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T A'iB VE YÜSUF U ZÜLEYHA'SI 

Göniil AYAN 

Türk Edebiyatı'nda Ta'ib mahlasını kullanan hayli şair vardır. Kaynak-. 
larda adları geçen bu şairterin hayatl~n, edebt kişilikleri ve edebt eserleri 
üzerinde fazla durulmamıştır. Hiç şüphesiz Ta'ib'ler arasında en meşhuru Os
man-zade Kadı Ahmed Ta' ib Efendi' diİ-. ı 

özel kitaplığımızda, Ta' ib m~lasını kullanan bir ş3.irin Yusuf u Züleyha 
mesnevisi bulunmaktadır. Yıllardan beri eser üzerinde çalışmayı tasarlarruş ve 
nihayet bu mesnevinin transkripsiyonlu bir metnini hazırlamış bulunuyoruz. 
Kaynaklarda, Ta' ib' lerden hiç birisinin Yusuf u Züleyha kıssasını yazdıklan na 
dair kayda rastlayarnıyoruz. Elimizdeki Yusuf u Züleyha mesnevisinde Ta' ib, 
yeri geldikçe mahlasını kullanmakta fakat kendisi hakkında bilgi vermem~kte
dir. Bu itibarla eserd~n yazarına dair bilgi edinmek mümkün ola~amaktadır. 

Bizim edebiyanınızda Yusuf u Züleyha mesnevisini yazan ve bu vadide 
kendisini deneyen pek çok şair bulunmaktadır. Ta'ib de bunlardan birisidir. 

' . 
Burada sözünü .edeceğimiz Yusuf u Z~leyha yazması, Diyar~akır'da eli

mize geçmişti~. Ketebe kaydında eserin istinsah tarihi H. 1288 (1871), istinsah 
edeni de Seyyid Muh~mmed Hamdi''dir. Müstensih kendisini Hasan Hüsni'nin 
öğrencisi, babasını da Hacı Davud-zade Muhammed Tahir olarak bildirmekte,. 

Na'il TUMAN, Tuhfe-i Na'ilt (Milli Kütüphane'deki nüsha)'de Ta'ib mahlaslı şmrlerin 
sayısını 12 olarak tesbil ederken, Agah Sırrı LEVEND. Türk EdebiyatJ Tarihi (Ankara, 
Türk Tarih Kurumu Basımevi 1973)'nde bu sayıyı 18'e ç ıkarmakıadır. Bunlar: Ta'ib, 
Ta'ib Abbas, Ta'ib (Acem Paşa), Ta'ib Ahmed, Ta'ib (Ahmed Ta'ib Osman-zade), Ta'ib 
Cabi-zade, Ta'ib Çelebi, Ta'ib (Derviş), Ta'ib ibrahim, Ta'ib ismail, Ta'ib (istanbullu), 
Ta'ib (Katib), Ta'ib (Kör Müftü), Ta'ib Mehmed, Ta'ib Mehmed Gedayi, Ta'ib Mustafa, 
Ta'ib Ömer, Ta'ib Ömer Çelebi'dir. 

OSMANLI ARAŞTIRMALARI, XXVI (2005). 
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dir.2 Yazıldığı yer hakkında her hangi bir kayda rastlanmamaktadır. Yazmanın 
bulunduğu yer Diyarbakır olunca, Diyarbakır'lı şairlerin bir araya getirildiği 
Tezkire-i Şuara-yı Am.id'i bu maksatla incelemek gerekmiştir.3 Nitekim Ali 
Emin Efendi'nin eserine aldığı şairlerden Ta'ib'in asıl adının Muhammed 
(Mehmed) Tahir olduğu görülmilştür.4 

İstinsah kaydında kendisini Seyyid Muhammed Harndi olarak takdim 
eden hattatın babasının adı Muhammed Tahir' dir. Yusuf u Züleyha mesnevisini 
yazan şamn ra· ib malılasını kullanması, eserin Diyarbakır' da ele geçmesi, adı 
Mehmed (Muhammed) Tahir olan ve Ta' ib mahlası nı kullanan bir şamn doğum 
yılının istinsah tarihi ile yakınlık göstermesi gibi mülahazalarla; bilim dünya
rmza tanıtmaya çalışacağımız Yusuf u Züleyha mesnevisini, adı Mehmed Tahir 
olan Diyarbakır' lı Ta' ib' in kaleme aldıgım düşünmekteyiz. 

