1566), Havaî Mustafa (ö.1608), 

                                                           
6 Agâh Sırrı Levend,: Hamdi’nin Yusuf u Züleyha’sı, Türk Edebiyatı Tarihi, C.1. Atatürk Kültür, Dil 

ve Tarih Yüksek Kurumu TTK yay. 3. Bsk. Ankara 1988, s.188 vd.  
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ZihnîAbdü’d-Delil (ö.1622), Rif’atîAbdülhayy (ö.1669), Havaî Abdurrahman 

(ö.1710), Köprülüzade Esad Paşa (ö.1726), Ahmed Mürşidî (ö.1760), Molla 

Hasan (1761), Süleyman Tevfik Bey (19.yy), Mehmed İzzet Paşa (ö.1911).7 

Mensur Yusuf ile Züleyha hikâyelerini ise Hasan Kavruk, şöyle 

sıralamıştır: 

Celal-zâde Müellif Koca Nişancı Mustafa Çelebi (ö.H.975), 

Cevâhirü’l Ahbâr Fi-Hasâili’l-ahyâr adlı eserini Arapça Ahsenü’l-Kasas adlı 

hikâyeden tercüme etmiştir.  

Galatalı Mehmed bin İbrahim, Sultan III. Murad’ın Silahtar ağası Halil Ağa  

için Ahsenü’l-Kasas-ı Şerife’yi telif etmiştir.  

Mehmed bin Mehmed Altıparmak (ö.1033/1623), Yusuf-nâme adlı eseri- 

ni 1031/1621 tarihinde Ebubekir Ahmed Tarsûsî’nin Arapça eserinden Sultan 

I.  

Mustafa adına tercüme etmiştir.8 

Bunlara günümüz yazarlarından akademisyen Nazan Bekiroğlu’nun 

Yusuf ile Züleyha’sını da ilave etmek gerekir.9 

Yusuf ile Züleyha konusunu işleyen yazar ve eserler hakkında Melike 

Gökcan Türkdoğan10 tarafından da bir tespit yapılmıştır. Yine bu alana ilişkin 

çalışmaları ayrıntılı bir şekilde; Doktora tezleri, Yüksek lisans tezleri, Bitirme 

tezleri, kitaplar, makaleler ve bildiriler başlıklarıyla Özkan Daşdemir11 

kaydetmiştir. 

                                                           
7 Nurullah Çetin,:“Yeni Türk Şairlerinin “Yusuf ve Züleyha Hikâyesi” Duyarlığı.” Hece Yay. 2004, 

s.113. 
8 Hasan Kavruk,:Türk Edebiyatında Mensur Hikâyeler, M.E. B. 1998. s.64. 
9 Nazan Bekiroğlu,:Yusuf ile Züleyha, Timaş yay. İstanbul, 2005 
10 Geniş bilgi için bk. Melike Gökcan Türkdoğan: Klasik Türk Edebiyatında Yusuf u Züleyha 

Mesnevileri Üzerine Mukayeseli Bir Çalışma, s.39-69, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler 

ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, 3287, Kültür eserleri, 4802011. www. Kulturturizm.gov.tr 11 

Daşdemir, age., s.44-55. 
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Yaklaşık onuncu yüzyıldan bugüne kadar Türk edebiyatında birçok 

şair/yazar, Kur’an’a gönderme yaparak ibret alınmasını istedikleri ve 

önemsedikleri bu konuyu işlemişlerdir. 

3.2. Halk Edebiyatında Yusuf ile Zeliha 

Yusuf kıssası, Türk destanlarında, halk hikâyelerinde, masallarda, 

efsanelerde, rivayetlerde ve halk şiirinde de anılmış, telmih yoluyla 

göndermeler yapmak suretiyle Halk edebiyatında işlenmiştir. Özellikle 

Yusuf’un güzelliği, tarihi kişiliği, Yakup’un sabrı ve kederine ilişkin telmihler 

kullanılmıştır. Destan örneklerinde; Battalname’de, Saltuk Gazi Destanı’nda, 

Ebâ Müslim-nâme’de bu göndermeler görülebilir. Halk hikâyelerinde bazı 

anlatıcılar klişe anlatımlarla hikâye kahramanlarını tanıtırken, güzellikte Yusuf 

ve Zeliha benzetmelerini kullanırlar. Tekke şiirinde, Divan-ı Hikmet, Makalat, 

Risaletü’n Nushiyye ve İbrahim Hakkı Divanı’nda hikâyeye çeşitli yönleriyle 

telmihler vardır. Âşık edebiyatında, başta Yusuf’un güzelliği olmak üzere, 

Zeliha’nın güzelliği, ikilinin aşkı, kuyuya atılma, pazarda satılma, zindana atılma 

ve rüya tabir etme yönleriyle telmihlerde bulunulmuştur. Karacaoğlan, Gevherî, 

Ruhsâtî, Dertli, Seyrânî, Tokatlı Nûrî, Bayburtlu Zihnî, Âşık Ömer, Hicrânî, 

Erzurumlu Emrah gibi şairlerin Yusuf’un güzelliğine telmihler yaptığı görülür. 

Zeliha güzelliğine; Posoflu Âşık Zülâlî ve Ruhsâtî’nin şiirlerinde değinmeler 

görülürken, Yusuf ile Zeliha’nın aşkına Âşık Zülâlî, Âşık Mincânî, Ruhsâtî, Âşık 

Reyhânî gibi şairler telmihler yapmışlardır. Yusuf’un kuyuya atılması da pek çok 

halk şairi tarafından anılmıştır. Ali İzzet Özkan, Âşık Sümmânî, Çıldırlı Âşık 

Şenlik bunlardan bazılarıdır. Zindana düşmeye, Ercişli Emrah, Âşık Sıtkı 

Pervâne, Ruhsâtî, Bardızlı Âşık Nihânî değinmelerde bulunurken, rüya tabiri 

yönüyle; Ruhsâtî, Ali İzzet Özkan, Seyrânî, Âşık Şem’î, Celâlî Baba, Mevlüt 

İhsânî gibi şairler telmihler yapmışlardır.11 

                                                           
11 Geniş bilgi için bk, Daşdemir, age, s.63-99. 
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3.3. Modern Edebiyatta Yusuf ile Zeliha 

Yusuf ile Zeliha hikâyesinin modern edebiyatta da bazı şair ve yazarlar 

tarafından ya doğrudan kurgulanarak işlendiği ya da telmih yoluyla hikâyeye 

göndermeler yapılarak anıldığı görülmektedir. Nazan Bekiroğlu’nun “Kalbin 

Üzerinde Titreyen Hüzün” Yusuf u Züleyha’sı 12 , hikâyenin yeniden 

kurgulanarak modern biçimde yazılmış lirik romanıdır. Eser, mensur olarak ama 

şiirsel bir dille yazılmış ve hikâyeyi günümüze taşımıştır. Bir başka önemli yanı 

da, bu hikâyenin bir kadın yazar tarafından, kadın gözü ve kadın duyarlığı ile 

ele alınmasındaki bir ilk oluşudur. Necmettin Şahinler’in “Üç Gömlek 

Hikâyesi”13, mensur bir başka anlatıdır. Sezai  

                                                           
12 Geniş bilgi için bk.Bekiroğlu, age. 
13 Necmettin Şahinler, Üç Gömlek Hikâyesi, İnsan Yayınları, İstanbul, 2008. 
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Karakoç’un, Mağara ve Işık-Hz. 15 Yusuf’un Düşü Ruhun Dirilişi; 

Reşat Nuri’nin Eski Hastalık; Rasim Özdenören’in Kuyu; Elif Şafak’ın Şehrin 16 

Aynaları adlı eserleri hikâyeye göndermelerde bulunan günümüz eserleridir. 17 

Necmettin Türinay’ın Bir Yusuf Bin Züleyha; Mehmet Paksu’nun 18 

Mahremiyet Okulu l hikâyeye çağrışım yoluyla göndermelerde bulunan, 19 

gençlere iffet konusunda mesaj veren diğer günümüz kitaplarıdır15. 20 

Yeni Türk şiiri açısından da hikâyeye değinmeler, göndermeler ve 21 

çağrışım yoluyla hatırlatmalar yapılmıştır. Tevfik Fikret (1867-1915), bir şiirinde 22 

kıssadan hareketle, özellikle Mısır’dan Yusuf’un gömleğinin babasına ulaşması 23 

ve onu gözüne sürer sürmez gözlerinin açılışına yer verir. Şair oldukça dramatik 24 

ve duygusal bir üslupla nazmettiği bu kısımla, hayattan hiçbir zaman ümit 25 

kesilmemesi, insanı canlı ve dinamik tutan temel unsurun ümit olduğu, 26 

sarsılmaz bir inançla umuduna bağlanan kişinin-dolayısıyla toplumun- bir gün 27 

emeline kavuşacağı mesajını vermek istemektedir. Faruk Nafiz Çamlıbel 28 

(1898-1973), “Yusuflar” dörtlüğünde haksız yere mahpus yatan kişileri Yusuf’la 29 

özdeşleştirir16. Arif Ay (1953- ?), “Hücre” adlı şiirinde düşünce ve ideallerinden 30 

dolayı hapse düşmüş birinin ruh halini ve hapishane ortamını Yusuf’un kuyu ve 31 

hapis hayatıyla aynileştirmeye çalışır17. İsmet Özel’in “Bir Yusuf Masalı”18 32 

temadan hareketle oluşan 128 sayfalık bir şiir anlatısıdır. Siyâsî sebeplerle 1980 33 

sonrası hapse düşen “ülkücüler” hapishaneyi Yusufiye, kendilerini de 34 

“Yusufiyeliler” diye imgelendirerek bu isim etrafında sivil toplum örgütleri 35 

kurmuşlardır. Kendilerini Yusuf’la aynileştirdikleri için kurdukları derneklere 36 

“Yusufiye Derneği”19 diyen ülkücüler, bu isim ve temadan hareketle Hüseyin 37 

Türkmen’in “Kara Gün” örneğinde olduğu gibi hapishane yaşantılarının 38 

anlatıldığı pek çok kitap, dergi, yazı ve şiir ortaya koymuşlardır.20 39 

Modern şiirde Ercüment Uçarı’nın “Kuyuda Yusuf ” kitabı; Mehmet 40 

Kurtoğ- 41 

lu’nun “Ben Yusuf Sen Züleyha”21; Melek Özlem Sezer’in “Yusuf ile Zeliha”22 42 

isimli şiir kitapları hikâyenin çağrışımlarıdır.  43 

 44 

Daşdemir, age, s.110. 45 

Nurullah Çetin, agm., s. 115. 46 
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Nurullah Çetin, agm., s. 118. 47 

İsmet Özel, Bir Yusuf Masalı, Şule yay. İstanbul, 2012. 48 

www.yusufiye derneği. org/; https: tr. Facebook.com Yusufiye Derneği Genel Merkezi. 49 

Hüseyin Türkmen, Kara Gün, Has Basın, Kayseri, 2012. 50 

Mehmet Kurtoğlu, Ben Yusuf Sen Züleyha, İstanbul Yay. 2009. 51 

Melek Özlem Sezer, Yusuf ile Zeliha, Kanguru Yay. Ankara, 2011.  52 
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Türk edebiyatında kaleme alınan Yusuf u Züleyha mesnevileri doğrudan 

ya da dolaylı olarak büyük ölçüde Fars edebiyatından ve özellikle Câmî’nin 

eserinden etkilenmiştir.14 Hikâyelerin tamamı Kur’an, tefsir, hadis ve biraz da 

Tevrat kaynaklıdır.  

 Ağlar İrşâdî Baba’nın bu mesnevisinde, temel olarak “Yusuf Suresi”nin 

tefsiri izlenmiştir. Şair, metnin aralarına ilgili surenin ayetlerini serpiştirmiş, yer 

yer de mısra içlerinde kullanmıştır. Ancak, Tevrat kaynağıyla örtüşen motiflerin 

çokluğu da dikkat çekicidir. Kur’an’ın çok özlü olarak bizlere anlattığı kıssalar, 

tefsir geleneğimizde isrâiliyât diye isimlendirilen Yahudi, Hıristiyan ve yabancı 

kültürlere ait menkıbelere dayanılarak daha sonraları genişletilmiş ve bizlere 

kadar aktarılmıştır.15 Bu aktarımın izlerini Ağlar İrşâdî Baba’nın mesnevisinde 

de görmekteyiz. Örnek olarak; 

 Tevrat anlatısında, İshak’ın ikiz oğullarının doğması, İshak’ın, nübüvveti 

Esav (İys)’a verecekken, annenin ve Yakup’un hilesi ile İshak tarafından 

peygamberlik duasının Yakup’a edilmesi, İshak’ın gözlerinin görmemesi 

motifleri, bu mesnevide de işlenmiştir. Hâlbuki Kur’an’a göre, peygamberlik 

sadece Allah tarafından verilir.16 Ayrıca peygamberlerin hile ile bir başkasının 

hakkını alması sözkonusu olamaz.17 Yusuf’un kardeşlerinin adları, Yakup’un 

eşleri, Yusuf’un annesinin adı büyük ölçüde Tevrat anlatısıyla benzerlik 

gösterir. Yakup’un, 147 yaşında ölmesi ortak yanlardan bir diğeridir. Tevrat 

anlatısında Yusuf’un gömleği teke kanına batırılır, Yusuf, Medyanlı tüccara 

yirmi gümüşe satılır. Bu mesnevide ise, gömleğin koyun kanına bulanması ve 

Yusuf’un on sekiz mangır karşılığı Mısırlı tüccara satılması, küçük 

farklılıklardır. 

Kur’an’da, kardeşlerin adı geçmez, Yakup’un eşlerinin adı geçmez, 

Yakup’un yaşı konusunda bilgi yoktur. Kur’an’da, Yusuf, ucuz bir fiyatla birkaç 

                                                           
14  Recep Demir, “Hatâyî-İ Tebrizî ve Mollâ Câmî’ninYusuf u Züleyha Mesnevileri Üzerinde 

Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Van, 2004 s. 28. 
15 İsmail Cerrahoğlu,: Tefsir Tarihi, Ankara 1996, c.l, s.109; Abdullah Aydemir,: Tefsirde İsrâiliyât, 

Ankara, 1979, s.6-7. 
16 Bakara, 2/90; Zuhruf, 43/32. 
17 Âlu İmrân, 3/161. 
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dirheme satılmış, ama kime, nasıl satıldığı konusunda açıklama yapılmamıştır. 

Kur’an’da, Yusuf’un gömleğinin kanına batırıldığı hayvanın adı geçmeden 

“gömleğe ‘yalancı kan’ sürülmüştür.” diye bahsolunmaktadır. 

Şair, diğer mesnevi yazarlarında da görüldüğü gibi, hikâyenin anlatımında 

öncelikle Kur’an’a gönderme yaparak, bireysel ve toplumsal duyarlılıklarda 

emir ve yasakları az çok okuyucuya telkin etmeyi amaçlamıştır. Bu hikâyenin 

özünde evrensel değerlerin (iffet, doğruluk, sadakat, teslimiyet, sabır vb.) baskın 

olması, hikâyeye ilgiyi artırmış ve her çağda okunur kılmıştır. Şair, hikâyesini 

düzerken bu özün üzerine, kendi hayal dünyasını, yaşadığı zamanın, yöresinin 

birikim ve imkânlarını da katarak hikâyenin anlatımını zenginleştirmiştir. 

Yusuf ile Zeliha/Züleyha hikâyelerinin bir kısmı, sanat endişesi 

taşımayan, dînî ve ahlâkî eğitim kazandırmayı hedefleyen tarzlarıyla öne 

çıkarlar. Elimizdeki mesnevinin de içinde bulunduğu halk tipi söylemlerin ağır 

bastığı böyle mesneviler, dînî-tasavvufî bir anlayışın benimsetilmeye çalışıldığı 

anlatılardır. Bunlar halk meclislerinde avazla okunur, can kulağıyla dinlenirler. 

Bu anlatılar, bir yandan eğlence ihtiyacına cevap verip hoş vakit geçirme işlevi 

görürken, öte yandan da halkın eğitiminde bir fonksiyonu yerine getirirler.  
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1. AĞLAR İRŞÂDÎ BABA’NIN 
HAYATI, EDEBÎ KİŞİLİĞİ, 

ESERLERİ18
 

1.1. Hayatı 

Mutasavvıf bir aileden gelen Ağlar İrşâdî Baba 1879-1958 yılları arasında 

Bayburt’un Oruçbeyli (Siptoros) köyünde yaşamıştır. Babası Ahmet Küşâdî, 

annesi İmmi Gülsüm’dür. Ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya gelir ve ona dedesi 

İrşâdî’nin (1803-1877) adı konulur.  

İlk tahsilini mahalle mektebinde yapan İrşâdî, düzenli bir eğitim 

görememiştir. Bir yandan çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşırken diğer yandan da 

köyün bilgili kimselerinden dersler alır. Köy odalarında dinlediği Ahmediye, 

Muhammediye, Cenk-nâme ve bazı tasavvuf şairlerinin beyitleriyle şiir zevkini 

tadar. Sûfî gelenek içinde “sohbet” yoluyla da kültürünü geliştirir. Sekiz-on yıl 

kadar süren bir zaman diliminde de, her kış mevsiminde Bayburt’a giderek 

muhtemelen alanında uzman (molla tipi) kimselerden Arapça öğrenir, hadis, 

fıkıh vb. dersler alır. 

İrşâdî, on üç/on dört yaşlarında iken bir gün aniden ağlamaya başlar. Sebebi 

anlaşılamayan bu ağlama on beş gün kadar sürer. Başta annesi olmak üzere aile 

telaşlanır, bu durum sağa sola sorulur, sonuç olarak korkulacak bir şey olmadığı 

kanaatine varılır. İrşâdî, yirmili yaşlarda evlenir çoluk çocuğa karışır. Otuz iki 

yaşlarında iken ağlama hali tekrar zuhur eder. O, yemeden içmeden kesilir, çok 

                                                           
18 Geniş bilgi için bk. Necdet Tozlu, Ağlar Baba Divanı İnceleme-Metin, (Yayımlanmamış Doktora 

Tezi) Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale, 2002. 
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az uyur, uykusunda dahi yüksek sesle ağlar. Bu hal on üç yıl kadar sürer. 

Nihayet bir gece İrşâdî, olağanüstü bir rüya görür. Bu rüyada, mânevî bir âlemde, 

başta Peygamber ve yanında halka şeklinde sıralanmış veliler bulunmaktadır. 

Peygamber’in emriyle İrşâdî ortaya alınır baştan ayağa bütün vücuduna beyitler 

yazılır. Sonra dönüp kendisine: “Oku ya Bâkî19!” denilir. 

Bir gece firâşta fehvâya vardım 

Mânen bir âlemde kendimi buldum 

Vücûdumu orda yazılı gördüm 

Seyrettim yazının satrını tek tek (D 32/3)20 

Yer döndü onlar gördüler 

Baştan kıça hep yazdılar 

“Oku ya Bâkî” dediler 

Allah’ım Hû Mevla’m Hû (D 158/3) 

Gördüğü bu rüyadan sonra uyanan İrşâdî, şiir söylemeye başlar. Bu halden 

sonra kendisine “Ağlar Baba” adı verilir. Gün geçtikçe ağlama hâli de azalır ve 

günde birkaç saate kadar düşer.  

Ağlar Baba, Posta oturur ve dedesinden süregelen irşad faaliyetini 

sürdürmeye başlar. Bir yandan eserlerini yazarken bir yandan da sohbet yoluyla 

halkın irşadına çalışır. Otuz yıl köyünün cami imamlığını yapar ve buna mukabil 

hiçbir ücret almaz. Geçimini çiftçilik ve hayvancılıkla sağlar. O, bir tarım işçisi 

olarak bizzat çalışır, çalışmayı çok önemser ve teşvik eder. 

Ağlar Baba, 1958 baharında hastalanır. Yaklaşık üç ay süren bu hastalık 

dönemi onu çok yıpratır. Görme duyusu zayıflar ve çok ıstırap çeker. 

Ölümünden on beş gün önce bayram namazı için camiye gider. 30 yıl 

imamlığını yaptığı cemaate, sosyal içerikli, hak-hukuk ağırlıklı son vaazını verir. 

                                                           
19 “Bâkî” burada “ağlayan” anlamında kullanılmıştır. Ağlar Baba, şiirlerinin bir kısmında “Bâkî” 

mahlasını kullanmıştır. 
20 Parantez içindeki “D” Ağlar Baba Divanı’nı, “32”şiir numarasını, “3” hane numarasını 

vermektedir. 
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Bunun son bayram namazı olduğunu belirterek komşularından helallik diler, 

kendi haklarını da herkese helal ettiğini söyler.  

Ağlar Baba, ölümünden sekiz gün önce üç oğlunu yanına çağırarak üç 

maddede özetlenebilecek şu vasiyette bulunur; 

1. Komşu hakkını gözetin, komşularınızla iyi geçinin ve onları asla 

incitmeyin, 2. Çocuklarınızı mutlaka okutun, eğitim son derece 

önemlidir, 

3. Devletin emrine riâyet edin.  

Ağlar Baba, 18 Temmuz 1958’de, saat dokuz sularında doğduğu ve ömrünü 

geçirdiği Oruçbeyli köyünde hakka yürür. Aileden aldığımız bilgiye göre; bu 

esnada çisil çisil bir yağmur yağmaya başlar. Temmuz sıcağında şerha şerha 

çatlamış toprağa düşen yağmur damlalarıyla ıslanan yerden nefis bir koku 

yükselerek etrafı kaplar.  

Ağlar Baba, Oruçbeyli köy mezarlığında dedesi Büyük İrşâdî Baba ve 

babası Ahmet Küşâdî’nin yanına defnedilir. Kendisinin: “Bizimki de diğerleri 

gibi olsun.” vasiyetine uyularak türbe yapılmamıştır.  

1.2. Edebî Kişiliği 

Ağlar İrşâdî Baba, divan sahibi mutasavvıf bir şairdir. Küçük yaştan itibaren 

dinî ve tasavvufî yoğunluğu olan bir aile içinde yetişmiş, bu atmosferin değerleri 

ile yoğrulmuş ve dünya görüşünü buna göre temellendirmiştir. Eserlerinin 

hemen tamamını manzum olarak vücuda getirmesi şairliğini ön plana 

çıkarmakta ve kişiliğinin belirgin bir özelliğini oluşturmaktadır. Ayrıca 

mutasavvıf yanı bütün şiirlerinin muhtevasına sinmiş ve şahsiyetinin ikinci 

belirgin özelliğini oluşturmuştur. Ağlar Baba, “Divanı” başta olmak üzere, 

“İnnaenzelnâ tefsiri ve Şamun Gazi Mesnevisi”, “Tasavvuf Mesnevisi” ve 

“Kısas-ı Enbiya” (zeyl) adında dört manzum eserle dinî-tasavvufî Türk 

edebiyatının önemli bir temsilcisidir. 
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Divan edebiyatının önemini yitirmeye yüz tuttuğu devirde yetişmiş 

olması ortam ve şartların da tesiriyle onu, eskileri taklit eden bir şair konumuna 

koymuştur. Başta Yunus olmak üzere İbrahim Hakkı, Vehbi Hayyat, Sümmânî, 

Celâlî ve dedesi Büyük İrşâdî gibi sûfî şairlerden etkilendiğini söylemek 

mümkündür. Bütün şiirleri göz önüne alındığında Ağlar Baba’nın da bu sûfî 

geleneğin bir devamı olduğu söylenebilir. Ancak onun şiirine, derin bir 

samimiyet ve didaktizm hâkimdir.  

Onu bu sahada değerli kılan yönün daha ziyade bu samimiyet ve didaktizm 

olduğu belirtilebilir. Şiirlerini, aşağıdaki dörtlükden de anlaşılacağı gibi ilham 

sonucu yazmıştır. Kalbine doğanların pek çoğunu nazmetmiş, ancak bunlardan 

bazılarını da saklamış, söylememiştir.  

Ağlar Baba bu ebyâtı kasir et 

Kalbe gelenleri nazmında fikret 

Bazısın söyleme Allah’ı zikret 

Allah tarafından haber mi aldın (D 15/8) 

Şiirlerinde, tasavvuf şairlerinin kullandığı nazım şekillerini; ölçüde de, 

hece ve aruz ölçülerini kullanmıştır. 

Şairin kullandığı dile bakıldığında, Eski Türkçenin yanında, yöresel ağız 

özelliklerinin de çok kullanıldığı görülür. Eserlerin yazıldığı dönemde henüz 

imla birliği sağlanamadığına göre, bunun makul karşılanması gerekir. Örneğin, 

salvi (selvi), gözlir (gözlüyor), bilürem (biliyorum) gibi. Ancak, şiirlerini matbu 

el yazısıyla ve harekeli olarak yazmış olması; el yazısı karakterlerini 

kullanmamış olması didaktizme yorumlanabilir. Çünkü Osmanlı Türkçesini 

yeni okumaya başlamış herkes onun şiirlerini gayet açık bir şekilde okuyabilir. 

Şairin bu üslubu şiirlerini daha çok okuyucu kitlesine ulaştırmada önem arz 

etmektedir. 
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Şiirlerinin hemen tamamında sanattan ziyade, hâkim fikir din ve 

tasavvuftur. Allah aşkı, Peygamber aşkı, din uluları, tarikat, mürşitler, ibadet, 

şeytan, nefis, dünyanın faniliği en çok üzerinde durduğu konular olarak ön plana 

çıkmaktadır. Şiirlerinde dedesi ve mürşidi İrşâdî Baba’dan etkilendiği 

söylenebilir. O, ilâhî aşkın cezbesine kapılarak, tasavvufî derinlikler taşıyan 

şiirler söylemiştir. Ancak asıl etkilendiği, dînî-tasavvufî şiir geleneğinin 

kendisidir. 

Afvolundu bize ey Vehbi Baba  

Azîm Kur’an gibi bir mürşîdim var  

Allah imdat etti bu 

kemter kula Vehbi 

Hayyât gibi bir mürşîdim 

var 

Bir arz-ı hâl verdim ‘azim Sultân’a  

Hevale olundu ilm ü irfâna  

Emri gönderdiler Kale-Hasan’a  

İbrahim Hakkı gibi bir üstâdım var 

Pirlerim çift oldu sen bunu 

anla Mecnûn olmuş deyu 

beni kınama  

Halifem hem çifttir ey Vehbi Baba  

Aslâ zâil olmaz bir mihrâbım var (D 49/ 1-3-4) 
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Bu şiir, Ağlar Baba’nın ilham kaynaklarını ortaya koymaktadır. Şair, 

kendisini Nakşî olarak tanımlamakta ve en büyük mürşidinin Kur’an olduğunu 

söylemektedir. Ayrıca, Vehbi Hayyat, İbrahim Hakkı, Büyük İrşâdî, gibi Kur’an 

yolunda kimselerin kılavuzluğunda gittiğini ve bundan dolayı da Allah’a hamd 

ettiğini ifade ediyor. 

Nakşi erkânında terakki bilmiş  

Ölmeden hem evvel rütbesi gelmiş  

Mürşîdi hay gibi ol emri almış  

Ol ceddim baba İrşâdî Baba (D-43/6) 

Tarik-i nakşiye dersi 

okuram Sağ tarafta ol 

pirimi buluram  

Vasf edemem nice sırlar bilürem  

Ceddim Baba gibi bir mürşîdim var (D-49/2) 

Ağlar Baba, şeriatı da tarikatı da insana hizmet olarak görmüştür. İyi insan, 

kötü insan ayrımı yapmamış ve sevgi haleleriyle insanları kötülüğün 

pençesinden, iyiliğin ulviyetine yükseltmek istemiştir. Onun şiirleri Kur’an 

ayetlerinin izah ve tefsiri mahiyetindedir. İnsan sevgisi, uyum, müsamaha en 

belirgin özellikleridir. Dini gerçekten iyi bilen, korkutmak yerine sevdiren bir 

anlayışa sahiptir. 

Şiirlerinde ikna edici bir üslupla tasavvufî düşünceleri ve duyguları 

mısralara dökmüştür. Dili, şiir yazdığı döneme göre ağır gözükmekle birlikte, 

kavramlar ve terminoloji dinî-tasavvufî içerikte olduğu için bu yolun yolcularına 

anlamakta bir külfet oluşturmamaktadır. 

1.3. Eserleri 

Kaynak sayılabilecek eserlerde Ağlar Baba’dan ve eserlerinden pek 

bahsedilmemektedir. Akademik çalışma olarak kendisi ve eserleri ile ilgili 
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tarafımızdan yapılan bir doktora tezi ve bunun dışında, yaptırılmış iki lisans 

tezi vardır. Bunların dışında bugüne kadar Ağlar Baba’ya ilişkin akdemik bir 

çalışma yapılmamış; antolojilere, edebiyat tarihlerine, ansiklopedilere 

yeterince girmemiştir. 

Ağlar Baba’nın dinî-tasavvufî konularda manzum olarak kaleme aldığı dört 

eseri vardır. Eserleri kendi el yazması olup, birer nüshadan ibarettir. Adı, 

biçimi ve içerik özellikleri bakımından ele alınarak tanıtılacak olan bu eserler 

şunlardır: 

Ağlar Baba Divanı 

Kısas-ı Enbiya 

Tefsir-i İnnaenzelnâ ve Şamun Gazi Mesnevisi 

Tasavvuf Mesnevisi 

1.3.1. Ağlar Baba Divanı 

Tarafımızdan doktora tezi olarak çalışılmış olan Ağlar Baba Divanı, el 

yazması olup tek nüshadan ibarettir. Mutasavvıf bir şair olan Ağlar Baba’nın 

divanı da benzer şairlerin divanları gibi mürettep bir divan değildir. Kendi 

ifadesiyle de “Ebyat-ı Ağlar Baba”/Ağlar Baba Beyitleri’dir. 

Beyit, Bayburt yöresinde “şiir” karşılığı kullanılır. Özellikle mutasavvıf 

şairlerin şiirlerine ötelerden gelen bir ses, mânevî iklimin sesi olarak bakılır, 

onda mistik bir kimlik, fizik ötesi bir boyut aranır ve “beyit” diye tabir edilir. 

Şiir söyleme, yerine beyit söyleme sözü yaygın kullanımdır. 

Ağlar Baba, Divan’ında dörtlük ve beyitlerini sadece kafiye esasına göre 

oluşturmuştur. Divan toplamında 312 şiir mevcuttur. Divan dışında kalmış 

şiirlerini de dâhil ederek bu sayıyı 344’e çıkardık. Bu şiirlerin dağılımı şöyledir: 

Koşma tarzında dörtlüklerle kurulu olanlar 280 şiir, bir destan, koşma kafiye 

örgüsüne uygun dörtlüklerle kurulu 28 Dîvânî, 33 gazel, bir mesnevî, bir de 

nazm olmak üzere toplamı 344 şiirdir. 
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1.3.2. Kısas-ı Enbiya 
Peygamber kıssaları, peygamberlerin hayat, menkıbe ve kutsal 

kişiliklerini anlatan kitaplardır. Bu kitaplar, halka dönük tarih ve esatir bilgisi 

verir. Anlatımları daha çok öğüt verici olaylar üzerinde yoğunlaşır. 

Ağlar Baba’nın aynı adı taşıyan bu eseri, bir ortak yapımdır. Aileden 

aldığımız bilgiye ve Kısas-ı Enbiya’daki el yazısı farklılığına göre; Büyük İrşâdî 

Baba, bu esere başlamış ve Yusuf Aleyhisselam’ın hikâyesine kadar yazmıştır. 

Bundan sonrasını yazmamış veya yazamamış “Bizden bu kadar, kitabı torunum 

tamamlayacak.” demiştir. Anılan hikâyeden sonrasını Ağlar Baba 

tamamlamıştır. 

Ağlar Baba çok ziyade ağladı 

Kırdas üzre bir kitaba başladı 

Bir de İrşâdî kitabın aşladı 

Bu dert ile gidiyorum Allah’a (D-20/7) 

Bu dörtlükte geçen “Bir de İrşâdî kitabın aşladı” mısrasındaki özellikle “aşladı” 

kelimesi Kısas-ı Enbiya’yı tamamladığının işaretidir.21 

Kısas-ı Enbiya, manzum mesnevî tarzında yazılmış 982 sayfadan oluşan 

bir eserdir. Sebeb-i telif, Hz. Âdem, Hz. Nûh, Hz. İbrâhim, Hz. Lût, Hz. İsmâil, 

Hz. Mûsâ, Hz. Hûd, Tâlût ile Câlût, Hz. Dâvûd, Hz. Süleymân, Hz. Yakup ve 

‘İys, Hz.  

Yusuf, Hz. Eyüp, Hz. Zekeriya, Hz. İsa, Hz. Yahya, Ashâb-ı Keyf, Hz. Yunus, 

Hz. Muhammed, Hz. Halime Hatun, Miracu’n-Nebi, Cebrâil, Beni-İsrail gibi 

bölümlerden oluşmaktadır. 

Kısas-ı Enbiya’nın başı; 

Lazım kamudan yek Hudâ’dır  

                                                           
21 Kısas-ı Enbiya kitabının el yazması ve tek nüsha olduğunu ailesinden öğrendik, ama orijinale 

ulaşamadık. Orijinalden çekilmiş fotokopisini Ağlar Baba’nın torunu Bursa’da mukîm emekli 

öğretmen Hülvanî Battal’dan elde edebildik ve çalışmamızı bunun üzerine yaptık. Eser, 

henüz Lâtin harflerine aktarılmamıştır. 
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Harik hep kapusunda gedadır 

mısralarıyla başlamakta ve sonu; 

Âşk ile muhabbet edüp  

Sey’etinden bir haber alup  

Dedi Ağlar Baba 

yazup Kitabını terk 

eyledi,  

dörtlüğüyle bitmektedir. Sayfanın sonunda da okunamayan bir mühür vardır. 

1.3.3. Tefsir-i İnnaenzelnâ ve Şamun Gazi Mesnevisi 

Dinî edebiyatımıza ilişkin önemli bir metin olan bu eser, Ağlar Baba’nın 

bilinen ikinci mesnevisidir. Klasik mesnevi tarzında –fâ‘ilâtün / fâ‘ilâtün / 

fâ‘ilün- vezninde kaleme alınmış olup 934 beyitten müteşekkildir. 6 dörtlükten 

oluşan bir şiirden sonra, mesnevi: 

Murg-ı dilsin rûz u şeb durma eman 

Lâ-civâr mülkün2de eylegıl figân 

beytiyle başlar,  

Gözün açıp anları 

rû’yat eder Bes gözün 

yumup âhir ile gider 

beytiyle biter. 

Bu eser, iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde “Kadir Suresi” 

tefsir edilmiş; ikinci bölümde, Şamun Gazi’nin küffarla bin yıl süren savaşları ve 

kahramanlıkları anlatılmıştır. 

Birinci bölümde, münacâtı müteakiben nefsi emmare sahibi gönül gözü 

âmâ olan kişinin durumunu tasvir ederek, işlerinin daima “butlan” ve “münkir” 

işi olduğuna işaret etmektedir. 



YUSUF İLE ZELİHA 

- 89 - 

Daha sonra gönül gözü (dil gözü) açık olup feyze eren kişinin, kalpte 

ulaştığı manayı izah eder. Ardından müminleri feyze ulaşanlar ve ulaşmayanlar 

diye iki grupta değerlendirerek, feyze erenlerin ulviyetini, kalp gözünün 

açıklığını anlatır.  

Kelâmın (İslâm teolojisi) temel tartışma alanlarından biri olan 

Ru’yetullah (Allah’ın görünmesi) hakkında, şâkîlerin fiillerini yapan ve feyze 

eremeyen kişilerin Ru’yete ulaşamayacağını söyler. Zira onlar “Dünyada ibret 

nazarıyla gezmezler.” der. Gafil insanla, kalp gözü açılmayan insanı 

kastederek, bunların doğru neticelere ulaşamayacağına işaret eder.  

Salih bir kulun; daima Allah’ı zikreden, malayaniden uzaklaşan, dört 

kitabın sözünden anlayan, nakille aklı birleştirerek Tevhid’e ulaşan kişi 

olduğunu ileri sürer. Bu, kalp sahibi bir kişidir. Gerçek kalp, kendi hikmetini 

anlayandır. Keza bu insan yine can sahibidir. Gerçek can, canı canda bulandır, 

der. Şairin Vahdet-i Vücut düşüncesinden etkilendiğini açıkça ortaya koyan bu 

kısımda gerçek canın “hay” olup Allah ile halvette olmasına vurgu yaptığı 

görülür.  

Tevhid bölümünde insanın beş duyusuna ait organlarına atıfta 

bulunarak, Vahdet-i Vücutçu bir anlayış içerisinde Allah’ın birliği ilkesini izah 

eder.  

Şair, içinden geldiği sûfî geleneğe bağlı olarak eserini telif ve tanzim 

ederken doğrudan doğruya aldığı feyiz ve içine doğan ilâhî ilhamlarla işini 

yaptığını söyler. Bunu yaparken de, yine gelenekteki sadaka-yı cârîye 

düşüncesini gözetmektedir. Ölümlü olan şair geride bir “yâdigâr” bırakmak 

niyetindedir. Bunun için de Allah’a yalvarmaktadır.  

Sebeb-i telif kısmı olarak değerlendirilmesi mümkün olan beyitlerde şair 

bu mesneviyi kendi özünden söylemediğini, ona söyletenin söylettiğini ifade 

eder.  

Sanmayın kendi özümden söyledim  

Söyleten söyletti ben de söyledim  



BAYBURTLU AĞLAR İRŞÂDÎ BABA 

- 90 - 

Nur kâlem çün arşa yazmış 

ta ezel  Bizi söyletir Hûda-i 

Lemyezel  

Sebeb-i telifin arkasından semâvî kitaplar ve bunları insanlara sunmakla 

görevli peygamber kronolojik esasa matuf olarak zikrederek, âlemlere rahmet 

olarak gönderilen Hz. Peygamberin faziletleri, Kur’an’ın inzal şekli ile birlikte 

icazına dair değerlendirmeler yapmaktadır. Kur’an’ın Kadir gecesinde inmesi 

dolayısıyla, Kadir gecesinin faziletlerine atıfta bulunur. Böylece eserin 

yazılmasına asıl vesile olan Kadir suresinin tefsirini yapar. Mesnevinin ana 

konusunu da bu tefsir oluşturur.  

Şairin Kadir suresine yaklaşımının temelinde içinden geldiği tasavvufî 

düşünce bulunmaktadır. Buna göre; Levh-i Mahfûz’da özel bir mücevherden 

halk eylenen bir kalem, Kur’an-ı Kerim’i hat eyledi (yazdı). Ancak bu kalem 

sadece Kadir suresini yazmadı. Bunun üzerine bu surenin niçin yazılmadığına 

dair şu değerlendirmeyi yapmaktadır:  

İbn-i Abbas’tan rivayettir. Allah Cebrâil’i peygambere göndererek, Şamun 

Gazi adlı veli bir kulunun İsrail ülkesinde küffar ile bin ay süren savaşlarını, 

kahramanlıklarını dinlemesini ve bunu ashabına anlatmasını emreder.  

İkinci bölüm ise, mesnevi tarzında yazılmış 447 beyitten ibarettir. Bu 

bölüm bir cenk-nâme olup Dedekorkut Hikâyelerini andıran bir anlatımı 

vardır. Şamun, devenin çene kemiğini (lehye) silâh olarak kullanan olağanüstü 

bir hikâye kahramanıdır. 

Konunun asıl önemli tarafı İbn-i Abbas’tan rivayet edilen bir hadise 

dayanarak Şamun Gazi’nin şahsında mânevî değerleri önceleyen bir epik 

kahramanın öyküsünü anlatmasıdır. Bu öykü din yolunda gösterilen say ü 

gayretin önemine işaret eder.  

Sonuç olarak Şamun Gazi’nin şahsında oluşturulan epik kahramanın 

yaşadığı sürece ve eriştiği feyze, müminlerin Kadir gecesinde eda edecekleri 2 

rekât namaz ve 70 istiğfarla erişeceklerini söyler.  
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1.3.4. Tasavvuf Mesnevisi 

Ağlar Baba’nın önemli bir eseri de Tasavvuf Mesnevisi’dir. Bu eser de el 

yazması ve tek nüshadır. 

Söyle ey dil geldi geçti çok 

zaman Yalvar[ı] Hakk’a bul 

emn ü emân 

beytiyle başlamış ve aruzun Fa‘ilâtün / Fa‘ilâtün / Fa‘ilün kalıbıyla yazılmıştır. 

Vezin mükemmel olmayıp yer yer problemlidir. 

Mesnevinin tamamı 1647 beyit ve 103 dörtlükle bir kısım düz yazıdan 

oluşmaktadır. Mürettep bir mesnevide bulunması gereken bölümler (besmele, 

tevhid, münâcât, na’t, miraç, mu’cizat, medh-i çehar-yar, padişah için övgü, 

devlet büyüğüne övgü, sebeb-i telif) bu mesnevide sırasıyla bulunmamaktadır. 

Girişten itibaren “Allah’ın esmâlarına gönlünüzü açın, dünyaya fazla 

değer vermeyin” diye nasihate başlar. 

Aç dilimi ya ilâhî girdigâr 

Nakş edeyim bir tövhe kalsın yadigâr 

diyen şair, hatıra olarak tövbeye götüren, Allah’a yaklaştıran bir kitap bırakmak 

istediğini ve bu hususta Allah’tan dilini çözmesini, kitabının yarım 

kalmamasını niyaz eder. Şair, daha sonra; şeriat, tarikat, hakikat, marifet 

kapılarını anlatmaya başlar, bu arada kendi kendini de uyararak; 

Temreyi ham armud ile 

aşlama Bilmediğin söze asla 

başlama 

diyerek hem kendine karşı bir uyarıda bulunur hem de kendi yetkinliğini ortaya 

koyar. Ardından yirmi adap diye sıraladığı; abdest, namaz, zikir, kıble, istiğfar, 
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Fatiha, İhlâs, rabıta vb. konularda bilgiler vererek, tasavvufun inceliklerini 

hatırlatır ve açıklar.  

O: “Bu yolda mesafe almak için nefisle, şeytanla, dünya sevgisiyle ve 

suizanla savaşmak gerekir.” der. Bunları da insanın dört düşmanı şeklinde 

açıklar. Ayrıca araya sıkıştırdığı 4 dörtlükle mürşide bağlanmayı, rabıta etmeyi, 

zikir etmeyi ve Allah’tan feyiz almayı tavsiye eder.  



 

 

İKİNCİ BÖLÜM 
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2. AĞLAR İRŞÂDÎ BABA’NIN YUSUF İLE 
ZELİHA HİKÂYESİNİN İNCELENMESİ 

2.1. Yusuf İle Zeliha Hikâyesinin Dış Yapı Özellikleri 

Hikâye dış yapı özellikleri bakımından; nazım biçimi, vezin, kâfiye, dil ve 

anlatım yönünden incelenecektir. 

2.1.1. Nazım Biçimi 

Yusuf ile Zeliha, mesnevi biçiminde yazılmış bir aşk hikâyesidir. Mesnevi, 

edebiyatımıza İran edebiyatından geçmiş bir nazım biçimidir. Her beytinin 

mısraları kendi aralarında kafiyeli, genellikle aruzun kısa kalıplarıyla yazılan 

bir biçimdir. Kafiye kolaylığı olduğu için destan, hikâye, dinî-tasavvufî ve öğretici 

metinler genellikle bu nazım şekliyle yazılmıştır. Mesnevî, XIX. yüzyılın 

başlarından itibaren yazın türlerindeki yenilik ve değişmelerle yerini Batı’dan 

alınan romana bırakmıştır. Tam bir mesnevî; tevhid, münacât, naat, miraç, övgü, 

söze övgü, eserin yazılış sebebi gibi bölümlerden oluşur. 

Yusuf ile Zeliha’nın ilk dokuz beyti (1-9) tevhid bölümüdür. (238-253 ve 

327340) arasındaki beyitler sebeb-i telif, (1354-1365 ve 1963-1980) arasındaki 

beyitler münacât, (189-198) arasındaki beyitler medhiye, (2211-2218) 

arasındaki beyitler dua, (2219-2226) arasındaki beyitler hatimedir. (866-883) 

arasında 8’li hece ölçüsü ile yazılmış 9 dörtlük bulunmaktadır. Mesnevînin 

tamamı 9 dörtlük, 2226 beyittir. 

1 Hak Te‘âlâ eylese tevfîk bize  

   Bir kasas var söyleyem anı size 
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2 Cân kulakın aç benim iki gözüm   Nâdân ehline benim 

yokdur sözüm 

3 Ehl-i ‘ışka nâfeden ‘anber sözüñ   Eveli yâkût üstüne incü 

düzüñ 

4 ‘Işk ile irdi irenler devlete  

   ‘Işk ile irdi irenler vuslata 

5 Her kemâlât ‘ışk ile olur inan  

   ‘Işk ile Hak İdris’e virdî cinân  

6 ‘Işk ile İbrâhîm atıldı oda   

  ‘Işk ile Yûnus Nebî [y]üzdi suda 

7 ‘Işk ile hem virdi Mûsâya ‘asâ   Bahr içinde gark olup 

ehl-i ‘usâ 

8 ‘Işk ile nûş itdi Hızr Âb-ı Hayât  

  Tâ ilâ yevmi’l-kıyâm görmez memât 

9 İbtidâ biz bir salâvât virelim  

   Söze andan başlayuban girelim 

Sebeb-i telif sayılacak bölümün ilki şu beyitlerle başlar:  

238 Hemân bu kıssa’ı gûş itdi fi’l-hâl  Resûla’llâh katına 

geldi der-hâl 

239 Görüp çün yüzini sultân-ı kevneyn    Şefâ‘at ma‘deni 

da‘câtü’l-‘ayneyn 
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240 Tebessüm eyleyüp buyurdı ey yâr    Seniñ kalbin 

zamîrinde melâl var 

241 Didi Tevrâtı Hak Mûsâya virdi   

   Yûsuf kıssasınıñ künhine irdi 

242 Bize bir sûre indüremez mi Allâh    Resûlisin saña 

virmez mi Allâh 

243 ‘Ömer bu kıssa’ı çünkim tuyurdı   

   Cevâbına Resûla’llâh buyurdı 

244 Gamın dilden gider şâ[d] eyle cânıñ   

   Feleklerde yazılmış adı sanın 

245 Bu kevneyn iki harfden Kur’ân-ı Hak    Semâvâtı 

direksiz tutduran Hak 

246 Bizi ol kıssadan gâfil mi eyler    Ki Tevrât ehline 

sâ’il mi eyler 

247 ‘Ömer kalbindeki yâs zâ’il oldı   

   İnüp Cibrîl semâdan nâzil oldı 

248 Hemân nahnü nakussu22 geldi âyât    Müfessirler idüp 

anı rivâyât 

249 Didi Cibrîl karındaşım Muhammed    Seniñ şer’in Hudâ 

kıldı mü’ebbed 

                                                           
22 “Biz sana vahyettik…” (Yusuf Suresi 3. ayetten) 
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250 Saña itdi Te‘âlâ’llâh selâmı   

   İder sâbıkları zâhir kelâmı 

251 Bu sergüzeşt-i medh itdi Te‘âlâ    Bu Kur’ândan 

kılup kalbin tesellâ 

252 Bu sûreniñ yüz on bir âyeti var   

   Letâfetlü içinde gâyeti var 

253 Çünki bildiñ sûreniñ inzâlini   

   Bir yañadan diñle Yûsuf hâlini 

Yine sebeb-i telif sayacağımız şu beyitlerle devam eder. 

327 Eger sâ’il su’âl itse ‘aceb ne   

   Bu kıssanıñ nüzûline sebeb ne 

328 Îmâm-ı Fahri Râzî’den rivâyet   

  ‘Ömer katına gelmiş bir cemâ‘at 

329 Berâber gelmiş idi Ka’bu‘l-ahbâr    Bilüp Tevrâtı çok itmişdi 

tekrâr 

330 ‘Ömer fi’l-hâl saçup akı karadan   

Biri açdı bu kıssa’ı verâdan 

331 Didi Tevrât içinden Hak buyurdı    Bu sergüzeşti Mûsâya tuyurdı 

332 Letâfetlü garâ’ib bir hikâye    N’içün bildürmedi sâhib-livâya 
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333 ‘Ömer destûr virüben söylediler    ‘Ale’l-icmâl anı nakl eylediler 

334 Kanı gün görmeyen Yûsuf dil-ârâ    Kanı ön görmeyen zülfi mutarrâ 

335 Kanı il görmeyen ol kaddi Tûbâ    İdüp kardaşları katline şûrâ 

336 Bakup kardaşlarınıñ yüzlerine    Ta‘accüb eyledi ol sözlerine 

337 Kimi sağdan giderdi kimi soldan   

   Hudâ ayırmayın insânı yoldan 

338 Kıssa’-ı âsumân indi havâdan    Nezâket bülbüli uçdı yuvadan 

339 Otakından çıkup vâz geldi âhû   

   Firâkı bağrıñı delmez mi yâ hû 

340 Bu sözlerden gerek bağrın deline  Olup gâfil girüp seyyâd eline 

Dua bölümü:  

2211 Geçdi Yûsuf bu cihândan oldı vâz   

   Ellerini kaldurup itdi niyâz 

2212 Hâlini Mevlâsına ‘arz eyledi   

   Nâlîş idüp bu kelâmı söyledi 

2213 Didi yâ Rab saltanat virdiñ baña   

  Bu cihândan el çeküp geldim saña 
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2214 Hem dahi düş ta‘biriñ virdiñ baña    Fazl [u] lutfıñdan ‘atâ 

kıldıñ baña 

2215 Var idüpsin gökleri hem yirleri    Tâc [ü] tahtı terk idüp 

döndüm beri 

2216 Eyle İslâm yolı ile mât beni   

   Zümre-i sâlihlere sen kat beni 

2217 Tâc [ü] tahtı terk idüp bildi ‘abes   

   Ahret menzîline kıldı heves 

2218 Ol dahi gitdi cihândan turmadı   

  ‘Âkil olan bunda mesken kurmadı Hatime: 

2219 Tamâm oldı bu kıssa çün burada  Biraz sözler velî kaldı 

arada 

2220 ‘Akıl sâhiblerine oldı ‘ibret   

   Olup tecrîd cihândan ide nefret 

2221 Cihân handur gelenler oldı mihmân    Pîre gence âmân 

virmez olur fân 

2222 Neler gitdi neler geçdi bu ilden    Ki her kişi halâs olmaz 

bu yilden 

2223 Aña yelken direk aslâ tayanmaz   

  Niçün kul hâb-ı gafletden uyanmaz 
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2224 Cihân fânî saña mülk ola sanma   

   ‘İbâdet lezzetinden hîç usanma 

2225 Ki nâdân ehline virme selâmı   

   Otur sâlihler ile kıl kelâmı 

2226 Seriñ virme sakın nâdân eline   

   Olup nâdim düşersin nâs diline  

Yusuf ile Zeliha mesnevisinde kahramanların konuşmaları bazen gazel 

şeklinde verilmiştir. Örneğin, (470-481) arasındaki beyitler bir gazeldir. Bu 

gazelde Yusuf, kendisini kuyuya atan kardeşlerine sitemini anlatmaktadır. 

Konuda ve ahenkte tekdüzeliği gidermek, anlatımı güçlü kılmak için bu yolun 

seçildiği düşünülebilir.  

470 Bize kutlu gelmedi seyrânımız   

   Bağrıñızı yakmadı nîrânımız 

471 ‘Andelîbler bâgıma girmez iken  Dirdi hoyrâd lâle’i 

reyhânımız 

472 Keştimize bir muhâlif bâd esüp    Çûşa geldi tali’lü 

‘ummânımız 

473 On sekiz mankıra virdiñiz beni   

  Yas tutup kan ağladı Ken‘ânımız 

474 Hürr iken ben kul diyü çalındı hat    Bir gün elbet fâş olur 

‘îbrânımız 

475 Âşiyânımdan beni uçurdıñız   

   Gâfil olup tuymadı bâğbânımız 
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476 Câh içinde turdum üç gün gâlibâ    Rng [ü] bûyım almadı 

sultânımız 

477 Tâvûs-ı ‘Adnî gibi yaşlar töker   

   Ağlamakdan dîde-i giryânımız 

478 Kalkdı kısmet giderüz Mısr iline   

  Ya soyumuz çekdi ya hod nâmınız 

479 Sergüzeştim tâ ilâ-yevmi’l-kıyâm   

   Dile düşüp söylene destânımız 

480 Sizde suç yok böyle emr itmiş bize    Biñ bir adlu ol Ganî 

Yezdânımız 

481 Dest-i mâlın yüzine aldı felek   

  ‘Arş [ü] ferşi ağladur efgânımız 

Yusuf ile Zeliha hikâyesinin konusu onuncu beyitten itibaren başlar.  

2.1.2. Vezin ve Kafiye 

Vezin: Bir manzum eserin sanat değeri açısından hükmünü vermek için, 

vezin ve kafiye yönüyle de değerlendirilmesi gerekir. Beğenilen bir eserde, vezin 

kusursuz, kafiye zengin kullanılabilmişse müzikalite artmış ve ahenk sağlanmış 

demektir. Aktarımı büyük ölçüde dinlemeye dönük eserlerde, ahengin 

öneminin biraz daha öne çıktığı düşünülürse, bu ahengi sağlayan vezin ve 

kafiyenin önemi de anlaşılmış olur. 

Ağlar İrşâdî Baba’nın Yusuf ile Zeliha adlı bu eserinde vezin başlangıçta 

remel bahrinin (fâ‘ilâtün / fâ‘ilâtün / fâ‘ilün) kalıbıdır. Ancak 130. beyitte 

(mefâ‘îlün / mefâ‘îlün / fe‘ûlün), 172. beyitte; (fâ‘ilâtün / fâ‘ilâtün / fâ‘ilün),189. 

beyitten itibaren tekrar ((mefâ‘îlün / mefâ‘îlün / fe‘ûlün ) kalıbına dönüldüğü 
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görülür. Bu her iki kalıp döne döne kullanılarak eser tamamlanmıştır. Kalıp 

değişmeleri konu değişmeleriyle ilgilidir denebilir. Bu kalıplar, hece vezninin 

4+4+3=11’ duraklı biçiminin ahengini vermekte ve Türkçeye uygun 

gelmektedir. 865. beyitten sonra 4+4=8’li hece ölçüsüyle yazılmış, Zeliha 

tarafından kınamalara karşı söylenmiş 9 dörtlük görmekteyiz. Ayrıca 470. beyitle 

başlayan ve 481. beyitte biten (mefâ‘îlün / mefâ‘îlün / fe‘ûlün) kalıbında 12 

beyitlik bir gazele yer verilmiştir. Bu gazelde Yusuf, satıldığı andaki içli 

duygularını dile getirmekte ve kardeşlerine sitem etmektedir. 

Yusuf ile Zeliha’nın tümü dikkate alındığında, veznin başarıyla 

kullanıldığını söyleyebiliriz. En çok gördüğümüz kusur imaledir. Hemen her 

beyitte 1-2 imaleye rastlanabilmektedir. Ancak, eserin sade bir Türkçe ile 

yazıldığı göz önünde bulundurulursa bu kusur normal karşılanmalıdır. 

Kafiye: Yusuf ile Zeliha’nın kafiye açısından az kusurlu bir yapıya sahip 

olduğu söylenebilir. 2226 beyitlik bu mesnevide her türlü kafiyeye 

rastlanabilmektedir. Mesnevîde, bir ünsüz uyumuna dayanan yarım kafiyeler 

çoktur. Bunların çoğunluğu Türkçe kelimelerde ve çekimli fiillerde yapılmıştır. 

Kafiyeyi oluşturan kelimelerin köken dağılımı da şu şekildedir: 

Türkçe adlarla yapılmış kafiyeler 

 635 Yûsufa nisbet aña bakdı gözi   

   Kirpi dükkânına beñzerdi yüzi 

 347 Yûsuf çünki tamâm itdi bu sözi   

   Yehûdâ bağrına toldurdı közi 

598  Nice şâhlar gelüp geçdi bu çölden   Budur ‘âdet 

budur kânûn bu élden 

Türkçe fiillerle yapılmış kafiyeler  

 1346 Çün Zelîhâ işbu sözi söyledi   
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  Birkaç eyyâm meks idüp sabr eyledi 

1364  Bunca yıldur ol seni bilmez idi    Hîç ‘ibâdet 

‘aklına almaz idi 

Türkçe ve Farsça kelimelerle yapılmış kafiyeler 

415 ‘Akl anı hîç eylemezdi cüst [ü] cû  

   Asdı bir delve aña toldura su 

416 Girdi Cebrâ’il kuyudan içerü    Oldı Yûsuf anuñ ile 

rû-be-rû 

Türkçe ve Arapça kelimelerle yapılmış kafiyeler  

704  Benim sensin hemân cânı ‘azîzim   Sahrâda 

açılan gülden temizim 

 338 Kaza’-ı âsumân indi havâdan   

   Nezâket bülbüli uçdı yuvadan 

Arapça kelimelerle yapılmış kafiyeler 

312  Sanasın kim güneş 

çaldı cihâna    Çu gördiler 

kuşak çıkdı ‘ayâna 

324  Sözi az söylemekde var 

halâvet    Muhammed Mustafaya vir 

salâvat 

Farsça kelimelerle yapılmış kafiyeler 
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 318 Hem iki yıl esîr gidüp bu şeh-zâd  

   Dilersin al dilersin eyle âzâd 

 381 Sen kulak virdiñ mi İrşâdi gedâ  

  Bin bir adlu Zü’l-kemâl Bârî Hudâ 

Arapça ve Farsça kelimelerle yapılmış kafiyeler 

 371 Anı mahzûn ider mi hîç Hudâsı  

   Gayibden Yûsufa geldi nidâsı 

334  Kanı gün görmeyen 

Yûsuf dil-ârâ   Kanı ön 

görmeyen zülfi mutarrâ 

Yarım, tam ve zengin kafiyelerin kullanımı yanında tunç kafiyelere de yer 

verilmiştir. 

Tunç kafiyeler 

 599 Fakîre merhamet it gözle acı  

  ‘Arab ‘Arba saña olsun du’âcı  

 1745 Gidelim şâh katına yalvaralım  

  Bir uğurdan hep sarâya varalım 

Cinaslı kafiyeye rastlanmamış, bir beyitte de kafiye olmadığı görülmüştür. 

169  Egilüp Ya‘kûbıñ kaddi 

olup dâl    Kevâkibler içine 

girdi bedr ay 
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2.1.3. Dil ve Anlatım 

Eserin dili, ses ve şekil özellikleri bakımından günümüz Türkçesiyle 

kıyaslandığında; bazı noktalarda farklılıklar göstermekte, bazı noktalarda da 

Eski Türkçeyle yakınlık kurmaktadır. Şairin yaşadığı Bayburt çevresinin yöresel 

dil özelliklerini ve yöresel bazı kelimelerini de taşıyan bu eserde Arapça ve 

Farsça kökenli kelimelerin oranı da önemli bir yer tutmaktadır. 

Eserin dil özelliklerini ses, şekil ve kelime bakımından şu maddeler 

altında toplamak mümkündür: 

1) Eserdeki kelimeler kalınlık-incelik uyumuna uymaktadır, ancak 

eserde düzlük-yuvarlaklık uyumunun bozulduğu görülür. 

Örnekler:  

okını (B.26) / idüp (B.44) / getürdi (B.39) / varup (B.32) / bildür (B.80) /  

virür (B.86) / karşusına (B.577)… 

2) Türkiye Türkçesinde gördüğümüz ünsüz benzeşmesi olayı, bu 

eserdeki kelimelerde görülmez. 

Örnekler: 

itdiler ‘ettiler’   (B.825) 

yıkdılar ‘yıktılar’  (B.77) 3) 

Türkiye Türkçesinde -ıp / -ip / 

-up / -üp şekilleriyle kullanılan 

zarf-fiil eki, bu eserde -uban / -

üben biçiminde geçmektedir. 

Örnekler: 
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ağlayuban   ‘ağlayıp’  (B.187) doluban  

 ‘dolup’  (B. 1119) tebessüm eyleyüben  

 ‘tebessüm eyleyip’  (B. 1853) pir oluban   ‘pir olup’ 

 (B.1890) 

4) Bugün dilimizde “bütün, hepsi, tamamı” vb. anlamlarının 

karşılığı olan “kamu” kelimesi eserde geçmektedir. 

Örnekler: kamu, ‘hepsi’  (B.1153),   kamusın 

‘hepsini’ (B.1154) 

5) Bugün Türkiye Türkçesinde d- ünsüzü ile başlayan kelimeler 

Eski Türkçede t- ile başlamaktaydı. Birçok kelimenin eserde de eski şeklini 

koruyarak t- ile başladığı görülmektedir. 

Örnekler:  

tokunmadı   ‘dokunmadı’  (B.50) 

tuydı  ‘duydu’  (B.56) 

tökdi   döktü   (B.518) 

töker   döker   ( B.531) 

taye   daye   ( B.578) 

tuyurdı  ‘duyurdu’  (B.579) 

toğdı  ‘doğdu’  (B. 

1170) 

6) Eski Türkçe döneminde ve bugün ise Anadolu ağızlarında 

görülen nazal ñ sesine eserde de rastlanmaktadır. 

Örnekler:   

baña  ‘bana’  (B. 25) 
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anıñ   ‘onun’  (B. 23)  

biñ   ‘bin rakamı’   (B.159) 

7) Eski Türkçe döneminde kullanılan teklik 2.şahıs emir eki “-gıl, 

-gil” eserdeki bazı kelimelerde geçmektedir. 

Örnekler: 

 añlagıl   ‘anla’  (B. 66) 

 emir kılgıl   ‘emir kıl’  (B.1233) 

8) Eserde çeşitli ikilemelerin kullanıldığı görülür. Önekler: 

gice-gündüz   ‘gece-gündüz’  (B. 165) 

sağ-sol ‘sağ-sol’  (B. 180)  

ķil u ķal  ‘dedikodu’  (B.1116) 

nâmûsı-ar  ‘ar-namus’  (B.1179) 

9) Eski Türkçe döneminde kullanılan bazı kelimeler, hiçbir ses 

değişimine uğramadan bu eserde aynı şekilde kullanılmaktadır. 

Örnekler: 

kanda ‘nerede’   (B. 50) kankı 

‘hangi’  (B.1713) 10) Eserde geçen 

birleşik fiillerden bazıları gerçek 

anlamda kullanılmışken, bazıları ise 

deyimleşmiştir. 

Gerçek anlamda kullanılanlar:  

katl iderüz  ‘katlederiz’  (B:223) 

fikr eyledi  ‘fikreyledi’  (B:222) 

zikr eylemiş  ‘zikreylemiş’  

Deyimleşmiş olanlar: 

(B:221) 
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kanlar töker  ‘kan dökmek’  (B. 531) 

gözinden ırak olma  ‘gözden ırak olmak’  (B. 

1150) 

yüreğin tağladın  ‘yürek dağlamak’  (B. 

1838) 

kanlu yaşlar tökdiler   ‘kanlı yaşlar dökmek’  (B. 

2020) 

dikti gözini   “göz dikmek”   

11) Eserde geçen bazı yöresel kelimeler; 

(B. 

1284) 

Kod: Zahirede ölçü birimi, bir tenekeye tekabül eder.  (B.1577) 

Teşti: Yün eğirmekte kullanılan ahşap alet.  

Kirman: Yünün eğrilmeye hazır hale getirilmesi için  

(B. 547) 

kullanılan bir başka alet.  (B.546) 

Egirmek: Yünü ip haline getirmek.  (B.546) 

Puğağ: Gerdan, çene altı  (B.878) 

Segürtmek: Koşmak  (B.346) 

Yusuf ile Zeliha hikâyesi akıcı bir dille yazılmıştır. Şair, tam bir söz 

ustasıdır ve olayları kendi sesiyle anlatır. Metni, son derece lirik bir anlatımla 

oluşturmuştur. Anlatımda özellikle tasvirler çok güçlüdür. Örneğin, Yusuf’un 

tasviri, eşine az rastlanılacak güzellikte yapılmıştır.  

526 Kondı Mâlik yüklerini yıkdılar   

  Hûb-cemâline anıñ çok bakdılar 

527 Kim görürse cânına düşdü firâk    İstemezdi ola kurbından ırak 

528 Didiler insân mıdur yohsa perî   

  Misli yokdur devr-i Âdemden beri 
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529 Mısr içine böyle mahbûb gelmedi    Kim anı satdıysa kadrin bilmedi 

530 Kaddi ‘ar‘ar pes kalem parmakları   

   Şu’lelü yıldız gibi tırnakları 

531 Kirpiginiñ gamzesi kanlar töker    La’liniñ tiryâki hep Mısrı deger 

532 Kaşı mihrâb gözleri tan yıldızı    ‘Işk odına yakdı yandurdı bizi 

533 Hâlleri tâ Kisrâdan ister harâc   

   Lebleri iksîr gibi derde ‘ilâc 

534 Gerçi ol hûblar içinde bir idi   

   Yâ doğ aya yâ toğarım dir idi 

535 Döndi Mâlik çekdi bir yirde hemân   

   Girdi anıñ içine kaşı kemân 

536 Seyr iden kul bir kızıl vire aña   

  Sen bu remzi añlayup kalma taña 

Şu portre tasviri de dikkate şayandır: 

426 Çeşmi âhû kaşları ‘ayn-ı hilâl   

   Leblerinden akıyor âb-ı zülâl 

427 Zîrâ bu insân degil belki melek   

 Yir yüzine indürüp anı felek 

Keza tabiat tasvirleri de aynı güçtedir: 

494 Pes cihân rûşen iken bozdı havâ   
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   Yûsufıñ Hak derdine kıldı devâ 

495 Bir katı yil esdi şimşek oynadı   

  Zann idersin bahr [u] ‘ummân kaynadı 

496 Gâh tolu yağdurdı Hak gâh karladı   

   Gürledi gök yıldırımlar oynadı 

497 Bir karanlık çökdi halkın üstüne   

 Merhamet kılmadı dostı dostuna 

498 Akdı séller yazılar oldı deñiz    Sandılar 

kim kopdı ol gün rustahîz 

499 Bir depe üstünde nâ-çâr oldılar    At 

deve hayvân kamusı kaldılar 

Anlatımda az da olsa problem sayılabilecek durumlar vardır. Örneğin; 

konudan konuya geçişlerde bazen atlamalar, kopukluklar görülmektedir. 

Kıssanın yazılış sebebi anlatılırken, 238. beyitte konuya başlanmış, 253. beyitte 

bırakılmış, sonra 327-340 arası beyitlerde tekrar aynı konuya dönerek 

tamamlanmıştır. Aradaki beyitlerde başka bir konu işlenmiştir. Bu durum olay 

akışındaki takibi güçleştirmektedir. Aynı durum Yusuf’un kardeşlerince 

götürülmesinde de söz konusudur. 

Eserde, Türkçenin söz varlığı ve anlatım imkânları çok iyi kullanılmıştır. 

Kelimelerin gerçek ve mecazlı anlatımları cinaslı söyleyişleri ve ikilemeleri 

kullanış biçimiyle güçlü ve zengin bir anlatım yaratmıştır. İkilemelerin 

kullanımında hem anlamı pekiştirmiş hem de ses ve ahengi artırmıştır. 

“Geşt idüp tağ u taş yazı yaban”, “zad zahire”, “cübbe cevşen”,“gice 

gündüz”gibi. 
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Metnin karşılıklı konuşma bölümlerinde genellikle mısra başlarında 

olmak üzere “didi” (B:453), “didiler” (B.459), “didi kim”, “didiler kim” 

(B.455), “dir idi” gibi sözlerin sıkça kullanılmasına rastlanmaktadır. 

Anlatımda; en çok di’li geçmiş zamanın hikâyesi, “turdılar/kurdılar” 

(B:661), “ağladılar/tağladılar” (B:627), geniş zamanın hikâyesi, “bakar/yakar” 

(B:1087), “artar/dartar” (B:691) mişli geçmiş zaman, “virmiş/girmiş” (B:829) 

“söylemiş/eylemiş” (B:931) kullanılmıştır. Az miktarda da istek kipinin 

“aldukise/kaldukise” (B:1730) üçüncü tekil ve çoğul şahıs çekimleri 

kullanılmıştır. 

Şair; hikâyeyi anlatırken arada bir döner okuyucuya seslenir. Böylece 

onların ilgisini çekerek diriliklerini ve konuya bağlı kalmalarını sağlar. Yer yer 

de okuyucuya ihtar ederek olay akışı içinde kişileri (Yusuf’un kardeşleri gibi) 

kınamamalarını söyler. Çünkü kulun neyin ne olacağını bilemeyeceğini, işin 

bütününü anlayamayacağını, onu ancak Allah’ın bileceğini belirtir ve 

okura/dinleyiciye nasihat verir. 

Hikâyenin anlatımında sık sık okuyucuya/dinleyiciye seslenilmekte, yer 

yer konu kesilerek bazen olay içinde olay anlatılmakta (278-294) muhatap 

düşünmeye davet edilmekte ve bazen de açık açık muhataba nasihat 

edilmektedir. Bu seslenişlerde; 

 253 Çünki bildiñ sûreniñ inzâlini  

   Bu yañeden diñle Yûsuf hâlini  

  

 278 Didi çünki emr-i Hudâdur ben n’idem   

  Nusret Hakdan gerekürse sabr idem 

283 Çekdi fi’l-hâl ol bıçakı kesmedi   

   Rûzigârı üzerine esmedi 

284 Pes bıçakın bakmadı ağazına    Çaldı üç kerre anıñ boğazına 

285 Urdı taşa iki pâre oldı taş   
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  Ol mübârek gözlerinden akdı yaş 

286 Ol bıçak hîç gelmedi acı aña    Hak Te’âlâ gönderüp koçı aña 

287 Geldi Cebrâ’il aña oldı delîl   

   Ellerini açdı İbrâhîm Halîl 

288 Çün lütuf kıldı aña Perverdigâr    Ol kuşak béline oldı yâdigâr 

289 Pes cihândan gitdi İbrâhîm Nebî    Ol kuşak İshâka kaldı ey ebî 

290 Gitdi İshâk oğlı Ya‘kûba kalup   

  Yalvarup kız kardaşı andan alup 

291 Sandukında rûz [u] şeb saklar idi   

   Ceddi ol İbrâhîmi ağlar idi  

292 Biz yine mâ nahnü fî’ye girelim    Hatunıñ havâlini seyr idelim 

2006 Sen ‘aceb aldıñ mı bundan ‘ibreti   

  Kullarına Hak virüpdür nusreti 275  Geçdi ahşam çün vakti 

oldı gice    Sen kulak vir bu kasas oldı nece 

“Sen kulak vir macera noldu nece” gibi geçiş cümleleri kullanılmıştır. 

 293 Kaldı Ya‘kûb söygenüp yattı gece   

  Sen kulak ver mâ-cerâ n‘oldu nece 

Konu geçişlerinde bazen de salâvat beyitlerinin kullanıldığı görülür: 

323 Kaziyye gavrına irdi burada   

   Biraz sözler ki kalsınlar arada 
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324 Sözi az söylemekde var halâvet   

  Muhammed Mustafaya vir salâvat 

Şair, anlatımda konudan konuya geçerken halk hikâyesi anlatımında 

görülen geleneksel uyarı hitabıyla okuyucuya seslenir: 

1820 Kaldılar zindânda üç gün 

üç gice    Sen kulak vir bu kasas 

oldı nice 

Bu seslenişte yer yer şairin kendisine döndüğü de görülür: 

 381 Sen kulak virdiñ mi İrşâdî gedâ   

  Bin bir adlu Zü’l-kemâl Bârî Hudâ 

Bu anlatım şekli; geleneksel masal, hikâye anlatımında gördüğümüz 

meddah figürünü hatırlatmaktadır. Ayrıca hikâyenin şair tarafından zaman 

zaman bir dinleyici kitlesine özellikle bağlılarına, ihvanına anlattığını da 

göstermektedir. 

213 Tut bu pendim söyleyem birkaç 

kelâm    Diñleyen ihvânıma 

olsun selâm 

Şair, yer yer didaktik bir yol tutarak okuyucuyu/dinleyiciyi 

bilgilendirmektedir. O, muhataplarının adeta “Hikmetinden sual olunmaz” 

felsefesiyle davranmalarını, kimseyi kınamamasını ve ibret alarak olaylardan 

ders çıkarmasını öğütlemektedir. 

214 ‘Aklın idrâk itmedigin söyleme   

  Ya‘kûbıñ oğulların ta’ñ eyleme 
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215 Dime kemdür Yûsufıñ kardaşları   

 Ana ayru ata bir sırdaşları 

Şairin anlatımda nasihat yolunu seçerek dinleyicisine bilge bir konumdan 

seslendiği de görülür. 

217 Zîrâ Yûsuf gördi ise bu düşi   

   Kardaş olan hîç ider mi bu işi 

218 Ağladup feryâdına bakmadılar    Hîç birisi 

merhamet kılmadılar 

219 Hîle idüp atâsın aldadılar   

   Hicr odına bağrını tağladılar 

220 Kimse bilmez Sâni’in ol sun’ını   

  Kul ne bilsin vech-i hikmet künhini 

230 Bâtına virdi cevâbı ehl-i hâl   

 Çün bu resme eylediler 

vasf-ı hâl 

231 Ehl-i hâlin vasf idem 

ahlâkını    Hîç unutmaz halk 

idüp Hallâkını 

232 Nâs içinde nefsini ednâ 

bilen   

   Hak katında ‘izz-i devlet bulan 

233 Koymaz Allâhı dilinden bir 

nefes    Andan özge 

kimseye itmez heves 
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234 Hak Te’âlâ anlara hâl keşf 

ider   

   Aslanı bir kıl ile alup yider 

235 Gâh olur bir zerreden 

bilmez haber   

  Kalbine hîç asla ol olmaz hazer 

236 Gâh olur kim ba’zı hîn 

hüccâc olur    Gâh olur 

kim bir pûla muhtâc olur 

237 Gâh olur kim bu’dını görür 

velî     Gâh olur 

kim kurbuna irmez eli 

2.2. Yusuf İle Zeliha Hikâyesinin İç Yapı Özellikleri 

Hikâye iç yapı özellikleri bakımından; olay, mekan, zaman ve 

kahramanlar yönü ile incelenecektir.  

2.2.1. Olayın Özeti 

İshak ve Oğulları 

İbrahim peygamberden sonra Kenan (Filistin) iline peygamber olan 

İshak’ın ikiz oğlu dünyaya gelir. İshak, oğullarına İys ve Yakup adını verir. İys, 

avcılıkla uğraşır; Yakup, çobanlık eder ve derken yirmi yaşlarına ulaşırlar.  

İshak, artık yaşlanmış ve gözleri görmemektedir. Bir gün İshak’ın canı et 

çeker ve oğlu İys’ten; bir geyik avlamasını, büryan edip getirmesini ister. İys’e; 
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yalnızca bir defalık ve ancak bir kişi için kullanabileceği yetkisini kullanarak 

kendisinden sonra peygamber olması için dua edeceğini söyler. İys, silahlarını 

takınır, hazırlanır ve ava çıkar. İshak’ın karısı, baba-oğul arasında geçen bu 

konuşmayı duyar. Hemen Yakup’u çağırır, bir koyun kestirir, büryan eder ve 

babasına götürmesini sağlar. İshak, büryanı yer, o özel duayı Yakup’a eder. 

Böylece annenin yardımıyla yapılan bu hile, ileride Yakup’a peygamberlik 

getirecektir. İys, avdan döner, durumu öğrenir, çok kızar ve Yakup’u vuruşmaya 

davet eder. Yakup, İys’ten korkar, kaçar ve tam üç yıl saklanır. Sonra annesinin 

isteği üzerine Kenan’dan ayrılarak Şam’daki dayısının yanına sığınır. 

Yakup’un Rüyası 

Yakup, dayısının çobanlığını yapmaya başlar. Karşılığında onun iki kızıyla 

evlenir ve on oğlu olur. Bir gece Yakup’un rüyasına giren bir melek, ailesiyle 

birlikte Kenan’a dönmesini, peygamberlik vaktinin geldiğini, İys’ten 

korkmamasını söyler. Bunun üzerine dayısından izin alır, yanında yetmiş 

kuluyla Kenan’a dönmek üzere yola koyulur. Yolda mola verdikleri sırada 

Kenan’dan gelen birisinden babasının öldüğünü, İys’in yönetimi ele aldığını 

öğrenir. Bu sırada İys de ava çıkmıştır. İki kardeş karşılaşır, kucaklaşırlar. Yakup, 

Kenan’a yerleştikten altı ay sonra eşi Rahile Yusuf’a hamile kalır. Yusuf’tan 

sonra aynı anadan Yamin doğar, böylece Yakup’un, on iki oğlu olur. 

Zaman ilerler, Yakup’a peygamberlik gelir, Kenan halkı ona itaat eder ve 

İys’ten yüz çevirir. Bunun üzerine İys, Yakup’tan izin alır, ailesiyle Kenan’ı terk 

ederek Rum’a göçer. Böylece Yakup Kenan ilinin tek hâkimi olur.  

Yusuf, Halasında 

 Yakup’un çocuğu olmayan bir kız kardeşi vardır. O, ağlayıp inleyerek 

Yakup’a gelir ve yeğenlerinden birini kendisine evlatlık vermesini ister. Yakup, 

kız kardeşinin üzüntüsüne dayanamaz ve “Birini al.” der. Halası Yusuf’u seçer. 

Yakup, çok sevdiği bu oğlunu iki aylığına halasına verir. Süre dolar halası, iki 
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hafta daha ister. Bu süre de dolup Yakup, Yusuf’u almaya gelince onu vermek 

istemeyen halası bir hileye başvurur. Kardeşine: “Bu gece kal, misafirim ol, 

dinlen yarın gidersiniz.” der. Herkes istirahata çekilince sandığında sakladığı 

armağan kemeri çıkarır uykudaki Yusuf’un beline bağlar. Bu kemer, ataları 

İbrahim’den İshak’a, ondan Yakup’a intikal etmiş aile yâdigârı değerli bir 

kemerdir. Sabah olur Yakup, Yusuf’la evden ayrılırken kız kardeşi feryadı basar, 

armağan kemerin çalındığını söyler. Kemerin bulunması için herkes aranır ve 

kemer Yusuf’tan çıkar. Şeriat gereği hırsız, iki yıl sahibine hizmet edecektir. 

Böylece halası Yusuf’u iki yıl daha yanında alıkor. İki yıl sonra halası ölür, Yusuf 

evine döner ve Yakup’a kavuşur. 

Yusuf’un Rüyası 

Yakup, oğulları içinde en çok Yusuf’u sevmektedir. O, yaratılıştan güzellik 

sembolü bir çocuktur. Yusuf, bir gece acayip bir rüya görür. Ertesi gün babasına 

gelir ve gördüğü bu rüyayı anlatır. Rüyasında; gökten on bir yıldızın, ayın ve 

güneşin yere inerek kendisine secde ettiklerini gördüğünü söyler. Babası, 

Yusuf’a bu rüyasını hiçbir ferde özellikle de kardeşlerine anlatmamasını tembih 

eder. On bir yıldızın kardeşleri olduğunu ve bir gün aç kalacaklarını belirttikten 

sonra, Yusuf’un da bir gün sultan olacağını haber verir. 

Kuyu ve Kanlı Gömlek 

Yakup’un Yusuf’a aşırı düşkünlüğü, diğer kardeşlerin kıskançlığına yol açar. 

Bu kıskançlık giderek artar ve öyle bir hal alır ki, kardeşler Yusuf’un katline 

karar verirler. Büyük kardeşleri Yehuza, bu karara itiraz eder ve “Öldürme 

olmaz, ama başka bir diyara sürelim.” der. Kardeşler, babamız Yusuf’u yanından 

ayırmaz, bize vermez deryince; Yehuza, öldürmemeye söz verirseniz ben 

babama yalvarıp Yusuf’u alırım der. Dokuz kardeşinden de öldürmeme 

konusunda kesin söz alınca, Yehuza babasını razı eder ve Yusuf’u alır, 
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yanlarında götürürler. Mısır yolunda bir kuyunun başına geldiklerinde dururlar, 

bu seyrangâhta oyunlar oynayalım derler. Ardından Yusuf’u katletmeyi yüksek 

sesle konuşmaya başlarlar. Yusuf, Yehuza’nın kucağına atılır ve yardım ister. 

Yehuza, Yusuf’un katline karşı çıkınca, kardeşler onu da öldürmekle tehdit 

ederler. Yehuza, Şeytana uyarak Kâbil gibi katil olmayalım, Hakk’a asi olmak 

yerine onu kuyuya atalım der. Bu fikir dokuz kardeşin aklına yatar. Bunun 

üzerine Yusuf’u soyarlar. Yehuza kuşağını açar, diğerleri gömleğini çıkarır, 

çırılçıplak ettikten sonra onu kuyuya atarlar. Yehuza, bu duruma çok üzülür ve 

gözlerinden kanlı yaşlar döker. Yusuf, kuyuda önce suya dalar, sonra ayakları bir 

taşın üstünde kalır. Gaipten gelen bir nida: “Korkma, Rabb’in seni bu sudan 

korur. Kardeşlerin de bir gün bu yaptıklarına pişman olurlar ve kapına gelirler. 

