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' TAHKİYEDE BENZEŞME VE FARKULAŞMA: 

TüRKÇE YÜSUF U ZÜLEYHA lvlESNEVİLERİNDE . . . 
ÖLÜMLE İLGİLİ BAZI UNSURLARıNMUKAYESESİ 

Müjgan ÇAKIR* 

Batı ve Doğu Edebiyatlannın vazgeçilmez ortak kahramanlanndan biri de 
şüphesiz Hz. YOsuftur. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerlın'de bahsi geçen bu 
peygamber, hikayeterin en güzeli içinde yer alan yaratılmışlann en güzellerin
dendir. O derece güzeldir ki saçı karanlık gece, yanağı o gecenin içinde~ 
Musa'nın ateşi gibidir; yanağı~daki teri, yüzü suyunda biten inciye benzer, 
C?nda nübüvvet ni şan ı vardır. ı Beni karabiber, gözü Çin ahusudur, saçının ko
kusu canın tuzağa düşmesine sebep olur.2 Yusuf hikayesinin diğer kahramanı 
da Züleyha'dır. Mağrip sultanlanndan birinin kızı olan Züleyha kara gözlü, 
kara kaşlı, billur tenli, ak çehreli, şimşad boylu, ziynete ihtiyac.ı olmayan bir 
hanundır. O derece narindir ki gömleğine gül yaprağı değse teni incinir.3 YOsuf 
ve Züleyha'nın başından geçenlerin anlatıldığı eserler Arap, Fars ve Türk 
Edebiyatlarında yazılagelmiştir.4 Arap Edebiyatında başta Gazili olmak üzere 
İbn al-Cavzl, ~olla Mu:tni-i Cüveynl, Ali al-Bayzavi, İbn Tainiyya, Takiu'd
dln Ahmed, Muhammed b. İbrahim, Sadru'd-dln Şirazi gibi yaklaşık otuz 

* 

ı 

2 

3 
4 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi. 
Yahyii Bey, YtisufveZelflıii, Haz. Mehmed Çavuşoğlu, İstanJ?ul, 1979, s.l6, 17. 
Kemal Paşazade, Yusıifu Ziileylıa, Haz. Mustafa Demirel, Kültür ve Turizm Bak. Yay., 
Ankara, 1983, s.55. · 
Yahya Bey, a.g.e., s.52. 
Konu için bkz. Halide Cemi! Dolu, Menşeinden Beri Yusuf Hikayesi ve Tiirk 
Edebiyatmdaki Versiyonları, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 1953, 
İÜ Küt. Dök. Daire Bşk., nu: T. 2197. 
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kişi,s Fars Edebiyatında da Ebu'l-Müeyyed Belhi, Bahtiyari, Azari-i Tiisi •. 
Salim Tebriz!, Haşmet, Şirin, Nami-i Isfahanl gibi kişiler bu eseri yazmış
lardır.6 Yusuf ve Züleyhalarla ilgili bir doktora tezi hazırlayan Halide Dolu, 
Keşmir Edebiyatında Mahmud Caml'nin, Afgan Edebiyatında Abdu'l-kadir'in, 
Ordu Edebiyatında . Mir Muhammed Yakub'un yazmış olduğu Yusuf ve 
Züleyhalar tespit etm.iştir.7 İlk kez Yusuf u Züleyha yaz.an şair konusu te
reddtitli.ldür. Firdevsl adli şairin ilk Yusuf u Züleyha şairi olduğu söyleniyorsa 
da bu Firdevsl'nin Şehname şairi Firdevsl olup olmadığı konusunda tartışmalar 
vardır. Diğer yandan Molla Cami kendisinden evvel yazdığı düşünülen Fir
devsl' nin eserini görmediğinden kendi eserinin ilk Yusuf u Züleyha olduğunu 
iddia eder. Zaten Türk Edebiyatında, şairterin en çok etkilendikleri Yusuf u 
Züleyha mesnevlsi Molla Caml'ninkidir. Ama unutmamak gerekir ki İsmail 
Hikmet Ertaylan'ın belirttiği gibi Cami'den evvel Türk Edebiyatında Şeyyad 
Hamza, Sulı Faklh, Dur Big gibi şairler bu kıssayı manzum olarak an
latmışlardır. 8 Yusuf ve Zeliha, Kıssa-i Yusuf gibi adlarla anılan eserler oldukça 
iltifat görmüştür, sadece Klasik Türk Edebiyatında manzum olarak yaklaşık 
kırk adet Yusuf u Züleyha tespit edilmiŞtir. A11,9 Kırım lı Mahmud, Haliloğlu 
Ali, Sulı Fakih, ı o Kadı Darlr, Ahmed, Hamidı.ıı Garlb, Kınmlı Abdülmecid, 
Akşemseddinzade Hamdullah Hamdi', Likai, Hat51, Yusuf Ziyaı, · Behiştl, 

Yahya Bey, Köprüitizade Esad Paşa, Molla Hasan'ın eserleri bunlardan 
bazılarıdır. 

5 

6 
7 
8 
9 

Konu ile ilgili olarak bkz. Züleyha Muş. ''Arap ve Tiirk Edebiyatlamıda 'Yttsuf u 
Ziileyhô. ' Hikayelerinin Mukayesesi", Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler En·stitüsü, 
Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Arap Dili ve BeHlgali Bilim Dalı, Yayınlan
mamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2000; Abcturresul Tahbazzade Hayyampur, Tiirk ve 
İran Edebiyatlarmda Yusuf ve Ziileylıa Mesiıevtleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 
İstanbul Üniversitesi, 1945, İÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi, nu: 
T.209. 
Züleyha Muş, agı., s.l-51. 
Halide Dolu, agt: 
Haliloğlu Ali, Yusufile Ziiley/ıa, Haz. İsmail Hikmet Enaylan, İstanbul, 1960, s.l-3. 
Bkz. Gönül Ayan, "Ahmed Yesevi Etkisiyle Yazılan İki Yusuf u ZUieyha", Selçuk 
Oniversitesi Tiirkiyat Araştırmaları Dergisi, S.3, Konya, 1997, s.3.1-38. 

lO Haliloğlu Ali, Sulı Fakth, Hamidi ve Gartb için bkz. Halide Cemi! Dolu, "'Yusuf 
Hikayesi' Hakkında Birkaç Söz ve Bazı Türkçe NUshalar", TDED, C.4, S.4, İstanbul, 
ı 952, s.419-445. 

1 ı Bkz. Halide Cemi! Dolu, "Sultan ~Useyin Baykara Adına Yazılmış Çağatayca Manzum 
Bir Yusuf Hikayesi", TDED, C.5, Istanbul, 1954, s.51 -58. 
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Bu makalede Yusuf u Züleyha mesnevilerinde bulunan ölümle ilgili bazı 
unsurlar arasında karşılaştırma yapılırken Ali, Haliloğlu Ali, Şeyyad Hamza, 
Sulı Fakih, Kadı Danr, Ahmed! Ümmidl, Hamdullah Hamdl, Ak.koyunlu Ah
med!, Kemal Paşazade, Şenfi, Taşlıcalı Yahya, Köprülüzade Esad Paşa, Molla 
Hasan, t;favrOzl ve Mebmed İzzet ?aşa'nın eserl~rin~en fa:ydalanıl~caktır .. Mu
kayesesi yapılacak .unsurlar şunlardır: 

1. Hz. Yfisufun annesinin ölümü. 

2. Hz. Yusuf 'un annesinin mezarına gelişi ve annesinin mezardan 
onunla konuşması. 

3. Hz. Yusuf un ölümü öncesi ve sonrasında ortaya çıkan hadiseler. 

4. Züleyha'nın ölümü. 

5. Yusuf peygamber öldükten sonra tabutunun yeri ile ilgili olarak 
karşılaşılan problemler. 

6. Hz.Mfisa'nın Hz.Yusufun taburunu bulması ve yerine iletmesi. 

Mesnevllerdeki unsurlar mukayese edilirken bun ların dayandığı kaynak
lara da temas edilecektir. Kutsal kitaplar bu kaynaklann başında gelmektedir. 
Özell~kle bölüm sonlarında, bahsi geçecek olan mesnevilerin bir çoğunun da
yandığı kaynak olması itibariyle Cami'nin Yusuf u Züleyba'sında, hikay~nin 
bu kısımlannın nasıl geliştiği konusunda da bilgi verilecektir. 