' Burada gözden uzak tutulması mümkün olmayan bir hususa parmak bas-
madan geçemeyiz! Müstensih Seyyid Muhammed Hamdt, lakaplarının Hacı 
Davud-zade olduğunu söylemektedir. Şimdilik bu aynntıyı açıklamaya imkan 
bulamıyoruz. 

TA'İB 'İN HAYATI 

Ta'ib'in adı: Mehmed Tahir'dir. 1204 (1 789) yılında doğmuştur. Babası 
'Mehm~d Remzi (1170-1227 1 1756-1812) yıllan arasında yaşamış, ilimle meş
gul olmuş ve Rernzt mahlasıyla bir divan teşkil edecek kadar ş~ir yazmıştır. s 

Ta'ib Mehmed .Tahir, çocukluğunda, babasının himayesinde gece, gün
düz ilirole meşgul olmuştur. Musikide istidat sahibidir. Hoş sohbet ve nükte
danlığından dolayı, Diyarbakır'ın ileri gelenlerinin mecli~lerinde aranan kimse
dir. Babasının ölümünden sonra hayli zaman yalnız Yıtşamış, evlat sahibi olma 
arzusuyla 60 yaşlarında Hatice İffet ve Rabile Sım hanunların yardımlanyla 
evlenrniştir. 

Babasından kalan mirasla kıt kanaat geçinmiş, 1249 (1833) tarihlerinde 
sıkıntısı artınca, bazı dostlarının aracılığıyla Damgahane katipliğine tayin 

2 Ta'ib, Yusuf u Züleyha, 76b (Özel ktiıüphanemizdeki nUsha). 
3 Ali Emiri, Tezkire-i Şuarô-yı Amid, İstanbul Arnidi Matbaası, 1327, s. 411. 
4 a.y. 
5 a.g. e., s. 121. 
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edilmişse de kabul edilmemiştir. Sonralan Diyarbakır'ın C3ıni-i Kebtr mahalle
sinde bir mektupçu dük.kfuu açarak geliriyle geçimini ternin etmeye çalışmıştır. 

Ta.'ib'in babası Mehmed Remzt Efendi, KeteneHer çarşısmdaki ketenierin 
ölçümünü elinde bulundurduğundan · vefatım haber alan Ta'ib'in: "Herkesin pe
deri eviadına emlak ve aka:r bırakır öyle gider. Bizim peder ise bir arşın bırakıp 
gitti ! dedigi. duyulmuştur. 

Ta'ib, 1274 (1857) yılında ölmüş ve Rum Kapısı dışındaki mezarlıkta 
babasının kabri yanında defnedilmiştir. · 

Ta'ib'in, bir kaç yüz şairin eserlerinin yer aldığı bir "şiir mecmuası" 
bıraktığı anlaşılmaktadır. Kendi el yazıs1yla olan nüshasının, oğlu Abdtilva
hap Vehbi Efendi'de bulunduğunu, Ali Emiri haber vermektedir.6 Tezkire-i 
Şu'ara-yı Amid'in hazırlanması sırasında bu mecmuadan hayli istifade ettiğini, 
müellifi bildirmektedir. 

Ta'ib'in ve babası Mehmed Remzi Efendi'nin adı geçen mecmuada bir 
hayli eserinin münderic olduğunu, yine Ali Erniri kayd etmektedir. Şiirlerinden 
çoğunun şarkılardan ibaret olduğu bildirilen Ta'ib'in bir gazeli örnek olarak 
verilmiştir. Bu g~el şudur: 

N [ız ü ~stiğn.ti iden !Jliblarda şahım var benim 
l:lasret ile dem-be-dem bu dilde iilıını var benim 

Başlarını her şubJ:ı. u şiim efgiina ciiniin gfiş. idüp 

Aiilasm kim fir/sat ile iih u viikım var benim 

Serv-Jsadd bir şfveli malıbabdur kim miş li yok 
Heft kişverde bulunmaz nıişli nıiilıım var benim 

'Aklımı dfviiııe itmiş Leylf-i gfsUları 

N'eyleyem 'tilemde bir balzt-ı siytilıım var benim 

(Ta 'ibti) Jırşat bulunca rn-be-ra ol dil-bere 

H tilini 'ari eyledi kim ne giiniihım var benim 

Şarkı ve gazelleri bulunduğu bildirile~ Ta'ib'in bir de Yusuf ıi Züleyha 
mesnevisi yazdığı anlaşılmaktadır. Elimizdeki Yusuf u Züleyha yazması ile 

6 a.g.e, s. 123. 
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Türk Edebiyatında "Yusuf u Züleyha" hikayesini işleyen şliirler arasında Diyar
bakır'lı Ta'ib'i de saymak gerekecektir. 