Seni büyük bir şehre sultan ederim, kardeşlerini de sana muhtaç ederim.” der.  

 376 ‘Azîm şehre seni sultân iderim   

  Saña kardaşların muhtâc iderim 

Yusuf’un kardeşleri, bir koyun boğazlayıp Yusuf’un gömleğini de onun 

kanına batırdıktan sonra ağlayarak babalarına gider, Yusuf’u kurt yedi derler. 

Yakup, gömlekte diş izi olmadığını görür ve söylenenlere inanmaz. Yusuf’u 

getirin yoksa size beddua ederim der, ama bunu da yapamaz. 

Yusuf’un Mâlik’e Satılması 

Yusuf kuyuda üç gün kalır. Mâlik İbni Digar adındaki bir kumaş tüccarı, 

hiç aklında yokken kulunu da yanına alarak bu kuyunun başına gelir. Mâlik, su 

almak için kovasını kuyuya saldığında, Cebrâil de kuyuya iner ve Yusuf’a “Tut 

bu ipten dışarı çık, şanın her tarafa yayılsın.” der. Mâlik, kovayla Yusuf’u 

kuyudan çıkarır ve Yusuf’un güzelliği karşısında şaşkınlığa düşer. Mâlik, önce ona 

bir kumaş giydirir, sonra da kim olduğunu sorar. Yusuf, İsrâil neslinden bir pirin 

oğlu olduğunu, kardeşleri tarafından kuyuya atıldığını anlatır. Mâlik, alelacele 

oradan ayrılmaya çalışırken Yusuf’un kardeşleri çıkagelirler. Önce Yusuf’u, 

Mâlik’e kötüler, hırsız, arsız olduğunu söylerler. Ardından da Yusuf’u 18 
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mangıra Malik’e satar ve parayı bölüşürler. Mâlik, bu satışı bir belgeye bağlar ve 

hepsine teker teker imzalatır. 

Mâlik, Yusuf’u bir devenin üstüne bağlar ve Mısır’a doğru yola koyulur. 

Yusuf, üzülüp ağlamaya başlayınca, ani bir fırtına kopar ve sular sellere karışır. 

Mâlik, hata ettiğini anlar ve derhal Yusuf’u çözer, bunun üzerine fırtına da son 

bulur. 

Zeliha ve Rüyası 

Zeliha, mağrip diyarı sultanının güzelliği dillere destan kızıdır. Ona beyler, 

prensler talip olmuş ama o hiç birine evet dememiştir. Bir gece rüyasında bir 

oğlanın kendisine bir kâse bade sunarak: “Ben Mısır aziziyim. Benim aşkıma 

düşüp yedi yıl çile çekesin, Malik’i yoluma yağma edesin, sonra muradına eresin. 

Beni görmek için Mısır şehri pazarını sor.” dediğini görür. Zeliha, bu rüyadan 

sonra aşk ateşiyle yanıp tutuşmaya ve günden güne erimeye başlar. Onun 

iyileşmesi için yapılan bütün çabalar sonuçsuz kalır. Nihayet Zeliha, anasına 

sırrını açar, rüyasını anlatır. Akıl sahipleri toplanır ve Mısır Azizine bir mektup 

yazılmasına karar verirler. Mağrip padişahı, Mısır Şahına bu durumu anlatarak 

vezirini göndermesini ve Zeliha’yı almasını teklif eden bir mektup yazar. Ulak, 

mektubu Azize verir. Aziz, mektubu okur, Reyyan’dan izin alarak bir cevap 

yazar; beş bin atlı ile sayısız katır, deve yükü mal ve hediyeler göndererek 

Zeliha’yı babasından ister. Mağrip hükümdarı gelen elçileri üç gün misafir 

ettikten sonra, Hicaz’ı satın alacak miktarda çeyizle Zeliha’yı Mısır’a 

göndererek Aziz’le evlenmesini sağlar. Ancak, gerdek gecesi Aziz’i ilk defa 

gören Zeliha, bunun rüyada gördüğü kişi olmadığını anlar ve onunla birlikte 

olmaz. 

632 Çün ‘azîz girdi kapudan içerü    Ol Zelîhâ ile oldı 

rû-be-rû 

633 Çün Zelîhâ bakdı anıñ yüzine   
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   Hey’eti çirkin göründi gözine 

634 Bakdı düşde gördigi hûrşîd degil    Hak yolunı ‘arz 

iden mürşid degil 

635 Yûsufa nisbet aña bakdı gözi   

   Kirpi dükkânına beñzerdi yüzi 

636 Didi eyvâh ‘ömrimiz gitdi hiçe   

  Ben aña olmam yakın gündüz gice 

Hak tarafından gönderilen bir dev, Aziz ile Zeliha’nın arasına girerek 

Zeliha’yı korur ve evlilik süresince çiftler arasında ilişki gerçekleşmez. 

643 Tut kulakın añlağıl ey dil-figâr   

  Gönderüp bir dîv aña Perverdigâr 

644 Birbiriyle olmadı emniyyeti   Oldı dîv 

ile anıñ cem’îyyeti 

645 İkisiniñ arasına girdi ol    Hak anı 

kıldı musahhar turdı ol 

646 Gonceniñ ter şebnemi üzülmedi   

   Oldı hâ’il bikri hîç bozulmadı 

Ağırlığınca Altın 

Malik, Mısır’a götürdüğü Yusuf’u mezata çıkarır ve değerine üç hazine 

ister. Bir hatun kişi, Yusuf’u bir kelep ipliğe karşılık almak ister, bu divaneliğe 

mezatta bulunanlar gülüşürler. Aynı mezatta Zeliha, Yusuf’u görünce; rüyasında 
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gördüğü kişiyi bulduğunu anlar. Yusuf’u ağırlığınca altın vererek satın alan Zeliha 

onu sarayında yanına yerleştirir. 

Aradan yedi yıl geçer, Yusuf kemale erer. Zeliha, Yusuf’u kendisiyle 

birlikte olmaya ikna etmek ister; ancak Yusuf güzelliğin geçiciliğine dair nasihat 

vererek Zeliha’yı reddeder. 

Yırtılan Gömlek 

Bir gün dayesi, Zeliha’nın ziyaretine gelir. Zeliha’nın perişan halini 

görünce sebebini sorar ve sırrına vakıf olur. Ona yardım etmeye karar verir. 

Daye, kaynağı  

Zeliha’dan alarak köşkün yanına benzersiz bir saray yaptırır ve bu sarayı tefriş 

eder.  

Sarayın giriş kısmına Yusuf ile Zeliha’nın birbirine sarılmış resmini asar. Salona 

taht üstünde oturtulmuş bir şekilde Zeliha’nın putunu koyar. Zeliha, Yusuf’un 

elinden tutarak birlikte bu saraya girerler. Emeline ulaşmak için her yolu mubah 

sayan Zeliha, Yusuf’a: “İstersen Aziz’i zehirleyeyim.” dediğinde Yusuf buna 

karşı çıkar. Zeliha, Yusuf’un altından girer üstünden çıkar ve onu büyüleyerek 

zinaya davet eder. Yusuf zaaf anındadır. Tam bu sırada Yusuf’un gözüne 

görünen Yakup: “Seni peygamberler defterinden silerler, sakın yapma.” diye 

onu uyarır. Ardından Cebrail Yusuf’a yanaşır ve kapıya kaçmasını söyler. Yusuf, 

yataktan fırlar ve kapıya kaçmaya çalışırken Zeliha gömleğinden yakalar ve 

çekiştirme anında gömlek yırtılır. 

805  Katı çekdi Yûsuf 

dönmedi hergîz    Çeküp 

gömleki yırtup Zelîhâ tîz 
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Bu sırada Aziz saraya girer, Zeliha, bana sarkıntılık etti diye Yusuf’u 

şikâyet eder. Aziz, Yusuf’a seni evlat bildik bunu nasıl yaparsın deyince Yusuf; 

asla ihanet etmediğini, isterse beşikteki çocuğun gerçeği söyleyebileceğini belirtir. 

Bunun üzerine çocuk dile gelir ve gömlek önden yırtıksa Yusuf suçlu, 

arkasından yırtıksa Zeliha’nın suçlu olduğunu söyler. Gömlek arkasından 

yırtılmıştır. Gerçek ortaya çıkınca Aziz, konuyu kapatmak ister. Her ikisini de 

tembihleyerek bu konudan kimseye söz etmemelerini söyler.  

Bana ta’n eyleyen gafil 

Seni görgeç utanmaz mı – Fuzûlî 

Ellerin Doğranması 

Zeliha, öfkelidir. Durumu hazmedemez ve olayı önüne gelen herkese 

duyurur. Mısır bu dedikoduyla adeta çalkalanır, Zeliha kınanır. Bunun üzerine 

Zeliha, eşraf hanımlarını saraya davet eder ve bir ziyafet verir. Yemeklerden 

sonra, hanımların eline birer turunç ve bıçak verir. Hanımlar turunçları 

soymaya başladıkları anda Yusuf’u huzura çağırır. Yusuf ortaya çıkar ve emir 

üzerine yüzündeki örtüyü açar.  

Onun güzelliğini gören hanımlar öylesine kendilerinden geçerler ki ellerini 

doğradıklarını bile fark edemezler. Bunu gören Zeliha hanımlara seslenerek; 

beni ayıplar, beni kınardınız, şu halinize bakar mısınız der. 

908  Beni destân ider mi 

dilleriñiz    Olup hayrân 

kesildi elleriniz 

Rüyamda bana bade verip beni kendisine âşık eden budur. Yedi yıldır 

sevda çekiyorum. Gece gündüz yalvarıyorum, beni kabul etmiyor. İsteğimi 

yerine getirmemekte direnmeye devam ederse onu zindana attıracağım der. 

Zeliha, Aziz’i ikna eder ve Yusuf’u zindana attırır.  
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Sultan Reyyan’a Suikast Girişimi 

Rum ilinde bir padişah, Mısır’ı ele geçirmek ister. Bunun için bir elçi 

gönderir. Elçi, bir kocakarı arcılığıyla Reyyan’ın aşçıbaşı ve sakisine ulaşır. Bol 

miktarda altın vermeyi vaat ederek Reyyan’ı zehirlemelerine ikna eder ve bir 

şişe zehri onlara teslim eder. Saki ve aşçıbaşı saraya dönüp planlarını uygulamaya 

koyacakları anda, kocakarı Reyyan’ın huzuruna çıkar ve olanları anlatır. Reyyan 

derhal durumu tetkik eder, suçüstü yaptığı saki ve aşçıbaşıyı zindana atar.  

Saki ve Aşçıbaşının Rüyası 

Bu ikili, zindanda uydurdukları bir rüyayı Yusuf’a anlatarak 

yorumlamasını isterler. Saki, rüyamda şarap süzerek kase kase doldurup 

düzüyordum der. Aşçıbaşı da; ben de başımın üstüne taam dolu bir sini aldım, 

kuşlar geldi o taamı yediler ve yerlerine gittiler der. Yusuf, rüyaları tabir etmek 

istemez ama ikilinin ısrarı üzerine; sakiye, sen zindandan çıkıp eski işine 

döneceksin, aşçıbaşıya ise, seni asacaklar der. Bunun üzerine ikili; biz böyle bir 

rüya görmemiştik, seni sınamak istedik derler. Yusuf, geri dönüş yok, her 

insanın dili aynı zamanda başının belasıdır der ve sözü bağlar. Ertesi gün aşçıbaşı 

asılır, saki serbest bırakılarak eski görevinin başına döner.  

Yusuf yedi yıl zindanda kalır. 

Reyyan’ın Rüyası ve Yusuf’u Keşfi 

Bu kez Reyyan bir rüya görür. Bu rüyada yedi semiz öküz denizden çıkar, 

yedi zayıf öküz de veradan gelir, zayıflar semizleri yerler. Ayrıca güneşin 

kavurduğu yedi kurumuş buğday ile veradan gelen sümbülleri açılmış yedi 

yeşilbaş buğday görür. Uyandığında danışmanlarını toplar rüyasını 

yormlamalarını ister, ancak bu rüyayı kimse yorumlayamaz. Saki, Yusuf’u 

hatırlar ve Reyyan’a rüyasını tabir edebileceğini söyler. Yusuf’un yedi yıl bolluk, 

yedi yıl kıtlık olacağı tabiri üzerine, çare nedir sorusu ortaya çıkar. Yusuf, bolluk 

yıllarında her yerin arpa buğday ekilmesini, çürümemesi için de ekinlerin 

saplarıyla beraber saklanmasını, kıtlık yıllarında da bunların iyi kullanılması 
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gerektiğini önerir. Reyyan, bu akıllı adam bana vezir olmalı diye düşünür. 

Derhal Aziz’i çağırır, Yusuf’u zindandan çıkarıp getirmesini söyler. Aziz, 

Yusuf’un suçunu belirtse de Reyyan Yusuf’u görmek ister. Yusuf, saki 

aracılığıyla olanı biteni Şah’a anlatır. Şah, saray kadınlarını dinler, davette 

parmakların kesilmesi olayını, Yusuf’un suçsuzluğunu, Zeliha’nın kinini öğrenir. 

Sonra Zeliha’yı dinler. Zeliha gördüğü rüyadan itibaren olanları bir bir anlatır ve 

gerçeği söyler. Bunun üzerine çok mahcup olan Aziz Zeliha’yı boşar. İşin aslını 

öğrenen Şah, sakiyi zindana gönderir ve Yusuf’u huzuruna getirttirir. Saray halkı 

Yusuf’un eşsiz güzelliği karşısında âdeta büyülenir.  

Yusuf Yönetimde 

Şah’ın rüyası bir kez daha yorumlanır ve Yusuf, alınacak tedbirleri anlatır. 

Şah, Yusuf’a dile benden ne dilersen der. Yusuf, Mısır kethüdalığını ister. Söz 

arasında Yusuf’un otuz iki dil bilmesi Şah’ı çok etkiler. Yusuf, göreve 

başladığında ilk yedi yıllık dönem için her tarafa buğday ektirir ve onları stoklar. 

Birlikte çalıştığı Aziz’in ölümü üzerine de bütün idare Yusuf’a kalır. 

1257 Şer’-i İbrâhîmi kurdı ol temîz  

   Bir iki gün hastelendi çün ‘azîz 

1258 Fânî dünyâ kaddini kıldı kemân  

Yumdı göziñ gitdi uhrâya hemân 

1259 Adı sanı oldı dünyâdan nihân  

  Memleket Yusuf’a kaldı ol zamân 

Bu arada Şah da iyice yaşlanmış ve yönetimi tamamen Yusuf’a bırakmıştır, 

1263  Ben kocaldım kaddim oldı 

nâtüvân   Saltanat tahtı seniñ olsun 

hemân 
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İkinci yedi yıllık dönem gelir çatar ve kıtlık başlar. Yusuf, Mısır nüfusunu, 

fakir-fukara, dul-yetim dökümünü hesaplayıp bir deftere yazmıştır. Kimseyi aç 

bırakmadan herkese ekmek bağlayan Yusuf’un ünü her tarafa yayılır. 

Zeliha ile Yusuf’un Karşılaşması 

Zeliha, ayrılık ateşiyle yanmakta, malını mülkünü bu uğurda 

dağıtmaktadır. Yusuf’u gördüm diyene on altın, onunla konuştum diyene 

seksen-yüz altın, Yusuf seni alacak diyene ne verdiğini bilmez durumdadır. Bir 

gün Yusuf gezmeye çıkar. Bunu duyan Zeliha, Yusuf’un geçeceği yolun üstüne 

gelir, oturur. Yusuf, gençliğinden eser kalmamış Zeliha’ya, hani o gençlik, 

güzellik, hâlâ bana meylin var mıdır, diye sorar. Zeliha, niçin rüyama geldin ve 

bana bade sundun dedikten sonra, aşkının her dem tazeliğini koruduğunu, 

canının gıdası olduğunu, vücudun yaşlandığını ama aşkının asla azalmadığını, her 

geçen gün daha da yüceldiğini belirtir. 

1323 Seniñ ‘ışkın benim cânım gıdâsı  

 Velî bilmem ne vakt olur devâsı 

1324 Vücûdım nâtüvân olup kocaldı  

   Velâkin ser çeküp ‘ışkım yüceldi 

1325 Kerem kıl sen beni nârıña yakma  

   Adûlar sözine yâr olup akma 

1326 Benim ‘ışkım kemâline yitişdi Visâliñe 

yanup bağrım tutuşdı 

Zeliha Yusuf’a, kamçısını eline uzatmasını söyler. Yusuf’un uzattığı 

kamçı Zeliha’nın eline değer değmez yanmağa başlar. Yusuf kamçıyı bırakır ve 

oradan uzaklaşır.  
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Put Kırılır-Zeliha İman Eder 

Çaresizlik içinde kıvranan Zeliha, emeline ulaşmak için bu kez putuna 

yalvarır; Yusuf’un gönlüne ilham salmasını ve kendisine kavuşturmasını, aksi 

halde putu parçalayacağını söyler. Bütün yakarışlarına rağmen putun 

konuşmadığını, bir çare bulmadığını gören Zeliha, putu parçalar ve Hakk’a 

yönelerek iman eder. Hakk, bir nida ile derdinin dermanını vereceğini bildirir. 

Cibril, Yusuf’a ulaşır ve Zeliha’yı almasını söyler. Yusuf, Zeliha’ya gelir, 

Hak’tan emir geldiğini kendisine dua edeceğini söyler. Zeliha, önce gençliğini 

geri ister, Yusuf’un duasıyla bu da gerçekleşir. 

1381 Bir du’â kıl sen baña 

kim genc olam   Ben seniñle 

kavuşup vuslat bulam 

1382 El getürüp bir du’â 

kıldı hemân   Gözi fettân 

kaşları oldı kemân 

Bu gelişmeyi Reyyan da duyar. Yusuf, düğün ister, bu kez Zeliha, Yusuf’un 

teklifini reddeder ve Yusuf’un sevgisinin yerini Allah aşkının doldurduğunu 

söyler. Yusuf, mahzun olur, Reyyan’a gelir ve macerayı anlatır. Reyyan, 

Zeliha’ya elçi gönderir ama Zeliha onları da geri çevirir. Yusuf, tekrar Zeliha’ya 

gider, Allah adına Zeliha’ya yalvararak: “Senin kırk yılda çektiğini ben on sekiz 

günde çektim, beni reddetme.” der. Bunun üzerine Zeliha teklifi kabul eder ve 

Şah’a söyle düğün hazırlıkları başlasın der. 

  1420 Ben izin virdim saña 

eyle dügün    Tîz öritur 

şâha var söyle bugün 
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Zeliha’nın Yusuf’a Kavuşması 

Yusuf ile Zeliha’nın düğününe herkes katılır. Gece gündüz on gün süren 

düğünde yeme-içme ve eğlence yapılır. Yusuf ile Zeliha gerdeğe girerler. Böylece 

evlenip murada ererler. Bir gün Yusuf Zeliha’nın gömleğini tutar, Zeliha, 

kendisini aniden geri çekince gömlek yırtılır. Bunun üzerine Zeliha, “Şimdi 

eşitlendik.” der ve geçmişteki olayı hatırlamış olurlar. Yusuf ile Zeliha’nın 

evliliğinden beş oğlan, iki kız dünyaya gelir. 

Kıtlık ve Yusuf’un Kardeşleri ile Karşılaşması 

Kıtlık her yanı vurmuş, Yusuf’un kardeşleri de Kenan’da yokluk 

içindedirler. Mısır’dan gelen biri, adil bir yöneticiden ve bolluktan bahseder. 

Hatta Mısır’dan günde bin yük buğday çıktığını, altın bir tas ölçekle akçe 

karşılığı buğday verildiğini anlatır. Yakup, on oğlunu karşısına alır, olayı anlatır. 

Mısır’da birinin İbrahim şeriatını kurduğunu, zulüm olmadığını, bol zahire 

dağıtıldığını söyler. Mısır şahına hitaben bir mektup yazan Yakup, on oğluna 

ikişer deve vererek Mısır’a gönderir. Yusuf da, Mısır’da buğday olduğunu duyar 

gelirler diye kardeşlerini beklemektedir. Kenan yolunda on atlı görününce 

Yusuf bunların kardeşleri olduğunu anlar ve yanına gelmelerini bekler. Şemun, 

babasının mektubunu Yusuf’a verir. O gece dinlenir, ertesi gün Yusuf’un 

huzuruna çıkarlar. Yusuf, kardeşlerine altın sinide yemek ikram eder, onlarla 

sohbete koyulur. “Siz on kardeş misiniz.” diye sorar. Onlar da: “Bir kardeşimiz 

babamızın yanında kaldı, bir kardeşimizi de yirmi altı yıl önce sahrada kurt 

yedi.” derler. Babamızın en sevgili oğluydu ve adı da Yusuf’tu deyince; Yusuf: 

“Babanız neden onu çok severdi, neydi hüneri?” diye sorar. Onlar da “Yusuf 

çok güzeldi.” derler.  

Yusuf, görevliyi çağırarak kardeşlerine birer yük buğday vermesini söyler. 

Şemun, bunun yetmeyeceğini hiç değilse ikişer yük vermesini söylerse de Yusuf, 

“Kanun böyle, babanıza selam götürün, bana dua etsin. Ayrıca, diğer gelişinizde 
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öbür kardeşinizi de getirin, yoksa zahire vermem.” der. Yusuf, zahire verdiği 

kardeşlerini paralarını da yüklerine koydurarak yolcular.  

Yolda Yehuza, bu Yusuf olmaya mı diye şüphesini dile getirir. Evlerine 

ulaşır, yüklerini çözerler. Paralarını yük içinde bulunca durumu babalarına 

anlatırlar. İkinci gidişimizde küçük kardeşimizi de istedi, aksi halde buğday 

vermeyeceğini söyledi, derler. Yakup, “Size inanmam, Yusuf ’umu da böyle 

götürdünüz ve yalancı kan getirdiniz, onu kurt yemedi.” diye hatırlatmada 

bulunur. 

Oğullarına Hz. Muhammed’in geleceğini haber veren Yakup, onun üzerine 

yemin ettirerek Yamin’i göndermeyi kabul eder. Hediye olarak da atalarından 

intikal bir “destar”ı (tac) Yamin’e vererek Yusuf’a gönderir. Bu sefer on bir 

kardeş yola çıkar ve Mısır’a ulaşırlar. Huzura çıktıklarında Yamin emaneti 

Yusuf’a verir. Yusuf, bunun peygamberlik tacı olduğunu anlar. Kardeşlerine 

yemek hazırlatır ve altı sini kurdurur. Kardeşler ikişerli oturunca Yamin, tek 

kalır ve ağlamaya başlar. Yusuf, ağlama sebebini sorar. Yamin, “Anadan ve 

babadan öz olduğum kardeşimi kurt yedi, o sağ olsaydı ben şimdi sinide yalnız 

kalır mıydım.” der. Yusuf: “Gel beraber yiyelim.” der, karşılıklı otururlar. Yusuf 

yüzünü açınca Yamin bayılır. Ayıldığında Yusuf bayılma sebebini sorar. Yamin: 

“Seni kurdun yediği kardeşime benzettim.” deyince Yusuf: “Ben senin 

kardeşinim.” der ve koyu bir sohbete başlarlar.  

Yusuf’un Hilesi 

Yusuf, Yamin’e kendisini hırsızlıka suçlayıp yanında tutacağını söyler. 

Kardeşlerini üç gün misafir ettikten sonra gerekli buğdayı verir, Yamin’in 

yüküne de altın tası koydurur ve onları uğurlar. On bir kardeş, iki saat yol 

aldıktan sonra dört yüz atlı yollarını keser, altın tasın çalındığını, yüklerinin 

aranacağını söylerler. Kardeşler hırsızlık suçlamasını kabul etmezler. 

Soylarından asla bir hırsızın çıkmadığını, tasın her hangi birinde bulunması 

halinde kendi şeriatlarınca o kişinin iki yıl padişaha köle olması gerektiğini 

söylerler. Arama yapılır, altın tas Yamin’in yükünde bulunur ve iki yıl kölelik 
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cezasıyla tutuklanıp getirilir. Kardeşler aralarında tartışır bir çare düşünürler. 

Yusuf’tan sonra bir de Yamin’in yokluğunu babalarına nasıl anlatabilirler ki? 

Yüklerini indirir, geri gelir, Yusuf’un huzuruna çıkar ve Yamin’in affı için 

yalvarırlar. Yusuf: “Bu ceza sizin şeriatınızın gereğidir, kaldı ki Mısır kanunları 

da çalınana eş değerde bedel ister. Yani ya bir altın tas vereceksiniz, ya da Yamin 

iki yıl kulluk edecek.” der.  

Kardeşler bu kez Yamin’i almak için savaşmaya karar verirler ve on bin 

çerilik Mısır kuvvetiyle çarpışmaya girerler. Her biri olağanüstü kahramanlıklar 

gösterir ve ağır zaiyat verdirirler. Reyyan, olanları duyunca olay yerine gelir ve 

hayretler içinde kalır. Bu sefer Yusuf silahlarını kuşanır ve kardeşleriyle cenge 

tutuşur. Hepsini yener ve bağlayarak zindana atar. Üç gün sonra kardeşlerini 

huzuruna alan Yusuf: “Padişah katlinizi istedi ama ben sizin gibi yiğit insanları 

katledemem.”diyerek onları Mısır’dan çıkarır.  

Yehuza ve Şemun Mısır’da kalır, diğerleri babalarının yanına gider ve olayı 

anlatırlar. Yakup, Yusuf’un rüyasının gerçekleşeceğini, bunun içine doğduğunu 

söyler. Yehuza ve Şemun, Yusuf’a giderek tekrar yalvarır, pir babalarının hatırı 

için kendilerinden birini tutup Yamin’i salıvermesini isterler, ama Yusuf kabul 

etmez. Yakup, Rubil’e bir mektup yazdırarak Şah’a gönderir. Bu mektupta 

peygamber soyundan geldiklerini, hırsız olamayacaklarını, bunun bir iftira 

olduğunu, Yamin’i serbest bırakmazsa beddua edeceğini söyler. Yusuf, 

kardeşlerinin getirdiği mektubu okur ve gözyaşlarına boğulur. O da babasına bir 

cevap yazar gönderir. Yakup, mektubu alır, okur. Reyyanların böyle bir mektup 

yazamayacağını, bunun kayıp oğlu Yusuf tarafından yazılmış olabileceğini söyler. 

Yusuf Kendini Tanıtır 

Yusuf’un kardeşleri kıtlıktan iyice bunalmıştır. Yusuf’un huzuruna çıkar 

ve yardım isterler. Yusuf, kardeşlerine; kuyuyu, gömleği, satılması olayını 

hatırlatır. Altında imzaları bulunan İbranice yazılmış ve Mâlik’e verilmiş satış 
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sözleşmesini gösterdikten sonra kendisini tanıtır. Kardeşleri Yusuf’tan özür 

diler, affedilmelerini isterler. Yusuf, onları affeder ve kucaklaşırlar.  

Yusuf, gömleğini Yehuza’ya verir ve babasına götürmesini söyler. Yolda 

gömleği yele tutmasını, böylece kokusunun babasına ulaşacağını belirtir. 

Gömlek babasının gözlerine sürülürse, Yakup’un gözlerinin açılacağını anlatır. 

Yusuf’un gömleğini küçük kardeş Beşir babasına ulaştırır ve söylenilenler bir bir 

gerçekleşir. 

Yakup Yusuf’una Kavuşur 

Yakup, kavmi ile birlikte Mısır’a göçer. Yusuf, onu karşılar ve baba oğul 

kavuşurlar. Yedi yıl birlikte yaşarlar. Yakup 147 yaşında ölür. Vasiyeti üzerine 

Kenan’da babası İshak’ın yanına defnedilir. Bir müddet sonra da Yusuf vefat 

eder.  

2.2.2. Mekân 

Hikâyelerin temel unsurlarından biri mekândır. Ağlar Baba’nın Yusuf ile 

Zeliha adlı bu mesnevisinde hayali ve gerçek mekânlar bir arada kullanılmıştır. 

Eserde yaşanan olayların geçtiği coğrafi yerler; Mısır, Kenan, Şam, Hicaz gibi 

gerçek yerler ise de bu yerlerin özelliklerinden hiç söz edilmemiş adeta masal 

mekânları gibi görülmektedirler. Bu coğrafyayı hatırlatacak somut isimlerden 

bir tek Nil nehrine rastlıyoruz. Bu sahnede; Yusuf’un Nil’de yıkandığı, 

rahatladığı, Malik’in onu yakından takip ettiği, balıklardan bile korumak istediği 

anlatılır.  

517 Döndi Yûsuf çıkdı çadırdan hemân   

   Gördi Nîl ırmakını âb-ı revân 

518 Kalmadı hîç kalbiniñ içinde pâs   

   Taldı Nîle soyunup tökdi libâs 
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519 Mâlik anı talğadan gözler idi    Öñi soñra kumları düzler 

idi 

520 Girdi Nîl’in içine virdi ziyâ   

   Şu’lesinden kıldı balıklar hayâ 

521 Korkdı Mâlik Yûsuf’ı mâhî yudar    Sağlığına bir deve 

kurbân adar 

Bunlardan başka; muhayyel bir mekân olan Rum ülkesinden bahsedilir ki, 

o ülkenin padişahı Mısır’ı almak arzusundadır. 

941  Rûm ilinde var idi 

bir pâdişâh    Diler idi Mısr 

iline ola şâh 

Zeliha’nın babasının sultan olduğu Mağrip ülkesi bir başka muhayyel 

ülkedir. Mesnevide bahsedilen bu gibi bilinmeyen ülkeler, tam birer masal 

mekânlarıdır. Yine birtakım illerden, kırlardan, otlaklardan, sahralardan 

bahsedilir ki, bunlar da hayali yerler olup bilinen gerçek yerlerle ilgili değillerdir.  

Olayın Kenan’da başlayıp ve ağırlıkta Mısır’da geçmesi temel coğrafi 

mekân olarak buraları işaret etmektedir. Kenan’dan Mısır’a doğru başlayan 

yolculuğun ilk mekânı kuyudur. Yusuf’un ilâhî bir güç tarafından korunduğu yer 

de bu kuyudur. “Korkma, Rabb’in seni bu sudan korur. Kardeşlerin de bir gün 

pişman olurlar ve kapına gelirler. Seni büyük bir şehre Sultan ederim, 

kardeşlerini de sana muhtaç ederim” diye gaipten gelen bir sesle Yusuf’un 

uyarılıp geleceğe dair güvence verildiği yer, bu kuyudur. Malik’in kuyuya saldığı 

kovaya Cibril’in isteğiyle tutunan Yusuf, saltanat süreceği mekânlara doğru yol 

almak üzere kuyudan çıkacaktır.  

Mesnevide, iç mekân olarak; başta İshak peygamberin evi olmak üzere, 

Yakup’un dayısının evi, Yakup’un çadırı, Yakup’un kız kardeşinin evi, 

Zeliha’nın babasının sarayı, Aziz’in sarayı, Reyyan’ın sarayı, zindan, Zeliha’ya 
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dayesinin yaptırdığı saray ve bunların sayısız odaları sayılabilir. Ayrıca, Mısır 

çarşıları, Pazar yerleri, şehir meydanları diğer mekânlar olarak söylenebilir. 

2.2.3. Zaman 

Hikâyelerin bir başka temel unsuru da zamandır. Bu mesneviye zaman 

açısından bakıldığında gerçek zaman kavramının olmadığı görülür. Olayın 

geçtiği tarih belli değildir. Ancak; Yakup, İys ve Yusuf’un yaşadığı zamana denk 

düşen bir anlatım sergilenmiştir. Zaman su gibi akmakta ve günler geçip 

gitmektedir. 

Ağlar Baba’nın Yusuf ile Zeliha mesnevisinde, olayın başlama ve bitiş 

noktası üzerinden söylemek gerekirse, bu yaklaşık 160 yıllık bir sürece denk 

düşer. Zira olay, Yakup ve İys’in doğumundan başlayıp Yusuf’un ölümüne kadar 

sürecektir. Yakup, 147 yaşında ölmüş ve vasiyeti üzerine atalarının yanına 

gömülmüştür.  

2204 Yûsuf ile kaldı Ya‘kûb 

yiddi yıl    Sürdi yüz kırk 

yiddi yaşı anı bil 

Yusuf’un babasından sonra bir müddet daha yaşadığı ifade edildiğine göre, 

olay süresinin yaklaşık 160 yıllık bir süreyi kapsadığını söyleyebiliriz. 

Mesnevinin bitimi de dâhil Yusuf’un ölümünü anlatan herhangi bir ifade 

yoktur. 

Belli başlı söz edilen zaman dilimlerinden bazıları şöyledir; Yakup, on yıl 

dayısının yanında kalır. Yusuf yedi yıl zindanda yatar. Yedi yıl bolluk, yedi yıl 

kıtlık olur. Zeliha, yedi yıl Yusuf’un aşkını çeker, 

564  Yidi yıl sen benim ‘ışkım 

çekesin   Oluban nâtüvân kaddin 

bükesin  



BAYBURTLU AĞLAR İRŞÂDÎ BABA 

  

- 134 - 

Zeliha tam on sekiz yıl Yusuf’tan ayrı kalır, 

1397  On sekiz yıl nevha kıldın 

sen tamâm    Ben anı kırk 

günde çekdim ve’s-selâm 

Yakup, yirmi altı yıl Yusuf’tan ayrı kalmıştır. Bu süre kronolojik olarak; 

beş yıl Zeliha’nın yanında kölelik, yedi yıl zindan, yedi yıl bolluk ve yedi yıl 

kıtlık dönemi olmak üzere toplam yirmi altı yıl olup, sözü edilen süreyle 

örtüşmektedir.  

 1517 Uş yigirmi altı yıl oldı tamâm   

  Söyler anı rûz [u] şeb ağlar müdâm 

Ayrıca; altı aylık mesafe (uzaklığın, yürümek suretiyle zaman bakımından 

ifadesi), kırk günlük eziyet, on gün yeme-içme gibi kısa sürelerin anlatımı da 

kullanılmıştır. 

2.2.4. Kişiler/Kahramanlar 

Hikâyelerde temel unsurlardan bir diğeri kişiler kadrosudur. Kişiler, 

eserdeki olay seyri içinde kendi karakterlerine göre davranışlar sergilerler. 

Olayın merkezinde olanlar, birinci derecedeki kahramanlardır. Bu esas 

kahramanların gerek kendileriyle, gerek eylemleriyle şu veya bu şekilde ilişkili 

olanlar, ikinci derecedeki kahramanlardır. Bir de olayın içinde bir şekilde yer 

almış, figüran diyebileceğimiz yardımcı kişiler/kahramanlar (halk, müneccimler, 

kadınlar; koyun, kurt, dev…) var ki; bunlara da yardımcı kahramanlar denilir. 

Yusuf ile Zeliha hikâyesinde iç içe işlenmiş iki hikâye vardır. Bunlardan 

ilki Yakup, oğulları ve Yusuf’un hikâyesi, ikincisi de Zeliha ve Yusuf’un 

hikâyesidir.  
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2.2.4.1. Birinci derecedeki kahramanlar 

Yusuf ile Zeliha Mesnevisi bir aşk hikâyesi olduğu için öncelikle olayın 

başkahramanları, Yusuf ve Zeliha’dır. Ancak burada, iç içe geçmiş iki hikâye 

olması sebebiyle Yusuf, her iki hikâyede de ortak başkahraman iken, birinci 

hikâyede Yakup, ikinci hikâyede yanında Zeliha görülmektedir. Yusuf ile 

Zeliha’nın yanında Yakup da, hikâyenin başından sonuna kadar etkin rolüyle 

birinci derecede kahraman konumundadır.  

2.2.4.1.1. Yusuf 

Yusuf, olayın erkek kahramanıdır. Yakup peygamberin oğludur ve kendisi 

de bir peygamberdir. Kenan’da Rahile’den doğmuştur. Hikâyede doğumundan 

itibaren ortaya çıkar ve ölümüne kadar en aktif kahramandır. O, güzelliğin 

sembolüdür. Bu güzellik yüzünden başına gelmeyen kalmamıştır. İftiraya 

uğramış, hırsızlıkla suçlanmış, canına kastedilmeğe çalışılmış, zindana atılmıştır. 

Ancak, bütün bu olanlara sabretmiş, isyankâr olmamıştır. Dürüstlüğü ve adil 

oluşu bir başka önemli özelliğidir. Bu yönüyle hazinenin başına getirilmiş ve 

kusursuz bir yönetim sergilemiştir. İleri görüşlü, aldığı tedbirlerle tam isabet 

kaydeden bir yöneticidir. Bu kabiliyeti sayesinde Mısır’ı yönetir konuma 

gelmiştir.  

Hikâyede Yusuf’un eğitiminden hiç söz edilmez. Ama babasına yazdığı 

mektuptan okuryazarlığı ve bilge kişiliği anlaşılmaktadır. Bir başka önemli özelliği 

32 dil bilmesidir. 

1221 Otuz iki dili Yûsuf söyledi  

   Pâdişâh anı ta’accüb eyledi 

1222 Şâh didi kim ey güneş yüzli perî   Bu ne dildür 

söylediñ ey dîn eri 

1223 Didi ‘İbrî dilidür ey şehriyâr  
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   Kimse bilmez idem anı âşikâr 

Yusuf’un rüya yorumculuğu da bir başka özelliğidir. Zindandaki iki 

tutuklunun rüyasını yorumlaması, Şahı Reyyan’ın rüyasını yorumlaması bunun 

örnekleridir.  

Bütün bu özellikleri yanında şüphesiz onun en belirgin yanı eşsiz 

benzersiz güzelliğidir. Malik’in kuyudan çıkardığı Yusuf’un güzelliği şöyle 

anlatılır: 

421 Gördiler câhın içinde bir ziyâ  

   Gün tokunsa yüzine eyler hayâ 

422 Nûr yüzinde berk urup cevlân ider  

   Âfitâbıñ tîgına meydân ider 

423 Kendi şem’e pes kuyı olmış fenâr  

   Su içinde sandılar kandîl yanar 

425 Didiler biz böyle bir hûb 

görmedük  

  Hîç ‘Arabda böyle mahbûb görmedük 

426 Çeşmi âhû kaşları ‘ayn-ı 

hilâl Leblerinden akıyor âb-ı 

zülâl 

427 Zîrâ bu insân degil belki 

melek   Yir yüzine indürüp 

anı felek 
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Yusuf, Mısır’da mezata çıkarıldığında; parmaklarından-tırnaklarına, 

kirpiğinden-gamzesine kadar en ince ayrıntısıyla güzelliğini tasvir eden şu 

mısralarda verilmiştir: 

530 Kaddi ‘ar‘ar pes kalem parmakları  

   Şu‘lelü yıldız gibi tırnakları 

531 Kirpiginiñ gamzesi kanlar töker   La‘liniñ tiryâki 

hep Mısrı deger 

532 Kaşı mihrâb gözleri tan yıldızı   ‘Işk odına yakdı 

yandurdı bizi 

533 Hâlleri tâ Kisrâdan ister harâc  

   Lebleri iksr gibi derde ‘ilâc 

534 Gerçi ol hûblar içinde bir idi  

   Yâ doğ aya yâ toğarım dir idi 

530 Kaddi ‘ar‘ar pes kalem parmakları  

   Şu‘lelü yıldız gibi tırnakları 

531 Kirpiginiñ gamzesi kanlar töker   La‘liniñ tiryâki 

hep Mısrı deger 

532 Kaşı mihrâb gözleri tan yıldızı  

‘Işk odına yakdı yandurdı bizi 

533 Hâlleri tâ Kisrâdan ister harâc  

   Lebleri iksir gibi derde ‘ilâc 
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534 Gerçi ol hûblar içinde bir idi   Yâ doğ aya yâ toğarım 

dir idi 

Zeliha’nın saray kadınlarını sınadığı ve turunç soyarken bıçaklarıyla 

ellerini doğradıkları ortamda, Yusuf’un güzelliğinin anlatıldığı mısralar da 

şöyledir: 

879 Üşütmüş mâhınıñ bedr ayıdur 

bu   Semâlarda melekler 

şâhıdur bu 

880 Degildür yir yüzinde böyle 

insân  

  Perî cinde bulunmaz böyle bir cân 

881 Bunı gören kişi hîç kul sanur 

mı?   Cemâline bakan 

göz usanur mı? 

882 Olalım biz buña hem taye 

râğıb  

   Bu gibi var mıdur dîlîri mergûb 

883 Benî Âdem olur mı böyle 

mahbûb   Cihâna 

gelmemişdür böyle bir hûb 

884 Zelîhâyı n’içün ta’n eyledik 

biz   ‘Abes ise aña söz 

söyledik biz 
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885 Yûsuf çün girmedi emrine anıñ  

   Hezârân âferîn sabrına anıñ  

886 Bizim kullarımız böyle olaydı 

Yakup hicrân atâşına salaydı 

Bu eşsiz güzellik, Yusuf’un kardeşleri tarafından kıskanılmasına ve 

Yusuf’un bir kuyuya atılarak öldürülmek istenmesine sebep olur. Yusuf, bir 

kervan reisi tarafından (Malik İbni Degar) üç gün kaldığı kuyudan çıkarılarak 

kurtarılır. Dokuz kardeş, bu kez Yusuf’u 18 mangır karşılığında reise satar, 

parayı ikişer mangır bölüşürler. Yusuf Mısır’a götürülür, mezatta satışa çıkarılır, 

ağırlığınca altın ödenerek Aziz (Zeliha) tarafından satın alınır. 

Yusuf, halasının hilesiyle hırsız damgası yemiş, köle olarak iki defa 

satılmış, iftira edilerek zindana atılmış, sonra da bütün Mısır’ın malının ve 

yönetiminin emanet edildiği, herkesin her yönüyle güven duyduğu bir kişiliğe 

dönüşmüştür. O, temiz kalpli ve yüce gönüllüdür. Kendisine kötülük eden 

herkesi, başta kardeşleri olmak üzere bağışlamıştır. 

Bunca zıtlığı bir arada yaşayan Yusuf, sonunda Allah’ın yardımıyla Zeliha 

ile evlenir, beş erkek, iki kız olmak üzere yedi çocuk sahibi olur. Babasına ve 

kardeşlerine kavuşur. Şahı Malik’in ölümü üzerine de Mısır Sultanı olur.  

2.2.4.1.2. Zeliha 

Olayın kadın kahramanıdır. Mağrip sultanının biricik kızıdır. Hikâyede 

evlilik çağına gelmiş bir genç kız olarak ortaya çıkar. Güzelliği dillere destan olan 

Zeliha’nın prenslerden, beylerden pek çok talibi vardır. Bunların hiçbirini 

kabul etmeyen Zeliha, bir gece rüyasında kendisine bir tas bade sunan Mısır 

Azizi’ne kara sevdalı âşık olur. 

558 Yazup vasf idelim anıñ 

sözini   Kalup tenhâ 

alup uyku gözini 
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559 Anı tapşıralım biz 

ârzûsına   Bir oğlan 

geldi anıñ karşusına 

560 Kızarmış gül yañakı 

nâra beñzer Kaşı kara 

gözi hun-hâra beñzer 

561 Cemâlinden akar nûrı 

hüveydâ   Yakup ‘ışkı 

aña virdi rüveydâ 

562 Kemâlince Zelîhâ anı 

gördi   Sunup oğlan 

aña bir kâse virdi 

563 Didi nûş it şîfâlıdur bu 

kâse   Seni bed-nâm 

ider ‘ışkım o nâse 

564 Yidi yıl sen benim ‘ışkım 

çekesin   Oluban 

nâtüvân kaddin bükesin  

565 Murâdıñı bulasın soñra 

ammâ   İdesin Mâliki 

yolumda yağmâ 

566 Bu sözi söyledi ol mâh-ı 

lîkâ   Alup destine 

nûş itdi Zelîhâ 
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Sevdasıyla günden güne eriyen Zeliha’yı bu derdinden kurtarmak isteyen 

babası çözüm yolları arar. Müneccimler, hekimler bu derde deva bulamazlar. 

Sonunda Mağrip Sultanı durumu bir mektupla Mısır Azizi’ne bildirir ve kızıyla 

evlenmesini sağlar. 

600 Velî bu dem saña gizlü 

sözüm var  

  Hîç oğlum yok cihânda bir kızım var 

601 Siziñ bâdeñizi içmiş kemâ-

kân    Girü red itmege 

bulmadım imkân 

602 Ne taş dir ne âtâş dir 

kendin atar Urup tondan 

tona ‘ışk anı satar 

603 Seniñ yokdur cihânda hod 

nazîrin   Biñ atlu kat bile 

gönder vezîrin 

604 Virem kızım Zelîhâyı saña 

ben  

  Bu sözlerden velî kaldım hayâdan 

605 Asıldan ben gurûba 

pâdişâhım   İki aylık 

yire püşt [ü] penâhım 

606 Yazup virdi anı kâsîd eline  

   Girüp yola gidüp Mısrın éline 



BAYBURTLU AĞLAR İRŞÂDÎ BABA 

  

- 142 - 

Zeliha, Aziz’i ilk defa gerdek anında görür, Aziz’in rüyada gördüğü kişi 

olmadığını anlar ve onunla birlikte olmaz. 

632 Çün ‘azîz girdi kapudan içerü    Ol Zelîhâ ile oldı 

rû-be-rû 

633 Çün Zelîhâ bakdı anıñ yüzine   

   Hey’eti çirkin göründi gözine 

634 Bakdı düşde gördigi hûrşîd degil    Hak yolunı ‘arz 

iden mürşid degil 

635 Yûsufa nisbet aña bakdı gözi   

   Kirpi dükkânına beñzerdi yüzi 

636 Didi eyvâh ‘ömrimiz gitdi hiçe   

Ben aña olmam yakın gündüz gice 

Zeliha, günler sonra Mısır mezadında Yusuf’u görür. Onun rüyasında 

gördüğü kişi olduğunu anlar ve satın alır.  

 662 Aldı Mâlik ağırınca altunı   

   Kıldı handân ol Zelîhâ hatunı 

Yusuf, yaşça Zeliha’dan küçüktür. Zeliha, bin bir ihtimamla Yusuf’a bakar, 

onu büyütür. Aradan yedi yıl geçer ve Yusuf kemale erer. 

690  Müfessirler beyân idüp 

bu hâli    Didiler on sekiz yaşdur 

kemâli 
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Zeliha, Yusuf’tan birlikte olmayı ister ancak, güzelliğin geçiciliğine dair 

nasihat alarak reddedilir. Zeliha, âşık bir kadındır. Aşkına ulaşmak için her şeyi 

göze alır. Bütün servetini bu yolda harcar. Tehdit, iftira, yalvarma her yolu 

dener. Rezil rüsva olma pahasına aşkının ardından koşar, ama isteğini elde 

edemez. O, bir kadın olarak aşkın sembolüdür. İnandığı puta yalvarır, onun da 

bir çare olmadığını görünce putu parçalar ve Allah’a yönelir. Allah’tan nida gelir 

ve Zeliha iman eder. Allah’ın emriyle Cibril Yusuf’a ulaşır ve Zeliha’yı almasını 

önerir. Bu kez Yusuf’un teklifini reddeden Zeliha, Allah aşkının o boşluğu 

doldurduğunu söyler. Yusuf, Allah adına Zeliha’ya yalvarınca teklifi kabul eder 

ve onunla evlenir. 

2.2.4.1.3. Yakup 

Yakup, bu hikâyedeki ana kahramandır. O bir peygamberdir. İshak 

peygamberin oğlu, İys’in kardeşi, Yusuf’un babasıdır. Annesiyle birlik olup hile 

yaparak İys’in hakkını gaspetmiş ve babası İshak’tan nübüvvet duasını alarak 

peygamber olmuştur. 

22 Turdı çün ‘İys bindi fi’l-hâl atına  

   Anası tîz geldi Ya‘kûb katına 

23 Pes elinden tutdı anıñ ol zamân Gitdi bir halvet yire oldı 

nihân 

24 Didi atañ kardaşıña söyledi  

   Çün benim kulakım anı diñledi 

25 Bir geyik avla getür didi baña  

  Destim açup bir du’â idem saña 

26 Hak katında ‘izz-i câh devlet bula  

   Aldı yayıñ okıñı girdi yola 
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27 Tut bu sözüm sen boğazla bir koyun  

   ‘İysin hakkında idelim bir oyun 

28 Oda asup anı biryân idelim  

   Sofraya koyup ber-â-ber gidelim  

  

29 Ekl idüp ol Hâlıka hamd eyleye  

  Hem seniñ’çün ol du’âyı eyleye 

30 Bir koyun boğazladı gâyet semiz  

   Postın alup itdiler anı temîz 

31 Ev içine nâşı Ya‘kûb koymadı  

  Hem bu sırrı bir kimesne duymadı 

Bu duruma çok kızan İys, silahlarını kuşanarak Yakup’u vuruşmaya davet 

etmiş, Yakup, İys’in vuruşma teklifine cevap veremediği gibi korkusundan Şam’a 

giderek dayısının yanına sığınmıştır. Burada on yıl kalarak çobanlık etmiş, 

dayısının iki kızı ve onların cariyeleri ile evlenmiştir. 

58 Didi İlyâs hoş tutayım ben seni  

Ol kadar mal vireymiş kim ol ganî 

59 Sen benim yanımda kal tâ on sene  

  Me’mûl olur kardaşın hışmı yine 

60 Hem bu iklimde seni evlendürem  

  Merdligimi kardaşıña bildürem 

61 Oldı Ya‘kûb çün bu sözden şâdumân   Tayısı yanında 

kaldı bir zamân 
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62 Gördi İlyâs oldı Ya‘kûb evliyâ   İki kızı var idi 

sâhib-hayâ 

63 Virdi bir kız anı dâmâd eyledi  

  Ehl-i Şâmı cem’ idüp zâd eyledi 

64 Geçdi anıñ üzerine iki yıl  

  Kalmasın kalbin içinde kâl [u] kîl 

65 Sen bu sözi işidüp kalma taña   Virdi bir kızın dahi İlyâs 

aña 

Yakup’un, 6 karısı, bu evliliklerden 12 oğlu ve sayısı verilmeyen kızları 

olur. Eşlerinden Yusuf’un annesi Rahil’i, oğullarından da en çok Yusuf’u 

sevmektedir. 

Yakup, Kenan’da yaşar, çobanlık ederek geçinir. Yusuf’un kardeşleri 

tarafından kaybedilmesi üzerine derin bir kedere bürünür, gözlerini kaybeder 

ve tam yirmi altı yıl bu ayrılık acısıyla yanar, kavrulur. Yakup’un en belirgin 

özelliği evlat acısıyla ciğeri dağlanan bir baba oluşudur. O, bu duruma sabretmek 

gerektiğini, bunun Allah’tan gelen bir imtihan olduğunun da bilincindedir. 

399 Çünki Ya‘kûb bu kelâmı 

söyledi  Hâlıka hamd 

eyleyüp sabr eyledi 

400 Pes bu âyetden murâd sabr-

ı cemîl    Ağlar ammâ 

savtını eyler kalîl 

Oğullarının kendisini aldattığını bilmesine rağmen onlara beddua etmez. 

O, hasret, hüzün, ayrılık, özlem, gözyaşı, ağlama, inleme ile özdeşleşmiştir. 

Nihayetinde Yakup, önce Yusuf’unun kokusunu alır, sonra da Beşir’in getirdiği 

Yusuf’un gömleğini sürünce gözleri açılır. 
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2076 Gömlegi sardı yüzine ol 

zamân    Rûşen olup gözleri 

gördi hemân 

Yakup, Yusuf’a kavuşur. Yusuf’un kardeşlerini bağışlamış olmasından ayrı 

bir mutluluk duyar. Onlarla birlikte 147 yaşına kadar yaşar. Ölünce vasiyeti 

üzerine Kenan’a götürülür ve babasının yanına defnedilir. 

2.2.4.2. İkinci derecedeki kahramanlar 

Olayın ikinci derecedeki kahramanları zaman zaman Yakup’a ve Yusuf’a 

düşmanlık etmiş kişilerdir. Bunlar; İys, Aziz ve Yusuf’un kardeşleridir. 

2.2.4.2.1. İys 

İys, Yakup’un ikiz kardeşidir. Yaratılış olarak güçlü kuvvetli biridir. Gece 

gündüz avcılıkla uğraşır. İshak, kendisinden sonra onun peygamber olmasını 

ister. Annesi ile Yakup, bir hile yapar ve İys’in peygamberliğini engellerler. 

Bunun üzerine İys, Yakup’u vuruşmaya davet eder ama Yakup, kaçıp dayısına 

sığınır. İshak’ın ölümü üzerine Kenanileri bir süre o yönetir. Yakup geri 

döndüğünde İys’ten korkar ama İys, onu bağışladığını Kenan’a yerleşmesine izin 

verdiğini söyler. Bir süre sonra Yakup peygamber olunca, halk İys’ten yüz çevirir. 

Buna dayanamayan İys, Yakup’tan izin alarak Kenan ilini terk eder, Rum’a 

göçer.  

2.2.4.2.2. Aziz 

Mısır Şahı’nın hazinedarıdır. Mısır yönetiminde en üst düzey bürokrattır.  

Zeliha’nın babasından gelen mektup üzerine Zeliha ile evlenir. Ne var ki, 

Zeliha’nın gördüğü rüyada Yusuf, kendisini Mısır Azizi olarak tanıtmış, bunun 

yanılgısıyla Aziz’e, kendi isteği dışında evlilik teklifi gelişmiştir. Yaşlı, çirkin bir 

adamdır. Zeliha, Aziz’i görür görmez ondan yüz çevirir, çünkü rüyasında 

gördüğü adam bu değildir. Aziz, Zeliha’yı gerçekten sever, bir dediğini iki etmez, 
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birlikte olamamasına rağmen evliliğini sürdürür. Mısır mezadından Zeliha’nın 

isteği üzerine ağırlığınca altın ödeyerek Yusuf’u satın alır. Zeliha’nın Yusuf’a 

iftira ettiği gerçeği ortaya çıkınca Zeliha’yı boşar. Bu davranışından da 

anlaşılabileceği gibi o, özünde adil, iyi niyetli, cömert ve onurlu bir erkektir. Aziz, 

bu olanlara daha fazla dayanamaz ve bir süre sonra da ölür. 

2.2.4.2.3. Kardeşler 

Hikâyede, Yusuf’un on bir erkek kardeşi vardır. Bunlardan biri 

(Bünyamin) öz, diğerleri üveydir. Kardeşlerden dokuzunun adı, çeşitli sebeplerle 

hikâyede yer almış, ancak ikisinin adı hiç geçmemektedir. (Yehuza, Mebeza, 

Şem’un, Rubil, Lavi, Hubbaz, Ramil, Beşir) Bunların hepsi iyi silah kullanan, 

korkusuz, cesur kişilerdir. Babaları Yakup’un, Yusuf’a aşırı düşkünlüğü ve sevgisi 

kıskançlık sebebi oluşturur. Bu kıskançlık yüzünden on kardeş bir araya gelerek 

Yusuf’a kötülük ederler. Sonuçta hatalarını anlar, pişmanlık duyar ve Yusuf’un 

da onları bağışlamasıyla mutlu sonda birleşirler. 

2.2.4.2.3.1. Yehuza 

O, Yakup’un en büyük oğludur. Hikâyede en çok adı geçen kardeştir. 

Kardeşlerinin isteği üzerine Yusuf’u kırlara götürmek için babasından almıştır. 

Aynı zamanda Yusuf’un öldürülmemesi için de dokuz kardeşini ikna eder. 

İçlerinde en duygusal ve aklıselim olandır. O, Yusuf’u kuyuya atınca 

gözlerinden kanlı yaş döker. 

 368 Kuyunıñ içine sarkıtdı anlar   

  Yehûzânıñ gözinden akdı kanlar 

Yehüza, hikâyenin başında Yusuf’un kana bulanmış gömleğini babasına 

götürdüğü gibi, hikâyenin sonunda da Yusuf’un gömleğini Beşir vasıtasıyla 

babasına ulaştırandır. Yakup, gömleği gözlerine sürünce gözleri açılmıştır.  

Yehüza’nın bir başka özelliği de cesur bir savaşçı olmasıdır. Özellikle gürz 

kullanmada ustadır. 
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1747  Ol Yehûzâ didi bir kez 

haykıram    Ehl-i Mısrı 

gürzim ile ben kıram 

2.2.4.2.3.2. Şem‘un 

Yakup’un oğullarındandır. Yusuf’un kuyuya atılmasında aşırı ısrarcı 

davranmıştır. O, savaşta taş atmasıyla ünlü, cesur bir savaşçıdır. 

1749  Didi Şem‘un taş ile 

ben urayım    Kim öñime 

gelür ise kırayım 

2.2.4.2.3.3. Rubil 

Yakup’un oğullarındandır. Ağaç değnekle (sanapur ağacından) dövüşür, bin 

kişiye baş geleceğini söyler. 

1751 Didi Rûbîl yitmeye biñ er baña   

  Kim gelürse gönderün benden baña 

1752 Bir sanâpûr ağacını aluram   

   Ehl-i Mısrı birbirine ururam  

2.2.4.2.3.4. Lâvî 

Yakup’un oğullarındandır. Cesur, savaşçı bir kişiliği olup, ok atmada 

ustadır. 

1754 Didi Lâvî ben dahi ok 

ataram    Çok tapular 

birbirine kataram 
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1755 Tîrimi bir kez çekince 

kirişe  Kimin iki cânı 

varsa girişe 

1756 Kimdür ol kim tîrime ola 

siper   

  Kim gelürse eyleyem zîr [ü] zeber 

2.2.4.2.3.5. Hubbaz 

Yakup’un oğullarından biridir. Özellikle cirit kullanmada usta, iyi bir 

savaşçıdır. 

1757  Didi Hubbâz ben dahi 

atam cirîd    Mısr içinde 

olmışam bugün ferîd 

2.2.4.2.3.6. Ramil 

Yakup’un oğullarından bir diğeridir. O, savaşta korku salan narasıyla 

ünlüdür. 

1760 Didi Râmîl bir girânı aluram   

  Ceng içün meydânda da’vâ kıluram 

1761 Na’ra urup sağa sola ataram   

  Kardaşımı şâhdan alup kurtaram 

2.2.4.2.3.7. Mebâzâ 

Yakup’un oğullarından bir diğeridir. Hikâyede çok fazla adı geçmez. 



BAYBURTLU AĞLAR İRŞÂDÎ BABA 

  

- 150 - 

352  Didi Yusuf beni virmez 

Mebâzâ    Dokuz gardaş 

didiler ey behûzâ 

2.2.4.2.3.8. Beşir 

Yusuf’un gömleğini Yakup’a ulaştıran oğludur. Hikâyede çok fazla adı 

geçmez.  

2056 Çün Beşir ile revân oldı yola   

Sür’at idüp bakmadı sağa sola 

2.2.4.2.3.9. İbn-i Yamin (Bünyamin) 

İbn-i Yamin, Yakup’un küçük oğlu ve Yusuf’un öz kardeşidir. Yakup, 

Yusuf’un yokluğunda onu da kaybetme korkusuyla yanından ayırmamaktadır. 

Yusuf, Mısır’a buğday almaya gelen kardeşlerinin arasında İbn-i Yamin’i 

göremeyince; bir daha ki sefere küçük kardeşlerini de getirmelerini, aksi halde 

buğday vermeyeceğini söyler. İbn-i Yamin’i getirdiklerinde Yusuf, kardeşlerine 

ziyafet verir, bir fırsatını bularak İbni Yamin’e kendini tanıtır. 

1670  Didi Yûsuf ben seniñ 

kardaşınam    Ata ana 

birdürür sırdaşınam 

Yusuf, İbn-i Yamin’e: “Seni hırsızlıkla suçlayıp yanımda tutacağım.” 

dediğinde, ondan; ferman senin, cevabını alır. 

1682 Anlara ben bir sitem itsem gerek   

   Sârik idüp ben seni tutsam gerek 

1683 İbn-i Yâmin didi kim fermân seniñ    Baş 

[u] cânım yolına kurbân senin 
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Yusuf, İbn-i Yamin’in yüküne “altın tası” saklatarak onu hırsızlıkla suçlar 

ve böylece kardeşini yanında alıkoyar. 

1716 İbn-i Yâmine sıra geldi hemân   

   Bildi anı kâmeti oldı kemân 

1717 Gerçi ol sırrı bilürdi âfitâb   

   Leyki kıldı atâsından çok hicâb 

1718 Çünki anıñ yükini açdı ‘amû   

Gördiler kim ölçek içinde kamu 

Yusuf ile Yamin iki öz kardeş dertleşir, ayrı kaldıkları zamanda 

yaşadıklarını birbirlerine anlatır, hasret giderirler. 

1748  Kimdür ol kim gürzime 

karşu gele    Erlik ahvâli 

nedür bizden bile 

 1750 Kimdür ol kim ol baña karşu tura   

   Ger turursa tîz gider cânı sora 

1758 Karşu karşu âdemi ben sökerem   

   Yir yüzine seyl gibi kan tökerem 

1759 Kimdür ol kim darbıma karşu gele   

 Ceng açılsın sabr idiñ bu dem hele 

1760 Kimdür ol kim yok yire cânıñ vire   

   Yir yüzine akıdup kanıñ vire 

1761 Her biri bir dürlü da’vâ eyledi    Bu 

yañadan diñle Yûsuf n’eyledi 
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 353 Bizimle var idi ahd-i emânıñ   

   Seniñ fark olmadı yahşi yamanın 

2.2.4.3. Diğer Kişiler 

Üçüncü gruptaki yardımcı kahramanlar; Şahı Reyyan, Rumi İlyas, Malik 

İbni Digar, Yusuf’un Halası, Hz. Yakup’un annesi, Zeliha’nın dayesi, Mağrip 

padişahı, Zeliha’nın annesi, Rahile, çaşenger, şaraptar ve kurt sayılabilir. Olay 

akışı içinde ortaya çıkan ve küçük rolleri olan adeta figüran diyebileceğimiz 

kişiler kadrosunda da; Yakup’un kızları, bir hatun avrat, kocakarı, dile gelen 

çocuk, elçi, Büşra, hatun, müneccimler, mahpuslar, Mısırlı saray çevresi 

kadınları, put görülmektedir. 

2.2.4.3.1. Yakup’un annesi 

Hz. İshak’ın eşi, İys ve Yakup’un anneleridir. Bir gün İshak’ın canı et çeker 

ve oğlu İys’ten; bir geyik avlamasını, pişirip büryan edip getirmesini ister. İys’e 

kendisinden sonra peygamber olması için dua edeceğini söyler. Annesi bu 

konuşmayı duyar. Hemen Yakup’u çağırır, bir koyun kestirir büryan eder ve 

babasına götürmesini sağlar. İshak, büryanı yer, getirene o özel duayı eder. 

Böylece annenin de yardımıyla yapılan bu hile, ileride Yakup’a peygamberlik 

getirecektir. İys, avdan döner, durumu öğrenir, çok kızar ve Yakup’u vuruşmaya 

davet eder. Yakup, vuruşmadan korkar, kaçar ve tam üç yıl saklanır. Sonra 

annesinin isteği üzerine Şam’daki dayısının yanına sığınır. 

Burada annenin evlatlar içinde birini diğerine tercih edebileceğinin örneği 

verilir. Ayrıca emeline ulaşmak için “hile” dâhil her yolu mübah sayan sinsi, 

kararlı bir karakteri canlandırır. 

2.2.4.3.2.Yakup’un kız kardeşi (Yusuf’un Halası) 

Çocuksuz bir kadındır. Mesnevilerin çoğunda adının “İnas” olduğundan 

bahsedilir. Bu mesnevide, adı dâhil hiçbir özelliğinden bahsedilmez. Yusuf’u, 

iki aylığına yanına alır, bu süre dolunca iki hafta daha ister, bu süre de dolunca, 
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daha uzun kalsın diye beline hatıra kuşağı bağlayıp Yusuf’u hırsızlıkla suçlayan 

halasıdır. 

2.2.4.3.3. Rumi İlyas (Yakup’un Dayısı) 

Yakup’un dayısı ve kayınpederidir. Şam’da yaşar ve hayvancılıkla uğraşır. 

İys’ten kaçıp yanına sığınan Yakup’u saklar ve korur. O, Yakup’a önce bir kızını 

verir, iki yıl sonra da diğer kızını verir. Rumi İlyas, kızlarına karşılık, Yakup’un 

on yıl çobanlık etmesini ister. Bu on yıl dolar, Yakup gördüğü bir rüya üzerine 

ordan ayrılıp Kenan’a dönmek isteyince Yakup’a ve ailesine izin verir. 

2.2.4.3.4. Rahile (Yusuf’un Annesi) 

Rahile, Yakup’un ikinci eşi, dayısının kızı, Yusuf ve İbni Yamin’in 

annesidir.  

Yusuf’a hamile olduğu sırada bir defa adı geçer. 

2.2.4.3.5. Yakup’un kızları 

Yusuf’un üvey kız kardeşleridir. Adları ve sayıları zikredilmez, mesnevide 

birkez onlardan bahsedilir. Yusuf’un kokusunu alan Yakup, kızlarına: “Bana 

deli demezseniz size bir şey diyeceğim; zannederim Yusuf yanıma gelecek.” der. 

Kızlar, bu yaklaşıma ancak gülerler. 

2058 Kızlarına didi Ya‘kûb ey 

nigâr    Yûsufıñ kokusı 

geldi âşikâr 

2059 Siz eger dîvâne dimezsiz 

baña    Ben bu hâli 

añlayup kaldım taña 
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2060 Zannım oldur geldi Yûsuf 

yanıma    Bir hayât irişdi 

tatlu cânıma 

2061 Ya‘kûbıñ bu sözini işitdiler   

   Bir uğurdan üzerine güldiler 

Bazı mesnevilerde Yakup’un kızı için “Deyne, Dine, Dünya” adı 

geçmesine karşın, bu mesnevide isim yoktur. 

2.2.4.3.6. Zeliha’nın annesi 

Mesnevide, Zeliha’nın gördüğü rüyadan sonra hikâyeye dâhil olur. 

Kızının derdine çare bulmaya çalışır. Bu derdin, sebebini öğrenmeye 

çabalarken, her anne gibi evladının derdiyle dertlenen, onun kadar üzülen bir 

yaklaşım sergiler. 

580 Zelîhânıñ katına geldi anlar   

   Anasınıñ gözinden akdı yaşlar 

581 Alup destin su’âl itdi atâsı   

Ne bilsin cür’a içüp dartdı tâsı 

585  ‘Azîziñ yolına koydı 

serini    Anasına didi bir gün 

sırını 

582  ‘Azîziñ bâdesin nûş 

itdi kandı    Atâsı hod anı 

cîn tutdı sandı 
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2.2.4.3.7. Mağrip Padişahı 

Zeliha’nın babasıdır. Kızının aşk derdine düşmesinden sonra çareler arar, 

bir mektupla Mısır Şahı’ndan kızıyla evlenmesini ister. 

604 Virem kızım Zelîhâyı saña ben  

  Bu sözlerden velî kıldım hayâ ben 

605 Asıldan ben gurûba pâdişâhım  

 İki aylık yire püşt [ü] penâhım 

2.2.4.3.8. Zeliha’nın dayesi 

Zeliha’nın dadısıdır. Çocukluğundan itibaren Zeliha’nın yanında 

bulunmuş ona sırdaş olmuştur.  

 557 Zelîhâ tâyesi ile yatardı   

  Demi dem üstüne dâ’im katardı 

Zeliha’nın sorunlarını aşması için elinden gelen gayreti sarf eden, onun 

derdi ile dertlenen, çözüm yolları öneren yardımcı karakterdir. Halk hikâyesi 

geleneğinde sık gördüğümüz “Yardımcı yaşlı kadın” rolünün benzeridir.  

716 Geldi bir gün tayesi itdi su’âl   

Yâ Zelîhâ kalmamış sende mecâl 

717 Ben bilürem sende bir derd vardurur   

  Gice gündüz işin âh [u] zârdur 

718 Sırrını gel eyleme benden nihân    Benden olur mu 

saña hîç bir ziyân 

719 Döndi fi’l-hâl mâcerâyı söyledi   
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   Başına geldiklerin nakl eyledi  

720 Didi taye ideyim dermân saña   

  Bî-hisâb mâl viresin bu dem baña 

Daye, Zeliha’ya bir saray yaptırarak onu görülmemiş biçimde bezetir. Bu 

sarayın girişinde Yusuf ile Zeliha’nın suretlerini sarmaş dolaş bir şekilde çizdirip 

Yusuf’un aklını çelmeye çalışır. Bütün bu yaptıklarıyla Zeliha’yı mutluluğa 

ulaştıracağını düşünür. 

721 Ben señin’çün ta’mîr idem bir sarây   

   Sen gibi var mı cihânda yüzi ay 

722 La’l [ü] yâkûtdan anı yapdurayım   

   Yûsufı lâ-büd saña tapşurayım 

723 Çünki sen ‘âşıksın aña cân ile    Bisledin hem 

ni’met ile nân ile 

724 Gâyet ile iştiyâkın var ise   

   ‘Işk elinden işin âh [u] zâr ise 

725 Gayrı yârdan anı usanduralım   

‘Akl [ü] fikrini saña yanduralım 

726 Var mı bir derd olmaya dermân aña   Leyki vâfir mâl 

gerek şimdi baña 

727 Sihr ile biz Yûsufa tedbîr kılak    Çün Zelîhâ bu 

söze virdi kulak 
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728 Didi hep mâlım saña olsun fedâ   

  Tek beni sen itme Yûsufdan cüdâ 

729 Çünki taye işbu sözi diñledi    Gitdi bir mi’mâr bulup 

gör n’eyledi 

730 Köşkiniñ kurbında yapdı bir sarây   

   Kim görürse ‘aklını eyledi zây 

731 Çün bizetdiler anı nakkâş ile   

   Altun incü la’l-i kıymet taş ile 

732 Ol Zelîhâ sûretini düzdiler    Yûsufıñ şekline karşu 

yazdılar 

733 İkisiniñ sûretini kurdılar    Birbirine sarılup kol 

urdılar 

734 Ya’ni Yûsuf ol sarâya çün gire    Birbiriniñ şeklini 

anda göre 

735 Ol Zelîhâ hâlini anda bile   

Kendiniñ hem şehveti gâlib gele 

736 Göre Yûsuf ol nigâra sarıla   

  Çıkmaya hergîz sözinden yâr ola 

737 Kurdı mi’mâr eyleyüp anı tamâm    Mısr içinde 

görmemişdi bir ‘avâm 

738 Çün Zelîhâya irişdi bu haber   
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  Göñli oldı gussadan zîr [ü] zeber 

2.2.4.3.9. Malik İbn-i Digar 

Yusuf’u kuyudan çıkaran ve on sekiz mangıra kardeşlerinden satın alan 

kumaş tüccarıdır. İyi bir tüccar görüntüsü çizer ve Yusuf’un satıldığna dair senet 

(hüccet) düzenleyerek kardeşlerine imza ettirir. Yusuf’taki olağanüstü hali 

sezmiş ve ona yol boyunca iyi davranmıştır. Bu yönüyle ferasetli becerikli bir 

tüccar olduğu söylenebilir. Mısır pazarına getirdiği Yusuf’u, ağırlığınca altın 

alarak Aziz’e satması da bir malı edebileceği en son değere satarak azami kâr 

etme becerisidir. Bunlar aynı zamanda onun paraya düşkünlüğünün de 

göstergesidir. 

2.2.4.3.10. Büşra 

Yusuf’u kuyudan çıkaran Malik’in yanındaki yardımcıdır. Yusuf’a kefil 

olur ve devenin üzerinde bağlarının çözülmesini sağlar. 

503  Didi Büşrâ ben kefîl 

oldum aña   Ne ‘itâbın 

var ise eyle bana 

2.2.4.3.11. Mısır Sultanı Malik-i Reyyan 

Malik-i Reyyan, Mısır sultanıdır. O, Mısır’ın Şah’ı ve yönetimin tek 

hâkimidir. Reyyan, ülkeyi geniş yetkilerle donattığı Aziz aracılığıyla yönetir, 

kendisi ortalarda pek görülmez. Mağrip Sultanı’ndan Zeliha’yla evlenmesini 

öneren mektubu alan Aziz, durumu Reyyan’a bildirir. Reyyan, bu olayla 

hikâyeye dâhil olur.  

 618 Varup destûr alup ol pâdişâhdan   

  Mâlik-i Reyyân olan püşt [ü] penâhdan 
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Bir süre sonra Reyyan bir rüya görür. Bu rüyada yedi semiz öküz denizden 

çıkar, yedi zayıf öküz de arkadan gelir, zayıflar semizleri yerler. Ayrıca güneşin 

kavurduğu yedi kurumuş buğday ile veradan gelen sümbülleri açılmış yedi 

yeşilbaş buğday görür. Uyandığında danışmanlarını toplar ancak bu rüyayı kimse 

yorumlayamaz. Saki, zindandaki Yusuf’u hatırlar ve Reyyan’a rüyayı tabir 

edebileceğini söyler. Yusuf’un yedi yıl bolluk, yedi yıl kıtlık olacağı tabiri 

üzerine, çare nedir sorusu ortaya çıkar. Bunu da bolluk yıllarında her yerin arpa 

buğday ekilip çürümemesi için de saplarıyla saklanması ve kıtlık yıllarında 

kullanılması gerektiğini önerir Yusuf. Reyyan, bu akıllı adamın bana vezir 

olması gerekir diye düşünür. 

1103  Pâdişâh ider eydir 

saña aña    Lâ’ik idi ol 

vezîr ola baña 

Reyyan, derhal Aziz’i çağırır, Yusuf’u zindandan çıkarıp getirmesini 

söyler. Aziz, Yusuf’un suçunu belirtse de Reyyan Yusuf’u görmek ister. Yusuf, 

saki aracılığıyla olanı biteni Şah’a anlatır. Şah, saray kadınlarını dinler, davette 

parmakların kesilmesi olayını, Yusuf’un suçsuzluğunu, Zeliha’nın kinini öğrenir.  

1163 Ulu dîvân olup meclis kuruldı   

   Kabâhat sâhibi kimdür soruldı 

1164 Didi şâh söyleyiñ hatun kişiler   

 Bu sırrı bilmez imiş er kişiler 

Zeliha gördüğü rüyadan itibaren olanları anlatır ve gerçeği söyler. Bunun 

üzerine çok mahcup olan Aziz, Zeliha’yı boşar. İşin aslını öğrenen Şah, sakiyi 

zindana gönderir, Yusuf’u huzuruna getirttirir. Yusuf’un güzelliği karşısında Şah 

sarayında bulunan herkes büyülenir. Şah, Yusuf’a: “Dile benden ne dilersen.” 

der. Yusuf, Mısır kethüdalığını ister. 

1224 Şâh didi kim tâc-ı devlet mülk-i mâl   
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   Ayakın toprakına olsun helâl 

1225 Ne dilersin dile benden ey ulu   

  Ben saña mensûb virem ol bahtlu 

1226 Didi Yûsuf mansûbı ben n’eylerem    Leyki Mısra kethüdâlık 

eylerem 

Söz arasında Yusuf’un otuz iki dil bilmesi Şah’ı çok etkiler.  

1221 Otuz iki dili Yûsuf söyledi   

   Pâdişâh anı ta’accüb eyledi 

1222 Şâh didi kim ey güneş yüzli perî   

 Bu ne dildür söylediñ ey dîn 

eri 

1223 Didi ‘İbrî dilidür ey şehriyâr   

 Kimse bilmez idem anı âşikâr 

Şah’ın rüyası bir kez daha yorumlanır ve Yusuf, alınacak tedbirleri anlatır. 

1228 Bundan öte nusretim çokdur saña    Sen bu rü’yâ 

hâlini bildür baña 

1229 Didi Yûsuf yiddi yıl ucuz ola   

   Zâd zahîre her nevâle çok ola 

1230 Pes bu yıllar çok ekin ekdürmeli   

   Ba’zını sap ba’zını dökdürmeli 
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1231 Zîrâ buğda sapıyla tîz çürümez   

   Kılçık içinde aña kurd yürümez  

1232 Şâh didi kim ben kimi idem emîn   

   Buğda ile çün tola rûy-ı zemîn 

1233 Didi Yûsuf sen baña kılğıl emîr    Yir yüzine hem beni eyle 

nazîr 

Yusuf, göreve başlar, ilk yedi yıllık bölümde her tarafa buğday ektirir. 

Reyyan, burada da görüldüğü gibi olayları çok yönlü araştıran ilgililerini 

dinleyen, hakkaniyeti gözeten ve isabetli karar veren bir yöneticidir. 

Yönetiminde emaneti ehline teslim eden, erki ehil yöneticilerle paylaşan bir 

yaklaşım sergiler. Ayrıca o yaşlandığını, ömrünün son demlerinde olduğunu 

anlayınca Yusuf’u yerine veliaht seçer. 

2114 Pâdişâh ol demde pîr olmış idi   

   ‘Ömri anıñ âhire irmiş idi 

2115 Yûsufa ısmarlamışdı saltanat  

   ‘Adli dâdı mâlı mülki memleket 

Reyyan, bu mesnevide Yakup ile karşılaştığında onun telkiniyle Hak dine 

inanır. 

2.2.4.3.12. Kocakarı 

Reyyan’a düzenlenen suikastı haber veren kadındır. Bu, vaktiyle varlıklı 

bir bey hatunuyken, eşi ölür, malları Şah tarafından gasbedilir, sefalet içinde 

kalır. Şah’a suikast için kendisinden istenen yardımı kabul eder, sonra ne 

düşündüğü bilinmez ama bundan vazgeçerek olayı Şah’a bildirir. 

957 Zehri alup geldiler şâh yanına   
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   Geldi hatun çıkdı şâh dîvânına 

958 Mâcerânıñ künhini nakl eyledi   

   Zehr-i mârı şâha bir bir söyledi 

Bir dul kadının, gadre uğrayınca neler yapabileceğinin göstergesidir. 

2.2.4.3.13. Zindanda iki genç (Çaşenger ve Saki) 

Bunlar, Reyan’ın hizmetkârlarıdır. Biri aşçıbaşı, diğeri sakidir. Rum 

ilinden bir padişahın oyununa gelerek, Reyyan’ı zehirlemeye kalkarlar. Bir 

kocakarı Reyyan’a hazırlanan tuzağı anlatır. Reyyan, durumu tetkik eder ve 

suçüstü yaptığı saki ile aşçıbaşıyı zindana atar.  

921  Çünki bir gün şâha 

hâ’in oldılar    Koydı şâh 

zindân içinde kaldılar 

Saki ve aşçıbaşı, zindanda uydurdukları bir rüyayı Yusuf’a anlatarak 

yorumlamasını isterler. Saki: “Rüyamda şarap süzerek kase kase doldurup 

düzüyordum.” der. Aşçıbaşı da: “Ben de başımın üstüne taam dolu bir sini 

aldım, kuşlar geldi, o taamı yediler ve yerlerine gittiler.” der. Yusuf, rüyaları 

tabir etmek istemez ama ikilinin ısrarı üzerine; sakiye, sen zindandan çıkıp eski 

işine döneceksin, aşçıbaşıya ise, seni asacaklar, der. 

992 Sizi yarın bu zindândan alurlar   

 Girü kalan karanlıkda kalurlar 

993 Olursın efendiñe bir kâbdâr   

  Melik-i Reyyân seni ider şarâbdâr 

994 Ezel ki rütbeñi varup bulasın    Olup sâkî 

sa’âdetde kalasın  
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995 Seni dâra çeküp yarın asarlar  

   İki ayakını yirden keserler 

Bu yorum üzerine ikili: “Biz böyle bir rüya görmemiştik, seni sınamak 

istedik.” derler. Yusuf: “Artık geri dönüş yok, her insanın dili aynı zamanda 

başının belasıdır.” der. Ertesi gün aşçıbaşı asılır, saki serbest bırakılarak eski 

görevinin başına döner.  

Saki; Reyyan’a, Yusuf’tan bahsederek o meşhur rüyanın yorumlanmasını 

sağlar. Bu yorum vesilesiyle de Yusuf’un Reyyan’la tanışmaları gerçekleşir. 

2197 Pîrligime hürmet eyle ey ulu   

   Hak katında olasın yüzi sulu 

2198 Çün egilüp kâmetin oldı kemân   

   Hâlıkıñ birligine eyle îmân 

2199 Hem beni sen kıl peygamber ey azîz    Gıll [u] kinden 

kalbiñi eyle temîz 

2200 Kaldurup parmakını kıldı îmân    Rahmetine 

Hâlıkın kıldı gümân 

2201 Bildi ol Mevlâyı tevhîd eyledi   

  Tañrı birdür sen nebiysin söyledi 

2.2.4.3.14. Kasid/elçi 

Mesnevide iki elçiden bahsedilir. Bunlardan birincisi, Züleyha’nın babası 

Mağrip Sultanı’ndan, Aziz’e mektup getiren elçi, ikincisi, Rum Padişahı’nın, 

Reyyan’ı öldürtmek için gönderdiği, kocakarı aracılığıyla sakiye ulaşan elçidir. 
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2.2.4.3.15. Bir hatun/avrat 

Malik, Mısır’a götürdüğü Yusuf’u mezata çıkarır ve değerine üç hazine 

ister. Bir hatun kişi, bir kelep ipliğe Yusuf’u almak ister. Halk, onun bu 

divaneliğine gülüşür. Bu hatun, yalnızca bu pazar sahnesinde yer almaktadır. 