Hz.YQsuf'un Annesinin Ölümü 

Bazı Yusuf u Züleyha mesnevllerinde hiç anlatılmayan, bazılarında 
kısaca temas edilen, bazılarındaysa oldukça ayrıntılı olarak anlatılan bu hadise 
Hz. YOsufun hayatı üzerinde oldukça etkili olmuş, akabinde anlatılan kimi ri
vayetlere de zemin teşkil etmiştir. Halilo~lu Ali ve Su h Fakih olayı aynı şekilde 
anlatırlar: 

Çü n Yıisuf dünyaya geldi 
Hem anası ol-dem öldi 
Ya'kılb karavaş aldı 

Yılsıifı enızir deyii12 

12 Haliloğlu Ali, a.g.e. 
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Fakihi3 ise, 

MUjgan ÇAKIR 

çünki yusuf togdı öldi anası 

bir karavaş satım aldı atasz14 

beytiyle çok kısa bir şekiide olaya temas eder. Ama ardından gelen olayın Hz. 
Yusuf'un satılmasına sebep olduğunu da belirtir. Nitekim, Yusuf'a bakmak 
için satın alınan karavaşın kendi oğlu da vardır. Kadının her iki çocuğa 
sütünün yetmemesi üz~rine Hz.Yakfip bu oğlanı satar. Karavaşın "nitekim 
mahrum kıldun sen benü satdiıra oglancugunı ol gant"l5 şeklindeki bedduası 
Hz. Yusuf'un kaderi üzerinde etkili olacaktır. 
Kemal Paşazade olaya kısaca temas eder ve Yusuf'u annesinin ölümünden 
sonra halasının yetiştirdiğini söyler: 

İki yaşa girip çün serv-i gülşen 
Irag oldı kenar-ı giilşenil~den 

Ecel diizdi uruhan na-gehfin yol 

~nası öldi vii kaldı yetıin o[IG 

Ahmed! Ümmidl'ye ait Yusuf u Züleyha'da ise zamanı belirtilmeden an
nesinin öldüğü ifade edilir, ama bunun B ünyamin ve Yusuf ktiçük yaştayken 
olduğu kesindir: 

Yusuf-ile Biinyamin (in) ikisi 
Kardaş-ıdı cümlesiniin giçesi 

13 Kazım Köktekin, "Bir Yusuf .ve Zeliha Şairi SU le Fakih ve Eseri", Atatlirk Oııiversitesi 
Türkiyat Araştımıaları Ensiitiisii Dergisi, S.4, Erzurum, 1996, s. 173-179. Şairinadının 
"Su lı Fakih" olarak alınmasının nedeni için bkz. Hasibe Mazıoğlu, "Yusuf u Züleyha 
Yazan Sulı Fakih' in Adı Sorunu", Tiirk Dili Araştımıaları Yıllığı Belleten, 1999/l-11, 
Ankara, 2003, s. ı 69-176. 

14 Seyitler için bkz. Kazım Köktekin, Siile Fakilı ' iıı Yusrif ve Zelilıası (İnceleme-Metiıı
Dizill), C.l-U, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı 
Anabilim Dalı Doktora Tezi, Erzurum, 1994, s.71. 

15 Erzurumlu Darir, Kıssa-i Yıisııf, Haz.Leyla Karahan, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 
1994, s.l37. 

16 Mustafa Demirel, Kemal Paşazade 'nin Yıisıif u Zeli/ıası ve Dil Hıısusiyetleri, İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı BölUmU, Doktora Tezi, Il. Cilt, 
İstanbul, 1979, s. I 17. 



TAHKİYEDE BENZEŞME VE FARKLlLAŞMA 

Rahil (e) hatundaıı anlar togdılar 
RUhile gitdi aııasuz kaldılar 

Ya'kitb itdi ya kuzular n'oldınuz 

Gitdi ana böyle öksüz kaldınuz 17 

179 

Şerifi'nin ve Köprülüzacte Esad Paşanın YOsuf ri Züleyhalannda YOsuf 
iki yaşına girince annesinin öldüğü söylenir: 

O meh-sfma girince iki yaşa 

İrişdi miiderinün yaşı başa 

Hiisüıı bahnnda o lü'Lü-yi şeh-var 

Yetfm olup peder oldı heva-dar18 

Sag-iken nıader-i ferhwıde-Jali 
Virürdi şfrfni şeker misali 

Anı gördi lcucagında dü-sale 
Zamana virdi zelır-ile nevale 

Asıldı boynuna dür-i yeti'nıi 

. 'Aceb mi dökse ol eşk-i 'azfmi19 

Molla Can:U'nin YOsuf u Züleyha' sıni tercüme etmeye çalışan Mehmed 
İzzet Paşa tabil diarak Cfuni' de olduğu gibi bu durumu, 

Kucagmda iki yıl oldı hazer-karn 
Neviilin itdi zehr-iiliul-ı eyytim 

17 Ahrnedi Ommtdi, Yiısllf ll Ziileylıii, Atatlirk Kitaplığı, Muallim Cevdet Kitaplan, nu: 
K.l44, yk.39b. 

1 8 Şerifi, Yı'isıif ll Zelflıii, Haz. Zuhal Killtüral, İstanbul, 2001, s.23. 
19 Öz nur Tuba Aktaş, Köprülikade Es ad Paşa 'mn Terceme-i Yfisıif u Ziileylıa Adlı Eserinin 

Bilimsel Yayını İle Şekil ve Mulıteva Bakımından İııcelenilmesi, Mimar Sinan Üniver
sitesi, Sosyal Bilimler Enstitilsil, Tilrk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yayınlanmarnış 
Yilksek Lisans Tezi, İstanbul, 2003. s.34. 
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Kertımet bahnna dün·-i yetfmken 

Yetfm olmış idi ÖZ maderinden20 

şeklindeki iki beyitte anlatmıştır. 

Hamdullah Harndi bir ayrıntı üzerinde durur ve Yusuf'un annesi 
Rahil'in, kardeşi Bünyamin'i dağururken öldüğünü, Yusuf'un iki. yaşında ye-
tim kaldığını ifade eder: · 

Ayı vü günü çün tamtım oldu 
Doğdu Biinyamin anası öldü 

Kaldı Yusuf iki yaşında yetfm 

Ammesi ana şefkat etti azfnı2 1 

şeklinde bilgi verilirken bazı mesnevilerin temas ettiği gibi Yusuf'u halasının 
büyüttüğü söylenir. 

incelediğimiz mesnevller içinde Hz. Yusuf'un annesinin ölümüne en 
geniş yer vereni şüphesiz Taşlıcalı Yahya'nınkidir. Yahya eserinde bir bölümü, 
"Hazret-i YOsufun Anası Mekan-ı Fenadan Cinan-ı Bakaya Revane Oldugıdur 
ve Yusuf 'Aleyhi's-selann 'Ammisi İnasa Ta'zim ve Tekrim İle Teslim İtdü
gidür" başlığı altında ölüm hadisesin e, bir bölümüyse "Yusuf ~ Aleyhi' s-se Him 
Validesinün İrtihal ü intikalinden Perişan-hal ü Pür-melal Oldugıdur" başlığı 
altında Yusuf'un annesinin ölümünden 'duyduğu üzüntüyü anlatmaya ayırmış
tır. Bu bölümler toplam yetmiş beş beyit ihtiva etmektedir. 

İki yaşmda fevt o ldı anası 
Anasuz kaldı ol devlet hiimtisz22 

beylinden sonra başlayan beyitlerde Bünyamin'in doğumu sırasında annesinin 
ölümü aynntısı ve karavaş hikayesi mevcut değildir. 