TA'İB'İN YUSUF u ZÜLEYHASI 

Özel kitaplığımızdak.i bu eser, yıpranmış ve koyu gri bez ciltle kaplıdır. 
243 x 163 (185 x 110) mm. ebadındadır. 76 yk. olan yazmanın her sahifesinde 
çift sütun ü.zerine 17 beyit bulunmaktadır. Harekeli nesilıle yazı lmıştır. Başı : 

Besıneleden sonra 

Sonu: 

Ki Bi'smi'lliih ola iş ibtidiisı 
Anın 'avmyla olur iııtihiisı 
Ezel g,atı sıfatıyla mükemmel 
Olur ıiikir olana ism-i ewel 

Ger dilerse11 diireynde fevz ii neciit 
Vir Mu bammed Muşrafoya şalaviit 

Müstensihi: Seyyid Muhammed Harndi olup 17 Muharrem 1288 ( 17 Mart 
187l)'de yazılmıştır. Ta'ib'in Yusuf u Züleyha'sı 2488 bey ittir. Hikaye kısım

larında genellikle: Mefa'Jiün Mefa'tlün Fecülün ve Fa'iHitün Fa'ilatün Fa'ilün 
kalıpları kullanılmıştır. Şilirio mahlası, vezin gereği Ta.'ibi de olur. 

36 beyitlik münacatta Ta'ib, hamd ü senadan sonra, yazmaya başladığı 
eseri tamamiayabilmesi için Allah'tan yardım ister. Kendisinden önce bu kıs
sayı yazanları, isim zikretmeden "kamiller" olarak niteler. Onların izinde yürü
yeceğini söyler. Atasını, anasını ve kendisini bu kıssayı yazmaya teşvik eden 
zatı anarak, duada bulunur. Yusuf suresinin i ndiriliş .sebebini bir gazelle açık
lar. Bu şekilde şaire, hikaye kahramanlarının çeşitli vesilelerle söyledikleri ga
zel sayısı 28'e, murabba sayısı da 4'e ulaşı r. Gazellerden 12'si Ta.'ib, 3'ü Hz. 
Yakub, 4'ü Hz. Yusuf, 8'i Zeliha, l'i de Beşir'in annesi tarafından söylenmek
tedir. 4 murabbam 2'si Hz. Yasufa, 2'si de Zeliha'ya aittir. Mesnevi arasına 
sıkıştırılan bu şiirlerin başlıkları yoktur. Şiirlerin muhtevasından, kimler 
tarafından ve ne maksatla söylendikleri anlaşılmaktadu.7 

7 Bu gazellerden UçUnü ve "AII":'ı redifli bir munacau:ın beş bcyU yayııniayan H1llide 
Cemile Dolu, "Afyonkarahisar Iş Bankası MüdUrU Fahri Bilge'nin Kayseri'de buldugu 
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Ta.'ib'e göre Yusuf u Züleyha hikayesi şöyledir: Yfisufun babası Yakub, 
dedesi İshak'tır. İshak da İbrahim'in oğludur. İbrahim'in diğer oğlu İsmail'dir. 
Hz. Muhammed (s. a. s.) İsmail soyundan gelmiştir. Hz. İshak'ın Ası ve Ya
kub adlı iki oğlu vardır. Yakub'u annesi, Asi'yi d~ babası çok sever. Allah'tan 
gelen nidaya göre: İshak ~angi oğluna dQa ederse, peygamberlik onun soyun
dan gelecektir. Annesiilin araya girmesiyle Yakub'u ~sı san~p ona dua eder. 
Anne Yakub'un başına bir felaket gelmesin diye onu Bahreyn'deki akraba
larının yanına gönderir. 