542 Tut kulakın diñle bu tuhfe işi   

   Gördi Mâlik geldi bir hatun kişi 

543 Çün gelen ‘avratları itdi girü    Geldi oldı 

Yûsuf ile rû-be-rû 

544 ‘Aklı gitdi oldı dîvâne gibi   

   Şem’ odına oldı pervâne gibi 

545 Söyledi kim Mâlike ol ey begim   

 Evde vardur bir kelep iplicegim 

546 Ben egirmişem anı kirmân ile   

   Tebdîl idek Yûsufı Ken’ân ile 

547 Teşti ile bükmişem gündüz gice   

   At deve hayvânıña eyle piçe 

548 Ger dilersin gidelim evden yaña   

 Hâsılı söz ip saña Yûsuf bana 

549 ‘Avratıñ dîvâneligin bildiler    Kahkahâ 

ile aña gülüşdiler 
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2.2.4.3.16. Dile gelen çocuk 

Gömleği yırtılan Yusuf, kaçarak kapıdan çıkmak üzereyken Aziz’le 

karşılaşır. Zeliha, Yusuf’u Aziz’e geçerek “yatağıma yanaştı” der. Yusuf, 

kendisinin ihanet etmediğini, bunu beşikteki çocuğun da teyit edeceğini söyler. 

Bunun üzerine dile gelen çocuk, doğruyu söyleyerek Yusuf’u kurtarır. 

817 Yûsuf ile ‘azîz sordı gulâma   

  Çocuk añda zebân döndi kelâma 

818 Çün emru’llâh hem-ân-dem sâdır oldı   

   Çocuk bu kelâmı zebâna aldı 

835 Didi sabî siz size söz itme’iñ   

   Yûsufıñ gömlekini keşf eyle’iñ 

836 Gerçi öñden yırtıksa ol kamiys    Çün Yusuf olur 

kâzib Zeliha hâliys 

837 Arkadan yırtıksa çün ol kamis    Zelihâ olur kâzib 

Yusuf hâliys 

838 Yûsufıñ gömlekini çün gördiler   

   Arkasında yırtıkını buldılar 

839 Arkasından yırtıkını buldılar   

   Suçı hem Zelîhâya isnâd kıldılar 

Bu sabi kimdir? O anda Zeliha’nın sarayında hangi sebeple 

bulunmaktadır belli değildir. 
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2.2.4.3.17. Zindandaki mahkûmlar  

Yusuf’un atıldığı zindanda pek çok mahkûm vardır ve bunların hak 

tanımaz kimseler olduğu belirtilir. Adları, suçları, özellikleri belirtilmeyen bu 

mahkûmlar fon karakterler konumundadır. 

919  Gerçi ol zindânda 

mahbûs çok idi   Hakkı 

bilür bir kimesne yok idi 

2.2.4.3.18. Saray çevresi hanımları 

Saray çevresi hanımları, eşraf ve bürokratların hanımları olsa gerektir. 

Bunlar, önce Zeliha’yı kınayan, Yusuf’u görünce de farkında olmadan meyve 

bıçaklarıyla ellerini doğrayan ve Zeliha’ya hak veren kadınlardır. 

890  Beni destân ider mi 

dilleriñiz   Olup hayrân 

kesildi elleriñiz 

Reyyan tarafından şehadetlerine başvurulduğunda, ‘köle-saray hatunu’ 

arasında ikilem yaşanmasına rağmen, doğruyu söyleyen bir konum alarak 

adaletin yerini bulmasına katkı sağlamışlardır. Bunlar da ortada fazla 

görünmeyen fon karakterlerdir. 

2.2.4.3.19. Müneccimler 

Mağrip Padişahı’nın sarayında görevli danışmanlardır. Padişahın kızı 

Zeliha, aşk hastalığına tutulunca çare bulmaya çalışırlar. 

583 Müneccimler gelüp 

toldı sarâya   Olup vahdet 

düzüldiler sıraya 
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584 Görürler kim Zelîhâ 

yoldan azdı   Kimi heykel 

kimisi muska yazdı 

Melik Reyyan’ın sarayında da benzer hizmet gören müneccimler vardır. 

Şah, meşhur “rüya”sını önce müneccimlerine yorumlatmak ister. Onlar, işin 

içinden çıkamayınca Yusuf devreye girer. 

1082 Çok müneccim geldi ta’bîr bilmedi  

  Hükm-i gayba el urup söz kılmadı 

2.2.4.3.20. Kurt 

Mesnevide, kurt dolaylı olarak hikâyeye girer. Yusuf’un kardeşleri “Yusuf 

’u kurt yedi.” diyerek babalarını kandırmaya çalışmış, kurda iftira etmişlerdir. 

Yusuf ile Zeliha mesnevilerinin bir kısmında “kurt” dile gelir, konuşur, gerçeği 

anlatır. Bu mesnevide böyle bir anlatıya rastlanmamaktadır. 

2.2.4.3.21. İmam Fahrî Râzî 

Bir grup cemaat Ömer katına gelmiş: “Tevrat’ta Musa’ya bir kıssa 

anlatılmış bize neden anlatılmaz.” demiş. Bunun üzerine Yusuf kıssası gökten 

inmiştir. Bunu rivayet eden kişi de İmam Fahrî Râzî23’dir. 

                                                           
23 Fahreddîn Râzî (1148-1209) Horasanlı din ve fen alimidir.  
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3. AĞLAR İRŞÂDÎ BABA’NIN YUSUF İLE 

ZELİHA HİKÂYESİNDE GEÇEN DİNÎ 

UNSURLAR VE İŞLENEN TEMALAR 

3.1. Dinî Unsurlar 

Yusuf ile Zeliha hikâyesi, işlediği aşk konusu yanında bir peygamber 

kıssası olması sebebiyle de içinde dinî unsurlar barındırır. Bu mesnevinin 

özellikle tevhit, münacat, dua ve hatime bölümlerinde dînî unsurların çok 

kullanıldığı görülür. Mutasavvıf bir şair olan Ağlar Baba’nın, dînî, tasavvufî bir 

konuda bunlara yer vermesi geleneğin gereği ve sonucudur. 

3.1.1. Allah’ın Ad ve Sıfatları24 

Yusuf ile Zeliha mesnevisinde Allah’ın isim ve sıfatları başta tevhid 

bölümü olmak üzere hikâye akışı içinde pek çok vesile ile anılmaktadır. Bu 

mesnevide tespit ettiğimiz Allah’ın isim ve sıfatları şunlardır: 

Şair, mesneviye Hak Te‘âlâ kelimesiyle başlar. Bu “yüce yaratan” 

anlamına gelir ve Hakk, Allah’ın isimlerindendir. 

 1 Hak Te‘âlâ eylese tevfîk bize  

   Bir kasas var söyleyem anı size 

Allah’ın adı yanında; şu sıfatlar kullanılmıştır: 

                                                           
24 Bekir Topaloğlu, vd., İslamda İnanç Esasları, Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2010, s.106-111.  
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Hayyü’l- Celil: Hayat sahibi, diri, şanı yüce olan, sıfatları itibarıyla en 

üst mertebede olan.  

Celil: Hiddetli anlamına gelir ve Allah’ın isimlerindendir. 

 1027 Seniñ ceddin ol İbrâhîm Halîldür   

  Saña hûbluk viren Hayyü’l-Celîldür 

Bâri Hudâ: Bâri örneksiz yaratan, var eden demektir. Huda, Farsça 

Allah’ın adıdır. 

1029 Didi Yûsuf iden Bârî 

Hudâdur    Halâik hep 

kapusında gedâdur 

Perverdigâr: Terbiye eden, rızık veren Allah anlamına gelir. 

Perverdigâr, Farsça Allah’ın adıdır. 

 1033 Didi Yûsuf Zelîhâ dil-figârdur   

  Kamusın eyleyen Perverdigârdur 

Te‘âlâ: Yüce demektir. Allah’ın sıfatlarındandır. 

 1035 Te’âlâdan gelür emr ile fermân   

  Şarâbdârdan olur mı derde dermân 

Hudâ-yı Lâ-Yezâl25: Zevalsiz, bitimsiz. Sonsuz olan Allah. 

1041  Turup Yûsuf çün irdi 

yiddi sâle    Du’â kıldı 

Hudâ-yı Lâ-Yezâle 

Hudâ-yı lâ-Yenâm26: Uyumayan Allah. 

                                                           
25 http://www.turkcebilgi.com 
26 http://www.turkcebilgi.com 
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1238  Yiddi yıl ucuzlık oldı 

ber-devâm    Bî-hesâb virdi 

Hudâ-yı lâ-Yenâm 

Tanrı:27 Evrende var olan her şeyin yaratıcısı, koruyucusu olduğuna ve 

tekliğine inanılan yüce varlık. 

 2201 Bildi ol Mevlâyı tevhîd eyledi   

  Tañrı birdür sen nebİysin söyledi 

Mevla: Kendisinden yardım umulan, dost demektir. 

2212 Hâlini Mevlâsına ‘arz eyledi    Nâliş 

idüp bu kelâmı söyledi 

Rab: Sahip, malik, bütün âlemlerin sahibi anlamındadır. 

2213 Didi yâ Rab saltanat virdiñ baña   

  Bu cihândan el çeküp geldim saña 

Allah (C.C.): Yüce Yaratıcının özel ismidir. Varlığı kendinden olan ve 

bütün kemal sıfatlarının manasını kendinde toplayan hakiki mabudun adıdır. 

2032 Zîrâ Allâh merhamet 

kânıdurur    Kulı ‘afv 

itmek anıñ şânıdurur 

Fazl: Lütuf ve ihsan, Kur’an’da Allah’ın bol ve güzel armağanı anlamına gelir. 

2214  Hem dahi düş ta‘biriñ 

virdiñ baña    Fazl [u] 

lutfıñdan ‘atâ kıldıñ bana 

Gani Settar: Hiç kimseye muhtaç olmayan, örten, örtücü demektir. 

                                                           
27 http://www.turkcebilgi.com 
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2196 Hîç bir ‘âlem yok iken ol 

var idi    Evveli yok bir 

Ganî Settâr idi 

Gani Yezdan: Gani, zengin, bol anlamlarını taşır.Yezdan, Farsça’da 

Tanrı kelimesinin karşılığıdır. 

Hakk: Fiilen var olan, varlığı kendinden olan, varlığı ve ulûhiyyeti gerçek 

olan. 

2197 Pîrligime hürmet eyle ey ulu   

 Hak katında olasın yüzi 

sulu 

Halik: Yaratan; yaratacağı şeyi hikmeti gereğince önceden takdir edip 

planlayan demektir. Allah’ın subiti sıfatlarındandır. O’ndan başkası için bu 

sıfat kullanılamaz. 

2198 Çün egilüp kâmetin oldı 

kemân   

   Hâlıkıñ birligine eyle îmân 

2199 Hem beni sen kıl peygamber 

ey azîz    Gıll [u] kinden 

kalbiñi eyle temîz 

2200 Kaldurup parmakını kıldı 

îmân    Rahmetine 

Hâlıkın kıldı gümân 

Rabbü’l-Enam:28 Yaratılmış bütün canlıların sahibi 

                                                           
28 http://www.turkcebilgi.com 
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1945  Yirde gökde oldurur 

Rabbü’l-Enâm    Yok 

şerîki yok nazîri Lâ-Yenâm 

Rahman: Allah’ın ismi bütün mahlûkatına, inanana, inanmayana 

merhamet edip nimet bahşeden demektir.29. 

1947  Yirde gökde cümleniñ 

kaydın görür    İsmi Rahmân 

‘âmmeniñ rızkın virür 

3.1.2. Peygamberler 

Hikâye kahramanı Hz. Yusuf’un bir peygamber olması, onun atalarının 

da peygamber olması mesnevide pek çok peygamberden bahsedilmesini 

gerekli kılmıştır. Bu mesnevide peygamberler, daha çok öne çıkan 

özellikleriyle anılmışlardır.   

3.1.2.1. Hz. Âdem 

Hz. Âdem ilk insan, ilk peygamber ve aynı zamanda insanlığın ortak 

atasıdır. Mesnevide, Âdem’in yaratılışı, meleklerin ona secde edişi, cennete 

girişi, Havva ile buluşması, onlardan insanların türemesi, insanın dünya 

mihnetini omuzlaması ve Âdem’in bin yıl yaşaması gibi yönlerle anılmıştır. 

1952 Âdemi halk eyleyüp virdi vücûd    Pes melekler 

kıldılar aña sücûd 

1953 Girdi cennet içine zevk eyledi    Halk idüp Havva 

ile çift eyledi  

1954 Hâsılı söz geldi anlar fâniye   

                                                           
29 www.diyanet.gov.tr/turkish/dinikavramlarıoku.asp 
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   Nâs türeyüp Hâlıkı tanıya 

1955 Cennet içre ni‘meti bulmış iken    Sermedî 

lezzetlere dalmış iken 

1956 Geldi bu fânîde gördi zahmeti   

  Düşdi boynuna cihânıñ mihneti 

1957 Ol cefâkâr taşın aldı boynuna   

   Bir ağırlık çökdi anıñ aynına 

1958 Hak Te’âlâ tağlara emr eyledi   

  Korkdı anlar almayup gayr eyledi 

1959 Çünki Âdem cenneti görmiş idi   

   Ol hisâbsız ni’mete irmiş idi 

1960 Hîç unutmaz idi Hakkın ni’metin    Bu sebebden aldı 

dehrin mihnetin 

1961 Ya’nî varup cenneti görmek içün   

   Hakkıñ ol dîdârını irmek içün  

1962 Dehr içinde sürdi ol biñ yıl ‘ömür   

  Hak Te’âlâdan aña geldi emir 

1963 Gitdi uhrâ mülkine kıldı vefât    Kim ki geldi bu 

cihâna oldı mât 
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3.1.2.2. Hz. İbrahim 

Hz. İbrahim, Âdem’in neslinden gelmektedir. O, oğlu İsmail’i Allah 

yolunda gözünü kırpmadan kurban etmeye adamıştır. Bu mesnevide Hz. 

İbrahim, Nem- 

rut’la savaşı, ateşle imtihanı, oğluyla imtihanı, sabrı, belalara karşı koyuşu ve 

Allah dostu olması yönleriyle anılır. 

1964 Âdemiñ neslinden İbrâhîm Halîl   

   Geldi yirler yüzine dost-ı celîl 

1965 Cenk idüp Nemrûd la’în kallâş ile   

 Hak Te’âlâ sınadı âtâş ile 

1966 Virdi kendini belâlar okına   

   Haşre dek dillerde nâmı okuna 

1967 Sabr ile oldı Te’âlâya halîl    Sabr ile 

sevdi anı Hayyü’l-Celîl 

 277 Didi ey oğul seni kurbân idem   

  Emr-i Hakdur sen baña itme sitem 

1970 İki oldı oğlı anıñ nâmudâr   

   Birisini Tañrıya kurbân adar 

1971 ‘Işk-ı Hakdan gelmedi acı aña    Hak Te’âlâ 

indürüp koçu aña 

1972 Hîç birisi bu cihânda gülmedi   

  Hakdan özge gayrı nesne bilmedi 

1973 Kıldı âtâş ile Mevlâ imtihân   



BAYBURTLU AĞLAR İRŞÂDÎ BABA 

- 178 - 

   Kavmi ile çekdiler çok imtinân 

3.1.2.3. Hz. İsmail 

Hz. İsmail’de bu mesnevide, babası tarafından kurban edilmesi olayıyla 

anılır. Hz. İbrahim, beline bağladığı kayış kuşağı açarak İsmail’in ellerini bağlar. 

Bu kuşak, babadan oğula devrederek gelip halası tarafından Yusuf’un beline 

bağlanan kuşaktır. Aynı zamanda, Yusuf’un hırsızlıkla suçlanmasına sebep olan 

kuşaktır. Şair, kuşağın kaynağını belirtmek için olay içinde olay anlatma yolunu 

seçmiştir. Mesnevide, İsmail’in adı, kendisine kurbanlık “koç” geldiğinin 

belirtildiği bir yerde geçer, fakat onun “kurban olma” hikâyesi anlatılır. İsmail, 

kurban kesilme anında bile babasına zahmet verme, ona âsi olma endişesi 

taşımakta ve bu zahmeti en aza indirmek için ellerinin bağlanmasını 

istemektedir. 

279 Sen urı tur ellerimi bağlağıl  

   İster isen sabr it ister ağlağıl 

280 Bu husûsda merhamet itme baña  

 Zahmet idüp olmayam ‘âsî saña 

 1933 Cihâna kim gelürse ol olur fân  

  ‘Ammim İsmâ’île koç geldi kurbân 

281 Çün kayışdan bir kuşakı var idi  

 Ol mübârek béline bağlar idi 

282 Açdı ol kuşakı anı bağladı   Hep 

melekler hû çeküben ağladı 

283 Çekdi fi’l-hâl ol bıçakı kesmedi  

   Rûzigârı üzerine esmedi 
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284 Pes bıçakın bakmadı ağazına   Çaldı üç 

kerre anıñ boğazına 

285 Urdı taşa iki pâre oldı taş  

  Ol mübârek gözlerinden akdı yaş 

286 Ol bıçak hîç gelmedi acı aña  

  Hak Te’âlâ gönderüp koçu aña 

3.1.2.4. Hz. İshak 

İshak, mesnevinin ana karakterlerinden biridir. Hikâyenin başında yer 

alır. O, İbrahim peygamberden sonra Kenan (Filistin) ilinin peygamberidir. 

Oğullarından İys’in kendisinden sonra peygamber olmasını ister, ama Yakup ve 

annesinin hilesi bunu engeller.  

10 Gitdi İbrâhîm Nebî ol yüzü ay   Geldi 

İshâk yiryüzüne basdı pay 

11 Çün nübüvvet şartını kıldı edâ  

   Ken’ân iline nebî kıldı Hudâ 

12 Şer’-i İbrâhîmi kurdı ey ‘azîz   İki oğlı 

toğdı aneden ikiz 

13 İbtidâ toğana İshâk ‘İys diyüp  

  Soñra toğanıñ adın Ya‘kûb diyüp 

 27 Tut bu sözüm sen boğazla bir koyun  

   ‘İysin hakkında idelim bir oyun 
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 39 Kim getürdi ise biryânı baña  

   Sen nebilîk hil’atın giydür aña      

3.1.2.5. Hz. Yakup 

Hz. Yakup, hikâyenin başkahramanlarından biridir. Annesiyle birlik olup 

hile yaparak İys’in hakkını yemiş ve babası İshak’tan nübüvvet duasını alarak 

peygamber olmuştur. Yakup, Kenan’da çobandır. Yakup’un en belirgin özelliği 

evlat acısıyla ciğeri dağlanan bir baba oluşudur. O, bu duruma sabretmek 

gerektiğinin, bunun Allah’tan gelen bir imtihan olduğunun bilincindedir. 

399 Çünki Ya‘kûb bu kelâmı söyledi   

  Hâlıka hamd eyleyüp sabr eyledi 

400 Pes bu âyetden murâd sabr-ı cemîl 30  

 Ağlar ammâ savtını eyler kalîl 

3.1.2.6. Hz. Yusuf 

Hz. Yusuf, hikâyenin başkahramanıdır. Güzelliğin sembolü olan Yusuf, 

doğumundan ölümüne kadar bütün yönleriyle ele alınır ve işlenir.  

3.1.2.7. Hz. Yunus 

Hz. Yunus’un, tevhit bölümünde adı geçer. Aşk ile suda yüzdüğü 

özelliğine işaret edilir. 

 6 ‘Işk ile İbrâhîm atıldı oda   

  ‘Işk ile Yûnus Nebî [y]üzdi suda 

                                                           
30 Bir de gömleğinin üzerine sürülmüş yalan bir kan ile geldiler. Babaları, “Hayır, nefisleriniz sizi 

aldatıp bu işe sevk etmiş; artık bana düşen güzel bir sabırdır. Sizin bu saydıklarınıza karşı, 

yardımına sığınılacak ancak Allah’tır” dedi. (Yususf Suresi, 18. Ayet.) 
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3.1.2.8. Hz. İdris 

Hz. İdris de tevhit bölümünde sayılan peygamberler arasında yer alır, aşk 

sayesinde cennete kavuştuğu belirtilir.  

 5 Her kemâlât ‘ışk ile olur inan  

   ‘Işk ile Hak İdris’e virdî cinân  

3.1.2.9. Hz. Musa 

Hz. Musa, tevhit bölümünde zikredilirken “asa’sı” ile anılır. 

7 ‘Işk ile hem virdi Mûsâya ‘asâ  

  Bahr içinde gark olup ehl-i ‘usâ 

8 ‘Işk ile nûş itdi Hızr Âb-ı Hayât  

  Tâ ilâ yevmi’l-kıyâm görmez memât 

3.1.2.10. Hz. Muhammed (S.A.V.) 

Hz. Peygamber’den dolaylı söz edilir. Hz. Muhammed’in, ahir zamanda 

geleceği, onun şeriatının kıyamete kadar gideceği haber verilir. Hz. 

Peygamber’in ümmetinin dünyayı kaplayacak çoklukta olacağı ifade edilerek, 

ins ve cinnin de peygamberi olacağına vurgu yapılır. 

1592 Didi Ya‘kûb gelecekdür Muhammed   

   Anıñ şer’i olısardur mü’ebbed 

1593 Te’âlâ’llâh anı mahbûb idiser   

   İlâ yevmi’l-kıyâm şer’i gidiser 

1594 Melâ’ikler anı söyler lisânda   

  Gidüp bizler gelür âhir zamânda 
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1595 Anıñ ümmetleri tuta cihânı   

   İdeler Hâlıkı tesbîh dihânı 

1596 Kamu inse vü cinne göndüre Hak    Risâlet tahtı üzre 

kondura Hak 

3.1.3. Halifeler 

Peygamberin vefatından sonra onun vekili, müslümanların din ve devlet 

başkanıdır. Seçimle başa gelenler Ebûbekir, Ömer bin Hattab, Osman bin 

Affan ve Ali bin Ebu Talib’dir. (632-661).31 

3.1.3.1. Hz. Ömer 

Halife Ömer’dir. Mesnevide ondan dolaylı söz edilir. Yusuf kıssasının 

nüzulü anlatılırken; Ömer’in huzuruna bir cemaatin gelip Yusuf kıssasını 

sorması üzerine; Ömer’in de bunu peygambere sorduğu anlatılır. Daha sonra 

Cebrail gökten iner ve kıssayı anlatır.  

328 Îmâm-ı Fahri Râzîden rivâyet  

  ‘Ömer katına gelmiş bir cemâ’at 

329 Berâber gelmiş idi Ka‘bu’l-ahbâr  

 Bilüp Tevrâtı çok itmişdi tekrâr 

330 ‘Ömer fi’l-hâl saçup akı karadan  

 Biri açdı bu kıssa’ı verâdan 

331 Didi Tevrât içinden Hak buyurdı   Bu 

sergüzeşti Mûsâya tuyurdı 

332 Letâfetlü garâ’ib bir hikâye  

                                                           
31 Süleyman Uludağ, İslam Ansiklopedisi, c. 15. s.299-300. 2014. 
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   N’içün bildürmedi sâhib-livâya 

333 ‘Ömer destûr virüben söylediler  

   ‘Ale’l-icmâl anı nakl eylediler 

3.1.4. Melekler 

Allah’ın nurdan yarattığı ve istedikleri şekle girebilen, daima ibadet eden 

günahsız varlıklardır. Bunlardan 4 tanesi büyük melek olarak anılır: Cebrail, 

Mikail,  

İsrafil ve Azrail’dir.32 

3.1.4.1. Cebrail 

Cebrail/Cibril, mesnevide kritik zamanlarda ortaya çıkar ve olaya 

müdahale eder. Kahramanlara bazen yardım ederek bazen ikaz ederek bazen 

de haber getirerek olayların seyrini değiştirir. 

Malik, su almak için kuyuya kovayı salınca Cebrail, Yusuf’a ipten tutarak 

kuyudan çıkmasını tavsiye eder. 

416 Girdi Cebrâ’il kuyudan 

içerü    Oldı Yûsuf anuñ 

ile rû-be-rû 

417 Tut bu ipden yukaru eyle 

tulû’  Adı şânıñ ‘âleme bulsun 

şuyû’ Cebrail, Yusuf’u teselli 

eder: 

                                                           
32 Ali Erbaş, İslam Ansiklopedisi, c.29, s. 36-37. 2014. 
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484 Yûsufıñ kalbin tesellî eyledi   Döndi 

andan işbu sözi söyledi  

485 Didi Cebrâ’il aña sâhib-kemâl  

  Bir gün aynaya bakup gördiñ cemâl 

Yusuf, kurtuluş sebebi olarak sakiye bel bağlayıp yanlışa düşünce, Cebrail 

onu uyarır: 

1034 Didi Cibrîl bilürsin anı erham  

   Olur mu derdiñe ol sâkî merhem 

Zeliha, yeni yaptırdığı göz kamaştırıcı sarayında Yusuf’a yakınlaşma 

teklifinde bulunur. Yusuf, nefsine yenik düşme, teklifi kabul etme 

noktasındayken, birdenbire karşısında babası Yakup’u görür. O, Yusuf’u ikaz 

ederek peygamberliğin tehlikeye düşeceğini söyler. Ardından Cebrail, Yusuf’a 

seslenerek; nefsine uymamasını, bu davranışın nesline yakışmayacağını, 

peygamberlik mesleğine mani bir durumun söz konusu olacağını hatırlatır. 

792 Çü fermân aldı sâdır oldı   

  Hem-ân-dem Cebrâ’il Yûsufa geldi 

793 Didi Cibrîl amân nefsiñe uyma  

  Peygamber meslekinden girü kalma 

794•  Seniñ nesliñe bu iş 

yakışır mı?   Halîlu’llâh buña 

râzî olur mı? 
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795  Yanaşdı Yûsufın 

Cibrîl yanına   Vurup bir kez 

perini arkasına 

Yusuf’a Allah’ın selamını ve Zeliha ile görüşmesi buyruğunu getiren de 

Cebrail’dir. 

1355 Emr idüp Cebrâ’ile Allâhu Hâd  

   İndi yirler yüzine açdı kanâd 

1356 Didi Cibrîl Hak saña kıldı selâm  

 Var Zelîhâ ile eyle hoş kelâm 

3.1.4.2. Diğer Melekler 

Yusuf ile Yakup’un kavuşmasını melekler bile seyre dalarlar. Bunlar 

isimsiz bütün meleklerdir. 

2168  Melâ’ikler dahi çün 

turdı seyre  İki hasret 

biri birini göre 

3.1.4.3. Şeytan 

Şeytan, mesnevide; Lâin ve İblis adlarıyla da anılmaktadır. O, diğer bütün 

Yusuf ile Zeliha mesnevilerinde olayların akışını olumsuz yönde etkileyen 

yönlendirici bir fonksiyona sahiptir. Şeytan ile Cebrail iki zıt kutubun (iyilik ve 

kötülük) temsilcileridir. Şeytan, hikâye kahramanlarının içlerine vesvese 

düşürerek, önemli karar anlarında onları olumsuz tutum takınmalarına ikna 

eder. Bu mesnevide ilginç olan, Şeytan’ın, direkt olarak böyle bir işlevi yerine 

getirmemesidir. Şeytan’dan dolaylı söz edilerek; Şeytan’a uymayın; o, sizi doğru 

yoldan ayırır şeklinde bahsedilmektedir. 
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261  Zîrâ şeytân ulu 

düşmândur kula    Koymaz 

insânı gide toğrı yola 

359  Uyup şeytâna anı 

öldürürüz    Hakka Kâbil 

gibi ‘âsî oluruz 

Yukarıdaki beyitlerde de görüldüğü gibi; Şeytan, bu mesnevide daha çok 

“Şeytana uymayın; o, yoldan çıkarır, size zarar verir” biçiminde tedbir alma, 

uyarılma yönüyle ele alınmıştır. 

3.2. Temalar 
Hikâyede işlenen temalar 14 başlık altında tüm ayrıntılarıyla 

incelenmeye çalışılmıştır.  

3.2.1. Rüya 

Yusuf ile Zeliha hikâyelerinde en önemli temalardan biri rüyadır. Sadece 

Yusuf’un rüyaları değil, Zeliha’nın, Yakup’un, Mâlik Reyyan’ın, Çaşenger’in 

rüyaları kahramanların hayatını etkilemenin yanında bütün bir Mısır halkının, 

Kenanilerin kaderinde de belirleyici ve yönlendirici olmuştur. 

Yusuf’un Rüyası: Ağlar Baba’nın mesnevisinde, Yusuf’un kaderini tayin 

eden gördüğü ve yorumladığı rüyalardır. Bunlardan ilki, güneş, ay ve yıldızların 

kendisine secde etmesidir. Bu rüyanın babası tarafından peygamber 

önsezisiyle yorumu, hem sevinci hem de endişeyi beraberinde getirmiştir. 

Yakup, endişeyi daha önemsemiş olmalı ki, önce Yusuf’u kardeşlerine 

söylememesi konusunda tembihlemiş, sonra rüyasını yorumlamıştır. 

259 Çün sakın kardaşlarına söyleme   

   Hâsılı bir ferde izhâr eyleme 
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260 İşbu rü’yâyı bilüp fikr ideler   

  Havfum oldur kim saña mekr ideler 

 262 Yûsufa vâfir nasîhat eyledi   

  Döndi Ya‘kûb anı ta’bîr eyledi 

Rüyanın kardeşler tarafından duyulması, kıskançlığın hat safhaya 

ulaşmasına yol açmış ve Yusuf’un kuyuya atılmasına sebep teşkil etmiştir. 

 368 Kuyunıñ içine sarkıtdı anlar   

  Behûzânıñ gözinden akdı kanlar 

Yusuf’u kuyudan çıkaran Mâlik İbni Digar, ilgili pek çok hikâyede 

gördüğü bir rüya üzerine kuyu başına gelir. Bu mesnevide, Mâlik böyle bir rüya 

görmemiştir. Mâlik’in gönlüne ilham olmuş ya da bunun tamamen bir tesadüf 

olduğu söylenebilir. Malik, Yusuf’u satın alıp Mısır’a götürmekle onun hayatına 

yeni bir sayfa açılmasına zemin hazırlamış olur. 

Yusuf ’un bir başka rüyası: Yusuf, Şah’ın sözünü dinlemede kararsız 

kalıp Allah’a yalvardığında bir rüya ile önü açılır. 

2145 Tevekkül tâm idüp anda özüni  

   Gelüp ilhâm alup uyku gözüni 

2146 Gelüp tîz bir kişi virdi selâmı İdüp Yûsuf 

ile bir hoş kelâmı 

2147 Didi ulu söziñ itmek gerekdür   Ataña at 

ile gitmek gerekdür 

2148 Ulu sözi tutan olur ulu ol  

   Murâdı ne ise âhir bulur ol 
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Yakup’un rüyası: Yakup, dayısının yanında çobanlık hayatını 

sürdürürken bir gece gördüğü bir rüya üzerine Kenan’a döner ve yönetimi eline 

alır. 

67 Diñle imdi bu kasas oldı 

nice  

  Hâbe varmış idi Ya‘kûb bir gice 

68 Bir melek geldi anıñ 

karşusına   Anı 

tebşîr eyledi ârzûsına 

69 Didi bunda sâkin olma 

‘avdet it   Ehl-i beytin 

ile tur Ken’âna git 

Zeliha’nın rüyası: Zeliha, Mağrip Padişahı’nın dünyalar güzeli tek 

evladıdır.  

553 Bilüp kendini çün irdi kemâle   Olup 

bâliğ dönüp kaşı hilâle 

554 Nazîri yok idi anıñ cihânda  

  Ne Belhde bulunur ne İsfehânda  

Zeliha, mesneviye bir rüya ile dâhil olur. Rüyasında Yusuf’un elinden bir 

“kâse” içer ve “mecnun” derecesinde ona âşık olur. “Bade içme” diye hikâye 

masal ve âşıklık geleneğinde görülen bu motifin, Ağlar Baba’nın mesnevisinde 

de ortaya çıktığı görülmektedir. Rüyada Yusuf, Zeliha’ya kendisini Mısır 

şehrinin pazarında bulabileceğini söyler. Bu rüya, diğer mesnevilerde 

gördüğümüz birkaç tekrarı olan rüyalar zinciri değil, bir defada görülmüş tek bir 

rüyadır. Aşk hastalığıyla günden güne eriyen, benzi solan Zeliha, 

müneccimlere, hekimlere, bilge kişilere rağmen bir türlü iyileştirilemez. Mağrip 

Padişahı, kızının bu durumuna daha fazla dayanamaz ve bizzat girişimde 
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bulunarak Zeliha’yı, memleketinden altı ay uzaklıkta olan Mısır’a, Aziz’e gelin 

gönderir. 

 631  Zelîhâ çün inüp kondı sarâya  

   Yüzin açup bakarlar nûrlu aya 

Zeliha, Aziz’i görür, çirkin bularak beğenmez ve birlikte olmaz. Zira 

rüyasında gördüğü kişi Aziz değildir. Zeliha’nın bu çaresiz durumunda bir dev 

peyda olur ve her gece Aziz ile Zeliha arasına girerek engel teşkil eder. Zeliha 

beklemededir. 

 649 Çünki dîv oldı Zelîhâya siper  

   Biz alak Yûsuf nebîden bir haber 

Çaşengerin ve Sakinin rüyası: Sultana suikast suçlamasıyla zindanda 

yatan iki kişi, Yusuf’a rüyalarını anlatır ve tabir etmesini isterler. Yusuf’un 

yorumunu beğenmeyince de “Biz yalan söyledik, rüya görmemiştik.” derler. 

Yusuf’un tabiri üzere hüküm verilir; çaşenger asılır, saki saraya döner. Saki, 

Yusuf’un keşfine vesile olacak, onu Şah’la tanıştıracak ve Yusuf’un hayat 

akışında yeni bir dönem başlatacaktır. 

Malik Reyyan’ın rüyası: Hükümdarın gördüğü rüyada; yedi semiz öküz 

denizden çıkar, yedi zayıf öküz de veradan iner, zayıflar semizleri yerler. Ayrıca 

kurumuş yedi buğday yanında veradan gelen yedi yeşilbaş sümbülleri açılmış 

buğday gördüğünü söyler. 

1047 Görüp Reyyân düzüldiler sıradan    Yidi aruk öküz 

geldi verâdan  

1048 Za’îf olan semizini yidiler   

   Yidisini yidi fi’l-hâl yidiler 

1049 Dahi gördi kurumış yiddi buğda   
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   Güneş anı kurudup itmiş ağda 

1050 Verâsından görüp buğda yişil baş   

Açup sünbüllerini ol yenür aş 

3.2.2. Aldatma, Hile 

Kahramanlar, amaçlarına ulaşmak için zorunlu hallerde hileye başvururlar. 

Bu hikâyede dört kez hileye başvurulmuştur. 

Birinci hile, İys’e karşı düzenlenen hiledir. İshak peygamberin eşi, oğlu 

Yakup’la birlikte hareket ederek diğer oğlu İys’in peygamberliğini engellemek 

için hile yapar. İys’in getireceği av eti yerine, koyun boğazlayıp İshak’a büryan 

sunmaları bu hilenin özüdür. Anne, İshak’tan sonra peygamber olması için iki 

öz oğlundan birini, diğerine tercih etmekte, İshak’ın isteğine muhalefet ederek 

hile ile kendi isteğini gerçekleştirip Yakup’un peygamber olmasını 

sağlamaktadır. 

27 Tut bu sözüm sen 

boğazla bir koyun  

  ‘Îys’in hakkında idelim bir oyun 

28 Oda asup anı biryân 

idelim   Sofraya 

koyup ber-â-ber gidelim 

29 Ekl idüp ol Hâlıka hamd 

eyleye   Hem 

seniñ’çün ol du’âyı 

eyleye 

İkinci hile, Yusuf’un halasının kemer hilesidir. Yanında uzun süre kalsın 

diye aileye armağan kalan kemeri, uykudaki Yusuf’un beline bağlar ve onu 
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hırsızlıkla suçlar. Böylece dedeleri İbrahim şeriatı uygulanarak Yusuf’un iki yıl 

süreyle halasına köle olması gerçekleşir.  

 295 Ol kuşakı aldı hatun ağladı  

   Yûsufıñ çıplak béline bağladı 

313 Anı çıplak atından bağlamışlar  

   Gice uyku içinde aldamışlar 

314 Görüp Ya‘kûb bu işden oldı gamnâk ‘Akıl anı ider 

miydi hîç idrâk 

315 Turup kız kardaşı didi karındaş  

   Yûsuf sârik olup bize eger baş 

316 Bugün isbât olup sârik ki zîrâ  

   Dedemiziñ şerî’atın it icrâ 

317 Didi Ya‘kûb saña kul oldı Yûsuf  

   Sakın ‘ışkı içün çekme te’essüf 

318 Hem iki yıl esîr gidüp bu şeh-zâd   Dilersin al 

dilersin eyle âzâd 

Hikâyedeki üçüncü hile, kardeşlerin babalarına götürdükleri “kanlı 

gömlek” hilesidir. Yusuf’u kuyuya atan kardeşleri, bir koyun boğazlayıp 

Yusuf’un gömleğini kanına batırırlar ve ağlayarak babalarına giderek: “Yusuf ’u 

kurt yedi.” derler. Yakup, gömlekte diş izleri olmadığını görür ve söylenenlere 

inanmaz. “Yusuf ’u getirin, yoksa size beddua ederim.” der. 
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384  Bir koyun boğazlayup 

yaturdılar    Gömlegini kanına 

baturdılar 

Hikâyedeki dördüncü hile, kardeşi İbn-i Yamin’i yanında alıkoymak için 

Yusuf’un yaptığı hiledir. Buğday almaya gelen kardeşlerini misafir ettiğinde 

düşündüğü hileyi Yamin’e açıklar.“Seni hırsız edip yanımda tutacağım.” der. 

Kardeşlerini üç gün misafir ettikten sonra gerekli buğdayı verir; Yamin’in 

yüküne de altın tası koydurur ve uğurlar. On bir kardeş, iki saat yol aldıktan 

sonra dört yüz atlı yollarını keser, altın tasın çalındığını, yüklerini 

arayacaklarını söylerler. Kardeşler, hırsızlık suçlamasını kabul etmezler. 

Soylarından asla bir hırsızın çıkmadığını, tasın herhangi birinde bulunması 

halinde kendi şeriatlarınca o kişinin iki yıl padişaha köle olması gerektiğini 

söylerler. Arama yapılır, altın tas Yamin’in yükünde bulunur, iki yıl kölelik 

cezasıyla tutuklanıp kardeşi Yusuf’un yanına getirilir. 

1718 Çünki anıñ yükini açdı ‘amû    Gördiler 

kim ölçek içinde kamu 

1719 Tîz turup anı giriftâr itdiler   

  Bağlayup şâh yanına götürdiler 

3.2.3. Güzellik 

Yusuf ile Zeliha hikâyesinde işlenen bir başka tema güzelliktir. Yusuf 

peygamberin gelmiş geçmiş en güzel erkek olduğu bilinmektedir. Mesnevide, 

bu güzelliği verenin Allah olduğuna sıkça vurgu yapılır. Malik, onu kuyudan 

çıkarırken görülmemiş bu güzelliği şu mısralarda anlatır: 

425 Didiler biz böyle bir hûb görmedük  

  Hîç ‘Arabda böyle mahbûb görmedük 

426 Çeşmi âhû kaşları ‘ayn-ı hilâl  
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   Leblerinden akıyor âb-ı zülâl 

427 Zîrâ bu insân degil belki melek  

   Yir yüzine indürüp anı felek 

428 Gerçi gevher olduğını bildiler   Aldılar yükler 

katına geldiler 

Yeryüzünde bir benzerinin olmadığını ifade eden Zeliha, Yusuf’un 

güzelliğini şöyle dile getirir: 

698 Seniñ ol gözlerin şehlâya 

beñzer  

   Cemâlin nûr ziyâsı aya beñzer 

699 Kıvrulmış kaşların beñzer 

kemâne Gören tersâ gelir 

fi’l-hâl îmâna 

700 Olup koynun içi Firdevs-i 

A’lâ  

   Boyıñ servi senin a’lâdan a’lâ 

701 Açılmış gonceye beñzer 

yañakın   Salup ‘ışka beni 

bilür bu hâkın 

702 Çeküp ‘ar’ar gibi eflâke 

dâlin   Deger Mısrı 

yañakındaki hâlin 
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703 Seniñ var mı nazîriñ bu 

cihânda    Mısır ehli seni 

söyler dihânda  

Fiziki güzelliklerinin sayılıp dökülmesi üzerine, Yusuf, bunun geçiciliğini 

ve faniliğini hatırlatır.  

706 Çeküp bir âh didi kim ey Zelîhâ  

   Olup fânî bozulur şekl-i sîmâ 

707 Bu kez men yüzimi beñzetdiñ aya  

   Boyım servi kaşım kurulu yaya 

708 Olup gögsüm karıncalar yuvası  

  Vücûdım mahv olup toprak gıdâsı 

Zeliha’nın kadınlar tarafından kınanması sonucunda kendi haklılığını 

göstermek için çağırdığı saray kadınları, Yusuf’u ilk gördüklerinde çarpıldıkları 

güzellik karşısında ellerini doğramışlardı. Bunun bir kul değil, ancak bir melek 

olabileceğini belirterek, Yusuf’un güzelliğini şöyle tasvir ederler: 

869 Ki yâ hâşâ didiler görmedik hûb  

Beşerde hîç olur mu böyle mahbûb 

870 Didiler bu melek mi yohsa perî   Misal yokdur devr-i Âdemden 

beri 

871 Cemâlini görüp mest oldı anlar  

   Kesüp bıçak ile ellerin anlar 

872 Çü zandılar güneş doğdı cebelden   Oluk gibi akup kanları 

aldan 
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873 Benî Âdemde olmaz böyle bir kul   Melekdür yâ semâdan inmedür 

ol 

874 Melekdür bu didiler degil insân   Dahi Hakkına nâzildür bu 

Kur’ân 

875 Zanarsın ki güneş doğdı sehâbdan   Gören gözler kamaşdı 

âfitâbdan 

876 Yer ehlinden olur mı böyle bir kul   Semâdan yâ felekden inmedür 

ol 

877 Ne hoş kılmış bunı Perverdigâr   Nezâket bâğınıñ mürg-i bî-

kârdan 

878 Hümâ peri gibi per bu[k]ağı   

   Buña şimdi lâzım cennet otağı 

879 Üşütmüş mâhınıñ bedr ayıdur bu Semâlarda melekler şâhıdur bu 

880 Degildür yir yüzinde böyle insân  

  Perî cinde bulunmaz böyle bir cân 

881 Bunı gören kişi hîç kul sanur mı  

   Cemâline bakan göz usanur mı 

883  Benî Âdem olur mı 

böyle mahbûb   Cihâna 

gelmemişdür böyle bir hûb 



BAYBURTLU AĞLAR İRŞÂDÎ BABA 

- 196 - 

888  Zelîhâ çün bakar 

parmaklarına   Ta’accüb eyledi 

tırnaklarına  

3.2.4. Kıskançlık/Çekememezlik 

Kardeşler, Yusuf’u kıskandıkları, çekemedikleri için ortadan kaldırmak 

isterler. Onlar, babalarının eşit davranmadığını, kendilerini yeterince 

sevmediğini, Yusuf’a ayrıcalık tanıdığını belirtirler. Kardeşler, “Hele bir de 

Yusuf, sultan olursa; herkes ona biat eder, bizim yüzümüze kimse bakmaz.” 

derler. On kardeşin aralarında uzunca tartıştıktan sonra verdikleri karar Yusuf’u 

katletmektir. Bu karar, kıskançlığın boyutunu göstermesi açısından ilginçtir. 

Ayrıca çekememezliğin, kardeş bile olsa insanı ne kadar yanlışlara 

yönelteceğinin önemli bir örneğidir. 

131 Didiler babamuz hîç bizi 

sevmez   Bizi Yûsuf gibi 

görmege ivmez 

132 Gice gündüz anuñla ider 

ülfet  

   Bize oğul didigi dilde sûret 

133 Kuşadur egnine dürlü 

libâsı Bizi satsa satun alur 

‘abâsı 

134 Aña nisbet bize itmez i’âne  

 Yûsuf ger sultân olursa 

cihâna 
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135 Şerî’at bâbını açup gider 

düz  

   Cihânıñ küllisi aña tutar yüz 

136 Olup sultân kalur ‘işretde 

demde   Hakîr olup 

kaluruz biz ‘ademde 

137 Alup anı ırak seyre gidelim  

   Varup sahrâ içinde katl idelim 

3.2.5. Ayrılık 

Hikâyenin başında meydana gelen Yakup ile Yusuf’un ayrılığı, sıradan bir 

ayrılık değil, adeta bir koparılmadır. Yakup’un, çok sevdiği ve kaybetme 

korkusu içinde olduğu Yusuf’undan ayrı bırakılmasıdır. 

115  Kalblerinden şefkâtin 

aldı Hudâ    Yûsufı 

Ya‘kûb’dan itdiler cüdâ 

Tam kırk yıl süren bu ayrılık Yakup’u gözlerinden etmiş ve ömrünü 

hüzünle geçirmesine sebep olmuştur. 

3.2.6. Sabır 

Mesnevideki önemli temalardan biri de sabırdır. Hikâyenin içinde, biri 

Yakup’un sabrı, ikincisi Yusuf’un sabrı olmak üzere iki büyük sabır örneğinden 

bahsedilebilir. 

Kardeşleri, Yusuf’un kurt tarafından yenildiğini söyleyip kana bulanmış 

gömleğini Yakup’un eline verdiklerinde; Yakup, sonsuz bir yürek yangınlığına 

ve dayanılmaz acısına rağmen Hâlık’a hamd edip kendisine de sabır telkin 

eder. İlgili ayetten murat “Artık bana düşen ‘sabr-ı cemil’dir.” der.  
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399 Çünki Ya‘kûb bu kelâmı söyledi    Hâlıka hamd 

eyleyüp sabr eyledi 

400 Ağlar ammâ savtını eyler kalîl  

  Pes bu âyetden murâd sabr-ı cemîl 

Ağlar Baba, hikâyenin akışı içinde yeri geldikçe araya girerek Yusuf 

suresinin ilgili ayetlerini zikreder ve bu ayetlerin tefsiri diyebileceğimiz 

anlatılar sunar. Sabır üzerine söylediği şu beyitler bunun örnekleridir: 

401 Her kemâlât sabr ile olur velî   

   Her bir ‘ârif bu söze didi belî 

402 Sabr ile irdi iren maksûdına   

   Sabr ile irdi iren ma’bûdına 

403 Dâ’imâ alur seni Hakdan yaña   

   Sabr ile şeytân zafer bulmaz saña 

404 Enbiyâlar buldı devlet sabr ile    Evliyâlar buldı 

ref’et sabr ile 

Sabır üzerinde duran şair, “Rical’ül Gayb”33 konusunu da hatırlatarak 

anlatımını güçlendirmektedir. “Rical’ül Gayb” âlemde tasarruf sahibi gizli ve 

aşikar veliler topluluğudur.  

405 Erba’inler buldı celvet sabr ile   

  Gayb erenler buldı lezzet sabr ile 

                                                           
33 Bk. http// iyibiryer. Ilogcu.com. Allah’ın görünmeyen erleri, Budelâ 40 kişi, Umena, 7 kişi, Hulefâ 

3 kişi, Kutup 1 kişidir. Geniş bilgi için bak: Süleyman Uludağ, İslam Ansiklopedisi, c.35, s.81. 

2012.  
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406 Sabr ile hem yediler oldı ulu    Üçler oldı sabr ile yüzi 

sulu 

Mesnevide, Yusuf’un hem kardeşlerinin yaptıklarına, hem de Zeliha’nın 

baskılarına, oyunlarına, tuzaklarına sabretmesi diğer dikkate değer bir noktadır.  

3.2.7. Aşk 

Yusuf ile Zeliha hikâyesinin ana teması aşktır. Zeliha’nın rüyada içtiği 

bade ile başlayan Yusuf aşkı, giderek had safhaya ulaşır ve tahammül edilemez 

bir hal alır. Büyük bir çabanın ve az rastlanan kadın tarafının talebi üzerine 

gerçekleşen evlilikte bir hayal kırıklığı yaşanır; erkeğin, rüyada görülen kişi 

olmadığı anlaşılır.  

634 Bakdı düşde gördigi 

hûrşîd degil   Hak 

yolunı ‘arz iden mürşid 

degil 

635 Yûsufa nisbet aña bakdı 

gözi    Kirpi 

dükkânına beñzerdi yüzi 

Zeliha, Aziz’e asla yakın olmaz. Karamsarlık ve çaresizlik içinde, 

bunalımlı günler geçirmeye başlar. 

636 Didi eyvâh ‘ömrimiz 

gitdi hiçe   Ben aña 

olmam yakın gündüz 

gice 
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637 Çün baña cür‘a viren 

mahbûb degil  

   ‘Işkımın âşüftesi mergûb degil 

Yusuf’un saraya getirilmesiyle; Zeliha’da, parlayan bir saman alevine 

benzer sevincin uzun sürmediği görülür. Yusuf’un peygamber ahlakıyla harama 

yönelmemesi, Zeliha’yı reddetmesi ve ona nasihat etmesi; maddi güzelliğin 

geçiciliği şeklinde ifade edilebilir. 

705 Zelîhânıñ gidüp sabrı muhâli  

   Cevâbına virüp Yûsuf su’âli 

706 Çeküp bir âh didi kim ey Zelîhâ  

   Olup fânî bozulur şekl-i sîmâ 

707 Bu kez men yüzimi beñzetdiñ aya  

   Boyım servi kaşım kurulu yaya 

708 Olup gögsüm karıncalar yuvası   Vücûdım mahv 

olup toprak gıdâsı 

709 Bugün sen bakmağıl bu ağımıza  

   Eser bâd-ı hazân bu bâğımıza 

710 Neler gitdi neler geldi cihâna  

  Uçar bülbül kalur bâğlar vîrâne 

711 Zelîhâ yüzine hîç bakmaz idi   Didigi sözlerine akmaz 

idi  

Ancak Mecnun’la kıyaslanabilecek bir aşkı yaşayan Zeliha’ya bu 

nasihatlerin bir faydası olmaz. 
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712 Nasîhat ‘âşıka hîç kâr ider mi  

   Zelîhâ pes Yûsufdan ‘âr ider mi 

713 Kişi kendü hâline ‘ışkı bulmaz   Başına gelmeyen 

kul ‘ışkı bilmez 

714 Kula ‘ışkı viren Kâdir İlâhdur  

  Ağır batman çekilmez bir silâhdur 

Aşkta, hedefine ulaşmayı adeta yaşamın anlamı haline getiren Zeliha, tüm 

çatışmaların odağında yer alır. Kaybetme korkusu, kavuşamama hırsı, Aziz’e 

karşı sorumluluk, çevre kadınları arasında itibarsızlaşma, kınanma gibi 

olumsuzluklar onu yıldırmamıştır. O, Yusuf’a kavuşmak için maddi manevi 

bütün varlığını ortaya koyduğu gibi Aziz’i ağulamayı bile teklif edecek kadar 

ileri gider ve bu uğurda her fedakârlığı göğüslemeye hazırdır. 

761 Benim sensin ezelden cür‘adârım   Tükendi kalmadı 

sabr [u] karârım 

762 Bugün bir sâ’ilem geldim kapuña  

   İdüp hürmet beni irgür tapuña 

763 Seniñ’çün ben beni bugün bizetdim  

   Yidi yıldur kemâliñi gözetdim  

764 Dilersin hem ‘azîze ağu virem  

  Bugün yarın anıñ kaydını görem 

3.2.8. Üzüntü 

Mesnevide üzüntü teması iki kahraman üzerinden işlenmektedir. Biri 

Yusuf’u kaybeden Yakup’un üzüntüsü, ikincisi Yusuf’a kavuşamayan 
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Zeliha’nın üzüntüsüdür. Yakup, ağlamaktan gözlerini kaybedecek derecede bir 

üzüntü yaşamış ve kırk yıllık ayrılık süresince bu kederi hiç dinmemiştir.  

2062 Didiler kim Yûsufı unut hele   

   Kırk yıl oldı gideli kanden gele 

2063 Bunca yıllar âh çeküp kıldıñ figân   

   Ağlayuban kâmetin oldı kemân 

Zeliha’nın, Yusuf’a kavuşamadığı için çektiği üzüntü de bu temanın diğer 

bir ağırlık noktasını oluşturur. Bu öyle bir derin üzüntüdür ki, dünya güzeli bir 

kadını tanınmaz hale getirir. 

 1264 Gice gündüz oturup ağlar idi   

   Firâkın nârına can tağlar idi 

1306 Vücûdım nâtüvân olup kocaldı   

   Velâkin ser çeküp ‘ışkım yüceldi 

3.2.9. Tutsaklık 

Yusuf, zindana atılır ve orada yedi yıl tutsak tutulur. Yusuf’u zindana 

attıran Zeliha, göreceği eziyetle Yusuf’un kendisine döneceğini ummaktadır. 

Zindan, Yusuf gibi suçsuzların da girebileceği bir yer olmakla beraber, genelde 

hak tanımaz kimselerin bir arada olduğu yer diye tarif edilmiştir. 

917 Döndiler fâhir libâsın soydular  

   Hâsılı zindân içine koydılar 

918 Ya’nî Yûsuf gire zindân içine  

   Göre zahmet nâdim ola suçına 
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919 Gerçi ol zindânda mahbûs çok idi   Hakkı bilür bir 

kimesne yok idi 

3.2.10. İmtihan 

Dünya bir imtihan yeridir. İnsan dünyaya imtihan için gelmiştir. 

Peygamberler dâhil herkes bir imtihana tabi tutulur. Hikâyede çeşitli olaylar 

vesile kılınarak, insanın vermekte olduğu imtihanda başarı sağlamasının esas 

olduğu belirtilir. Hz. İbrahim’in Nemrut ile Hz. Yakup’un, Yusuf ile imtihan 

edildiğine işaret edilerek bunlardan ibret alınması öğütlenir. İbret, görülenden 

elde edilecek bilgi ile görülmeyenin bilgisine ulaşmak anlamını taşır. Bu açıdan 

bakıldığında hikâyedeki şahıslar ve olaylar, insanlığın ahlakî, dinî ve sosyal 

olayları kavrama ve yorumlamasında birer sembol konumundadır. Aslolan bu 

sembollerden hareketle imtihanı unutmamaktır. 

122 Biñ bir adlu Zü’l-kemâl 

Bârî Hudâ   Kıldı 

İbrâhîm içün oda nidâ 

123 İmtihân idüp anı âtâş ile  

  Ceng idüp Nemrûd la’în kallâş ile 

124 Çekdi Ya‘kûb oğlı içün 

imtinân    Kıldı Yûsuf ile 

anı imtihân   

  

126 Leyki biz ol cilve’i fark 

itmezüz   Sun’-ı Sâni’ hikmetine 

yitmezüz 
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127 Akıl isen bu sana ibret 

yeter   Çok derinden söylesem 

fikrim yeter 

128 Anlayana savı-ı zenbûr 

oldu sâz   Anlamayan kula 

azdur tablıbâz. 

129 Derdi Hakdan bizlere 

tuhfe bileñ   Mâverâdan nahn 

olan fîye geleñ 

3.2.11. Pişmanlık 

Mesnevinin, çok baskın olmamakla beraber üzerinde durduğu 

temalardan biri de pişmanlıktır. Hikâyenin başlarında kuyuya atılan Yusuf’un 

yanına gelen Cebrail, üzülmemesini, kardeşlerinin birgün bu yaptıklarına 

pişman olup kendisine gelip af dileyeceklerini haber verir. 

374 Sana gardaşların ittiklerinden  

   Atub suya, dönüb gittiklerinden 

375 Olup nâdim saña bir gün gelürler  

  Tapuñda hor [u] ser-gerdân olurlar  

Bir başka pişmanlık, Zeliha’nın pişmanlığıdır. Aziz ile evlendiğinde 

aradığını bulamamaktan kaynaklanan bir pişmanlıktır. 

1191  ‘Azîz karşuma geldi 

sanki düşmân    Ben itdigim işe 

oldum pişimân  

Hikâyenin sonuna doğru Yusuf, kardeşlerinin yaptıklarını kendilerine 

hatırlatınca; onlar, gözyaşı dökerek pişman olduklarını söylerler. 
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Pişmanlıklarının nişanesi olarak her biri ayrı ayrı gelir, Yusuf’tan özür diler. 

Yusuf, bir peygambere yakışır eda ile kendisi affettiği gibi Halik’ten de 

kardeşlerini affetmesini ister. O, “Affetmek Allah’ın şanındandır.” der. 

2019 Didi ben Yûsuf Yemen kardaş 

baña    Sâbıkâ siz kim 

kıldıñız iş bana 

2020 Dizleriniñ üzerine çökdiler   

 Gözlerinden kanlu yaşlar 

tökdiler 

2021 Didiler kim biz günâhkâruz 

kamu   

   Bildik ol yazduğumuzı ey ‘amû 

2026 Diñle imdi Yûsufıñ kardaşları   

 Gözlerinden akıdurlar 

yaşları 

2027 Her birisi geldi ‘özrin diledi   

Döndi anlar bu kelâmı söyledi 

2028 Biz seni kılduk atamuzdan 

cüdâ   

   Şimdi geldiñ tapıña olduk gedâ 

2029 Biz seniñ bu hâliñi itdik ‘aceb   

   Leyki bu şâhlıkıña olduk sebeb 
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2030 Didi Yûsuf ey benim 

kardaşlarım    Siz benim 

gözüm gibi sırdaşlarım 

2031 Size ben bugün ‘atâlar 

eyleyem    Suçuñızı 

hâlikımdan dileyem 

2032 Zîrâ Allâh merhamet 

kânıdurur    Kulı ‘afv 

itmek anıñ şânıdurur 

Bu ayrılık tam kırk yıl sürmüş, hikâyenin sonuna yakın baba oğul 

kavuşmuşlardır. Bu kavuşmayı şair; gam kuşunun savuşması, gasvet kervanının 

çekilmesi şeklinde tasvir eder. 

2173 Gelüp Yûsuf atasıyla kavuşdı   

   Uçup gam kuşı bir yana savuşdı 

2174 Kasâvet kârubânı çün çekildi    Örüturup 

Yûsuf atdan egildi 

3.2.12. Kader 

Hikâyede geçen olayların kaderin cilvesi olduğu vurgulanır. Gerek 

karakterler arcılığıyla gerekse şair, doğrudan konuya girerek takdirin Allah’tan 

geldiği ve kulun buna müdahil olamayacağını kesin bir dille ifade eder. 

116 Kul sebebdür takdîr Allâhıñ velî  

   ‘İlm-i gaybe kimseniñ irmez eli 

Eylemin gerçekleşmesinde kul sadece sebep olarak görülür. Zeliha’nın 

iftirası, Malik’in Yusuf’u alması hep takdir-i ilâhî için birer sebeptir. Bu durum, 
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Yusuf’un, Malik’in rüyasını tabir etmesine ve istikbalinin açılmasına vesile 

olmuştur. Tanrının takdirini kimse bilemez. Derdi veren de odur, derman kılan 

da odur, her şey ondandır anlayışı içinde kader algısı verilmiştir. 

117 Sen bu remzi añlayup itme ‘aceb  

 Mısra varmaya kulı oldı sebeb 

118 Tutmasa zindân içinde meskenet  

 Kanda bula idi Yûsuf saltanat 

119 Mâlik anı almasaydı iştirâ  

   Hem Zelîhâ itmeseydi iftirâ 

120 Kim iderdi rü’yânıñ ta’bîrini  

  Kimse bilmez Tañrınıñ takdîrini 

121 Derd viren Allâh durur dermân anıñ   Kul 

sebebdür lütf anıñ ihsân anıñ 

Hikâyenin akışı içinde araya giren şair, kader üzerine birkaç söz edeceğini 

söyler. Şair, Yusuf’u kuyuya atan kardeşlerini kınamamayı salık verir. Kulun 

olup bitenin tümü hakkında fikir sahibi olamayacağını belirterek, kadere rıza 

göstermekten başka yol olmadığını söyler. 

213 Tut bu pendim söyleyem birkaç kelâm Diñleyen 

ihvânıma olsun selâm 

214 ‘Aklın idrâk itmedigin söyleme  

  Ya‘kûbıñ oğulların ta‘ñ eyleme 

215 Dime kemdür Yûsufıñ kardaşları  

   Ana ayru ata bir sırdaşları 
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 220 Kimse bilmez Sâni’in ol sun’ını   

  Kul ne bilsin vech-i hikmet künhini 

3.2.13. Kavuşma 

Yakup’la Yusuf’un kavuşması ve sarılması anında sanki bir ulu divan 

kurulmuştur. Onlar, kırk yıllık ayrılıktan sonra hasretin bittiği yerde sarmaş 

dolaş, yanak yanağa mutlu sona ulaşırlar.  

2175 Açup destin aña Ya‘kûb sarıldı   

 Sanasın bir ulu dîvân kuruldı 

2176 Oğlı ile atası görüşdiler  

   Birbirine yüzlerin sürüşdiler 

Hikâyenin diğer bir kavuşma sahnesi, Yusuf ile Zeliha arasında yaşanır. 

Zeliha’nın, Yusuf’u zindana attırmasıyla başlayan ayrılık, on sekiz yıl sonra 

kavuşma ile neticelenir. 

 1414 İkisini birbirine virdiler  

  Ruy-ı handân hoş murâda irdiler 

3.2.14. Ölüm 

Mesnevide ölüm teması beş yerde işlenmiştir. Bunlardan ilki Yusuf’un 

halasının ölümüdür. Hatun kişinin, eceli gelince dünyaya gözlerini yumduğu 

şeklinde sadece haber verilerek geçilir. 

321  Gidüp hatun 

bekâya tutdı yüzi   Ecel 

geldi fenâdan yumdı gözi 
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İkinci ölüm Aziz’in ölümüdür ki, o da yalnızca haber verilerek geçilir. 

Hiçbir ölüm merasiminden, ayinden bahsedilmez. Ölümle birlikte ölenin 

adının, sanının dünyadan silindiği, adeta hiçliğe karıştığı görülür. 

1240 Fânî dünyâ kaddini kıldı kemân   

 Yumdı göziñ gitdi uhrâya hemân 

1241 Adı sanı oldı dünyâdan nihân   

  Memleket Yûsufa kaldı ol zamân 

Üçüncü ölüm, Mâlik Reyyan’ın ölümüdür. Hikâyenin sonuna yakın 

Yakup’un davetiyle iman eden Şah’ın sonrasında öldüğü duyurulur. Bu ölümün 

ardından da hiçbir törenden söz edilmez. 

2202 Şâhıñ etbâ’ı dahi geldi bile   

   Sun’-ı Sâni’ hikmetini kim bile 

Dördüncü ölüm, hikâyenin başkahramanlarından Yakup’un ölümüdür. 

Hikâyenin sonunda 147 yaşında öldüğü belirtilir. Ölümün Hak’tan geldiğini, 

buna karşı insanın çaresizliğini ifade eden Yakup, ölüm öncesi Yusuf’a vasiyette 

bulunur. Yakup, tabutunun bir deveye bindirilerek Kenan’a götürülmesini ve 

atası İshak’ın yanına defnedilmesini ister. 

2205 Geldi anıñ va’desi oldı tamâm   

   Yûsufı kıldı vasî ol gün îmâm 

2206 Didi oğlum çünki ben medfûn olam    Emr-i Hakdan 

gerçi geldi ne kılam  

2207 Sen benim bu pendimi eyle kabûl   

Ben seniñ çok mihnetiñ çekdim oğul  

2208 Bir deveye sen beni bindüresin   

  Tâbûtıyla Ken’âna göndüresin 
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2209 Şâm turâbında varup maksûd bulam   

  Atam İshâkıñ yanında defn olam 

2210 Gitdi Ya‘kûb bu cihânı bildi fân    Hak Te’âlâ 

hazretine virdi cân 

Beşinci ölüm, Yusuf’un ölümüdür. Babasının ardından Rabb’ına dua 

eden Yusuf, saltanatından el çekerek, “salihlere” katılmak üzere bu cihandan 

göçeceğini bildirir. 

2213 Didi yâ Rab saltanat virdiñ baña   

  Bu cihândan el çeküp geldim saña 

2214 Hem dahi düş ta’biriñ virdiñ baña    Fazl [u] lutfıñdan 

‘atâ kıldıñ baña 

2215 Var idüpsiz gökleri hem yirleri   

  Tâc [ü] tahtı terk idüp döndüm beri 

2216 Eyle İslâm yolı ile mât beni   

   Zümre-i sâlihlere sen kat beni 

2217 Tâc [ü] tahtı terk idüp bildi ‘abes   

   Ahret menzîline kıldı heves 

2218 Ol dahi gitdi cihândan turmadı   

  ‘Âkil olan bunda mesken kurmadı 
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4. AĞLAR İRŞÂDÎ BABA’NIN YUSUF İLE 

ZELİHA HİKÂYESİNDE SOSYAL HAYATA 

AİT ÖĞELER VE TABİAT UNSURLARI 

4.1. Yönetim 

Mesnevide Mısır’ı yöneten en üst düzeydeki kişiye “Şah”, “Melik”, 

“Sultan”, “Padişah” isimleri verilmektedir. Bu kişi ülkenin hâkimidir ama 

ortalarda çok görülmez. İktidarını büyük ölçüde “aziz” denen hazinedarına 

devretmiş durumdadır.  

609 Velî sultân severdi anı gâyet   

   Hükûmâtı aña virdi tamâmet 

610 Aña teslîm idüp her bir umûrı   

 Göre dâ’im ayakaltında mûrı 

Yönetimde çok önem arzeden, içinden çıkılmaz durumlarda Şah’a 

danışılır ve yönlendirmesine göre uygulama yapılır. Şah’ın bilge kişiliği, önemli 

olaylarda verdiği isabetli karar ve yönlendirmeleri de dikkate şayandır. Malik-i 

Reyyan adını taşıyan bu Şah, Yusuf’la daha ilk karşılaşmasında ondaki cevheri 

fark etmiş ve onu kendisine vezir yapmayı düşünmüştür. O, rüyasını 

yorumlattığı Yusuf’a, kıtlığa karşı nasıl tedbir alacağını sormuş, aldığı cevaptan 

tatmin olarak Yusuf’u hazinenin başına getirme kararı almıştır. 

Şah’ın yanında müneccimler ve akıl sahipleri diye adlandırılan 

danışmanlar ve emrinde sayısız asker, devlet işlerini yürüten memurlar 

bulunmaktadır. 
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Kölelik düzeninin devam ettiği, kölelerin sadece hizmet üreterek 

efendilerine, yönetime bağlı kaldıkları görülür. “Gulam” veya “kul” denilen bu 

köleler, sıradan işlerin görülmesinde kullanılmaktadır. 

4.2. Askerlik 

Mesnevide, gerek saray güvenliğinin sağlanması, gerekse kıtlık 

zamanında yağmaya meydan vermeden gıda dağıtımının sağlıklı bir şekilde 

yapılabilmesi için güvenliğin ön planda tutulduğu görülüyor. Bu güvenliği; 

düzenli bir yapısı olduğu anlaşılan güvenlik güçleri sağlamaktadır. Olay akışında 

asker, leşker, çeri, bölük, tabur terimleri sıkça kullanılmaktadır. Ayrıca 

hikâyede geçen Sultan’a suikast olayı da gösteriyor ki Mısır’ın içerde ve dışarda 

düşmanları vardır. Hatta bu dış düşmanlar, Mısır’a savaş açmış, ancak başarılı 

olamamışlardır. Bu dış ve iç tehlikelere karşı Mısır’ın, sayısı kalabalık, düzenli 

bir asker varlığından söz edilebilir.  

2153  Çeküp taburını oldı 

revâne    Sadâlar hây[u] huy 

toldı cihâne 

 2161 Velî gâyet hisâbsız leşkeri var   

   Mısır ülkesiniñ çok kişveri var 

 1766 Çün buyurdı bindiler on biñ çeri   

   Âhen ü pûlâd giyinmiş her biri  

2164  Gelüp leşker hemân 

Ya‘kûbı gördi    Çekildi cümlesi 

ayruca turdı 
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Mesnevide savaş sahneleri verilmiş, bu arada kullanılan silahların 

isimlerine değinilmiştir. Bunlar; kalkan, gürz, cevgan, altın cevgan ve tir (ok) 

dir.  

 1457 Ba’zısı béline kalkan bağladı   

  Ba’zı kından gürzin alup yağladı 

1491  Çâvuşı hem kırk idi 

çevgân ile    Enderûn olan 

hisâbın kim bile 

1638  Hep kızıl altun olup 

çevgânları    Şâh katına 

okudılar anları 

4.3. Hukuk 

Mesnevide, Kenanilerin İbrahim şeriatına göre bir hukuk düzeni 

uyguladıkları görülür. Hırsızlık yapan kişinin, mal çaldığı kişiye iki yıl 

kölelikle cezalandırılması bu şeriatın gereğidir.  

1714  Kim ki sârik oldı yoldan 

ol döne    Pâdişâha kul ola iki 

sene 

1735 Siz didiñiz her kim ol sârik kıla   

   Ol kumâşın sâhibine kul ola 

1736 Ben siziñ şer’iz ile hükm eyledim   

 Sârikin oldur cezâsı söyledim 

Mısır yönetiminin hukukunda da çaldığı malın iki katını sahibine iade 

etmek cezası vardır. 
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1738 Biz Mısır kânûnı üzre 

gidelim    Şâhı böyle 

hükmi kurmış n’idelim 

1739 Kim ki bir dirhem gümiş 

çalar ise   

   Sâhibi arar anı bulur ise 

1740 Sârik olan iki dirhem 

virmeli    Ger dilersiz 

anı böyle görmeli 

Her iki hukukta da zinaya hoş bakılmaz ve teşebbüs eden zindanla 

cezalandırılır. Ayrıca sultana suikast girişiminin “çaşenger” örneğinde olduğu 

gibi idamla cezalandırıldığı görülmektedir. 

1018  Hemân çâşengeri salb 

eylediler    Çeküp kuşlar 

delüp başın yidiler 

4.4.Ticaret 
Mesnevide, ticaret diyebileceğimiz alışverişlerin geneli köle satışlarıdır. 

Yusuf’u kuyudan çıkaran Malik, Yusuf’un kardeşlerine at ve deve yükü atlas ve 

kumaşlarından henüz hiç satamadığını, üzerinde çok parasının olmadığını 

söyler. Onlar, koynundan çıkacak paraya razı olacaklarını söylerler. Malik’ten, 

on sekiz mangır çıkar, kardeşler bunu ikişer ikişer bölüşürler. Malik, satışı bir 

hüccete (satış sözleşmesi) bağlayarak Yusuf’u satın alır. Sözleşmeyi, her bir 

kardeşe imzalatması alışverişlerin sağlam yapıldığını göstermektedir. Malik, bu 

uygulamaları, kardeşlerin satıştan pişman olmamaları, kimsenin kendisini dava 

etmemesi için yaptığını söyler. Kardeşlerin de Yusuf’u; güzelliğine 

aldanılmaması gereken bir hırsız, kötü kalpli, hain biri olarak tanıttıkları 

görülür. Bu durum satılan malın bütün özelliklerinin söylenmesi gerektiğinin 
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açık ifadesidir. Bütün bunlar toplumda bir ticari ahlak anlayışının varlığının 

göstergesidir. 

460 Sûretiñ gören bilür hûbdur bu kul  

   Leyki anıñ sîreti sârikdür ol 

461 Nân yidigi kimseye hâyindür ol  

  Kalbi toğrulmaz aña hâyindür ol 

Mısır’da kölelerin alınıp satıldığı bir pazar kurulduğunu, mezat denilen 

bu pazarda satışların açık artırma usulü ile yapıldığı görülmektedir. Satışa 

sunulan kölenin özelliklerinin sayılıp dökülerek iyi bir fiyata verilmesi 

amaçlanır. Hatta Yusuf’un mezata çıkarıldığında ona bakmanın bile “kızıl” 

(altın) karşılığı olduğu görülür. Yusuf’un bu pazardaki satışında ağırlığınca altına 

verildiği kaydedilir. 

536 Seyr iden kul bir kızıl vire aña  

 Sen bu remzi añlayup kalma taña 

537 Şâyi’ oldı bu haber dilden dile  

   Altun akçanıñ hisâbın kim bile 

661 Müşterîler geldi 

seyre turdılar    Didi Mâlik 

bir terâzû kurdılar 

662 Aldı Mâlik ağırınca 

altunı   Kıldı handân ol 

Zelîhâ hatunı 
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663 Satdı anı bakmadı 

sağa sola   Yûsufı virdi 

revân oldı yola 

Alış verişlerde bedel ödendiği görülür. Kıtlık döneminde, buğday almaya 

gelenler akçe ödediklerini söylerler. 

1561  Bizim akçamızı şâh 

almamış hîç    İdüp hürmet 

bize ol kıymamış hîç 

4.5. Evlilik 

Mesnevide, Yakup’un dayısının kızlarıyla evlenmesi olayı sadece 

söylenip geçilmektedir. Bu evlilikte, düğün vb. herhangi bir ayrıntı verilmemiş, 

sadece Yakup’tan on yıl çobanlık etmesi şartı konulmuştur. Bunun bir nevi 

“başlık parası” olduğu düşünülebilir.  

Zeliha’nın Aziz’le evlenmesi gelenek hakkında bir fikir vermektedir. 

Evlilik talebi kız tarafından gelmiştir. Bu çok rastlanılan bir durum değildir. 

Aziz, kız istemeye beş bin atlı ile bir heyet ve beraberinde “hesapsız” tabir 

edilen çeşitli armağanlar göndermiştir. 

620 Gurûb şâhı ‘azîze geldi 

kutlu  

   Mürettep eylediler béş biñ atlu 

621 ‘Azîz gönderdi garba bî-

hisâb mâl   Deve 

katarlarına kıldı hammâl  
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622 Tevâtür mâl virüp elçi 

eline   Giderler çün 

Zelîhânıñ éline 

Mağrip Padişahı, kendine ve konumuna yakışır bir şekilde davranarak, 

gelinle birlikte yüklü bir çeyiz gönderir. Ne var ki mesnevide, Zeliha ile Aziz’in 

evlenmesinde kutlama, düğün vb. anlamda bir merasime rastlanmaz.  

 624 Zelihânıñ getürdüğü cihâzı   

  Bütün satun alur Mülk-i Hicâz’ı 

Aziz’in ölümünden sonra Zeliha’nın, Yusuf’la evlenmesinde “düğün” 

yapıldığı görülmektedir. On gün süren bu düğünde, halkın katılımı, yeme-

içme, dans ve eğlence yapıldığı anlatılır. Gelin ve damat Mısır’da gezdirildikten 

sonra gerdeğe konurlar. 

1405 Pes bizetdi girdeki köşki 

sarây    Raksa geldiler 

kamu yohsul [u] bây 

1406 Yimek içmek şâ[d]ılık toy 

[u] dügün  Gice gündüz on 

gün oldı toy dügün 

4.6. Ziyafetler 

Mesnevide çeşitli vesilelerle sofra kurulduğu, yemek ikram edildiği, 

ziyafetler verildiği görülür. Bunlardan en ayrıntılı olanı Zeliha’nın eşraf 

hatunlara Yusuf’u göstermek üzere verdiği yemektir. Konukları ayakta 

karşılayan hizmetçiler, Zeliha’nın “hoş geldiniz” karşılamasından sonra sofraya 

alınırlar. Ardından ikrama geçilir. Dinarlı siniler etrafına oturtulan konuklara; 

önce tatlı şerbet, ardından tatlıca çorba ikram edilir. Sonra sırasıyla; güveç, yağlı 

börek, tavuk etleri, piyazlı dolma ve tatlılardan saruğu burma ikram edilir.  
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856 Ol hâdimler rükn-i erkân 

kıldılar    Hep sıradan 

tatlu şerbet virdiler 

857 Emr idüp ol deste hûnı 

sediler   

   Kıssa dînârlı siniler kurdılar 

858 Pes revâki[d]lere hubzı 

serdiler    

   Tatluca çorbayı evvel sundılar 

859 Hem güveç kapları yağlı 

börek    Pes yiyüp 

içdiler anlar gülerek 

860 Tavuk etler ile piyazlı 

tolma    Verâsından 

gelüp saruğı burma 

861 Ekl idüp etmeki çün 

oturdılar    Bıçağ 

turunc ellerine virdiler 

Yusuf’un kardeşlerine verdiği ziyafet bir diğeridir. Altın bir sini üzerinde 

içleri türlü yiyeceklerle dolu on çanak konulmuştur. Burda yemeklerin adı 

verilmemiştir.  

1502 Öñlerine kurdılar altun sini   

Sen bu remzi añlayup olma denî 

1503 Her sinide on çanak var ey ulu   

 İçleri dürlü ta’âm ile tolu 
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Bıçak kullanılarak yenmesi için meyvelerden “turunç” ikram edilmiştir. 

Bunun dışında bir de “kuru meyve”den bahsedilir. 

 861 Ekl idüp etmeki çün oturdılar   

   Bıçağ turunc ellerine virdiler 

297  Geldi uyardı yerinden 

kaldurur    Meyve ile iki 

ceybin toldurur 

4.7. Giysiler/takılar 

Mesnevide; kamis, kişmirî şal, libas, aba, kuşak, al yeşil kemha, ayvaz, 

hırka, biniş, cübbe, cevşen, peçe, siper, harir, pulad (askeri giysi)gibi giysilerden 

söz edilir. 

 836 Gerçi öñden yırtık ise ol kamis   

  Çün Yusuf olur kâzib Zeliha hâlis 

 523 Bağladı başına bir Kişmîrî şâl   

   Kim görürse yüzini olurdı lâl 

298  Geydürüp tîz egnine 

dürlü libâs    Kalmadı hîç 

kalbiniñ içinde pâs 

518  Kalmadı hîç kalbiniñ 

içinde pâs    Taldı Nîle 

soyunup tökdi libâs 
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133  Kuşadur egnine dürlü 

libâsı  Bizi satsa satun 

alur ‘abâsı 

 281 Çün kayışdan bir kuşakı var idi   

   Ol mübârek béline bağlar idi 

 76 Al yişil kemhâ kuşanmışlar libâs   

  At katır hayvân kamu yüklü nuhâs 

90 Karşusında hoş müzeyyen kulları   

   Al yişil kemhâ giyer oğulları 

91 Ba’zısı çevşen giyer ba’zı siper   

  Kâ-rûbenden geldi ‘İys sordı haber 

751  Zelîhâ çün anıñ 

üstüne vardı    Harîr ile yüzi 

gözini sardı 

Takılardan; altın, inci, la’l, ve kıymetli taşlardan söz edilir. 

 731 Çün bizetdiler anı nakkâş ile  

   Altun incû la’l-i kıymet taş ile 

4.8. Oyunlar 
Mesnevide, Yusuf’u kıra götüren kardeşleri, kendi aralarında bazı oyunlar 

oynarlar. Bu oyunlardan: “seğirtmeç” (koşu) ve “taş dikip nişan vurma” şairin 

yaşadığı Bayburt yöresinde oynanan oyunlardır. Ayrıca güreş tutma, ok atma, 

cirit atma gibi oyunların da oynandığı görülür. 
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346  Veyâ güreş tutun 

seyrân idelim    Olup ahşam 

atamıza gidelim 

 388 Biz segirdmeç oyununı oynaduk   

Kurd gelüp anı yimiş hîç tuymaduk 

 345 Ki zîrâ siz bu Ken’âna ferîdsiz   

   Ya ok atıñ ya oynayıñ ciridsiz 

344  Bu sahrâdur n’içün 

gamgîn turasız    Tikin bir 

taş nişângâhı urasız 

4.9. İnançlar 

Mesnevide, Kenanilerin Hak din olarak “İbrahim Şeriatı” diye belirtilen 

inanca göre amel ettikleri, Mısırlıların, “putperest” oldukları anlatılmaktadır. 

Zeliha, bütün yakarışlarına rağmen Yusuf’a ulaşmak hususunda sonuç 

alamayınca putundan vazgeçer ve onu kırarak Allah’a iman eder. 

1333 Soydı altun incüsin aldı hemân   

   Hâlıka bél bağlayup kıldı îmân 

1334 Kîl ü kâldan vaz geçüp çekdi eli    Kalbine Hakdan 

esüp ilhâm yili 

1335 Döndi pûtdan tutdı dergâha yüzi   

   Nâliş idüp söyledi işbu sözi 

1336 Kaldurup el didi ey Bârî Hudâ   

  Şimdi bildim sen ganisin ben gedâ 
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Yakup, Şah’ı ömrünün son demlerinde imana davet eder: 

2198 Çün egilüp kâmetin oldı kemân   

   Hâlıkıñ birligine eyle îmân 

2199 Hem beni sen kıl peygamber ey azîz   

Gıll [u] kinden kalbiñi eyle temîz 

2200 Kaldurup parmakını kıldı îmân    Rahmetine 

Hâlıkın kıldı gümân 

2201 Bildi ol Mevlâyı tevhîd eyledi   

  Tañrı birdür sen nebİysin söyledi 

Mesnevide, o günün toplumlarında bile zinanın yasak olduğu, kabul 

görmediği işlenir. Yusuf’un zina tuzağında bocaladığı anda, imdadına yetişen 

babasının, gözüne görünerek kendisini uyardığı anlatılır. 