Kur'an-ı Kerim'de özellikle 12. süre olan Yusuf Süresinde bu ayrıntılar 
bulunmamaktadır. Taberi Tarihi'nde Yusuf'un annesinin ölümü ile ilgili bilgi 

20 Mehmed İ zzet Paşa, Yıisıif u Ziileylıa, MiJlet Kütüphanesi, Ali Emti ri, mzm. 1 172, 
yk.l7b. 

21 Hamdi, Yıısıifıı Ziileylıô, Haz. Naci Onur, Akça! Yay., Ankara, 1991, s.61. 
22 Yahyli Bey, ag.e., s.l7. 
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verilmez. Fakat Yakup Mısır'a geldiğinde Yusuf un annesi de yanındadır. Ba
bası, annesi ve kardeşleri Yusufun önünde secde ederek yere kapanırlar.23 
Klasik Türk Edebiyatma en çok etki eden Cami'nin Yilsuf u Züleyha'sında bu 
durum şöyle anlatılmaktadır: "Yusuf iki yaşına basınca, hayat, annesinin aşına 
zehir kattı. Kerem denizinin muhterem incfsi, gözyaşlan dökerek anadan yetim 
kaldı. Babası oğlunun (incisinin) bu hallni görünce, o inciye, Yılsufun balası 
olan kızkardeşinin kucağını sadef yaptı."24 Bu anlatım, özellikle 15.yy. ve 
daha sonrasında yazılan Yusuf u Züleyhaların bir çoğunda etkili olmuştur. 

Hz. Yfisuf'un Annesinin Mezarına. Gelişi . 

Hz.Yusufun köle olar_ak sattidıktan sonra yolda kervanla ilerlerken an
nesinin mezarını görmesi ve orada deveden inip kervandan geri kalması, ince
lediğimiz mesnevllerin bir çoğunda hikaye edilmiştir. Şairlerin büyük bir ihtimal 
Yusuf un anne ve babasının en sevgili evlatlarıyken düştüğü kötü durumu ifade 
etmek için kullandıkları bu olay sırasında :ij.z.Yilsuf, annesine içler acısı halini 
anlatır, hatta bazı mesnevilerde bu durum bahsi geçen peygamberin ağzından 
söylenen bir şiirleifade edilir. 

Yasuf siiçi bir gar üze yilzin dü.şdi 
Ol anası Rô]ıfle garı inıd{25 

Ali yukarıdaki ifadelerle bu olayı hikaye etmeye başlar. 

Haliloğlu Ali Yfisufun mezara gelişine ve kendi perişan halini annesine 
anl~tışına beş kıt'ada temas eder. Bu k.ıt'alann içinde okuyucuyu en çok etk.ile
yeni, 

Anacıgım togmayaydım 

Nola seııden olmayaydım 
Bu ceffiyı gönneyeydinı 
İki elcegizim baglu26 

23 Tabert, Milletler ve Hükümdarlar Tarihi, MEB. Yay., C.ll, İstanbul, 1991, s.509. 
24 Nureddin Abdurrahman İbni Ahmed-i Camt. Beşinci Taht: Yusuf ve Ziileyfıa (İslami 

Kaynaklar IV), Çev. Ali Nihat Tarlan, Harvard, 2003, s.23. 
25 Ali, Kitab-ı Hazret-i Yıisııf Aleylıi 's-selam. Kazan, 1901, s. 17. 
26 Haliloğlu Ali, a.g.e. 
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şeklindeki kıt'adır. Şeyyad Hamza'da Yusuf'un ağzından bir anlatım söz ko
nusu değildir: 

Deveye bindirdiler aldı gider 
Anası kabrine uğrar gör nider 
Çiinki Yusuf anası kabrin gön·ir 
Kendözün şoldem deveden indirir 

Bir zaman ağlar ol kabri koçar 

Gönlündeki sırnnı söyler açar21 

Suh Fakib mezara gelişi anlattıktan sonra Haliloğlu Ali'de olduğu gibi 
Yusuf peygamberin ağzından annesine derdi~i anlatır: 

Ana n' olasın diri olayıdım 
Oglancük n' oldugznı göreyidün 
Ola kim derdilme demıô.n ideydün 

Yalvaruban Malik elinden alaydun2B 

Kadı Darlr aynı durumu "Şi'r-i Yusuf'' başlığı altında mesneviyle aym 
vezinde, gazel kafiyesinde sekiz beyit boyunca Yusuf'a anlattım. Şiir, 

Beni uş kardaşlarum kıldı esir 

Elden ele satdı/ar hôr u hakfr29 

matlaıyla başlar, 

Şimdiden girii bana gülrnek haranı 

Aglamak oldı helô.l iy dest-gfr30 

maktaıyla sona erer. 

Ahmed! Üın.nıldi yedi beyitle Yusuf' un mezara gelişini ve perişan halini 
annesine aniatışını hikaye eder, fakat annesinin Yusuf'a cevabı bu manzumede 
yoktur: 

27 Şeyyad Hamza, a.g.e., s.24, 25. 
28 Khım Köktekin, a.g.t., s.126. 
29 Kadı Daıir, a.g.e., s.l57, 158. 
30 a.g.e. 
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Ol yolun yanı mezar-istan-ıdı 
Anda Yusuf anası medfon-ıdı 

Ol mezar-isttina irince hernan 
Validesi kabrine indi nihfin 

Dir ana arza kılam luilüm sana 
Gör ne zulm irdiler ihvanum bana 

Beni kardaşlamm ana scitdılar · 
Ma'sum-iken gurbet ile saldılar · 

Kimse yok htilüm ana arz eyleye 
Atama vamp bu hali söyleye 

Yetmez elüm ataya vantp gidem 
Bilmezem bu derde ben çare n'idem 

Ben bugün olmalıyam sizden ırak 
El-veda' ey ata ana el-firak31 

183 

Aynı şekilde bir anlatım tarzı 15.yy.ın sonlarında istinsah edildiği 
diişünülen Akkoyunlu Abmedi'nin Yusuf u Zeliha' sında32 da dikkat çeker: . 

Var-zdz yol üstinde bir 'alf mezar 
Yusuf un anası kabrıydı meger 

Çün irişdi ol mezara kanıvan 
Yusuf özin saldı üştürden revan 

Anası kabmıı koçdı agladı 

Hasret-ile dııı u diller tagladz 

Eydiir ey ana heltil eyle baııa 
Dalız gelmezilm ziyarete sana 

31 Ahmedi ÜmmTdi; a.g.e., yk.39a. 
32 Nihat Azamat, "Yeni Bir Ahmedi ve İki Eseri: Yilsuf u Zeliha, Esrarname Tercümesi';, 

Osmanlı Araştırmaları Vll-Vlll, İstanbul. 1988, s.348. 
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Zulm-ıla satdı karındaşlar meni 
Gitdüm uş bundan dahı görem seni 

Bende-i halk olmışam yokdur mecal 
Gurbete gitdüm girü dönmek muhiil 

Atadan düşdüm ciidii bi-ihtiyar . 
Bir nıeded /ala bana Perverdigar 

El-veda' olsun vatandan gitdüm uş 

Gurbetün cevrini kıldum cana tiı1ş33 

Konuyla ilgili bilgilere kutsal kitaplarda, Taberi Tarihi' nde, Canu'nin 
mesnevlsinde rastlanmamaktadır. Bu mezara geliş hadisesi geç zamana ait bir 
Agada metninde de bulunmaktadır. Buna göre "Yusuf kaçarken kendini anası 
Rahil'in mezarı üstüne atar."34 

Züleyha'nın Ölümü 

Mesnevl şairleri eserlerini düzenlerken daha çok Züleyha'nın Yusuf'tan 
sonra öldüğünü aniatmayı tercih etmişlerdir. Nitekim bu tercihleri onlara Yusuf 
öldükten sonra onu çok seven Züleyha'nın içler acısı halini anlatmak için fırsat 
verir. Haliloğlu Ali, Hamdullah Hamdl, Ahmedl Ü:rnmidl, Kemal Paşazade, 
Şerlfi, Taşlıcalı Yahya, Navruzl bu anlatımı benimseyen şairlerdendir. Ham
dullah Harndi bu durumu "Yusuf Aleyhi's-selam Teslim-i Can Edip Bela-yı 

Musibet Züleyha'yı Helak Ettiğidir Radiallatıu Anhll" başlıklı bölümde verir. 
Yusuf öldükten sonra feryat ve figanı duyan Züleyha peygamberin öldüğünü 
anlayınca düşüp bayılır ve üç gün kendine gelemez. Dördüncü gün ayılınca 
Yusuf 'u sorar ve onun mezarına gidip can verir.35 Şerlfi de Harndi gibi Züley
ha'nın üzüntüyle gözlerini çıkardığını söyledikten sonra, 