· Hz. Ya.kub evlenir. Oğullannın en güzeli Yusuftur. Yusuf gördüğü 
rüyayı babasına tabir ettirir. Buna göre, güneş ile ·ay, Yusufun anası ile ba
basıdır. Onbir yıldız da kardeşleridir. Bunlann hepsi ona tabi olacaklardır. Ba
bası, oğluna: Bu güzel rüyayı, kardeşlerine söylememesini tenbih eder. Fakat 
Şem'fin'un annesi, bu rüyayı duyarak, diğer kardeşlere haber vermiştir. Kar
deşler, şeytanında fitnesiyle Yfisufu öldürmeyi tasarlayarak, oynamak ve gez
mek bahanesiyle babalanndan izin alıp onunla kırlara çıkarlar. Yolda Yusufa 
hayli eziyet ederler. Aç bırakırlar. Yahuda, Yusufun öldürülmesine karşı çıka
rak, kuyuya atmalarını söyler. Bunun Uzerine Yusuf kuyuya atılır. Allah'ın 
emriyle Cebrail, Yfisufa yardım ederek bir taş üzerine oturtup "hülle" giydirip, 
yiyecek getirir. Cebrail gittikten sonra, 204 yıldan beri kuyuda, Cebrail'in 
getirdiği "nar"ı yiyerek Yusufu bekleyen Hud Peygamber, YOsufu görüp 
konuşarak canını Hakk'a teslim eder. 

Diğer taraftan Yusufun kardeşleri, boğazladıklan bir koyunun kanını 
onun gömleği ne bulayarak, babalanna: "Yusuf u kurt yedi", derler. Hz. Yakub 
çok tizültir, ağlar, sızlar. Oğullannın "Yusufu yiyen kurt" diye gösterdikleri 
kurt, Allah'ın takdiriyle dile gelerek: "Kendilerine enbiya etinin haram kılındı
ğını .. " söyler. Bu arada Allah'tan Yakub'a: "Sen oğlunu bana ısmarlamadın, 
kardeşlerine ısmarladın, bana ısmarlasaydın ben onu korurdum" diye nida ge
lir. Kardeşlerden YahUda, gizlice kuyu başına vararak, Yusufun halini sor
maktadır. 

nüshadan Prof. Dr. Ertaylan'nın aldığı notlara dayanarak, Gaıib (Karib) mahlash bir şairin 
yazdığı YQsuf u Züleyha'dan söz etmektedir. ("YQsuf Hikayesi Hakkında Birkaç Söz ve 
Bazı Türkçe Nushalan," iüEFTiirk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İstanbul c. IV, s. 4 (1952): 
419-45. 
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Mısır padişahı Malik, gördüğü rüya üzerine, çeşitli kumaşlar alarak, Ke
nan ilindeki kuyunun başına gelir. Beşir'in sarkıttığı ipe, Cebrail'in isteğiyle 
Yiisuf tutunarak çıkar. 

Yiisufun güzelliği karşısında herkes kendini kaybeder. Yiisufun 
kardeşleri çıkagelir. "Kulumuzdur" diyerek onu 17 kalp akçeye Malik'e satar
lar. Kervan Mısır'a yönelir. Yolda anasının mezarı yanından geçerken, Yusuf 
başından geçenleri dile getirir. Kabirden "Sabret" nidası duyulur. Yolculuk es
nasında Yusufa kötü davranan fellahın yüzünden kervan sele kapılır. Malik, 
aralanndaki suç işieyenin tevbe etmesi gerektiğini söyler. Fellah, Yusuftan 
bağışlanmasını ister. O da kabul edince yağmur durur, kervan onun emrine 
verilir. Beşam şehrinden geçerlerken, yusuf tarafından uyanlan halk, putlan 
kırarak mürnin olur. Trablus şehrinde d\ balkın çoğu imana gelir. Bu sırada 
Kars ilinin padişabı, gördüğü rüya ile, Yusufu karşılamaya çıkar. Onu putha
nesine götürür. Yusufu gören J?Ut parçalanınca, padişah da iman eder. Padişa
hın ikram ettiği süt ve pirinçten ibaret yiyeceği herkes yer, yine de bitmez. 
Padişab Yüsufu Malik'ten almak isteyince, Yiisuf yüzünü açıp onları şaşkına 
çevirir. Kervan yoluna devam etme imkanı bulur. Ama Yusuf yine güzelliğin
den dolayı gurura kapıldığından, başka bir şehre ulaştıklarında kimse onun 
farkına varmaz. Hatasını aniayarak tevbe eder. 

Yusuf, Nil kenarına gelince, bir buluta bürünerek, yıkanmak üzere suya 
girer. Balıklar padişabı, bir oğlu olması için, onun yardırnını ister. O da dua 
eder. Balık padişabının iki oğlu olur. Bunlardan birisi, Hz. Yunus'u yutan, 
diğeri ise Hz. Süleyman'ın yiizllğünü yutan balıktır! 