785 Zelîhâ eyledi da’vet zinâya  

   Uyup nefse gide Yûsuf fenâya 

786 Zelîhâ hûb sarây merğûb döşek hûb  

   Göründi Yûsufıñ gözine Ya‘kûb 

787 Didi oğlum zinâ mı sen idersin   

  Peygamberlik ağacından düşersin 

788 Velî sen bir uçar kuşsın havâda  

  Yolup kanadların kalma yuvada 

789 Sakın meyde tilek virme derinden   Olursın çün 

nebîler defterinden 
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790 Amân ağyâra dîr durma gülinden    Kapuya kaç 

Zelîhânıñ elinden 

Bir başka rivayete yer veren şair, Cebrail’in zinayı engellediğini anlatır: 

791 Dahi ikinciniñ budur cevâbı İdüp Cebrâ’ile Allâh hitâbı 

792 Çü fermân aldı sâdır oldı   

  Hem-ân-dem Cebrâ’il Yûsufa geldi 

793 Didi Cibrîl amân nefsiñe uyma  

  Peygamber meslekinden girü kalma 

794 Seniñ nesliñe bu iş yakışır mı   Halîlu’llâh buña râzî 

olur mı 

795 Yanaşdı Yûsufın Cibrîl yanına  

   Vurup bir kez perini arkasına 

796 Nefis birden hem andan zuhûr itdi   Virüp zahmet 

gelüp taşra töküldi 

797 Sen içersin Âb-ı Kevser câmından   Kapuya kaç 

Zelîhânıñ elinden  

İshak peygamber, kendisinden sonra peygamber olacak kişiyi bir defaya 

mahsus yapabileceği bir dua ile sağlar. 

19 Bir geyik bulup getürürsin baña  

 Destim açup bir du’â idem saña 

20 Tağı taşı geşt idüp turma ara  
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  Hak nebi kılsın seni benden soñra 

 39 Kim getürdi ise biryânı baña  

   Sen nebilîk hil’atın giydür aña 

Yusuf’un duası, Zeliha’nın gençleşmesini sağlar. 

Mesnevide, İnanca dair diğer çıkarımlar şunlardır: İftira, dedikodu, gıybet 

toplum katmanlarında iyi karşılanmamaktadır. Dua, mesnevide önemli bir yer 

tutar. İshak’ın duası, Yakup’un duaları, Zeliha’nın duaları önemlidir. 

Mesnevide beddua yoktur. Yakup, kendisini aldatan oğullarını “Size beddua 

ederim.” diye tehdit etse de bu korkutmak amacına matuftur ve beddua etmez. 

Ayrıca muska yazdırma uygulamasıyla karşılaşılır. Zeliha’ya iyileşmesi için 

ailesi tarafından muska yazdırılır. 

583 Müneccimler gelüp 

toldı sarâya   Olup vahdet 

düzüldiler sıraya. 

584 Görürler kim Zelîhâ 

yoldan azdı   Kimi heykel 

kimisi muska yazdı 

4.10. Mimari 

Mesnevide görülen mimari eserler hakkında isim dışında fazla bilgi 

yoktur. Bunlar da çok zengin değildir. Reyyan ve Aziz’in sarayda oturduğu 

belirtilmişse de etraflıca tasvirlerine yer verilmemiştir. Zeliha’nın dayesi 

tarafından Yusuf’u cezbetmek amacına yönelik yaptırılan sarayın tasviri en 

belirgin olanıdır. Zeliha’nın köşkünün yakınında yaptırılan bu saray, görenin 

aklını zay edeceği kadar güzel ve göz kamaştırıcıdır. Saray, altın, inci, la’l ve 

kıymetli taşlarla nakkaş tarafından süslenmiştir. 
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721 Ben señin’çün ta’mîr idem bir sarây  

   Sen gibi var mı cihânda yüzi ay 

722 La’l [ü] yâkûtdan anı yapdurayım  

   Yûsufı lâ-büd saña tapşurayım 

730 Köşkiniñ kurbında yapdı bir sarây  

   Kim görürse ‘aklını eyledi zây 

731 Çün bizetdiler anı nakkâş ile  

   Altun incû la’l-i kıymet taş ile 

733 İkisiniñ sûretini kurdılar  

 Birbirine sarılup kol 

urdılar 

734 Ya’ni Yûsuf ol sarâya çün 

gire   Birbiriniñ şeklini 

anda göre 

735 Ol Zelîhâ hâlini anda bile  

  Kendiniñ hem şehveti gâlib gele 

741 Didi istignâ ile ey yüzi ay  

  Ben seniñ’çün eyledim bir hoş sarây 

742 El ele tutup berâber gidelim  

   Varup ol köşki teferrüc idelim 

 745 Üsti yüksek ziyneti key çok idi  

   İkisinden gayrı kimse yok idi 
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765  Nazar kıl sen sen ahsen 

mi ben ahsen   Sarây ahsen sen 

ahsensin ben ahsen  

Mesnevide, hayme, çadır, ev, köşk, saray, murassa inciden yapı, nakş, kapı 

gibi mimari terimler vardır. Bunlar içinde en çok kullanılan “çadır” ve 

“kapı”dır. Yakup, Kenan’da bir çadırda oturmaktadır, Yusuf, Şam’da dayısının 

çadırına gitmişti, İys’le çadırda oturdular, Malik yolda çadır kurar ve Yusuf’u 

oturtur gibi. Ayrıca “çadır kumak”, “çadır sökmek” tabirlerine de rastlanır.  

 79  Girdi çadır içine virdi selâm   

    Eyledi Ya‘kûb ile birkaç kelâm 

 Mimari unsur olarak adına çok rastladığımız diğer bir isim “kapı”dır. 

Şehre 12 kapıdan girmek, sarayın 12 kapısı, kilitlenen 7 kapı gibi. 

744  Gördi Yusuf on iki 

kapusu var   Hoş murassa 

inciden yapusu var 

748  Döndi fi’l-hâl yeddi 

kapu bağladı   Hicr ile ‘ışk 

anı evde tağladı 

4.11. Tabiat unsurları 

Tabiat, bilindiği üzere görüldüğü şekli ile topraktır, sudur, havadır, 

güneştir, aydır, bitkidir, hayvandır, madendir, insandır. İnsan, canlılar arasında 

üstün yaratılan bir varlık olarak dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren aile, 

cemiyet, tarih, anane ve coğrafyanın getirdiği kültür birikimi içinde dış dünya 

ile karşılaşır. Dağlar, ovalar, denizler, nehirler, göller, ormanlar, çiçekler, kuşlar 

onun hayatında renk ve mana kazanır. Maddi ve manevi değerler zaman içinde 
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ruhunda bir ikinci tabiatı oluşturur. Cemiyette insanın bu dünyası ile dış âleme 

bakışını bir terkip hâlinde sözle terennüm edenler, şairlerle yazarlardır.34 

Şair, tabiatı; dağlar, tepeler, umman, bahr (deniz), Nil nehri, çöl gibi 

coğrafik unsurlarla hikâyeye taşımıştır. Bunun yanında, şimşek, yıldırım, gök 

gürlemesi, yel, rüzgâr, kar, dolu, bulut ve güneş, bedir, ay, sema, felek, ülker 

yıldızı, gibi kozmik yönleriyle de hikâyede işlemiştir. 

865  Didi güneş doğar 

burc-ı cebelden    Size 

birkaç cevâb diyem tîz elden 

876  Yer ehlinden olur mı böyle 

bir kul    Semâdan yâ felekden 

inmedür ol 2165  Ki ya’ni 

Ülker Yıldız kavışur   

   Yûsuf Ya‘kûb ile nice görişür 

 875 Zanarsın ki güneş doğdı sehâbdan   

  Gören gözler kamaşdı âfitâbdan 

 879 Üşütmüş mâhınıñ bedr ayıdur bu   

   Semâlarda melekler şâhıdur bu 

867  Yûsuf çıkdı açup 

yüzden nikâbı    Çalup köşke 

cemâlden âfitâbı 

                                                           
34 Şükrü Elçin, Türk Edebiyatında Tabiat, Ankara, 1993, s. Vll. 
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Çiçeklerden; menemşe (menekşe), gül, hâr, sünbül, benefşe, şebnem 

mesnevide kendine yer bulmuş, diğer çiçek türlerinden söz edilmemiştir. 

 864 Bu sözlerden utandım ben ârımdan   

  Menemşe gül çıkar şimdi hârından 

1050 Verâsından görüp buğda 

yişil baş    Açup 

sünbüllerini ol yenür aş 

 163 Tıfıldur işin engine salar ol   

   Güneş şebnemini alup salar ol 

Hayvanlardan; deve, at, koç, kurt, koyun, katır, geyik ve aslan zikredilmiştir. 

2172  Devesinden inüp yirler 

yüzine    Sevinmekden tolar yaşı 

gözine 

 410 At deve yüklü kumâş ‘ankâ idi   

   Devlet ile mâl ile eshâ idi  

 286 Ol bıçak hîç gelmedi acı aña   

  Hak Te’âlâ gönderüp koçı aña 

388  Biz segirdmeç oyununı 

oynaduk     Kurd gelüp anı 

yimiş hîç tuymaduk 

384  Bir koyun boğazlayup 

yaturdılar    Gömlegini kanına 

baturdılar 
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158  Bizim na’ramuza aslan 

tayanmaz    Otakından çıkup 

hergîz uyanmaz 

Kuşlar; daha çok masal atmosferi içinde masal kuşları olarak anılmıştır. 

Bunlar; gam kuşu, refref kuşu, hüma kuşudur. Ayrıca, mürg, andelib, şahin ve 

kuş hikâyede anılan gerçek kuşlardır. 

 2173 Gelüp Yûsuf atasıyla kavuşdı   

   Uçup gam kuşı bir yana savuşdı 

 1597 Anı Hak bindüre Refref kuşına   

   Le’amrük tâcını urup başına 

877  Ne hoş kılmış bunı 

Perverdigârı    Nezâket bâğınıñ 

mürg-i nigârı 

 157 Didiler biz bahâdur pehlevânuz   

   Kuşa kurda urup niçe şâhânuz 

 878 Hümâ peri gibi parlir puğağı   

   Buña şimdi lâzım cennet otağı 
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5. AĞLAR İRŞÂDÎ BABA’NIN YUSUF İLE 

ZELİHA HİKÂYESİNDE MOTİFLER 

Eser, motif açısından oldukça zengindir. Halk hikâyelerinde görülen 

motiflerin pek çoğunun bu eserde de olduğu görülmektedir. Hikâyede bulunan 

motifleri aşağıdaki başlıklarla ele almak mümkündür:  

5.1. Ana Motifler 
Yusuf ile Zeliha hikâyesinde geçen; rüya, kuyu, gömlek ve zindan 

motifleri ana motiflerdir. Aşağıda bu motifler ayrıntılarıyla incelenmeye 

çalışılmıştır.  

5.1.1. Rüya 

Eserde altı önemli rüyadan söz edilir. 

Yakup’un rüyası: Yakup Şam’da dayısının yanındayken bir melek, 

rüyasına girerek Kenan’a dönmesini, peygamberlik vaktinin geldiğini söyler. 

69 Didi bunda sâkin olma ‘avdet it  

 Ehl-i beytin ile tur Ken’âna git 

70 Mâsivâdan kalbiñi eyle temîz  

Hak seni kılsın peygamber ey azîz 

Yusuf’un rüyası: Ay ve gün ile birlikte on bir yıldızın gökten inerek 

Yusuf’a secde ettiği rüyadır. Bu rüya, Yusuf’un sürgününün sebebi olur. 
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255 Hikmet ıssıdur ganî 

Perverdigâr   Gökte on 

bir yıldız indi âşikâr 

256 Ay ile hem gün dahi indi 

bile  

   Sun’-ı Sâni’ hikmetini kim bile 

257 Sen bu rü’yâyı bilüp kalma 

taña   Ta’zîm idüp 

secde kıldılar bana 

Çaşenger ve Saki’nin rüyası: Çaşengerin başındaki sininin üstünde 

bulunan buğdayları kuşların yemesi, sakinin şarap süzerek kâselere doldurup 

istiflemesi şeklinde anlatılan rüyadır. 

970 Öz elim ile şarâb süzer 

idim   Kâse kâse 

toldurup düzer idim 

971 Leyki anıñ bilmezim 

ta’bîrini   Çün baña vasf 

eylegil takrîrini 

972 Gerçi sâkî bu düşi şerh 

eyledi   Geldi 

çâşenger bu sözü söyledi 

973 Başıma bir sini aldım ey 

ulu  
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   Kabları dolu ta’âmıyla tolu 

974 Geldi kuşlar başım üzre 

kondılar Sini üstünden 

ta’âma sundılar 

975 Hâsılı söz ol hûnı ekl 

itdiler  

   Döndiler yirlü yirine gitdiler 

Zeliha’nın rüyası: Zeliha’nın, Yusuf’u gördüğü rüyadır. Mısır Azizi’nin 

bir kâse bade sunarak, Zeliha’yı kendine âşık ettiği ve yedi yıl çile çektikten 

sonra muradına erip bana kavuşacaksın, dediği rüyadır. Bu rüya, âşıklık 

geleneğindeki rüyada bade içme motifinin aynısıdır. 

562 Kemâlince Zelîhâ anı gördi  

   Sunup oğlan aña bir kâse virdi 

563 Didi nûş it şîfâlıdur bu kâse  

 Seni bed-nâm ider 

‘ışkım o nâse 

564 Yidi yıl sen benim ‘ışkım 

çekesin   Oluban nâtüvân 

kaddin bükesin  

Mâlik Reyyan’ın rüyası: Bu rüyada yedi semiz öküz denizden çıkar, 

yedi zayıf öküz de kardan gelir, zayıflar semizleri yerler. Ayrıca güneşin 

kavurduğu yedi kurumuş buğday ile sümbülleri açılmış yedi yeşilbaş buğday 

görünür. Reyyan bu rüya üzerine danışmanlarını toplar ancak bu rüyayı kimse 

yorumlayamaz. 
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1047 Görüp Reyyân düzüldiler 

sıradan   Yidi aruk öküz 

geldi verâdan  

1048 Za’îf olan semizini yidiler  

   Yidisini yidi fi’l-hâl yidiler 

1049 Dahi gördi kurumış yiddi 

buğda Güneş anı kurudup 

itmiş ağda 

1050 Verâsından görüp buğda 

yişil baş   Açup 

sünbüllerini ol yenür aş 

Yusuf’un bir başka rüyası: Yusuf, Şah’ın sözünü dinlemede kararsız 

kalıp Allah’a yalvardığında bir rüya ile önü açılır. Rüyada büyük sözü dinlemek 

gerektir diye uyarılır. 

2145 Tevekkül tâm idüp anda özüni  

   Gelüp ilhâm alup uyku gözüni 

2146 Gelüp tîz bir kişi virdi selâmı   İdüp 

Yûsuf ile bir hoş kelâmı 

2147 Didi ulu söziñ itmek gerekdür   Ataña at 

ile gitmek gerekdür 

2148 Ulu sözi tutan olur ulu ol 

   Murâdı ne ise âhir bulur ol 
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5.1.2. Kuyu 

Mısır yolunda Yusuf’un atıldığı kuyudur. Yusuf’un yok olması 

düşüncesiyle kardeşleri tarafından atıldığı bu kuyunun içinde bir taş yükselir, 

Yusuf, bu taş üzerinde kalır. Ardından Cebrail gelir ve Yusuf’a: “Korkma, seni 

Allah bu sudan korur.” diye telkinde bulunur. 

341 Yehûdâ dolanup sağı solında  

   Var idi bir kuyı Mısrın yolında 

342 Gidüp anlar kuyı yanında kaldı Yûsuf 

şeh-zâde’i bir korku aldı 

362 Kamusı bu söze pes kıldı işkâ   Didiler kuyuya idelim 

ilgâ 

363 Tutup Yûsufı soydılar libâsın  

  Kolından hep çıkardılar ‘abâsın 

364 Yehûzâ açdı bélinden kuşakı  

   Anı indüreler sudan aşakı 

365 Çıkarup gömleğin itdiler ‘uryân  

  Ana zindân olup sahrâ vü seyrân 

366 Didi Yûsuf atam virdi emânet  

   Emânetkâr ider mi hîç hıyânet 

367 Bunı itmez cihânda bir harâmî   İdüp ‘uryân suya 

atmak revâ mı? 

368 Kuyunıñ içine sarkıtdı anlar  
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  Yehûzânıñ gözinden akdı kanlar 

5.1.3. Gömlek Eserde dört ayrı 

gömlekten söz edilir: 

1. Yusuf’un gömleği: Kardeşler tarafından koyun kanına 

batırılarak Yakup’a getirilen gömlektir. 

 384 Bir koyun boğazlayup yaturdılar  

   Gömlekini kanına baturdılar 

390 Gömlekin kanlu eline virdiler  

  Karşusında bağlayup el turdılar 

391 Gördi Ya‘kûb gömleki hîle işi  

   Bir yirine degmemiş kurdın dişi 

2. Yusuf’un gömleği: Zeliha’nın çekerek arkasından yırttığı 

gömlektir. 

804 Yûsuf kaçdı Zelîhâ yatakından  

   Zelîhâ çün tutup ard eteginden 

805 Katı çekdi Yûsuf dönmedi hergîz   

 Çeküp gömleki yırtup Zelîhâ tîz 

3. Yusuf’un gömleği: Sürülmesiyle baba Yakup’un gözlerini açan 

Yusuf’un gömleğidir. 
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2076 Gömleki sardı yüzine ol 

zamân    Rûşen olup gözleri 

gördi hemân 

4. Zeliha’nın gömleği: Yusuf’un çekmesiyle yırtılan ve 

Zeliha’nın “eşitlendik” dediği Zeliha’nın gömleğidir. 

1424 Yapışup bir gün meger Yûsuf aña   

   Kendüzin çekdi Zelîhâ bir yaña 

1425 Yırtılup nâ-gâh Zelîhâ gömlegi   

   Döndi didi Yûsufa ey dîn begi 

1426 Sâbıkâ çün yırtmış idim ben dahi  İkimiz 

olduk berâber ey sehî 

1427 Béş oğul toğdı bulardan iki kız    Uş 

tamâm oldı Zelîhâ ey ‘azîz 

5.1.4. Zindan 

Zeliha, Yusuf’tan istediğini elde edemeyince Yusuf’un aleyhinde 

söyledikleriyle Aziz’i etkiler ve onu zindana attırır. 

916 Çün ‘azîziñ ‘aklını kandurdı ol   

   Kalbini Yûsufdan usandurdı ol 

917 Döndiler fâhir libâsın soydular   

   Hâsılı zindân içine koydılar 

918 Ya’nî Yûsuf gire zindân içine   Göre zahmet nâdim ola 

suçına 
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5.2. Olağanüstülükle ilgili Motifler 

Halk hikâyelerinde görülen olağanüstü motiflerin birçoğuna bu eserde de 

rastlamaktayız. Motifler 11 başlık altında ortaya konulmuştur.  

5.2.1. Gaipten gelen ses 

Yusuf kuyuya atılınca kulağına gaipten bir ses gelir ve Yusuf’a 

korkmamasını söyler. 

371 Anı mahzûn ider mi hîç Hudâsı   

   Gayibden Yûsufa geldi nidâsı 

372 Ki yâ Yûsuf sakın korkma bu sudan  Seniñ 

Rabbiñ seni saklar pusudan 

5.2.2. Beşikteki çocuğun dile gelmesi 

Yusuf’un isteğiyle beşikteki bebek dile gelir ve Yusuf’un suçsuz olduğunu 

söyler. 

835 Didi sabî siz size söz itme’iñ  

   Yûsuf’ıñ gömlekini keşf eyle’iñ 

836 Gerçi öñden yırtıksa ol kamis  

  Çün Yusuf olur kâzib Zeliha hâlis 

837 Arkadan yırtıksa çün ol kamis  

   Zelihâ olur kâzib Yusuf hâlis 

838 Yûsuf’ıñ gömlekini çün gördiler  

   Arkasında yırtıkını buldılar 

839 Arkasından yırtıkını buldılar  
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   Suçı hem Zelîhâya isnâd kıldılar 

5.2.3. Olağanüstü güç 

Yusuf, kardeşlerinin yüzüne bakıp koltuğunun altından çıkardığı yağlığı 

açınca, onların gücü tükenir, elleri tutmaz kolları gürz kaldıramaz olur. 

1788 Sundı koltuğından aldı 

mâh-ı tâb   

   Ol nübüvvet yağlığını âfitâb  

1789 Yüzlerine karşu bir kez ol 

açar    Silker ol dem 

cümlesin güçi kaçar 

1790 Kaldı fi’l-hâl tutmaz oldı 

elleri  Gürzi giran 

kalduramaz kolları 

1791 Gitdi Yûsuf hamle kıldı ol 

zamân    Her birine urdı 

bir darb-ı girân 

1792 Bağladı bir bir giriftâr 

eyledi   

  Gördi Şem’ûn çok katı ‘âr eyledi 

5.2.4. Olağanüstü güzellik 

Bilindiği gibi Yusuf, güzellik sembolüdür: 
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883  Benî Âdem olur mu böyle 

mahbûb    Cihâna 

gelmemişdür böyle bir hûb 

Zeliha, eşraf hatunlarını davet ederek ellerine turunç ve bıçak verir. 

Yusuf’un güzelliğini gören hanımlar farkında olmadan ellerini doğrarlar: 

 1135 Bıçağı ellerinde ığradılar   

   Bütün parmaklarını toğradılar 

5.2.5. Kamçının tutuşması 

Yusuf’un kamçısı, Zeliha’nın eline değince yanmaya başlar. Yusuf, yanan 

kamçıyı bırakır gider.  

1314 Yûsuf fi’l-hâl Zelîhâ’ya uzatdı   

 Yanup kamçı ‘alâmâtı gözetdi  

1315 Zelîhânıñ eli hod anı yakdı   

Görüp Yûsuf elinden tîz bırakdı 

5.2.6. Gençleşme 

Yusuf’un duasıyla Zeliha gençleşir. 

1363 Bir du’â kıl sen baña 

kim genc olam   Ben seniñle 

kavuşup vuslat bulam 
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1364 El getürüp bir du’â 

kıldı hemân   Gözi fettân 

kaşları oldı kemân 

5.2.7. Fırtına 

Mâlik, Yusuf’u deve üzerinde bağlayınca fırtına kopar. Bundan korkan 

Yusuf’u çözünce fırtına diner. 

495 Bir katı yil esdi şimşek oynadı  

  Zann idersin bahr [u] ‘ummân kaynadı 

496 Gâh tolu yağdurdı Hak gâh karladı  

 Görüldi gök yıldırımlar oynadı 

507 Geldiler tîz bendlerini açdılar  

 Oldı rûşen kollarını saçdılar 

508 Hak Te’âlâ zulmeti ref’ eyledi  

  Bu yañadan diñle Mâlik n’eyledi 

5.2.8. Bıçak 

İsmail’in boğazına üç kere vurulmasına rağmen kesmeyen bıçak, taşa 

vurulunca taşı boydan boya ikiye ayırır. 

284.  Pes bıçakın bakmadı 

ağızına  Çaldı üç kerre 

anıñ boğazına 

5.2.9. Yusuf’un kokusu 

Rüzgâr Yusuf’un kokusunu Yakup’a ulaştırır. Yakup, kızlarına 

Yusuf’unun kokusunu aldığını söyler. 
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2058 Kızlarına didi Ya‘kûb ey 

nigâr    Yûsufıñ kokusı geldi 

âşikâr 

5.2.10. Cin 

Zeliha aşk hastalığına tutulunca müneccimler dahil kimse çare bulamaz. 

Ailesi, onu cin kapladı diye düşünür. 

582  ‘Azîziñ bâdesin nûş 

itdi kandı   Atâsı hod anı 

cîn tutdı sandı 

5.2.11. Dev 

Bir masal motifi olan “dev”, bu mesnevide de karşımıza çıkmaktadır. 

Zeliha, Aziz’i ilk kez evlendiği gece görür ve beğenmez. Çünkü Aziz, onun 

rüyasında gördüğü kişi değildir, dolayısıyla onunla birlikte olmak istemez. 

Bunun üzerine Allah bir dev gönderir. Bu dev, karı kocanın arasına girer ve 

Zeliha’yı Aziz’den korur.  

649  Çünki dîv oldı 

Zelîhâya siper    Biz 

alak Yûsuf nebîden bir haber 

5.3. Sosyal Hayatla İlgili Motifler 

Hikâyedeki sosyal hayatla ilgili motifler 14 başlık altında toplanmış ve 

bunlar hikâye akışındaki sırasına göre incelenmeye çalışılmıştır.  

5.3.1. Mektup/name 

Mesnevide mektup motifi birkaç yerde kullanılmıştır. 
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Garp padişahı, Mısır Şahı’na mektup yazar.  

592 Seniñ vasfın gidüpdür Mısra Şâma   Velâkin 

yaz aña bir hoşça nâme 

593 Saña akrân bir ülke pâdişâhı   Hicâz 

illeriniñ püşt [ü] penâhı 

594 İşitdi şâh bu sözi hoş begendi  

   Dönüp bir vasf-ı hâli yazdı kendi 

Aziz, Garp Padişahı’na cevap yazar ve kızını ister. 

619 Gurûb şâhına bir nâme yazıldı  

   Zelîhâya ulu hevdec düzüldi 

620 Gurûb şâhı ‘azîze geldi kutlu  

   Müretteb eylediler béş biñ atlu 

621 ‘Azîz gönderdi garba bî-hisâb mâl   Deve katarlarına 

kıldı hammâl  

622 Tevâtür mâl virüp elçi eline   Giderler çün Zelîhânıñ 

éline 

Yakup, oğlu Rubil’e mektup yazdırır ve Mısır Şahı’na gönderir. 

1887 Ben dahi bir nâme yazayım aña   Görüp anı eyleye hürmet 

baña 

1888 Sûretâ şâh size kemlik eyledi Döndi Rûbîl oğlına ol söyledi 
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1889 Didi oğlum al eliñe hâmeñi  

  Ben diyem sen ‘İbrî yazğıl nâme’i 

1890 Pîr oluban gözlerim seçmez benim   Hışm içinde ditreşür 

cânım benim 

1891 Aldı Rûbîl destine çün bir kalem  

   Çekdi kırtâsın üzerine ‘alem 

1892 Turdı Ya‘kûb söyledi gevher kelâm   Pâdişâha eyledi ol çok 

selâm 

4. Yusuf, Yakup’a mektup yazar. 

1938 Aldı Yûsuf nâme’i gördi hemân   Tökdi gevher 

gözlerinden erguvân 

1939 Aldı fi’l-hâl mefhûmını okudı   Bildi Yûsuf kim atası 

kakıdı 

1940 Döndi atasına yazdı bir varak   On iki nâme yazılmışdı 

sebak 

1941 Atasına gelmez idi nâmesi    Zîrâ anıñ bellü idi hâmesi 

1942 Nâme’i aldan aña virmez idi   Ya‘kûb anıñ ‘aklına gelmez idi 

1943 Yazdı Yûsuf ol be-nâm-ı Kirdigâr  

  Evvel oldur âhir ol Perverdigâr 
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5.3.2. Altın tas 

Yusuf, kardeşi Yamin’in yüküne zahire ölçüsü olarak kullanılan “altın 

tas”ı saklatır. Sonra da Yamin’i hırsızlıkla suçlayarak yakalatır. 

1741 Hod bilürsiz ölçekim 

altundurur    Öz elimle 

almışam satundurur 

1742 İki kaymet lîk gümiş viriñ 

baña    Kardaşıñızı 

virem sizden yaña 

1743 Yâ kul idüp anı bize virmeli   

 Yâhûd tâsın kıymetini 

dirmeli 

1744 Tâs degil illâ velî altun idi   

   Bî-hisâb ol mâl ile satun idi 

5.3.3. Altın taht, altın sini 

Yusuf altın tahtta oturur, kardeşlerine altın sinide yemek ikram eder. 

1497 Gördiler altunlı bir taht 

kurulu   

   Tahtın üstünde oturur bir ulu 
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1498 Öñlerine kurdılar altun 

sini    Sen bu remzi 

añlayup olma denî 

1499 Her sinide on çanak var 

ey ulu  İçleri dürlü ta’âm 

ile tolu 

5.2.4. Kurban 

Hz. İbrahim Halil, oğlu Hz. İsmail’i kurban etmeye söz vermişti. O, bu sözü 

yerine getirmeye çabalarken, Hakk’ın olay yerine bir “koç” göndermesi ve 

bunun kurban edilmesi olayı anlatılır. 

276 Çünki İbrâhîm Halîl dostı 

Hudâ   

   Oğlını Hak yolına kıldı fedâ 

277 Didi ey oğul seni kurbân 

idem    Emr-i Hakdur 

sen baña itme sitem 

278 Didi çünki emr-i Hakdur 

ben n’idem    Nusret 

Hakdan gerekürse sabr 

idem 

279 Sen urı tur ellerimi bağlağıl   

 İster isen sabr it ister 

ağlağıl  
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280 Bu husûsda merhamet itme 

baña   Zahmet idüp 

olmayam ‘âsî saña 

 286 Ol bıçak hîç gelmedi acı aña   

  Hak Te’âlâ gönderüp koçu aña 

5.2.5. Kuşak 

Hz. İbrahim’in beline bağladığı kayış kuşak ki, onunla Hz. İsmail’in ellerini 

bağlamıştı. Bu kuşak, zincirleme babadan oğula geçerek devam edegelen hatıra 

kuşaktır. Halası tarafından Yusuf’un beline bağlanan ve Yusuf’un hırsızlıkla 

suçlanmasına sebep olan kuşaktır. Kuyuya atılırken Yusuf’un belinden 

Yehüza’nın açtığı kuşak da odur. 

281 Çün kayışdan bir kuşakı var idi    Ol 

mübârek béline bağlar idi 

282 Açdı ol kuşakı anı bağladı   

  Hep melekler hû çeküben ağladı 

5.2.6. Esir, köle ve köle satışı 

Yusuf, halası tarafından iki yıl esir alınır. 

318  Hem iki yıl esîr gidüp bu 

şeh-zâd    Dilersin al dilersin 

eyle âzâd 

Yusuf, köle olarak önce Mâlik’e satılır, sonra da Aziz’e satılır. Böylece 

Yusuf’un iki defa köle olarak satıldığı görülür. 

1. Yusuf, kardeşleri tarafından 18 mangıra Mâlik’e satılır. 
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455 Didiler kim koynıñı aç görelim  

   Ne çıkarsa Yûsufı biz virelim 

456 Döndi Mâlik koynıñı açdı hemân  

  On sekiz mankır bulundı bî-gümân 

457 Çünki Yûsuf gördi anı ey hümâm   İkişer akça 

buluşdılar tamâm 

2. Mâlik, Yusuf’a pazarda üç hazine ister, yaşlı bir kadın bir kelep 

iplikle onu almaya talip olur. 

 539 Didi Mâlik üç hazîne isterem   

Andan ol nûrlu cemâli gösterem 

541 Geldi hatunlar cemâlin gördiler   Mest-i lâ-ya’kıl 

oluban turdılar 

542 Tut kulakın diñle bu tuhfe işi  

  Gördi Mâlik geldi bir hatun kişi 

543 Çün gelen ‘avratları itdi girü   Geldi oldı Yûsuf ile rû-be-

rû 

544 ‘Aklı gitdi oldı dîvâne gibi  

   Şem’ odına oldı pervâne gibi 

545 Söyledi kim Mâlike ol ey begim   Evde vardur bir 

kelep iplicegim 



BAYBURTLU AĞLAR İRŞÂDÎ BABA 

  

- 254 - 

546 Ben egirmişem anı kirmân ile   Tebdîl idek Yûsufı Ken’ân 

ile 

Yusuf, ağırlığınca altına karşılık Aziz’e satılır. 

661 Müşterîler geldi seyre turdılar    Didi Mâlik bir terâzû 

kurdılar 

662 Aldı Mâlik ağırınca altunı   Kıldı handân ol Zelîhâ 

hatunı 

663 Satdı anı bakmadı sağa sola Yûsufı virdi revân oldı yola 

5.3.7. Düğün/ Gerdek 

Yusuf ile Zeliha, zengin fakir tüm halkın katıldığı, yemekli içmeli, çalgılı 

çengili on gün süren düğün yaparlar. 

1405 Pes bizetdi girdeki 

köşki sarây    Raksa geldiler 

kamu yohsul [u] bây 

1406 Yimek içmek şâ[d]ılık 

toy [u] dügün    Gice gündüz on 

gün oldı toy dügün 

Düğün alayının Mısır içinde gezdiği, bir nevi “damat gezdirmesi” yapıldığı 

ve sonra gerdeğe koyma işinin gerçekleştiği görülür. 

1413 Mısr içinde Yûsufı gezdürdiler   

 Aldılar çün girdekine girdiler 
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1414 İkisini birbirine virdiler   

  Ruy-ı handân hoş murâda irdiler 

5.3.8. Hile 

İshak peygamberin eşi, peygamberlik konusunda iki öz oğlundan birini, 

diğerine tercih etmekte ve İshak’ın isteğine muhalefet ederek bir hile ile kendi 

isteğini gerçekleştirmektedir. Yakup’un peygamber olması için İys’e oyun oynar, 

onun avdan getireceği et beklenmeden bir koyun boğazlayıp büryan ederek 

İshak’a sunmaları bunun göstergesidir. 

27 Tut bu sözüm sen boğazla bir koyun  

   ‘İysin hakkında idelim bir oyun 

28 Oda asup anı biryân idelim  

Sofraya koyup ber-â-ber gidelim 

29 Ekl idüp ol Hâlıka hamd eyleye   Hem seniñ’çün ol 

du’âyı eyleye 

Mısır Şahı’nı ortadan kaldırmak için bir hile düşünülür. Şah’ın, şarapdarı ve 

aşçısı devreye sokularak yiyeceklerine zehir koymak suretiyle zehirleme 

girişiminde bulunulur. 

926  Bir gün ol şâh hâs 

kulına söyledi   İşbu pünhân 

hîle’i vasf eyledi  

 285 Urdı taşa iki pâre oldı taş  

  Ol mübârek gözlerinden akdı yaş 

Zeliha’nın misafirlerine verdiği ziyafette meyveler için bulundurduğu bıçak: 
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861  Ekl idüp itmeki çün 

oturdılar    Bıçak turunc 

ellerine virdiler 

5.3.9. İmtihan 

   Allah, İbrahim’i ateş ile Yakup’u Yusuf’la imtihan eder. 

122 Biñ bir adlu Zü’l-kemâl 

Bârî Hudâ    Kıldı 

İbrâhîm içün oda nidâ 

123 İmtihân idüp anı âtâş ile  

  Ceng idüp Nemrûd la’în kallâş ile 

124 Çekdi Ya‘kûb oğlı içün 

imtinân  Kıldı Yûsuf ile anı 

imtihân 

5.3.10. Savaş 

 On kardeş, Mısır kuvvetleriyle savaşa tutuşur, büyük kayıp verdirirler. 

Yusuf, silahlarını kuşanır ve kardeşlerini esir alır. 

1766 Çün buyurdı bindiler on biñ çeri   

   Âhen ü pûlâd giyinmiş her biri  

1767 Şehr içine düşdi gavgâ nâgihân   

   Birbirine girdi pîr ile civân  
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1768 Pâdişâha geldi nâ-gâh bir kişi    Şâh-ı Reyyân 

eyleyüp tefdîş işi 

1769 Çün işitdi şâh-ı Reyyân anladı   

   Leyki Ken’ânîleri çok tañladı 

1770 Didi on âdem cihânı kıramaz   

  Ceng idince karşımızda turamaz 

1771 Didi Yûsuf bunları ben sınduram   

   Sen ferâgat eyle ey şâh-ı kirâm 

1772 Çün sarâya geldiler kardaşları   

   Taşra kaldı kârubân yoldaşları 

1773 Pes Yehûzâ na’ra urdı nâgihân   

   Gürzin eline alup oldı revân 

1774 Bilesince çün tokuz kardaşı var  Kiminiñ tîr kimisiniñ 

taşı var 

1775 Geldi Şem’ûn ol dahi na’ra urup    Gevdesinden 

kılları taşra tutup  

1776 Pâdişâhın ussı gitdi ol zamân    Girdi bir halvet 

yire oldı nihân 

1778  Geldi Rûbîl hamle 

kıldı leşkere    Kimse karşu 

turmadı ol servere 
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5.3.11. And içme 

Kardeşler, Yusuf’u ortadan kaldırmaya and içerler. Yamin’i alırken 

babalarına sağ salim geri getireceklerine dair tekrar and içerler. 

145 Gelüp bir bir kamu and eylediler  

   Yehûzâya bu sözi söylediler 

146 Yarın sen al atâsınıñ yanından   

   Anı katl etmezüz geçdik kanından  

5.3.12. Ziyafet 

Zeliha, eşraf hatunlarını davet ederek onlara ziyafet verir. Ayrıca Yusuf da 

kardeşlerine ziyafet verir.  Bunun dışında Yusuf ile Zeliha’nın düğünü esnasında 

da halka ziyafetler verildiği görülür.  

5.3.13. Çocuksuzluk 

Yusuf’un halasının çocuğu yoktur. Bu yüzden Yusuf’u almak ister. 

183 Geldi bir gün Ya‘kûbıñ kız kardeşi Gözlerinden akıdup 

kanlu yaşı 

184 Düşdi ayakına feryâd eyledi  

   Döndi andan işbu sözi söyledi 

185 Hak saña çün virdi on iki oğul  

  Sen kerem kıl bu sözüm eyle kabûl 

186 Vir birini anı oğul ideyim  

  Hak benim evlâdım aldı n’ideyim 



YUSUF İLE ZELİHA 

  

- 259 - 

5.3.14. Evlilik/ mutlu son 

Yusuf ile Zeliha’nın kavuşması, evlenip mutlu sona ulaşması. 

1420 Çün ikisi birbirinden oldı şâd  

  Rûzı kılsun cümlemüze Hak murâd 

1421 Hak Te’âlâ anları şâ[d] eyledi  

   Ol Zelîhâ kalbin âbâd eyledi 

1422 Birbiriyle kaldılar haylî zamân   Yûsuf aña olmış 

idi mihribân 

5.4. Hayvanlarla ilgili motifler 

Eserde hayvanlarla ilgili motiflerin sayısı çok azdır. Kurttan ve koyundan 

dolaylı söz edilir. Örneğin: koyun kanına batırıldı, kurt yedi gibi.. 

5.4.1. Kurt 

Yusuf’u kurt yedi, diye babalarına yalan söylemeleri ve kurda iftira 

etmeleri anlatılır. 

387 Nâliş idüp didiler kim ey baba  

   Yûsufu biz eyledik kurda caba 

388 Biz segirdmeç oyununı oynaduk  

  Kurd gelüp anı yimiş hîç tuymaduk 

389 Çün bizim esbâbımızı bekleye  

   Kim bilürdi kurd gelüp anı yiye 
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5.4.2. Kuş 

Hz.Peygamber’in Refref kuşuna binip geleceği söylenir. 

1597 Anı Hak bindüre Refref kuşına  

   Le’amrük tâcını urup başına 

1598 İdüp Mi’râc inüp yirler yüzine  

  Kamu ‘âleme ola mecbûr sözine 

1599 Şu gün kim olısar yevmü’l-kıyâmet   Kamu ‘âlem diler 

andan şefâ’at 

5.5. Formülistik Sayılar 

Hikâyede sıklıkla kullanılan sayılar 3, 7 ve 40’tır. Bunların dışında; 10, 12, 

18, 26, 32 sayılarının da kullanıldığı görülür. 

Üç sayısı 

Yakup, annesiyle yaptığı hileden sonra İys’e görünmemek için 3 gün 

saklanır. Yusuf, kuyuda üç gün kalır. Zeliha’ya dünür gelenler üç gün misafir 

edilir. Yusuf, kardeşlerini üç gün misafir eder. 

 408 Kaldı Yûsuf kuyuda üç gün tamâm  

  Gör ki n’eyler ol Hudâ-yı lâ-Yenâm 

1688 Üç gün anları konukladı 

tamâm   Yükleri tutun buyurdı 

ol hümâm 
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Yedi sayısı  

Yedi kapı, Zeliha sarayda yedi kapıyı bağlar. Yedi yıl sevda çekerek 

Yusuf’un yolunu bekler. Zeliha, rüyasında bade içerken yedi yıl aşk derdi 

çekeceği kendisine söylenir. Yusuf, zindanda yedi yıl yatar. Yedi yıl bolluk, 

yedi yıl kıtlık olur. Yakup ve Yusuf 7 yıl birlikte yaşarlar. 

Kırk sayısı 

Yakup, Yusuf’tan kırk yıl ayrı kalır. Yusuf, 40 gün aşk acısı çeker. 

On sayısı 

Yakup, dayısının iki kızıyla evlenmesine karşılık 10 yıl çalışır. 10 gün 

düğün yapılır, 10 çeşit yemek ikram edilir. 

1410  Tañrı sun’ından aña 

virdi cemâl   Ağzı kevser 

lebleri âb-ı zülâl 

1503  Her sinide on çanak 

var ey ulu   İçleri dürlü 

ta’âm ile tolu 

On iki sayısı 

Yakup’un 12 oğlu olur. Yusuf, atasına 12 name yazar. 

On sekiz sayısı 

Zeliha, 18 yıl aşk acısı çeker. 18, kemal yaşı sayılır. 
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1397  On sekiz yıl nevha kıldın 

sen tamâm    Ben anı kırk 

günde çekdim ve’s-selâm 

Yusuf, 18 mangır karşılığında Malik’e satılır: 

 456 Döndi Mâlik koynıñı açdı hemân   

  On sekiz mankır bulundı bî-gümân 

Yirmi altı sayısı 

Yusuf’u 26 yıl evvel kurt yedi.  

 1517 Uş yigirmi altı yıl oldı tamâm  

  Söyler anı rûz [u] şeb ağlar müdâm 

Otuz iki sayısı 

Zeliha’nın gençleşmesi anında 32 saç örüğünden bahsedilmektedir. Yusuf 

32 dil bilmektedir. 

1365  Otuz iki saç bulundı 

dört yaña    Gördi Yûsuf 

hikmeti kaldı taña 

 1221 Otuz iki dili Yûsuf söyledi   

   Pâdişâh anı ta‘accüb eyledi 
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SONUÇ 

 

20. yüzyıl şairlerinden Ağlar İrşâdî Baba, 1879’da Bayburt’un Oruçbeyli 

(Siptoros) köyünde doğmuş ve orada yaşamıştır. Mahalle mektebinden sonra 

gelenek içinde, alanında uzman molla tipi kimselerden eğitim almış ve kendi 

kendini yetiştirmiştir. Geçimini çiftçilik ve hayvancılıkla sağlayan şair, 30 yıl bila-

bedel köyünün imamlığını yapmıştır. Mutasavvıf bir aileden gelen İrşâdî, bir 

yandan eserlerini yazarken diğer yandan da yöresinde irşat faaliyetlerini 

sürdürmüş, 18 Temmuz 1958’de köyünde vefat etmiştir. 

Ağlar İrşâdî Baba hakkında kaynaklarda yeterli bilgiye rastlanmamaktadır. 

Mevcut kaynaklardan ve ailesinden aldığımız bilgiye göre; o, gördüğü bir 

rüyadan sonra şiir söylemeye başlamış, el yazması ve birer nüshadan oluşan dört 

eser vücuda getirmiştir. Bunlar: “Ağlar Baba Divanı”, “Kısas-ı Enbiya” (Zeyl), 

“Tefsir-i İnnaenzelnâ ve Şamun Gazi Mesnevisi” ve “Tasavvuf Mesnevisi”dir. 

Ağlar İrşâdî Baba’nın kaleme aldığı Yusuf ile Zeliha mesnevisi, Kısas-ı 

Enbiya adlı eserin içinde yer alan iki kıssadır. “Yakup Aleyhisselam ve 

Karındaşı İys Hikayetidür” ve “Yusuf Aleyhisselam Hikayetidür” başlıklı bu iki 

kıssa, mesnevi metnini oluşturmuştur. 2226 beyit ve 9 dörtlükten oluşan bu 

metin, kültür ve edebiyat dünyamıza ilk olarak sunulacaktır. Eser, edebî bir 

inceleme yapılmak üzere ele alındı ve günümüz alfabesine çevrildikten sonra 

bazı yönleriyle değerlendirilip tanıtılmaya çalışıldı.  

BAYBURTLU AĞLAR İRŞÂDÎ BABA 

 

Yusuf ile Zeliha’nın ilk dokuz beyti (1-9) tevhit bölümüdür. (238-253 ve 

327340) arasındaki beyitler sebeb-i telif, (1354-1365 ve 1963-1980) arasındaki 

beyitler münacât, (189-198) arasındaki beyitler methiye, (2211-2218) arasındaki 

beyitler dua, (2219-2226) arasındaki beyitler hatime’dir. 865. beyitten sonra 8’li 

hece ölçüsü ile yazılmış 9 dörtlük vardır.  
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Ağlar İrşâdî Baba’nın Yusuf ile Zeliha adlı bu eserinde vezin başlangıçta 

remel bahrinin (fâ ‘ilâtün / fâ ‘ilâtün / fâ ‘ilün) kalıbıdır. Ancak 130. beyitte 

(mefâ ‘ilün / mefâ ‘ilün / fe ‘ûlün), 172. beyitte; (fâ ‘ilâtün / fâ ‘ilâtün / fâ ‘ilün), 

189. beyitten itibaren tekrar (mefâ ‘ilün/ mefâ ‘ilün/ fe ‘ûlün) kalıbına 

dönüldüğü görülür. Bu her iki kalıp döne döne kullanılarak eser tamamlanmıştır. 

Kalıp değişmeleri konu değişmeleriyle ilgilidir denebilir. Bu kalıplar, hece 

vezninin 4+4+3=11 duraklı biçiminin ahengini vermekte ve Türkçeye uygun 

gelmektedir. 865. beyitten sonra 4+4=8’li hece ölçüsüyle yazılmış, Zeliha 

tarafından kınamalara karşı söylenmiş 9 dörtlük vardır. Ayrıca 470. beyitle 

başlayan ve 481. beyitte biten (mefâ ‘ilün / mefâ ‘ilün / fe ‘ûlün) kalıbında 12 

beyitlik bir gazele yer verilmiştir. Bu gazelde Yusuf, tüccar Malik’e satıldığı 

andaki duygularını içli bir şekilde dile getirmekte ve kardeşlerine sitem 

etmektedir. 

Kıssalar, insanlara dinî, ahlâkî ve sosyal değerlerin kazandırılmasında 

önemli bir yer tutarlar. Özellikle Yusuf Kıssası evrensel bir konu işlediği için 

yüzyıllardır sevilmiş, okunmuş ve insanlığa bir mesaj sunmuştur. Bu mesnevi de 

işlediği; rüya, aşk, güzellik, sabır, ölüm, aldatma, hile, kıskançlık, pişmanlık, 

ayrılık, üzüntü, tutsaklık, kader, imtihan gibi temalarla okuyucuya evrensel 

mesajlar taşımıştır. 

Kıssada yer alan gaybi haberler ve edebî i‘caz, Hz. Muhammed’in bu 

kıssayı tamamen vahiy yoluyla öğrendiğine ve bilhassa onun peygamberliğine bir 

delil niteliği taşıdığına işarettir.35 

Eser, motif bakımından oldukça zengindir. Başta dinî unsurlar olmak 

üzere hikâye ve masal motiflerinin de kullanıldığı renkli bir tablodan söz 

edilebilir. Dinî unsurların önceliği; Allah’ın isimleri ve sıfatlarıdır. 

Peygamberler, öne çıkan özellikleriyle anılırken, Cebrail, diğer melekler ve 

Şeytan metinde görevlerine göre yer  

 

                                                           
35 Kadir Polater, Kur’an ve Kitabı Mukaddes’e Göre Yusuf Kıssası, Dinbilimleri Akademik Araştırma 

Dergisi, c.7, S. 3, Ankara, 2007. 
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almışlardır. Ana motifler başlığı altında tespit edilen 38 motif ise, halk hikâye ve 

masal motiflerinin bu eserdeki zengin kullanımını göstermektedir. 

Hikâyede, kişi çatışmalarından çok sembol ve kavram çatışması vardır. 

Kavramlar ve semboller kişilere bina edilerek ya da eşyada kişileştirilerek onların 

şahsında birer değeri temsil etme noktasına taşınmıştır. Gömlek; Yakup’un 

gözlerini açarken ayrı, arkasından yırtıldığında ayrı, kana bulandığında ayrı, 

Zeliha’nın sırtında yırtıldığında ayrı bir değeri ifade etmiştir. 

Eser; dil, ses ve şekil özellikleri bakımından günümüz Türkçesiyle 

kıyaslandığında bazı farklılıklar göstermektedir. Bazı noktalarda Eski 

Türkçeyle yakınlık kurduğu söylenebilir. Şairin yaşadığı Bayburt çevresinin 

yöresel dil özelliklerini ve yöresel bazı kelimelerini (kod, teşti, kirman, puğağ, 

segürtme gibi) de taşıyan bu eserde Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin oranı 

da önemli bir yer tutmaktadır. 

İrşâdî, bilinen bu kıssayı akıcı bir dil ve güzel bir üslupla yeniden 

işlemiştir. Özellikle tasvirlerin çok güçlü ve metnin son derece lirik bir anlatımla 

oluştuğu görülmektedir. Şair, tam bir söz ustasıdır ve olayları kendi sesiyle 

anlatır. Anlatımda yer yer konuyu kesmiş, kendi görüşlerini belirterek öğüt 

verme yolunu izlemiştir. Üzerinde en çok durduğu ibadet konusunda uyarılar 

yaparak, ibadetlerin aksatılmamasını, lezzet alınmasını vurgulayan 

nasihatlerde bulunmuştur.  

Şair, hikâyeyi anlatırken yer yer didaktik bir yol tutarak 

okuyucuyu/dinleyiciyi bilgilendirmektedir. O, muhataplarının âdeta 

“Hikmetinden sual olunmaz.” felsefesiyle davranmasını, kimseyi 

kınamamasını ve olaylardan ibret alarak ders çıkarmasını öğütlemektedir. O, 

aynı zamanda hikâyeyi vesile kılarak okuyucuya dinî, ahlâkî ve sosyal değerleri 

kazandırmayı amaçlamıştır. 

Bu anlatım şekli; geleneksel masal, hikâye anlatımında gördüğümüz 

meddah figürünü hatırlatmaktadır. Ayrıca hikâyenin şair tarafından zaman 

zaman bir dinleyici kitlesine özellikle bağlılarına, ihvanına anlattığını da 

göstermektedir. 

 213 Tut bu pendim söyleyem birkaç kelâm   
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   Diñleyen ihvânıma olsun selâm 
BAYBURTLU AĞLAR İRŞÂDÎ BABA 

 

Bu çalışmayla Ağlar İrşâdî Baba’nın Yusuf ile Zeliha mesnevisi, edebî bir 

incelemeye tabi tutularak kültür ve edebiyat dünyamıza kazandırılmıştır. 

Ayrıca eser, bu sahadaki çalışmalara da bir ek olarak yeni kuşakların faydasına 

sunulmuştur.  
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SÖZL

ÜK 

 
-A- 

A’lâ: Daha, en, pek, yüksek. 
Âb: Su  
Abâ: 1. Yünden dokunan bir tür kaba 

kumaş. 2. Kumaştan yapılan üstlük hırka.  3. 

Dervişliğin simgesi olmuş önü açık hırka. 
Âbâd: 1.  Ebedler, sonsuz gelecek 

zamanlar. 2. Mamur, şen, bayındır. 
Abes: Akla ve gerçeğe aykırı. 

Ab-ı hayat: 1. İçine ebedi hayat 

bağışlayan efsanevi su. 2. Çok tatlı ve hafif 

su. 
Ab-ı revân: 1. Akarsu 2. Hayat. 
Ab-ı zülal: 1. Berrak su. 2.Billur. 3. Cam. 
Aceb: Hayret. 

Adavet:  Düşmanlık, Âdem: İlk 

insan, ilk peygamber, adam. 
Adem: Yokluk. 
Adn: Cennet, Firdevs. 
Adû: düşman. 
Âfitâb: 1. Güneş. 2. Güneşin ışığı. 3.Güzel 

kadın. 4. Güzel yüz. 5. Şarap. 
Âfitâbin: 1. Güneşe ait. 2.Şemsiye. 

Ağâh: 1.Bilgili, haberli, uyanık. 2. Erkek 

adı. 
Ağaz: Başlangıç, başlama. 
Ağnâm: Koyunlar. 
Ağu: Zehir, sem. 
Ağyâr: Başkaları, yabancılar, eller. 
Âh [u] zâr: İnleme, ağlama. 
Ahbâr: 1. Haber, söylenti. 2. Yahudi 

bilginleri. 3. İyilikler. 4. Yazı mürekkepleri. 
Âhen: Demir, zincir, kılıç. sert, katı. 

Âhen ü pûlâd: Çelik 

kılıç.  
Ahi: Kardeş.  
Ahlâm: Rüyalar. 
Ahsen: En güzel, çok güzel. 
Âhû: Ceylan, güzel göz.  
Âhuzar: Feryat, figan etmek. 
Ahvâl: 1. Haller, durumlar. 2. 

Kendiliğinden kalbe doğan cezbe, coşku. 
Ahzân: Hüzünler, üzüntüler. 
Âkil: Yiyen, yiyici.(ekl’den) 

Akil: Akıllı,aklı başında, basiretli, 

sağduyulu. 
Âkk: Serkeş, inatçı. 
Âl: Aile, sülale, soy. 
Alâmet: İz, belirti 
Ale’l icmal: 1. Özetle. 2.Toplu olarak, 

topluca.  
Amân: 1. Eminlik, korkusuzluk. 2. Bağış, 

bağışlanma. 
Amenna: İnandık, diyecek yok. 
Amm: Amca. 
Amû: Amca. 
Ana: 1. Onu, ona. 2. Onun için, ondan 

dolayı. 3. Ona göre, oraya göre. 
Anber: 1.Ada balığının bağırsağından 

çıkarılan mis gibi kokan madde. 2. Güzel 

koku. Andelîb: Bülbül. 
Anın: Onun 
Ankâ: 1. Kaf dağında durduğu sanılan bir 

kuş. 2.Varlıklı ve saygın. 3.Kanaat sahibi, 

doygun. 
Ar: Utanma, utanç duyma, namus. 
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Arık: Cılız, kuru, sıska. 
Asâ: Değnekler, sopalar. 
Âsiye: kederli hüzünlü kadın, 

Firavunun eşinin adı. 
Âsdîkâ: Samimi dostlar. 
Âşikâr: Belli, meydanda, açık. 
Aşüfte: Oynak, açık saçık kadın. 
Ata: Büyüğü, baba, büyükler. 
Atan: 1.Su kenarı. 2.Kuyunun etrafında 

deve çekip durulacak yer. 3.El ile su çekilen 

kuyu. 
Attâr dükânı: Güzel kokular, iğne, iplik 

satan; aktar. 
Avam: Halkın aşağı tabakası. 
Avare: İşsiz güçsüz, boş gezen, avare, 

aylak. Avdet: Dönme, dönüş.  

Ayân: 1. Açık, aşikâr, zahir. 2. belli, 

görünen, göz göze. 

Azgâs: 1.Demetler 2.Karmakarışık 

söylentiler.  
Azgasûahlam: Karışık rüyalar. 

Aziz: Ermiş, eren.  

-B- 
Bâb: layık, uygun. 
Bade: İçki. 
Bâde: Sonra.  
Bâd-ı hazân: Sonbahar.   
Bâd-ı Sabâ: Seher yeli, Doğrudan esen 

hafif hoş rüzgâr. 
Bâdî: 1. Sebep, 2. Geçici. 
Bahâ: 1.Güzellik, zariflik. 
Bahâ’: Kıymet, değer, paha.  
Bâhâ: 1.Bir evin etafındaki kapalı avlu 

veya bahçe. 2. Açık meydan alan. 3. Suyun 

derin yeri. 

Bahadur: 1.Savaşlarda güçlü ve 

yılmazlığıyla, üstünlük kazanan veya yiğitlik 

gösteren kimse, batur. 2. Yiğit, kahraman, 

cesur dilaver. 
Bahr: 1. Deniz. 2. Büyük göl veya nehir. 
Baki: Sonsuz. 

Baliğ: 1.Büluğa eren, ergen. 2. Erişmiş, 

vasıl olmuş, varan, yetişen. 3. Yekün, toplam.  

4. Son mertebeyi bulan. 
Bâri: 1. Eksiksiz, tam mükemmel. 2. 

Mümtaz, üstün. 3. Hiç olmazssa, öyleyse.  4. 

Düzgün, her yeri bir birine uygun ve güzel 

yaratan. 
Batman: Ağırlık birimi. 
Bây: Zengin. 
Bed-nâm: 1. Kötü adlı, fena tanımış, adı 

kötüye çıkmış. 2.Kötü, çirkin, soy, ad. 
Bedr: Dolunay. 

Bedr-i Münir: Işık veren, parlak 

dolunay. 
Be-gâyet: Pek, aşırı, çok, son derecede, 

pek ziyade. 
Beg-zade: Beyzade. 
Beha: Güzellik. 
Bekâ: Devamlılık, evvelki hal üzere 

kalma. 
Bekâya: Geride kalanlar. 
Beli: Evet, hay hay. 
Bend: Bent, bağlanmış. 
Be-nâm: Namlı, ünlü, meşhur.  
Benefşe: Menekşe. 
Benefşe gül: Menekşe gül. 
Ber-devâm: Devam üzere, daim, 

devamlı. 
Beşâret: 1.Müjde, muştu.  2. Çirkin 

kıyâfet; yeni çıkan garip şey. 
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Beşir: 1. Müjde getiren, müjdeci. 2. 

Güleryüzlü, güleç.  
Beyan: Açıklamak. 

Beyt: 1. Ev, oda, hane.  2. Geceyi bir işle 

geçirmek. 

Beytü’l-ahzân: 1. Yusuf’u kaybeden 

Yakub’un çadırı. 2. Dünya.  
Bi- hisâb: Hesapsız, hesapsızca. 

Bîgâne: İlgisiz, aldırış etmeyen. Bi-

güman: Şekilsiz, şüphesiz. 
Bilad: Beldeler, yerleşim yerleri. 
Bî-mecâl: Halsiz, takatsiz. 
Bî-nevâ: Nasipsiz, zavallı, fakir. 
Buğda: Buğday. 
Buğz: Sevmeme, nefret etme, kin 

besleme. 
Bûhtan: Kara çalma, iftira. 
Buk’a: 1. Yer, toprak, ülke. 2. Büyük 

yapı.  
3. Leke, benek. 

Burc-ı Cebel: Dağ çıkıntısı.  
Buy: Koku. 
Bürhân: Delil, ispat, tanık. 
Büşra: 1. İyi haber, müjde.  2. Keder adı. 

-CCâh: 

Kuyu, çukur. 
Câh: Yüksek makam, onurlu mevki. 

Cân: Hayat, ruh. 
Câvidân: Daimi kalacak olan, ebedi. 
Cebel: Dağ. 
Cebr: Zorla. 
Cebri: Zorla yapılan, zorlama. 
Ced: 1. Ata. 2. Dede. 
Celvet: Yerini yurdunu terketme. 
Cem: Toplanmak, birleşmek. 
Cem’îyyet: Dernek, topluluk. 

Cemîle: 1. Hoşa gitmek için yaranma. 2.  
Kadın adı. 

Cevlan: Şamda bir dağ. 
Cinan: Cennetler. 
Cûy: Nehir, akarsu. 
Cüda: Ayrı, ayrılmış. 
Cünha: Küçük suç, kabahat. 
Cür’a: Tek yudumluk içim. 
Cüst: Güzel. 

-Ç- 
Çâk: Çatlak, yarık. 
Çâr: Dört. 
Çerâk: 1. Fitil, mum. 2. Otlama, otlak. 
Çeşit: 1. Tür 2. Kıymetli kumaş. 
Çevgân: 1. Cirit oyununda atlıların 

birbirine attıkları değnek. 2. Ucu eğri değnek, 

baston. 

Çün: 1. Gibi. 2. Çünkü, mademki. 

-D- 
Dâd: Adalet, doğruluk. 

Dâmen: Etek.  
Dânâ: Bilen, bilici, bilgiç. 
Dâreyn: İki dünya: Dünya ve ahiret. 

Dehân: Ağız. 
Dehr: 1. Zaman, ebedi. 2. Bin yıllık 

zaman. 3. Dünya. 
Denî: Alçak, rezil, soysuz. 
Delve: 1. Su kovası. 2. Güneş etrafındaki 

12 burçtan biri. 
Deprer: 1. Sarsılmak, hızla hareket 

etmek. 2. Şiddetle titremek. 
Derahim: 1. Okkanın dört yüzde biri. 2.  

Akçeler, paralar. 
Derûni: İçle ilgili içten. 

Dest: El. 
Dest-gire: Yapan, tutan. 
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Destur: İzin, müsaade. 
Devâ: 1.İlaç. 2. Çare, tedbir. 
Dırâz: Uzun. 
Dîbâce: Başlangıç, giriş, önsöz. 
Didê: Göz. 
Dihan: Kırmızı deri, boyanmış süslü 

kadın. 

Dil-ârâ: Kalbi süsleyen, gönlü 

zinetlendiren. 
Dil-dâr: Birinin gönlünü almış sevgili. 
Dilfigâr: Gönlü yaralı, âşık. 
Dil-nevâz: Gönül okşayan.                     
Dil-şâd: Gönlü hoş, sevilmiş. 
Dinâr: Yaklaşık olarak altın liranın 

dörtte biri değerinde olan eski bir para, 

çeyrek altın. 
Dirâyet: Zeka, bilgi, kavrayış. 
Dîv: Dev. 
Dîvâr: Duvar. 
Duhter: Kız, kerime. 
Duhteri: Kızlık, bekârlık. 
Dürlü: Türlü. 

Dürr: İnci tanesi. 

-E- 
Ecil: 1. İşini sonraya bırakan. 2. 

Geciktirilen şey. 
Edna: 1. Daha aşağı alçak 2. Pek hakir, 

hor zavallı. 3. Bayağı, adi. 
Efgan: 1. Izdırap ile haykırma, bağırıp 

çağırma, inleme, bağrışma. 2. Feryat, figan. 
Eflâk: 1. Felekler, dünyalar, gökler. 2. 

Bahtlar, talihler, kaderler. 
Ekâbir: Rütbece, görgü ve faziletçe 

büyük olanlar. 
Ekl: Yemek yeme. 

Elcâbir: Büyükler, devlet büyükleri, 

ileri gelenler. 
Emân: 1. Korkusuzluk. 2. Af ve yardım 

dileme. 3. Eminlik. 
Emrullah: Allah’ın emri. 

Enâm: 1.Halk, bütün mahlukat. 2. Ayet 

ve sûreler demeti. 

Enderûn: 1. Bir şeyin iç tarafı, dâhili, iç 

yüz, harem dairesi.  2. Kalp. 3. Evvelce. 
Erba’in: 1.Kırk. 2. Dervişlerin çile 

çıkarmak için hücreye kapandıkları kırk 

günlük müddet. 
Erham: En merhametli. 
Erkân: Bir topluluğun ileri gelenleri. 

Esbât: 1. Huzurlar. 2. Torunlar. 3. Uzun 

düz saçlar. 

Esha: 1. Çok cömert. 2. Pek merhametli 

kimse. 
Esrâr: Gizlenilen, bilinmeyen şeyler. 
Eşlem: Önemsemek. 
Eşref: Çok şerefli. 
Etbâ: 1. Birinin sözüne, işine, mesleğine 

uyanlar.  2. Hizmetçiler, uşaklar.  

Eyâ: 1.Acaba manasında nida. 2. “Ey, 

hey!” manasına gelir. 
Eyyam: Devirler, günler. 
Ezâ: Üzme, sıkıntı verme. 
Ezder: Münasip, yaraşır, lâyık. 

-F- 
Fahir: Kendini beğenen, parlak zanlı. 
Faide: Fayda, yarar. 
Felek: Gök. 
Ferâgât: Hakkından vazgeçme. 
Feramur: 1. Unutma.  2.Hatırdan 

çıkarma. 
Ferîd: Benzersiz, eşi bulunmayan. 
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Fıdda: Gümüş. 
Fırka: Bölük, pörtü.                                  
Figân: Bağırarak inleme, ağlama.  
Fil: Hint ve Afrika gibi sıcak 

coğrafyalarda yaşayan yabani iri kıyım 

hayvan. 
Fîl-hâl: 1. Şimdi, hemen. 2. Bu halde. 3.  

Hadd-i zâtında. 
Firak: 1. Ayrılık hicran, aşığın 

sevgilisinden ayrılması.  2. Hüzün, acı, 

teessür. 
Firdevs: Cennet, cennette altıncı kat. 

Firkat: Ayrılık. 
Fürû: Aşağı. 

-G- 
Gabgab: Çifte gerdan, çene altı. 

Gâfil: Gaflette bulunan, ihmal eden, 

ilerisini iyi düşünmeyen. 
Gâh: Bazen, kimi vakit. 
Galâ: Kıtlıktan gelen pahalılık. 
Gamgin: Kederli, tasalı, hüzünlü. 
Gamnâk: Gamlı, tasalı, kaygılı. 
Gani: 1. Zengin varlıklı.  2. Bol, çok. 
Gara: Tutkal, jelatin. 

Garb: Batı. 
Gark: 1. Boğulmak, batmak  2. Ölmek. 

Gavr: 1. Bir şeyin dibi, çukur.  2. Esas. 
Gayb: 1. Göz önünde olmayan, 

bilinmeyen gizli. 2. Allah’ın insan dışında 

baktığı alem. 
Gayr: Diğer, başkası. 
Geda: Kimsesiz, dilenci, yoksul. 
Ger: Eğer, şayet. 
Geşt: 1. Gezme, dolaşma. 
Gevher: 1. Cevher, elmas.  2. Öz asıl.  

Gıda: 1. Besleyici madde.  2. Kuşluk 

vaktinde yenen yemek. 3. Zihni ve kalbi 

olgunlaştıracak Kur’ân ve imân ilmi. 
Girân: Bıktırıcı, ağır. 
Giriftâr: Tutulmuş, yakalanmış. 
Giryan: Ağlayıcı, ağlayan. 
Gubar: Toz. 
Gulam: 1. Bıyığı yeni çıkmış delikanlı. 2.  

Kul, köle, esir. 
Gussa: Keder, tasa, gam. 
Guş: 1. Kulak. 2. İşitme, önleme. 
Gülbang: 1. Tekkelerde toplu olarak 

ezili bir tada okunan dua. 2. Şarkı, tekbir. 
Gülizar: 1. Gül yanaklı, al yanaklı. 
Güman: 1. Sanma, zen, işkil. 2. Şüphe, 

kuşku. 

Gürz: Eskiden silah olarak kullanılan 

uzun saplı, büyük demir topuz. 
Gürz-i Girân: İri, ağır topuz. Güzâr: 

Geçme, geçiş. 

-H- 

Hacil: Utanmış, utanan, utanmaktan 

yüzü kızaran. 

Hâd: 1.Sınır, uç. 2. Derece. 3. Hidayet 

eden, yol gösteren (Hâdi). 
Hafî: Gizli, saklı. 
Hadim: Hizmet veren, hizmet edici, 

yarayan. 
Hakir: Hor, bayağı, adi, kişiliksiz. 
Halâik: 1. Mahlûklar, yaratıklar, 

insanlar. 2. Halayık, satın alınan kadın 

hizmetçi.  3. Kadın, köle, cariye. 
Halas: Bir yerden, bir şeyden, kurtulma, 

kurtuluş. 
Halâs: Kurtulma, kurtuluş. 
Hallak: Allah. 
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Halvet: 1. Bir köşeye çekilme, yalnızlık. 

2. Tenha boş bir yer mahal. 3. Bir hücreye 

kapanma. 4. Issız yerde yalnız kalma. 
Hamail: Muska, tılsım. 
Hamuş: Susmuş, suskun, sessiz sessiz, 

sabit. 
Hâmül: Tahammüllü, sabırlı, dayanaklı. 

Han-ân-dem: Derhal. 
Handan: Gülen. 
Har: 1. Sıcak, kızgın, yakıcı. 2. Çok 

kızmak. 
Hâr: 1. Diken. 2. Eşek. 3. Hor. 4. 

Yıkılmış. 
Harîr: İpek. 
Hârîs: 1.Hırslı. 2. Tamahkâr. 3. Bir şeye 

çok düşkün, lüzumundan fazla istekli. 
Hâsıl: Ortaya çıkan, görünen.                    
Hâss u ‘âm: Herkes.          
Haşâret: Zararlı, değersiz. 
Haşr: 1. Toplama, cem’etme. 2.Ölüleri 

diriltip mahşere çıkarma; kıyamet.  
Hava: 1. Dünyayı belirli bir yüksekliğe 

kadar çevreleyen hafif gaz tabakası. 2. 

Tabakayı oluşturan hafif gaz.  3. Atmosferin 

yapısı ve özelliği. 

Havf: 1. Korku, korkma, ürkme. 2. Şeriat 

hükümlerine göre günah işleme korkusu. 
Hayâ: 1. Utanma, sıkılma. 2. Ar, namus, 

edep. 3.Allah korkusu ile günahtan kaçınma. 

Hayme: Çadır. 
Hayrân: Takdirkârlığından dolayı 

şaşakalmış, çok takdir etmiş, çok beğenmiş. 
Hazen: Sakınma, itiraz. 
Hemrah: Yol arkadaş, yoldaş. 
Hen-ân-dem: Derhal. 
Hergiz: Asla, katiyen, hiçbir suretle, 

hiçbir zaman. 

Hevâ: Nefsin zararları, arzuları. 
Hevdec: Kadınlar için deve üzerine 

yapılan mah  

Hezârân: Binler. 
Hıfz: 1. Saklamak. 2. Ezberleme, akılda 

tutma. 
Hışm: Öfke, hiddet. 
Hışma:1. Öfkeye, kızgınlığa.  2. Bir avuç 

dolusu. 
Hıyanet: Hainlik, kötüye kullanma. 
Hicap: Utanma, utanç, sıkılma, perde. 

Hicaz: Arap yarımadasında Mekke ile 

Medinenin bulunduğu ülke.  
Hicr: Ayrılık.  
Hicran: Bir yerden veya bir kimseden 

ayrılma, ayrılık. 
Hil’at: Süslü elbise, kaftan. 
Hilkat: Yaratılış. 
Hilmi: İnsanın tabiatında olan yavaşlık. 
Hisâb: Hesap, sayma, aritmetik. 
Hisse: Pay. 
Hod: 1. Kendi. 2. Baş zırhı miğfer. 
Hub: 1. Güzel, hoş, iyi.  2. Cemil. 
Hûban: Güzeller, iyiler. 
Hubluk: Ceza, dert. 
Hubz: Ekmek.  
Hûda: Allah. 
Hukm-i gayb: Taraflardan biri hazır 

olmadığı halde verilen hüküm. 
Hulk-ı Ahsen: Güzel 

huy. 
Hulki: Huy ile hulk ile alakalı ve hulka 

müteallik. 
Humâr: Sarhoşluk, sersemlik hali. 
Hûmman: Cennet kuşu, himmetli, 

çalışma, yardım eden. 
Hûn: Kan. 
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Hun-hâr: Kan dökücü. 
Huni: Geniş kap. 
Hurûc: 1. Çıkma, çıkış. 2. Göç. 
Hûsn: Güzel. 
Hûve’l–âhir: Günümüz zamanı, sonraki 

zaman. 
Hûve’l–evvel: Önceki zaman. 
Hüccac: Hacılar. 
Hüccet: 1. Delil, belge sanat. 2. Yetkin 

ve uzmanlaşmış bilim adamlarına ve seçkin 

âlimlere verilen unvan. 3.Senet, vesika, 

delil. 
Hüda: Allah. 
Hümâ: Talih kuşu. 
Hümâm: 1. Himmetli. 2. Bir işe sıkı 

sıkıya sarılıp o işi bitiren. 3. Aslan. 4. Büyük 

ve sağlam. 

Hüsn-i Teessûf: Hüzünlü ve gamlı bir 

şekilde acınma, yazıklanma. 
Hüveyda: Besbelli. 

-IIşk: 

Aşk. 
Iyâl: 1. Geçindirmek zorunda bulunduğu 

kalabalık bir ailesi olan. 2. Kadın, eş. 3. Yere 

yatırma zorla yere yıkma. 

-İİ‘âne: 

Yardım.  
İbârât: Bir ifadeyi meydana getiren 

kelime ve cümleler. 
İbn: Oğul. 
İbrî: İbrâni, Yahudi. 
İbtida: 1. Başlangıç, ilk. 2. Bir işe 

başlamak. 3. Öncelikle, en önce. 4. Evvel, en 

başta. 
Îfa: Bir işi yapma, yerine getirme. 
İfşa: Gizli bir şeyi veya konuyu açığa 

çıkarma dışa vurma. 

İftirâs: 1. Parçalama, parça parça etme. 
İğma: Ayıplamak, kınamak. 
İğva: Ayartmak, azdırmak, baştan 

çıkarmak. 
İhfa: Gizleme, saklama, saklı kalma. 
İhlâs: Temiz sevgi ve yürekten bağlılık. 
İhsan: Bağış, lütuf, iyilik etme. 
İhvan: 1. Samimi arkadaşlar, kardeşler, 

can dostlar. 2. Aynı tarikattan olan 

arkadaşlar, yoldaşlar. 
İkrâr: Söyleme, dile getirme. 
İksir: Hayatı ölümsüzleştirme. 
İ‘lâm: 1. Bildirme, bildirilme. 2. Bir 

davanın, mahkemece nasıl bir hüküm ve 

karara bağlandığını gösteren vesika. 
İmdâd: Tehlikede olana yapılan yardım. 
İmran: Hz. Meryem’in babası. 
İmtinan: Başa kakma, minnet. 
İnâm: 1. Nimetlendirme nimet verme, 

boğulma. 2.Yeniçeri askerlerinin aylıklarına 

yapılan zam. 
İnâyât: Son, sona erme, sonu gelme. 

İnayet: Yardım. 
İnkisâr: 1. Kırılma.  2. Gücenmek. 3. 

Bedduâ. 
İntiha: Son, sona erme, sonu gelme. 
İrsâl: Gönderme, yollama.  
İrşâd: 1. Gözetlemek. 2. Hazır ve âmâde 

eylemek.3. Doğru yolu gösterme, Allah 

yolunu, tarikatı gösterme. 

İsfidâc: Üstübeç. 
İskâr: Sarhoş etme. 

İskât: Sükût ettirmek, susturmak, 

kandırmak, razı etmek. 
İslâm: 1. Bildirme, anlatma. 2. Allah’ın 

Hz. Muhammed’i tebliğe memur ettiği din, 

Müslüman. 
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İsnâd: 1. Bir söz ya da haberi birisine 

nisbet etmek. 2. Bir nesneye, bir şeye 

dayanmak. 3. İftira etme. 4. Peygamber sözü 

olan hadislerin sırayla kimler tarafından 

söylendiğini bildirme. 
İstignâ: 1. Aza kanaat etme, togözlülük.  

2.Nazlanmak, ağır davranmak. 
İşret: Meclis, içkili toplantı. 
İştira: Satın alma. 
İştiyak: Şiddetli istek. 
İtab: Azarlama, paylama. İtmâm:1. 

Bitirme.  2. Tamamlama. Kadir 

İtmegil: Etme. 
İz’an: Anlayış, anlama yeteneği. 

İzhâr: 1. Gösterme, meydana çıkarma. 2. 

Yalandan gösteriş. 

İzz: 1.Değer, kıymet. 2. Yücelik, ululuk. 

3.  
Güçlülük. 

İzzi: 1. Sabırlı. 2. Ağırbaşlı kimse.  

-K- 
Kabil: 1. Alan, kabul eden. 2. Olabilir, 

mümkün. 3. Yeteneği kabiliyeti ve istidâdı 

olan becerekli. Kâd: Hırs. 
Kadd: Boy. 
Kadem: 1. Ayak, adım.  2. Metrenin üçte 

biri, yarım arşın. 
Kadi: Hâkim Peygamber (a.s.m) namına 

suçluyu ve suçsuzu ayırıp şeriatle hükmeden 

hâkim. 
Kadim: Başlangıcı olmayan, eski ezeli. 
Kâdir: Kudret sahibi, güçlü. 
Kâf: 1. Osmanlıcada bir harf. 2. Yaran, 

yarıcı. 
Kaf: Masal dağı. 
Kaht: Kıtlık, kuraklık. 
Kail: İnanmış, söyleten. 

Kâl: 1. Kökünden koparmak 2. 

Konuşmak.    
Kâla: Sığınca . 
Kalîl: 1. Az. 2. Bodur kimse. 
Kallâş: Kalleş. 
Kâm: Dilek, arzu. 

Kamer: Ay. 
Kâmet: Boy, endam. 

 Kâmis: Gömlek.    
Kamu: Halkın bütünlüğü, halk, amme, 

hep, bütün. 
Kamus: 1. Deniz, derya.  2. Denizin 

ortası, derin yeri.  3. Sözlük. 
Kapçık: Tahıl tanelerindeki kabuk. 

Karâbet: Sayıca yakınlık, hısımlık, 

akrabalık. 
Kârbân: Kervan. 
Karîb: Çok yakın. 
Kârin: Yakın. 
Karneyn:1. Hem cismani hem de ruhi 

dünya. 2. Dünya ve ahiret. 
Kasas: Maceralar, kıssalar, hikâyeler, 

hikâye etmek, anlatmak. 
Kasâved: 1. Sertlik. 2. Gam, keder, tasa. 
Kâsid: 1. Sürümsüz, geçmez, aranmaz. 2. 

Tasarlayan, kasdeden. 3. Eksik olan, kesat. 

Katar: Bir arada giden veya uçan hayvan 

dizisi.  
Kavî: Kuvvetli, güçlü, sağlam, güvenilir. 
Kavl: Söz. 
Kayıl: Kabul etme. 
Kaza: 1.Olacağı ezelden Hak tarafından 

takdir olunan şeylerin vukua gelmesi. 2. 

Kadı’nın hükmü. 3. İstenmeden yapılan 

zararlı iş. 
Kâzıb: Yalancı, yalan söyleyen. 
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Kaziyye: 1. İş sorun, konu, dava. 2. Yan 

cümle, cümlecik. 3. Teklif, önerme. 
Kebir: Büyük. 
Kelâm: Söz, konuşmak. 
Kem: Kötü, fena. 

Kemâ-kân: Önceden olduğu gibi, eskisi 

gibi. 
Kemal: Bilgi ve erdem bakımından 

olgunluk, eksiksizlik. 
Kemân: 1. Yay. 2. Kavis. 3. Keman. 
Kemend: İdam için kullanılan yağlı kayış. 

Kemhâ: İpek kumaş. 

Kem-ter: Daha aşağı, aşğıda bulunan, 

hakir, itibarsız. 2.Eksik, noksan. 
Ken: Kazıcı, kazan, koparan; yıkan, 

söken. Ken’an: Hz. Yakup’un 

memleketi, Filistin. 
Kesas: 1. Bildirme, anlatma, hikâye 

etme. 2. İzleme, iz sürme. 3. Bir yazı sitili. 
Ketm: Bir sözü, bir haberi saklama, gizli 

tutma. 
Kevâk: Kevkebeler, yıldızlar. 
Key: Ne vakit? Ne zaman? 
Keyd: Tuzak, hile, oyun. 
Keyl: 1. Ölçme, kile, ölçek.  2. Tartma, 

değerini anlama.  3. Kiler, tahıl, hububat 

ölçüsü. 
Keylî: Kile ile ölçülen şeyler. 
Kıra‘at: Okuma; devamlı ve düzgün 

okuma.  
Kırtâs: 1. Kâğıt, kâğıt tabakası, sahife. 2. 

Kâğıtçı. 
Kıyâm: 1. Kalkma, ayakta kalma, ayakta 

durma.  2. Ayaklanma. 3. Ölümden sonra 

dirilip ayağa kalkma. 4. Bir işe kalkışma, 

başlama. 
Kîl-kâl: Dedikodu. 

Kirdigâr: Allah. 
Kisra: 1.İran padişahı.  2. İran’ın eski 

padişahlarından adil Enuşiruh’un ünvanı. 
Kişmiri: Kişmir ile ilgili, kişmire özgü. 
Kişver: İklim; memleket, vilayet, ülke. 

Konak: Araba veya hayvanla bir günde 

alınan yol. 
Kudûmına: Uzak bir yoldan gelme, ayak 

basma. 

Kûh:1. Doğa özgü, dağ ile ilgili. 2. Dağda 

yaşayan kimse. 3. Taşralı, kaba kimse. 
Kulûb: Kalpler, gönüller. 
Kurb: Yakın olma, yakınlık, yakın 

bulunma. 
Külli: Umumi, bütün. 