33 Ahmedi, Yfi.suj u Zelilıli, Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Kütüphanes.i, 
nu: sı. yk.23a. 

34 Halide polu, a.g.t.. s.64. ' 
35 Hamdull~ Hamdi, a.g.e., s.434-437. 
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Sa' ôdet ana nakd-i canı virdi 
Civar-ı menzil-i canana irdi'36 
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beytiyle qlümüne de değiriir. Taşllealı Yahya "Hazret-i Yrisuf Ahir~te İntikal ü 
İrtiha.l Eyl~yüp Zelih.a Dahi Akabince Aşüfte-hal Kalup KendÜyi Serneod-i 
Ecele Paymru İtdügidür'' başlı)dı bölümde hikaye yi aynen aktanr.J7 ' · · 

Şeyyad Hamza eserinde Züleyha'nın Yusuftan önce öldüğünü söyler: , 

Kendinden öndin ol Zellıa hatun öliir 
Yusuf ana iniler zari la?ur · 

Az zaman geçmez Yusuf dahi gider 
. Can fidkk'a verir dünyayı terkeder38 

Alımedi Ümmidi durumu bir beyitle anlatır: 

Ol Züleyha hanumım ömri tamam 
Oluhan ahr{ıya irdiler hıram39 

Taberi Tarihi'nde Züleyha'nın adı Rail olarak geçer ve Yusufla arasın
daki münasebetten bahsedilir. Sonunda peygamberden Efrayim ve Mişa adlı iki 
oğlunun olduğu belirtilir. Bu bilgiler içinde Züleyha'nın ölümüne dair bir 
ayrınn yoktur. Cami'nin eserinde Yusuf un ölümünde·n sonra Züleyha kendin
den geçer ve ayıldıktan sonra onun tabutu üzerine, gözlerini iki siyah badem 
misali saçar, kanlı yüzünü sevgilisinin mezarını koyar, yeri öper ve canını ve
rir.40 Cami'ye göre kimse onun kadar ölümden bahtiyaırhk duymarnıştır, çünkü 
ölüm onu Yusufuna kavuşturmuştur.41 

Yftsuf Peygamberin Ölümü 

Hz. Yusuf 'un ölümünün edebi olarak en güzel anlatıldığı mesnevller 
Hamdullah Hamdi', Kemal Paşazade ve Yahya Beyin mesnevi'leridir. Hem alıall 

36 Şerifi, a.g.e., s.55. 
37 Taştıcalı Yahya, ag.e., s. l76-178. 
38 Şeyyad Hamza, ag.e., s.l41. 
39 Ahmedi Ümınldi, a.g.e., yk.76b. 
40 Cami, ag.e., s.l48. 
41 a.g.e. 
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arasında hem de tabiatta büyük üzüntüye sebep olan bu badiseyi Kemal 
Paşazade "Yer ehlinin efganı göğe erişir; deniz gibi gözyaşı dökerler; kimi 
başını kimi göğsünü döver; yere yağmur gibi gözyaşı yağar; dumanlar bulut 
gibi göğe ağar; fetekler ahın dumanma boyanır; sabahın harmanı ateşlerle ya
nar; felek, ay ve güneş taşlarını alıp onlarla göğsünü döver; şimşeğin feryadı 
cihanı tutar, neredeyse gökyüzünün takını yakar; bulutlar gözyaşını sel y'apar; 
Nil ah edip düşe kalka yürür; feleğin tasından bu zehri içen derya coşup içi 
acır."42 şeklinde anlatır. Hamdullah Harndi ve Yahya Beyin Kemal Paşa
zade'den farkı, bunlarda tabiat unsurlarının daha Yusuf ölmeden, öleceğini 
hissettikleri için yas havasına girmiş olmalarıdır: 

Bir seher kim esip nesfm-i hazlin 
Kalmadı reng-i ravza-i bustan 

Etti ilryan kamu dırahtı o bad 
Tar u mar etti nice ralltı o bad 

Ey nice sünbiilii dağım o bad 
Ey nice berki lıtik etti o bad 

Ey nice gül yüzünü gerd etti 
Bülbiilü piir-beld vii derd etti 

Lfilesinden ayır,dı her bağı 
Eseri kalmadı m eğer dağı 

Nergisin pür-humar iken aynı 
Kalmadı ne nişan u ne aynı 

Çıkmadm seyre lifittib-ı cihiin 
Çıkmadı seyrana ol meh-i ttiban43 

Bu durum Hz. Yusufun ölümünUn yalan olduğunu gördüğü rüyadan 
. sonra ortaya çıkar. "Hazan" mevsiminin çekilen Uzüntüyü anlatmak için ku~
lanılması Yahya Bey için de söz konusudur: 

42 Kemal PaşazMe, a.g.e., s.201, 202. 
43 Harndi, a.g.e., s.432, 433. 
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İrişdi bir zaman-ı hasret-engfz 
Gam ile toldı dehr-i mihnet-amiz 

Hazô.n irdi sovuk deprendi sarsar 

Bımkdı kendüyi berg-i gül-i ter44 

Liva-yı matemine Kerbelanun 
Müşabih susenifasl-ı haziimm 

Bulutlar düşdi cümle kulısa ra 
Libiism eylediler piire pare 

Ne matemdür ki gökler geydi efilik 
Kara çullarda kaldı 'alem-i Jıak 

Duhcln-ı ô.hına gark oldı kühsar 

Bu matemden saçını yoldı eşcar 

Haberdar oldı bu mevt-i nebfden 

Çmar el çekdi dünya-yı denfden45 
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Haliloğlu Ali'nin eserinde Hz. Yfisufun ölümü daha sade ve sanatsız bir 
dille, beş dörtlükte anlatılır ve aşağıda bahsi geçen Cebrall'in aracılığını ettiği 
"olaya değinilmeden, Azrrul'in peygamberin canını aldığı söylenir: 

Bir gün 'Azra'fl geldi 

Yusuf a seLam virdi 
Bes Yusuf ana sordı 
Ecelim kaçan deyii 

'Azra'fl cevilb verdi 

Ya Yusuf bilgil dedi 
U ş hem yedi giin kaldı 
Hakk' a vansm deyü 

44 yahya Bey, a.g.e., s. 17 6. 
45 a.g.e., s.177. 
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'Azrô.'fl vanp gitdi 
Yfisıifyaragm itdi 
Tamam yedi gün yetdi 
Çiin Yıisuf haste olu 

Bu kez 'Azra'fl geldi 
Yusıifun cô.nuı eldı 

Yerine sultan oldı 
Oglı Efrô:yim adlu 

Yfisıif dünyadan gitdi 
Aluret onı tutdı 
Mısırlı figô.ıı itdi 
Ah u vah Yusuf deyü46 

Suh Fakih de Haliloğlu Ali gibi Azrail'i aracı olarak kullanır v.e ölüm 
hadisesine iki beyitte yer verir: 

Hasta oldı diişdi Yasuf döş~ge : 

irdi ecel gözini dikdi göge 

Kabz-ı ervalı 'Azrô. 'tl geliir 
Kabz-ı ervah·rasufun canm alur47 

Abmedi ü ınmtdl' d~ Yusuf peygamberin babasından yirmi üç sel) e sonra 
öldüğü bir beyitte belirtilerek, Yusuf un tabutu ile ilgili vasiyeti ve tabutun yeri 
ile ilgili sorunlara yer verilir: 

Ya'kılb 'wıfevti yigimıi üç sene 
Öldi Yı1sıif dalu gitdi_ ol sene4B 

18.yy.da Molla Hasan'da da böyle kısa bir anlatım söz konusudur: 

Züleylıti haste o ldı bir giin ey hiinıtin (?) 
Hakka teslfm itdi anda virdi can 

46 Haliloğlu Ali, a.g.e. 
47 Kazım Köktekin, a.g.t., s.408. 
48 Ahmedi Ommidi, a.g.e., yk.76a. 

. .... 
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Bir ki gün Yusuf anun yas m kıl ur 
Tannmm takdfri ana da irer 

Geldi 'Azrii'fl am kabzı eyledi 

İşitimdi oglı kızı neyledi49 
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Şeyyad Hamza ve Kadı Darir gibi şairler Hz.YOsufun ölümüne birer 
beyit ayırmışlardır. Hamza, Yilsufun ölüp dünyayı terk ~ttiğini söylerken; 
Kadı Darir, Yusuf ve Züleyha'nın kalmadığını, güzelliklerinin ba!ô olmadığını 

ifade etmekle yetinir. 