Yusufun Mısır'a gelişini canlı cansız bütün varlıklar sevinçle karşılarlar. 
Malik, on gün süreyle, bir altın karşılığı Yiisufu halka göstererek, günde 
600.000 altın kazanır. Sonra da onu satılığa çıkarır. 

*** 
Mağrip şahının kızı Zeliha, iki defa rüyasında Yusufu görür. Rüyalarını 

babasına anlatır. Yemeden içmeden kesilir. Bir yıl sonra üçüncü bir rüya ile 
Yusufun Mısır padişahı olduğunu öğrenir. Zeliha'yı istemeye gelenler geri 
gönderilerek, Mısır padişahına haber yo11anır. Padişah, Zeliba ile evlenmeyi 
sevinçle kabul eder. Kırk gün düğün yapılır, ziyafetler verilir. Gerdekte, Mısır 
padişahının rüyasında gördüğü kişi olmadığını aniayarak üzüntüye kapılan 
Zeliha'ya Allah yardım eder. Bir peri ile sultan gerdeğe girer. Zeliha, rüyasında 
gördüğü Yusufu araştırmaktadır. 
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Münadiler, "bir güzel'in satışını duyıırıınca, pencereden dışarıyı gözle
yen Zeliha, rüyasındaki Yı1sufu tanıyarak, kendisini aşağı atmak isterse de ca
riyeler engel olur. Bütün Mısır halkı, zengini fakiri yaşlısı genci, Yusufa talip 
olurlar. Ama sultan, hazinesini boşaltarak onu satın alır. Allah'ın hikmetiyle, 
hazinenin tekrar doldu.ğunu hayretle görür. Zeliha da Yı1sufun satın alınışına 
çok sevinir. Ona elbiseler giydirerek, güzelliği karşısında kanlı gözyaşları 
döker. Puta yalvarır. Put dile gelerek: "Acele etme, Yusuf senindir!" der ve 
parçalanır. Zeliha, bu putun kırıldığını sultanın duymaması için Yusuftan 
yardım ister. Yusufun duasıyla Allah, putları bütün yapar. Zeliha, Yfisufa 
olan aşkını ve vuslat isteğini belirtir, Yusuf ona uymaz. Bunun üzerine onu iki 
yıl, b~çede çalışmaya gönderir. Bu arada tekrar vuslat isteğinde bulunan Zeli
ha'ya, Yusuf karşı koyar. Zeliha hastalanır. Doktor hastalığın, aşk hastalığı 
olduğunu söyler. Sultan üzülür. Dayesinin tavsiyesiyle Zeliha, sultana muhte
şem bir saray inşa ettirir. Saraya çağrılan Yfisuf, dayenin zoruyla içeri alınır. 
Yusufla yalnız kalan Zeliha, vuslat teklifini telcrarlar. Yalvarır. Ayaklarına 
kapanır. Yalvarış günlerce sürer. Yusuf bir ara şeytanın etkisiyle nefsine uya
cakken Hak Teala, Cebrail vasıtasıyla onu bu tuzaktan kurtarır. Yusuf kapıları 
kırıp kaçarken, elbisesinin bir parçası Zeliha'nın elinde kalır. Hıncını alama
yan Zeliha, Yusufa iftirada bulunur. Saldırıya uğradığını söyler. Ra'ile'nin iki 
aylık çocuğu, Allah'ın izniyle: "Gammazlık edemem, gömleğin yırtığı önde ise 
suçlu Yusuf, arkada ise Zeliha'dır!" der. Sultan, gerçeği anlar. Zeliha'nın rezil 
olmaması için ifşa etmez. Zeliha ise vuslatta ısrar eder. Bu hadise Mısır kadın
ları arasında yayılır. Zeliha'yı ayıplarlar. O da onları saraya davet ederek, elle
rine birerturunçile bıçak verir. Bu arada Yusufu gösterir. O zaman kadınlar 
turunç yerine ellerini_ doğrarlar ve kendilerinden geçerler. Zeliha, vuslat teklif
lerini tekrar redded~n Yusufu, sultana şikayet ederek zindana attırır. Yusuf, 
zindanda haline şükreder. Bu durum Hak TeMa'yı memnun ettiği için Cebrail'i, 
Yusufu teseliiye gönderir. Cebrail, Yusufun ağzına bir altın koyarak, rüya 
tabirini öğretir. 