Künh: 1. Bir şeyin hakikati, aslı, temeli. 

2.  
Kök, dip. 

Küfr: İmansızlık. 

Künûz: Hazineler.  

-L- 

La’büd: Muhakkak, mutlaka. 
Lal(u) Yakut: Kırmızı değerli taş. 
Lây: 1. Çamur. 2. Kül. 3. Tortu. 
Lâ-ya’kıl: Dalgın, bihoş.  
Lâ-Yezal: Zevalsiz, bitimsiz. 
Leb: Dudak. 
Lebbeyk: Buyurmak,buyrunuz. 
Lesker: Asker. 
Letafet: 1. Latiflik, hoşluk.  2. Güzellik. 

3.  
Nezaket.  4. Yumuşaklık.  

Leyki: Ancak, ne varki, fakat. 
Libas: Giysi, elbise. 
Likâ: Kavuşma. 
Liva: Sancak. 
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Lü’lü-i’anber: Kıymetli koku. 

-M- 
Ma’büd: Kendisine tapılan varlık, 

tapacak, tanrı, ilah.  

Ma’vera: 1. Öte. 2. Görünen âlemin 

ötesi.  
Mağrib: 1. Güneşin battığı yer ve yön. 2.  

Güneşin battığı vakit.  
Mâh: Ay. 
Mah’ılikâ: Ay yüzlü, ay çehreli. 
Ma-hasal: Hasıl olan, meydana gelen, 

netice, sonuç. 
Mahbub:1. Sevgili, maşuk. 2. Hz. 

Muhammed (s.a.v). 
Mâhi: 1. Mahveden, yok edici, yok eden.  

2. Balık. 
Mahir: Uzman, işini iyi bilen, usta. 

Mahmûd: 1. Hamdolunmuş, sena 

edilmiş, övülmeye değer. 
Mahpus: Kapatılmış, hapsedilmiş kimse 

. 
Mâh-rû: Ay yüzlü, yüzü ay gibi olan, 

güzel. 
Mahzun: Üzgün. 
Makâl: 1. Söz, kelam, lakırtı. söyleyiş. 
Makbul: 1. Kabul olunmuş. 2. Beğenilen, 

hoş karşılanan.  
Maksûd: Amaç, Kasdolunan, istenilen 

şey, istek.  
Mâlik: 1. Issı, sahip, efendi.  2. Yönetim 

hakkında elinde bulunduran, mutasarrıf. 
Maliki: İslamiyette dört mezhepten biri. 
Mangır: Para, bakırdan yapılmış, iki 

buçuk değerinde sikke. 

Mansub: 1. Nasbolunmuş, konmuş, 

dikilmiş. 2. Memuriyete konulmuş, 

memuriyette bulunan. 
Mâsiva:1. Bir nesneden başka olan 

varlıkların hepsi.  2. Allahtan başka bütün 

varlıklar.  
3. Dünyalık işler. 

Mat: 1. Bir tartışma durumunda veya 

benzeri durumda yenik düşmek. 2. Ölmek. 
Mâverâ: Ard, geri, bir şeyinötesinde 

arkasında bulunan.  
Mazmun: Anlam, kavram 
Mecal: 1. Güç, kuvvet, takat, derman. 2.  

Fırsat, imkân.  

Mecmu: Cem’olunmuş, toplanmış, bir 

araya getirilmiş şey, top, tüm. 
Medh: Övme, övgü.  
Mefhûm: Kömürleşmiş olan 
Mekr: 1. Oyun, hile, dalavere. 2. 

Aldatma. 

Meks: 1. Durma bekleme, bir yerde 

kalma, eğlenme. 2. Bir şeyin pahası noksan 

olma.  3. Öşür, vergi almak. 

Melâmet: Ayıplama, kınama, azarlama, 

çıkışma. 
Melâmi: Parıltılar, aydınlıklar. 
Melül: 1. Usanmış, bıkmış. 2. Mahzun. 
Memât: Ölüm, vefat, hayat karşıtı. 
Memhûr: Mühürlemek, mühürlü kağıt, 

mühürle kapatılmış.                         
Me-mûl: 1. Umulan, beklenilen. 2. 

Beklenti, umut, ümit. 3. Emel edilen.  
Menahi: Men edilmiş şeyler, şer’en yasak 

edilmiş şeyler. 
Menhî: Haram olunmuş, yapılması 

şer’an menedilmiş şey.  
Merâm: İstek, amaç, gaye, maksat. 
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Mergub: 1. Rağbet edilmiş, beğenilmiş, 

herkesçe sevilip aranılmış. 2. İstenilen, 

sevilen.  
3. Kadın adı. 

Meskenet: 1.Miskinlik, fakirlik, 

yoksunluk. 2. Beceriksizlik. 
Mesrur: Sevinmiş, sevimli.  
Mest: Kendinden geçirmek. 
Mestur: Örtülü, kapalı, gizli. 
Mevce: Dalga. 
Mezra’a: Ziraat olunacak ekilecek tarla, 

yer. 
Mihmân: Misafir. 

Mihnet: Sıkıntı, üzüntü 

Mir’at: Ayna. 
Misl: Eş, benzer. 
Miyân: 1.Orta. 2. Meyan, ara, aralık. 
Mu’tad: Alışılmış olan. 
Mu’teber: İtibarlı, hatırı sayılır, saygın.  
Muhal: Olmaz, olamaz, olmayacak, 

olması gerçekleşmesi imkânsız. 
Muheyya: Hazır.  
Muhip: Seven, muhabbet eden, dost, 

hayrı isteyen.  
Mukarreb: Yakınlaşma, yakın, 

yakınlaştırılmış.  
Mukkaddem: Daha evvel olan. 
Murad: İstek, dilek . 
Murassa: Değerli taşlarla bezenmiş, 

cevahirle süslenmiş.  
Murdâr: Mundar, kirli, pis. 
Musahhar: Ele geçirilmiş. 
Mutâ: İtâat olunan, boyun eğilen, 

başkalarının kendisine itâat ettikleri.  
Mutarrâ: 1. Kokulu, koku sürülmüş. 2. 

Taze. 

Muttasıf: Kendisinde bir sıfat olan, şu 

veya bu tarzda sıfatlanmış olan, vasıflı, 

nitelikli. 2. İnanılır, güvenilir. 3. Yürürlükte 

olan geçer. 
Muteber: İtibarlı olan, saygın, değer 

verilen, güvenilir, hatırı sayılır. 
Mübtedi: Dinde olmayanı dine sokan.  
Müdâm: 1. Devam eden, süren, sürekli. 
Müfessir: Kısa anlaşılması güç bir metni 

açıklayan, açıklığa kavuşturan.  
Mülk-i Hicaz: Hicaz padişahı. 
Mümtaz: 1. İmtiyazlı, ayrı tutulmuş, 

üstün tutulmuş. 2. Seçkin. 3. Erkek adı. 
Müncerr: 1. Bir tarafa çekilip 

sürüklenen, sürülen, kayıp bir tarafa giden. 

2. Varıp sona eren. 3. Neticelenen. 
Müneccim: Geleceği gören kişi, şahıs.  
Müretteb: Düzelmiş, dizilmiş. 
Mürg-i Nigâr: Güzel yüzlü kuş, sevgili. 
Mürsel: Gönderilmiş, yollanmış, 

Peygamber. 
Mürşid: Doğru yolu gösteren kimse, 

klavuz. 

Müste’an: Kendisinden yardım, iş 

bekleyen, yardım istenen. 
Müstecâb: Kabul görülmüş. 

Müzeyyen:1. Süslenmiş, süslü. 2. Kadın 

adı. 

-N- 
Nâ’il: Erişmiş, ele geçirmiş, başarmış, 

kazanmış, ulaşmış. 
Na-çar: 1.çaresiz, ister istemez. 2. …. 

.zorunda kalmış.3. zavallı. 
Na’ra: Yüksek sesle, uzun bağırma. 
Nâçî: Neş’et eden. 
Nadan: Bilgisiz, cahil. 
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Nâdim: Pişmanlık duyan, pişman. 
Nâfe: Efsanevi koku, misk. 
Nâ-gâh: Birden bire. 
Nâ-gehân: Apansız birden bire. 
Nâ-hak: Haksız. 
Nahif:  Zayıf, cılız.  
Nahnü: Biz.   
Nâka: Dişi deve, maya. 
Nakl: Nakil, taşıma. 
Nakkaş: Yağlı boya ile duvar nakışları 

yapan usta, süsleme sanatkârı. 
Nâle: İnilti. 
Naliş: İnilti, inleme, figan. 
Nâm-dâr: Ünlü, meşhur. 
Nâme: Mektup. 
Nân: Ekmek. 
Nâr: Ateş. 
Nâs: İnsanlar, halk, herkes. 
Nâse: Açıklık, açık ve kesin yargı. 
Nash: Nasihat, öğüt. 

Naşı:1. Sebep olan, ileri gelen. 2. 

Dolayısıyla, sebebeyle.  
Nâşi: 1. Neş’et eden, yeniden vücuda 

gelen. 2. Delil, dolayı, ötürü. 3. Yetişmiş 

ağlayan veya kız. 4. Geceleyin meydana gelip 

zahir olunan şey.  
Nâtüvan: İktidarsız, zayıf, kuvvetsiz. 
Nâzenin: Nazlı, ince, hoş edalı. 
Nâzır: 1. Nazar eden, bakan, gözeten. 2.  

Vekil, bakan. 3. Bir yüzü bir tarafı olan.  
Nâzil: İnen, inmiş.  
Nazîr: Benzer, eş, örnek. 
Nebi: 1. Ok. 2. Ok yapma. 
Nekre: Belirsiz olan. 
Nergis: Çiçek. 
Neva: Ses, ahenk, nağme. 

Nevale: 1. Vergi, bağış.  2. Nasib, kısmet, 

talih. 3. Yiyecek, içecek, bir tek porsiyon.  
Nevâz: Okşayıcı hoş ses. 

Nevbet: 1. Resmi törenlerde görev 

gören bando müzik aleti. 2. Tekkelerde 

çalınan müzik aleti. 
Nev-civân: Taze, genç delikanlı.  
Nevha: Ölüye sesle ağlama. 
Nigâr: Resim, güzel yüzlü sevgili. 
Nihân:1. Gizlenmiş, saklı. 2. 

Bilinmeyen, görülmeyen, seçilmeyen. 3. 

Gizli, sır. 
Nikâb: Kuşçu eldiveni. 
Nikab: Yüz örtüsü. 
Nik-hu: Güzel huylu, iyi. 
Nîk-sıfat: Güzel sıfatlı, güzel yüzlü.  
Niran: Cehennem. 
Nisa: Kadın. 
Nişan: İz, bellik. 

Niyaz: 1.yalvarma, yakarma. 2.dua.3. 

bazı tarikatlarda küçüğün büyüğe karşı olan 

selam, saygı ve duası.4. ihtiyaç, muhtaçlık.5. 

bektaşı edebiyatında rica ve duayı muhtevi 

manzum veya mensur sözler.  
Nuhâs: Bakır, bakır para. 
Nuhât: 1. Hıçkırma, 2. Nahiv âlimleri. 

Nukul: Rivayetler, hikayeler. 
Nükul: Vazgeçme, geri dönme, cayma. 
Nusret: 1. Yardım. 2. Allah’ın yardımı. 3.  

Başarı üstünlük. 
Nûş: 1. Tatlı, bal. 2. İçki, işret. 
-Nûş: İçen, içici, ayyaş. 
Nush: nasihat verme, öğüt. 
Nübüvvet: Nebilik, Peygamberlik. 
Nüsha: 1. Yazılı, yazılmış şey, yazılı bir 

şeyden çıkarılan suret. 2. Gazete ve 

dergilerde sayı. 3. Muska. 
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Nüzül:1. İnme. 2.Yolculuk sırasında 

konaklama. 3. Felç. 

-O- 
Oluk: Bir şeyin akmasına yarayan üst 

yanı açık boru.  
Otağ: Büyük ve süslü çadır. 

-PPây: 

Ayak. 
Payin:1. Alt, aşağı, aşağı taraf. 2. 

Merdivenin ilk basamağı. 
Pare pare: Parça parça. 
Per: 1. Kanad. 2. Yelek, kuş kanadının 

büyük tüyleri.  
Pehlevan: Pehlivan, güreşçi, yiğit. 
Penâh: Sığınma, sığınacak yer.  
Pend: Nasihat, öğüt 
Perdedör: Perdeci, büyük bir kimsenin 

kapısında bekleyip içeri gireceklere kapı 

perdesini açmakla vazifeli kimse. 
Perver: Besleyen, yetiştiren. 
Perver-digâr: Koruyan, besleyen, seven, 

rızık veren Allah (c.c). 
Pes:1. Geri, arka. 2. Bu durumda, 

bundan böyle, öyle ise. 3. Sonuç olarak. 4. 

Yeter. 5.  
Sonra. 6. Hafif, yavaş sesle söyleyen. 

Peyk: Haber ve mektup getirip, götüren. 
Pinhan: Gizli, saklı, gizlenmiş.  
Pîr: Yaşlı, ihtiyar. 
Pir:1. Koca, yaşlı adam, ihtiyar. 2. Bir 

tarikatın kurucusu. 3. Bir sanatın kurucusu. 

4.  
Esnekte bir grubun üyesi. 

Piyaz: Zeytinyağı ve sirke ile yapılan 

fasulye salatası.  

Pûl: Para.  
Pûlâd: Polat, çelik.  
Pur: Oğul. 
Pupağ: Hörgüçlü deve.  
Pût: Put, heykel. 

Putin: Üç dört tel iplikten bükülmüş 

iplik.  
Pünhûn: Kan içinde, kan dolu. 
Püser: Erkek çocuk, oğul. 
Püşt: Arka, sırt. 

Püşt’(ü)penah: Koruyucusu, arkası. 

-RRağıb: 

Rağbet. 
Râh: Yol. 
Reca: 1.Rica. 2. Ümit.  
Ref ‘ idmek: 1. Yükseltme.  2. Yukarı 

kaldırma,  3. Hükümsüz bırakma. 
Ref: 1. Gevşeklik, süpüklük.  2. Varlık va 

zengin olma.  3. Bolluk, rahatlık, refah. 

Refet: Merhamet etme, koruma, 

kollama, şefkat gösterme. 
Reha: 1. Gevşeklik, kurtuluş, kurtulma. 

2. Varlık veya zengin olma. 3. Bolluk, 

rahatlık, refah. 

Reh-var: 1. Atın rahvan, eşkin, 

sarsmadan yürüyüşü.  2. Rahvan at.  
Reng (u) bûy: Suret ve koku. 
Rem: 1. İşaret, sembol, rumuz. 2.Güç 

anlaşılır. 3. Gizli ve kapalı söyleme. 
Rencide: İncinmiş, kırılmış. 
Refref: Peygamberimizi Miracta en 

yüksek makama götüren kuş. 
Revâ: 1. Hak, lâyık, caiz, uygun. 2. 

Gidici. 
Revâkid: Durgun olanlar. 
Revâne: Yürüyen, giden. 
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Reyyan: Suya doymuş, suya kanmış. 
Ricâl: Erkekler, yüksek makamdaki 

devlet büyükleri. 
Ricali: Devlet ileri gelenleri. 
Rif ’at: 1. Yükseklik, yücelik, büyük ve 

büyük rütbe. 2. Erkek adı. 
Rikâhdâr: Osmanlılarda hükümdarın 

ata binerken üzengisini tutan kişi. 
Rivayat: Rivayetler, söylentiler. 
Rub: 1. Süpürme. 2. Süpürge. 
Rû-be-rü: Yüz yüze, karşı karşıya, 

karşılıklı olarak. 
rûhu’l-emîn 
Rûmi: Anadoluyla ilgili özgü veya 

burayla ilgili. 
Rumuz:Remizler, işaretler; manası gizli 

olan sözler. 
Rust-a-hiz: Kıyamet günü. 

Rûşen:1. Aydın, parlak.  2. Belli, 

meydanda, aşikâr.  3. Erkek adı. 
Rûy: Yüz. 
Rûy-ı han: Okuyanın 

yüzü. Rûy-ı zemin: 

Yeryüzü, Rûz: Gün. 
Rûz-ı cezâ: Hesap günü. 
Rûz [u] şeb: Gece gündüz. 
Rücû: Geri dönme. 
Rükn-i erkân: Canı gönülden. 

Rüsvây: Ayıplanayacak durumda olan, 

rezil. 

-S- 
Sâ: Takriban,1000 dirhemlik (3120 

gr’lık) hububat ölçeği, kile. 
Sabıka: 1. Geçmiş olay ve durum. 2. Bir 

kimsenin daha önce bir mahkemeye düşüp 

ceza almasına sebep olan suç. 

Sabî: Çocuk. 
Sabr-i cemil: Allahtan gelen bir acıya 

dayanma. 
Sadâ: Ses, yankı. 
Sadâret: 1. Başta bulunma, öne geçme. 2. 

Sadrazamlık, sadrazamın işi ve makamı. 

3.Rumeli ve Anadolu kazaskerliği. 

Sadır:Çıkan. 
Safa: Sefa. 
Sâfi: Temiz, katkısız, duru. 
Sagir: Küçük çocuk. 
Sahib-i hayrat: Hayırlı işler yapmış 

kimse. 

Sail:1. Soran, sorucu, sual eden. 2. 

Dilenci  
3. Akıcı, akan 4. Saldıran. 

Sâkî: Su veren, şarap getiren, içki sunan. 
Salb:1. Asma, darağacına çekme. 2. 

Çarmıha germe. 
Sâle: Senelik, yıllık. 
Sanem: Put. 
Sani‘: Görülen iş. 
Sârik: Çalan, hırsızlık eden, haremi. 
Savt: İlahi, gülbang gibi besteli ezgi. 
Sebak: 1. Ders. 2. Öndül. 
Sedd: 1. Kapama, tıkama; kapanma, 

tıkanma, engel olma. 2. Mania, perde. 3. Set, 

tümsek. 4. Baraj, büğet. 5. Rıhtım. 

Segirtme: Koşma Sehâp: Bulut. 

Sehâvet: Cömertlik, el açıklığı, muhtaç 

olanlara çok ihsan etmek. 
Sehî: Sahi, eli açık, esirgemeyip veren. 

Selsebil: Karşılık beklemeden hayır için 

dağıtılan içme suyu, cennette bir çeşmenin 

adı. 
Semâ: Gökyüzü.  
Seme: Sersem, ahmak, alık. 
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Semen: 1. Baha, değer, kıymet 2. 

Semizlik. 
Semiz: Şişman, eti yağlı, bol etli. 

 Senâ: Övme, övüş.    
Serâser: 1. Baştan başa, büsbütün. 2.Altın 

veya gümüş telle dokunmuş bir çeşit kıymetli 

kumaş. 

Sergüzeşt: Bir kimsenin başından gelip 

geçen olaylar, hikâye, macera. 1. Baha, değer, 

kıymet 2. Semizlik. 

Sermed: Daimi, sürekli. 

Ser-tac: Baş tacı olan,çok sevilen, 

sayılan.  

Sermed: Daimi, sürekli. 

Serzeniş: Sitem etmek. 

Seyl: Akıntı. 

Seyyad: Avcı. 

Seyyah: yolcu; gezici Sezâ: 

Münasip, uygun, layık. 

Sıdk: Doğruluk, bağlılık, samimiyet. 

Sidre: 1. Arabistan kirazı.  2. En yüksek 

makam. 
Sihr: 1. Büyü, gözbağcılık, büyücülük. 2. 

Büyü kadar tesiri olan şey, fettanlık. 3. Şiir ve 

güzel söz söyleme gibi insanı meftün eden 

hüner, sanat.  
Silsile: 1. Birbirine bağlanan zincir.   

2. Soy, sop. 3.Sıradağ. 4. Seri, dizi. 

Sini: Büyük tepsi. 
Sinn-i şâba: Yedi yaşayandan on beş veya 

yirmi yaşayana kadar olan zaman. 
Siper: Korunak, koruyucu engel. 

Su’al: Soru. 

Suhuf: Sahifeler, yapraklar. 

Sukût: Düşme. 

Sumnat: Puthane, kilise. 

Sun: Yapış, yapışma. 

Sun‘i: Yapma, takma. 

Susen: Susam. 

Sur’at: Hız. 

Sücûd: Secdeye varmak. 

Sühan: Söz, lakırtı. 
-ŞŞab: 

şap. 
Şad: 1. Sevindirmek, mutlu etmek. 2.  

Memnun, şen. 
Şâd-mân: Sevinçli. 
Şâdumân: Sevinçli, memnun, mesrur. 
Şafi: 1.İslamiyette dört sunni mezhepten 

biri. 2.Bu mezhepte olan kimse. 
Şah: Hükümdar. 
Şâhbâz: 1. Bir cins iri ve beyaz doğan.  

2.Yiğit, şanlı, gösterişli adam. 
Şarapdar: Şarapçı, saki, içki sunan. 
Şâyî’: 1. Yaygın olarak duyulmuş, 

herkesçe bilinmiş. 2. Dağıtılmamış ortak 

hisse. 
Şazz: Kaide dışı. 
Şeb: Gece. 
Şebnem: Çiğ; havada buğu 

durumundayken akşamın ve gecenin 

serinliğiyle yerde ya da bitkilerde toplanan 

küçük su damlaları. 
Şecâ’at: Yiğitlik, yüreklilik. 

Şehla’: Kusurlu sayılmayacak kadar hafif 

şaşı. 
Şehenşah: En büyük padişah, şah, 

padişahlar padişahı, şahlar şahı. 
Şehr: 1. Yeni av. 2. Ay, otuz günlük 

zaman. 
Şehvet: Cinsel istek. 
Şekl’i sima: Simanın, yüzünün şekli. 
Şem:1. Bal mumu. 2. Mum çırağı. 
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Şerafet: 1. Şerefli olma, şereflilik. 

2.kişizadelik, soydanlık. 3. Hz. Muhammed 

soyundan gelme. 
Şerh etmek: Açıklamak.  
Şerh itmek.  
Şerh: Bir anlatım veya kitabı açıklama. 
Şerik: Ortak, ders arkadaşı, okul arkadaşı. 
Şeydâ: Aşktan aklını kaybetmiş divane, 

düşkün, şaşkın. 
Şu’le:1. Alev, ateş ışığı. 2. Kadın adı. 
Şûrâ: Bir alanla ilgili olarak oluşturulan 

danışma kurulu. 
Şuyû: Yayılma. 

-

TTa’n: Ayıplama, 

kınama. 

Tâ’rîf: 1. Etrafıyla anlatma, anlatılma; 

etrafıyla bildirme, bildirilme. 2. Bir maddeyi 

bütün lüzumlu noktalarını içine alır şekilde 

bir ibare ile anlatma. 
Ta’zımat: Hürmetler, saygılar. 
Taaccub: 1.Hayret.  2. Şaşakalma. 

Taâlâ: Allah. 
Taâm: Yemek.  
Tağlamak: Dağlamak. 
Tahsîn:1.İyi ve güzel bulmak. 2.Kale 

gibi sağlamlaştırmak. 
Takarrüb: Yakınlaşma, yaklaşma, 

yanaşma. 
Takrîr: 1.Yerleştirme, yerleştirilme. 

2.Sağlamlaştırma, sağlamlaştırılma. 3. Anlatış, 

anlatma. 
Talâk: Boşama, nikâhlı kadını bırakma. 
Talî’: Kısmet, kader, talih. 
Taltîf: 1. Gönül okşama, gönlü hoş etme. 

Tan: Güneş doğmadan önceki alaca 

karanlık, fecir. 
Tasadduk: 1. Sadaka vermek.  2. Sadık 

ve gerçek olduğunu meydana çıkarmak. 
Taşra: Başkent dışındaki yerler. 

Tavus-ı adni: Cennet 

kuşu. 
Tazim:1.Büyütme. 2.Ağırlama. 3. Saygı 

gösterme. 
Te’essüf: Acınma, yazıklama, yerinme. 
Te’hir: Sonraya bırakma, geciktirme. 

Te’vil: Bir sözü veya davranışı görünür 

anlamından başka anlamda kabul etme, 

çevirme. 
Teb: Hararet, sıtma, humma. 
Tebdil: 1. Değiştirme. 
Tebeddül: Değişme, başka hale girme. 

Teber: 1.Balta. 2. Meşin bıçağı. 3. 

Dervişlerin taşıdığı balta. 
Teberrük: Bereket, umma. 

tebessüm eyleyüben  
Tebşir: Hayırlı bir haber verme, müjde 

verme. 

Tecessüs: Casusluk yapmak,  gizlice 

araştırmak, gözetlemek. 

Tecrîd: 1. Soyma, soyulma. 2. Ayırma, 

birden tarafta tutma. 3. Her şeyden el ayak 

çekip Allah’a yönelme. 
Tefekkür: Düşünme, düşünüş. 

Teferrüc: Gezinti, gezintiye çıkıp gam 

dağıtma. 

Tegayür: Bir durumdan başka bir 

duruma geçme, değişme. 
Teh-i dest: 1. Eliboş, savruk, züğürt. 2. 

Bilim ve sanattan mahrum boş kafa. 
Tehî: Boş, boşuna, avare. 
Tekellüm: Söyleme, konuşma. 
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Telhis: Özetlemek. 
Tersa: Hıristiyan. 
Teşekki: Şikâyette bulunmak. 
Teşne: Susamış, çok istekli.  
Tevâtür:1.Bir haberin ağızdan ağıza 

dolaşarak yayılması. 2.Bir hadisi şerifin bir 

cemaat tarafından rivayet edilmesi hali. 
Tevfik: 1. Uydurma, muvafık bulma. 2.  

Allah’ın yardımına kavuşma. 3. 

Tenasüp. 4. Erkek adı. 
Tıfıl: 1. Küçük çocuk. 2. Zayıf, ufak 

tefek. 
Tîb: Güzel koku, güzel kokulu nesne. 
Tîr: Ok. 
Tiz: Tez, çabuk, ince, keskin. 
Toğrı: Doğru. 
Töhmet: Suç, suçlama, kabahatli, 

işlendiği sanılan fakat gerçekliği meydana 

çıkmamış suç. 
Tuhfe: Hediye, peşkeş, armağan. 
Tulû: 1. Doğma, doğuş 2. Ortaya çıkma, 

zuhur. 
Turan: Türk diyarı. 

-UUcb: 

Kendini beğenmişlik. 
Uhrâ: Başka, diğer. 
Ukul: Akıllar, zihinler, uslar. 
Ulû: Sahipler. 
Umur: İşler, hususlar. 
Uruc: Yukarı çıkmak, yükselme. 
Urup: 1. Arşının sekizde biri 

uzunluğunda ki ölçü(TDK). 2. Yöredeki 

anlamı tahıl ölçü birimidir, yaklaşık ½ 

tenekeye tekabül eder. (Örn: İki urup 

buğday gibi). Bu ölçekler küçükten büyüğe 

doğru; şinik, urup, demürlü, kile şeklinde 

sıralanır. Demürlü, 18 kilogramlık bir 

tenekeye eşittir. 
Uryân: Çıplak. 
Usa: Asi. 
Uzmâ: Büyük. 

-Ü- 
Ülfet: Alışma, kaynaşma, görüşme, 

konuşma, ahbaplık, dostluk. 

-V- 

Va’d: Bir işi yerine getirmek için verilen 

söz. 
Vâfir: Çok, haddinden fazla. 
Vâfir kelam: Çok söz, çok lakırtı. 

Vahdet:1.Yalnızlık, teklik, birlik. 2. 

Allah’a yakınlık, Allah’a ulaşma. 

Vakâr: 1. Ciddi ve vakur olanın durumu. 

2. Ağırbaşlılık, ciddiyet. 3. Heybet, haşmet. 
Vâle: 1. Ilgımsalgım, serap. 2.Bir çeşit 

ipek kumaş. 3. Nâle. 
Varak: Yaprak, kâğıt. 
Vasf: Nitelik, bir kimsenin veya şeyin 

taşıdığı hal, sıfat. 2. Bir kimsenin veya şeyin 

durumunu anlatarak tarif etmek. 3. Övme. 4. 

Sıfat. 
Vech: Yüz, surat, çehre. 
Vechi-i Hikmet: Hikmetli yüz, 

hikmetli sima. 
Veli: Ermiş, eren, evliya. 
Verâ: Arka, geri, öte. 
Verâset: Mirasçılık, varislik. 
Visâl: 1.Ulaşma, bitişme.  2. Sevgiliye 

kavuşma. 
Vukû: Olmak, meydana gelmek. 
Vuku-ı Hal: Olan, meydana gelen hal. 

Vuslat: Kavuşma. 
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Vüs’a: Takat, güç. 

-YYâd: 

Anma, hatırlama. 
Yevm: Gün. 
Yevmi’l kıyam: Kıyamet günü. 
Yezdân: 1. Mecusilerin hayır ilahı. 

2.Allah. 
Yezdâni: Allah’a özgü, Allah’la ilgili. 
Yohsul u bay: Fakiri ve zengini 

-Z- 
Za’îf: Zayıf  
Zâd: Azık, yiyinti. 
Zâde: 1.Oğul, evlat 2. İnsaniyetli, doğru 

adam. 
Zâhir: Görünen, açık, belli, dış yüz. 
Zahire: Gerektiği zaman harcanmak 

üzere ambarda saklanan yiyecek. 
Zâile: 1. Zeval bulan, yok olan, daim ve 

baki olmayan.  2. Geçen, geçmiş olan. 
Zârıncı: 1.Feryad edip inleyen. 

2.Yatalak hasta. 3.Yanık türkü. (Tarama 

Sözlüğü.) Zay: Akit, kaybetmek, yitirmek. 
Zâyâ: 1. Elden çıkma. 2. Yok olma. 

Zehr-i mâr: Yılan zehri. 
Zelîl: Hor görünen aşağı tutulan, 

aşağılanan.       
Zemm: Yerme, kötüleme. 
Zencebil: Zencefil bitkisinden elde 

edilen, baharat olarak kullanılan toz. 
Zerrin: 1. Altından yapılan.  2. Altın gibi 

sarı ve parlak.  3. Güzel kokulu bir çiçek. 
Zeval: Sona erme, silinme. 
Zibâ: 1. Süslü, işlemeli ziynetli. 2. 

Çekici, yakışıklı, güzel, cazibeli. 

Zir(û) zeber: Alt- üst. 

Zir: Alt. Zîr-i destine: 

Elinin altına Zîya: Işık, 

aydınlatmak. 
Ziyan: Zarar. 
Ziynet: Değerli eşya. 
Zülâl: Berrak, tatlı, güzel, soğuk su. 
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Kıssa-ı Ya‘kûb u ‘İys 

Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilün 

(1a) Bu kıssa-ı 

Ya‘kûb ‘aleyhi’s-selâm  

Ve karındaşı ‘Îys hikâyetidür 

1 Hak Te‘álâ eylese tevfîk 

bize   Bir kasas var 

söyleyem anı size 

2 Cân kulakın aç benim iki 

gözüm  

  Nâdân ehline benim yokdur 

sözüm 

3 Ehl-i ‘ışka nâfedür ‘anber 

süzüñ   Eveli yâkût 

üstüne incü düzüñ 

4 ‘Işk ile irdi irenler devlete  

 ‘Işk ile irdi irenler 

vuslata 

5 Her kemâlât ‘ışk ile olur 

inan  

 ‘Işk ile Hak İdris’e virdî cinân  

6 ‘Işk ile İbrâhîm atıldı oda   

‘Işk ile Yûnus Nebî [y]üzdi 

suda 

7 ‘Işk ile hem virdi Mûsâya 

‘asâ   Bahr içinde gark 

olup ehl-i ‘usâ 

8 ‘Işk ile nûş itdi Hızr Âb-ı 

hayât  

  Tâ ilâ yevmi’l-kıyâm görmez 

memât 

9 İbtidâ biz bir salâvât 

virelim  

  Söze andan başlayuben 

girelim 

10 Gitdi İbrâhîm Nebî ol 

yüzü ay  

  Geldi İshâk yiryüzüne basdı 

pay 

11 Çün nübüvvet şartını kıldı 

edâ   Ken‘ân iline nebî 

kıldı Hudâ 



BAYBURTLU AĞLAR İRŞÂDÎ BABA 

    

- 292 - 

12 Şer‘-i İbrâhîmi kurdı ey 

‘azîz   İki oğlı toğdı 

aneden ikiz 

13 İbtidâ toğana İshâk ‘İys 

diyüp  

  Soñra toğanıñ adın Ya‘kûb 

diyüp 

14 Çünki irdiler yigirmi 

yaşına  

Çok serencâm geldi anlar 

başına 

15 Turdı İshâk kıldı 

Ya‘kûb’u çoban  

 Geşt idüben tağı taş 

yazı yaban 

16 Kardaşı ‘İys avı çok sever 

idi   Gice gündüz 

olmaka iver idi 

(1b) 

17 Bir gün İshâk söyledi kim 

ey oğul   Sen benim bu 

sözimi eyle kabûl 

18 Egniñe bağla silâhın bin 

atı  

 Yok mizâcım gö[ñ]lüm ister av 

eti 

19 Bir geyik bulup 

getürürsin baña  

 Destim açup bir du‘â 

idem saña 

20 Tağı taşı geşt idüp turma 

ara  

  Hak nebi kılsın seni benden 

soñra 

21 Oda asup anı biryân 

eyleyim  

 Hâlıkımdan ol du‘âyı 

dileyim 

22 Turdı çün ‘İys bindi fi’l-

hâl atına   Anası tîz 

geldi Ya‘kûb katına 

23 Pes elinden tutdı anıñ ol 

zamân Gitdi bir halvet 

yire oldı nihân 
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24 Didi atañ kardaşıña 

söyledi   Çün benim 

kulakım anı diñledi 

25 Bir geyik avla getür didi 

baña  

  Destim açup bir du‘â idem 

saña 

26 Hak katında ‘izz-i câh 

devlet bula   Aldı yayıñ 

okıñı girdi yola 

27 Tut bu sözüm sen boğazla 

bir koyun   ‘İysin 

hakkında idelim bir oyun 

28 Oda asup anı biryân 

idelim  

  Sofraya koyup ber-â-ber 

gidelim 

29 Ekl idüp ol Hâlıka hamd 

eyleye   Hem seniñ’çün ol 

du‘âyı eyleye 

30 Bir koyun boğazladı gâyet 

semiz   Postın alup 

itdiler anı temîz 

31 Ev içine nâşı Ya‘kûb 

koymadı  

  Hem bu sırrı bir kimesne 

duymadı 

32 Gizlü varup anı biryân 

etdiler   Aldılar İshâk 

öñine gittiler 

33 Didi oğlın eyledi biryân 

saña Destin açup bir du‘â 

eyle aña 

34 Didi İshâk ibtidâ ekl 

idelim   Emr-i Yezdân 

böyle imiş n’idelim (2a) 

35 Ben dilerdim ‘İysi 

peygamber ola    Ol 

Benî İsrâ’ile rehber ola 

36 Pes ‘akıllu kâmil ise 

söylemez  
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  Kulın aklı hikmeti keyl 

eylemez 

37 Zâhirinde kudreti 

ifşâdadur  

  Bâtınında hikmeti ihfâdadur 

38 Çün kim ol âhû aña oldı 

gıdâ   Kaldurup el didi 

ey Bârî Hudâ 

39 Kim getürdi ise biryânı 

baña  

 Sen nebilîk hil‘atın giydür aña 

40 Oldı dergâhda du‘âsı 

müstecâb  

  Leyki ‘İysden eyledi gâyet 

hicâb 

41 ‘İysin ahvâli işit n’oldı 

nice  

 Avdan üç gün gelmedi gündüz 

gice 

42 Hâsılı söz bir geyik urdı 

hemân   Atâsınıñ katına 

oldı revân 

43 Geldi fi’l-hâl mâcerâyı 

añladı  

Gözlerinden yaş akıdup 

ağladı 

44 Didi İshâk sil yaşıñı 

ağlama  

  Buğz idüp kardaşıña kin 

bağlama 

45 Çün benim meylim saña 

olmışdı yâr   Böyle 

takdîr eylemiş 

Perverdigâr 

46 Döndi İshâkıñ katından ol 

zamân   Kardaşınıñ 

semtine oldı revân 

47 Didi ey kardaş silâhıñı 

takın   

  Bundan öte dost beni (bilme) 

sakın 

48 Gâfil iken sen beni urdun 

dime   

  Rû-be-rû ceng idelim olma 

seme 
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49 Hâmûş olup döndi Ya‘kûb 

nâ-gehân   Gitdi bir 

halvet yire oldı nihân 

50 Kanda kaldı ismi hîç 

okunmadı  

 Üstüne üç yıl güneş tokunmadı 

51 Mâderi gidüp gelürdi 

yanına  

  Kimse hîç kemlik sunar mı 

cânına 

52 Günde bir kerre getürürdi 

ta‘âm   Geldi bir gün 

söyledi vâfir kelâm 

53 Çok nusuh virdi didi kim 

ey oğul Gel benim bu 

sözimi eyle kabûl 

(2b) 

54 Şâm ilinde kardaşım (var) 

ey ulu    Hak Te‘âlâ 

kılmış anı arkalu  

55 Rûmî İlyâs dirler anıñ 

adına  

  Bayı derviş cem‘ olurlar 

zâdına 

56 Ne atâsı tuydı ne hod 

kardaşı  

  Yalıñuz gitdi yola yok yoldaşı 

57 Buldı İlyâs Rûmî çün virdi 

selâm    Birbiriyle 

eylediler çok kelâm 

58 Didi İlyâs hoş tutayım ben 

seni  

  Ol kadar mal vireymiş kim ol 

ganî 

59 Sen benim yanımda kal tâ 

on sene   Me‘mûl 

olur kardaşın hışmı ine 

60 Hem bu iklimde seni 

evlendürem  

 Merdligimi kardaşıña 

bildürem 

61 Oldı Ya‘kûb çün bu 

sözden şâdumân  

 Tâyesı yanında kaldı bir 

zamân 
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62 Gördi İlyâs oldı Ya‘kûb 

evliyâ   İki kızı var idi 

sâhib-hayâ 

63 Virdi bir kız anı dâmâd 

eyledi  

Ehl-i Şâmı cem‘ idüp zâd 

eyledi 

64 Geçdi anıñ üzerine iki yıl  

  Kalmasın kalbin içinde kîl-ı 

kâl 

65 Sen bu sözi işidüp kalma 

taña   Virdi bir kızın 

dahi İlyâs aña 

66 İki kızdan añlağıl ey dil-

figâr  

 On oğul virdi aña Perverdigâr 

67 Diñle imdi bu kasas oldı 

nice  

  Hâbe varmış idi Ya‘kûb bir 

gice 

68 Bir melek geldi anıñ 

karşusına   Anı tebşîr 

eyledi ârzûsına 

69 Didi bunda sâkin olma 

‘avdet it   Ehl-i 

beytin ile tur Ken‘âna git 

70 Mâsivâdan kalbiñi eyle 

temîz  

 Hak seni kılsın peygamber ey 

azîz 

71 Kardaşından olmasun 

kalbin melûl   Vahyi 

gönderüp saña ol Zü’l-

celâl 

72 Çünki gûş itdi melâ’ik 

sözini  

Turdı cândan açdı fi’l-hâl 

gözini  

(3a) 

73 Tâyesinden destûr aldı ol 

zamân  

  Kandasin Ken‘ân diyüp oldı 

revân 
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74 El-vidâ‘lık eyleyüp tutdı 

yolı   Bilesince var idi 

yitmiş kulı 

75 Bile on[lar hem] gidüp 

ezder idi    Her biri 

bir aslana beñzer idi 

76 Al yişil kemhâ 

kuşanmışlar libâs  

  At katır hayvân kamu yüklü 

nuhâs 

77 Otlu sulu bir dere var 

bakdılar   Kalup 

anda yüklerini yıkdılar 

78 Kurdı hayme girdi Ya‘kûb 

altına   Geldi Ken’ândan 

birisi katına 

79 Girdi çadır içine virdi 

selâm   

 Eyledi Ya‘kûb ile birkaç kelâm 

80 Sordı Ken‘ândan haber 

Ya‘kûb aña   Kardaşım 

hâlini sen bildür bana 

81 Didi ‘İys kondı ‘adâlet 

postına  Aldı hep Ken‘ânı 

zîr-i destine 

82 Çün kim ol İshâk nebî 

kıldı vefât Hem aña yüz 

tutdı cumhûrı nuhât 

83 Pes bular bu sözde iken 

dil-figâr  

 Tağda yüz atlı göründi âşikâr  

  

84 ‘İys meger ol gün ava 

çıkmış idi  

  Cübbe-cevşen egnine giymiş 

idi  

85 Didi Ya‘kûb kardaşımdur 

bu kişi   Rûz [u] şeb av 

avlamak anıñ işi 

86 Ger gelüp bize virür ise 

selâm    Anuñ ile eyleyin 

sizler kelâm 

87 Ya‘kûb olduğum aña 

bildürmeyiñ    Üstüme 

düşmânımı güldürmeyiñ 
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88 Vasf idin kim Şâmdaki 

‘İysin kulı   Hâk-ı 

pâyına gidüp tutdı yolı 

89 Geşt idüp ‘İys tağ [u] taş 

yaz u yaban   Gördi 

haymesin kurup bir kâr-

bân 

90 Karşusında hoş müzeyyen 

kulları   Al yişil kemhâ 

giyer oğulları 

91 Ba‘zısı çevşen giyer ba‘zı 

siper  

Kârbândan geldi ‘İys 

sordı haber  

(3b)  

92 Kankıñuzdur işbu 

kârbâna baş  

  ‘Avret oğlanlar kimin yükler 

kumâş 

93 Kardaşından Ya‘kûb 

olmışdı nihân   İçlerinden 

çün biri açdı dihân 

94 Didi Şâmda var idi ‘İysin 

kulı  

  Hâk-i pâyine gider tutdı yolı 

95 Çün bu sözi işidüp ‘İys 

añladı  

 Gözlerinden yaş akıdup ağladı 

96 Didi kanda kaldı Ya‘kûb 

kardaşım  

  Hasretinden rûz [u] şeb akar 

yaşım 

97 Geldi Ya‘kûb gördi ‘İys 

kardaşını   Ağlayup 

tökdi gözinden yaşını 

98 Birbirine sarılup kol 

urdılar   Girdi çadır içine 

oturdılar 

99 İki kardaş şâd oluban 

güldiler   Hâsılı 

Ken‘ân içine geldiler 

100 Turdı ‘İys üç gün misâfir 

eyledi   Gitdi kalbinden 

‘adâvet söyledi 
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101 Tâyesinden iki kız almış 

idi  

Hem ber-â-ber Ken‘âna 

gelmiş idi 

102 Kaldı pes Ken‘ân içinde 

altı ay  

  ‘İyse muhtâc olmadı olmışdı 

bay 

103 ‘Avratınıñ adı idi Râhile  

  Rahme Yûsuf düşdi oldı 

hâmile 

104 Yüzi mir’ât nûr-ı Yezdânî 

idi   Ya‘kûba cilve-i 

Rabbânî idi 

105 Toğdı fi’l-hâl adını Yûsuf 

kodı   Kim bakarsa 

yüzine yakar odı 

106 On iki oğlı olup kaldı 

taña   

  Hak Te‘âlâ vahyi gönderdi 

aña  

107 Kıldı peygamber anı 

Rabbü’l-enâm  

 Ehl-i Ken‘ân emrine 

uydu temâm 

108 Kardaşı ‘İysden 

çevürdiler yüzi   

 Gördi kime söylese 

geçmez sözi 

(6a) 

109 Gâh olur kim kuş gibi 

gider yola   Gâh olur 

muhtâc olur a‘mâ kula 

110 Ba‘zısı hırka giyer ba‘zı 

biniş  

 Gezmez ammâ seyr ider yokuş 

iniş 

111 Aldayup ol nefsini dâ’im 

utar  

Bir uyuzdan kendini ednâ 

tutar 

112 Bu sıfatla muttâsıfdur ehl-

i hâl   Kalblerine almaz 

anlar kîl ü kâl 

113 Çünki bildüñ vasf olan ol 

zâtları  

 Didiler kim Ya‘kûbıñ esbâtları 
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Kâla’llâhu Te‘âlâ fi’l-kelâm ve 
İshâk u Ya‘kûb ve’l-esbât 

114 Hîç birinde bir ‘adâvet 

yok idi   Yûsufa 

hürmetleri ki çok idi  

115 Kalblerinden şefkâtin aldı 

Hudâ   Yûsufı Ya‘kûbdan 

itdiler cüdâ 

116 Kul sebebdür takdîr 

Allâhıñ velî   ‘İlm-i 

gaybe kimseniñ irmez eli 

117 Sen bu remzi añlayup 

itme ‘aceb   Mısra 

varmaya kulı oldı sebeb 

118 Tutmasa zindân içinde 

meskenet   Kanda 

bula idi Yûsuf saltanat 

119 Mâlik anı almasaydı 

iştirâ   Hem Zelîhâ 

itmeseydi iftirâ 

120 Kim iderdi rü’yânıñ 

ta‘bîrini  

Kimse bilmez Tañrınıñ 

takdîrini 

121 Dert viren Allâh durur 

dermân anıñ   Kul 

sebebdür lütf anıñ ihsân 

anıñ 

122 Biñ bir adlu Zü’l-kemâl 

Bârî Hudâ   Kıldı 

İbrâhîm içün oda nidâ 

123 İmtihân idüp anı âtâş ile  

  Ceng idüp Nemrûd la‘în kallâş 

ile 

124 Çekdi Ya‘kûb oğlı içün 

imtinân    Kıldı 

Yûsuf ile anı imtihân 

125 Zâhiri hüş-ber gibi cür‘a 

idi   Bâtını Hakdan 

aña cilve idi  

(6b) 

126 Leyki biz ol cilve’i fark 

itmezüz   Sun‘-ı 

sâni‘ hikmetine yitmezüz 
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127 Âkil isen bu sana ibret 

yeter  

  Çok derinden söylesem fikrim 

iter 

128 Anlayana savtı-ı zenbûr 

oldu sâz  

 Anlamayan kula azdur 

tabl-bâz. 

129 Derdi Hakdan bizlere 

tuhfe bileñ Mâverâdan 

nahnü olan fîhe gelen 

 İz kâlû’l-Yûsufu ve ahûhu 
ehebbu ilâ ebînâminnâ ve 
nahnü ‘usbetün inne ebâna lefî 
dalâlin mübînin36 

Mefâ‘îlün/ Mefâ‘îlün/ Fe‘ûlün 

130 Yûsuf kardaşları bu hâli 

bildi   Onı cem‘ oldı bir 

tenhâya geldi 

                                                           
36 “Hani onlar (aralarında şöyle 

konuşmuşlardı): “Yusuf ile öz 

kardeşi, babamıza daha sevimli 

131 Didiler babamuz hîç bizi 

sevmez   Bizi Yûsuf gibi 

görmege ivmez 

132 Gice gündüz anuñla ider 

ülfet   Bize oğul didigi 

dilde sûret 

133 Kuşadur egnine dürlü 

libâsı   Bizi satsa satun 

alur ‘abâsı 

134 Aña nisbet bize itmez 

i‘âne  

 Yûsuf ger sultân olursa cihana 

135 Şerî‘at bâbını açup gider 

düz   Cihânıñ küllisi 

aña tutar yüz 

136 Olup sultân kalur ‘işretde 

demde   Hakîr olup 

kaluruz biz ‘ademde 137 

 Alup anı ırak seyre 

gidelim  

geliyor. Oysa biz daha güçlü bir grubuz. 

Pek belli ki, babamız bu işte 

yanılıyor.” (Yusuf Suresi 8. ayet) 
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 Varup sahrâ içinde katl idelim 

138 Büyük kardaşların adı 

Yehûzâ   Didi bu iş degül 

tedbîr Mebâzâ 

139 Bilürsiz kim bize Ya‘kûb 

atadur   Ki ya‘nî adam 

öldürmek hatâdur 

140 Oluruz Hakka ‘âsî kalbi 

kara  

  Velâkin götürüñ gayrı diyâra 

141 Didiler babamuz virmez 

yanından    Anı gâyet 

sever tatlu cânından 

142 Yehûzâ dir atamdan ben 

aluram   Ayakına düşüp 

çok yalvaruram (7a) 

143 Velâkin anı biz öldürmek 

olmaz  

  La‘în şeytânı biz güldürmek 

olmaz 

144 Tokuz kardaş viriñ sizler 

kanâ‘at   Alayım 

Yûsufı andan emânet 

145 Gelüp bir bir kamu and 

eylediler   Yehûzâya 

bu sözi söylediler 

146 Yarın sen al atâsınıñ 

yanından   

Anı katl etmezüz geçdik 

kanından  

147 Çün öldürmek kelâmın 

etdi anlar   Yehûzâyı 

öñine katdı anlar 

148 Didiler ey bizim ulu 

atamuz   Şerâfetlü 

kerâmetlü babamuz 

“Kâlû yâ ebânâ mâleke lâ-
te’mennâ  
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‘alâ Yûsufe ve innâ lehü le-
nâsihûn3738 

149 Bugün vir Yûsufı bize 

emânet   Çıkup sahrâya 

idelim seyâhat 

150 Alup anı aramıza giderüz  

 Tıfıldur hem nasîhatler 

iderüz 

151 Adıdur kûh-ı Kâfî 

inkisârın  

  Saña teslîm iderüz anı yarın 

152 Seniñ kalbin bize hergîz 

inanmaz   Oğul 

feryâdına ata tayanmaz 

153 Biraz av avlayalım atalım 

ok   Ara yirde bizim 

bîgânemüz yok 

                                                           
37 (Onlar buna karar verdikten sonra bir 

gün babalarına varıp): “Sevgili 

babamız, dediler. Sen neden 

güvenip de Yûsuf’u bize emanet 

etmiyorsun? Oysa biz onu çok 

Ersilhü me‘anâ ğıden yerta‘ ve 
yel‘ab ve innâ lehü le-
hâfizûn39 

154 Didi ben Yûsufı size 

inanmam  

  Cemâline bakup hergîz 

usanmam 

155 Varup oynamaka meşgûl 

olursız   Biri biriñize oyun 

kılursız 

156 Budur [y]igidlerin vakârı 

şânı   Olup gâfil viresiz 

kurda anı  

(7b) 

157 Didiler biz bahâdur 

pehlevânuz  

  Kuşa kurda urup pençe 

şâhânuz 

158 Bizim na‘ramuza aslan 

tayanmaz  

seviyoruz. Ona samimiyetle 

bağlıyız.” (Yusuf Suresi  
38 . ayet) 

39 “Yarın onu bizimle gönder. Gezsin, 

oynasın. Biz ona çok iyi sahip 

çıkarız.” (Yusuf Suresi 12. ayet) 
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  Otakından çıkup hergîz 

uyanmaz 

Kâlû le‘in ekelehüz-zi‘bü ve 
nehnü ‘usbetün innâ izen le-
hâsirûn4041 

159 On iki biñ adıma ok 

ataruz   İki aslanı bir 

dâra çataruz 160 

 Silâh âletlerini 

takınalım  

  Esen yillerden anı sakınalım 

161 Didi Ya‘kûb baña itmeñ 

recâyı  

  Size ben virmezem üç günlük 

ayı 

162 Yüzi anıñ güneş hîç 

görmemişdür   Benefşe 

gül gibi açılmamışdur 

163 Tıfıldur işin engine salar 

ol  

                                                           
40 Onlar “Vallâhi” dediler. “Biz böylesine 

güçlü bir grup iken, onu kurt kapar 

 Güneş şebnemini alup solar ol 

164 Nezâketle ben anı 

beslemişem   Ne isterse 

sözini eslemişem  

165 Gice gündüz yüzine 

bakınuram  

  Yavuz gözden hem anı 

sakınuram 

166 Onı bir kez ayakına 

sarıldı  

  Sanasın bir ulu dîvân kuruldu 

167 Didi Ya‘kûb virürem size 

yarın   Getürüp Yûsufı 

sahrâya varın 

168 Sabâh oldı alup anı 

giderler   Kamusı 

Yûsufa hîle iderler 

169 Egilüp Ya‘kûbıñ kaddi 

olup dâl   Kevâkibler 

da yerse, yazıklar olsun bize! Biz ne 

güne duruyoruz.” (Yusuf Suresi  
41 . ayet) 
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içine girdi bir ay42170 

 Bulud kapladı sağını 

solını  

  Gezüp hîç görmemiş Ken’ân 

yolını 

171 Yehûzânıñ yüzine çok 

bakardı   Atasınıñ 

anıñ ‘ışkı yakardı 

(8a)  

Fâ‘ilâtün/ Fâ‘îlâtün/ Fâ‘ilün 

172 Añladı ki i‘tibârı kalmadı  

  Her merâmı üzre nâs 

buyrulmadı 

173 Bağladı kalkan kılıç sardı 

belin    Geldi bir gün 

Ya‘kûbıñ aldı elin 

174 Hak Te‘âlâ çün seni kıldı 

resûl  

  Sen benim bu sözimi eyle 

kabûl 

                                                           
42 Müstensih yazım hatası yapmış, ha- 

175 Böyle emr itmiş bize 

Perverdigâr   Sen izin 

vir ben idem terk-i diyâr 

176 Didi Ya‘kûb ben izin 

virmem saña   Bu recâyı 

bir dahi itme baña 

177 Gördi kardaşına söz kâr 

itmedi   Bir zamân kıldı 

recâ ‘âr itmedi 

178 Birbirine sarılup 

ağladılar  

  Firkat odına ciger tağladılar 

 
talı kısmı aharla düzeltmeye 

çalışmış ancak kafiyeyi 

uyduramamıştır. 

179 Döndi ‘İys geldi evine ol 

zamân   Mâlını evlâdını 

aldı hemân 

180 Çıkdı Ken‘ândan revân 

oldı yola   Rûma 

gitdi bakmadı sağa sola 
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181 Vardı Rûmda çün 

temekkün eyledi   Sîre 

ehli işbu sözi söyledi 

182 Çünki sen bildiñ anıñ kîl 

kâlini   Bu yañadan diñle 

Yûsuf hâlini 

183 Geldi bir gün Ya‘kûbıñ 

kız kardeşi  

 Gözlerinden akıdup 

kanlu yaşı 

184 Düşdi ayakına feryâd 

eyledi  

 Döndi andan işbu sözi söyledi 

185 Hak saña çün virdi on iki 

oğul  

  Sen kerem kıl bu sözüm eyle 

kabul 

186 Vir birini anı oğul ideyim  

  Hak benim evlâdım aldı 

n’ideyim 

187 Didi Ya‘kûb kankısın 

dilersen al   Ağlayuban 

kâmetüñi itme dâl 

188 Zîrâ Ya‘kûb söyleyince bu 

sözi  

 Döndi hatun Yûsufa bakdı gözi 

(8b) 

Mefâ ‘ilün/ Mefâ ‘ilün/ Fe ‘ûlün 

189 Görüp hatun Yûsuf bedr 

aya beñzer   Tulû‘ itmiş 

ziyâsı aya beñzer 

190 Dili tesbîh ider 

Perverdigârı   Olup 

koynı içi ‘attâr dükânı 

191 Açılmış gül gibi gabgab 

yañağı   Fasîh elfâz ile 

deprer tudağı 

192 Kurulmış kaşları beñzer 

kemâna  

  Gören tersâ gelür fi’l-hâl 

îmâna 
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193 Yakar ‘uşşâkı ‘ışkı hîç 

dimez tâb   Yüzi 

hurşîd niyâz ehline 

mihrâb 

194 Nezâket bağınıñ ol gül-

‘izârı  

  Zebân kevser dehân zemzem 

puñarı 

195 İçenler mest olup hergîz 

ayılmaz   Toyunca 

göz cemâline bakılmaz 

196 Dili ‘İmrân sözi cânlar 

gıdâsı  

  Be-gâyet hûb yaratmış ol 

Hudâsı 

197 Cemâlinden akar nûrı 

hüveydâ  

 Görüp hatunıñ ‘aklı oldı şeydâ 

198 Hudâ ögmiş yaratmış yok 

bahâne  Nice vasf itsin 

İrşâdî dîvâne 

199 Didi ben Yûsufı kardaş 

aluram   

  Gice gündüz aña hizmet 

kıluram 

200 Anı ben sakınayım 

rûzgârdan   

  Bize tuhfe gelüp 

Perverdigârdan 

201 Te‘âlâ’llâh anı çün kıldı 

mahbûb   Olup râzî 

virüp Yûsufı Ya‘kûb 

202 Didi şimdi saña hürmet 

kıluram   İki aydan 

soñra senden aluram 

203 Cemâlini görüp cânıñ 

sevine  

 Dönüp hatun alup geldi evine 

204 Görüb Yâkub tamam oldu 

iki mâh   Tutup kız 

kardeşinin semtine râh 

205 Didi Ya‘kûb tamâm oldı 

iki ay   

 Didi kardaş benim ‘aklım olur 

zây 
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206 İki hafta kadar kalsın 

yanımda   Firâkı 

âtâşı yanar cânımda 

207 Yedürüp koymadım anı 

yalın aç  

  Gerek sen idesin hâtırdan 

ihrâc  

(9a) 

Fâ ‘ilâtün/ Fâ ‘îlâtün/ Fâ ‘ilün 

208 Hem cemâliñi gören 

mecbûr ola   Cümle 

kardaşın tabıñda hûr ola 

209 Ceddiñ İshâk İbrâhîme 

virdigi  

  Ni‘metine anları irdürdügi 

Ve yütimmü ni‘metehü 
‘aleyke ve ‘alâ âl-iYa‘kûba 
kemâ etemmehâ ‘alâ ebevyke 
43 

210 Ni‘metiñ ‘uzmâsını in‘âm 

ider  

                                                           
43  “…ve Yakup ailesine nimetini kemale 

erdirecektir…” (Yusuf Suresi 6. 

ayetten) 

  Hak saña mecmu‘ını in‘âm 

ider 

211 Rabbin ahkemdür 

bilecidür seni  

  Çok kemâle irgüricidür seni 

212 Çünki Ya‘kûb anı ta‘bîr 

eyledi   Bu yaña oğulları 

gör n’eyledi 

213 Tut bu pendim söyleyem 

birkaç  

  kelâm  

  Diñleyen ihvânıma olsun 

selâm 

214 ‘Aklın idrâk itmedigin 

söyleme   Ya‘kûbıñ 

oğulların ta‘ñ eyleme 215 

 Dime kemdür Yûsufıñ 

kardaşları   Ana ayru 

ata bir sırdaşları 
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216 Atâsından yüzini 

döndürdiler   Soyup anı 

kuyuya indirdiler 

217 Zîrâ Yûsuf gördi ise bu 

düşi  

 Kardaş olan hîç ider mi bu işi 

218 Ağladup feryâdına 

bakmadılar   Hîç birisi 

merhamet kılmadılar 

219 Hîle idüp atâsın aldadılar  

 Hicr odına bağrını tağladılar 

220 Kimse bilmez Sâni‘in ol 

sun’ını    Kul ne 

bilsin vech-i hikmet 

künhini 

221 Zâhir ehli bu sözi zikr 

eylemiş   Bâtın ehli 

kalb ile fikr eylemiş 

                                                           
44 “Yusuf’u öldürün yahut onu uzak bir 

yere atın ki, babanızın sevgi ve 

222 İbtidâ kardaşları fikr 

eyledi   Ol tokuz kardaş 

bu sözi söyledi 

Ektulû Yûsufe evitruhûhu 
erden yehlu lekümvechü 
ebîküm ve tekûnû min ba’dihî 
kavmen sâlihûn44 

(9b) 

Fâ ‘ilâtün/ Fâ ‘îlâtün/ Fâ ‘ilün 

223 Didiler biz Yûsufı katl 

iderüz   Ağlayarak 

atamuza giderüz 

224 Yâhûd anı eylerüz gözden 

nihân   Kimseye bâkî 

degildür bu cihân 

226  Sırrımızı bir kimesne 

bilmesün   Kankı ifşâ 

ederise gülmesin 

226 Gerçi şâyed şâyi‘ olursa 

bu hâl   Atamız eyler bize 

anı helâl 

teveccühü yalnız size kalsın. 

Ondan  
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227 Rû-be-rû itdiklerimiz 

söylerüz   Düşüp 

ayakına râzî eylerüz 

228 Hem dahi Yûsuf bize eyler 

helâl   Merhamet 

ehlidürür bedr-i hilâl 

229 Atamızı çünki râzî kılaruz  

  Zann olur kim soñra sâlih 

oluruz 

230 Bâtına virdi cevâbı ehl-i 

hâl  

  Çün bu resme eylediler vasf-ı 

hâl 

231 Ehl-i hâlin vasf idem 

ahlâkını  

  Hîç unutmaz halk eden 

Hallâkını 

 
sonra da tövbe ederek Salih 

kimseler olursunuz.” (Yusuf Suresi 

9. ayet) 

                                                           
45 “Gerçekten biz Âdem evlatlarını  

şerefli kıldık. Karada ve denizde…”   

232 Nâs içinde nefsini ednâ 

bilen   Hak katında ‘izz-

i devlet bulan 

Ve leked kerremnâ benî 
Âdeme ve hamelnâhum fi’l-
berrî ve’l-bahri45 

233 Koymaz Allâhı dilinden 

bir nefes   Andan 

özge kimseye itmez heves 

234 Hak Te‘âlâ anlara hâl 

keşf ider   Aslanı bir 

kıl ile alup yider 

235 Gâh olur bir zerreden 

bilmez haber   Kalbine 

hîç asla ol olmaz hazer 

236 Gâh olur kim ba‘zı hîn 

hüccâc olur   Gâh olur 

kim bir pûla muhtâc olur 

(İsrâ Suresi 70. ayetten) 
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237 Gâh olur kim bu’dını 

görür velî    Gâh olur 

kim kurbuna irmez eli 

(10a) 

Mefâ ‘ilün/ Mefâ ‘ilün/ Fe ‘ûlün 

238 Hemân bu kıssa’ı gûş itdi 

fi’l-hâl   Resûla’llâh 

katına geldi der-hâl 239 

 Görüp çün yüzini 

Sultân-ı kevneyn  

 Şefâ‘at ma‘deni 

da‘câtü’l-‘ayneyn 

240 Tebessüm eyleyüp 

buyurdı ey yâr  

 Seniñ kalbin zamîrinde 

melâl var 

241 Didi Tevrâtı Hak Mûsâya 

virdi   Yûsuf kıssasınıñ 

künhine irdi 

242 Bize bir sûre indüremez 

mi Allâh   Resûlisin 

saña virmez mi Allâh 

                                                           
46 “Biz sana vahyettik…” (Yusuf Suresi 3.  

243 ‘Ömer bu kıssa’ı çünkim 

tuyurdı   Cevâbına 

Resûla’llâh buyurdı 

244 Gamın dilden gider şâ[d] 

eyle cânıñ   Feleklerde 

yazılmış adı sanıñ 

245 Bu kevneyn iki harfden 

Kur’ân-ı Hak   Semâvâtı 

direksiz tutduran Hak 

246 Bizi ol kıssadan gâfil mi 

eyler   Ki Tevrât ehline 

sâ’il mi eyler 

247 ‘Ömer kalbindeki yâs 

zâ’il oldı  

 İnüp Cibrîl semâdan nâzil oldı 

248 Hemân nahnü nakussu46 

geldi âyât  

 Müfessirler idüp anı 

rivâyât 

ayetten) 
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Nahnü nakussu ‘aleyke ahsene’l-

kasası bi-mâ evheynâ ileyke 

hâze’l-Kur’ân47 

249 Didi Cibrîl karındaşım 

Muhammed   Seniñ 

şer’in Hudâ kıldı 

mü’ebbed 

250 Saña itdi Te‘âlâ’llâh 

selâmı   İder sâbıkları 

zâhir kelâmı 

251 Bu sergüzeşti medh itdi 

Te‘âlâ  

  Bu Kur’ândan kılup kalbin 

tesellâ 

252 Bu sûreniñ yüz on bir 

âyeti var   Letâfetlü 

içinde gâyeti var 

Kâla’llâhü Te‘âlâ fi’l-

kelâm: “Elif Lâm Râ… 

                                                           
47 “Biz bu Kur’ân’ı sana vahyetmekle 

geçmiş ümmetlerin birtakım 

haberlerini en güzel şekilde beyan 

ediyoruz.”  

(Yusuf Suresi 3. ayetten) 

Tilke âyâtü’l-

kitâbi’lmübîn”48 

(10b) 

Fâ ‘ilâtün/ Fâ ‘îlâtün/ Fâ ‘ilün 

253 Çünki bildiñ sûreniñ 

inzâlini  

  Bu yañeden diñle Yûsuf hâlini 

254 Geldi bir gün atâsına 

söyledi  

  İşbu rü’yâyı aña nakl eyledi 

Yâ ebeti râ’eytü ahade ‘aşere 

kevkebenve’ş-şemse ve’l-

kamere râ’eytühüm lî-

sâcidîn49 

255 Hikmet ıssıdur ganî 

Perverdigâr   Gökte on 

bir yıldız indi âşikâr 

256 Ay ile hem gün dahi indi 

bile  

48 Allah Te’ala sözünde [şöyle der] : “Elif 

Lam Ra. Bunlar aşikâr olan kitabın 

ayetleridir.” (Yusuf Suresi 1. ayet) 
49 “Babacığım! Ben rüyamda on bir 

yıldızın, güneş ve ayın bana secde 

ettiklerini gördüm.” (Yusuf Suresi 

4. ayetten) 
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  Sun‘-ı Sâni‘ hikmetini kim bile 

257 Sen bu rü’yâyı bilüp 

kalma taña   Ta‘zîm 

idüp secde kıldılar baña 

258 Söyledi Ya‘kûb aña kim 

ey oğul   Sen benim bu 

pendimi eyle kabûl 

Kâle yâ büneyye lâ-taksus 
rü’yâke‘alâ ihvetike feyekîdü 
leke keyden50 

259 Çün sakın kardaşlarına 

söyleme   Hâsılı bir 

ferde izhâr eyleme 260 

 İşbu rü’yâyı bilüp fikr 

ideler  

  Havfim oldur kim saña mekr 

ideler 

261 Zîrâ şeytân ulu 

düşmândur kula  

                                                           
50 “Evladım, dedi babası: “Sakın bu 

rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra  

seni kıskandıklarından sana tuzak 

kurarlar.”  (Yusuf Suresi 5. ayetten) 

 Koymaz insânı gide 

toğrı yola 

262 Yûsufa vâfir nasîhat 

eyledi   Döndi Ya‘kûb anı 

ta’bîr eyledi 

Ve kezâlike yectebîke 
Rabbüke ve yü’allimüke min 
te’vîli’l-hâdİysi51 

263 Didi on bir yıldız on bir 

kardaşın  

  Sen hazer kılolmaz anlar 

sırdaşın  

  

264 Sen ‘azîz olursın anlar aç 

olur  

  Saltanat bir gün saña ser-tâc 

olur 

265 Zannım oldur Hak seni 

sultân ider   Ma‘rifetle 

kalbiñi ‘ummân ider  

51 “Rabbin seni öylece seçecek, sana 

rüya tabirini öğretecek…” (Yusuf  

Suresi 6. ayetten) 
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(11a) 

Mefâ ‘îlün/ Mefâ ‘îlün/ Fe ‘ûlün 

266 Bugün virmem diyüp 

hatun tayandı   Gelüp ol 

hâl ayakına kapandı 

267 Ezelden hod saña ben 

dest-gîrem   Kolı bağlu 

kapıñda bir esîrem 

268 Görüp Ya‘kûb anıñ gözini 

yaşlu   Firâkına 

tayanmaz bağrı taşlu 

269 Esirgeyüp aña çün 

hürmet itdi   Tehî-dest 

hânesine döndi gitdi 

270 İki hefte dahi sabr itdi ol 

şâh  

  Gidüp kız kardaşına oldı hem-

râh 

271 Girüp hânesine virdi 

selâmı   İdüp hatun ile 

vâfir kelâmı 

272 Didi kardaş nedür bilmem 

günâhım   Cihânda 

gülmedi baht-ı siyâhım 

273 Seni ben bu gice idem 

müsâfir   Konuşam 

sohbet-i Yûsuf ile vâfir 

274 Vücûdım şehrine oldur 

hamâ’îl  

  Görüp Ya‘kûb bu söze oldı 

kâ’il 

Fâ ‘ilâtün/ Fâ ‘îlâtün/ Fâ ‘ilün 

275 Geçdi ahşam çün vakti 

oldı gice    Sen kulak 

vir bu kasas oldı nice 

276 Çünki İbrâhîm Halîl dostı 

Hudâ Oğlını Hak yolına 

kıldı fedâ 

277 Didi ey oğul seni kurbân 

idem  

  Emr-i Hakdur sen baña itme 

sitem 

278 Didi çünki emr-i Hudâdur 

ben n’idem    Nusret 
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Hakdan gerekürse sabr 

idem 

279 Sen urıtur ellerimi 

bağlağıl  

  İster isen sabr it ister ağlağıl 

280 Bu husûsda merhamet 

itme baña   Zahmet 

idüp olmayam ‘âsî saña 

(11b) 

281 Çün kayışdan bir kuşakı 

var idi   Ol mübârek 

béline bağlar idi 

282 Açdı ol kuşakı anı bağladı  

  Hep melekler hû çeküben 

ağladı 

283 Çekdi fi’l-hâl ol bıçakı 

kesmedi   Rûzigârı 

üzerine esmedi 

284 Pes bıçakın bakmadı 

ağazına   Çaldı üç 

kerre anıñ boğazına 

285 Urdı taşa iki pâre oldı taş  

 Ol mübârek gözlerinden 

akdı yaş 

286 Ol bıçak hîç gelmedi acı 

aña  

Hak Te’âlâ gönderüp koçı 

aña 

287 Geldi Cebrâ’il aña oldı 

delîl   Ellerini açdı 

İbrâhîm Halîl 

288 Çün lütuf kıldı aña 

Perverdigâr   Ol kuşak 

béline oldı yâdigâr 

289 Pes cihândan gitdi 

İbrâhîm Nebî   Ol kuşak 

İshâka kaldı ey ebî 

290 Gitdi İshâk oğlı Ya‘kûba 

kalup   Yalvarup kız 

kardaşı andan alup 

291 Sandukında rûz [u] şeb 

saklar idi  

  Ceddi ol İbrâhîmî ağlar idi  
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292 Biz yine mâ nahnü fîye 

girelim   Hatunıñ ahvâlini 

seyr idelim 

293 Kaldı Ya‘kûb soyunup 

yattı gece  

 Sen kulak ver mâ-cerâ n‘oldı 

nece 

294 Hâlasiyle çün Yûsuf 

yatmış idi   Uyku anı 

gaflete satmış idi 

295 Ol kuşakı aldı hatun 

ağladı  

  Yûsufıñ çıplak béline bağladı 

296 İtmedi sırrını bir ferde 

beyân  

Geçdi ol şeb çün sabâh oldı 

‘ayân 

297 Geldi uyardı yerinden 

kaldurur   Meyve ile 

iki ceybin toldurur 

298 Geydürüp tîz egnine dürlü 

libâs   Kalmadı hîç 

kalbiniñ içinde pâs 

299 Turdı Ya‘kûb katına geldi 

hemân   Zârı zârı ağlayup 

kıldı figân 

(12a) 

300 Didi kardaş ben nece 

ağlamayam   Firkat 

odıyla ciger tağlamayam 

301 Sandukımdan bu gice 

çıkmış kuşak   Bilmezim 

çaldı anı kangı uşak  

302 Sen bilürsin ol 

teberrükdür bize   Ben 

anı göstermez idim bir 

göze 

303 Ben anı kimden sorayım 

ya Nebi   Korkaram 

kim anı aldı ecnebi 

Mefâ ‘îlün Mefâ ‘îlün Fe ‘ûlün 
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304 Didi Ya‘kûb karâbâtı 

araram  

 Kebîrinden sagîrinden 

soraram 

305 Evel bu evdeki halkı 

arayıñ  

Soñra gayrı karâbâtı 

darayıñ 

306 Turup hatun kabîlesin 

aradı   Ki Ya‘kûbıñ aña 

sözi yaradı 

307 Karâbet hep gelüp bir bir 

arandı   Biri birine 

virdiler çün andı 

308 Didiler kim birisinde 

bulunmaz  

  Didi Ya‘kûb çıkar şimdi 

tolanmaz 

309 ‘Aceb kaldı mı hîç bir kul 

sırada   Didiler kim Yûsuf 

kaldı arada 

310 Didi yüz görmeyüp arayıñ 

anı  

  Budur mürsellerin ‘izz ile şânı 

311 Gelüp tîz hâlesi tutdı 

‘abâsın  

  Çıkardı kollarından hep 

libâsın 

312 Sanasın kim güneş çaldı 

cihâna   Çu gördiler 

kuşak çıkdı ‘ayâna 

313 Anı çıplak etinden 

bağlamışlar   Gice uyku 

içinde aldamışlar 

314 Görüp Ya‘kûb bu işden 

oldı gamnâk   ‘Akıl anı 

ider miydi hîç idrâk 

315 Turup kız kardaşı didi 

karındaş Yûsuf sârik olup 

bize eger baş 

316 Bugün isbât olup sârik ki 

zîrâ   Dedemiziñ 

şerî‘atın it icrâ 

(12b) 
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317 Didi Ya‘kûb saña kul oldı 

Yûsuf   Sakın ‘ışkı içün 

çekme te’essüf 

318 Hem iki yıl esîr gidüp bu 

şeh-zâd   Dilersin al 

dilersin eyle âzâd 

319 Saña hizmet idüp cânın 

sevine  

 Dönüp Ya‘kûb gelüp gamgîn 

evine 

320 Zamân devr eyledi geçdi 

iki yıl  

  Bu hâli hoş tasavvur eyle ey 

dil 

321 Gidüp hatun bekâya tutdı 

yüzi   Ecel geldi 

fenâdan yumdı gözi 

322 Ömür sermayesi çün 

itmâm oldu   Gidüp 

Yâ‘kûb alup oğlunı geldi 

323 Kaziyye gavrına irdi 

burada  

  Biraz sözler ki kalsınlar arada 

324 Sözi az söylemekde var 

halâvet  

Muhammed Mustafaya vir 

salâvat 

Bu Kıssa Yûsuf 

‘Aleyhi’s-selâmındur 

325 Biraz Ya‘kûb kelâmından 

dinildi  

  Hikâyâtı ‘ale’l-icmâl bilindi 

326 Sühan itmâm olup irdi 

nihâye  

  Bu kez nevbet gelüp şemsü’d-

duhâya 

327 Eger sâ’il su’âl itse ‘aceb 

ne   Bu kıssanıñ 

nüzûline sebeb ne 

328 Îmâm-ı Fahri Râzîden 

rivâyet  
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  ‘Ömer katına gelmiş bir 

cemâ‘at 

329 Berâber gelmiş idi 

Ka‘bu’l-ahbâr  

 Bilüp Tevrâtı çok 

itmişdi tekrâr 

330 ‘Ömer fi’l-hâl saçup akı 

karadan   Biri açdı 

bu kıssa’ı verâdan 

331 Didi Tevrât içinden Hak 

buyurdı   Bu 

sergüzeşti Mûsâya tuyurdı 

332 Letâfetlü garâ’ib bir 

hikâye  

  N’içün bildürmedi sâhib-

livâya 

333 ‘Ömer destûr virüben 

söylediler  

‘Ale’l-icmâl anı nakl 

eylediler  

(13a) 

334 Kanı gün görmeyen Yûsuf 

dil-ârâ   Kanı ön 

görmeyen zülfi mutarrâ 

335 Kanı il görmeyen ol kaddi 

Tûbâ   İdüp kardaşları 

katline şûrâ 

336 Bakup kardaşlarınıñ 

yüzlerine   Ta ‘accüb 

eyledi ol sözlerine 

337 Kimi sağdan giderdi kimi 

soldan   Hudâ ayırmasın 

insânı yoldan 

338 Kaza’-ı âsumân indi 

havâdan  

  Nezâket bülbüli uçdı yuvadan 

339 Otakından çıkup vâz geldi 

âhû   Firâkı bağrıñı 

delmez mi yâ hû 

340 Bu sözlerden gerek 

bağrın deline   Olup gâfil 

girüp seyyâd eline 
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341 Yehûzâ dolanup sağı 

solında  

 Var idi bir kuyı Mısrın yolında 

342 Gidüp anlar kuyı yanında 

kaldı Yûsuf şeh-zâde’i bir 

korku aldı 

343 Didi biz gelmişüz seyrân 

yirine   Bahâdur 

pehlevân kimdür görine 

344 Bu sahrâdur n’içün 

gamgîn turasız  

  Tikin bir taş nişângâhı urasız 

345 Ki zîrâ siz bu Ken‘âna 

ferîdsiz    Ya ok atıñ 

ya oynayıñ ciridsiz 

346 Veyâ güreş tutun seyrân 

idelim   Olup ahşam 

atamıza gidelim 

347 Yûsuf çünki tamâm itdi bu 

sözi   Yehûzâ bağrına 

toldurdı közi 

348 Atam hâtırlarıñız kıldı 

memnûn   Yehûzânıñ 

yüzine baktı Şem‘ûn 

349 Didi şimdi gelür bir 

ecnebî kul  

  Hîç insândan olur mı hâli bu 

yol 

350 Bilüp kardaşlarınıñ 

işlerini  

  Akıdup gözlerinden yaşlarını 

351 Kıtâline anıñ gülbeng 

uruldı   Yehûzânıñ 

kucakına sarıldı 

352 Didi Yusuf beni virmez 

Mebâzâ Dokuz kardaş 

didiler ey Yehûzâ 

(13b) 

353 Bizimle var idi ahd-i 

emânıñ  Seniñ fark olmadı 

yahşi yamanıñ 

354 Eger sen Yûsufa oldun 

kafadar  
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  Biz olmazuz saña hergîz 

vefâdar 

355 Hayâtıñı memâtıña 

kataruz   Seni Yûsuf 

gibi dâra çataruz 

356 Kerem kıl gel şîrîn cânına 

kıyma   Olup sâhib bu 

dem Yûsufa uyma 

357 Yehûzâ söyledi 

kardaşlarına    Bu pendi 

eyledi sırdaşlarına 

358 Didi kim adam öldürmek 

hatâdur  

 Atamuzdan bize Yûsuf 

‘atâdur 

359 Uyup şeytâna anı 

öldürürüz    Hakka 

Kâbil gibi ‘âsî oluruz 

360 Ger öldürsek bu nev-reste 

cânânı   Te‘âlâ’llâh bize 

virmez cinânı 

361 Şerî‘at bâbı üzre gidelim 

düz  

Buların ‘aklını kandurdı 

bu söz 

362 Kamusı bu söze pes kıldı 

iskâ   Didiler kuyuya 

idelim ilkâ 

363 Tutup Yûsufı soydılar 

libâsın  

  Kolından hep çıkardılar 

‘abâsın 

364 Yehûzâ açdı bélinden 

kuşağı   Anı indüreler 

sudan aşağı 

365 Çıkarup gömlekin itdiler 

‘uryân  

  Ana zindân olup sahrâ vü 

seyrân 

366 Didi Yûsuf atam virdi 

emânet   Emânetkâr ider 

mi hîç hıyânet 
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367 Bunı itmez cihânda bir 

harâmî   İdüp ‘uryân suya 

atmak revâ mı 

368 Kuyunıñ içine sarkıtdı 

anlar   Yehûzânıñ 

gözinden akdı kanlar 

369 İnüp ol câh içine suya 

taldı  

  Ayakı bir taşın üstinde kaldı 

370 Bu vahyi gönderüben Hak 

Te‘âlâ   İdüp tebşîr kılup 

kalbin tesellâ 

371 Anı mahzûn ider mi hîç 

Hudâsı Gayibden Yûsufa 

geldi nidâsı 

(14a) Ve evhaynâ 

ileyhi letünebbi’ennehüm bi-

emrihim hazâ vehüm 

lâyeş’urûn52 

Mefâ ‘îlün/ Mefâ ‘îlün/ Fe ‘ûlün 

                                                           
52 “…ve seni hiç tanımadıkları bir  

372 Ki yâ Yûsuf sakın korkma 

bu sudan   Seniñ 

Rabbiñ seni saklar 

pusudan 

373 İşârâtı saña kıldım bu 

düşden  

  Sakın gamlanmagıl hergîz bu 

işden 

374 Sana kardaşların 

itdiklerinden  

  Atub suya dönüb 

gitdiklerinden 

375 Olup nâdim saña bir gün 

gelürler  

  Tapuñda hor [u] ser-gerdân 

olurlar  

376 ‘Azîm şehre seni sultân 

iderim  

  Saña kardaşların muhtâc 

iderim 

sırada, kendilerine yaptıkları bu işi  

hatırlatacaksın.” (Yusuf Suresi 15. 

ayetten) 
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377 Alub şefkâtlarını 

döndüren ben   Seni bu 

câh içine indüren ben 

378 Seni Ya‘kûb yanından 

ayıran ben   Bu ‘âlem 

fânidür bâkî turan ben 

379  Odı ben virdim 

İbrâhîm Halîle   Ara 

yirde olup Nemrûd vesîle 

Fâ ‘ilâtün Fâ ‘ilâtün Fâ ‘ilün 

380 Çünki Yûsuf bu nidâyı 

diñledi   Hak Te‘âlânıñ 

kelâmın anladı 

381 Sen kulak virdiñ mi İrşâdi 

gedâ   Bin bir adlu Zü’l-

kemâl Bârî Hudâ 

382 Kullarına dert virür 

dermânı var   Kahr 

içinde lutfi var ihsânı var 

                                                           
53 Allah Te’ala [bir] sözünde: “Yatsı vakti, 

ağlayarak babalarının yanına 

döndüler.” (Yusuf Suresi 16. ayet) 

383 Kulın ‘aklı bilmez hikmet 

işleri   Bu yañadan 

Yûsufıñ kardaşları 

384 Bir koyun boğazlayup 

yaturdılar   Gömlegini 

kanına baturdılar 

385 Meks idüp ahşama dek 

eglendiler  

  Yatsu vakti evlerine geldiler 

Kâla’llâhu Te‘âlâ fi’l-kelâm“ve 
câ’û ebâhüm ‘işâ’en yebkûn”53 

(14b) 

Fâ ‘ilâtün Fâ ‘ilâtün Fâ ‘lün 

[Kâlû] yâ ebânâ innâ zehebna 

nestebiku ve terekna Yûsufe 

‘inde metâ’ina feekelehü’z-

zi’bü54 

54 [Dediler] : “Sevgili babamız, biz 

yarışmak üzere bulunduğumuz 

yerden ayrılırken Yusuf’u da 
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386 Bir kezin âh eyleyüp 

ağladılar   Ya‘kûbıñ 

yüregini tağladılar 

387 Nâliş idüp didiler kim ey 

baba   Yûsufu biz 

eyledik kurda caba 

388 Biz segirdmeç oyununı 

oynaduk  

  Kurd gelüp anı yimiş hîç 

tuymaduk 

389 Çün bizim esbâbımızı 

bekleye  

  Kim bilürdi kurd gelüp anı 

yiye 

390 Gömlegin kanlu eline 

virdiler  

 Karşusında bağlayup el 

turdılar 

Ve câ’û ‘alâ kamİysihî bidemin 
kezibin55 

                                                           
eşyalarımızın yanında bıraktık.” 