Kur'an-ı Kerim'de ve İncil'de Hz.Yfisufun ölümü ile ilgili olarak bilgi 
verilmez. Fakat Tevrat'ta bu konuya kısaca temas edilir; Yilsufun yüz on 
yaşında öldüğü, mumyalanıp Mısır'da tabuta konduğu belirtiJir.50 

Taberi yalnızca Yfisufun yüz on yı l yaşadığını ölürken başkanlığı Ya
huza'ya vasiyet ettiğini belirtir.51 Cami'de Hz.Yiisufun ölümünden duyulan 
üzüntü bu kadar ayrıntı ile verilmez. Yalnızca "Yusuf böyle can verince, etraf
tan, feryat ve figan koptu. Bu feryat o kadar şiddetli idi ki, firuze renkli g<?k 
kubbeyi inletti."52 şeklinde Yfisufun ölümünden sonraki durumun panoraması 
çizilir ve Züleyha'nın haii anlatılınaya başlanır. 

Hz.Yiisufun ölümünün anlatıldığı inesnevilerde bazı ilgi çekici ayrıntı
lara da yer verilir. Özellikle 15. ve 16.yy. ürünlerinde karşımıza çıkan bu 
ayrıntılardan biri Yiisufun ölmeden evvel atıyla gezintiye çıkması ve etrafı 
temaşa etmesi, diğeri ise Cebrall'in ona öleceğini haber vermesi, cennetten ge
tirdiği elmayı Yiisufa sunduktan sonra peygamberin .elmadaki cennet kokusunu 
hissetmesi, cennete duyduğu iştiyakla canını vermesidir. Bu motiflere Harn
dullah Hamdl, Kemal Paşazade, Şerlfi, Taşlıcalı Yahya'nın eserlerinde tesadüf 
etmekteyiz. Akşernseddlnzade HarndulHlh Harndi "Yusuf Alehi's-selamT~s
llm-i Can Edip Bela-yı Musibet Züleyha'yı ·Helak Ettiğidir Radiallehu Aİıba" 
başlıklı bölümde konuyu, · 

49 Molla Hasan, Yıisıif u Ziileyfıô, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, nu: TY.264, yk. 97a. 
50 Bkz. Kitabı Mukaddes, Eski Ahit, Tekvin: Bap 50, istanbul, 1995, s.53. 
51 Taberi, a.g.e., s.469. 
52 Cami, a.g.e., s.l46. 
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Kodu bir ayağın rilaibma şah 
Ta süvtir ola eblaka na-gah 

Zôhir oldu hemCin o dem Cebra'il 

Dedi ya Yusuf eyleme te' cf[53 

Emir olup rnh-ı kudse hazretten 
Bir lzoş elma getirdi cennetten 

Yilsuf a sundu anı rnh-ı emfn 

Aldı çiin koktu verdi canı hemfn54 

beyitleriyle anlatır. Kemal Paşazade, 
Meger bir gün seherden turdı 

Yusuf Ata binmek yaragın gördi Yusuj55 

şeklindeki beyitten sonra Cebrau'in onu engellediğini ve ecel vaktinin eriştiğini 
müjdelediğini anlatır, Cebrail Yfisufa cennet elmasını ge'tirir: 

Elinde Cebreilün varı bir stb 
AnımZa bag-ı Huld olmışdı piir~sfb 

Eline Yusufwı çı'ln sundı anı 

Alup kokdı lıemandem viı·di cam56 
. . . . . 

Şertfi ve Taşllealı Yahya'da da hadise aynı şekilde anlatılır. 

Yukanda bahsi geçen atla gezintiye 'çıkma ve cennetelması motifleri aynı 
şekliyle Caınl'nin mesnevtsinde buluİm~aktadır:" Padişahlık libasını giyip atma 
binrnek üzere dı şan çıktı ..... Cebrrul'in .elinde, cennet bahçesini süsleyen bir el
ma vardı.Yı1sufa bu elmayı verdi.Yilsuf, onu derhal kokladı ve bahçeye koş
tıı. Evet; o elmada, baka bahçesinin kokusunu kokladı ve o bahçeye koştu."57 

53 Hamdi, a.g.e., s.433. 
54 a.g.e., s.434. 
55 Kemal Pa§azade, a.g.e., s.l99. 
56 a.g.e., s.200. 
57 Cami, a.g.e., s.l45, 146.· 
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Özellikle Hamdullah Harndi'nin eserinin Molla Caınl'ye nazire olduğu58 düşü
nülürse bu ortak noktaların bulunması oldukça tabiidir.Aynı şekilde Kemal 
Paşazade de Camı tesitindeki şairlerden biridif.59 Şerlfi ise Hamdullah Harndi 
takipçisidif.60 

Hz. Yftsuf'un Tabutunun Yeri İle İlgili Sorunlar 

13. ve 14. yüzyılda yazılmış olan dört mesnevide (Ali, Haliloğlu Ali, 
Sulı Fakih, Şeyyad Hamza), Yusuf peygamberin tabutunuh yerinin neresi ola
cağına dair iki şehir halkı arasındaki tartışmalara yer verilmiştir. Hz. Yusuf un 
defnedildiği şehrin nimeti bol olunca, diğer şehrin kıtlıktan kınlan halkı tabu
tunun kendi şehirlerine gömülmesini isterler. Melik Reyyan'ın baskıları sonu
cunda Yusuf un oğullan tabutu vermek zorunda kalırlar. Bu sefer diğer şehirde 
bolluk olur. İki şehir arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmek için, tabutu 
şehirlerin arasına, Nil nehrine gömmeye karar verirler: 

Duntp şehô. vardılar 
Tfıbutı çıkardılar 

Bir yanına kodular 
Bir yanı kıtlık olu 

58 Muhsin Macit, "Molla Cami'nin Osmanlı Edebiyatma Tesiri-I", Erdem, C.?, S.20, Ocak 
1991, s.524; Zehra Öztürk, "Akşemseddinzade Hamdullah Hanidi 've 'Yusuf ve Zeliha 
Mesnevisi'", İsliimf Edebiyat, S.28, Ocak-Şubat-Mart 1999, s.40; aynı yazar, Hamdullah 
Hamdi'nin Ytisufve Zelilıtı Mesnevisi (Giriş. Metin, İnceleme ve Tıpkıbasım), l. Kısmı: 
Tipler Motifler ve Tıpkıbasım, Haryard Üniversitesi, 200 ı, s. 13, 14; Ahmet Karta!, 
"Camt'nin Yusuf u Züleyhası İle Hamdu!Hih Harndi'nin YOsuf u Züleyha'sının 
Mukayesesi", Diriözler Armağam, Ankara, 2003, s.93-139; aynı eser için bkz. Agah 
Sım Levend, "Hamdi'nin Yusuf u Zuteyha'sı", Tiirk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 
1968, Ankara, 1989, s. 173-21 I; Cahit Kavcar, "Hamdullah Harndi'nin Yusuf ü Züley
ha' sı", Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1968, Ankara, 1989: s.l57-172; Hüseyin 
Ayan, "Hamdullah Harndi'nin Yusuf u Züleyha Mesnevisindeki Gazeller". Atatiirk Üni
versitesi Edebiyat Fakültesi Araştınna Dergisi, S.5, Erzurum, 1972, s.31-49; Naci Onur, 
"Ak-şemseddin-zade Hamdullah Harndi'nin Yusuf ve Züleyha Mesnevisindeki önemli 
Motifler", Türk Kültürü, S.249, 1984, s.651-658. 

59 Cahit Kavcar, "Kemal Paşazade'nin Şairliği ve Yusuf ü Züleyha'sı", Türk Dili 
Araştırmaları Yıllığı Belleten 1969, Ankara, 1989, s.240; aynı eser için bkz. Agah Sırrı 
Levend, "Kemal Paşa-zade'nin Yusuf u Züleyha'sı", Tiirk Dili Araştırmaları Yıllığı 
Belielen 1969, Ankara, 1989, s.251-281. 