Sultan hastalanarak ölür ve yerine kardeşi Reyyan geçer. Yeni sultanın 
düşmanları, ekmekçi ve şerbetçi vasıtasıyla ona suikast hazırlarlar. Olayın· 

farkına varan sultan, onları zindana atar. YO.sufu çok özleyen Zeliha, zaman 
zaman gizlice onu görmeye gider. YOsufu seccade üzerinde, Allah'ın kelanunı 
okurken ve nurlar içinde görür. 
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Ekmekçi ile şerbetçinin rüyalannı tabir eden Yusuf, şerbetçinin zindandan 
kurtulup nimete kavuşacağını, ekrnekçinin de asılacağını söyler. Tabirleri 
gerçekleşir, Yusuf'un zindandan kurtulan şerbetçiye, kendisini unutmamasını 
söylemesi Cenab-ı Hakk'ın boşuna gitmez. Cebrail vasıtasıyla, zindanda kalma 
süresinin yedi yıl daha uzatıldığı haber verilir. Zira rnahluktan yardım isteyen 
mahrum kalır. Yusuf tevbe eder. Zindanın kapısına gelen deveci ile konuşur. 
Deveciye bileziğini vererek: Kenan iline dönmesini, zindandaki bir garibin 
selamını Yakub'a iletmesini ister. Deveci, yüzil örtülü olduğu için görmediği 
garibin selamını söyleyince, Yakub dua eder. 

Yedi yıl sonra Yusuf, zindandan kurtarınası için Cenab-ı Hakk'a yal
varır. Cebrail gelerek, Cenab-ı Hakk'ın onu Mısır sultanlığı ile şerefle.ndir

diğini, haber verir. 

Mısır sultanııun. "yedi semiz sığınn yedi zayıf sığır tarafından yendiği" 
şeklindeki rüyasını kimse tabir edemez. Şerbetçi, padişaha, Yusuftan bahse
der. Yusuf, rüyayı, yedi yıl bolluk, ardından da yedi yıl kıtlık olacağı şeklinde 
yorumlar. Yusuf, zindandan çıkarılır. Ata bindirilerek saraya getirilir. Padişa
hin yetmiş dil bilmesine karşılık Yusuf, yetmiş iki dil bilir ve rüyayı tekrar tabir 
ederek, padişaha yol gösterir. Padişah, Yılsufu hazinedar eder. Yüzüğünü ve 
tacını vererek bir yıl sonra ona bir saray yaptırır. Yusuf, Allah'ın izniyle, tahta 
oturur. Otuz yaşına gelen Yusuf, Mısır'ı adaletle idare eder. Bolluk yıllannda 
an barları buğdaylarla dolduracak, kıtlık yıllarına hazırlık yapar. 

Hakk'ın izniyle, Ra'ile'nin iki ayhkken kendini Zeliha'nın iftirasından 
kurtaran çocuğunu, vezir tayin eder. Zeliha ise ağlamaktan ve üzüntüden 
yaşlanmıştır. Yilsufun yolu üzerine bir ev yaptırarak, onun ayak tıpırtısını 
işitmek ister. Yusuf'a sesleornek isterse de Yusuf onu tanıyamaz . . Zeliha, o 
güne kadar inandığı putu kırar. Allah'a yönelir ve iman eder. Yilsufa olan 
aşkını, onun kamçısını ağzına alıp "ahıyla" yakarak ispatlar. İman eden, 
aşkında böyle samimi olan Zeliha'yı, ısrarla. evlenİneye razı eden Yusuf, sa
rayın kapısında "İsm-i A'zarn"i okuyarak; onur\. eski güzelliğine kavuşmasını 
sağlar. Gerdekte, Zeliha'nın bekareti karşısında şaşıran YOsufa, Zeliha, Al
lah'ın kendisini onun için sakladığını söyler. Bu evlilikten Meşam ve Effem 
adlı iki oğulları olur. 