(Yusuf Suresi 17. ayetten) 

391 Gördi Ya‘kûb gömlegi 

hîle işi  

  Bir yirine degmemiş kurdın 

dişi 

392 Gerçi sizde hîç vefâlık yok 

imiş  

  Leyki kurdın şefkati key çok 

imiş 

393 Gömlekini dişi ile 

delmemiş  

  Hürmet idüp pâre pâre 

kılmamış 

394 Bilmezim ben Yûsufı siz 

n’itdiñiz   Alup anı 

kankı yola gitdiñiz 

395 Bu yalancı kan ile gelmek 

neden  

  Hicr odına bağrımı delmek 

neden 

55  “Ona Yusuf’un gömleğine sahte kan 

bulaştırarak getirmişlerdi…”  (Yusuf  

Suresi 18. ayetten) 
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396 Bu benim kalbim şehâdet 

eyledi   Dişi kurdın 

üzerine degmedi 

397 Ey benim cânı ciger 

evlâdlarım 

   Tiz getüriñ Yûsufı şeh-

zâdlarım 

398 İnkisâr itsem belâ gelür 

size   Yûsufımdan bir 

haber viriñ bize (15a) 

399 Çünki Ya‘kûb bu kelâmı 

söyledi  

Hâlıka hamd eyleyüp sabr 

eyledi 

400 Pes bu âyetden murâd 

sabr-ı cemîl   Ağlar 

ammâ savtını eyler kalîl 

401 Her kemâlât sabr ile olur 

velî  

                                                           
56 “[Babaları Yakup] “Hayır” dedi. 

“Nefisleriniz sizi aldatmış, bu işe 

sevketmiş. Artık bana düşen 

  Her bir ‘ârif bu söze didi belî 

Kâle bel sevvelet leküm 
enfüsüküm emrenfe-sabrun 
cemîlün56 

402 Sabr ile irdi iren 

maksûdına   Sabr ile 

irdi iren ma‘bûdına 

403 Dâ’imâ alur seni Hakdan 

yaña  

  Sabr ile şeytân zafer bulmaz 

saña 

404 Enbiyâlar buldı devlet 

sabr ile   Evliyâlar 

buldı ref‘et sabr ile 

405 Erba’inler buldı celvet 

sabr ile  

  Gayb erenler buldı lezzet sabr 

ile 

(ümitvar olarak) güzelce 

sabretmektir.” (Yusuf  

Suresi 18. ayetten) 
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406 Sabr ile hem yediler oldı 

ulu   Üçler oldı sabr 

ile yüzi sulu 

407 Bir kemerdür her miyân 

zabt idemez   Ol 

sebebden hak tarîka 

gidemez 

408 Kaldı Yûsuf kuyuda üç 

gün tamâm  

  Gör ki n’eyler ol Hudâ-yı lâ-

Yenâm 

409 Çün ‘Arâbdan var idi bir 

kârubân   Ol 

kuyunıñ yanına kondı 

hemân 

410 At deve yüklü kumâş 

‘ankâ idi   Devlet ile 

mâl ile eshâ idi  

411 Hak Te‘âlâ katdı sükker 

aşına   Geldi devlet kuşı 

kondı başına 

                                                           
57 “(Gelelim Yusuf’a) Öteden bir kafile 

gelmiş, sucularını kuyuya  

Ve câ’et seyyâretün 
feerselûvaridehüm fe-edlâ 
delvehü57 

412 Mâlik ibni Diğar aña 

dirler idi   Bây-ı 

dervîş nânını yirler idi 

413 Pes ticâret eyleyüp ilden 

ile   Bir azâdlu kulı 

var idi bile (15b) 

414 Alup anı geldi ol su 

yanına  

  Hîç bu devlet gelmez iken 

aynına 

415 ‘Akl anı hîç eylemezdi 

cüst [ü] cû   Asdı bir 

delve aña toldura su 

416 Girdi Cebrâ’il kuyudan 

içerü    Oldı Yûsuf anuñ 

ile rû-be-rû 

göndermişlerdi.” (Yusuf Suresi 19. 

ayetten) 
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417 Tut bu ipden yukaru eyle 

tulû‘   Adı şânıñ ‘âleme 

bulsun şuyû‘ 

418 Çekdi Mâlik delve sudan 

çıkmadı   İbtidâ çün 

içerüye bakmadı 

419 Gördi koğa gelmedi kaldı 

taña  

  Döndi bakdı câhın altından 

yaña 

420 Eyledi Büşra ile Mâlik 

kelâm   Didi bu ipe 

sarılmış bir gulâm 

Kâle yâ Büşrâ hâza gulâmunVe 
eserrûhu bidâ‘aten58 

421 Gördiler câhın içinde bir 

ziyâ  

 Gün tokunsa yüzine eyler hayâ 

                                                           
58 “Dedi “ Âaa müjde! Müjde! İşte bir 

civan!” Sucu ile yanındakiler onu 

ticaret malı olarak satmak niyetiyle 

422 Nûr yüzinde berk urup 

cevlân ider   Âfitâbıñ 

tîgına meydân ider 

423 Kendi şem‘a pes kuyı 

olmış fenâr   Su içinde 

sandılar kandîl yanar 424 

 Kuvvetiyle çekdiler anı 

berü   Delve ile geldi 

çıkdı yukaru 

425 Didiler biz böyle bir hûb 

görmedük  

  Hîç ‘Arabda böyle mahbûb 

görmedük 

426 Çeşmi âhû kaşları ‘ayn-ı 

hilâl   Leblerinden 

akıyor âb-ı zülâl 

427 Zîrâ bu insân degil belki 

melek   Yir yüzine 

indürüp anı felek 

kafilede olanlara onu bildirmeyip 

gizlediler.” (Yusuf Suresi 19. 

ayetten) 
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428 Gerçi gevher olduğını 

bildiler   Aldılar 

yükler katına geldiler 

429 Didi Mâlik sen kimin 

evlâdısın   Söyle bize 

kankı bâğın bâdısın 

430 Didi ben bir pîr kişiniñ 

oğlıyam   Ol Benî 

İsrâ’iliñ hem nesliyem 

(16a) 

431 Çün getürdiler beni 

sırdaşlarım   İtdiler 

‘uryân beni kardaşlarım 

432 Ağlayup feryâdıma 

bakmadılar   Hîç birisi 

merhamet kılmadılar 

433 Söz bir idüp câh içine 

atdılar Nâdim olup 

evlerine gitdiler 

434 Didi Mâlik ma‘lûm oldı 

işbu hâl   Korkarım 

kardaşların eyler makâl 

435 Döndi fi‘l-hâl açdı bir 

yük nâgehân   Al yişil 

atlas çıkardı şâdumân 

436 Geydi Yûsuf egnine Hindî 

kumâş  

  Didi Mâlik şimdi kopar bir 

savaş 

437 Sür‘at idüp bu diyârdan 

gidelim  

 Müdde‘îler ger gelürse 

n’idelim 

438 Sökdi çadır yüklenüp oldı 

revân  

  Gördiler kopdı girüden bir 

tûfân 

439 Kârubânıñ öñini aldı 

bular  

  Gözlerinden Mâlikin akdı 

sular 

440 Ba‘zısı kolına kalkan 

bağlamış  

  Ba‘zı gürzin kından alup 

yağlamış 
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441 Kârubânı sardılar evrân 

gibi  

  Her biriniñ hey’eti aslan gibi 

442 Hışm ile geldi Yehûzâ 

söyledi  

  Döndi Mâlik hâl aña ‘arz 

eyledi 

443 Söz bir idüp bu kulı satın 

baña  

Yokdur akçamız kumâş virek 

saña 

444 Didiler kim biz metâ‘ı 

almazuz  

  Hem saña buğzu ‘adâvet 

kılmazuz 

445 Câh içine biz anı itdik 

rehâ  

  Korkma bizden isterüz ucuz 

bahâ 

446 Çün bu sözi kalblerine 

aldılar  

  Ol sebebden aza râzî oldılar 

447 Ya‘nî biz alsak bugün 

atlas kabâ   Kimse 

dimez Yûsufı aldı zibâ 

448 Ehl-i Ken‘ân söyler anı 

satdılar   Tâcir olup 

mâlı mâla katdılar 

449 Ya‘kûb atamuz dahi anı 

tuyar  

  ‘Âkil olan bu işi elbet sayar 

(16b) 

450 Hod biz anı akça içün 

satmazuz  

  Leyki kardaş sırasına 

katmazuz 

451 Bâri anı idelim gözden 

nihân  

  Kurd alup anı yidi eyler 

gümân 

452 Çünki anlar böyle tedbîr 

eyledi   Mâlike döndi 

Yehûzâ söyledi 
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453 Didi biz Hindiñ metâ‘ıñ 

almazuz Başımızı 

dağdağaya salmazuz 

454 Didi Mâlik yüklerim 

satılmadı   Hîç bir 

akça koynıma atılmadı 

455 Didiler kim koynıñı aç 

görelim   Ne çıkarsa 

Yûsufı biz virelim 

456 Döndi Mâlik koynıñı açdı 

hemân  

  On sekiz mankır bulundı bî-

gümân 

457 Çünki Yûsuf gördi anı ey 

hümâm   İkişer 

akça bölüşdüler tamâm 

458 Gördiler Yûsuf giyer 

atlas ‘abâ   Mâlik aña 

mâlını itmiş cabâ 

459 Didiler bu oğlanıñ hoş-

bûyı var   İllâ üç 

dört gûne anıñ hûyı var 

460 Sûretiñ gören bilür 

hûbdur bu kul  

 Leyki anıñ sîreti 

sârikdür ol 

461 Nân yidigi kimseye 

hâyindür ol  

  Kalbi toğrulmaz aña hâyindür 

ol 

462 Hem dahi bu tîz kaçar 

bağlu gerek   Elleri 

ayakları tağlu gerek 

463 Didi Mâlik bağlaram 

zencîr aña  

Bârî bir hüccet yazup 

viriñ baña 

464 Kimse benden anı da‘vî 

olmaya   Satup anı 

soñra nâdim olmaya 

465 Çün Yehûzâ bir varak 

yazdı hemân  

 Düzdi ‘İbri dili üzre bî-gümân 

466 Yazdı bir levhi alup 

beyzâladı   Her birisi 

ismini imzâladı 
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467 Didi Yûsuf söyleyem 

birkaç kelâm   Evvelâ pîr 

atama idiñ selâm 

468 Hîç ferâmûş kılmayup 

dâ’im aña   Destin 

açup çok du‘â ide aña 

(17a) 

469 Bu sözi kardaşlarına 

söyledi   Döndi 

andan şi‘re âğâz eyledi 

[Gazel] 

470 Bize kutlu gelmedi 

seyrânımız   Bağrıñızı 

yakmadı nîrânımız 

471 ‘Andelîbler bâgıma 

girmez iken   Dirdi 

hoyrâd lâle’i reyhânımız 

472 Keştimize bir muhâlif bâd 

esüp   Çûşa geldi 

dalgalı ‘ummânımız 

473 On sekiz mankıra virdiñiz 

beni Yas tutup kan ağladı 

Ken‘ânımız 

474 Hürr iken ben kul diyü 

çalındı hat   Bir gün 

elbet fâş olur ‘ibrânımız 

475 Âşiyânımdan beni 

uçurdıñız  

  Gâfil olup tuymadı 

bâğbânımız 

476 Câh içinde turdum üç 

gün gâlibâ  

  Reng [ü] bûyım almadı 

sultânımız 

477 Tâvûs-ı ‘Adnî gibi yaşlar 

töker   Ağlamakdan 

dîde-i giryânımız 

478 Kalkdı kısmet giderüz 

Mısr iline   Yâ 

soyumuz çekdi yâ 

hodnâmınız 

479 Sergüzeştim tâ ilâ-

yevmi’l-kıyâm  

 Dile düşüp söylene 

destânımız 



BAYBURTLU AĞLAR İRŞÂDÎ BABA 

    

- 332 - 

480 Sizde suç yok böyle emr 

itmiş bize   Biñ bir 

adlu ol Ganî Yezdânımız 

481 Dest-i mâlın yüzine aldı 

felek  

  ‘Arş [ü] ferşi ağladur 

efgânımız 

482 Birbirine sarılup 

ağladılar  

  Firkat odına ciger tağladılar 

483 Zârılıkdan ditredi rûy-ı 

zemîn  

 Sidreden indi yire rûhu’l-emîn 

484 Yûsufıñ kalbin tesellî 

eyledi  

Döndi andan işbu sözi 

söyledi  

485 Didi Cebrâ’il aña sâhib-

kemâl   Bir gün aynaya 

bakup gördiñ cemâl 

(17b) 

                                                           
59 “Dedi “ Âaa müjde! Müjde! İşte bir 

civan!” Sucu ile yanındakiler onu 

486 Sâbıkâ sen işbu sözi 

söylediñ   

  Mâh cemâliñi görüp seyr 

eylediñ 

487 Söyledin kim ben kul 

olaydım eger   Hâllerin 

Mısrın hazînesin deger 

488 Ben esîr bâzârına olsam 

rehâ  

  Rûy-ı şem‘im la’line yitmez 

bahâ 

489 Kendiñi a‘lâ görüp ‘ucb 

eyleme  

  Pes bu sözi bir dahi sen 

söyleme 

490 Gönderüp ol Mâliki 

Rabbü’l-Gânî  

  On sekiz mankıra satdurdı 

seni 

Ve şerevhü bi-semenin bahsin 
derâhimema‘dûdetin ve kânû 
fîhi mine’z-zâhidîn59 

ticaret malı olarak satmak niyetiyle 

kafilede olanlara onu bildirmeyip 
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491 Aldı Mâlik Yûsufı girdi 

yola  

 Sür‘at idüp bakmadı sağa sola 

492 Bir deve üstüne anı 

bağladı  

  Derd ile âh eyleyüben ağladı 

493 Çünki Yûsuf ağlayup kıldı 

amân   Hak Te’âlâ bir 

gazab virdi hemân 

494 Pes cihân rûşen iken 

bozdı havâ   Yûsufıñ 

Hak derdine kıldı devâ 

495 Bir katı yil esdi şimşek 

oynadı  

 Zann idersin bahr [u] ‘ummân 

kaynadı 

496 Gâh tolu yağdurdı Hak 

gâh karladı   Gürledi 

gök yıldırımlar oynadı 

                                                           
gizlediler.” (Yusuf Suresi 19. 

ayetten) 

497 Bir karanlık çökdi halkın 

üstüne   Merhamet 

kılmadı dostı dostuna 

498 Akdı séller yazılar oldı 

deñiz  

  Sandılar kim kopdı ol gün 

rustahîz 

499 Bir depe üstünde nâ-çâr 

oldılar  

  At deve hayvân kamusı 

kaldılar 

500 Geldi Büşrâ Mâlikiñe 

söyledi  

  Didi gör Ken‘ânlı bize 

n’eyledi 

501 Biz bu ma‘sûmı deveye 

bağladuk   Firkat 

odına yüregin tağladuk 

502 Didi Mâlik ol kaçarsa 

n’idelim Ardı soñra kankı 

éle gidelim 



BAYBURTLU AĞLAR İRŞÂDÎ BABA 

    

- 334 - 

(18a) 

503 Didi Büşrâ ben kefîl 

oldum aña   Ne ‘itâbın 

var ise eyle bana 

504 Yalvarup Mevlâsına kıldı 

niyâz   Sél gelüp deryâ 

gibi oldı Hicâz 

505 Yüz tutup Mevlâsına 

geçdi sözi  

 Bir dahi âh çekse gark eyler 

bizi 

506 Elleriñ ayakların 

bağlamayak   Hicr odına 

bağrını tağlamayak 

507 Geldiler tîz bendlerini 

açdılar   Oldı rûşen 

yollarını seçdiler 

508 Hak Te‘âlâ zulmeti ref’ 

eyledi  

  Bu yañadan diñle Mâlik 

n’eyledi 

509 Yûsufıñ kaçmaduğını 

añladı   Kardaşınıñ 

iftirâsın añladı 

510 Toğdı güneş gitdi yola 

kârubân   Geçdi 

Mâlik ilerüye şâdumân 

511 Gün katı ıssı olup 

buñaldılar  

Nîlin ırmakı yanında 

kaldılar 

512 Turdı Mâlik kurdı bir 

hayme ulu   Al yişil 

atlasdan üsti örtilü 

513 Açdılar altına bir zîbâ 

firâş   Hîç aña el 

urmamışdı bir ferâş 

514 Geldi Yûsuf çıkdı anıñ 

üstüne   Aldı Mâlik 

hizmetini destine 

515 Didi bugün sen efendi 

ben gulâm   Sen emîr 

buyur bize eyle kelâm 
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516 Ben seniñ karşında kem-

ter oluram   Bir gün 

elbet maksûdımı buluram 

517 Döndi Yûsuf çıkdı 

çadırdan hemân  

 Gördi Nîl ırmakını âb-ı 

revân 

518 Kalmadı hîç kalbiniñ 

içinde pâs   Daldı Nîle 

soyunup tökdi libâs 

519 Mâlik anı dalgadan 

gözler idi    Öñi soñra 

kumları düzler idi 

520 Girdi Nîlin içine virdi 

ziyâ   Şu‘lesinden kıldı 

balıklar hayâ 

521 Korkdı Mâlik Yûsufı mâhî 

yudar Sağlığına bir deve 

kurbân adar 

(18b) 

522 Korkdı Mâlik suda turup 

incine   Aldı geldi girdi 

çadır içine 

523 Bağladı başına bir 

Kişmîrî şâl   Kim 

görürse yüzini olurdı lâl 

524 Sanki çıkdı ağ yolundan 

mâh-tâb   Gün 

tokundı yüzine kıldı hicâb 

525 Çün tonatdı anı dürlü 

renk ile   Mısr içine 

girdiler gülbang ile 

526 Kondı Mâlik yüklerini 

yıkdılar   Hûb-

cemâline anıñ çok 

bakdılar 

527 Kim görürse cânına 

düşdü firâk   İstemezdi 

ola kurbından ırak 

528 Didiler insân mıdur 

yohsa perî   Misli 

yokdur devr-i Âdemden 

beri 
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529 Mısr içine böyle mahbûb 

gelmedi   Kim anı 

satdıysa kadrin bilmedi 

530 Kaddi ‘ar‘ar pes kalem 

parmakları Şu‘lelü yıldız 

gibi tırnakları 

531 Kirpiginiñ gamzesi 

kanlar töker   La‘liniñ 

tiryâki hep Mısrı deger 

532 Kaşı mihrâb gözleri tan 

yıldızı   ‘Işk odına yakdı 

yandurdı bizi 

533 Hâlleri tâ Kisrâdan ister 

harâc   Lebleri iksîr gibi 

derde ‘ilâc 

534 Gerçi ol hûblar içinde bir 

idi  

 Yâ doğ aya yâ toğarım dir idi 

535 Döndi Mâlik çekdi bir 

yirde hemân   Girdi anıñ 

içine kaşı kemân 

536 Seyr iden kul bir kızıl vire 

aña  

  Sen bu remzi añlayup kalma 

taña 

537 Şâyi‘oldı bu haber dilden 

dile  

  Altun akçanıñ hisâbın kim bile 

538 Didiler kim Mâlike iste 

behâ   Kimde altun çok 

ise ede rehâ 

539 Didi Mâlik üç hazîne 

isterem   

  Andan ol nûrlu cemâli 

gösterem 

540 Didiler kim kimse anı 

alamaz  

Mısr içinde bir efendi 

bulamaz 

(19a) 

541 Geldi hatunlar cemâlin 

gördiler   Mest-i lâ-

ya’kıl oluban turdılar 
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542 Tut kulakın diñle bu tuhfe 

işi   Gördi Mâlik 

geldi bir hatun kişi 

543 Çün gelen ‘avratları itdi 

girü   Geldi oldı Yûsuf 

ile rû-be-rû 

544 ‘Aklı gitdi oldı dîvâne 

gibi  

 Şem‘ odına yandı pervâne gibi 

545 Söyledi kim Mâlike ol ey 

begim   Evde vardur bir 

kelep iplicegim 

546 Ben egirmişem anı 

kirmân ile   Tebdîl 

idek Yûsuf-ı Ken‘ân ile 

547 Teşti ile bükmişem 

gündüz gice   At deve 

hayvânıña eyle peçe 

548 Ger dilersin gidelim 

evden yaña   Hâsılı söz 

ip saña Yûsuf baña 

                                                           
60  Vezin yanlış yazılmıştır. 

549 ‘Avratıñ dîvâneligin 

bildiler   Kahkahâ 

ile aña gülüşdiler 

550 Her bilâda iki dîvâne 

gerek60  

  Şem‘i yakduk aña pervâne 

gerek 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 

551 İşit imdi Zelîhâ gül-‘izârı  

  Aña mesken idi Mağrib diyârı 

552 Aña nevbet gelüp düşdi 

dehâna   Atâsı 

pâdişâh idi cihâna 

553 Bilüp kendini çün irdi 

kemâle   Olup bâliğ 

dönüp kaşı hilâle 

554 Nazîri yok idi anıñ 

cihânda  

  Ne Belhde bulunur ne 

İsfehânda 
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555 Dilerdi kendü misli 

pâdişâhı   Bir ülke 

sâhibi zerrîn külâhı 

556 Atâsı virmez idi bir 

kuluna     Arardı 

kendine akrân buluna 

557 Zelîhâ tâyesi ile yatardı  

 Demi dem üstüne dâ’im 

katardı (19b) 

558 Yazup vasf idelim anıñ 

sözini   Kalup tenhâ alup 

uyku gözini 

559 Anı tapşıralım biz 

ârzûsına  

Bir oğlan geldi anıñ 

karşusına 

560 Kızarmış gül yañakı nâra 

beñzer   Kaşı kara gözi 

hun-hâra benzer 

561 Cemâlinden akar nûrı 

hüveydâ   Yakup 

‘ışkı aña virdi rüveydâ 

562 Kemâlince Zelîhâ anı 

gördi  

 Sunup oğlan aña bir kâse virdi 

563 Didi nûş it şîfâlıdur bu 

kâse   Seni bed-nâm 

ider ‘ışkım o nâse 

564 Yidi yıl sen benim ‘ışkım 

çekesin   Oluban 

nâtüvân kaddin bükesin  

565 Murâdıñı bulasın soñra 

ammâ   İdesin Mâliki 

yolumda yağmâ 

566 Bu sözi söyledi ol mâh-ı 

lîkâ   Alup destine nûş 

itdi Zelîhâ 

567 Olup teşne alup anı 

dehâne   İçüp iksîr 

şifâsı degdi câne 

568 Be-gâyet ‘ışk alup 

kaynadı kanı   Bulup 

derde hayât-ı câvidânı 



YUSUF İLE ZELİHA 

    

- 339 - 

569 Benim ‘ışkımdurur cânıñ 

gıdâsı İrüp gavre bu 

söziñ intihâsı 

570 Görem dirsin beni ey 

zülfi sûsen   Mısır 

şehri bazârını sorasın 

571 Zelîhâ olmadı kâdir 

cevâba  

  Bakar mecnûn ol sinn-i şâba 

572 Benim ‘ışkım saña 

cândan lezîzdür  

 Eger ismim su’âl itsen 

‘azîzdür 

573 İşitdi çün dil-ârânıñ 

sözini  

  Zelîhâ uykudan açdı gözini 

574 Görür ol bâdeniñ tadı 

dihânda  

  Neler izhâr idiser Hak 

nihânda 

575 Bakar fi’l-hâl ‘azîz 

yokdur yanında   

 Kalup ‘ışkı Zelîhânıñ 

cânında 

576 Murâd bir kimseye kalur 

mı bâki   Olup 

mahzûn solup nergiys 

yañakı 

(20a) 

577 Anı dâ’im alurdı 

karşusına   Olup 

şeydâ bakardı ârzûsına 

578 Firâk-ı âhına tâye uyandı  

 Cihânı terk idüp geçdi usandı 

579 Atâsına gidip tâye 

tuyurdı  

Seher vakti idi köşkde uyurdı 

580 Zelîhânıñ katına geldi 

anlar  

  Anasınıñ gözinden akdı yaşlar 

581 Alup destin su’âl itdi 

atâsı  

 Ne bilsin cür‘a içüp dartdı tâsı 

582 ‘Azîziñ bâdesin nûş itdi 

kandı   Atâsı hod anı cîn 

tutdı sandı 
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583 Müneccimler gelüp toldı 

sarâya   Olup vahdet 

düzüldiler sıraya 

584 Görürler kim Zelîhâ 

yoldan azdı   Kimi 

heykel kimisi nüsha yazdı 

585 ‘Azîziñ yolınakoydı serini  

  Anasına didi bir gün sırını 

586 Ne kim düşde görürse 

söyledi ol  

  Vukû’ hâli ifâde eyledi ol 

587 Atâsı hem dahi bildi bu 

hâli  

  İşidüp kalmadı asla mecâli 

588 Didi Mısra gidilür altı 

ayda  

  Aña dermân olur mı hîççi 

fayda 

589 ‘Aklı ıssılar ile kıldı 

vahdet   

Didiler kim buña sen eyle 

dikkat 

590 İçüp cür‘a aña nüska kâr 

itmez  

  Yanar bir gün düşer oda ‘âr 

itmez 

591 Mısır şâhına göndermek 

sezâdur  

  Bu ayrılık aña rûz-ı cezâdur  

  

592 Seniñ vasfın gidüpdür 

Mısra Şâma   Velâkin 

yaz aña bir hoşça nâme 

593 Saña akrân bir ülke 

pâdişâhı  

 Hicâz illeriniñ püşt [ü] penâhı 

594 İşitdi şâh bu sözi hoş 

begendi  

  Dönüp bir vasf-ı hâli yazdı 

kendi 

595 Düzüp dîbâcesin döndi 

kelâma   Didi ey 

pâdişâh ba‘de’s-selâma 

(20b) 
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596 Hicâzı kaplamış zıll-ı 

cenâhın  

  İdüp zulmı çok arturma 

günâhın 

597 Bilürsin hod cihânıñ yok 

vefâsı   Safâsından anıñ 

çokdur cefâsı 

598 Nice şâhlar gelüp geçdi 

bu çölden   Budur 

‘âdet budur kânûn bu 

élden 

599 Fakîre merhamet it gözle 

acı  

‘Arab ‘Arba saña olsun 

du‘âcı  

600 Velî bu dem saña gizlü 

sözüm var  

  Hîç oğlum yok cihânda bir 

kızım var 

601 Siziñ bâdeñizi içmiş 

kemâ-kân    Girü red 

itmege bulmadım imkân 

602 Ne taş dir ne âtâş dir 

kendin atar   Urup 

tondan tona ‘ışk anı satar 

603 Seniñ yokdur cihânda 

hod nazîrin   Biñ atlu 

kat bile gönder vezîrin 

604 Virem kızım Zelîhâyı 

saña ben  

  Bu sözlerden velî kıldım hayâ 

ben 

605 Asıldan ben gurûba 

pâdişâhım   İki aylık 

yire püşt [ü] penâhım 

606 Yazup virdi anı kâsîd 

eline   Girüp yola gidüp 

Mısrın éline 

607 Zelîhâ çün ‘azîz dimişdi 

adın   

  Bulup vuslat ala andan 

murâdın 

608 Mısır şâhı anı zann itdi 

elçi  
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  Zelîhânıñ söziyle gitdi yolcu 

609 Velî sultân severdi anı 

gâyet Hükûmâtı aña virdi 

tamâmet 

610 Aña teslîm idüp her bir 

umûrı   Göre dâ’im ayak 

altında mûrı 

611 ‘Azîz anıñ hazînedârı idi  

 Künûzına defînedârı idi 

612 Yazılmışdı anıñ adına 

nâme  

  Gelüp kâsid aña turdı kıyâme 

613 Didi Mağrib 

Şahındandur gelişim   

 Garîbim bu diyârda yok 

bilişim 

614 Sunup tîz nâme’i virdi 

eline   Vukû‘-ı hâl nedür 

anda biline 

(20b) 

615 ‘Azîz ol nâme’i aldı eline  

 Vukû’-ı hâl nedür anda 

biline 

616 Açup memhûrını okuyup 

anı  

 Görüp mazmumını şâ[d] oldı 

cânı 

617 ‘Azîz anı ider bir hefte 

mihmân   Bu sırrı 

itmedi sultâna pinhân 

618 Varup destûr alup ol 

pâdişâhdan  

  Mâlik-i Reyyân olan püşt 

[ü] penâhdan 

619 Gurûb şâhına bir nâme 

yazıldı   Zelîhâya ulu 

hevdec düzüldi 

620 Gurûb şâhı ‘azîze geldi 

kutlu  

 Müretteb eylediler béş biñ atlu 

621 ‘Azîz gönderdi garba bî-

hisâb mâl   Deve 

katarlarına kıldı hammâl  
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622 Tevâtür mâl virüp elçi 

eline  

  Giderler çün Zelîhânıñ éline 

623 İdüp şâh anları üç gün 

müsâfir   Lezîzâne 

sümatlar çekdi vâfir 

624 Zelihânıñ getürdüğü 

cihâzı  

  Bütün satun alur Mülk-i 

Hicâz’ı 

625 İki konak gider yola atâsı  

  Velâ[kin] gitmedi kalbinde 

pâsı 

626 Mısır gâyet ırak yir 

olduğ’içün  

 Zelîhâ hem yanup solduğı içün  

627 Sarılup boynuna çok 

ağladılar   Firâkın 

odına cân tağladılar 

628 Zelîhâyı koyup mihnet 

revâne İdüp ‘avdet yola 

oldı revâne   

629 İki konakı bir günde 

giderler   Gice 

gündüz yola sür‘at 

iderler 

630 ‘Azîz anı işidüp karşu 

çıkdı   Sadâlar hây [u] 

hûydan Mısrı yıkdı 

631 Zelîhâ çün inüp kondı 

sarâya  

 Yüzin açup bakarlar nûrlu aya 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

632 Çün ‘azîz girdi kapudan 

içerü   Ol Zelîhâ ile oldı 

rû-be-rû 

(21b) 

633 Çün Zelîhâ bakdı anıñ 

yüzine   Hey’eti çirkin 

göründi gözine 

634 Bakdı düşde gördigi 

hûrşîd degil  

  Hak yolunı ‘arz iden mürşid 

degil 
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635 Yûsufa nisbet aña bakdı 

gözi   

 Kirpi dükkânına beñzerdi yüzi 

636 Didi eyvâh ‘ömrimiz gitdi 

hiçe  

  Ben aña olmam yakın gündüz 

gice 

637 Çün baña cür‘a viren 

mahbûb degil  

‘Işkımın âşüftesi mergûb 

degil 

638 Pes bu zişt ile benim 

hâlim n’ola  

  Gül yañakın hoyrad el urup 

sola 

639 İtdigim işi dîvâne 

eylemez  

  Ol benim düşim yalanı 

söylemez 

640 Oldı dünyâ başına zindân 

anıñ  

  Yolına cân virmege meydân 

anıñ 

641 Mest-i lâ-ya‘kıl olup hîç 

söylemez   Karga 

bülbül ile ülfet eylemez 

642 Çün takarrüb olmaya 

geldi ‘azîz   Ol Zelîhâ 

eyledi kalbin temîz 

643 Tut kulakın añlağıl ey 

dil-figâr  

  Gönderüp bir dîv aña 

Perverdigâr 

644 Birbiriyle olmadı 

emniyyeti   Oldı dîv 

ile anıñ cem‘îyyeti 

645 İkisiniñ arasına girdi ol   

  Hak anı kıldı musahhar turdı 

ol 

646 Gonceniñ ter şebnemi 

üzülmedi   Oldı hâ’il 

bikri hîç bozulmadı 

647 Geçdi anıñ üzerine bir 

zamân  
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Çün Zelîhâ kaddini kıldı 

kemân 

648 Gözler idi dâ’imâ 

rü’yâsını  

 Silmedi hîç ol göñülden pâsını 

649 Çünki dîv oldı Zelîhâya 

siper  

  Biz alak Yûsuf nebîden bir 

haber 

650 Yûsufıñ satıldığı düşdi 

dile    Şayi‘ oldı bu 

haber ilden ile 

651 Geldi gördi müşterî oldı 

‘azîz   Hulk-ı ahsen hem 

cemâli çok temîz 

652 Çün kemâl ile aña seyr 

eyledi   Ol Zelîhâya bu 

sözi söyledi 

(22a) 

                                                           
61  Mısır’da Yusuf’u satın alan vezir, 

hanımına: “Ona güzel bak!” dedi. 

Belki bize faydası dokunur yahut 

653 Mâlik ibni Dağra dirler 

bir ulu   Yûsuf adlu kulı 

var yüzi sulu 

654 Bu cihâna öyle mahbûb 

gelmemiş   Kimden 

almış ise kadrin bilmemiş 

655 Cem‘ olup başına 

hatunlar diler  

 Ağırınca Yûsufa altun 

diler 

656 Bu sebebden kimse anı 

alamaz   Ol didigi 

altunı şâh bulamaz 

657 Satun alup anı evlâd 

idelim  

Oğlumuz hîç olmadı biz 

n’idelim 

Ve kâle’l-lezî’şterâhü min-
Mısra le’mrâtihî ekremî 
mesvâhü ‘asâ enyenfe’anâ ev 
nettehizehü [veleden]61 

onu evlat ediniriz.” (Yusuf Suresi 

21. ayetten) 
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658 Var bu oğlanıñ yüzinde 

meymenet  

  Belki biz andan görek çok 

menfa‘at 

659 Çün Zelîhâ işidince bu 

sözi  

  Şem‘e pervâne olup yandı özi  

660 Pes hazîne kapusın açdı 

hemân   Aldı bir kul 

altunı oldı revân 

661 Müşterîler geldi seyre 

turdılar    Didi Mâlik 

bir terâzû kurdılar 

662 Aldı Mâlik ağırınca 

altunı  

 Kıldı handân ol Zelîhâ hatunı 

663 Satdı anı bakmadı sağa 

sola   Yûsufı virdi 

revân oldı yola 

                                                           
62 Vezin yanlış yazılmıştır. 

664 Girdi Yûsuf çün sarâydan 

içerü    Ol Zelîhâ ile oldı 

rû-be-rû 

[Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün]62 

665 Zelîhâ bir kezin gördi 

yüzini   Olup şeydâ 

ütürdi kendüzini 

666 Didi rü’yâda gördigim 

dil-ârâ   Baña 

cür‘a viren zülfi mutarrâ 

667 Didi başın dönüp saçın 

taradı   Be-gâyet kalbine 

Yûsuf yaradı 

(22b) 

668 Anı ‘invân ile gâyet 

bizetdi  

  Esen yilden toğan aydan 

gözetdi 

669 Didi ben kul saña sen bir 

efendi   Benim cânım seni 

gâyet begendi 



YUSUF İLE ZELİHA 

    

- 347 - 

670 Seniñ ‘ışkıñ beni oda 

yakupdur   Çeküp 

bende kemend zincîr 

takupdur 

671 Çü mağrib şâhınıñ ben 

duhteriyem   Ezelden 

hod saña ben müşterîyem 

672 Düşimde ‘aklımı alup 

uçurdun   Yişil kâse 

ile cür‘a içürdün 

673 Beni yağmâ kılup oldun 

harâmî   Anı iksîr 

idüp virmeñ revâ mı 674 

 İşârâtı o vakt eylemedin 

mi  

 Bu sözi sen baña söylemedin 

mi 

675 Benim ‘ışkım ile yanup 

sulasın   Mısır şehri 

bazârında bulasın 

676 Uyanup uykudan açdım 

gözimi  

  Olup şeydâ ütürdüm 

kendüzimi 

677 Atam anam görünmezdi 

gözime   İşidenler 

gülüşdiler sözime 

678 Seniñ ‘ışkın beni saldı 

dırâza  

  Vatanım terk idüp geldim 

Hicâza 

679 Bilürsin hod bu ile gelmez 

idim   Mısır var mı 

cihânda bilmez idim 

680 Beni atam kafesde besler 

idi   Yüzime güneşi 

göstermez idi 

681 Sırımı bilmedi hîç 

mübtedîler   Gelüp 

begler beni çok istediler 

682 Nice begler kapımda oldı 

sâ’il   Murâdına biri 

olmadı nâ’il 

683 Vatanımdan kıldıñ beni 

avâre  
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Söziñe turmayup çıkdın 

kenâre 

684 Düşüp yola girüp sür‘atlü 

geldim    Firâkın 

odına firkatlü geldim 

685 Seni ben bulmadım 

çünkim bu yirde  

 Bütün dünyâ gözime 

oldı perde 

686 Kılup efgân beni yandurdı 

nârın   Zelîhâdur saña 

sâdıklı yârın 

(23a) 

687 Bu hâl üzre gider çün 

yeddi sâle   Olup bâliğ 

irüp Yûsuf kemâle 

688 Te‘âlâ’llâh bu âyetden 

buyurur  

 Muhammed 

Mustafâsına tuyurur 

Velemmâ beleğe eşüddehû 
âteynâhü hükmen ve ‘ilmen26 

689 Yigirmi üç yaşına girdi 

Yûsuf   Zelîhâ çün çeker 

hüzn-i te’ssüf 

690 Müfessirler beyân idüp bu 

hâli   Didiler on sekiz 

yaşdur kemâli 

691 Otuzına gidince kuvvet 

artar  

  Cesedde mürg-i cân gövde’i 

dartar 

 
26  “O kemal çağına geldiğinde 

kendisine hüküm ve ilim verdik.” 

(Yusuf Suresi  
22. ayetten) 

692 Eger kırkına giderse eyâ 

cân  

  Bulur kuvvet kemâlini kemâ-

kân 

693 Bu kez kırkdan kuvvet 

döner girüye   Ayak ayak 

iner dâ’im fürûya 

694 Zelîhâ kendini bir gün 

bizetdi   Yûsuf şeh-zâde 

ile çok söz itdi 
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695 Kuşanur egnine dürlü 

libâsı  

  Silindi kalmadı kalbinde pâsı 

696 Alup çün Yûsufı girdi 

sarâya   İkisi geldiler 

halvet araya 

697 Hayâsın ref‘ idüp ol mâh-

ı likâ   Bu sözi Yûsufa 

didi Zelîhâ 

698 Seniñ ol gözlerin şehlâya 

beñzer   Cemâlin nûr 

ziyâsı aya beñzer 

699 Kıvrulmış kaşların beñzer 

kemâne   Gören 

tersâ gelir fi’l-hâl îmâna 

700 Olup koynun içi Firdevs-i 

a‘lâ   Boyıñ servi senin 

a‘lâdan a‘lâ 

701 Açılmış gonceye beñzer 

yañakın Salup ‘ışka beni 

bilür bu hâkın 

702 Çeküp ‘ar‘ar gibi eflâke 

dâlin  

 Deger Mısrı yañakındaki hâlin 

703 Seniñ var mı nazîriñ bu 

cihânda    Mısır ehli 

seni söyler dihânda 

(23b) 

704 Benim sensin hemân cânı 

‘azîzim   Sahrâda açılan 

gülden temîzim 

705 Zelîhânıñ gidüp sabrı 

mecali   Cevâbına virüp 

Yûsuf su’âli 

706 Çeküp bir âh didi kim ey 

Zelîhâ   Olup fânî bozulur 

şekl-i sîmâ 

707 Bu kez men yüzimi 

beñzetdiñ aya   Boyım 

servi kaşım kurulu yaya 

708 Olup gögsüm karıncalar 

yuvası  

  Vücûdım mahv olup toprak 

gıdâsı 
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709 Bugün sen bakmağıl bu 

ağımıza   Eser bâd-ı 

hazân bu bâğımıza 

710 Neler gitdi neler geldi 

cihâna  

  Uçar bülbül kalur bâğlar 

vîrâne 

711 Zelîhâ yüzine hîç bakmaz 

idi Didigi sözlerine akmaz 

idi 

712 Nasîhat ‘âşıka hîç kâr 

ider mi  

  Zelîhâ pes Yûsufdan ‘âr ider 

mi 

713 Kişi kendü hâline ‘ışkı 

bulmaz   Başına gelmeyen 

kul ‘ışkı bilmez 

714 Kula ‘ışkı viren Kâdir 

İlâhdur  

  Ağır batman çekilmez bir 

silâhdur 

715 Pes Zelîhâ mest olup 

kaldı taña  

  Çünki Yûsuf olmadı dermân 

aña 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fa‘ilün 

716 Geldi bir gün tayısı itdi 

su’âl  

  Yâ Zelîhâ kalmamış sende 

mecâl 

717 Ben bilürem sende bir 

derd vardur   Gice 

gündüz işin âh [u] zârdur 

718 Sırrını gel eyleme benden 

nihân   Benden olur mı 

saña hîç bir ziyân  

719 Döndi fi’l-hâl mâcerâyı 

söyledi   Başına 

geldiklerin nakl eyledi  

720 Didi taye ideyim dermân 

saña  

Bî-hisâb mâl viresin bu 

dem bana 

(24a) 
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721 Ben señin’çün ta‘mîr 

idem bir sarây   Sen 

gibi var mı cihânda yüzi 

ay 

722 La‘l [ü] yâkûtdan anı 

yapdurayım   Yûsufı lâ-

büd saña tapşurayım 

723 Çünki sen ‘âşıksın aña 

cân ile  

 Bisledin hem ni‘met ile nân ile 

724 Gâyet ile iştiyâkın var ise  

 ‘Işk elinden işin âh [u] zâr ise 

725 Gayrı yârdan anı 

usanduralım  

  ‘Akl [ü] fikrini saña 

yanduralım 

726 Var mı bir derd olmaya 

dermân aña   Leyki vâfir 

mâl gerek şimdi baña 

727 Sihr ile biz Yûsufa tedbîr 

kılak   Çün Zelîhâ bu 

söze virdi kulak 

728 Didi hep mâlım saña 

olsun fedâ   Tek beni 

sen itme Yûsufdan cüdâ 

729 Çünki taye işbu sözi 

diñledi  

Gitdi bir mi’mâr bulup 

gör n’eyledi 

730 Köşkiniñ kurbında yapdı 

bir sarây   Kim 

görürse ‘aklını eyledi zây 

731 Çün bizetdiler anı nakkâş 

ile  

  Altun incû la‘l-i kıymet taş ile 

732 Ol Zelîhâ sûretini 

düzdiler  

  Yûsufıñ şekline karşu yazdılar 

733 İkisiniñ sûretini kurdılar  

 Birbirine sarılup kol 

urdılar 
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734 Ya‘ni Yûsuf ol sarâya çün 

gire   Birbiriniñ şeklini 

anda göre 

735 Ol Zelîhâ hâlini anda bile  

 Kendiniñ hem şehveti 

gâlib gele 

736 Göre Yûsuf ol nigâra 

sarıla  

 Çıkmaya hergîz sözinden yâr 

ola 

737 Kurdı mi‘mâr eyleyüp anı 

tamâm   Mısr içinde 

görmemişdi bir ‘avâm 

738 Çün Zelîhâya irişdi bu 

haber  

  Göñli oldı gussadan zîr [ü] 

zeber 

739 Al yişil kemhâ döşekler 

sardılar Hem Zelîhâ putıñ 

anda kurdılar 

(24b) 

740 Geldi taye anı takrîr 

eyledi   Yûsufa döndi 

Zelîhâ söyledi 

741 Didi istignâ ile ey yüzi ay  

 Ben seniñ’çün eyledim 

bir hoş sarây 

742 El ele tutup berâber 

gidelim   Varup ol 

köşki teferrüc idelim 

743 Çün bu sözi söyleyince 

mâh rû   Girdiler Yûsuf 

nebîyle içerü 

744 Gördi Yusuf on iki kapusu 

var  

  Hoş murassa inciden yapusu 

var 

745 Üsti yüksek ziyneti key 

çok idi   İkisinden gayrı 

kimse yok idi 

746 Gördi Yûsuf sûreti kaldı 

taña   Göziñ açup 

bakmadı hîç bir yaña 
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747 Birbiriniñ boynuna atmış 

elin   Hem Zelîhâ 

Yûsufıñ koçmış bélin 

748 Döndi fi’l-hâl yeddi kapu 

bağladı Hicr ile ‘ışk anı 

evde tağladı 
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 

749 Ezelden Yûsufa urulmış 

idi  

  Putı taht üstüne kurulmış idi 

750 Perî Cimşîd ile 

Nemrûddan idi  

 Başı gözi yişil 

zümrüdden idi 

751 Zelîhâ çün anıñ üstüne 

vardı   Harîr ile yüzi 

gözini sardı 

752 Didi kim Yûsufa 

ma‘bûdımız bu  

 ‘İbâdetde bizim 

mahmûdımız bu 

753 Komaz ‘ışkım bakamam 

hizmetine   Kulı 

kavuşdurur ol hasretine  

754 Didi Yûsuf ilâhımız 

Hudâdur  

  Halâ’ik hep kapusında 

gedâdur 

755 Hüve’l-evveldürür yok 

ibtidâsı   Hüve’l-

âhirdürür yok intihâsı 

756 Hudânıñ varlığı dâ’im 

diridür   Tebeddülden 

tagayyürden beridür 

(25a) 

757 Anıñ ol putını insân 

yapupdur Delü olan kişi 

aña tapupdur 

758 N’içün sardıñ harîr ile 

yüzini   Belürsüz eylediñ 

iki gözini 

759 Didi şimdi yanaşuram 

saña ben  
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  Düşimde bâde’i sundun baña 

sen 

760 Gözi görmez kalur 

pünhân içinde   Bizi 

çün görmesün ‘isyân 

içinde 

761 Benim sensin ezelden 

cür‘adârım   Tükendi 

kalmadı sabr [u] karârım 

762 Bugün bir sâ’ilem geldim 

kapuña  İdüp hürmet beni 

irgür tapuña 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 

763 Seniñ’çün ben beni bugün 

bizetdim   Yidi yıldur 

kemâliñi gözetdim  

764 Dilersin hem ‘azîze ağu 

virem  

                                                           
63  “…ve kapıları kapatarak “Haydi yak- 

  Bugün yarın anıñ kaydını 

görem 

765 Nazar kıl sen sen ahsen 

mi ben ahsen   Sarây 

ahsen sen ahsensin ben 

ahsen  

766 Didi Yûsuf ma‘âza’llâh ki 

hatun Baña sen ağırınca 

virdiñ altun 

Ve gallekati’l-ebvâbe ve kâlet 
heyte leke kâle ma‘âza’llâhi63 

767 Oğul idüp ‘azîz bize 

inandı  

 Benim doğruluğıma aklı kandı 

768 Bana kul gözi ile bakmaz 

hergîz   N’içün nefse 

uyup egri olak biz 

769 Eliñizden yidim âb ile 

nânı  

 Ma‘âza’llâh degildür ulu şânı 

laş bana!” dedi. O : “Allâh’ a 

sığınırım!” dedi…”(Yusuf Suresi 23. 

Ayetten) 



YUSUF İLE ZELİHA 

    

- 355 - 

770 Velî vardur bu yirde üç 

rivâyet   Müfessirler idüp 

anı dirâyet 

771 Biri oldur girüp Yûsuf 

sarâya   Zelîhâ ile 

geldiler sıraya  

(25b) 

772 Olup bâliğ henüz bulmış 

kemâli   Güle beñzer 

Zelîhânıñ cemâli 

773 Kuşanmışlar harîr atlas 

libâsı   İkisi hem berâber 

içdi tâsı 

774 Sarây vahdet mekân 

vahdet olanda  

 Kamer güneş ile ülfet 

bulanda 

775 Husûsâ kim olup şeytân 

arada   Zelîhâ virüp 

ağuyı ziyâde 

                                                           
64 “Doğrusu, hanım ona sahip olmayı  

iyice aklına koymuş ve buna 

yeltenmişti de.Eğer Rabb’inin 

776 Kulı toğrı yola hîç 

döndürür mi  

  Ataş yanmış iken yil söndürür 

mi 

777 Zelîhâ od Yûsuf oddur 

sarây od   İkisine 

gelüp iğvâ viren od 

778 Zelîhânıñ görüp hâlini 

bildi   Fenâ endîşeler 

fikrine geldi 

779 Te‘âlâ’llâh aña gösterdi 

bürhân  

  Müfessirler delîlidür bu 

Kur’ân 

Ve leked hemmet bihî ve 
hemme levlâ an-reâ bürhâne 
Rabbihî64 

780 Didiler kim Yûsuf hâli 

olaydı  

bürhanını görmeseydi o da kadına 

meyledecekti…” (Yusuf  

Suresi 24.ayetten) 
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  Te‘âlâdan n’içün bürhân 

geleydi 

781 Girüp anı elin çekdi 

zinâdan  

  Anı men‘ eyledi bürhân 

zinâdan 

782 Velî diñle aña bürhân ne 

imiş  

 Te‘âlâdan gelen ihsân ne imiş 

783 ‘Ale’l-icmâl biz anı nakl 

idelim   Hudâ yol 

gösterür ise gidelim 

784 Anıñ üç vech ile vardır 

cevâbı  

  Budur Allâhu a‘lem bi’s-

savâbı 

785 Zelîhâ eyledi da‘vet 

zinâya  

  Uyup nefse gide Yûsuf fenâya 

786 Zelîhâ hûb sarây merğûb 

döşek hûb  

                                                           
65  “Ey Yusuf…Sen bize Nebisin.” 

  Göründi Yûsufıñ gözine 

Ya‘kûb 

Yâ Yûsuf … ente nebiyyi65 

(26a) 

787 Didi oğlum zinâ mı sen 

idersin   

  Peygamberlik ağacından 

düşersin 

788 Velî sen bir uçar kuşsın 

havâda  

  Yolup kanadların kalma 

yuvada 

789 Sakın meyde tilek virme 

derinden   Olursın 

çün nebîler defterinden 

790 Amân ağyâra dîr durma 

gülinden    Kapuya 

kaç Zelîhânıñ elinden 
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791 Dahi ikinciniñ budur 

cevâbı   İdüp Cebrâ’ile 

Allâh hitâbı 

792 Çü fermân aldı sâdır oldı   

 Hem-ân-dem Cebrâ’il 

Yûsufa geldi 

793 Didi Cibrîl amân nefsiñe 

uyma  

  Peygamber meslekinden girü 

kalma 

794 Seniñ nesliñe bu iş yakışır 

mı   Halîlu’llâh buña 

râzî olur mı 

795 Yanaşdı Yûsufın Cibrîl 

yanına   Vurup bir kez 

perini arkasına 

796 Nefis birden hem andan 

zuhûr itdi   Virüp 

zahmet gelüp taşra 

töküldi 

797 Sen içersin Âb-ı Kevser 

câmından   Kapuya 

kaç Zelîhânıñ elinden  

798 Dahi üçüncisi ol perî 

Ya‘kûb  

  Yûsufın gözine göründi bîhûb 

799 Durup parmak ile işâret 

itdi   Neden göñül 

senin egriye gitdi 

800 Ki sen mürg sözin lü‘lü-i 

‘anber   

Seni Allâh kılacakdur 

peygamber 

801 Çü Firdevs bâğınıñ sen 

bülbülisin  

 Menâhîden her 

‘isyândan hâliysin 

802 Nezâket bâğınıñ olma 

dâlından   Kapuya 

kaç Zelîhânıñ elinden 

(26b) 

803 Yûsuf bu sözleri gûş it[di] 

bildi   Fuhûşâtdan 

hemân kendini aldı 
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804 Yûsuf kaçdı Zelîhâ 

yatakından   Zelîhâ çün 

tutup ard eteginden 

805 Katı çekdi Yûsuf dönmedi 

hergîz   Çeküp gömleki 

yırtup Zelîhâ tîz 

806 Yûsuf kaçup diger 

vahdete irdi   ‘Azîz geldi 

hemân sarâya girdi 

807 Zelîhâ ‘azîze Yûsufı geçdi  

  Yûsuf geldi yatakıma yanaşdı 

808 ‘Azîze vuku‘-ı hâl vasf 

eyledi ol   ‘Azîz 

Yûsufa didi ey sârik kul 

809 Didi ‘azîz neden sen egri 

oldın   Neden nâşî bize 

bu işi kıldın 

810 Saña her emri teslîm 

eyledik biz  

  Seni bize hem evlâd 

eyledik biz 811  Zanarsıñ 

ki gûyâ sen bir nâm itdin  

 Mısır şehrine bizi bed-nâm 

itdin 

812 Dönüp Yûsuf ‘azîze 

söyledi hem   Vukû‘-ı 

hâl ol vasf eyledi hem  

813 Ki yâ hâşâ ben egri 

olmadım hîç   Zelîhâya 

kem işi kılmadım hîç 

814 Yûsuf ‘âzîze ‘arz itdi bu 

hâli   Zelîhâ sözine 

virme ‘ukûli 

815 Bir Allâh bilür ancak çün 

bu hâli   Beşikdeki çocuk 

söyler makâli 

816 Didi Yûsuf anı söyledür 

Allâh  

  Vukû‘-ı hâli vasf ider 

inşâ’allâh 

817 Yûsuf ile ‘azîz sordı 

gulâma   Çocuk 

añda zebân döndi kelâma 
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818 Çün emru’llâh hem-ân-

dem sâdır oldı  

 Çocuk bu kelâmı zebâna 

aldı  

(27a) 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

819 Sen hatâ idici oldun 

bilsene  

  Tevbe idüp günâhından 

dönsene 

820 Didi ‘azîz Yûsufa sen tut 

sözüm   İfşâ itme bu işi 

iki gözüm 

821 Yûsufa Zelîhâya tenbih 

eyledi   Bizi rüsvây 

itmeñiz sizler didi 

822 Yâd kimesne bu işi tuyar 

ise   Âsdîkâlar 

serzeniş ider ise 

823 Mısır içinde aslâ daha 

duramam   Utanuram 

şâh yanına varamam 

824 İşit imdi ol Zelîhâ 

n’eyledi  

  Kime râst geldi ise söyledi 

825 Çün Mısır hatunları gör 

n’itdiler   Zelîhâ 

hakkında çok söz itdiler 

 Mefâ ‘îlün/ Mefâ ‘îlün/ Fe ‘ûlün 

826 Didiler ki Zelîhâ deli 

olmış  

  Zây ‘akıl kendini eflâke salmış 

827 Mısır hatunları söz 

söylediler   Zelîhâ 

hatunı hep kınadılar 

828 Yûsuf adlu gulâm almış 

Zelîhâ  

  İdüp mâlıñ anıñ yolında 

yağmâ 

829 Bütün vakâr [‘]ârını yile 

virmiş   Yûsuf gulâm ile 

tenhâya girmiş 
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830 Zelîhâ Yûsufı sarâya 

almış    İkisi bir yatak 

içine girmiş 

831 ‘Azîze bu işi itmek sezâ mı  

 Kapuda kuluna gitmek revâ mı 

832 Zelîhâ ‘aklını başından 

almış   Muhibü kulûbı 

Yûsufa salmış 

833 Yûsufdan Zelîhâ kim taleb 

itmiş   Yûsuf muhabbeti 

‘aklını zây itmiş 

834 Didiler ‘azîze Zelîhâ iş 

it[di]   Bu sözleri bütün 

Zelîhâ işitdi 

(27b) 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

835 Didi sabî siz size söz 

itme’iñ   Yûsufıñ 

gömlegini keşf eyle’iñ 

836 Gerçi öñden yırtıkise ol 

kamis  

  Çün Yusuf olur kâzib Zeliha 

hâlis 

837 Arkadan yırtıkise çün ol 

kamis Zelihâ olur kâzib 

Yusuf hâlis 

838 Yûsufıñ gömlegini çün 

gördiler   Arkasında 

yırtıkını buldılar 

839 Arkasından yırtıkını 

buldılar  

  Suçı hem Zelîhâya isnâd 

kıldılar 

840 Oku Ağlar Baba 

Kur’ândan delîl  

 Yûsuf ihlâs Zelîhâ oldı 

zelîl 

İn kâne kamiysuhü kudde 

minkubulin fesadekat ve hüve 

mine’lkâzibîn ve inkâne 

kamiysuhü kadde min dübürin 

fekezebet ve hüve mine’s-

sâdıkîn30 



YUSUF İLE ZELİHA 

    

- 361 - 

841 Didi ‘azîz yâ Zelîhâ bak 

baña   Ne ecilden bu işi 

kıldın baña 

842 Hayrıñız gâyetle kalîldür 

sizin   Keydiñiz gâyetle 

‘azîmdür sizin  

843 Siziñ kavliñize olmaz hîç 

vefâ   İdersin bu işi 

âleme îfâ 

 
30  “Eğer gömleği önden yırtılmışsa, 

kadın doğru söylemiştir, delikanlı 

ise yalancının tekidir. Yok, eğer 

gömleği arkadan yırtılmışsa o yalan 

söylemiştir, delikanlı doğru 

söylemektedir.” (Yusuf Suresi  
26.-27. sureler) 

İnne keyde künne ‘azîm66 

844 Nisâlardan menfa‘at 

‘ademdür hem   Ricâl üzre 

zahmeti kadimdür hem 

                                                           
66  “…Gerçekten sizin fendiniz pek 

müthiştir.” (Yusuf Suresi 28. 

ayetten) 

845 Mekr-i nisâdan emîn 

olmaz ricâl   İt tefekkür işbu 

hâlden hisse al 

846 Mekr û keydi nisânıñ 

çıkarur ebed  

 Şerlerinden hıfz ide ol 

Ganî hâd 

847 Döndi andan ‘avratına 

söyledi   Yâ Zelîhâ sen 

günâh itdin didi (28a) 

848 Şâyi‘ oldı bu haber 

evden ile   Yûsuf ile Zelîhâ 

düşdi dile 

849 Gûş it imdi ol Zelîhâ 

n’eyledi   Nice ta‘âmlar 

müheyyâ eyledi 

850 Serdi sarâyını zinnet 

eyledi   Yûsufı bir yirde 

pünhân eyledi 
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851 Pes Zelîhâ bir kul irsâl 

eyledi   Kibâr eşref 

zenlerini dir didi 

852 Gitdi ol kul cümlesine 

söyledi   Çün Zelîhâ sizi 

da‘vet eyledi 853  Saf saf 

olup ol sarâya geldiler  

  Hizmet idenler ayakda 

durdılar 

854 Hoş edeb erkân ile 

oturdılar  

  Çok fesâhatlü tekellüm itdiler 

855 Diñle imdi ol Zelîhâ 

n’eyledi  

  Yâ hatunlar siz safâ gelir didi 

856 Ol hâdimler rükn-i erkân 

kıldılar  Hep sıradan tatlu 

şerbet virdiler 

857 Emr idüp ol deste hûnı 

serdiler   Fıdda 

dînârlı siniler kurdılar 

858 Pes revâkidlere hubzı 

serdiler    Tatluca 

çorbayı evvel sundılar 

859 Hem güveç kapları yağlı 

börek   Pes yiyüp içdiler 

anlar gülerek 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 

860 Tavuk etler ile piyazlı 

tolma  

  Verâsından gelüp saruğı 

burma 

861 Ekl idüp itmeki çün 

oturdılar  

  Bıçak turunc ellerine virdiler 

862 Didi Zelîhâ bizi çok 

taşladılar   Turuncı 

soymağa hem başladılar 

863 Hezârân sözi de çok 

söylediler   İdüp 

destân bizi key kınadılar 

(28b) 
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864 Bu sözlerden utandım ben 

ârımdan   Menemşe 

gül çıkar şimdi hârından 

865 Didi güneş doğar burc-ı 

cebelden    Size 

birkaç cevâb diyem tîz 

elden 

Beyt 

1 Bir gice rü’yâda gördüm  

 Bâdesini içdim kandım  

  Anıñ’çün ben deli 

oldum   Kınamañız beni 

sizler 

2 İlimden beni uçurdı  

  Kanadsız buraya getürdi  

  Beni bu hâle yitürdi  

  Kınamañız beni sizler 

3 Mağrib diyârından çıkdım 

    Mısıra kadar yaş 

tökdüm  

  Kocalup bélimi bükdüm  

Kınamañız beni sizler 

4 Burda maksûdımı buldum  

  Cemâline hayrân oldum    

  ‘Aklımı başımdan aldım  

 Kınamañız beni sizler  

(29a) 

5 Ben şimdi mecnûn 

olmışam   ‘Işk ile 

yanup solmışam  

  Gözüme her şey’i almışam  

  Kınamañız beni sizler 

6 Elinden âb içüp kandım  

  Hizmetinden usanmadım  

  Murâdımı alamadım  

  Kınamañız beni sizler 

7 Ağzından akar zencebil  

  Lebinden Kevser selsebil  

  Ses viriyor sanki bülbül  

 Kınamañız beni sizler 

8 Cemâlini gören yanar  

  Lâleyi mest olur kanar  

  Bilmeyen kul melek 

zanar    Kınamañız beni 

sizler 

9 Zeliha çok ağladı  

  Kalbiñ Çalaba bağladı  

  Zelîhâ veş nâra yandı  
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  Kınamañız beni sizler 

866 Didi Zelîhâ Yûsufa gel 

‘urûc it  

  Cihân zulmetinde dûr turma 

hurûc it 

867 Yûsuf çıkdı açup yüzden 

nikâbı   Çalup köşke 

cemâlden âfitâbı 

868 Girüp hûb cemâliçün 

bakdı anlar   Zelîhânıñ 

gözinden akdı kanlar 

(29b) 

869 Ki yâ hâşâ didiler 

görmedik hûb  

  Beşerde hîç olur mı böyle 

mahbûb 

870 Didiler bu melek mi yohsa 

perî  

  Misli yokdur devr-i Âdemden 

beri 

871 Cemâlini görüp mest oldı 

anlar   Kesüp bıçak ile 

ellerin anlar 

872 Çü zandılar güneş doğdı 

cebelden   Oluk gibi 

akup kanları eldan 

873 Benî Âdemde olmaz böyle 

bir kul   Melekdür yâ 

semâdan inmedür ol 

874 Melekdür bu didiler degil 

insân  

  Dahi Hakkına nâzildür bu 

Kur’ân 

Ve kulnâ hâşe li’llâhi mâ-hâza 
beşeren illâ melekün kerîm32 

875 Zanarsın ki güneş doğdı 

sehâbdan   Gören 

gözler kamaşdı âfitâbdan 

876 Yer ehlinde olur mı böyle 

bir kul   Semâdan yâ 

felekden inmedür ol 



YUSUF İLE ZELİHA 

    

- 365 - 

877 Ne hoş kılmış bunı 

Perverdigârı   Nezâket 

bâğınıñ mürg-i nigârı 

878 Hümâ peri gibi parlir 

puğağı  

 Buña şimdi lâzım cennet otağı 

879 Üşütmüş mâhınıñ bedr 

ayıdur bu   Semâlarda 

melekler şâhıdur bu 

880 Degildür yir yüzinde 

böyle insân  

  Perî cinde bulunmaz böyle bir 

cân 

881 Bunı gören kişi hîç kul 

sanur mı?   Cemâline 

bakan göz usanur mı? 

882 Olalım biz buña hem taye 

râğıb   Bu gibi var 

mıdur dîlî mergûb 

 
32  “Ve dediler: “Hâşâ! Allah için, bu 

bir insan olamaz, bu kıymetli bir 

melek! Başka bir şey olamaz.” 

(Yusuf Suresi  
31. ayetten) 

(30a) 

883 Benî Âdem olur mu böyle 

mahbûb   Cihâna 

gelmemişdür böyle bir 

hûb 

884 Zelîhâyı n’içün ta’n 

eyledik biz  

  ‘Abes ise aña söz söyledik biz 

885 Yûsuf çün girmedi emrine 

anıñ   Hezârân âferîn 

sabrına anıñ  

886 Bizim kullarımız böyle 

olaydı   Yakup hicrân 

atâşına salaydı 

887 Yile virür idik nâmûsı 

‘ârı   Ki kanda 

bulayıduk bu i’tibârı 

888 Zelîhâ çün bakar 

parmaklarına  

 Ta‘accüb eyledi 

tırnaklarına  

889 Didi hatunlara işbu 

cevâbı  
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  Görüp seyretdiñiz çün âfitâbı 

890 Beni destân ider mi 

dilleriñiz   Olup 

hayrân kesildi elleriñiz 

891 Gören gözler beni hîç 

ta‘n ider mi   Cemâlini 

kul oğlu zann ider mi 

892 Düşimde hem baña cür‘a 

viren bu Atam anam 

ilimden ayıran bu 

893 Yişil kâse ile bâde 

virüpdür  

  Veli bu dem beni bu hor 

görüpdür 

894 Firâkınıñ odı yandurdı 

nâra  

  Beni gamda koyup çıkdı 

kenâra 

895 Yidi yıldur tamâm 

sevdâyı çekdim  

                                                           
67 “…Yine yemin ederim ki, kendisine 

emredeceğim işi yapmaması 

halinde o mutlaka zindana 

 Oluban nâtüvân 

kaddimi egdim 

896 Gice gündüz aña minnet 

kıluram  

  Ne vaktin bilmezim vuslat 

buluram 

897 Ne deñlü söylesem 

derdim tükenmez  

 Beni çirkin görüp aslâ 

begenmez 

898 Beni Mısra melâmet 

eyleyen bu   Kime 

(i)râst gelürse söyleyen 

bu 

Vele’in lem-yef‘al mâ amuruhu 
le-yüscenenneve leyekûnen 
mine’ssâğirîn67 

899 Velî Yûsuf murâdım itmez 

ise   İdüp kulluk 

sözime gitmez ise 

atılacak, zelil ve perişan 

olacaktır!” (Yusuf Suresi 32. 

ayetten) 
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(30b) 

900 Ben anı göndürem zindân 

içine  

  Çeküp zahmet ola nâdim 

suçuna 

901 Zelîhâyı bular çün 

diñlediler  

  Verâsından bu sözi söylediler 

902 Didiler Yûsufa hüsn-i 

bahâdur  

  Zelîhâya meyil virmek sezâdur 

903 Aña beñzer Mısırda var 

mı hatun   Olup kulı 

seni çün aldı satun 

904 Irak olma anıñ iki 

gözinden   

  Nükûl itme Zelîhânıñ sözinden 

905 Efendiñi yakıp nîrâna 

salma  

                                                           
68  “…Onlara meyledip cahilce 

davrananlardan olabilirim.” (Yusuf 

Suresi 33. ayetten) 

  Olup mahbûs varup zindânda 

kalma 

906 Didi ya Rab bular 

korkmaz erinden  

  Beni hıfz it bu ‘avratlar 

şerinden 

Asbü ileyhinne ve ekün 
mine’lcâhilîn68 

907 Bu da‘vetden baña 

zindân sezâdur  

 Bilürsin çekdigim rûz-ı 

cezâdur 

908 Eger olsam bu menhî işe 

kâyil  

 Oluram tâ-ebed zulmetde câhil 

909 Çün Zelîhâ söyleyüp ‘âr 

itmedi   Bir nasîhat 

Yûsufa kâr itmedi 

910 Bu sebebden Yûsufa kîn 

bağladı  
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 Gözlerinden yaş akıdup 

ağladı 

Fâ ‘ilâtün Fâ ‘ilâtün Fâ ‘ilün 

911 Turdı fi’l-hâl ol ‘azîze 

söyledi   Didi gör 

Ken‘ânlı bize n’eyledi 

912 Mısr içinde şânımız gitdi 

yile  

  Bizi bed-nâm eyledi dilden 

dile 

913 Kime râst gelse anı 

söylemiş   Kim benim 

hakkımda bühtân eylemiş 

914 Bize oğul olması anıñ 

muhâl  

  Gönder imdi tîz anı zindâna 

sal 

915 Çünki ol zindân içinde 

yâd olur Mısr ilinde suç 

aña isnâd olur 

(31a) 

916 Çün ‘azîziñ ‘aklını 

kandurdı ol   Kalbini 

Yûsufdan usandurdı ol 

917 Döndiler fâhir libâsın 

soydular   Hâsılı 

zindân içine koydılar 

918 Ya‘ni Yûsuf gire zindân 

içine   Göre zahmet 

nâdim ola suçına 

919 Gerçi ol zindânda 

mahbûs çok idi  

 Hakkı bilür bir kimesne 

yok idi 

920 İçlerinde iki igit var idi  

 Anlara zindân be-gâyet 

dar idi 

921 Çünki bir gün şâha hâ’in 

oldılar   Koydı şâh zindân 

içinde kaldılar 

922 Hak Te‘âlâ eylese tevfîk 

bize  
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  Hûb kasasdur vasf idem anı 

size 

923 Rûm ilinde var idi bir 

pâdişâh   Diler idi 

Mısr iline ola şâh 

924 Üzerine çün gubâr asmaz 

idi  

Melik Reyyânı gözi 

kesmez idi  

925 İki def‘a kaldurup leşker 

aña   Bozulup döndi 

girü aldı taña 

926 Bir gün ol şâh hâs kulına 

söyledi   İşbu 

pünhân hîle’i vasf eyledi  

927 Mısra yüz tut eylegil 

tebdîl-i câm   Dâsitânıñ 

söylene yevmi’l-kıyâm 

928 Bir kaç eyyâm anda sâkin 

olasın   Hâsılı söz bir 

vefâdar bulasın 

929 Melik-i Reyyâna zehîr 

virürsin   Altun ile 

bu işi gördüresin 

930 İdüp ilçi çün revân oldı 

yola  

 Sür’at idüp bakmadı sağa sola 

931 Yir içine girdi bir dost 

bulmadı   Kimseye 

sırrını ifşâ kılmadı 

932 Rûm ilinden çünki 

gelmişdi garîb  

 Nâgihân bir ‘avrata 

oldı karîb 

933 Turdı hatun şâhı geçdi 

ilçiye   Söyler idi dâ’imâ 

ol yolcuya 

934 Didi şâhın biñ güni bir 

gün ola Kendi gidüp tahti 

éllerde kala 

(31b) 

935 Bir ulu beg-zâde hatunı 

idim  

 Şâhdan evvel Mısra atunı idim 
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936 Adımız buldı şuyû’ ilden 

ile  

  Altun akça biñ hisâbın kim 

bile 

937 Çok gedâlar üstüne 

açdım perim   Turdı bir 

gün nâgihân öldü erim 

938 Kimseye bildürmez idim 

hâlimi   Cebri kıldı aldı 

sultân mâlımı 

939 Evlerimi aldı beglik 

eyledi   Hâsılı söz bize 

kemlik eyledi 

940 Çâr dîvârdan bir yapu 

virdi baña   Elçi anı 

işidüp kaldı taña 

941 Didi şâhın katli içün 

gelmişem  

  Mısr içinde ben seni dost 

bilmişem 

942 Bundan öte ağlayuban 

itme zâr  

  Katl-i Şah’a bende iksir ağu 

var 

943 Çün bu dünya başına dar 

mı senin Akraba’ı 

dostların var mı seniñ 

944 Diledigince saña mâl 

vireyim  

  Şâ[d] [u] mesrûr Rûm iline 

ireyim 

945 Didi ‘avrat anı ider bir 

kişi  

  Ol gelürse tîz biter şâhın işi 

946 Pâdişâha sâkidür virür 

şarâb  

  Mest-i lâ-ya’kıl olup eyler 

harâb 

947 Didi ilçi sen getür anı 

baña  

  Bî-hisâb mâl vireyim şimdi 

saña 
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948 Girdi hatun sâkî’i buldı 

hemân  

  Korkusından kaddini kıldı 

kemân 

949 Havf iderdi sırrını ol 

bildüre  

  Belki şâha telhİys idüp öldüre 

950 Aldı hatun sâkî’i girdi 

yola  

  Sür’at idüp bakmadı sağa 

[sola] 

951 Çün getürdi anı ilçi 

yanına  

  Kıldı şûrâ susadılar kanına 

952 Bî-hisâb mâl sâkiye va‘d 

eyledi   Döndi sâkî işbu 

sözi söyledi 

953 Didi sabr it gideyim 

şâhdan yaña Hûn-salârı 

söz virür ise bana 

(32a) 

954 Yâ aña ruhsat düşe 

yâhûd baña   Zehri 

katup nân ile vire aña 

955 Gitdi sâkî tiz bulup 

çâşengeri   Mâcerâyı 

söyleyüp aldı beri 

956 Geldiler ilçi ile yâr 

oldılar  

 Mâlı görüp şâha ağyâr oldılar 

957 Zehri alup geldiler şâh 

yanına  

 Geldi hatun çıkdı şâh dîvânına 

958 Mâcerânıñ künhini nakl 

eyledi  

  Zehr-i mârı şâha bir bir 

söyledi 

959 Şâh aratdı ilçi bulunmadı  

 Kanda gitdi bir haber 

alınmadı 

960 Çün bu cünha geldi şâhın 

gücine   Hışma geldi atdı 

zindân içine 
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961 Gitdi Yûsuf tutdı 

zindânda karâr   Bu 

iki kişiyle oldu yâr-i ğâr 

962 Kim ki düş gördi ise 

ta’bîr idüp   Mâ-hasal 

te’vîlini takrîr idüp 

963 Geldi sâkî söyledi 

çâşengere  

Ehl-i zindân yüz tutar Yûsuf 

ere 

964 Gâyet ile ta‘bîr ider ol 

düşi  

  Mısr içinde yokdurur anıñ işi 

965 Didi çâşengere aña biz 

gidelim  

  Bir yalan düş söyleyüp saf 

idelim 

966 Gerçi ta‘bir eyler ise bu 

düşi   Zindan ehlin 

aksine döndi işi 

                                                           
69 “Hapishaneye onunla beraber iki genç 

de girmişti. Onlardan biri: “Ben 

rüyamda, kendimi şarap yapmak 

967 Çün bu âyet sâ’ili iskât 

ider   Sâkiniñ rü’yâsını 

isbât ider 

Ve’dhale ma’ahu’s-sicne 
feteyâni kâle ehadühümâ innî 
erânî a’sirü hamren69 

968 Geldi sâkî Yûsufa vasf 

eyledi  

  Mâcerânıñ künhini ol söyledi 

969 Didi ben rü’yâmda 

gördim ey ‘azîz   

 Zindân içinde seni 

gördik temîz 

970 Öz elim ile şarâb süzer 

idim  

 Kâse kâse toldurup düzer idim 

(32b) 

971 Leyki anıñ bilmezim 

ta‘bîrini  

  Çün baña vasf eylegil takrîrini 

için üzüm sıkarken gördüm.” 

dedi.” (Yusuf  

Suresi 36. ayetten) 
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972 Gerçi sâkî bu düşi şerh 

eyledi   Geldi çâşenger 

bu sözü söyledi 

[Ve kâle’l- âhirü] İnnî erânî 
ahmilü fevke re’sî hubzen 
te’külü’t-tayrü minhü nebbi’nâ 
bi-te’vîlihî70 

973 Başıma bir sini aldım ey 

ulu   Kabları dolu 

ta‘âmıyla tolu 

974 Geldi kuşlar başım üzre 

kondılar   Sini 

üstünden ta‘âma sundılar 

975 Hâsılı söz ol hûnı ekl 

itdiler  

  Döndiler yirlü yirine gitdiler 

976 Gördi Yûsuf söyledi ki 

korkulu   Diledi ki 

ide anı örtülü 

                                                           
70 “[Sonraki de:] “Ben de başımın üstünde 

ekmek taşıdığımı ve bu ekmeği 

kuşların gagaladığını gördüm. Ne 

977 Ekserî ta‘bîrciler te’hîr 

ider  

 Düş göreniñ kalbini tebşîr ider 

978 Gerçi gördi ki fenâ bir 

düş ise   Sâhibine çün 

yaramaz iş ise 

979 Ta‘bîr itmez anı tekrâr 

söyledür   Mâverâyı 

kulakına diñledür 

980 Ehl-i üstâz gavrına anıñ 

bakar  

  Bir hayır söz belkim ağzından 

çıkar 

981 Ol söz ile düşini hayra 

yorar  

  Bu sebebden gördügini çok 

sorar 

982 Çünki Yûsuf bildi ol düş 

korkulu   Añla 

İrşâdi gedâ olma delü 

olur, bu rüyamızın da tabirini 

bildir.” [dedi.]” (Yusuf Suresi 36. 

ayetten) 
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983 Turdı Yûsuf anı ta‘bîr 

itmedi  

  Hûn-salârıñ ‘aklı aslâ yitmedi 

984 Çün nasîhat idüp iğmâz 

eyledi  

  Zindân ehline bu sözi söyledi 

Yâ sâhibi’s-sicni‘e erbâbün 

müteferrikûne hayrun 

emi’llâhu’lvâhidü’l-kahhâru71 

985 Hakkı koyup putlara 

tapmak neden   

 İblisiñ iğvâsına akmak 

neden 

(33a) 

986 Halk iden Hallâk sizi 

göricidür   ‘Âlemi bir 

ânda kahr idicidür 

987 Zîrâ Yûsuf Hakkı izhâr 

eyledi   Döndi anlar işbu 

sözi söyledi 

                                                           
71 [Yusuf:]“Ey hapishane arkadaşlarım, bir 

düşünün. Sizin için müteaddit 

Rablere ibadet etmek mi, yoksa 

988 Ta‘bîr iyle sen bizim 

rü’yâmızı  

  Rûy-ı handân eylegil 

dünyâmızı 

989 Didi Yûsuf sâkiye kim ey 

ulu  

  Sen cihânda gâyet oldun 

bahtlu 

990 Tîz vakitde maksûdıñı 

bulasın  

 Hem efendiñe mukarreb olasın 

991 İtmegil zindân içinde âh 

[u] vâh  

  Çün seni sâkî ider ol pâdişâh 

mutlak hâkim olan Allah’a ibadet 

etmek mi iyidir?”[dedi.] 
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Yâ sâhibi’s-sicni emmâ 
ehâdüküma fe-yeskî Rabbehü 
hamren72 

Mefâ ‘îlün/ Mefâ ‘îlün/ Fe ‘ûlün 

992 Sizi yarın bu zindândan 

alurlar   Girü kalan 

karanlıkda kalurlar 

993 Olursın efendiñe bir 

kâbdâr  

  Melik Reyyân seni ider 

şarâbdâr 

994 Ezel ki rütbeñi varup 

bulasın    Olup sâkî 

sa‘âdetde kalasın  

995 Çü sâkî añlayup işbu 

rumûzı  

  Didi çâşengere Yûsuf bu sözi 

                                                           
72 “(Ey hapis arkadaşlarım, gelelim 

rüyalarınızın tabirine) “Sizden 

biriniz, efendisine yine şarap 

sunacak.” (Yusuf  

Suresi 41. ayetten) 

Ve emmâ’l-âherü fe-yuslebü 
fete’külü’t-tayrü min ra’sihî73 

996 Seni dâra çeküp yarın 

asarlar   İki ayakını 

yirden keserler 

997 Gelüp kuşlar başın 

üstüne kona  

  Şu kim rü’yanda konmış idi 

hûna 

998 Melik Reyyân seniñ 

kaddin egiser  

  Delüp kuşlar yiyüp 

beynin çekiser 999  Yumup 

gözin cesedden çıka cânıñ  

 Cihânda kalmaya ad ile sanıñ 

1000İşidüp ol yigid Yûsufdan 

anı   Be-gâyet havf 

idüp ditreşdi cânı (33b) 

73  “Diğeri ise asılacak, kuşlar da başını 

gagalayacak.” (Yusuf Suresi 41. 

ayetten) 
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1001Bu rü’yâyı didi biz 

görmemişdik   Nişânına 

ebed hîç irmemişdik 

1002Velâkin biz seni bu dem 

sınaduk    Yalan 

söyler diyüp dâ’im 

kınaduk 

1003Didi Yûsuf girü dönmek 

muhâldür    Her 

insânıñ dili kendine 

fâldür 

Kuziye’l-emrü’llezi fîhi 
testeftiyân74 

1004Te‘âlânıñ kapusı sedd 

olur mı   

  Kazâsı gelmiş iken redd olur 

mı 

1005Kişiniñ dili kendine 

belâdur   

                                                           
74 İşte yorumunu istediğiniz iş, böylece 

halledilip 

sonuçlandırılmıştır.”(Yusuf  

Suresi 41. Ayetten) 

 Sükûtından dilin kadri ‘alâdur 

1006Gelüp tîz sâkî’i 

tebşîrlediler    Girü 

kalanını zincîrlediler 

1007 Çeküp bir âh derûnî 

ağladılar    Firâkın 

nârına cân tağladılar 

1008Uruturup ayağa kalkdı 

sâkî   

  Ki zindân ehline saldı firâkı 

1009Gelüp Yûsuf ile sâkî 

sarıldı   

  Birisi buğz idüp gâyet darıldı 

1010Didi Yûsuf benim diñle 

sözimi   

  Sakın zindânda unutma özimi  

Ve kâle’llezî zenne ennehü 
nâcin min-hümâez-kürnî ‘inde 
Rabbike fe-ensâhü’ş-şeytânü75 

75 “Onlardan kurtulacağanı düşündüğü 

arkadaşına: “Efendine benden 

bahset, suçsuz olduğumu 

hatırlat.”dedi. Fakat şeytan, 

efendisine söylemeyi ona 
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1011Beni sultân katında gâh 

añasın    Bugün meclisine 

gidüp varasın 

1012Diyesin bir garîb [y]igid 

var anda    Olup ol bî-

nevâ kalmış nihânda 

1013Turup nâ-hak yire zindânı 

bekler    Zulüm itmiş 

Mısır içinde begler 1014 

Zelîhâ salmış anı iftirâya   

  Elif kaddi egilüp döndi yâya 

1015İdüp hürmet halâs ide 

beni ol    Melik 

Reyyân merâm itse bulur 

yol 

(34a) 

1016Didi sâkî seni ben hîç 

unutmam   

  Melik Reyyân katında dilden 

atmam 

                                                           
unutturdu.” (Yusuf Suresi 42. 

ayetten) 

1017Gidüp çâşneger ile çıkdı 

sâkî   

 Girü kalan olup zindânda bâkî 

1018Hemân çâşengeri salb 

eylediler   

  Çeküp kuşlar delüp başın 

yidiler 

1019İnüp Cibrîl semâdan nâzil 

oldı    Yûsuf kalbindeki 

yas zâ’il oldı 

1020Didi Cibrîl seni ben idim 

irşâd   

  N’içün sen istediñ sâkîden 

imdâd 

1021Bu zindan zahmeti gâyet 

cezâ mı    Melik 

Şâhdan vefâ ummak sezâ 

mı 

1022Neden nâşî bu sözi 

söylediñ sen   
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 Şarâbdâra gümânı eylediñ sen 

1023Seni kim var idüpdür çün 

ezelden   

  Su’âlini virüp Yûsuf tîz elden 

1024Didi Allâh beni kıldı 

‘ademden  

  Velî bir gün halâs ider bu 

gamdan  

1025Hüve’l-evvel Hudâya 

ibtidâ yok   

  Hüve’l-âhir hem aña intihâ 

yok 

1026Didi Cibrîl saña hûbluk 

viren kim   

  Bu zindânda seniñ kaydın 

gören kim 

1027Seniñ ceddin ol İbrâhîm 

Halîldür   

  Saña hûbluk viren Hayyü’l-

Celîldür 

1028İdüp ‘uryân vucûdıñı 

soyan kim    Seni câh 

içerüsine koyan kim 

1029Didi Yûsuf iden Bârî 

Hudâdur    Halâik 

hep kapusında gedâdur 

1030Didi Cibril cihan fâni 

turan kim   

  On iki mangır alup sattıran 

kim 

1031Saña bürhân gelüp ‘arz 

eyleyen kim    Getürüp 

Ya‘kûbı vasf eyleyen kim 

1032İki aylık gulâmı söyleden 

kim   

  Zelîhâya suçı isnâd iden kim 

1033Didi Yûsuf Zelîhâ dil-

figârdur    Kamusın 

eyleyen Perverdigârdur 

1034Didi Cibrîl bilürsin anı 

erham    Olur mı derdiñe 

ol sâkî merhem (34b) 

1035Te’âlâdan gelür emr ile 

fermân   

  Şarâbdârdan olur mı derde 

dermân 
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1036Bu sözi almasa idin 

gümâna   

 Gemiñ çıkmış idi şimdi limâna 

1037Yidi yıl sen bu zindânda 

kalasın    Soñucı 

derdiñe dermân bulasın 

1038Bulam dirsin yakın hâlde 

halâvet   

 Muhammed Mustafâya 

vir salâvat 

1039İdüp sâkî Melik-i Reyyâna 

hizmet   

  Unutdı Yûsufı kim ide Nusret 

Ve kâle’llezî zenne ennehü 
nâcin min-hümâ ez-kürnî ‘inde 
Rabbike fe-ensâhü’ş-şeytânü76 

1040Anıñ kalbine Yûsuf 

düşmez idi    Melik 

Reyyâna söziñ açmaz idi 

1041 Turup Yûsuf çün irdi 

                                                           
76 Bir önceki dipnotla aynıdır.  

yiddi sâle    Du‘â kıldı 

Hudâ-yı Lâ-Yezâle 

1042Girüye redd olur mı hîç 

du‘âsı    Aña şefkat idüp 

fi’l-hâl Hudâsı 

1043Melik Reyyân meger 

günlerde bir gün  

 Demi dem üstüne 

katardı her gün 

1044Gice hâbda uyurken gördi 

bir düş    Yatup nâ-

gâh gözi oldı aña tuş 

1045Velî sen kıssa’ı diñle bu 

yüzden    Görüp 

yiddi öküz çıkdı deñizden 

1046Semiz gâyet birinde yok 

bahâne   

 Nazîri gelmemiş hîç bu cihâna 

Ve kâle’l-melikü innî erâ 

seb‘a bakaratin simânin 
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ye’külühünne seb’un 

‘icâfun77 

1047Görüp Reyyân düzüldiler 

sıradan    Yidi aruk 

öküz geldi verâdan 1048 

Za’îf olan semizini yidiler   

  Yidisini yidi fi’l-hâl yidiler 

1049Dahi gördi kurumış yiddi 

buğda    Güneş anı 

kurudup itmiş ağda 

  (35a) 

1050Verâsından görüp buğda 

yişil baş    Açup 

sünbüllerini ol yenür aş 

1051Uyanup uykudan açdı 

gözini   

  Olup ser-mest ütürdü 

kendüzini 

                                                           
77 “(Günü birinde) Hükümdar gördüğü bir 

rüyayı anlattı dedi ki: “Ben yedi 

semiz inek gördüm, bunları yedi 

zayıf inek yiyordu.” (Yusuf Suresi 

43. ayetten) 

1052‘Akıl sâhiblerin cem‘ 

eyledi ol  

  İdüp takrîr bu düşi söyledi ol 

Yâ eyyühe’l-melâü eftûnî fî-
rü’yâye in-küntüm li’r-rü’yâ 
ta’burûne78 

1053Ekâbirler gelüp girdi 

sarâya    İdüp 

ta‘zîm düzüldiler sıraya 

1054Didi bu düşimi ta‘bîr idiñ 

siz    Beni âgâh idüp 

takrîr idiñ siz 1055 Bular 

şâhdan bu remzi 

diñlediler   

  Cevâbında bu sözi söylediler 

Kâlû azgâsü ahlâmin ve mâ-
nahnü bi-te’vîli’l-ahlâmi bi-
‘âlemîn79 

78 “Ey efendiler: Siz rüya tabir ediyorsanız, 

benim bu rüyamı da halledin!” 