60 Şerifi, a.g.e., s.VI. 



192 Mtijgan ÇAKIR 

Bunz böyle kıldılar 
Şehir hep gezdirdiler 
Her yana kim kadılar 
Ol yir ucuzluk olu 

Alı~ndanzşdılar 
Tabatı çıkardılar 

Nil suyma virdiler 

Ol su akdı sevinü6I 

Şeyyad Hamza'da hadis~ şöyle ~!atılır: 

Mısr ekini hiç bitmez ne hot otu 
Kızlık olur Mısır içi yavlak katı 

Kişisalur Reyyan Yusuf oğluna 
Ol tabutu çıkar ko bizden yana 

Geri bizden yana koyalım anı 
Yok desen vardım hellik kıldım seni 

Tanışırlar kamusu çıkaralım 
Yusuf u Mısır' dan yanı koyalım 

Çıkardıl~r tabıttzı eyl~ kı lu .. 
Bu gez tarlık oldu ol yana ulu 

Reyyan ile çak tamşık kıZdılar, 
Tabutıt su ortasında kodula~ 

İki anı dahi tanlık oldu der 

Ol şelır içi nimet.ile doldu derfı2 

Ahmedi Ümmidi'ise olayı daha farklı anlatır. Buna göre Hz. Yusuf 
sağlığında taburunun Nil nehrine konulmasını istemiş, ama bu vasiyet yerine 
getirilmeyerek şehrin içine gömülmüş, şehirde kıtlık olmuş ve halk vasiyeti ye-

6 ı Haliloğlu Ali, a.g.e. 
62 Şeyyad Hamza, a.g.e., s. 142. 
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rine getirmeye karar vererek tabutu merrner içinde zincirle Nil nehrine 
asmışlardır: 

Sıhhatinde ol vasiyyet eyledi 
Nfle koyun tabatum yüce di di 

Defiıine geldi kamu bay-u geda , 
İ tmediler ol vasiyyeti eda 

Ol şehir içre qm defiı irdiler 
Kaht irişdi şehre am gördiler 

Böyle olmaz diyü tedbfr itdiler 
Ol vasiyyeti kılalum didiler 

Tô.butı mennere anı basdılar . 

Zencfr-ile Nfl içine asdılar 

Yirden uca suyun içinde nilıan 
Eylediler gönneye kimse ayan 

Ref olındı kaht kıtlık gördiler 
Ni 'nıet irdi halka rahat oldılar63 

Bu eserlerin dışında aynı konunun anlatıldığı bir mesnevi 18. yy.da 
karşımıza Çıkar. Molla Hasan H.ll75/M.1761 'de telif ettiği Yusuf u Züley
ha'sında on dört beyitte Hz.Yüsufun taburunun nereye gömüleceği hususun
daki tartışmalara yer verir. Tartışmalar sonucunda anlaşmaya varılır: 

Yusuf oglıyla tamşık irdiler 
İki şehir arasına defin irdiler 

İkisi dahı ucuzlık oldılar 
Cümle evler ni'met-ile toldılar64 

63 Ahmedi Ümmidi, a.g.e., yk.76a. 
64 Molla Hasan, a.g.e., yk. 97b. 
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Kutsal kitaplardan Tevrat'ın Tekvin bölümünün ellinci babında, Hz. 
Yusufun mezannın taşıoacağına dair işaretler vardır. "Ve Yusuf kardeşlerine 
dedi: Ben ölüyorum; fakat Allah mutlaka sizi arıyacaktır ve bu diyardan sizi 
İbrahim'e ve İshak'a ve Yakub'a yernin etttiği diyara çıkacaktır. Ve Yusuf: Al
lah sizi mutlaka arıyacaktır, ve kemiklerimi buradan çıkaracaksmız, diyerek 
İsrail'in oğullarına yemin ettirdi."65 Halide Dolu, tezinin '~Agada'da Yusuf' 
başlıklı bölümünde Yahudilere ait bu metinlerde Hz.Yusufun ölümüyle ilgili 
bilgilere de yer verir:"Yusuf kardeşlerinden evvel ölür. Onun gömülmesi ile 
bizzat Musa meşgul olur (Sota 9b) Yusufun tabutu mumyalanarak bir sandu
kaya yerleştitilerek Nil'in dibine batınlır (Sota 13a; Ex.r.XX, 17). Nihayet, 
Yahudiler Mısır'ı terk ederlerken, Yusufun tabutunu aziz kitaplarını bulun
durduklan çekmecenin yanına taşırlar ve Yusuf memleketinde gömülür (Suk. 
25a-b)".66 Cam.l bu durumu "Yusufun temiz cesedini Nil'in hangi tarafına 
naklettilerse, nehrin öteki tarafında kıtlık ve veba zuhur etti; nimetler yerine 
belalar yağmaya başladı. Nihayet, onun cesedini taş bir tabuta koyup, taşın 
açık kalan yerini zift ile kapatarak Nil nehrinin ortasına bırakınaya karar verdi
ler."67 şeklinde kısaca anlattıktan sonra, badisenin üzücü bir sonucuna da te
mas eder: "Şu vefasız feleğin bilesine bak ki, Züleyha'yı ölümilnden sonra 
Yusufundan ayırdı."68 

Hz. Mfisft-Kadın 

Çok olmasa da bazı Yusuf u Züleyha mesnevilerinde Hz.Yusufun tabu
tunun Hz. Musa tarafından bulunması ve babasının yanına iletilmesiyle ilgili 
bir rivayete yer verilir. Buna göre; Hz. Musa Allah'ın emriyle Nil nehrine ko
milmasının üzerinden oldukça uzun zaman geçmiş kaybolan · tabutu bulmak 
üzere harekete geçmiş, fakat yerini tespit edememiş, Mısırlı bir kadın ona ken
disine dua etmesi karşılığında tabutun yerini göstereceğini söylemiş, bunun 
üzerine Hz. Musa Allab'a du·a etmiş, kadın da Hz. Yusuf un mezarının yerini 
göstermiş, tabutu alan Musa onu Hz. YakUp'un mezan yanına gömmüştür. Bu 
rivayete, incelediğimiz Yusuf u Züleyhalan n yalnızca dört tanesinde tesadüf et
tik. Ali, su içinde kırk yıl boyunca duran tabutun çıkanlışını şöyle anlatır: 

65 Halide Dolu, agt., s.55. 
66 a.g.t. 
67 Cami, a.g.e., s. 148. 
~8 a.g.e. 
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Yusuf nebf su içinde kırk yıl durdı 
Ol vaktda Kelfnıu 'l-lah Mısr' a geldi 
Kenmu 'l-lah Kelfm'ine emr kıldı 
Sadfkumm su içinden çıkar imdi 

Musa Kelfm tabUtnı taleb kıldı 

Bulumadı bir hatun hazır geldi 
Yusufnebf tabUtnı ol gösterdi 

Ol avrete bellü. mercilıı dirler inuli 

Andan sonra Ken 'Cin 'a alup geldi 

Atasznıııg medfenini taleb kıldı 
Anı dahı (?) yirde defiı kıldı 

Ziyarete bu gün anda varurlar imdi69 
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Görüldüğü gibi burada kadının Hz. Musa' dan dua istemesi faslı yoktur. 
14.yy.da Şeyyad Hamza Yusuf'un taburunun ne kadar zamandır su içinde bu
lunduğunu belirtıneden, yalnızca "delim zaman" geçtiğini belirterek hadiseyi 
şöyle anlatır: 

Geldi Musa istedi bulınıadı 

Kandalıgzn Yusuf un bilimedi 

Bir karı eder ya Musa aydam sana 
Ger şefaat eyler isen sen bana 

Şol giin içinde ki halk kamu ağlaya 
Tanrı beni tam 'odımdan saklaya 

Musa eder imdi göster kim bulanı 
Kıyamette sana şefaat kılanı 

Karı gösterdi Yusuf un tabutun 

Şunun iizre kim kıla ş efaatın 10 

69 Ali, a.g.e. 
70 Şeyyad Hamza. ag.e., s.J43. 
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Aynı yüzyılda Suh Fakib hikayeyi yukandaki gibi aniatmayı tercih 
ebniştir: 