Mısır ilindeki bollüğa ve ucuzluğa karşılık, Şam ve Kenan illerinde kıtlık 
vardır. Yakub'un ağlamak'tan ve oğluna olan hasretinden dolayı gözlerine perde 
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inmiştir. Kenan ilinde "Yiisuf', Mısır ilinde ise "Yakub" diye seslenen bir ağaç 
mevcuttur. Yiisuf, "Yakub" diyen ağaçtan bir _dal keserek karşısına diker. De_
vamlı onun sesini dinler. Kıtlık olan beldelerden, Mısır'a zahire için gelirler. 
Özellikle Kenan ilinden gelenlere, Yiisuf izzet ve ikramda bulunur. Mısır',Ç!an 
dönenler, Yakub'a Mısır sultanını överler. 

~ • • ~ , 1 • ' • 

Yakub'un oğ~lları, babalarının y_anında İbniya~in'i bırakarak, Mısır'a 
giderler. İkramla karşılaşırlar. Yiisuf, yüzünü örterek onlara göstermez. Çuval
lannı buğdayla doldurtarak, akçelerini de-içine koydurur. Bir dahaki gelişlerin
de evde bıraktıkları kardeşlerini de. getirmelerini ister. Kardeşler sevinçle döne

rek macerayı anİatırlar. Yakub, Mısır sultanı için .dualarda bulunarak, o~ull~rı
nın yanlarına İbniyamin'i de alıp zahire için tei<!~ Mısır'a gitmelerine müsaade 
eder. Yiisuf, İbniyamin'e özel ilgi gösterir. Bileziğini onun koluna tak~: ·Bu bi

lezik, başkalannın koluna takılsa da durmayıp İbniya.ınin'e dönen bir bileziktir. 
İbniyamin, Yiisufun kardeşi olduğunu öğrenir. Yusuf, kileyi almakla suçlaya
rak, İbniyamin'i yanında ·alıkoyar. İbniyamin'in kaldığını gören Yahflda da . 
onu yalnız bırakmaz. Yakub, arkalarını sı vayarak saydığı 'oğullarından· ikisini 

eksik görünce, çok üzUlür. Üzüntüsünü gece gÜndüz ağlayarak ve Cemib-ı . . . 
Hakk'a yalvararak dile getirir. Kendisine Cebrail vasıtasıyla, YO.sufun_ sağlık 
haberi iletilir. Azrail, Yakub'a, Cenab-ı Hakk'ın bu felaketleri . ona reva 
görmesinin sebeplerini anlatır: O, bir cariyes.inin oğlunu, kendi ç_ocuğu daha 
fazla süt emsin diye anasından ayırıp sat~ış; anasının gözleri önüi:ıde bir bu

zağıyı boğazlamış; Yusufla yemek yerken ye!'lleğin 'kokusunu alan b~r yetime 
yemek vermemiştir. Bu suçhimalar karşısında YakLıb tevı:ie eder. Oğullarıyla, 
ölmeden kavuşmak'iÇin ·dua eder. Oğulları~dan Rüyel ile Mısır sultanına ıiıek~ 
tup göndererek, nebi aslından gelen oğlunun hırsız olamayacağını, dolayısıyla 
onu iade etmesini ve bu arada Yusufu da araştırmasını ister. Kardeşler, 

üçüncü defa Mısır'a giderek, mektubu Yiisufa verirler. Bu arada Yusuf, kar
deşlerinin "hırsızdır" diye yazıp Malik'e verdikleri mektubu okur. Kardeşleri 
inkara kalkışırlar. Bunun üzerine Yusuf, önündeki tasa vurur. Tas, kardeşleri
nin Yiisufa yaptıklarını bir bir anlatır. İ nkara güçleri . kalmayan kardeşler, af 
dilerler. Yusuf da kendisini tanı tır. 

Cenab-ı Hak, Cebrail vasıtasıyla Yfisufa, kuyuda iken Cebrail'in cen
netten getirerek ona giydirdiği gömleği Beşir'e, babası Yakub'a göndermesini 
emreder. 
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Beşir, Yakub'un anasından ayınp sattığı çocuktur. Bu çocuğu, Yusuf 
sonradan satın alıp akutmuş ve yetiştirmiştir. Beşir'in anası da Yakub'a beddua 
etmektedir. Cariyeye Cenab-ı Hak'tan gelen nida: "Yakub'un da kendisi gibi 
inletileceği", şeklindedir. 

Beşir'in getirmekte olduğu gömleğin kokusu, Kenan iline üç günlük yol
dan ulaşır. Beşir, önce anasıyla karşılaşır. Kucaklaşırlar. Anasıyla beraber, 
Yakub'un evine gidip ona, Yusufun gömleğiyle davet mektubunu verir. 
Gözleri açılan Yakub, Beşir'in kim olduğunu öğrenince bağışlanmasını diler. 