(Yusuf Suresi 43. ayetten) 
79 “O kâhinler: “Bu gördükleriniz karışık 

düşlerdir. Biz böyle karışık düşlerün 
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1056Seniñ düşin olup azgâsü 

ahlâm    Anıñ te’vîline yok 

bizde i‘lâm 

1057Ulumuzsın seniñdür emr 

[ü] fermân    Velî 

ta‘bîrine yok kulda iz‘ân 

1058Hacîl olup iki kat oldı 

anlar   

  Birisi bilmeyüp mât oldı anlar 

1059Bular çünkim çeküp gâyet 

te’essüf    Ki sâkîniñ 

diline geldi Yûsuf 

1060Te‘âlânıñ ‘inâyâtı irişdi   

 Rivâyâtı şarâbdâra 

irişdi 

Ve kâle’llezî necâ min-hümâ 
ve’ddekere ba‘de ümmetin enâ 
ünebbi’üküm bi-te’vîlihî fe-
ersilûni80 

                                                           
yorumunu bilmeyiz.”dediler.” 

(Yusuf  

Suresi 44. ayet) 

1061Çün tamâm oldı yidi yıl 

ey gedâ    Sâkî’i kıldı 

sebeb bârî Hudâ 

1062Dilemişdi sâkîden Yûsuf 

meded    Yiddi yıl 

zindânda meks itdi ebed 

(35b)  

Fâ ‘ilâtün Fâ ‘ilâtün Fâ ‘ilün 

1063Turdı sâkî şâha takrîr 

eyledi    Yûsufı kalbine 

alup söyledi 

1064Didi şâhım sen kazâdan 

ol emîn   

  Devletin vâfirlenüp gitsün 

gamın 

1065Sâbıkâ ben kulıña kıldın 

cezâ    Zindân içine atup 

çekdim ezâ 

80 O iki arkadaştan kurtulanı, aradan geçen 

bunca zamandan sonra, işte ancak o 

sırada, Yusuf’u hatırlayarak dedi ki: 

“Rüyanın tabirini size ben  
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1066Yûsuf adlu bir [y]igid 

gördüm ulu    Aslı 

Ken‘ânlı velî yüzi sulu 

1067Her su’âle çün virür şâfî 

cevâb    Gün tokunsa 

yüzine eyler hicâb 

1068Vasf ideyin hûblukını işit 

nice   

  Gitse gündüz çün vakit olsa 

gice 

 
bildireceğim. Hele siz beni 

hapishaneye gönderiverin!” (Yusuf 

Suresi 45. ayet) 

1069Ehl-i zindân mâh 

cemâline bakar   

  Şu‘lesinden şem‘e kandîl mi 

yakar 

1070Yüzine bakmaya gözler 

doyamaz    Zindân 

olduğını kimse duyamaz 

1071Bu cihânda gerçi kul 

gâyetde çok    Mısr 

içinde aña beñzer kimse 

yok 

1072Zîrâ ol insân degil belkim 

perî   

 Misli yokdur devr-i Âdemden 

beri 

1073Dil ile çün ben anı vasf 

idemem   

  Görmemiş şâhım anı medh 

idemem 

1074Kim ki rü’yâ gördi ol 

ta‘bîr ider   

 Mâverâsını güzel takrîr 

ider 

1075Çünki sâkî Yûsufı vasf 

eyledi   

  Döndi andan şâh bu sözi 

söyledi  

  

1076Var bu rü’yâyı aña vasf 

eylegil   

  Bu düşin sen künhini nakl 

eylegil 

1077Turdı sâki bindi fi’l-hâl 

atına    Sür’at idüp geldi 

Yûsuf katına 
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1078Geldi sâkî Yûsufı gördi 

hemân   

Ehl-i zindân ağlayup kıldı 

figân  

1079Didi ey sultân-ı hûbân 

nîkî hû    Sen beni 

tut ma‘zûr ey hulkı iyü 

1080Pâdişâh endîşesinden ben 

seni    Ger unutdum ise 

âfv eyle beni 

1081Bu gice çün gördi bir düş 

pâdişâh   

  Ol Melik Reyyân 

olan püşt [ü] 

penâh (36a) 

1082Çok müneccim geldi 

ta‘bîr bilmedi   

 Hükm-i gayba el urup 

söz kılmadı  

                                                           
81 Hapishaneye gidip: “Yûsuf! Sözü  

doğru ve isabetli olan aziz dostum! 

Şu müşkil rüya hakkında bize bir 

1083Didi Yûsuf anı takrîr it 

bize   

  Hak baña bildürdügin idem 

size 

1084Didi yiddi çün sığır gördi 

semiz   

  Hem yidisi aruk idi ey ‘azîz 

Yûsufu eyyühe’sıddîku 
eftinâfî-seb’i bakaratin 
simânin81 

1085Geldi arıklar semizini yidi   

 Pâdişâhın gördigi böyle 

didi 1086 Gördi soñra 

yiddi baş buğda kuru   

 Yiddi yaş sünbül dahi ey 

nîkî hû 

1087Pâdişâh endîşede kaldı 

hemân   

  Korkusından kâmeti çü oldı 

kemân 

çözüm bildir lütfen: “Yedi semiz 

ineği…” (Yusuf Suresi 46. ayetten) 
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1088Ger anı ta‘bîr idersin ey 

hümâm    İşbu 

zindân zahmeti oldı 

tamâm 

1089Didi Yûsuf emriderse 

Müste‘ân   

  Vech-i hikmet künhini idem 

beyân 

1090Çün yidi semiz sığır ucuz 

ola   

  Ol yidi arık sığır kıtlık ola 

1091İbtidâ ucuzluk ola yiddi 

yıl    Yiddi hem kaht 

irişe anı bil 

1092Geldi sâkî virdi sultâna 

haber    Göñli oldı 

gussadan zîr ü zeber 

1093Şâh-ı Reyyân didi toğrı 

bildürür   

                                                           
82 [Yusuf]: “Yedi sene, bildiğiniz şekilde 

ekin ekersiniz. Ama biçtiğinizi, 

  Var su’âl it kim aña dermân 

nedür 

1094Gitdi sâkî Yûsufa kıldı 

su’âl   

 Bu düşe tedbîr nedür kaşı hilâl 

1095Didi Yûsuf evvel ucuzluk 

ola   

Sâniyen hem yiddi yıl 

kıtlık ola 

Kâle tezre’ûne seb’a sinîne 
deeben Femâ hasadtüm 
fezerûhu82 

1096Her zahîre’i tevâtür 

ekmeli    Yir yüzine key 

tohum çok tökmeli 

(36b) 

1097Arpa buğda toldurun sapı 

ile    İçerüde hıfz idiñ 

yapu ile 

yiyceğiniz az miktar dışında…” 

(Yusuf  

Suresi 47. ayetten) 
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1098Buğda eger sapı ile turur 

ise    Çürimez on yıl 

eger kalur ise 

1099Geldi sâkî pâdişâha 

söyledi   

  Her ne kim Yûsuf didi şerh 

eyledi 

1100Şâh begendi bu sözi 

tahsîn görüp    Sâkiye 

kıldı su’âl öri turup 

1101Döndi sâkî Yûsufı vasf 

eyledi    Her kemâlâtını 

şâha söyledi 

1102Aslı Ken‘ânlı velî bedr-i 

münîr   

  Yiddi yıldur kim çeker zindân 

esîr 

1103Pâdişâh ider eydir saña 

aña    Lâ’ik idi ol vezîr 

ola baña 1104 Nâ-

sezâdur ol [y]igid zindân 

çeke    Ol karanlıkda 

turup kaddin ege 

1105Sâkî vasf idüp aña 

şehriyâr   

  Anı zindânda ‘azîz eyledi zâr 

1106Pâdişâh ider kanı gelsin 

‘azîz    Kalmasun zindân 

içinde ol temîz 

1107Çün ‘azîz girdi kapudan 

içerü    Oldı sultân anuñ 

ile rû-be-rû 

1108Didi kulumdur benim ol 

nev-civân    Satun 

almıştım anı şâh-ı cihân 

1109Oğlum olğıl dâ’im aña 

söyledim    Soñra bize 

hâ’in oldı bilmedim 

1110Çün anı ben kıymadım 

öldürmege    Kendi 

suçın kendine bildürmege 

1111Şâh işidüp didi âzâd 

eylegil   

  Sen benim içün aña dâd 

eylegil 
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1112Didi şâhım ben saña kem-

ter kulum    Sen çıkar 

didiñ ise ben ne kılam 

1113Şâh didi kim gelsin anı 

görelim  Mâcerâmuz nice 

oldı soralım 

1114At ile don hem dahi hil‘at 

aña   

  Geydürüben tiz gelin benden 

yana 

1115Geldiler zindanda Yusuf 

yanına    Alup anı 

giderler Şâh katına (37a) 

1116Çünki Yûsuf kîl ü kâli 

añladı   

  Geldi sâkî çün bu sözi söyledi 

Ve kâle’l-melikü e’tûnî bihî 
felemmâ câ’ehü’r-rüsûlü83 

Mefâ ‘îlün/ Mefâ ‘îlün/ Fe ‘ûlün 

                                                           
83 “Bunu duyan hükümdar: “Onu bana  

1117Melik Reyyân seni âzâd 

idüpdür    Suçın âfv 

eyleyüp dil-şâd idüpdür 

1118Gelüp devlet urutur bin 

atına    Berâberce 

gidelim şâh katına 

1119İşidüp sâkîden Yûsuf bu 

sözi    Akup yaşı 

doluban iki gözi 

1120Didi Yûsuf bu zindândan 

çıkamam    Görüp 

şâhı huzûrında bakamam 

1121  Benim adım olup 

defterde memhûr   

 Benem suçlu Zelîhâ oldı 

mestûr 

1122 Mısır halkı bütün anı 

işitdi   

  Didiler kim Yûsuf çok kem iş 

itdi 

getirin!” dedi. Hükümdarın elçisi 

gelince…” (Yusuf Suresi 50. 

ayetten) 
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1123 Kimi Yûsuf didi hîç şânı 

bilmez    Kimi didi 

yidigi nânı bilmez 

1124 Kimisi ta‘n idüp kimi 

inandı   

 Şahın aklı hemîn bu söze kandı 

1125 Baña ‘avrat ile töhmet 

kılındı   

  Düşüp dilden dile cünham 

bilindi 

1126 Bilürdün hod anı 

zindânda iken   

  Sezâ var mı bu cünha bende 

iken 

1127 Olur mı şâh yanında 

i‘tibârım   

  Melik Reyyân katında 

iftihârım 

1128 Göz ile görmeyen bilmez 

rumûzı   

                                                           
84 [Yusuf] : “Sen önce dönüp efendine de  

  Efendiñe varup söyle bu sözi 

Kâle’rci’ ilâ Rabbike fes’elhü 
mâ-bâlü’n-nisveti’lleti katta’ne 
eydiyehünne84 

1129 Kılup hatunları da‘vet 

Zelîhâ    Sarâyını 

idüp vahdet Zelîhâ 

1130 İdüp ikrâm kamusın 

toyladı ol   

 Verâsından bu sözi 

söyledi ol (37b) 

1131 Kuşadup egnime elvân 

kumâşı    Akardı 

gözlerinden kanlu yaşı 

1132 Benim ‘ışkım ile oldı 

zârıncı   

  Virüp ellerine fi’l-hâl turuncı 

ki : “O ellerini kesen kadınların 

meselesi neydi, kendisine soruver.” 

(Yusuf Suresi 50. ayetten) 
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1133 Baña çün gel diyüp itdi 

nidâyı    Zelîhâ pes 

bulurdı her edâyı 

1134 Beni koymış idi ol gün 

nihâna    Cemâlimi 

gören oldı dîvâne 

1135 Bıçakı ellerinde ığradılar   

 Bütün parmaklarını 

toğradılar 

1136 Kimisiniñ olup tîz ‘aklı 

yağmâ    Kimisi 

üstüme sıçratdı esmâ 

1137 Bular şeydâ çün oldı 

gördi bizi    Zelîhâ pes 

verâdan açdı sözi 

1138 Elif kaddim egilüp döndi 

yâya  Sizi ben eyledim 

da‘vet sarâya 

1139 Baña siz ta‘rîf idiñ toğrı 

bir yol   

  ‘Aceb bir yirde var mı böyle 

bir kul 

1140 Velî sizde ne el kaldı ne 

parmak    Sezâ var 

mı beni dilden kınamak 

1141 Çü mağrib şâhınıñ ben 

duhteriyem    Ezelden 

hod buña ben müşteriyem 

1142 İçüp bâdesini kandım 

düşimde    Olup 

şeydâ akıl yokdur 

başımda 

1143 Yidi yıl oldı bu sevdâyı 

çekdim    Oluban 

nâtüvân kaddimi egdim 

1144 Benim ‘ışkım anı hod 

yakmadı hîç    İdüp 

hürmet yüzime bakmadı 

hîç 

1145 N’içün ben sizden idem 

anı nihân    Giñiş 

dünyâ olup başıma 

zindân  
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1146 Bir iki gün dahi aña 

bakaram   

  Meyil virmez ise zincîr 

takaram 

1147 Gelüp hışma atam zindân 

içine    Göre zahmet ola 

nâdim suçına 

1148 Zelîhâdan bu sırrı 

diñlediler   

  Verâsından bu sözi söylediler 

1149 Zelîhânıñ sözinden çıkma 

asla    Gidüp zindân 

içinde kalma asla (38a) 

1150 Efendindür ırak olma 

gözinden    Velî çıkma 

anıñ hergîz sözinden  

1151 İdüp hatunları yola 

revâne   

  Zelîhâ âh çeküp düşer figana 

1152 Alup vuslat merâmın 

bulmadı ol    ‘Azîze hem 

beni gammâzladı ol 

1153 Melik Reyyâna var söyle 

bu hâli    Kamu 

dirsin kibâreşref ricâli 

1154 Dahi hatunları cem‘ 

eylesünler    Gelüp bir 

bir kamusın söylesinler 

1155 Çü kadınlar turup 

kaldıysa zinde   

 Zelîhâda mıdur suç 

yohsa bende 

1156 Su’âl itsün huzûrda 

mâcerâyı    Neden 

kıldı baña ol iftirâyı 

1157 İdüp ‘avdet girüye döndi 

sâkî   

  Didi şâhım sen ol devletde 

bâkî 

1158 Ne kim Yûsuf didiyse 

söyledi ol  Vukû’ hâli 

ifâde eyledi ol 

1159 Melik Reyyân bu sözi çün 

işitdi    Gidüp ‘avratları 

aldı getürdi 
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1160 Bilüp anı Zelîhâ çekdi 

çün gam   

 Didi hatunlar iderler beni zem 

1161 Bugün ben ‘âleme bed-

nâm oluram    Figân [û] 

âh idüp zârı kıluram 

1162 Elif ka[dd]i egilüp döndi 

yâya    ‘Azîz anı alup 

geldi sarâya 

1163 Ulu dîvân olup meclis 

kuruldı    Kabâhat 

sâhibi kimdür soruldı 

1164 Didi şâh söyleyiñ hatun 

kişiler    Bu sırrı bilmez 

imiş er kişiler 

1165 Bilüp âgâhıñız var mı bu 

işden   

  Bugün Yûsuf halâs oldı bu 

düşden 

                                                           
85  Hükümdar kadınları toplayıp: “Ne idi 

sizin Yusuf ’la davanız? Siz Yusuf 

’un gönlünü (nefsini) çelmeye 

1166 Çü hatunlar bu emri 

diñlediler    Zelîhâ 

hakkına söz söylediler 

Kâle mâ-hatbükünne iz-
râvedtünne Yûsufe ‘an 
nefsihî85 

(38b) 

1167 Suçı Yûsufa isnâd itmezüz 

biz   

  İdüp takrîr anı ketm itmezüz 

biz 

1168 Zelîhâ eyledi çün bizi 

da’vet   

 Velî ol gün sarâyı kıldı vahdet 

1169 Gelüp Yûsuf ile biz yüze 

yüze    Cemâlin nûrını 

‘arz itdi bize 

1170 Sanasın kim güneş toğdı 

sehâbdan   

  Saçılmaz gül yañakı âfitâbdan  

  

çalıştığınızda durum ne idi…” 

(Yusuf Suresi 51. ayetten) 
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1171 Cihânda görmedik biz 

öyle bir cân    Kesüp 

parmaklarımız akdı al 

kan 

1172 Açup sırrın kamusın kıldı 

izhâr    N’içün biz 

şâhımızdan idek inkâr 

1173 Didi ben Yûsufı sevdim 

ezelden    Eger 

bulmam ise vuslat tîz 

elden 

1174 Ben anı zindân içine 

ataram   

  Veyâ hışma gelüp gayra 

sataram 

1175 Didi Yûsuf Zelîhâ 

da‘vetinden   

  Benim hazzım yok anıñ 

vahdetinden 

                                                           
86 Onlar da: “Hâşa! Allâh için söylemek 

gerekirse, onun yaptığı hiçbir 

kötülük bilmiş, görmüş 

1176 Bu da‘vet hem baña rûz-ı 

cezâdur  Velî zindâna 

girmeklik sezâdur 

1177 Zelîhâ añladı sırrı olur 

fâş   

  Akıdup gözlerinden kan ile yaş  

1178 Didi şâhım kulak vir 

diñle hâli    Baña sen 

sor virem bir bir su’âli 

Kul-ne hâşe l’illâhi mâ-‘alim-nâ  

‘aleyhi min-sû’in kâleti’m-
raetü’l‘azîzi’l-‘âne hashasa’l-
hakku86 

1179 Baña mesken idi mağrib 

diyârı    Gelüp terk 

eyledim nâmûsı ‘ârı 

1180 Düşimde bâde’i sundı 

elime   

  Ben anı almaz iken hîç dilime 

değiliz.”dediler. O sırada vezirin eşi: 

“Şimdi gerçek meydana çıktı…” 

(Yusuf Suresi 51. ayetten) 
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1181 Didi bu cür‘adur nûş it 

bulasın    Yanup 

‘ışkı hayâlimden solasın 

1182 Olup iksîr kaçan aldım 

dehâne    Nûş itdüm 

çün şifâsı degdi câna 

1183 Bulam dirsin beni didi 

dil-ârâ   

 İdüp sür‘at Mısır şehrinde ara 

  

(39a) 

1184 Uyanup uykudan açdım 

gözimi   

  Olup şeydâ ütürdüm 

kendüzimi 

1185 Saña akrân atam bir 

pâdişâhdur    Meğârib 

iline püşt [ü] penâhdur 

1186 Atam bilmez idi çün kîl ü 

kâlim   

  İdüp esrâr-ı ‘ayân idem bu 

hâlim 

1187 Benim sözüm ile pes tutdı 

yolçı    Saña bir nâme 

yazup geldi ilçi 

1188 Seni ben çün Yûsuf zann 

eyler idim    Nice beg-

zâdeler ta‘n eyler idim 

1189 Anıñ ‘ışkı beni saldı 

dirâze   

  Vatânım terk idüp geldim 

Hicâze 

1190 Gelüp Mısr içine gördüm 

‘azîzi   

  Yûsuf zann eyler idim nâ-

temîzi 

1191 ‘Azîz karşuma geldi sanki 

düşmân    Ben 

itdigim işe oldum pişimân  

1192 Gelüp bir gün baña didi 

ki hatun   

Saña ben bir kul aldım 

şimdi satun 

1193 Gelüp Yûsuf ile girdi 

sarâya   
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  Cemâlin nur görüp beñzetdim 

aya 

1194 Hemân bakdım anıñ bir 

kez yüzine    Çekilmiş 

sürme kudretden gözine 

1195 Düşimde çün baña içürdi 

bâde    Görüp anı olup 

‘ışkım ziyâde 

1196 Yidi yıl ben anıñ yüzine 

bakdım    Firâkın 

nârına kendimi yakdım 

1197 Olup bâliğ kaçan irdi 

kemâle   

  Benim kaddim dönüp egri 

hilâle 

1198 Velî bir gün sarâyı halvet 

itdim    Alup anı berâber 

bile gitdim 

1199 Hayâlar perdesin açdım 

yüzümden    Yûsuf 

gâyet hazer itdi 

sözümden 

1200 Ricâlar eyledim hîç 

tuymadı ol    Ki ve’l-

hâsıl sözüme uymadı ol 

1201 Ütürdüm nâmûsı vakârı 

şânı   

  Turup bir gün ‘azîze geçdim 

anı 

1202 Benim gayet bu işi geldi 

gücüme   

  Aziz anı goyup zindan içine 

(39b) 

1203 Yûsuf sâdık olup hak 

zâhir oldı   

  Yidi yıl meks idüp zindânda 

kaldı 

1204 Ben andan görmedim hîç 

bir hıyânet    Kamu bir 

bir idüp şâha rivâyet 

1205 Ne deñlü söylesem 

derdim tükenmez   

 Beni çirkin görüp aslâ 

begenmez 
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1206 Anıñ ‘ışkı beni kıldı 

melâmet   

  Bilürdim başıma kopar 

‘alâmet 

1207 N’içün senden ben anı 

idem inkâr    ‘Azîz anı 

işidüp eyledi âr 

1208 Ulular çok idi gâyet 

utandı    Dönüp 

kalbi Zelîhâdan usandı 

1209 Hicâbından bakamaz şâh 

yüzine    Akup yaşı 

tolup iki gözine 

1210 Olup nâdim utandı gâyet 

élden    Zelîhâya talâk 

virdi tîz elden 

1211 Bundan öte senden oldum 

ben beri  Kande kim 

göñlin diler anda yüri 

                                                           
87 Hükümdar: “Onu yanıma getirin, özel 

danışmanım edineyim.”dedi. 

(Yusuf  

1212 Sâhib olup ben saña 

hatun dimem    Yûsufı 

aldım saña satun dimem 

1213 Çün Zelîhâ gitdi kendi 

işine   

 Hîç ‘azîz düşmezdi anıñ pişine 

1214 On sekiz yıl nevha kıldı ol 

tamâm    Gice 

gündüz ağlar idi ve’s-

selâm 

1215 Şâh-ı Reyyân sâkiye çün 

söyledi    Sevdi cânı 

Yûsufı vasf eyledi 

Ve kâle’l-melikü e’tûnî bihî 
estahlishü li-nefsî87 

1216 Lâ’ik oldur ben anı idem 

vezîr   

  Mısr içinde var mıdur aña 

nazîr 

Suresi 54. ayetten) 
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1217 Döndi sâkî Yûsufa geldi 

hemân   

  Didi zindândan hemin buldun 

emân 

1218 Aldılar zindân içinden 

çıkdılar   

  Hây [u] hûydan Mısr içini 

yıkdılar 

1219 Çünki girdi ol sarâydan 

içerü   

  Geldi pes şâh ile oldı rû-be-rû 

(40a) 

1220 Kim anıñ yüzine kıldıysa 

nazar    Vâle olup ‘aklı 

başından gider 

1221 Otuz iki dili Yûsuf söyledi   

 Pâdişâh anı ta‘accüb 

eyledi 

1222 Şâh didi kim ey güneş 

yüzli perî    Bu ne 

dildür söylediñ ey dîn eri 

1223 Didi ‘İbrî dilidür ey 

şehriyâr    Kimse 

bilmez idem anı âşikâr 

1224 Şâh didi kim tâc-ı devlet 

mülk-i mâl    Ayakın 

toprakına olsun helâl 

1225 Ne dilersin dile benden 

ey ulu   

  Ben saña mansûb virem ol 

bahtlu 

1226 Didi Yûsuf mansûbı ben 

n’eylerem    Leyki 

Mısra kethüdâlık eylerem 

1227 Yûsufıñ ‘aklına tahsîn 

eyledi   

  Döndi andan şâh bu sözi 

söyledi 

1228 Bundan öte nusretim 

çokdur saña    Sen bu 

rü’yâ hâlini bildür baña 

1229 Didi Yûsuf yiddi yıl ucuz 

ola   
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Zâd zahîre her nevâle çok 

ola 

1230 Pes bu yıllar çok ekin 

ekdürmeli    Ba’zını 

sap ba’zını dökdürmeli 

1231 Zîrâ buğda sapıyla tîz 

çürümez   

  Kapçık içinde aña kurd 

yürümez  

1232 Şâh didi kim ben kimi 

idem emîn    Buğda ile 

çün tola rûy-ı zemîn 

1233 Didi Yûsuf sen baña 

kılğıl emîr    Yir yüzine 

hem beni eyle nazîr 

Felemmâ kellemehü kâle 
inneke’lyevme ledeyna 
mekînün emînün54 

1234 Andan özge mansûbı ben 

n’eylerem    Zâyi‘ 

itmem habbesin hıfz 

eylerem (40b) 

1235 Geçdi Yûsuf bildi anıñ 

memleket    Halkı 

hoşnûd eyledi ol nîk-sıfat 

1236 Sâbıkâ çün zulm ile 

berbâd olup    Geldi 

Yûsuf ‘adl ile âbâd olup 

 
54  Onunla konuştuktan sonra da: “Sen  

artık bundan böyle, nezdimizde 

yüksek bir makam sahibi, tam 

itimad edilen bir müsteşarsın.” 

dedi. (Yusuf Suresi  
54. ayetten) 

1237Başladı oldı ucuzlık yiddi 

yıl    Halka Yûsuf çok 

ekin ekdürdi bil 

1238Yiddi yıl ucuzlık oldı ber-

devâm    Bî-hesâb virdi 

Hudâ-yı lâ-Yenâm 

1239Şer ‘-i İbrâhîmi kurdı ol 

temîz    Bir iki gün 

hastelendi çün ‘azîz 

1240Fânî dünyâ kaddini kıldı 

kemân    Yumdı göziñ gitdi 

uhrâya hemân 
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1241Adı sanı oldı dünyâdan 

nihân   

  Memleket Yûsufa kaldı ol 

zamân 

1242Öyle yaren oldı Yûsuf şâh 

ile    Şâ[d] olurdı 

pâdişâh ol mâh ile 

1243İki sâ‘at görmeseydi 

yüzüni   

  Ütürürdi pâdişâh kendüzini 

1244Pâdişâha çok nasîhat 

eyledi   

  Bir gün aña şâh bu sözi 

söyledi 

1245Ben kocaldım kaddim oldı 

nâtüvân    Saltanat 

tahtı seniñ olsun hemân 

1246Çün tamâm oldı yidi yıl 

emr ile  Buyruk oldı 

Tañrıdan Cebrâ’ile 

1247İndi Cebrâ’il hemân yir 

yüzine    Saldı kâhtı 

yokuşına düzine 

1248Her kim uykudan uyandı 

ol gice   İşit imdi vasfını 

idem nice 

1249Ol gice kimse sabâha 

turmadı    Lây içinde 

kimse bir nân koymadı  

1250Şâh uyanup uykudan turdı 

örü    Söyledi kim tîz 

ta‘âm alın berü 

1251Didi gâyet açlık aldı çün 

bizi    Geldi Yûsuf 

söyledi işbu sözi 

1252Didi irdi bu gice eyyâm-ı 

cû‘   

  Geldi kıtlık kıldı ucuzluk rucû‘ 

1253Şâh işidüp oldı gâyet 

kayğulu    Yûsufa 

kıldı du‘â ol bahtlu 

 (41a) 
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1254İl vilâyet halkınıñ sen 

cânısın   

  Hem sa’âdet tahtınıñ 

sultânısın 

1255Bilmezim ben sen bilürsin 

ey emîr    Bu 

cihânda yokdurur saña 

nazîr 

1256Geldi kızlık ‘âlemi tutdı 

hemân   

Bây [u] derviş kâmeti oldı 

kemân 

1257İşit imdi gör ki Yûsuf 

n’eyledi    Pâdişâha 

geldi evvel söyledi 

1258Ehl-i Mısrın halkını kıldı 

hisâb   

  Pes kamunıñ yazdı adın bir 

kitâb 

1259Gözsüz ‘avrat tul kocalar 

var idi    Yohsul idi 

dünyâlıkda dâr idi 

1260Her birine turdı ta‘în 

bağladı   

 Kime deyni varsa virdi sağladı 

1261Mısr içinde kalmadı 

kimse cüyû‘    Adıyla 

hem şânıyla buldı şuyû‘ 

Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün 

1262Kanı imdi Zelîhâ kande 

kaldı    Firâkın nârına 

kendini saldı 

1263Bu hâl üzre gidüp çün 

yiddi sâle    Elif kaddi 

egilüp döndi dâle 

1264Gice gündüz oturup ağlar 

idi    Firâkın nârına 

can tağlar idi 

1265Tüketdi mâlını ol kıldı 

yağmâ    Olup ağnâm gibi 

insana sağmâ 

1266Biri gelse dise Yûsufı 

gördim   

Geçerken uğrayup seyrine 

turdım 
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1267Elin koynuna salardı o 

hatun   

  Bilüp müjde virür idi on altun 

1268Biri dise konuşdum ben 

yüze yüz    Virür idi 

aña seksen veyâ yüz 

1269Biri dise seni Yûsuf 

alacak   

  Seniñ ol derdiñe dermâñ 

kılacak 

1270Aña virdigiñi hîç görmez 

idi    Olup şeydâ ‘ukûlı 

irmez idi 

(41b) 

1271Velî bir gün Yûsuf 

seyrâne çıkdı   

  Sadâlar hây [u] hûydan Mısrı 

yıkdı 

1272Nikâbın çekmiş idi ol 

yüzine   

  Toyunca göz bakamazdı 

gözine 

1273Şeherden çün çıkarken 

Yûsuf ey yâr   

  Zelîhâyı biri itdi haberdâr 

1274Bugün Yûsuf çıkup seyrân 

yirine   Cemâlin ‘arz 

idüp halka görine 

1275Anıñ ‘ışkıyla kendin egler 

idi    İki hizmetçi anı 

bekler idi 

1276İşitdi Yûsufı sahrâya çıkdı   

Çeküp bir âh vücûdıñ 

nâra yakdı 

1277Asup tesnîm turup gam 

bahri deşti    Felâket 

talğası başından aşdı 

1278Vücûdında bütün ditreşdi 

kanı   

 Sanasın gencelüben buldı cânı 

1279Beni didi komayıñ şehr 

içinde    Gülüp şâ[d] 

olmadım bu dehr içinde 

1280Bugün Yûsuf gidüp 

seyrâne çıkmış   
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 Benim meylim ezelden 

aña akmış 

1281İdüp sür‘at varalım biz 

yolına    Olur me’mûl ide 

hürmet kulına 

1282İşidürem velî bir söz 

dilinden    Biri şefkat 

idüp tutdı elinden 

1283Mecâli yok düşerdi sağa 

sola    Oturdı çün Yûsuf 

geldigi yola 

1284Veli dinle biraz anın 

sözini   

  Yoluna Yusuf’un dikti gözini 

1285Çü sahrâda idüp Yûsuf 

seyâhat   

  Olup ahşam kılup şehrine 

‘avdet 

1286Gelüp etbâ‘ ile Mısra 

girdi  Zelîhâ’ı görüp 

sırrına irdi 

1287Didi kimdür bu yol üzre 

bî-çâre    Figân 

idüp düşer âh ile zâre 

1288Didiler ma‘şûkın oldur 

Zelîhâ   

  İdüp mâlın seniñ yolında 

yağmâ 

1289İki hizmetçi var katında 

bekler    Seniñ ‘ışkıñ ile 

kendini egler (42a) 

1290Seniñ adıñ salup anı 

fürûye    Bilüp Yûsuf atın 

didi girüye 

1291Zelîhâya didiler geçdi 

Yûsuf   

 Katı bir âh idüp çekdi te’essüf 

1292Cihân başına sankim oldı 

zindân    Yüce savtı ile ol 

kıldı efgân 

1293Gel ey Yûsuf seversin ol 

Hudâyı    Gelüp 

Yûsuf işitdi çün nidâyı 
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1294Girü döndi Zelîhâya 

sürüp at   

 Firâkından béli olmış 

iki kat 

1295Ki zîrâ vasf idüpdi anı 

sâkî    Düşüp ‘ışka 

solup nergİys yañakı 

1296Didi Yûsuf aña kim ey 

Zelîhâ   

Kanı gençlik kanı ol şekl [ü] 

sîmâ 

1297Haris olma cihân 

mülkinde kane   

 Egilüp kâmetin dönmiş 

kemâne 

1298N’içün râhat oturmazsın 

yerinde    Benim 

‘ışkım yine var mı serinde 

1299Zelîhâ âh çeküp kalkdı 

ayaka    Didi ‘ışkım gider 

mi hîç ıraka 

1300Gice gündüz seniñle 

yakıluram    Olup 

şeydâ saña zârı kıluram 

1301Mısır ehli baña suç kıldı 

isnâd   

  N’içün senden baña olmadı 

imdâd 

1302Ezelden hod ‘akıl yokdur 

başımda  

  N’içün sen bâde’i sundun 

düşimde 

1303Benim ‘ışkım saña hîç 

te’sîr itmez    Olan 

âtâşımı dil ta‘bîr itmez 

1304Benim ‘ışkım n’içün 

senden kesilmez    Ki 

cür’a içmeyen kul ‘ışkı 

bilmez 

1305Seniñ ‘ışkın benim cânım 

gıdâsı    Velî bilmem ne 

vakt olur devâsı 
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1306Vücûdım nâtüvân olup 

kocaldı   

Velâkin ser çeküp ‘ışkım 

yüceldi 

1307Kerem kıl sen beni nârıña 

yakma    ‘Adûlar sözine 

yâr olup akma 

1308Benim ‘ışkım kemâline 

yitişdi    Visâliñe yanup 

bağrım tutuşdı  (42b) 

1309Didi Yûsuf kanı ‘ışka 

‘alâmet   

  Benim ‘ışkım seni kıldı 

melâmet 

1310Budur ‘âşıkların ‘izz ile 

şânı    İdüp ma‘şûkına 

izhâr nişânı 

1311Şu kim kâse ile içdiñse 

bâde   

  Ger oldıysa bu dem ‘ışkın 

ziyâde 

1312Zelîhâ çün işitdi bu 

rumûzı    Tîz elden 

Yusufa didi bu sözi 

1313Elinden kamçıñı destime 

uzat   

  Yine müncerr olur hâl anı 

gözet 

1314Yûsuf fi’l-hâl Zelîhâya 

uzatdı    Yanup kamçı 

‘alâmâtı gözetdi  

1315Zelîhânıñ eli hod anı 

yakdı   

  Görüp Yûsuf elinden tîz 

bırakdı 

1316Yanar kamçı bakar Yûsuf 

fürûye  Atın depdi dönüp 

der-hâl girüye 

1317Zelîhâ bu sözi aldı lisâna   

  Kim az kaldı atıñ kamçıyla 

yana 

1318Velî sen bundan aldıñ mı 

bir ‘ibret    Gice 

gündüz idem âh ile hasret 
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1319Geçüp Yûsuf gider kendi 

işine    Zelîhâ düşmedi 

ayruk pişine 

1320Ki ya‘nî Yûsufı görüp 

sevine   

 Olup ahşam dönüp geldi evine 

1321Gice yatar iken ol 

yatakına    Varup 

düşdi pûtunıñ ayakına 

1322Didi ey pût saña çok 

yalvaruram    Seni ulu 

bilüp zârı kıluram 

1323Benim bu derdime 

dermân kılasın   

 Kulûb-ı Yûsufa ilhâm 

salasın 

1324Beni atuñ ile tîzce 

kavuşdur   

  Çün ağyârdan alup meylin 

savuşdur 

1325Eger derdime olmaz ise 

çâre   

  Seni ben eylerem biñ pâre 

pâre 

1326Bütün altunıñı soyup 

aluram   

Seni ben ‘âleme rüsvây 

kıluram 

1327Anı harc eylerem Yûsuf 

yolına    Bahâdur taş u zi-

kıymet bulına 

(43a) 

1328Çün Zelîhâ işbu sözi 

söyledi   

  Birkaç eyyâm meks idüp sabr 

eyledi 

1329Gördi pûtdan olmadı 

dermân aña    Hışma 

geldi eyledi fermân aña 

1330Didi eyvâh ‘ömrimiz gitdi 

hiçe    Ben ‘ibâdet 

eyledim gündüz gice 

1331Atam anam yok yire 

tapmış aña   

  Egri gidüp bakmamış Hakdan 

yana 
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1332İtdigim işi dîvâne eylemez   

  Gördi ol pût ağzın açup 

söylemez 

1333Soydı altun incüsin aldı 

hemân    Hâlıka bél 

bağlayup kıldı îmân 

1334Kîl ü kâldan vaz geçüp 

çekdi eli    Kalbine 

Hakdan esüp ilhâm yili 

1335Döndi pûtdan tutdı 

dergâha yüzi    Nâliş idüp 

söyledi işbu sözi 

1336Kaldurup el didi ey Bârî 

Hudâ   

Şimdi bildim sen ganisin 

ben gedâ 

1337Şimdiye dek küfr-i bâtıl 

söyledim    Yok 

şerîkin bildim ikrâr 

eyledim 

1338Yûsufıñ kalbini sen 

döndür baña    Hod 

bilürsin iştiyâkım var aña 

1339Vasf-ı hâlim ‘ilmiñe ihfâ 

degil    Leyki ‘ışkım 

Yûsufa ifşâ degil 

1340Biñ bir ismin hürmet içün 

ya Karîb    Mısr 

içinde sen beni koyma 

garîb 

1341Bunca yıllar ol pûta 

kıldım recâ    Çün 

egilüp kâmetim oldı koca 

1342Pes Zelîhâ Hakkı añdı 

sıdk ile    Bildi ol 

Mevlâyı sevdi ‘ışk ile 

1343Hakk aña buyurdı lebbeyk 

kulum   

  Bî-mekânım yokdurur sağım 

solum 

1344Çün melekler bu hitâbı 

bildiler   

  Bir uğurdan Hakka secde 

kıldılar 
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1345Didiler kim ey İlâhî Lâ-

Yenâm    Ol Zelîhâ 

‘âsiye kıldıñ kelâm 

1346Bunca yıldur ol seni 

bilmez idi  Hîç ‘ibâdet 

‘aklına almaz idi 

(43b) 

1347Hak Te‘âla çün buyurdı 

ol zamân    Ol Zelîhâ 

birligim bildi hemân 

1348Sâbıkâ çün olmış idi gerçi 

‘âkk   

  Yûsufı biz derdine dermân 

kılak 

1349İbtidâ ol bilmez idi 

mübtedî   

 ‘Arz idüp pûtına dermân istedi 

1350Bunca yıllar eyledi 

hürmet aña    Çâresini 

bulmayup kaldı taña 

1351Çaresiz kaldı baña tutdı 

yüzi   

  ‘Arz idüp dergâhıma geçdi 

sözi 

1352Sıdk ile ol istedi benden 

devâ    Mâsivâyı terk 

idüp bildi hevâ 

1353Benden ol derdine 

dermân bulmasa   

 Yûsuf ile çünki vuslat 

bulmasa 

1354Fark olur mı hîç sanem 

ile Samed    Geçdi 

pûtdan çün beni bildi 

Ahad 

1355Emr idüp Cebrâ’ile 

Allâhu Hâd  İndi yirler 

yüzine açdı kanad 

1356Didi Cibrîl Hak saña kıldı 

selâm    Var Zelîhâ ile 

eyle hoş kelâm 

1357Çün seniñ ‘ışkıñ anı kıldı 

seyyâh    Emri ile al 

anı eyle nikâh 
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1358Hem du’â eyle aña şûbân 

ola   

  Nâs içinde ‘izz-i câh devlet 

bula 

1359Turdı Yûsuf bindi fi’l-hâl 

atına    Geldi indi çün 

Zelîhâ katına  

  

1360Didi Yûsuf ey Zelîha-yı 

nigâr    Çok saña lutf 

eyledi Perverdigâr 

1361Emr-i Hakdan böyle 

buyruldı baña   

 Destim açup bir du’â 

idem saña 

1362Çünki Yûsuf anı tebşîr 

eyledi    Ol Zelîhâ işbu 

sözi söyledi 

1363Bir du’â kıl sen baña kim 

genc olam    Ben 

seniñle kavuşup vuslat 

bulam 

1364El getürüp bir du’â kıldı 

hemân    Gözi fettân 

kaşları oldı kemân 

1365Otuz iki saç bölündü dört 

yaña  Gördi Yûsuf hikmeti 

kaldı tana 

(44a) 

1366İlerüsinden yig oldı ol 

nigâr   

  Zülfi nergİys gözleri oldı 

humâr 

1367Kaddi servi hem sanavber 

kâmeti   

  Yalvaruban buldı Hakdan 

rahmeti 

1368Hâl bu kim Yûsuf nazar 

kıldı aña    ‘Âşık oldı 

cân ile bakdı aña 

1369Didi ey hûb-ı zamân mâh-

ı çîn   

  Rûy-ı handân ey nigârım 

nâzenîn 



YUSUF İLE ZELİHA 

    

- 407 - 

1370Çok lütuf kıldı saña Bârî 

Hudâ    Ol Ganîdür biz 

kulı olmış gedâ 

1371Taye geldi çün Zelîhâyı 

görüp    Şükr-i Yezdân 

kıldı yüz yire vurup 

1372Çün işitdi bu sözi Reyyân-

ı Şâh   

  Didi amennâ ve saddeknâ yâ 

İlâh 

1373Hak Te‘âlâ çün ‘inâyet 

eyledi    Hüsni ile mâh-ı 

likâyı toyladı 

1374Çün Zelîhâ buldu 

hüsniyle kemâl  

Hûblukına irmiş iken bir 

zevâl 

1375Didi Yûsuf idelim şimdi 

dügün    Yâ Zelîhâ vuslata 

irdik bugün 

1376Kim seninle zevk-i ‘işret 

idelim    Emr-i Yezdân 

böyle imiş n’idelim 

1377Didi ey Yûsuf gözüm 

görmez seni   

  Çün baña şefkat idüp Rabbü’l-

Ganî 

1378Senden hergîz olmadı 

dermân baña    Şimdi ben 

‘âşık olup bakmam saña 

1379Sâbıkâ ben Rabbimi 

bilmez idim    ‘Işkı ile 

bağrımı delmez idim 

1380Gitdi gençlik ‘ömrimi 

virdim yile    Sen beni 

bed-nâm idüp dilden dile 

1381Ulu hatunlar beni zemm 

eyledi    Şâha karşu her 

birisi söyledi 

1382Çünki sırrım oldı her 

dilde ‘ayân    Pâdişâha 

ben dahi kıldım beyân 

1383‘Âr [u] vakâr cümlesin 

terk eyledim    Mâcerâyı 

şâha karşu söyledim 
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1384Suçı ben aldım seni kıldım 

temîz  Tîz talâk virdi baña 

Kıtfîr ‘azîz 

(44b)  

1385Atdım anı ben saña kıldım 

gümân    Geçdi 

‘ömrüm kâmetim oldı 

kemân 

1386Yoluña sarf eyledim hep 

mâlımı   

  Sen gelüp hîç sormadıñ 

ahvâlimi 

1387Halk eden Hallâkımı 

bildim hemân   

  Güft [ü] gûdan kalbimi sildim 

hemân 

1388Geçdi senden eski ‘ışkım 

kalmadı    Yûsufa hîç 

merhamet ol kılmadı 

1389Oldı mahzûn döndi Yûsuf 

ol zamân    Şâh-ı 

Reyyân katına geldi 

hemân 

1390Mâcerâyı şâha bir bir 

söyledi    Başına 

geldiklerin nakl eyledi 

1391Şâh didi kim gönderem 

adam aña    Ol yine 

tâlib olur senden yaña 

1392Turdı şâh eşref kibârı 

göndürür    Virmedi 

söz çün girüye döndürür 

1393Çünki Yûsuf ‘ışkıyla kıldı 

savaş    Yakdı sevdâ aldı 

anı bir âtâş 

1394Pes tevâzu‘ pîşesin aldı 

ele   

Kırk gün oldı bedel yiddi 

yıla 

1395Gördi kimse olmadı 

dermân aña    Gitdi bir 

gün ol Zelîhâdan yaña 

1396Yalvarup hâlin ifâde 

eyledi   

 Döndi andan işbu sözi söyledi 
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1397On sekiz yıl nevha kıldın 

sen tamâm    Ben anı 

kırk günde çekdim  

 ve’s-selâm 

1398Halk iden Hallâkını 

sevmez misin    Sen baña 

yâr olmaya ivmez misin 

1399Çün Zelîhâ işidince bu 

sözi    Âh idüben yaş ile 

toldı gözi 

1400Didi yâ Yûsuf hemîn 

buldun merâm   

 Kıldı şefkat çün saña 

Rabbü’l-Enâm 

1401Rabbimiñ sen adını yâd 

eylediñ   

  Hamdüli’llâh kalbimi şâ[d] 

eylediñ 

1402Ben izin virdim saña eyle 

dügün    Tîz uritur Şâha 

var söyle bugün 

1403Turdı Yûsuf bindi fi’l-hâl 

atına  Sür‘at idüp geldi 

şâhın katına 

 (45a) 

1404Çün Melik Reyyâna anı 

söyledi   

  Döndi bu kez şâh aña gör 

n’eyledi 

1405Pes bizetdi girdeki köşki 

sarây   

  Raksa geldiler kamu yohsul 

[u] bây 

1406Yimek içmek şâ[d]ılık toy 

[u] dügün    Gice 

gündüz on gün oldı toy 

dügün 

1407Zelîhânıñ gençligini 

bildiler   

 Fırka fırka ol dügüne geldiler 

1408Pâdişâhın begleri 

hatunları   

  Ceblerine toldurup altunları 
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1409Geldiler cümle Zelîhâ 

katına   

  Görüp hayrân oldılar ol 

hatuna 

1410Tañrı sun‘ından aña virdi 

cemâl    Ağzı kevser 

lebleri âb-ı zülâl 

1411Her kim anıñ yüzine kıldı 

nazar    Kalbiniñ içinde 

kalmadı keder 

1412Dürlü hilkatlar getürdiler 

aña  Kim anı gördi ise 

kaldı taña 

1413Mısr içinde Yûsufı 

gezdürdiler    Aldılar 

çün girdekine girdiler 

1414İkisini birbirine virdiler   

 Ruy-ı handân hoş 

murâda irdiler 

1415Gördi Yûsuf ol Zelîhâ 

yüzini    Şâ[d] [ü] mesrûr 

eyledi kendözini 

1416Hem Zelîhâ bakdı Yûsufı 

görür    Şükr idüben 

yüzini yire urur 

1417Didi Yûsuf ey Zelîhâ imdi 

sen    Tañrı birligine 

ikrâr idesen 

1418Çün Zelîhâ didi ey cân-ı 

cihân   

  Ben Hudânıñ birligin bildim 

inan 

1419Nice ‘âşıkdur ki ol 

ma‘şûkınıñ    Girmeye 

ol dînine mahbûbınıñ 

1420Çün ikisi birbirinden oldı 

şâ[d]   

  Râzı kılsun cümlemüze Hak 

murâd 

1421Hak Te‘âlâ anları şâ[d] 

eyledi    Ol Zelîhâ kalbin 

âbâd eyledi 
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1422Birbiriyle kaldılar haylî 

zamân  Yûsuf aña olmış 

idi mihribân 

(45b) 

1423Hem Zelîhâ tâ‘ate meşgûl 

olup    ‘Işkı satdı 

Tañrıya makbûl olup  

1424Yapışup bir gün meger 

Yûsuf aña    Kendüzin 

çekdi Zelîhâ bir yaña 

1425Yırtılup nâ-gâh Zelîhâ 

gömlegi    Döndi didi 

Yûsufa ey dîn begi 

1426Sâbıkâ çün yırtmış idim 

ben dahi    İkimiz 

olduk berâber ey sehî 

1427Béş oğul toğdı bulardan 

iki kız   

 Uş tamâm oldı Zelîhâ ey ‘azîz 

Ya‘kûb ‘Aleyhi’s-selâm 
Oğulları Mısra İrsâl Eyledi 

1428Çünki ol kaht ‘âlemi tutdı 

hemân    Bây [u] dervîş 

kâmeti oldı kemân 

1429Didiler kim Hak bize virdi 

belâ    Sardı Ken‘ân 

ilini kaht [u] ğalâ 

1430Yûsufıñ kardaşları zâr 

oldılar    Habbe 

dâne kalmadı dâr oldılar 

1431Tut kulakın diñle cândan 

ey ebî  Çıkdı Mısrın 

yoluna Ya‘kûb nebî 

1432Ak sakallu pîr mübârek 

dil-nevâz    Yalvarup 

Rabbisine kıldı niyâz 

1433Bir zamân kıldı tefekkür 

ey ulu    Hilmi gâyet çok 

idi yüzi sulu 

1434Bir kişi geldi aña virdi 

selâm    Eyledi Ya‘kûb ile 

vâfir kelâm 
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1435Didi Ya‘kûb bir su’âlim 

var saña    Mâcerâñı 

vasf idüp söyle bana 

1436Kankı iklîmden gelür bu 

kârubân    At deve 

yüklü kamu buğda revân 

1437Didi mihmân Mısra 

varduk ey ‘azîz   

 Akça virüp buğda alduk 

key temîz 

1438Bir sehâvet ehli hem beg-

zâdedür    Yüzini 

gören sanar şeh-zâdedür 

1439Her kişiniñ hâline göre 

bakar   

  Günde biñ yük 

Mısrın içinden 

çıkar (46a) 

1440Mısrı başdan başa ol şâh 

buyurur    ‘Âlemi 

tatlu diliyle doyurur 

1441Hem kavîdür hem 

emindür ol kişi  Ol 

diyârda yokdur hîç anıñ 

éşi 

1442Mısr içinde bî-hisâb 

buğdası var   

  Keyli içün altun ölçek tâsı var 

1443Didi Ya‘kûb şer’ini söyle 

baña    Ben bu hâli 

işidüp kaldım taña 

1444Didi ol şâh ‘âlemiñ hâlin 

sorar    Şer‘-i İbrâhîm 

gibi da‘vâ kurar 

1445Mısr içinde kimse 

kalmadı cüyû‘    Ad 

ile hem şân ile buldı şuyû‘ 

1446Kimseye zulm eylemez ol 

mâh- rû    Vardım 

anuñ ile oldum rû-be-rû 

1447Çünki Ya‘kûb bu kelâmı 

diñledi    Geldi tîz 

on oğlını cem‘ eyledi 
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1448Mâcerânıñ künhini nakl 

eyledi    Döndi andan 

işbu sözi söyledi 

1449Mısr içinde bir sehâkân 

var imiş   

 Kâmil imiş ‘aklı başa yâr imiş  

1450Şer‘ -i İbrâhîmi kurmış ol 

velî    Kalbine esmiş 

anıñ ilhâm yili 

1451‘Âdil imiş zulmi aslâ yok 

imiş  Zâd zahîre her 

nevâle çok imiş 

1452Me’mûl olur kim bize 

şefkat ide    Ol Benî 

İsrâ’ile hürmet ide 

1453Hak Te’âlâ nusret itsin ol 

kula  

  Sür‘at idüp bakmayıñ sağa 

sola 

1454Ben dahi bir nâme 

yazayım aña    Görüp anı 

hürmet ide ol baña 

1455Her birisine virüp iki deve   

 Mısr iline gönderüp ive 

ive 

1456Zâd zahîre evlerinde yok 

idi    Ya‘kûbıñ ehli 

‘ıyâli çok idi 

1457Ba‘zısı béline kalkan 

bağladı   

  Ba‘zı kından gürzin alup 

yağladı 

1458Ba‘zısı şebde alup ba‘zı 

kemân    Döndi Ya‘kûb 

nâme’i yazdı hemân 

(46b) 

Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün  

1459Yazup dîbâcesin döndi 

kelâma   

  Didi ey pâdişâh ba‘de’s-

selâma 

1460‘Ademden var idüp bizi 

Te‘âlâ  İder bir gün 

cemâlini tecellâ 
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1461Cihânı mezra‘a kıldı 

kulına    Bilüp fânî ola 

tâlib yolına 

1462Seni Hâk pâdişah itdi 

cihâna   

  Esirge hürmet et kaddi 

kemâna 

1463Ebed dünyâ saña mülk 

ola sanma    ‘İbâdet 

lezzetinden hîç usanma 

1464Fakîre merhamet it gözle 

acı    Hicâz ehli saña 

olsun du‘âcı 

1465Gedâ yohsula vir âb ile 

nânı   

  Bilürsin hod alup kıtlık cihânı 

1466Açup destin ki hayrât eyle 

hayre    Diyârımda 

bulınmaz hîç zahîre 

1467Felekden câm tolusın 

içegeldim    Firâkın 

hil‘atını giyegeldim  

1468Benim şimdi on oğlum var 

cihânda    Biri 

ma‘sûm biri kaldı 

nihânda 

1469Firâkım çokdurur ol sinn-

i şâba    Bu dem 

oğullarım geldi cenâba 

1470Kerem kıl bizlere eyle 

‘âtâyı   

Gece gündüz saña idem 

du‘âyı 

1471Saña şahlık viren 

Hayyu‘l-Celîldür   

 Benim neslim ol 

İbrâhîm Halîldür 

1472Atam İshâk baña ad virdi 

Ya‘kûb    Gözüm 

yaşı ile yazıldı merğûb 

1473Durup virdi Yehûzânıñ 

eline   

 Yöneldiler hemân Mısrın iline 
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1474Yûsuf kardaşlarını gözler 

idi    Zahîre alanı çok 

izler idi 

1475Didi bir gün bular lâ-büd 

gelürler    Mısırda 

buğda olduğın bilürler 

(47a) 

1476Komışdı bekçiler Ken‘ân 

yolına    Bu sözi söyler idi 

her kuluna 

1477Çü Ken‘ândan gelür 

olursa yolçı    Zahîre 

adına olursa pulçı 

1478Velî bir gün Yûsuf 

sahrâya çıkdı   Sadâlar 

hây [u] hûydan Mısrı 

yıkdı 

1479Görüp Ken‘ân yolı üzre 

on adam    Akıtdı 

gözlerinden yaş ile dem 

                                                           
88 Gün geldi, Yusuf’un kardeşleri Mısır’a 

gelip onun huzuruna çıktılar. O, 

onları tanıdı, ama öbürleri onu 

1480Turup Yûsuf bular yanına 

geldi  Görüp kardaşlarını 

anda bildi 

Ve câ’e ihvetü Yûsufe 
fe’dhalû ‘aleyhi fe-‘arefehüm 
vehüm lehü münkirûne88 

1481Geldi Şem‘ûn ilerü kıldı 

du’â    ‘İbrî dilince idüp 

taltîf aña 

1482Ya‘kûbıñ nâmesini sundı 

hemân    Bildi Yûsuf atâsı 

sağ ol zamân 

1483Hem degürdiler atâsından 

selâm    Söyledi Şem‘ûn 

ile birkaç kelâm 

1484Şehr içine döndi Yûsuf 

şâdumân    Kendi 

dârü’l-mülkine kondı 

revân 

tanıyamadılar. (Yusuf Suresi 58. 

ayet) 
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1485Emr idüp kardaşların 

indürdiler    Bir saraya 

yüklerin indürdiler 

1486Didi Yûsuf siz götürün tîz 

ta‘âm    Bu garîb 

mihmânlara idiñ kıyâm 

1487Ol gün anda kaldı 

diñlendi bular   

 Gözlerinden Yûsufıñ 

akdı sular 

1488Geçdi ol şeb çün sabah 

oldu ayan    İtmedi 

sırrını bir ferde beyan 

1489 Çıktı Yusuf ol 

sadâret tahtına   

 Geldi rü’yâsı irişti 

vakine 

1490Turmış idi yiddi yüz kul 

kapuda    Kor 

kuşaklu hizmet ider 

tapuda 

1491Çâvuşı hem kırk idi 

çevgân ile    Enderûn 

olan hisâbın kim bile 

1492Didi Yûsuf gelsin ol 

Ken‘âniler    Kad 

şecâ’at sâhibi Reyhâniler 

(47b) 

1493Gitdi bir kul virdi 

Şem‘ûna haber   

 Göñli oldı gussadan zîr 

ü zeber 

1494‘İzzetiyle emr olup 

getürdiler   

  Turdı fi‘l-hâl perde’i 

götürdiler 

1495Çün sarâydan girdiler tîz 

içerü   

  Oldılar Yûsuf ile hem rû-be-rû 

1496Bildi Yûsuf leyki anlar 

bilmedi    Hîç 

biriniñ hâtırına gelmedi 

1497Gördiler altunlı bir taht 

kurulu    Tahtın üstünde 

oturur bir ulu 

1498Örtmiş idi başına vakâr-ı 

tâc   
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Şeb çerâk olmış yanar çün 

isfidâc 

1499Perdedârı çekmiş yüzine 

nikâb    Kim görürse 

nûrını eyler hicâb 

1500Gördi Yûsuf lutf ile 

hürmet idüp   

  Her biriñ hâlin sorup şefkat 

idüp  

  

1501Didi Yûsuf tîz ta‘âm alın 

berü    Hûn-salârı geldi 

fi’l-hâl ilerü 

1502Öñlerine kurdılar altun 

sini   

  Sen bu remzi añlayup olma 

denî 

1503Her sinide on çanak var 

ey ulu    İçleri dürlü 

ta‘âm ile tolu 

1504Çün gelin hûna saladur 

didiler    Hâlıka vâfir 

senâlar itdiler 

1505Ni‘meti ekl eyleyüp 

oturdılar    Kâse ile 

hem şeker getürdiler 

1506Didi Yûsuf kankı iklîmden 

geliş    Kimse ile var mı 

bir alışveriş 

1507Gayrı şâhdan siz câsûs 

olma[ya]sız   Mekr [ü] 

hîle hod bize kılma[ya]sız 

1508Didiler kim ilimiz Ken‘ân 

olur   

 Bu du‘âcılar saña andan gelür 

1509Hem dahi biz onumuz bir 

kardaşuz    Bir atadan 

olmışuz hep sırdaşuz 

(48a) 

1510Atamuz Ya‘kûb nebîdür 

sinn-i pîr    Ol dahi 

size du‘âcı yâ emîr 

1511Ceddimiziñ adı İbrâhîm 

idi    Suhuf içinde hem 

Halîlu’llâh idi 
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1512Didi Yûsuf on mısız 

kardaş hemîn   

  Leyki bu dem ben sizi bilmem 

emîn 

1513Didiler vardur bizim 

kardaşımız   

  Pes berâber gelmedi 

sırdaşımız 

  

1514Yûsuf adlu bir dahi çün 

var idi    Hûb idi mahbûb 

dildâr idi 

1515Atamuzıñ sevgülüsi idi ol   

  Ol gidince ağlayup oldı melül 

1516Nâgihân sahrâ içinde 

kurd yidi    Atamuz 

andan bize hışm eyledi 

1517Uş yigirmi altı yıl oldı 

tamâm   

Söyler anı rûz [u] şeb ağlar 

müdâm 

1518Ağlamakdan hâli olmaz 

hîç özi   

  Ev içinden taşra çıkmaz 

kendüzi 

1519Ol ev için beytü’l-ahzân 

eyledi   

  Sâkin olup anda efgân eyledi 

1520Pîr mübârekdür velâkin 

bî-mecâl    Döndi 

Yûsuf anlara kıldı su’âl 

1521Var idi anda meger kim 

bir hüner    Pes ne 

içün sevdi anı ol peder 

1522Didiler kim hüsn ile 

mümtâz idi    Hûblar 

içinde velî şehbâz idi 

1523Gerçi bâliğ olmamışdı ol 

sabî    Çün anı gâyet 

severdi ol nebî 

1524Mâcerâyı çün bular nakl 

eyledi    Döndi Yûsuf bir 

kuluna söyledi 
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Mefâ ‘îlün Mefâ ‘îlün Fe ‘ûlün 

1525Didi Yûsuf bular ister 

zahîre   

  Çeküp zahmet gelürler dest-

gîre 

1526Birer yükden sakın 

virmeñ ziyâde   

  Bular nesli peygamber ulu 

zâde 

(48b) 

1527Didi Şem‘ûn ikişer eyle 

ihsân   

  Velâkin hod seniñdür emr-i 

fermân 

1528Birer yük buğda hîç bize 

yiter mi    Devemüz 

boş çü Ken‘âna gider mi 

1529Bizim ol kavmimiz çokdur 

eyâ cân    Kerem kıl 

ikişer yük eyle ihsân 

1530İkişer yük bize didi 

atamuz    İlimize 

kaht virdi Hudâmuz 

1531Bugün çok bizde var kavm 

[ü] kabîle    Esirge 

hürmet it sabr-ı cemîle 

1532Didi Yûsuf kuruldı böyle 

kânûn    İdüp ‘avdet 

gelince ol yiter hûn 

1533İdüp Şem‘ûn ile vâfir 

kelâmı    Didi atañıza kılın 

selâmı 

1534Elin açup baña kılsın 

du‘âyı   

  Benim derdime kılsın Hak 

devâyı 

1535Bu on kardaş gelin sizler 

serâser  Alın kardaşıñızı 

hem berâber 

Kâle e’tûnî bi-âcin leküm 
minebîküm ele terevne innî 
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ûfî’l-keyle ve ene hayru’l-
münzilîn89 

1536Getürmezsiz velî siz bu 

dem anı    Size ben 

virmezem zâd ile nânı 

1537Anı vasf eyleyüp medh 

eylediñiz   

  Atamuz çok sever hem 

söylediñiz 

1538Görem anıñ yüzini pür 

hüner mi   

  Didiler atâsı andan döner mi 

Kâlû senürâ vidü ‘anhü ebâhü 
ve innâ le-fâ’ilûn90 

1539Anı gâyet sever tatlu 

cânından   

                                                           
89 [Yusuf onlara] Dedi ki: “Siz, baba bir 

kardeşinizi de yanıma getirin, 

gördüğünüz gibi ben siz tam ölçek 

veriyorum ve ben dışarıdan gelen 

misafirleri ağırlamaya, başka 

herkesten fazla özen 

  Gice gündüz ayırmaz hîç 

yanından 

1540Gidüp atamızı âgâh 

idelim   

  Eger göndürmez ise biz 

n’idelim 

1541Velâkin biz aña ifşâ 

iderüz   

 İdüp sür‘at kudûmına giderüz 

1542Olur memûl alup anı 

gelürüz   

 Cenâbından zahîre biz 

aluruz 

(49a) 

1543Dönüp Yûsuf didi kim bir 

kulına    Tutun yüklerini 

gitsün yolına 

göstermekteyim.” (Yusuf Suresi 59. 

ayetten) 
90 Onlar: “Bakalım, babasından ona izin 

almanın bir yolunu bulup bu işi 

ayarlamaya çalışacağız.” dediler. 

(Yusuf  

Suresi 61. ayet) 
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1544Velî akçalarını yüklerine   

 Koyun bile götürsinler 

evine 

1545Gelüp on yük tamâm 

buğda tutarlar   

 İçine akçasın gizlü 

atarlar 

1546Bilüp Yûsuf bularda 

yokdur akça    Olup kıtlık 

kurudı bâğ [u] bakça 

1547Atâsınıñ bilüp kadrini 

a‘lâ   

  Rumûz ile kılup kalbin tesellâ 

1548Ki ya‘nî Ya‘kûb ala bir 

işâret    Şu kim kardaşları 

kıldı haşâret 

1549Tutup yükin olup yola 

revâne    Yehûzâ bu 

sözi aldı lisâne 

1550Didi Yûsuf ola mı çün bu 

şeh-zâd  Bize ikrâm idüp 

ol kıldı imdâd 

1551Yehûzâya didiler ey 

dîvâne   

  Neden sen bu sözi aldıñ 

dihâne 

1552Şecâ’at sâhibi ol bizi 

gördi    Atamızıñ dahi 

hâlini sordı 

1553Mısırda yok bizim gibi 

bahâdur   

  İdüp hürmet bize ikrâm 

sezâdur  

1554Ulu gördi bizim gürz-i 

girânı   

 Didi bunlar cihân sâhib-kırânı 

1555‘Aklı dânâ idi bildi 

rumûzı   

 Verâsından didi lâ-vey bu sözi 

1556Ki bildi şâh bize Ya‘kûb 

atadur    Bu ikrâmlar bize 

andan ‘atâdur 
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1557Aña nisbet bize şâh kıldı 

nusret    Sorup 

hâtırlarımız itdi rif‘at 

1558İdüb sür‘ât gelüp Kenân 

iline   

  Giderler hep atasının eline 

1559Olup ahşam kamusı yük 

açarlar    Tamâm 

akçalarıñ anda bulurlar 

1560Didiler ey bizim ulu 

atamuz   

  Şerâfetlü kerâmetlü 

babamuz 1561  Bizim 

akçamızı şâh almamış hîç   

 İdüp hürmet bize ol kıymamış 

hîç 

(49b) 

1562Bizi gâyet ulu bildürdi 

nâsa   

  Olup ta‘rîf bu şâh gelmez 

kıyâsa 

1563Be-gâyet bizlere ikrâm 

idüpdür    Seniñ 

hâlin bize gâyet sorupdur 

1564Bizim ile idüp vâfir 

kelâmı    Saña dilden anıñ 

vardur selâmı 

1565Halîlu’llâh şerî‘atıñ 

kurupdur    Başında 

şeb çerâk tâcı urupdur 

1566Velî añlar cihânda kîl u 

kâli    Ki ‘adlinden olup 

râzî ahâlî 

1567Fakîre hürmet idüp gözler 

açı    Hicâz ehli aña 

olmış du‘âcı 

1568Dili tatlu toyulmaz hîç 

sözinden    Veli ağlar 

akar yaşı gözünden 

1569Beni İsrail’i gâyet sever 

ol   

  Cemâlin görmeye dâ’im iver 

ol 

1570Yidi biñ kulı var anıñ 

kapuda   

Turup hizmet ider dâ’im 

tapuda 
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1571Biri nâşî bilüp kılmadı bî-

gân   

  Dahi kırk çâvuşı altunlı 

çevgân 

1572Bu resme Ya‘kûba vasf 

eylediler   

 Verâsından bu sözi 

söylediler  

1573Küçük kardaşımızı istedi 

şâh   

  Gidüp Mısır iline biz tutalım 

râh 

1574Berâberce alup anı 

gidelim    Zahîre çün 

bize yitmez n’idelim 

Kâlû yâ ebânâ müni’a minne’l-
keylü fe-ersil me’anâ ehânâ 
nektel ve innâ lehü le-
hâfizûn91 

                                                           
91 Dediler: “Sevgili babamız, ölçeğimiz, 

tahsisatımız kaldırıldı. Gelecek 

sefer, öbür kardeşimizi de bizimle 

beraber gönder ki onu vesile 

ederek, daha çok tahsisat alalım. 

Onu gözümüz gibi koruyacağımıza 

söz veriyoruz!” (Yusuf  

1575Biz anı saklaruz havf itme 

hergîz    Mısır şâhına söz 

virdik anı biz 

1576Bizim ile eger çün gitmez 

ise    Velî buğda bize 

az yitmez ise 

1577Bu dem gitsek tehî-dest ol 

emîre    Bize virmez ebed 

bir kod zahîre 1578 

Giderse şâh bize buğda 

virür çok    Olur 

sâyesi ile karnımız tok  

(50a) 

1579Saña vardur dahi şâhın 

selâmı   

  Yehûzâya didi Ya‘kûb kelâmı 

 Kâle hel âmenüküm ‘aleyhi 
ille kemâ âmintüküm ‘alâ ahîhi 
min-kablü92 

Suresi 63. ayetten) 
92 [Yakup] Dedi ki: “Daha önce onun  

kardeşini size emanet ettiğim gibi 

bunu da siz inanıp emanet edeyim, 

öyle mi?”  

(Yusuf Suresi 64. ayetten) 
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1580Didi ben oğlımı size 

inanmam    Cemâline 

bakup aslâ usanmam 

1581Ezelden Yûsufı size 

inandım   

  Sizin ol mekriñizden ben 

usandım 

1582Alup siz Yûsufı benden 

emânet    Yalançı 

kan getürdiñiz ‘alâmet 

1583Benim kalbim şehâdet 

eylemişdür   

  Yiyüp kurd oğlımı çün 

almamışdur 

1584Velâkin ‘ilm-i gaybı 

bilmezim ben   

  Dîdemden yaşımı hîç silmezim 

ben 

1585Habbeza kim alup benden 

gidesiz    Anı Yûsuf 

gibi pünhân idesiz 

                                                           
93 “Ben size değil sadece Allâh’a 

ısmarladım. Çünkü en iyi koruyan 

F’allâhü hayrun hâfizen ve 
hüve erhamü’r-râhimîn93 

1586Velî sizden anı yig saklar 

Allâh    Murad 

irgüricidür ol Allâh  

1587Ben Allâha anı 

ısmarladuram   

 Siziñ ol mekriñizden 

sakladuram 

1588Kamu yirde kişiye erham 

oldur   

  Devâsız derdine hem merhem 

oldur 

1589Bugün virmem size elbette 

anı   

  Götürüp idesiz bize ziyânı 

Allah’tır ve O, merhametlilerin en 

merhametlisidir.”  

(Yusuf Suresi 64. ayetten) 
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1590Velî size bu dem and 

virdürürem    Siziñle 

oğlımı ben gönderürem 

1591Didiler kim nedür andıñ 

idelim    Alup Mısr iline 

bile gidelim 

(50b) 

1592Didi Ya‘kûb gelecekdür 

Muhammed    Anıñ şer’i 

olısardur mü’ebbed 

1593Te‘âlâ’llâh anı mahbûb 

idiser    İlâ yevmi’l-kıyâm 

şer‘i gidiser 

1594Melâ’ikler anı söyler 

lisânda   

  Gidüp bizler gelür âhir 

zamânda 

1595Anıñ ümmetleri tuta 

cihânı    İdeler Hâlıkı 

tesbîh dihânı 

1596Kamu inse vü cinne 

göndüre Hak    Risâlet 

tahtı üzre kondura Hak 

1597Anı Hak bindüre Refref 

kuşına    Le’amrük tâcını 

urup başına 

1598İdüp Mi‘râc inüp yirler 

yüzine   

  Kamu ‘âleme ola mecbûr 

sözine 

1599Şu gün kim olısar 

yevmü’l-kıyâmet   

 Kamu ‘âlem diler andan 

şefâ’at 

1600Dahi andan dilersiz ger 

şefâ‘at    İdüp İbn 

Yâmin ile siz seyâhat 

1601Girüp yola gide siziñle 

bile   

  Bu dem aña idersiz mekr [ü] 

hîle 

1602Sözümi diñlediñiz âşikâre 

  Salam sizi Ganî 

Perverdigâre 
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1603Dönüp anlar kamu and 

eylediler    Cevâbında 

bu sözi söylediler 

1604Kim iderse aña buğz [u] 

hıyânet    O şâhdan 

görmeye aslâ şefâ’at 

1605Karâbetde bizim 

kardaşımızdur   

 Kamu hâlde dahi 

sırdaşımuzdur 

1606Didi Ya‘kûb kaçan Mısra 

gidesiz    Benim bu 

pendimi anda idesiz 

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 

1607Bir kapudan girmeyiñ siz 

içeru   

  Başka başka olasız pes rû-be-

rû 

                                                           
94 “Gerçi ben ne yapsam Allah’tan gelecek 

takdiri önleyemem. Onun içindir 

1608Korkarım kim sizlere bir 

göz deger   Pîr 

atayam el-firâk kaddim 

eger 

(51a) 

1609Bir kişiniñ on iki oğlı ola   

  Bu cihânda sanma kim râhat 

ola 

1610Ba‘zısı nefsin hevâsına 

gezer    Ba‘zısı atâsınıñ 

bağrın ezer 

1611Çünki Ya‘kûb pendini 

vasf eyledi  Döndi andan 

işbu sözi söyledi 

Vemâ uğnî ‘anküm mine’llâhi 
min- 

şey’in ini’l-hükmü ille l’illâhi 
‘aleyhi tevekeltü94 

1612Bu didigim sözde yokdur 

fâ’ide   

ki, ben ancak O’na dayanır, O’na 

güvenirim.”  