Sonra oldı 'asr-ı Musa çün ey yar 
Enır kıldı Musa'ya ol kird-gar 

İtdi vargıl Mısr'a sen Yılsufı bul 
Kim su altında nihiln olnıışdur ol 

Çıkar getür am andan yü·ine 
Kogıl atası dedesi yanına 

Mı?.sa çiin kim Hak'dan işitdi anı 
İtdi kim femıan senündür ya ganf 

Sürdi geldi Mısır'a ol Mılsf Kelfm 
İstedi ol arada anı delim 

Nice kim istedi anı bulmadı 
Tiirbesinün kandalıgzn bilmedi 

Mtısa işbu işlere hayran olur 
Mılsa 'nun katına bir karı geliir 

İtdi ya Musa Yusuf ı ben sana 
Göstereyim bir du' li eyle bana 

Kim Çalab yarlıgaya ben miskinini 
Seniilı sözün makbı?.l eyler ya ganf 

Hoş du'a Masa k.arıya eyledi 
Karı sevindi bir iş it n' eyledi 

Aldı Mı?.sa anı araya vantr 
Yusufım türbesin ana gösteriir 

Yusufı çıkardı Tanrı emrile 
Getiirür atasına gör ne kıla 



TAHKİYEDE BENZEŞME VE FARKULAŞMA 

İledür taşra kapuda gör anı 
Takdir eyle kılnıışıdı ol ganf 

İçerü mescidde atasıyıla 
N ura batmış dedesi yatur bile 

Yusıif peygamber kapudan taşradur 
Her kim anda varsa ziyaret kzlur 

Kuds-i Halbf'dür anlarun meskeni 
İlahf sen ruzf kıl bize anz11 
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Alımedi Ümrnidi Hz. Yüsufun taburunun Hz.Yakı1p yaruna iletilmesini 
vasiyet ettiğini söyler: 

Hem bum dahı vasiyyet eyledi 
Al ü evlfidına Yusıif söyledi . 

Silsitemizden cihfina olısar 
Musa adında peygamber geliser 

Mısr içinde ol Benf İsra'ilt 
Oluhan Ken'an'agide anlan 

Ol zamfin tfibutumı çıkaralar 
Cisnı-i pfiküm bilece aparalar 

İleteler Ya'kUb atanı yamna 
Defn ideler ravza-ı cinanınan 

Aynı şair, Hz.Müsa'nın peygamberlik. macerasından· kısaca bahsettikten 
sonra, tabutu arayışını ve sonunda buluşunu aşağıdaki gibi hikaye eder: 

Hazret-i Masa Bent İsra'il'i . 
Başına cem' eyledi kaba'ili · 

7 ı Kazım Köktekin, a.g.t., s.503. 
72 Ahmed! Ümmldi, a.g.e., yk.76a. 

' . . , 
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Yasuf un tabtıtını almadılar 
Taşra vardılar yolı bulmadılar 

Bildiler ttibat olmmasa bile · 
Feth-i bab olup gidenıezler yola 

İlete/üm tabatı söylediler 
Nerdedür Nfl'de anı bilmediler 

Geldi bir karı didi Musa sana 
Gösterenz şafi' olur mısın bana 

Va'd~ kıldı karı anı gösterür 
Olup anı varid-iKen 'an bulur 

Anı dahı atasınun yanına 

Defiı ideler ravza-ı ciniiııına13 

Molla Hasan'da durum daha farklıdır. Hz. Musa tabutu bulur, ona 
yarduncı olan kadından bahsedilmez: 

Gitdi Yı1sıif Mılsa dünyfıya gelür 
Tanrıdan MCısa'ya ol-dem emr olur 

Yusıif ı var bul çıkar getir didi 
Dedesinüıı katına ye tir dedi 

Mılsa anda gitdi çii1ı Mısr' a varur 

Yusıifı Nflırnıagzndan çı~arır 

Ku ds' eletdi dedesinün yanma · . 
İbrtilıfm peygamberin hazretine 

Anı türbe kapusında kodı/ar 

Tanrı böyle emr buyurupdu: didiler 

73 a.g.e., yk.76a, 76b. 
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İbrahfnı Ya'kub içerü yatır 
Yusuf anların kapusında yatır14 
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Haliloğlu Ali ise farklı bir anlaumla Hz. Yusuf un tabutunu Nil suyunun 
Hz. YakUp'un mezannın yanına ilettiğini söyler. 

Kutsal kitaplarda bu hadiseler yer almaz. "Kur' an Yusuf un ölümü ve ta
butu hakkında hiçbir şey söylemiyor. Fakat, İslam efsaneleri, bu an'aneyi Ya
hudilerden ayn~n alırlar."75 Agadik kaynaklarda bu durumla ilgili olarak 
"Musa, Yusuf un taburunun yerini Aşer'den öğrenir. Altın bir tabağın üzerine 
Allah'ın ismini yazar ve bunu suya atar. Bunun üzerine Yusuf un tabutu da Ni
l'in sathına çıkar (Fuchs; Josef: Jüd. Lexi, m, 333): Başka bir rivayete göre, 
Musa, onun taburunu ihtiyar bir kadın (Sarah, Aşer'in kızı) vasıtasiyle bulu
yor'' bilgilerine yer verilir."76 Taberi, "Yusuf da ölürken naşının Şam'a gö
türülerek atalarının kabri yanına defnedilmesini vasiyet etmişti. Musa Mı
sır'darı çıkarken Yusufun taburunu kendisiyle birlikte Filistin'e götürmüş
tür."77 der. Aynı zamanda Equ İ~hak'tan Yfisufun naşının mermer tabut içine 
kanarak Nil kenannda suyun içine defnedildiği bilgisini aktarır.78 Cami'nin 
eserinde bu ayİmtılara yer verilmemiştir. · 

Yusuf u Züleyha mesnevileri~in beslendiği ilk kaynak olan kutsalkitaplar 
incelendiğinde bu mesnevilerde bahsi geçen bu aypntılann bir çoğunun. mevcut 
olmadığı görülür. Bu eserlerde dikkati çek~n en önemli unsur, şairlerin YOsuf 
lassasının çerçeve hikayesinde bir değişilClik yapmamaları, kutsal kitaplarda 
bulunmayan ayrıntılar üzerinde farklılaşmalandır. Özellikle 15. ve 16. yüzyıl
larda yazılan mesnevllerde daha çok ortak no~ta vardır. Mesela Hz. Yusuf un 
atla gezinti ye çıkmak istemesi ve Cebrrul'in getirdiği cennetelması motifleri bu 
yüzyıllarda karşımıza çıkmaktadır. Bu motifl.er Hz. Yusuf un annesinin ölümü 
ve Yfisufun onun mezanna gelişi motifleriile nazar~n incelediğimiz mesne
vilerde daha az kullanılmışlardır.l5.yy. ve sonrasında yazılan ve bu liikayeyi 
anlatan rnesnevilerin çoğu, hikayenin bazı ayrıntılarını Cami'nin Yusuf u 
Züleyha'sından almışlardır. Nitekim Hamdullah Hamdi, Köprülüzade Esad 

74 Molla Hasan, a.g.e., yk. 97b, 98a. 
75 Hallde Dolu, agt., s. 86. 
76 a.g.t., s. 85, 86. 
77 Taberi, a.g.e., s.SII. 
78 a.g.e. 



200 MUjgan ÇAKIR 

Paşa gibi şairler eserlerinde Carru'yi övgüyle anarken, Mehmed İzzet Paşa gibi
leriyse onun eserini birebir tercüme yolunu seçmişlerdir. Hamdullah Harndi'nin 
eserinin Türk Edebiyatında en çok takdir edilen Yusuf u Züleyha olduğu da 
düşünülecek olursa kendi yüzyılında ve daha sonraki asırlarda yazılan eserler 
üzerinde tesirli olduğu. söylenebilir. 

ALİ HALİLOG LU ŞEYYAD SUL! FAKİH 
( 13.yy.) ALİ HAMZA ( 14.yy.) 

(13.yy.) (14.yy) 

Hz. Yfısufun anne- Annesinin ölümü bir Annesinin ölümü Annesinin ölUmU bir 
sinin ölümü yok. beyitte anlatılmış. yok. beyitte anlatılmış. 