Oğullan, babalarından aflannı isterler. Yakub Peygamber, onları affede
rek, Cebrail'inde getirdiği izinle, Mısır'a doğru yola çıkar. Yetmiş kişilik bu 
kafıleyi Yusuf büyük törenlerle karşılar. Kırk yıl süren bu hasret, mutlu neti
ceye ulaşır. 

*** 
Yukanda bir özetini verdiğimiz Ta'ib'in Yusuf u Züleyha mesnevisi, ana 

çizgileri bakımından, Kur'an-ı Kerim'deki Yusuf Kıssası& ile benzerlik 
göstermesine rağmen, şairin bazı motiflerle süslediği kısımlan da ihtiva etmek
tedir. Burada derin bir lslam1 inanç ve eğitim savunulmaktadır. Allah'a güven 
esastır. Kulundan hiçbir şey bekleriı:nemelidir. Beklendiği takdirde, sonu 
hüsrandır. Kul hakkı çok önemlidir. Yapılan kötülük cezasız kalmaz!... 

Ta'ib, eserinde, kolay anlaşılan· bir dil kullanmıştır. Müstensihten 
kaynaklanan pek çok hatayı ihtiva eden bu yazma hakkında bir fikir vermek 
üzere, hikaye kahramanlannın dilinden çeşitli vesilelerle söylenen şiirlerden 
bir iki örnek vermek isteriz. İşte oğlunu kaybeden bir babanın inleyişi; 

Yine Ya'kub biledi ideroğul 
Kurda mı yidirdiler seni oğul 

Ya 'qceb elin ayağın bağlayup 
Suya mı bırakdılar seni oğul 

Yoksa hiç biri esirgemedi mi 

f!.ıyuban *atl irdiler seni oğul 

8 İsmail Hakkı İzmirli, Kur'lin-ı Kerim ve Türkçe Anlamı, İstanbul, Çeltül Matbaacılık 
Koli. Şti .. 1977. 
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Ya seni çı~rdılar mı {aglara 
Yabana mı atdılar seni oğul 

Beni aldayuban alup gitdiler 
Bilmezenz hiç n'itdiler seni oğul 

N'itdiler körpe (cuzıcugum seni 

Kimseye mi şatdılar seni oğul9 

İnleyen bu babanın Allatı'a şöyle yalvardığım görürüz: 

Bana dennfın eyle sultanım nıeded 
Yenilendi yine ejgiimm meded 

Nice bir yananı bu fir~at odına 
Başa yitdi yine lzicrfıııım nıeded 

Twmayup artar yüreğim yaresi 
Derdime yo~ da/.ıı dermünım meded 

Günahım ço~lıgma itnie nazar 
V ir baiia Yusuf u K en 'anı nı medecl, 

Ben Yusuf derdine hem yanar iken 

Yine gitdi iki oğlanını nıededıo 
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Beşir'in anasının, oğluyla kavuşma sevincini ifade eden gazel de 
şöyledir: 

Ey beni dertli f.alan yavrıcuğum 
Diini gün derdinı alan yavrıcuğum 

Küçücekden ayrılı~ derdin çeken 
Anasm yavı ~ılan yavncuğımı 

Anadaıı ayrılalı dertler çeken 
Anasın m1up gelen yavrıcuğunı 

9 356-36l.v. l2a. 
10 2207-2210. v. 68a. 
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Gözi yaşı seyl olup akar iken 
Gelüben yaşın silen yavncuğımı 

Ben gan'bi aglar iken giildüren 

Anasm mesrCtr kılan yavncuğumll 

Malik'e satılıp Mısır'a doğru yola çıkanlan Yusuf, anasının mezarı 

başında şöyle sızlanır: 

Ya 'kCtb atomdan beni ayırdılar 
Dinle söziim bana n'itdiler ana 

Yiizi1ne !Jarşı tabancalar ımtp 
İp ta!Jup boynuna yitdiler ana 

Bıçagım Şem 'lin eline alup 

Öldiireyim deyii kasd itdi ana 

Yine geliip f::uyudan çıkardılar 

On yidi !Jızıl pulasaldılar ana 

Kimi yalancı kimi dir /Jaçagan 

Kimi ugn adı fa~dılar ana ... lı 

ll 2392-2396. V. 73b. 
12 52-532. v. l7a. 