(Yusuf Suresi 67. ayetten) 
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  Kul odur kim mihnet işe sabr 

ide 

1613Ben tevekkül Tañrıya tâm 

eyledim    Ol sözi 

size işâret söyledim 

1614Hükm-i fermân yüce 

Allâhıñ belî    ‘İlm-i 

gayba kimseniñ irmez eli 

1615İbn-i Yâmen geldi Ya‘kûb 

katına    Bindiler 

kardaşları çün atına 

1616Didi oğlum şâha benden 

kıl selâm    Sırrı bul 

anıñ ile söyle kelâm 

1617Mâcerânıñ künhini nakl 

eylegil   

  Korkma [andan] bildigiñi 

söylegil 

1618Zannım oldur şâh saña 

ikrâm ider    Ol Benî 

İsrâ’ile in‘âm ider 

1619Bir emânet vireyim şimdi 

saña    Alup anı gidesin 

şâhdan yaña 1620 

Ya‘kûbıñ katında bir 

destâr olup    Yâdigâr 

olup dedesinden kalup 

1621Ol idi destârcı’ı 

peygamberân   

 Kime irse ol nebî oldı 

‘ayân 

1622Didi oğlum pâdişâha 

gidesin    Bunı 

öñinde teberrük idesin 

1623İdesin babam du‘â kıldı 

size   

  Lutfıñızdan çok kerem kıldıñ 

bize 

1624Bu nişânlar kim ‘aceb 

bize gelür   

 Zannım oldur belki şâh Yûsuf 

olur 

1625Sür‘at idüp oldular yola 

revân    Bilesince gitdiler 

çok kârubân 
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(51b)  

1626Çünkim anlar Mısr iline 

gitdiler    Ya‘kûbıñ 

tenbîhini çün tutdılar 

1627Başka başka girdi anlar 

içerü    Oldılar şehriñ 

içinde rû-be-rû 

1628Kîl ü kâldan kalblerin 

sildürdiler    Geldi fi‘l-

hâl Yûsufa bildürdiler 

1629Didiler kim geldiler 

Ken‘ânîlar  Hem şecâ‘at 

sâhibi Rûhânîler 

1630Her biri çekmiş iki nâka 

yider   

  Yüzlerine kim bakarsa havf 

ider 

1631Çünki Yûsuf işidince bu 

sözi    Âh idüp yaşı ile 

toldı gözi 

1632Kullarına söyledi kim 

kondurun    Lutf ile 

ikrâm idüben indürün 

1633Ol Benî İsrâile hürmet 

gerek    Hem garîbdür 

anlara nusret gerek 

1634Didi Yûsuf kaç kişilerdür 

gelen    İçiñizden var 

mıdır anı bilen 

1635Didiler geldi berâber on 

kişi    Bildi Yûsuf 

añladı gizlü işi 

1636Çün işidince sevindi 

hâtırı   

 Didi belki İbn-i Yâmindür biri 

1637Yiddi biñ kul kapusında 

turdılar   

  Şâh buyurdı resm-i erkân 

kurdılar 

1638Hep kızıl altun olup 

çevgânları    Şâh katına 

okudılar anları 

1639Kurdılar karşuda on bir 

sandelî  Her birinde otura 

on bir velî 
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1640İbn-i Yâmin şâhı gördi ol 

zamân    Ya‘kûbıñ 

destârını virdi hemân 

1641Bildi Yûsuf ol nübüvvet 

tâcıdur    Babasınıñ 

sevgülü ser-tâcıdur 

1642Öñlerine geldi sofra 

kurdılar   

 Hizmet idüp kol ayaka turdılar 

1643Her biri şâhı ta‘accüb 

eyledi    Döndi Yûsuf işbu 

sözi söyledi 

1644On biriñiziñ atâsı bir 

midür    Yohsa siziñ 

anañız ayru mıdur 

(52a) 

1645Didiler kim atamuz birdür 

ulu    Ol kerâmet 

ehlidür yüzi sulu 

1646Altı hatun aldı Ya‘kûb ey 

sehî    On iki evlâdı oldı 

hep ahî 

1647Şâh buyurdı altısını 

kurdılar    Her siniye 

ikişer oturdılar 

1648İbn-i Yâmin yalıñız kaldı 

hemân    Ağlayuban 

kâmeti oldı kemân 

1649Didi Yûsuf n’içün ağladın 

‘azîz   

Çün bulardan ben seni tutam 

temîz 

1650Hâliñi ahvâliñi söyle 

baña   

  Kim ki rencîde gelüp eyler 

saña 

1651Didi şâha var idi bir 

kardaşım   

  Atamuz bir anamuz bir 

sırdaşım 

1652Gâfil iken kurd alup anı 

yidi   

  Geldi bunlar bu sözi öyle didi 
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1653Gerçi şimdi sağ olaydı ol 

hümâm    Yalıñuz yir 

mi idim şimdi ta‘âm 

1654Didi Yûsuf yâ yigid sen 

ağlama    Firkat 

odıyla yüregin tağlama 

1655Gel berâber biz ta‘âm ekl 

idelim    Hâlıka hamd [ü] 

senâlar idelim 

1656Dilerim kim ben saña 

kardaş olam    Ol Benî 

İsrâ’ile sırdaş olam 

1657Hod bilürsin ceddimiz 

Âdem safî    Bu sözi 

remziyle añlatdı hafî 

1658Leyki bu dem bir sözüm 

vardur saña    Sen anı 

işidüben kalma taña 

1659Halk içinde ağzuma 

almam ta‘âm   

  Dâ’imâ ben isterem 

vahdet makâm 1660 Turdı 

Yûsuf İbn-i Yâminle bile    Aldı 

girdi halvetiyle şevk ile 

1661Çün kuruldı vahdet itdiler 

makâm    Çün ikisi 

ekl idebile ta‘âm 

1662Sundı Yûsuf açdı yüzinden 

nikâb    Öyle sankim 

toğdı köşke âfitâb 

1663İbn-i Yâmin ağlayup kıldı 

figân   

 ‘Aklı gidüp nâle kıldı ol zamân 

(52b) 

1664Gül suyunı saçdılar gül 

yüzine    ‘Aklını dirdi 

hemân kendüzine 

1665Didi Yûsuf yâ yigid n’oldı 

saña    Bir murâdıñ var 

ise söyle baña 

1666Gözleriñ yaşı neden 

turmaz akar    Ah [u] 

zârıñ şimdi eflâke çıkar 
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1667Didi ey sultân-ı hûbân-ı 

cihân   

  Sırrımı ben eylemem senden 

nihân 

1668Ben seniñ çün yüziñe seyr 

eyledim    Bu 

cihândan kendimi gayr 

eyledim 

1669Beñzedürem ben seni 

kardaşıma   

Çün mukaddem kurd yiyen 

sırdaşıma 

1670Didi Yûsuf ben seniñ 

kardaşınam   

  Ata ana birdürür sırdaşınam 

Kâle innî ene ehûke felâ-
tebte’is bima-kânû 
ya’melûne95 

1671Çünki Yûsuf kendüzini 

söyledi    İbn-i 

Yâmin bir dahi âh eyledi 

                                                           
95 [Yusuf]: “Ben senin kardeşinim, onların 

yaptıklarına üzülme!” dedi. (Yusuf  

1672İki bülbül birbiriyle 

kavuşur   

  Geldi vuslat gitdi hasret 

savuşur 

1673Birbiriniñ hâtırını 

sordılar   

  Didi Yûsuf geldi sofra kurdılar 

1674Vasf olunmaz çekdiler 

dürlü ta‘âm    Birbiriyle 

eylediler çok kelâm  

1675Sordı Yûsuf atâsından 

dâsitân   

  İbn-i Yâmin eyledi bir bir 

beyân 

1676Didi senden ayrılalı ol ulu   

  Gözleri yaş ile olmışdur sulu 

1677Kurd alup seni yidi 

inanmadı    ‘Aklı fikri 

bu işe hîç kanmadı 1678 

Rûz [u] şeb ol hasretiñ 

Suresi 69. ayetten) 
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dâ’im çeker    Beytü’l-

ahzâna girüp kaddin eger 

1679Sen gidenden tâ berü hîç 

gülmedi    Oldı 

vahdet nâs içine gelmedi 

(53a)  

1680Mâcerânıñ künhini nakl 

eyledi   

  Döndi Yûsuf gör aña ne 

söyledi 

1681Ki sakın bu sırrı izhâr 

eyleme   

  Hem dahi kardaşlarıña 

söyleme 

1682Anlara ben bir sitem 

itsem gerek    Sârik idüp 

ben seni tutsam gerek 

1683İbn-i Yâmin didi kim 

fermân seniñ    Baş [u] 

cânım yolına kurbân 

seniñ 

1684Didi Yûsuf urıtur git 

anlara   

  Bir sitem itsem gerekdür 

hanlara 

1685Çünki geldi kardaşını 

gördiler   

  Şâh saña hil’at mı virdi 

sordılar 

1686Didi ben ol hil‘at içün 

gitmedim   

  Hakkıñızda bir fenâ söz 

itmedim 

1687Geldi Yûsuf çıkdı tahtın 

üstine   

Bildi kim kardaşlarınıñ 

kasdı ne 

1688Üç gün anları konukladı 

tamâm    Yükleri 

tutun buyurdı ol hümâm 

1689Çün berâber kârubân kim 

geldiler   

 Pâdişâhdan geldi buğda 

aldılar 
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1690Döndi Yûsuf bir kulına 

söyledi    Ol kula 

sırrıyla âgâh eyledi 

1691İbn-i Yâmin yükine sâ‘ı 

koyun   

  Ben bugün âl eyleyüp idem 

oyun 

1692Leykî sâ‘ı hîç birisi 

görmesün   

  Hem bu sırrıñ aslına çün 

irmesün 

1693Cümlesin itsem gerek 

bugün hacîl   

  İşbu âyet hakkına oldı delîl 

 Felemmâ cehhezehüm bi-

cehâzihim ce’ale’s-sikâyete fî-

rahli ahîhi sümme ezzene  

mü’ezzinun96 

1694Çünki anlar yüklerini 

tutdılar    İbn-i 

Yâminiñ yükine atdılar 

                                                           
96 “Onların yüklerini hazırlatırken, su 

kabını, öz kardeşinin yükünün 

içine koydurdu. Kervan hareket 

1695Gâfil olup hîç birisi 

bilmedi    On kişiniñ 

hâtırına gelmedi 1696 

Bağladılar yüklerin fi‘l-

hâl hemân    Yükledüp 

tîz oldılar yola revân 

(53b) 

1697İki sâ‘at oldılar yola 

revân   

  Dört yüz atlu 

bindürüp Y   ûsuf 

[kârbân] 

1698Geldi kullar kârubânı 

döndürür    Cümlesini 

ol arada kondurur 

1699Didiler [bir] nesne 

çalındı bugün   

  Başıñıza şimdi kopar bir 

dügün 

edince de Yusuf ’un 

görevlilerinden biri…” (Yusuf  

Suresi 70. ayetten) 
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Sümme ezzene mü’ezzenun 
eyyetühe’l-‘îrü inneküm le-
sârikûne97 

1700Pâdişâhın tâsını çalmak 

neden   

  Pehlevân siz bu işi kılmak 

neden 

1701İki def‘a size ikrâm eyledi   

  Tâs çalındı hışma geldi 

söyledi 

1702Didiler kim nicedür tâs 

bilmezüz    Şâha hîç 

biz bir hıyânet itmezüz 

1703 Didiler kim buğda 

ölçerken hemân   

 Padişâhın ölçegi oldı 

nihân 

                                                           
97 Kervan hareket edince de Yusuf’un 

görevlilerinden biri: “Ey kafile! 

Durun, siz hırsızlık yapmışsınız!” 

diye nida etti.(Yusuf Suresi 70. 

ayetten) 
98 Görevlilerden biri: “Hükümdarın su  

1704Tâs degil illâ velî altun 

idi    Bî-hisâb ol mâl 

ile satun idi 

1705Sârik olmak size olur mı 

sezâ    Anıñ ucından 

çekersiz çok cezâ 

 Kâlû nefkidü suvâ’a’l-meliki 
velimen câ’e bihî himlü be’îrin 
ve-ene bihî ze’îmün98 

1706Kim anı bulup getürürse 

aña    Bir deve yüki vire 

buğda aña 

1707Didiler kim biz bu hâli 

kılmaduk    Tañrı 

hakkı’yçün o sâ’ı 

almaduk 

kabını kaybettik. Onu getirene bir 

deve yükü ödül var. Buna ben 

kefilim.” dedi. 

(Yusuf Suresi 72. ayet) 
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1708Neslimizde sârik aslâ 

yokdurur    Leyki 

nâsın iftirâsı çokdurur 

1709Pâdişâha itmezüz biz kem 

işi   

  Geldi kullar söyledi dördü 

béşi 

(54a) 

Kâlû fema cezâ’ühü in-küntüm 
kâzibîne99  

1710Didiler kim uğrılık idüp 

kişi    Şer’iñizde 

nicedür anıñ işi 

1711Sizdedür ölçek diyü itdiñ 

gümân    Hîç 

biriñize bugün yokdur 

emân 

1712Didiler kim ölçegi alduk 

ise    Pâdişâha kem işi 

kılduk ise 

                                                           
99 Görevliler: “Peki, yalancı çıkarsanız, 

cezası ne?” dediler. (Yusuf Suresi 

74. ayet) 

1713Kankı yükde bulunursa ol 

semen    Diñler idi bu sözi 

İbn-i Yamen 

1714Kim ki sârik oldı yoldan 

ol döne    Pâdişâha 

kul ola iki sene 

1715Geldi fi’l-hâl yükleri 

aradılar   

  Görmeyüp yüz cümlesin 

daradılar 

1716İbn-i Yâmine sıra geldi 

hemân    Bildi anı kâmeti 

oldı kemân 

1717Gerçi ol sırrı bilürdi 

âfitâb   

  Leyki kıldı atâsından çok 

hicâb 

1718Çünki anıñ yükini açdı 

‘amû   
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  Gördiler kim ölçek içinde 

kamu 

1719Tîz turup anı giriftâr 

itdiler    Bağlayup şâh 

yanına götürdiler 

1720Kaldılar kardaşları 

hayrân [u] zâr   

 Kaldılar ol yirde itdiler 

karâr 

1721Kimi didi kalsın ol biz 

gidelim    Kavmimiz 

key aç olupdur n’idelim 

1722Kimi didi gitmek olmaz ey 

ulu   

  Gitdi ‘aklıñ sen meger oldun 

delü 

1723Atamuz virdi emânetdür 

bize    Didi ben 

ısmarladım anı size 

1724Yûsufı alduk hemân gayb 

eyledik    Kurd alup 

anı yidi biz söyledik 

1725Ne yüz ile koyup anı 

gidelim   

 Derdimize nice dermân idelim 

1726Biz gidüp olsak anuñla 

rû-be-rû  Bizi koymaz ol 

kapudan içerü 

(54b) 

1727Gidelim şâh katına 

yalvaralım   

  Bir uğurdan hep sarâya 

varalım 

1728Ağlayup derdimizi ‘arz 

idelim   

  Belki vire kardaşımız gidelim 

1729Yüklerini anda kondılar 

kamu    Geldiler Yûsuf 

katına ey ‘amû 

1730Didi Yûsuf niye girü 

döndiñiz   
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  Ne sebebden bunda dönüp 

geldiñiz 

1731Didiler kim ey şehenşâh-ı 

cihân    Atamızıñ kaddini 

kılma kemân 

1732Bize çok dürlü ‘inâyet 

eylediñ   

  Kendi lutfıñdan sehâvet 

eylediñ 

1733Ol bizim kardaşımızı vir 

girü   

 Bu sehâvet senden olsun mâh-

rû 

1734Didi Yûsuf uğrılık itdi 

hemân   

  Şer’iñizde bize kuldı [ol] 

‘ayân 

1735Siz didiñiz her kim ol 

sârik kıla  Ol kumâşın 

sâhibine kul ola 

1736Ben siziñ şer‘iz ile hükm 

eyledim    Sârikin 

oldur cezâsı söyledim 

1737Bir dahi vardur benim 

size sözüm   

  Ben zulümkâr olmazam diñlen 

gözüm 

1738Biz Mısır kânûnı üzre 

gidelim   

  Şâhı böyle hükmi kurmış 

n’idelim 

1739Kim ki bir dirhem gümiş 

çalar ise    Sâhibi 

arar anı bulur ise 

1740Sârik olan iki dirhem 

virmeli    Ger 

dilersiz anı böyle görmeli 

1741Hod bilürsiz ölçekim 

altundurur    Öz elimle 

almışam satundurur 

1742İki kaymet lîk gümiş viriñ 

baña    Kardaşıñızı 

virem sizden yaña 



BAYBURTLU AĞLAR İRŞÂDÎ BABA 

    

- 438 - 

1743Yâ kul idüp anı bize 

virmeli    Yâhûd 

tâsın kıymetini dirmeli 

(55a) 

1744Geldi İbn-i Yâmini 

ayırdılar    Söz bir 

idüp şâha karşu turdılar 

1745Didiler kim biz nice 

yalvaralım  Kardaşımız 

cebr ile kurtaralım 

1746Yohsa eylik ile virmez şâh 

bize    Birbiriyle 

girdiler vâfir söze 

1747Ol Yehûzâ didi bir kez 

haykıram    Ehl-i 

Mısrı gürzim ile ben 

kıram 

1748Kimdür ol kim gürzime 

karşu gele    Erlik 

ahvâli nedür bizden bile 

1749Didi Şem‘ûn taş ile ben 

urayım    Kim öñime 

gelür ise kırayım 

1750Kimdür ol kim ol baña 

karşu tura    Ger 

turursa tîz gider cânı sora 

1751Didi Rûbîl yitmeye biñ er 

baña   

  Kim gelürse gönderün benden 

baña 

1752Bir sanâpûr ağacını 

aluram   

  Ehl-i Mısrı birbirine ururam  

1753Kimdür ol kim çün 

benimle ceng ide    Yir 

yüzini bizlere ol teng ide 

1754Didi Lâvî ben dahi ok 

ataram  

  Çok taburlar birbirine 

kataram 

1755Tîrimi bir kez çekince 

kirişe  Kimin iki cânı 

varsa girişe 

1756Kimdür ol kim tîrime ola 

siper   
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  Kim gelürse eyleyem zîr [ü] 

zeber 

1757Didi Hubbâz ben dahi 

atam cirîd    Mısr 

içinde olmışam bugün 

ferîd 

1758Karşu karşu âdemi ben 

sökerem    Yir yüzine 

seyl gibi kan tökerem 

1759Kimdür ol kim darbıma 

karşu gele    Ceng 

açılsın sabr idiñ bu dem 

hele 

1760Didi Râmîl bir girânı 

aluram   

  Ceng içün meydânda da‘vâ 

kıluram 

1761Na‘ra urup sağa sola 

ataram   

  Kardaşımı şâhdan alup 

kurtaram 

1762Kimdür ol kim yok yire 

cânıñ vire   

  Yir yüzine akıdup kanıñ vire 

  

    (55b) 

1763Her biri bir dürlü da‘vâ 

eyledi   

  Bu yañadan diñle Yûsuf 

n’eyledi 

1764Didi bunlar cengi ederse 

ey ‘amû  Hışma geldi 

kalbleri kinlü kamu 

1765Ol bilürdi anların 

ahvâlini   

  Mısr içinde bulmadı emsâlini 

1766Çün buyurdı bindiler on 

biñ çeri    Âhen ü 

pûlâd giyinmiş her biri  

1767Şehr içine düşdi gavgâ 

nâgihân    Birbirine 

girdi pîr ile civân  

1768Pâdişâha geldi nâ-gâh bir 

kişi   
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  Şâh-ı Reyyân eyleyüp tefdîş işi 

1769Çün işitdi şâh-ı Reyyân 

anladı    Leyki Ke‘ânîleri 

çok tañladı 

1770Didi on âdem cihânı 

kıramaz    Ceng 

idince karşımızda 

turamaz 

1771Didi Yûsuf bunları ben 

sınduram    Sen 

ferâgat eyle ey şâh-ı 

kirâm 

1772Çün sarâya geldiler 

kardaşları    Taşra 

kaldı kârubân yoldaşları 

1773Pes Yehûzâ na‘ra urdı 

nâgihân    Gürzin 

eline alup oldı revân 

1774Bilesince çün tokuz 

kardaşı var  Kiminiñ tîr 

kimisiniñ taşı var 

1775Geldi Şem‘ûn ol dahi 

na‘ra urup   

 Gevdesinden kılları 

taşra tutup  

1776Pâdişâhın ussı gitdi ol 

zamân   

 Girdi bir halvet yire oldı nihân 

1777Şehr içinde vâfir ‘avratlar 

dahi    Hamlini vaz‘ 

eyldiler ey ahî 

1778Geldi Rûbîl hamle kıldı 

leşkere    Kimse 

karşu turmadı ol servere 

1779Gördi Yûsuf oldı leşker 

târumâr    İlerüye 

geldi fi’l-hâl nâm-dar 

1780Bunların erligini seyr 

eyledi   

 Hışma geldi ol Yehûzâ söyledi 

1781Vir bizim kardaşımızı ol 

emîn    Bir dahi na’ra 

uram ditrer zemîn (56a) 
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1782Tâc [u] tahtıñ başıña dâr 

eylerem    Kardaşım 

alup baña yâr eylerem 

1783Biz Benî İsrâ’iliñ hod 

aslıyuz   

  Ken’ân içinde peygamber 

nesliyüz 

1784Yok yire biz yirlere kan 

dökmeyek   

‘Avdet idüp kimseye biz 

degmeyek 

1785Didi Yûsuf ey yigidler 

kılmañuz    Kendiñizi 

biz bu dem er bilmeñüz 

1786Hâzır olun kalduram 

sizden tamar    Biriñizde 

kalmaya gürz [ü] teber 

1787Çün bilürdi Mısr içinde ol 

emîn    Anlara kimse 

olamazdı karîn  

1788Sundı koltuğından aldı 

mâh-ı tâb    Ol 

nübüvvet yağlığını âfitâb  

1789Yüzlerine karşu bir kez ol 

açar   

  Silker ol dem cümlesin güçi 

kaçar 

1790Kaldı fi’l-hâl tutmaz oldı 

elleri    Gürzi giran 

kalduramaz kolları 

1791Gitdi Yûsuf hamle kıldı ol 

zamân    Her birine urdı 

bir darb-ı girân 

1792Bağladı bir bir giriftâr 

eyledi    Gördi Şem’ûn 

çok katı ‘âr eyledi 

1793Baş aşağa saldılar cümle 

kamu    Birbirine 

bakışurlar ey ‘amû 

1794Didiler kim bu bize bir 

hâl idi  Başımıza geldi bu 

bir âl idi 

1795Çün Behûzâ işbu sözi 

söyledi   

 Çün bu işi dünyâda kim eyledi 
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1796Didi v’allâh bunda 

Ya‘kûb nesli var    Lîk 

cihânı başımıza kıldı dâr 

1797Kim benim kalbim 

şehâdet eyledi   

 Bizlere Yûsuf bu hâli 

söyledi 

1798Tutdı Yûsuf aldı geldiler 

girü    Atdılar zindân 

içine rû-be-rû 

1799Hışm idüp zindân içine 

atdılar   

  Üç gün anlar habs içinde 

kaldılar 

1800Şâh-ı Reyyân çün işitdi bu 

sözi    Şâzilikden yaş ile 

toldı gözi 

(56b) 

1801Yûsufa ‘ışkı bir iken biñ 

olur    Ancılayın dürr 

[ü] gevher kim bulur 

1802Kaldılar zindânda üç gün 

üç gice   

  Sen kulak vir bu kasas oldı 

nice 

1803Döndi Yûsuf lutf ile 

hürmet idüp  Çün çıkardı 

cümlesin nusret idüp 

1804Ellerini açmayup 

getürdiler    Yûsufıñ 

karşusına yitürdiler 

1805Didi Yûsuf ey igidler siz 

biliñ   

  Şâh buyurdı bunları tîz katl 

edin 

1806İllâ ben siziñ gibi 

[y]igidleri   

  Hayf ola kim öldüreyim sizleri 

1807Her kim erdür ol eri 

sevmek gerek    Er yolında 

er gibi turmak gerek 

1808Varıñ imdi sizi âzâd 

eyledim   

  Şâha yalvarup ricâli söyledim 
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1809Ellerinden bendlerin 

götürdiler    Mısr 

içinden cümlesini sürdiler 

1810Çıkdılar taşra ne at var 

ne deve    Didiler 

kim biz nice gidek eve 

1811Didiler atamuza gitmek 

gerek   

  Çün bu hâli aña şerh itmek 

gerek  

1812Bizleri şâh Mısra bed-

nâm eyledi    Pes 

Yehûzâ işbu sözi söyledi 

1813Ben atamıñ yanına 

gitmem hele  Bunda 

Şem’ûn ile kaluram bile 

1814Ben gidüp anıñ yüzine 

bakamam   

  Dertlü bağrın hicr odına 

yakamam 

                                                           
100 Siz dönün babaınıza deyin ki: “Sevgili 

babamız, bizler farkına varmadan 

1815Ol ikisi anda kaldılar 

hemân    Çün kalanı 

oldılar yola revân 

1816Kıldı sür‘at ağlayuban 

gitdiler    Atâsınıñ 

hazretine yitdiler 

1817Geldiler babalarınıñ 

yanına   

  İşbu âyet nazîl oldı şânına 

İrci’û ilâ ebîküm fe-kûlû yâ 
ebânâ inne’b-neke sereka100 

(57a) 

1818Firkatiyle didiler kim ey 

ata    Şâh bu dem hîç 

itmedi bize ‘atâ 

1819İbn-i Yâmin ölçeki 

uğrıladı   

 Hışma geldi bizi gâyet ‘ârladı 

  

oğlun inan ki hırsızlık etmiş.” 

(Yususf  

Suresi 81. ayetten) 
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1820Yükiniñ içinde sâ‘i 

buldılar   

  Bize çok dürlü cezâlar kıldılar 

1821Sa‘yi kılduk cebrîle 

alayıduk   

  Mısr içinde ya‘nî nâm 

alayıduk 

1822Tâkatimiz kalmadı gavgâ 

idek    Virmedi 

kardaşımızı biz n’idek 

1823Çün bu gavgâ geldi gâyet 

gücine    Hışma geldi atdı 

zindân içine 

1824Kalduk ol zindân içinde 

üç gice    Diñle imdi 

hâlimiz oldı nice 

1825Ellerimiz bağladı zencîr 

ile   

  Vasf olınmaz dil ile takrîr ile 

1826Geldiler zindân içinden 

aldılar   

                                                           
101 İnanmazsan, gittiğimiz şehrin ahalisine 

ve yine içinde geldiğimi kafilede 

  Çün Yehûzâ Şem‘ûn ile 

kaldılar  

  

1827Ger bize inanmaz isen ey 

peder    Sor Mısır 

kervânına al bir haber 

Ves’eli’l-karyete illetî künnâ 
fîha ve’l-‘îre’lletî akbelnâ 
[fîhâ]101 

1828Mâcerâyı gördi anlar 

añladı    Çün işitdi pîr-i 

Ken’ân ağladı 1829 Didi 

Ya‘kûb Yûsufı virdim size   

 Dürlü dürlü hîle kıldıñız 

bize 

1830Alup anı itdiñiz kurda 

gıdâ     Görelim 

n’eyler bize bârî Hudâ 

1831Hasretiyle bir zamân 

çekdim firâk    Şimdi İbn-

i Yâmini görmem ırak  

bulunanlara sor.” (Yusuf Suresi 82. 

ayetten) 
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1832Kande Şem‘ûn hem 

Yehûzâ gelmedi   

 Tâli’im hîç bu cihânda 

gülmedi 

1833Çâresi oldur idem sabr-ı 

cemîl   

 Çün bu âyet hakkına oldı delîl 

 Kâle bel sevvelet-leküm 
enfüsüküm emren fe-sabrun 
cemîlün102103 

(57b) 

1834Zannım oldur cem’isi bile 

gele   

  Düşmân ağlar dost olanımız 

güle 

1835Kardaşıyla hem dahi 

Yûsuf gelür    Tañrınıñ 

hikmetleriñ kul ne bilür 

                                                           
102 Ama babaları Yakup: “Hayır, hayır! 

Korkarım yine nefisleriniz sizi 

olumsuz bir işe sürükleyip ayağınızı 

kaydırmıştır. Ne yapayım? Bu hale 

karşı sükûnet ve ümit içinde 

sabretmekten başka yapacak şey 

yok!” dedi. (Yusuf Suresi  
103 . ayetten) 

1836 Çünki Ya‘kûb Yûsufı 

añdı hemân    Bu kelâmı 

söylediler ol zamân 

‘Asa’llâhü en-ye’tiyenî bihim 
cemî’an inne hüve’l ‘alîmü’l-
hakîmü104 

1837Bir uğurdan didiler kim 

ey ata    Yûsufı gayb 

eyleyüp itdik hatâ 

1838Rûz [u] şeb anıñ içün 

ağladıñ   

 Firkat odıyla yüregin tağladın 

1839Sen anıñ ucından oldun 

pîr kişi    Çün 

tecessüs eylediñ sen bu işi 

1840Ağlamakdan gözleriñ oldı 

za’îf   

104 Ümidim var ki, Allah bütün 

kaybettiklerimi bana lutfedecektir. 

Çünkü O ‘Âlim’dir, Hakîm’dir. 

(Benim de, onların da hallerini bilir 

ve beni elbette hikmetini ortaya 

koymak için, bu imtihana tabi 

tutmuştur.)” Yusuf  

Suresi 83. ayetten) 
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  Hem vücûdıñ kalmadı oldı 

nahîf 

1841Yûsufıñ derdi seni eyler 

helâk    Ağlayuban 

dâmeniñi itme çâk 

1842Bunca yıldur kâmetin oldı 

kemân    Yûsufıñ sağlığını 

itme gümân 1843 Çünki 

oğulları anı söyledi   

 Döndi Ya‘kûb bu sözi 

vasf eyledi 

Kâle inne-mâ eşkû bessî ve 
hüznî ilâ’llâhi ve a’lemü 
mine’llâhi mâle ta’lemûne105 

1844Ben Hudânıñ lutfı ile 

bilürüm    Nekre 

işlerden haberdâr oluram 

1845Leyki siziñ ‘aklıñız keyl 

eylemez    ‘Âkil her 

bildigini vasf eylemez 

                                                           
105 “Ben, sıkıntımı, keder ve hüznümü 

sadece Allah’a arzediyorum. Hem 

sizin bilemediğiniz birçok şeyi Allâh 

1846Yûsufıñ ol gördigi düşi 

çıkar   

  Bir gün elbet şâh olur bize 

bakar 

1847Siz dahi karşusına kul 

olasız    Sâyesinde 

istirâhat bulasız 

1848Bu yakında ol bizimle 

görüşür    İki hasret 

birbirine kavuşur 

1849Ey benim cân [u] ciger 

oğullarım   

  Firkatiyle deldiñiz bağrım 

benim 

  

(58a) 

1850Çünki bunlar bu kelâmı 

diñledi   

  Onu bir kezden bu sözi söyledi 

tarafından vahiy yolu ile 

biliyorum.”dedi.  

(Yusuf Suresi 86. ayet)  
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 Kâlû in-yesrik fekad sereka 
ahunlehü min-kablü fe-
eserreha Yûsufu106 

1851Didiler kim Yûsuf adlu 

kardaşı    Bir 

anadan bir atadan sırdaşı 

1852Ol dahi anıñ gibi sârik idi   

  Halasından bir kemer çalmış 

idi 

1853Çünki Yûsuf bu kelâmı 

bildi ol   

  Pes tebessüm eyleyüben güldi 

ol 

1854Kalbi incindi bu sözden 

nâgihân    Didi 

virmem şer’ile size hemân 

1855Göñli olmışdı girü 

döndürmege    Atâsına 

oğlını göndürmege 

                                                           
106 Onlar: “Eğer o çalmışsa, zaten daha önce 

onun kardeşi de hırsızlık 

yapmıştı.”dediler. Yusuf bu sözden 

1856Çünki anlar Yusuf’a sârık 

didi   

  Virmedi Bin Yamini 

mekes eyledi 1857 Didiler ey 

şehriyâr-ı muhterem    Çok 

kerem kıldıñ bize yâ ze’l-kirâm  

1858 Bir dahi eyle sehâvet 

ey ulu    Atâsına sen 

bağışla bahtulu 

1859 Bilmeyüp yañlış yola 

gitdi hemân    Sen bizi 

kılma tapıñdan bî-gümân 

Kâlû yâ eyyühe’l-‘azîzü inne 
lehû eben şeyhen kebîren73 

1860 Bir koca pîr atâsı var 

ey ulu    Dâ’im ağlar 

gözleri oldı sulu 

1861 Oğlını bağışla alup 

gidelim    ‘Işkını buña 

bıraktı n’idelim  

duyduğu üzüntüyü içine attı ve 

onlara belli etmedi. (Yusuf Suresi 

77. ayetten) 
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1862 Sen tehî-dest bizleri 

salma yola    Pîr babası 

işidince âh kıla 

(58b) Fe-huz 

ehadana mekânehü inne 

nerâke mine’l-muhsinîn74 

 
73  Yusuf’un kardeşini alıkoyması kar- 

şısında, onlar şöyle dediler: “Ey aziz 

vezir! Onun pîr-i fanî bir babası 

var.”  
(Yusuf Suresi 78. ayetten) 74  Onun 

yerine bizden istediğini alıkoy. Gerçkten 

seni anlayış gösteren, iyiliksever 

insanlardan görüyoruz.” (Yusuf  
Suresi 78. ayetten) 

1863Anı sen vir bizden al 

birimizi   

  Kılma mahrûm anda ol 

pîrimizi 

1864Râziyüz bunda bugün kul 

olmağa   

  Rûz [u] şeb biz size hizmet 

kılmağa 

1865Lutf idüp ol suçını 

bağışlağıl    Suç bizim 

ammâ sehâvet işlegil 

Kâle ma’âza’llâhi en-te’huze 
ille men-vecedna metâ’ana 
‘indehû innâ izen le-
zâlimûne75 

1866Didi Yûsuf ben size suç 

itmezem    Suçsuz 

olan kişiye güç itmezem 

1867Uğrım oldur ben anı 

virmem size    Yok yire 

yalvarmayıñ imdi bize 

1868Anı koyup ben size suç 

eylesem   

 Zâlim oluram size güç eylesem 

1869Çün girüye döndiler 

mahrûm [u] zâr   

 Didiler kim itmedi hîç 

i’tibâr 

 
75  [Yusuf] dedi ki: “Biz malımızı 

kimin yanında bulmuşsak onu 

alıkoyarız. Başkasını tutmaktan 

Allâh’a sığınırım. Çünkü biz öyle 

yaparsak zalimler arasına girmiş 

oluruz!” (Yusuf Suresi  
79. ayet) 
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1870Pes bugün gitmek bize yol 

olmaya    Babamuz 

katında makbûl olmaya 

1871Geldiler kardaşını tîz 

buldılar   

 Bir uğurdan suçı isnâd kıldılar 

1872Didiler kim ölçegi aldıñ 

n’içün    Pâdişâha kem işi 

kıldıñ n’içün  

1873Mısr içinde sen bizi kıldıñ 

zelîl   

  Atamuz yanında hem olduk 

hacîl 

1874Sen bizi kıldıñ melâmet yâ 

kişi    Kim delü olan 

ider mi bu işi 

1875Babamuzıñ gözleri 

görmez bizi    İbn-i 

Yâmin söyledi işbu sözi 

1876Didi hâşâ ben hıyânet 

kılmadım    Ölçeki 

buğda içine salmadım 

1877Râzi olmam şâha ben kul 

olmaya    Pîr 

atamdan âh [u] zârı 

almaya (59a) 

1878Ben sizi Mısr iline 

göndüreyim   

  Yûsufımdan bir haber 

döndüreyim 

1879Hem dahi kardaşıñız oldı 

nice   

Sür‘at idüp turmayup gündüz 

gice 

1880Buğdamuz aç kalup ehl-i 

‘ıyâl    Birimizde 

kalmadı aslâ mecâl 

1881Didiler kim akçamuz 

yokdur n’idek   

  Yüzimize tutnak idüp biz gidek 

1882Şâh bize virmez zahîre ey 

‘azîz   

  Mısr içinde olmaduk bizler 

temîz 
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1883Yüz karasıyla nice biz 

gidelim   

  Şâh zahîre virmez ise n’idelim 

1884Didi Ya‘kûb gitmemiş 

tutmaz bu baş   

 Hayli dem ekl itmedik 

bizler bir aş 

1885Oğul evlâd sabrı bilmez 

ey oğul    Siz benim 

bu sözimi idiñ kabûl 

1886Me’mûl olur kim şâhın 

hışmı ine    Kalbine 

şefkat anıñ Hakdan ine 

1887Ben dahi bir nâme 

yazayım aña    Görüp anı 

eyleye hürmet bana 

1888Sûretâ şâh size kemlik 

eyledi    Döndi Rûbîl 

oğlına ol söyledi 

1889Didi oğlum al eliñe 

hâmeñi   

Ben diyem sen ‘İbrî yazğıl 

nâme’i 

1890Pîr oluban gözlerim 

seçmez benim   

 Hışm içinde ditreşür 

cânım benim 

1891Aldı Rûbîl destine çün bir 

kalem    Çekdi kırtâsın 

üzerine ‘alem 

1892Turdı Ya‘kûb söyledi 

gevher kelâm    Pâdişâha 

eyledi ol çok selâm 

1893Düzüp dîbâcesin döndi 

kelâma    Didi ey 

pâdişâh ba’de’s-selâma 

(59b)  

Mefâ ‘îlün Mefâ ‘îlün Fe ‘ûlün 

1894Benim bu hâlime âgâh 

olasın    Olup bâkî 

sa’âdetde kalasın 
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1895Bilürsin yok vefâsı 

rûzigârıñ    Saña 

yardımcı ola Kirdigârıñ 

1896Mukaddem bizlere kıldıñ 

‘atâyı   

  Kamu şâ[d] eylediñ yohsulu 

[u] bâyı 

1897Te‘âlâ’llâh kahat virdi 

ilime   

Toyunca hîç ta’âm girmez 

elime 

1898Olup fânî pîr olmışdur 

kemânım   

  Kesildi dünyâdan ‘ahd [ü] 

amânım 

1899Bugün yarın gözedür 

gözlerim yol    Veli dirler 

Mısır’da buğda var bol 

1900Fakîre merhamet it acı 

gözle    Diyârında olan 

muhtâcı gözle 

                                                           
107 “ Her güçlükte bir kolaylık vardır.”  

1901Yarın Allâh saña bir bir 

sorısar    Bütün 

halka terâzûyı korısar 

1902Helâlına anıñ vardur 

hisâbı   

 Harâmına dahi vardur ‘azâbı 

1903Sen anı sanma kim kîl kâl 

sorulmaz    Cihân 

da’vâsı üzre ol kurulmaz 

1904Nebîdür bu velîdür yüz 

görülmez   

  Kamunıñ defteri açup 

dürülmez 

1905Bu sultândur bu bir 

hândur dinilmez    Her 

insânıñ velî kalbi 

delinmez 

1906Te‘âlâ çün seni şâh kıldı 

Mısra   

  Olup tebdîl güzâr it 

‘usri yusra1071907 Benim 

(İnşirâh Suresi 5. ve 6. ayetler) 
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oğullarım geldi cenâba   

 Tutup sözüm olup nâ’il sevâba 

1908Mukaddem eylediñ bize 

vefâyı    Velî bu dem baña 

kıldıñ cezâyı 

1909Benî İsrâ’iliñ var i‘tibârı   

 N’içün yağmâ idüpsin 

iftihârı 

1910Benim oğlıma tâs çaldı 

dimişsin    İdüp sârik 

kamuya söylemişsin 

1911Neden kıldıñ aña sen 

iftirâyı   

  Saña ger eylesem ben bed-

du‘âyı 

1912Eridüp Kûh-ı Kâfı 

inkisârım    Kabûl 

eyler du‘âmı Kirdigârım 

(60a) 

1913Saña şâhlık viren 

Hayyü’l-Celîldür   

 Benim ceddim ol 

İbrâhîm Halîldür 

1914Hem aña on suhuf indürdi 

Allâh    Bekâsı mülkine 

göndürdi Allâh 

1915Cihâna kim gelürse ol 

olur fân   

‘Ammim İsmâ’île koç 

geldi kurbân 

1916Benim atam dahi İshâk 

Peygamber    Gelüp 

Ken’ân iline oldı rehber 

1917Revâ mıdur bizi sârik 

tutasın   

  Benî İsrâ’ili elden atasın 

1918Benim kalbim aña hergîz 

inanmaz   

  ‘Akıl sâhibleriniñ fikri kanmaz 

1919N’içün oğlum çala altunlı 

tâsı   

  Olan sârik olur Mevlâya ‘âsî 
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1920Anı saklar benim püşt [ü] 

penâhım    Cihânda 

gülmedi baht-ı siyâhım 

1921Velî bir oğlımı kurd aldı 

gitdi   

 Firâkı bağrıma gam saldı gitdi 

1922Gice gündüz yanar ‘ışkı 

cânımda    Anı zann 

eylerem turur yanımda 

1923Hemîn oldur benim fikr 

[ü] hayâlim    Oluban 

nât[ü]vân yokdur 

mecâlim 

1924Baña mesken olupdur 

beytü’l-ahzân   

  ‘Aceb bu derdime olur mı 

imkân 

1925Benim ol oğlımı koydum 

yirine  Biriniñ derdi 

beñzer mi birine 

1926Anı uğrı diyüp meks 

eylediñ sen    Neden 

nâşî bu sözi söylediñ sen  

1927Gözüm yaşı ile nâmem 

yazıldı    Rivâyâtı ‘ale’l-

icmâl düzüldi 

1928Bu dem nâmem saña vâsıl 

olunca    Görüp 

mefhûmını anda bilince 

1929Benim oğullarım göndür 

berâber    Kim on 

biri bile gelsin serâser 

1930Saña buğda içün itmem 

ricâyı    Velî oğlıma itme 

iftirâyı 

1931Benim Rabbim benim 

rızkımı virür    Karıcanıñ 

izini taşda görür  

(60b) 

1932Bu def‘a oğlımı 

göndürmez isen   

  Bütün mecmu‘ını döndürmez 

isen 
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1933Sözümi tutmaz iseñ 

âşikâra   

 Teşekkî eylerem Perverdigâra 

1934Yazup ol nâme’i virdi 

‘ayâne  Olup oğulları 

yola revâne 

1935Biraz bakır koyuban 

yüklerine    Alup 

buğda geleler evlerine 

1936Geldiler kardaşlarını 

buldılar    Aldılar 

Yûsuf katına geldiler 

1937Çün du‘âlar kıldılar ser-

tâ-kadem    Didiler 

kim düşmânıñ olsun 

‘adem 

1938Aldı Yûsuf nâme’i gördi 

hemân   

  Tökdi gevher gözlerinden 

erguvân 

1939Aldı fi’l-hâl mefhûmını 

okudı    Bildi Yûsuf kim 

atası kakıdı 

1940Döndi atasına yazdı bir 

varak    On iki nâme 

yazılmışdı sebak 

1941Atasına gelmez idi nâmesi   

 Zîrâ anıñ bellü idi 

hâmesi 

1942Nâme’i alan aña virmez 

idi   

 Ya‘kûb anıñ ‘aklına gelmez idi 

1943Yazdı Yûsuf ol be-nâm-ı 

Girdigâr    Evvel 

oldur âhir ol Perverdigâr 

1944Pâdişâh oldur kalanıdur 

mecâz  Ol hakîkat 

pâdişâhı bî-niyâz 

1945Yirde gökde oldurur 

Rabbü’l-Enâm    Yok 

şerîki yok nazîri Lâ-

Yenâm 

1946Birligine yiddi kat gökler 

sened   

  Arş [u] ferşi halk idüben bî-

‘amad 
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1947Yirde gökde cümleniñ 

kaydın görür    İsmi 

Rahmân ‘âmmeniñ rızkın 

virür 

1948Zâhirinde kudreti 

ifşâdadur    Bâtınında 

hikmeti ihfâdadur 

1949Küntü kenziñ108sırrını 

bildürmedi    Dostını ol 

dünyâda güldürmedi  

1950Ba‘zı kulı su bulamaz 

içmeye    Ba‘zı 

sudan yol bulamaz 

geçmeye 

(61a) 

1951‘İzzet hürmet çün gelür ol 

Tañrıdan    ‘Âkil olan 

bilmez eylik gayrıdan 

                                                           
108  “İşte, nefisleriniz için hazineye 

tıktıklarınız!” (Tevbe Suresi 35. 

ayetten) 

1952Âdemi halk eyleyüp virdi 

vücûd    Pes melekler 

kıldılar aña sücûd 

1953Girdi cennet içine zevk 

eyledi   

  Halk idüp Havva ile çift eyledi 

1954Hâsılı söz geldi anlar 

fâniye    Nâs türeyüp 

Hâlıkını tanıya 

1955Cennet içre ni‘meti 

bulmış iken    Sermed-i 

lezzetlere dalmış iken 

1956Geldi bu fânîde gördi 

zahmeti    Düşdi 

boynuna cihânıñ mihneti 

1957Ol cefâkâr taşın aldı 

boynuna    Bir ağırlık 

çökdi anıñ aynına 

1958Hak Te‘âlâ tağlara emr 

eyledi   
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  Korkdı anlar almayup gayr 

eyledi 

1959Çünki Âdem cenneti 

görmiş idi    Ol 

hisâbsız ni‘mete irmiş idi 

1960Hîç unutmaz idi Hakkın 

ni‘metin   

  Bu sebebden aldı dehrin 

mihnetin 

1961Ya‘nî varup cenneti 

görmek içün    Hakkıñ ol 

dîdârını irmek içün  

1962Dehr içinde sürdi ol biñ 

yıl ‘ömür   

 Hak Te‘âlâdan aña geldi emir 

1963Gitdi uhrâ mülkine kıldı 

vefât   

Kim ki geldi bu cihâna 

oldı mât 

1964Âdemiñ neslinden 

İbrâhîm Halîl   

 Geldi yirler yüzine dost-

ı celîl 

1965Cenk idüp Nemrûd la‘în 

kallâş ile    Hak 

Te‘âlâ sınadı âtâş ile 

1966Virdi kendini belâlar 

okına   

 Haşre dek dillerde nâmı okuna 

1967Sabr ile oldı Te‘âlâya 

Halîl   

  Sabr ile sevdi anı Hayyü’l-

Celîl 

1968Sabr ile irdi iren 

maksûdına    Sabr ile 

irdi iren ma‘bûdına 

1969Her kemâlât sabr ile olur 

velî    Her bir ‘âkıl bu 

söze dirler belî 

(61b) 

1970İki oldı oğlı anıñ nâmudâr   

  Birisini Tañrıya kurbân adar 
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1971‘Işk-ı Hakdan gelmedi acı 

aña    Hak Te‘âlâ 

indürüp koçı aña 

1972Hîç birisi bu cihânda 

gülmedi   

  Hakdan özge gayrı 

nesne bilmedi 1973 Kıldı âtâş 

ile Mevlâ imtihân    Kavmi ile 

çekdiler çok imtinân 

1974Sen dahi ol zâta oldun 

silsile   

  Beytü’l-ahzâna girüp çekdin 

çile 

1975Sabr idüp ol ev içinde 

kalasın   

  Kurd yimiş oğlıñı bir gün 

bulasın  

1976Bir oğul içün neden 

kalbin melâl   

 Görelim n’eyler Hudâ-yı Zü’l-

Celâl 

1977Çünki Yûsuf nâme’i kıldı 

tamâm    Sırrını 

bildürmedi hîç ol imâm 

1978Tutdı bir sâ‘î yola itdi 

revân    Gözlerinden akdı 

yaşı erguvân 

1979Yil devesine anı 

bindürdiler   

 Sür‘at ile Ya‘kûba göndürdiler  

1980Aldı Ya‘kûb nâme’i açdı 

hemân   

  Çünki bildi mâ-hasal kıldı 

gümân 

1981Didi bu Reyyânîler sözi 

degil    Nâme’i yazan 

Şahın özi degil 

1982Bu söz ol Rûhânîler 

sözidürür  Belkim ol 

Ken’ânîler sözidürür 

1983Şâh-ı Reyyân böyle söz 

bilmez yaza    ‘İlm-i 

Bâtınca ‘İbârâ’yı düze 
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1984Zannım oldur kurd yimiş 

oğlum ola    Andan 

özge bu kelâmı kim bile 

1985Remz ile çün yazmış idi 

mâh-ı tâb    Bağrı 

yufka olanı yakdı kitâb 

1986Kim saña ruhsat virüp 

Bârî Hudâ    Hâmûş 

olma söyle İrşâdı gedâ  

1987Kıssa’ı çün evvelinden 

söylediñ    Kendi 

nefsiñe anı nush eylediñ 

1988Sen ‘aceb aldıñ mı 

bundan ‘ibreti   

 Kullarına Hak virüpdür 

nusreti 

(62a) 

                                                           
109 Onlar “Ey Aziz Vezir! Biz de, ailemiz 

de yine darlık ve sıkıntıya düştük, 

biz bu sefer pek az bir meblağ 

1989Mihneti Hakdan bize 

tuhfe bilek    Biz yine 

mâ-nahan olan fîye gelek 

1990İşit imdi Yûsufıñ 

kardaşları   

 Bir yire cem‘oldılar sırdaşları 

1991Geldiler çün Yûsufıñ tîz 

yanına  İşbu âyet nâzîl 

oldı şânına 

Kâlû yâ eyyühe’l-‘azîzü 
messena veehlena’d-dürrü ve 
ci’na bi-bidâ’atin109 

1992Gâyet açlık anları almış 

idi   

  Her birisi bî-mecâl kalmış idi 

1993Söz bir idüp didiler kim 

ey ‘azîz   

  Mısr içinde biz seni gördük 

temîz 

getirebildik.”dediler. (Yusuf Suresi 

88. ayetten) 



YUSUF İLE ZELİHA 

    

- 459 - 

1994Ehlimiz açdan buñaldı ey 

ulu    Merhamet eyle 

bize yüzi sulu 

1995Akçamuz yok key kumâş 

getürmişüz    Vâle olup 

‘aklımız ötürmişüz 

1996Ol yarar eşyâ degil leyki 

saña    Hürmet eyle pîr 

atamuzdan yaña 

Fe-evfi lena’l-keyle ve 
tesaddak ‘aleyna inne’llâhe 
yeczî’lmütesaddikîne110 

1997Bizlere eyle tasadduk yâ 

imâm    Zâyi‘ eylemez anı 

Rabbü’l-Enâm 

1998Zâd zahîre ilimizde 

kalmadı   

  Yiddi yıldur bir nevâle olmadı 

                                                           
110 Lütfen bize tahsisatımızı tam ölçek ver 

de, parasını veremediğimiz kısmı 

da sadakanız olsun. Şüphesiz ki 

Allah tasadduk edenleri fazlasıyla 

ödüllendirir.” (Yusuf Suresi 88. 

ayetten) 

1999Sen kerem kıl bizlere eyle 

‘atâ    Gerçi biz itdik ise 

öñden hatâ 

2000Çünki bunlar çok recâlar 

eyledi   

  Döndi Yûsuf işbu sözi söyledi 

Kâle hel ‘alimtüm mâ-fe‘altüm 
biYûsufe ve ahîhi iz-entüm 
câhilûne111 

2001Yûsufa kardaşına siz 

n’itdiñiz    Atup [anı] 

kuyuya siz gitdiñiz (62b) 

2002Siziñ oldur dâ’imâ 

mu’tâdıñız    Pîr atañızı 

gelüp aldadıñız 

2003Gömlekini boyadıñız kan 

ile    Eylediñiz bu işi 

111 Artık zamanı geldiğini düşünerek Yusuf: 

“Siz, cahilliğiniz döneminde Yusuf 

ile kardeşine yaptığınız muameleyi 

biliyorsunuzdur değil mi?”dedi.  

(Yusuf Suresi 89. ayet) 
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pünhân ile 2004 On sekiz 

mankıra anı satdıñız   

  Kul yirine haz çeküp siz 

atdıñız 

2005Döndi kardaşları inkâr 

eyledi   

  Sen kulak vir gör ki Yûsuf 

n’eyledi 

2006Didi Yûsuf sırrımı açdım 

bugün    Pâdişâhıñ hazne 

açdım bugün  

2007Seyr iderken buldum anda 

bir varak    ‘İbrî dili 

üzre yazılmış sebak 

2008Kimse bilmez kim anı 

kır’at ide    Pâdişâhıñ 

işine hizmet ide 

2009Siz de bilin var ise ‘İbrî 

dili    Gerçi oldı ol 

letâfet bülbüli 

2010Didiler kim biz anı kıra‘at 

idek    Vüs‘amız olur ise 

dikkat idek 

2011Virdi Yûsuf ellerine 

hücceti   

  Bilüp anı korkdılar gâyet katı 

2012Çünki anlar Yûsufı satar 

iken    Sayru idüp 

Mâlike virür iken 

2013Mâlikin destine hüccet 

virdiler  Okuyup çün 

adlarını gördiler 

2014Gördi Yûsuf anları 

hayrân [u] zâr   

 Didi vakti geldi olam 

âşikâr 

2015Nâgihân açdı yüzinden ol 

nikâb    Sandılar toğdı 

sarâya âfitâb 

2016Pûrka’ı yüzinden aldı 

gördiler   

  Tahtda turan Yûsuf imiş 

bildiler 
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2017Baş aşağa saldılar anlar 

kamu   

  Bildiler kim kardaşımış ey 

‘amû 

2018Kaldurup baş didiler kim 

ey ‘azîz    Biz seni 

Yûsufa beñzetdik temîz 

(63a) 

2019Didi ben Yûsuf Yemen 

kardaş baña    Sâbıkâ siz 

kim kıldıñız iş baña 

2020Dizleriniñ üzerine 

çökdiler   

 Gözlerinden kanlu 

yaşlar tökdiler 

2021Didiler kim biz 

günâhkâruz kamu   

 Bildik ol yazuğumuzı ey 

‘amû 

                                                           
112 “Şu kesindir ki, kim Allah’ı sayıp 

haramlardan sakınır, itaatlara 

devam ve imtihanlara sabrederse, 

2022Didi Yûsuf kim ki sabr itdi 

‘ayân   

‘Âkıbet bir işe irer bî-gümân 

İnnehü men-yetteki ve yesbir 
fe-inne’llâhe lâ-yudî’u 
ecre’lmuhsinîne112  

2023Mihnete sabr eyleyenler 

anı bil   

  Ni‘mete irişdürür Hayyü’l-

Celîl 

2024Bir kişi kim korka 

Allâhdan müdâm    Lutf 

ile gark ider Rabbü’l-

Enâm 

2025Kullarınıñ ecrini yok 

eylemez    Kul odur 

kim sabr idüp ol söylemez 

2026Diñle imdi Yûsufıñ 

kardaşları   

  Gözlerinden akıdurlar yaşları 

Allah da böyle güzel hareket 

edenlerin mükâfatını asla zayî 

etmez.” (Yusuf Suresi 90. ayetten).  



BAYBURTLU AĞLAR İRŞÂDÎ BABA 

    

- 462 - 

Kâlû ta’llâhi lekad 
asereke’llâhü  

‘aleyna ve in-künna le-
hâti’îne113  

2027Her birisi geldi ‘özrin 

diledi   

 Döndi anlar bu kelâmı söyledi 

2028Biz seni kılduk atamuzdan 

cüdâ    Şimdi geldik 

tapıña olduk gedâ 

2029Biz seniñ bu hâliñi itdik 

‘aceb   

 Leyki bu şâhlıkıña olduk sebeb 

2030Didi Yûsuf ey benim 

kardaşlarım   

  Siz benim gözüm gibi 

sırdaşlarım 

Kâle lâ-tesrîbe ‘aleykümü’l-
yevme yeğfirü’llâhü leküm ve 
hüve erhamü’r-rahimîne83 

                                                           
113 Kardeşleri de şöyle dediler: “Vallahi de, 

tallahi de Allah seni bize üstün 

kılmıştır. Doğrusu biz suçlu idik.”  

2031Size ben bugün ‘atâlar 

eyleyem    Suçuñızı 

hâlikımdan dileyem 

(63b) 

2032Zîrâ Allâh merhamet 

kânıdurur    Kulı ‘afv 

itmek anıñ şânıdurur 

2033Geldiler kardaşları çün 

görüşür    Sandılar 

Aya Ülker kavuşur 

2034Birbiriyle sarılup şâ[d] 

oldılar   

  Şâh buyurdı çün beşâret 

kıldılar 

 
83  Yusuf şöyle cevap verdi: “Bugün 

sizi kınayacak, serzenişte bulunacak 

değilim! Ben hakkımı helâl ettim. 

Allâh da sizi affetsin. Çünkü 

merhamet edenlerin en 

merhametlisi O’dur.” (Yusuf Suresi  
92. ayet) 

(Yusuf Suresi 91. ayet) 
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2035Didi Yûsuf tîz kurun siz 

hûnı hâss    Hûna bile 

oturalım bâ-havâss 

2036Pes kızıl altun siniler 

kurdılar    Hizmet 

idenler ayaka turdılar  

2037Şâ[d]ılık ile ta‘âmı yidiler   

  Hâlıka hamd [u] senâlar 

itdiler 

2038Anlarıñ ahvâlini Reyyân-ı 

Şâh   

  Geldi bir bir añladı zerrîn 

külâh 

2039Yûsufa şâh söyledi kim ey 

emîr   

 Bu [y]igid bilişin mi ey münîr 

2040Çün Melik-i Reyyâna 

virdi ol haber   

  Kim bular kardaşların mıdur 

mu’teber 

2041Didi Yusuf biz nice etmek 

gerek    Babamıza bir 

haber gitmek gerek 

2042Didiler kim bil eyâ şâh-ı 

cihân   

  Atamıza idelim anı ‘ayân  

  

2043Gözleri görmez cihânı ey 

ulu    İçi taşı gam 

firâkıyla tolu 

2044Siz götürün gömlegim 

viriñ aña  Cümleñizi 

isterem benden yaña 

2045Anlarıñ katında bir er var 

idi    Yel gibi gider 

katı reh-vâr idi 

2046Didiler kim bir kişi olsa 

bize    Kim bu yolı bir 

gün içinde uza 

2047Didi Yûsuf kim götüre 

gömlegi    Çün 

hayâtımı işide dîn begi 
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2048Alup anı gözlerine ol süre   

 Şâ[d] oluban ‘âlemi 

rûşen göre (64a) 

2049Çün Yehûzâ işidince bu 

sözi   

 Şâ[d]ılıkdan yaş ile doldı gözi 

2050Didi şâhım gömlegi ben 

götürem   

 Devletinden ben bu işi 

bitürem 

2051Kanlu gömlek sâbıkâ 

virdim aña    Şimdi 

tebşîr gideyim andan 

yaña 

2052Yel devesine binüben 

gitdiler   

  Dürlü ni‘metler aña 

yükletdiler 

2053Didi Yûsuf çünki yola 

çıkasın   

                                                           
114 “Şu gömleğimi alın, babmın yanına 

varıp onun yüzüne sürüverin, o 

Sen dönüp Ken‘ân yolına 

bakasın 

2054Gömlegi sen açasın bir 

kez hemân    Silkesin 

Ken‘âna karşu ey civân 

2055Taki anın kokusun bâd-ı 

sabâ   

  Götürüp Yakupa yel eyler 

cebâ 

2056Çün Beşir ile revân oldı 

yola    Sür‘at idüp 

bakmadı sağa sola 

2057Vardı Ken‘ân yolına çıkdı 

hemân    Gömleki açdı 

Yehûzâ ol zamân 

İzhebû bi-kamİysî hâza fe-
elkûhu ‘alâvechi ebî ye’ti 
basîren114 

zaman gözü açılacaktır.” (Yusuf 

Suresi 93. ayetten)  
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2058Kızlarına didi Ya‘kûb ey 

nigâr    Yûsufıñ kokusı 

geldi âşikâr 

2059Siz eger dîvâne dimezsiz 

baña   

  Ben bu hâli añlayup kaldım 

taña 

2060Zannım oldur geldi Yûsuf 

yanıma    Bir hayât 

irişdi tatlu cânıma 

2061Ya‘kûbıñ bu sözini 

işitdiler   

  Bir uğurdan üzerine güldiler 

Velemmâ fesaleti’l-‘îrü kâle 
ebûhum innî lâ-cidü rîhe 
Yûsufe lev-lâ 
entüfennidûne115116 

2062Didiler kim Yûsufı unut 

hele    Kırk yıl oldı 

gideli kanden gele 

                                                           
115 Kafile daha Mısır’dan ayrılır ayrılmaz, 

öeteden babaları: “Şayet “bunadı” 

demezseniz, doğrusu ben Yusuf ’un 

2063Bunca yıllar âh çeküp 

kıldıñ figân    Ağlayuban 

kâmetin oldı kemân (64b) 

2064Didi ben anıñ kokusın 

aluram   

  Soñra size ben hikâyet kıluram 

2065Geçdi ol gün çün irişdi 

peyk-i hâs    Kaygudan 

göñülleri oldı halâs 

2066Kavmi ile Ya‘kûb oturmış 

idi    Yûsufa endîşesin 

kurmış idi 

2067Girdi Ken‘ân içine kâsîd 

hemân   

  Bir nidâ haykırdı kavme ol 

zamân 

2068Çağırup dir kim halâ’ik 

hâs-ı ‘âm   

kokusunu alıyorum.”dedi. (Yusuf 

Suresi  
116 . ayet)  
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  Yûsufı buldı bugün 

Ya‘kûb tamâm 2069 Ol üni 

Ya‘kûb işitdi kıldı âh   

  Bu ne gavgâdur didi kıldı 

penâh 

2070Didi kavmi bu beşâretdür 

meger    Yûsufı bulduk 

diyü geldi haber 

2071Didi ol dem ben size 

virdim haber   

  Siz sözime uymadıñız hîç 

meger 

Kâle elem ekul-leküm innî 
a’lemü mine’llâhi mâ lâ-
ta’lemûne117  

2072Geldi kâsid Ya‘kûbıñ aldı 

elin   

  Bundan öte didi sen egme 

bélin 

                                                           
117 [Yusuf]: “Ben sizin bilmediklerinizi 

Allah tarafından vahiy yoluyla 

bilirim, dememiş miydim?” dedi.  

2073Çün Yehûzâ yoldadur 

şimdi gelür    Yûsufı hod 

benden ol a’lâ bilür 

2074İşit imdi ol Yehûzâ 

n’eyledi   

  Gömlegi virdi Beşîre söyledi 

2075Biñ deve ile gelem git 

ilerü   

 Çün Beşîr girdi kapudan içerü 

2076Gömlegi sardı yüzine ol 

zamân    Rûşen olup 

gözleri gördi hemân 2077 

Ehl-i Ken‘ân çünki anı 

bildiler   

 Geldi Ya‘kûba beşâret kıldılar 

2078Nâgihân irdi Yehûzâ 

şâdumân    Bir deve 

yük buğda tökdi ol zamân 

(65a) 
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2079Ehli açlık ile buñalmış idi   

 Yok zahîre çâresiz 

kalmış idi 

2080Yûsufı işitdiler cümle 

kamu    Zâd zahîre 

unuduldı ey ‘amû 

2081Çün Yehûzâ geldi fi’l-hâl 

ilerü    Atasıyla oldı 

anda rû-be-rû 

2082Tâkati gitmiş iken buldı 

mecâl    Döndi Ya‘kûb 

oğlına kıldı su’âl 

2083Didi oğlum mâcerâyı 

söylegil    Yûsufıñ 

ahvâlini şerh eylegil 

2084Babamuz yâ dedemüz 

yolında mı    Yohsa 

Reyyânîlerin aynında mı 

2085Çünki Ya‘kûb işbu sözi 

söyledi  Pes Yehûzâ 

Yûsufı vasf eyledi 

2086Didi sen anuñ içün olma 

zelîl   

  Gitdigi yol şer‘-i İbrâhîm 

Halîl 

2087Bu haber Ya‘kûbı şâdân 

eyledi   

  Secde kıldı Şükr-i Yezdân 

eyledi 

2088Didi havfım andan idi ben 

za’îf   

  Oğlan idi Yûsufım ‘aklı nahîf 

2089Aldayuban yoldan atalar 

anı    Nefse uyup 

tamuda yana cânı 

2090Ayru düşüp birbirimiz 

görmeyek   

  Cennetiñ bâğında lâle 

dirmeyek 

2091Bunca yıllar kılduğum zâr 

[u] figân    Bu 

sebebden idi eylerdim 

nihân 



BAYBURTLU AĞLAR İRŞÂDÎ BABA 

    

- 468 - 

2092Şimdi şâ[d] olup işitdim 

ben anı    Öyle diniñ 

saklayan kişi kını 

2093Mâl-ı Kârûn olsa bizde ey 

‘amû    Arada dîn 

olmasa yok bil kamu 

2094Yalıñız dilde degil dîn ey 

ulu   

  Cümle hâlin dîn gerek ey 

bahtulu 

2095Bu yañadan diñle Yûsuf 

hâlini  Virdi kardaşlarına 

çok mâlını 

 (65b) 

2096Biñ deve yüki virüp buğda 

hemân    Ken’ân iline anı 

kıldı revân 

2097Döndi kardaşlarına ol 

söyledi   

  Sen kulak vir gör ki Yûsuf 

n’eyledi 

2098Didi Ken‘ân ehline taksîm 

idiñ   

  Sür‘at idüp turmayup tîzce 

gidiñ 

2099Ehliñiz ile gelin cümle 

tamâm    Biz görek 

n’eyler Hudâ-yı Lâ-

Yenâm 

2100Düzdiler Ya‘kûba bir 

hevdec ulu    Altun atlas 

ile üsti örtülü 

2101Beglerinden göndürüp ol 

iki mîr    İki biñ atlu koşup 

ol zerre şîr 

2102Urdılar tabl u ‘alem 

götürdiler    Çıkdı 

Ken‘ân iline yöneldiler 

2103Çünki Ken‘ân şehrine 

irişdiler    Geldi 

Ya‘kûba beşâret virdiler 

2104Ni‘meti hem mal 

getürdiler bile  Zad 

zahirenin hisabın kim bile 
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Kâlû yâ ebana’stağfir lena 
zunûbenâ inna künna 
hâti’îne118 

2105Geldiler atalarınıñ yanına   

  İşbu âyet nâzîl oldı şânına  

  

2106Nâlîş idüp didiler ki ey 

ata   

  Sâbıkâ biz eyledik size hatâ 

  

2107Yûsufı biz eyledik senden 

cüdâ   

  Pâdişâh kıldı anı Bârî Hudâ 

2108Sen bizim içün dile 

Hakdan meded   

  Yok şerîki oldur Allâhu’s-

Samed 

Kâle sevfe estağfirü-leküm 
Rabbî innehü hüve’l-Ğafûru’r-
Rahîmü119120 

                                                           
118 Evlatları ise şöyle dediler: “Ey bizim 

şefkatli babamız! Bizim 

günahlarımız için Allâh’tan mağfiret 

diler. Doğrusu biz günahkârız.” 

(Yusuf Suresi 97. ayet) 

2109Didi Ya‘kûb çün seher 

vakti ola    Hak 

Te‘âlâ suçuñızı afv eyle 

2110Destim açup Halıka 

yalvarayım    Hem dahi 

size helâllık vireyim 

(66a) 

2111Gördi Ya‘kûb Hâlıka 

hamd eyledi    Bu 

Yañadan diñle Yûsuf 

n’eyledi 

2112Babasınıñ vasf-ı hâlin 

söyledi    Geldi şâh 

katına ta‘rîf eyledi 

2113Kardaşını kavmini didi 

hemân   

 Mısr iline geldügin kıldı beyân 

119  O şöyle cevap verdi: “Sizin için 

Rabb’imden af dileyeceğim. 

Gerçekten ol Gafûr’dur, 

Rahîm’dir.” (Yusuf Suresi  
120 . ayet) 
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2114Pâdişâh ol demde pîr 

olmış idi    ‘Ömri 

anıñ âhire irmiş idi 

2115Yûsufa ısmarlamışdı 

saltanat   

  ‘Adli dâdı mâlı mülki 

memleket 

2116Bu haberden oldı cânı 

şâdumân   

  Yûsufa çok kıldı tahsîn ol 

zamân 

2117Didi Yûsuf atama karşu 

varam   

  Ol gelince lâ’ik olmaz ben 

turam 

2118Kavmi ile ol göçüp Mısra 

gelür    Saltanat tahtında 

ol bizi bilür 

2119Hem dahi kardaşlarım 

gelür bile  Şâyi’ oldı bu 

haber dilden dile 

2120Dilerim kim bî-hisâb 

leşker düzem    Hâk-ı 

pâyına gidüp yaşım süzem 

2121Pîr atadur destine almış 

teber   

  Hem nebîdür Hakdan ol virür 

haber 

2122Lâzım oldı ben gidem 

karşu aña    Çok 

du‘âlar eyleye ol pîr baña 

2123Pâdişâh Yûsufdan anı 

diñledi     Çün bu 

pendi Yûsufa ol söyledi 

2124Şâh didi kim bir sözüm 

vardur saña   

  Sen gidince pîr atañızdan 

yaña 

2125Babaña karşu gidince ey 

münîr    İnme atıñdan yire 

bedr-i münîr 
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2126Bir yire dirilse leşker bâ-

haşer    Pâdişâh olan 

çeker andan hazer 

2127Sen benim bu sözümi 

kılma ‘aceb   

 Şâhlıkından inmege olur 

sebeb 

2128Çün atandur ol kusûra 

kalmaz ol    Hîç saña 

buğzı ‘adâvet kılmaz ol 

2129Didi Yûsuf öyle olsun ol 

zamân   

Taşra geldi leşkerin düzdi 

hemân 

(66b) 

2130Döndi Yûsuf kırk biñ 

araldı hemân    Atası 

Ya‘kûbına oldı revân 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 

2131Bu kez Ya‘kûb gelüp 

Ken‘ân ilinden   

 Yehûzâdan haber aldı 

gülinden 

2132Gelüp mevce ki vuslat 

bahri daşdı    Muhabbet 

deryâsı başından aşdı 

2133Çü yitmiş ev idi kavm [ü] 

kabîle    Kamu hicret 

idüben geldi bile 

2134Gözi kaldı anıñ Mısrıñ 

yolında    Oğulları 

döner sağı solunda 

2135İki günlük yolı bir gün 

alurlar   

  Gice gündüz idüp sür‘at 

giderler 

2136Velî Yûsuf dahi çıkdı 

Mısırdan   

  Te‘âlâ’llâh beyân idüp bu 

sırdan 

2137Resûline bu âyet oldı 

nâzîl   Murâdına kılup 

Ya‘kûbı nâ’il 
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Verefe’a ebeyhi ‘ale’l-‘arşi ve 
herrûlehü seceden ve kâle yâ 
ebeti hâza te’vîlü rü’yâye121 

2138Dahi Yûsuf aña karşu 

giderdi    Bu sözi 

kalbi ile fikr iderdi 

2139İki endîşe kalbine gelürdi   

  Atasına katı hürmet kılardı 

2140Biri oldur didi ben atdan 

inem   

  Atam karşusına pervâne 

dönem 

2141Velâkin şâh baña kıldı bu 

pendi    Alup halvet yire 

vasf itdi kendi 

2142Atamıñ hâtırı kalur mı 

bilmem   

  Kalursa ger iki dâreynde 

gülmem 

                                                           
121 Annesi ile babasını yanına oturttu. 

Hepsi onun önünde saygı ile 

eğildiler. Yusuf: “Babacığım, işte 

2143Açup destin du‘â kıldı 

Hudâya    Didi yâ 

Rab ‘ayân it bu gedâya 

2144Bu yolın kankısına ben 

gideyim    Dahi 

bilmem aña dermân 

ideyim 

(67a) 

2145Tevekkül tam idüp anda 

özüni   

 Gelüp ilhâm alup uyku gözüni 

2146Gelüp tîz bir kişi virdi 

selâmı    İdüp Yûsuf ile bir 

hoş kelâmı 

2147Didi ulu söziñ itmek 

gerekdür    Ataña at 

ile gitmek gerekdür 

2148Ulu sözi tutan olur ulu ol   

  Murâdı ne ise âhir bulur ol 

küçükken gördüğüm rüyanın 

tabiri!” dedi. (Yusuf Suresi 100. 

ayetten) 
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2149Ki zîrâ sen şehiñ fevkinde 

isin    Sadâret sadrınıñ 

tahtında isin 

2150Bugün şâyed ki sen insen 

atından    Olursın 

dûr sadâretin katından 

2151Şahıñ toğrı sözi bu dem 

kabûl it    Nâsın 

râhatlıgı içün hamûl it 

2152Hemân Yûsuf bilüp 

cândan uyandı    Bu 

sözi gûş idüben ‘aklı 

kandı 

2153Çeküp taburını oldı 

revâne   

Sadâlar hây [u] huy toldı 

cihâne 

2154Ki zîrâ gitmiş idi kırk biñ 

atlu    Bölük bölük 

giderler iki katlu 

2155Semâya çıkdı at insân 

avâzı   

 Sadâlar cem‘ olup tutdı Hicâzı 

2156Nice begler giderdi bile 

karşu    Açıldı lâleler 

bizendi çarşu 

2157Bu kez Ya‘kûb çıkup 

Ken‘ân yolından   

 Oğulları döner sağı 

solından  

2158Görüben Yûsufı at 

oynadurlar    Cihânı 

na‘ralardan kaynadurlar 

2159Kamu ehli ‘ayâl ile 

gelürler   

  Yûsuf karşu çıkup anı bilürler 

2160Didiler Ya‘kûba göründi 

Yûsuf   

  Sakın ‘ışkı içün çekme te’essüf 

2161Velî gâyet hisâbsız leşkeri 

var    Mısır ülkesiniñ 

çok kişveri var 

2162İşitdi çün bu sözi pîr-i 

Ken‘ân   
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  Sevinüp eyledi ol Şükr-i 

Yezdân 

2163[Karî]b oldı biri birine 

anlar   

Sevinmekden tolar gözine 

kanlar 

(67b) 

2164Gelüp leşker hemân 

Ya‘kûbı gördi   

 Çekildi cümlesi ayruca 

turdı 

2165Ki ya‘ni Ülkere Yıldız 

kavışur    Yûsuf 

Ya‘kûb ile nice görişür 

2166Açup Yûsuf nikâbını 

yüzinden   

  Kamu halkıñ akup yaşı 

gözinden  

2167Gören gözler anı ol gün 

kamaşdı    İkisi 

birbirine hem yanaşdı 

2168Melâ’ikler dahi çün turdı 

seyre    İki hasret biri 

birini göre 

2169Didiler bunca yıllar pîr-i 

Ken‘ân    Akardı 

gözlerinden yaş ile kan 

2170Hudâ emr eyleyüp gidüp 

görüşdi    Güneş 

sankim gurûbına irişdi 

2171Ey İrşâdî kasîr eyle 

kelâmı    Gelüp Ya‘kûb 

aña virdi selâmı 

2172Devesinden inüp yirler 

yüzine    Sevinmekden 

tolar yaşı gözine 

2173Gelüp Yûsuf atasıyla 

kavuşdı   

Uçup gam kuşı bir yana 

savuşdı 

2174Kasâvet kârubânı çün 

çekildi    Örüturup Yûsuf 

atdan egildi 
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2175Açup destin aña Ya‘kûb 

sarıldı   

  Sanasın bir ulu dîvân kuruldı 

  

 Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün  

2176Oğlı ile atası görüşdiler   

  Birbirine yüzlerin sürüşdiler 

2177Ol halâ’ik diler idi irmege   

  Ya‘kûbıñ nûrlu cemâlin 

görmege 

2178Yûsuf ile gelmiş ‘asker 

çok idi   Âdemiñ ol gün 

hisâbı yok idi 

2179Girdiler çün Mısra 

ta‘zîmât ile    Kimi nâka 

ile kimi at ile 

2180Döşediler Ya‘kûba bir 

hûb sarây    Girdi anıñ 

içine ol nûrlu ay 

(68a) 

2181Atasınıñ hâtırıñ aldı ele   

  Hâlasınıñ hâlini sordı bile 

2182Tîb idüp hâtırlarıñ kaşı 

hilâl   

Döndi Ya‘kûb Yûsufa 

kıldı su’âl 

2183Söyle sâbık hâliñi sen ey 

püser   

  Düşdüginden ol kuyuya vir 

haber 

2184Didi Yûsuf anları sorma 

baña   

  Söylesem ol tan gelür şimdi 

saña 

2185Geçdi ol şeb irte oldı hâss 

u ‘âm    Ya‘kûbı görmege 

geldiler tamâm 

2186Şâh-ı Reyyân ol dahi 

geldi göre   

  Tañrınıñ hikmetleriñ andan 

sora  

2187Yûsuf ile geldi girdi içerü   

 Oldılar Ya‘kûb ile hem 

rû-be-rû 



BAYBURTLU AĞLAR İRŞÂDÎ BABA 

    

- 476 - 

2188Didi ey pîr-i ‘azîz hem 

mâh-ı rû    İşbu 

oğlanlar seniñ midür 

kamu 

2189Râzıyam ben Yûsufından 

ey ulu    Çok hayâ ehlidür 

yüzi sulu 

2190Hizmetinden hîç turup 

usanmadım    Ben dahi 

oğlıña kemlik sanmadım 

2191Didi Ya‘kûb anı sen bil 

Tañrıdan    Hayrı 

şerri bilmegil sen 

gayrıdan 

2192Gökde yıldız şems ile mâh 

eyledi  Mısr iline ol seni 

şâh eyledi 

2193Mâl u mülki virdi devlet 

saltanat    Zîr-i 

destiñe girüpdür 

memleket 

2194Olmış iken evveliñ 

m[u]rdâr menî   

 Mısra mâlik eyledi 

Mevlâ seni 

2195Andan özge gayrı yokdur 

bir İlâh    Yirde 

gökde birdürür ol pâdişâh 

2196Hîç bir ‘âlem yok iken ol 

var idi    Evveli yok bir 

Ganî Settâr idi 

2197Pîrligime hürmet eyle ey 

ulu    Hak katında 

olasın yüzi sulu 

2198Çün egilüp kâmetin oldı 

kemân    Hâlıkıñ birligine 

eyle îmân 

2199Hem beni sen kıl 

peygamber ey azîz    Gıll 

[u] kinden kalbiñi eyle 

temîz 

(68b) 

2200Kaldurup parmakını kıldı 

îmân    Rahmetine 

Hâlıkın kıldı gümân 
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2201Bildi ol Mevlâyı tevhîd 

eyledi   

Tañrı birdür sen nebisin 

söyledi 

2202Şâhıñ etbâ‘ı dahi geldi 

bile   

  Sun‘-ı sâni‘ hikmetini kim bile 

2203Çün bu işden oldı Ya‘kûb 

şâdumân    Geçdi 

anıñ üzerine bir zamân 

2204Yûsuf ile kaldı Ya‘kûb 

yiddi yıl   

  Sürdi yüz kırk yiddi yaşı anı 

bil 

2205Geldi anıñ va‘desi oldı 

tamâm    Yûsufı 

kıldı vasî ol gün îmâm 

2206Didi oğlum çünki ben 

medfûn olam    Emr-i 

Hakdan gerçi geldi ne 

kılam  

2207Sen benim bu pendimi 

eyle kabûl    Ben seniñ 

çok mihnetiñ çekdim   

  oğul  

2208Bir deveye sen beni 

bindüresin    Tâbûtıyla 

Ken’âna göndüresin 

2209Şâm turâbında varup 

maksûd bulam   

 Atam İshâkıñ yanında 

defn olam 

2210Gitdi Ya‘kûb bu cihânı 

bildi fân    Hak 

Te‘âlâ hazretine virdi cân 

2211Geçdi Yûsuf bu cihândan 

oldı vâz  Ellerini kaldurup 

itdi niyâz 

2212Hâlini Mevlâsına ‘arz 

eyledi    Nâlîş idüp bu 

kelâmı söyledi 
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Rabbi kad-âteynâ mine’l-mülki 
ve ‘allemtenî min-te’vîli’l-
ehâdİysi122 

2213Didi yâ Rab saltanat 

virdiñ baña   

  Bu cihândan el çeküp geldim 

saña 

2214Hem dahi düş ta‘biriñ 

virdiñ baña   

  Fazl [u] lutfıñdan ‘atâ kıldıñ 

baña 

Fâtire’s-semâvâti ve’l-erdi 

ente veliyyî fî’d-deyna ve’l-

âhireti teveffenî müslimen123 

(69a) 

2215Var idüpsin gökleri hem 

yirleri   

                                                           
122 “Ya Rabbi! Sen bana iktidar ve 

hâkimiyet verdin. Kutsal metinleri 

ve rüyaları yorumlama ilmini 

öğrettin!”  

(Yusuf Suresi 101. ayetten) 

  Tâc [ü] tahtı terk idüp 

döndüm beri 2216 Eyle İslâm 

yolı ile mât beni    Zümre-i 

sâlihlere sen kat beni 

2217Tâc [ü] tahtı terk idüp 

bildi ‘abes    Ahret 

menzîline kıldı heves 

2218Ol dahi gitdi cihândan 

turmadı   

  ‘Âkil olan bunda mesken 

kurmadı 

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 

2219Tamâm oldı bu kıssa çün 

burada   

  Biraz sözler velî kaldı arada 

   

  

123 “Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada 

da, ahrette de Mevlam, yardımcım  

Sen’sin! Beni müslüman olarak öldür 

ve beni iyilerin arasına ilhak eyle!” 

(Yusuf  

Suresi 101. ayetten) 
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2220‘Akıl sâhiblerine oldı 

‘ibret    Olup tecrîd 

cihandan ide nefret 

2221Cihân handur gelenler 

oldı mihmân    Pîre gence 

amân virmez olur fân 

2222Neler gitdi neler geçdi bu 

ilden   

  Ki her kişi halâs olmaz bu 

yilden 

2223Aña yelken direk aslâ 

tayanmaz   

  Niçün kul hâb-ı gafletden 

uyanmaz 

2224Cihân fânî saña mülk ola 

sanma   

 ‘İbâdet lezzetinden hîç usanma 

2225Ki nâdân ehline virme 

selâmı    Otur sâlihler ile 

kıl kelâmı 

2226Seriñ virme sakın nâdân 

eline    Olup nâdim 

düşersin nâs diline 
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