Hz. Yfısufun anne- Hz. Yfısurun anne- Dört beyit halinde ' Hz. Yusuf un anne-
sinin mezarına gelişi sinin · mezarına gelişi annesinin mezarına sinin mezarına gelişi 

var. var. gelişi var. var. 

Annesinin .mezardan Annesinin mezardan Annesinin mezardan Annesinin mezardan 
Hz. Yilsufla Hz. Yfısufla Hz. Yilşufla Hz. Yilsufla 

konuşması var. konuşması var. konuşması yok. konuşması var. 

Züleyha, Züleyha, Hz. Züleyha, Hz. Züleyh; Hz. 
Hz. Yilsurtan önce Yusuftan sonra Yusuftan önce Yusuftan önce 

ölüyor. ölüyor. ölüyor. ölüyor. 

Hz. Yusuf un atla Hz. Yusufun atla Hz. Yilsufun atla ge- Hz. YO.sufun atla 
gezinti ye çıkmak is- gezinti ye çıkmak is- zintlye çıkmak iste- gezintiye Çıkmak is-

ternesi yok. ternesi yok. mesi yok. ternesi yok. 

Cebriiii-elma ilişkisi Cebriiii-elma ilişkisi Cebriill-elma ilişkisi Cebriiii-elma ilişkisi 
yok. yok. yok. yok. 

Hz. Yusufun tabu- Hz. Yusufun tabu- Hz. Yusuf un tabutu- Hz. Yfisufun tabu-
tunun nereye konu- tunun nereye konu- nun nereye konu- tunun nereye konu-
lacağı ile ilgili prob- lacağı ile ilgili prob- lacağı ile ilgili prob- lacağı ile ilgili prob-

lemlervar. lemlervar. lemler var. lemlervar. 

Hz. Müsa-kadm me- Hz. Mfısa-kadın me- Hz. Mfisa-kadın me- Hz. Masa-kadın me-
selesi var. selesi yok. selesi var. selesi var. 
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KADI DAR İR AHMED İ HAMDULLAH AKKOYUNLU 

(14.yy.) ÜMMİDİ HAM Dİ AHMED İ 
(?)79 (15.yy.) (15.yy. sonu) 

Annesinin öiUmü bir Annesinin ö!Umli bir Hz. Yüsuf iki 
beyitte anlatılmış. beyitte anlatılmış. · yaşındayken, Annesinin Ölümü 

BünyamJn'in doğumu yok. 
sırasında annesi 

ölüyor. 

Hz. YOsuf'un anne- H~. Yusuf'un anne- Hz. Yüsuf'un annesi- Hz. Yusuf'un anne-
sinin mezarına gelişi sinin mezarına gelişi nin mezarına gelişi sinin mezarına gelişi 

var. var. var. var. 

Annesinin mezardan Annesi_nin mezardan Annesinin mezardan Annesinin mezardan 
Hz. Yusuf'la Hz. YOsuf'la Hz. Yusuf'la Hz. Yusuf'la .. 

konuşması yok. konuşması yok. konuşması v~. konuşması yo~.so 

Belirtilmemiş ve Züleyha. Hz . . Züleyha, Hz. 
ölüm faslı yok. YOsııf'tan önce YOsuftan sonra 

ölüyor. ölüyor. -.. 

Hz. YOsuf'un atta ge- Hz.·Yusuf'un atla ge- Hz. Yusuf'un atta ge- . , 

zintiye çıkmak iste- zintiye çıkmak iste- zinliye çıkmak iste-
mesi yok. mesi yok. mesi var.· - -

Cebriil-elma ilişkisi Cebriil-elma ilişkisi Cebrrul-elma ilişkisi -
yok. yok. var. 

-
Hz. YOsuf'un tabu- Hz. Yusuf'un tabu- Hz. Yusuf'un tabutu- . . 
tunun nereye konu- tunun nereye konu- nun nereye konu-
lacağı ile ilgili prob- lacağı ile ilgili prob- lacağı ile ilgili prob- -

lemleryok. lerriler var. lemleryok. 

Hz. MOsa-kadın me- Hz. Musa-kadın me- Hz. Musa-kadın me-
selesi yok. selesi var. selesi yok. 

-

79 Ahmedl Ümmidl'nin yaşadığı yüz yıl henüz belirlenememiştir. Şairin eserini şimdilik bu 
sırada vermeyi uygun gördük. 

80 Eserde hikaye Hz. Yusuf'un Hz. YakUp'la buluşması hadisesine kadar anlatılıp, yanqı 
bırakılmış olduğundan diğer motifler bulunmamaktadır. · · 
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KEMAL ŞERİFİ TAŞLICALI KÖPRÜLÜZ~DE 

PAŞAZADE (l6.yy.) YAHYA ESAD PAŞA 

(15-16 .• yy.) (l6.yy.) (18.yy.) 

Annesinin ölümü iki Annesinin ölümü iki Hz. Y:usufun annesi- Annesinin ölümü uç 
beyitte anlatılmış. beyitte anlatılmış. nin ölümü oldukça beyitte anlatılmış.81 

Hz. Yusuf iki Hz. Yfi~uf iki geniş anlatılmış. 
yaşındayken ölUyor. yaşındayken ölüyor 

Hz. Yfisufun anne- Hz. Yüsufun anne- Hz. Yusuf un annesi-
sinin mezarına gelişi sinin mezarına gelişi nin mezarına gelişi 

yok. var. var. -
Annesinin mezardan Annesinin mezardan Annesinin mezardan 

Hz. Yüsufla .Hz. Yfisufla Hz. Yfisufla 
konuşması yok. konuşması var. konuşması yok. -

Züleyha, Hz. Züleyha, Hz. ZUieyhli, Hz. 
Yusuftan sonra Yusuftan sonra YGsuftan sonra 

ölUyor. ölüyor. ölüyor. -. 
Hz. Yusufun atta Hz. Yusuf un atla Hz. Yusuf un atla ge- -

gezinti ye çıkmak is- gezinti ye çıkmak is- zinliye çıkmak iste-
ternesi var. ternesi var. mesi var. 

Cebrtul-elma ilişkisi Cebrail-elma ilişkisi Cebrtul-elma ilişkisi 
var. var. var. . 

-
Hz. Yüsufun ıabu- Hz. Yiisufun tabu- Hz. Yüsufun tabutu-
tunun nereye konu- runun nereye konu- nun nereye konu-
lacağı ile ilgili prob- lacağı ile ilgili prob- lacağı ile ilgili prob- -

lemler yok. lemleryok. lemleryok. 

Hz. Musa-kadın me- Hz. Musa-kadın me- Hz. MOsli-kadın me-
selesi yok. selesi yok. selesi yok. 

SI Eser tamamlanmamış olduğundan diğer hadiseler bulunmaı:naktadır. 
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MOLLA HASAN NAVRüzt82 MEHMED İZZET PAŞA 
(18.yy.) (18.yy.) ( 19.yy.) 

Annesinin ölümüne yer Annesinin ölümü var. Annesinin ölUmU var, iki beyitte 
verilmemiş. anlatılıyor. 

Hz. Yusufun annesinin Hz. Yusufun annesinin me- Hz. YOsufun annesinin me-
mezarına gelişi var. zarına gelişi var. zarına gelişi yok. 

Annesinin mezardan Hz. Annesinin mezardan Hz. Annesinin mezardan Hz. 
YOsufla konuşması var. Yüsufla konuşması var. Yüsufla konuşması yok.83 

Züleyha, Hz. Yusuftan Züleyha, Hz. Yusuftan . 
önce ölüyor. sonra ölüyor. -

Hz. Yusuf un atta gezin-
tiye çıkmak istemesi yok. ? -
Cebriiii-elma iHşkisi yok. 

? -
Hz. Yusufun tabutunun 

nereye konulacağı ile ilgili ? 
problemler var. -

Hz. Musa'nın mezarı bul-
masından bahsediliyor ama ? 
kadından bahsedilmiyor. -

82 Navıiizi'nin eserini görmek mtiml..iln olmadığından, Çoban Hıdır Haydar'ın"Bilinmeyen 
Bir Yusuf u Züleyha El Yazması", Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten 1996. 
Ankara, 1999, s.JOS-128 künyeli makalesinden faydalanılmıştır. 

83 Eserin sadece ilk cildi olduğundan geri kalan bölümler yoktur. . 


