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ÖNSÖZ
Yûsuf ve Zelîhâ hikâyesi, İslâmî Türk edebiyatının
teşekkülünden itibaren, şairlerimizin üzerinde en çok kalem
oynattıkları konulardan birisi olmuştur. Kur’ân-ı Kerim’de ve
hadis-i şeriflerde de anlatılan Yusuf Kıssası’nı temel alan bu
hikâyenin şairlerimiz tarafından önemsenmesi, kahramanının
bir peygamber olması sebebiyle kudsiyet arz etmesi ve pek
çok ilgi çekici olayı hâvî bir konuya sahip olmasından
kaynaklanmaktadır.
Yûsuf ve Zelîhâ hikâyesini konu edinen eserlerden
çoğu gün yüzüne çıkmışsa da, hâlâ kütüphanelerimizin tozlu
rafları arasında incelenmeyi bekleyen Yûsuf ve Zelîhâlar
mevcuttur. Elinizdeki bu eser, henüz bilim ve edebiyat
dünyasıyla tanışmamış bir Yûsuf ve Zelîhâ mesnevisini ihtiva
etmektedir. Oflu Bilâl Efendi tarafından 1753 yılında yazılan
bu eserde, çocukluğundan itibaren çektiği sıkıntılara ve
uğradığı ihanetlere karşı sabrının meyvesini alan bir insanın
hayat hikâyesi anlatılmaktadır.
Çalışmamız, dört bölümden oluşmaktadır. Birinci
bölümde, Hz. Yûsuf’un klâsik Türk edebiyatındaki yerine
değinilmektedir. İkinci bölümde, Kıssa-i Yûsuf u Zelîhâ’nın
yazarı Oflu Bilâl Efendi’nin hayatından ve eserlerinden
bahsedilmektedir. Üçüncü bölümde, Kıssa-i Yûsuf u Zelîhâ
muhteva ve şekil bakımından incelenmiştir. Dördüncü
bölümde ise Kıssa-i Yûsuf u Zelîhâ’nın iki yazma nüshaya
dayanan karşılaştırmalı metni verilmektedir.
Kul yapımı tüm eserlerde olduğu gibi çalışmamız da
hatadan berî değildir. Erbabının hoşgörüsü penâhımız, yol
gösterici tavsiyeler her dem râhımızdır.
Yrd. Doç. Dr. Muhammet KUZUBAŞ
Ordu 2009

I. BÖLÜM

KLÂSİK TÜRK EDEBİYATINDA
YÛSUF U ZELÎHÂ/ZÜLEYHÂ

1. Bazı Manzum ve Mensur Eserler
Klâsik Türk edebiyatında, 13. yüzyıldan itibaren Yûsuf
ile Zelîhâ / Züleyhâ ile ilgili pek çok eser kaleme alınmıştır.
Bunlardan ilk dikkati çeken, kısas-ı enbiyâ türündeki eserler
içindeki Hz. Yûsuf’la ilgili bölümlerdir. Hz. Adem’den
başlayarak Hz. Muhammed’e kadar pek çok peygamberin
hayatlarını veya hayatlarından bir bölümünü konu edinen
eserler olan kısas-ı enbiyâlar, edebî bir eser ortaya koyma
düşüncesinden ziyade, halka peygamberlerin hayat hikâyelerini
öğretmek ve böylece de onların sevilmesini sağlamak amacıyla
yazılmıştır.
Kısas-ı enbiyâlar; çoğu zaman Kur’ân-ı Kerim, hadis-i
şerifler ve diğer dinî kitaplardaki rivayetler dikkate alınarak
oluşturulmuştur. Hz. Yûsuf’un aynı zamanda bir peygamber
olması ve hakkında Kur’ân-ı Kerîm’de bir sûre bulunması
münasebetiyle bu eserlerde ondan özellikle bahsedilmiştir.
Daha çok dinî-didaktik metinler olarak kabul
edebileceğimiz bu peygamber kıssaları dışında, dinî yönü
olmakla beraber edebî yönleri daha dikkat çekici olan manzum
veya mensur müstakil Yûsuf u Zelîhâlar mevcuttur.
Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Yûsuf’un hayatından
bahsedilen Yûsuf sûresinde, onun hayat hikâyesi ahsenü’lkasas (kıssaların en güzeli) olarak nitelendirilmektedir. Bu
sebeple, klâsik şiirimizde şiir kabiliyetleri bakımından ön
sıralarda kabul edilen kimi şairlerin de konuya ilgi duymaları
ve (en güzel kıssayı okuyucuya aktarmak için) Hz. Yûsuf’un
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Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde anlatılan hayatını merkeze
alarak Kıssa-i Yûsuf, Yûsuf u Zelîhâ, Yûsuf u Züleyhâ gibi
isimlerle eserler yazmaları, konunun klâsik edebiyatımıza
yerleşmesini sağlamıştır. Aynı zamanda bu eserler, didaktik ve
edebî yönlerinin yanında dil ve üslup bakımından da ayrı bir
önem taşımaktadır. Edebiyatımızdaki Yûsuf u Zelîhâlardan
bazıları şunlardır:
1.1. Ali (Kıssa-i Yûsuf): Ali’nin Kıssa-i Yûsuf adlı
eseri 13. yüzyılda yazılmıştır ve ilk Kıssa-i Yûsuf olarak
bilinmektedir. Eser, hece vezniyle ve dörtlükler halindedir.1
1.2. Haliloğlu Ali ( Yûsuf u Züleyhâ): Halioğlu
Ali’nin eseri, aynı konuda Kıpçak Türkçesiyle yazılan bir
eserden 13. yüzyılda hece vezniyle ve dörtlükler halinde
Anadolu Türkçesine çeviridir.2 İ. Hikmet Ertaylan, Osmanlıca
Yûsuf u Züleyhâ’nın tıpkıbasımını yayımladığı çalışmasında
eserin iki farklı kişi tarafından Deşt diliyle yazıldığını söyler ve
konuyla ilgili iki metinden örnekler verir.3
1.3. Şeyyâd Hamza (Yûsuf u Zelîhâ): Şeyyâd
Hamza’nın fâilâtün fâilâtün fâilün vezniyle kaleme aldığı
mesnevisinin asıl adı “Dâstân-ı Yûsuf Aleyhisselâm ve Hâzâ
Ahsenü’l-Kasasü’l-Mübârek”tir. Konuyla ilgili aruz vezniyle
yazılmış ilk mesnevi olan eser, eski Anadolu Türkçesinin dil
özelliklerini yansıtması bakımından ayrı bir değere sahiptir.4
1.4. Süle Fakih (Yûsuf u Zelîhâ): Süle Fakih’in eseri,
5005 beyitten oluşmaktadır ve bu özelliğiyle kendinden önce

1

Eser hakkında bilgi için bakınız: Sinan Uygur, Ali’nin Kıssa-i Yûsuf’u, (Yüksek
Lisans Tezi) Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2003.
2
Eser hakkında bilgi için bakınız: Rasim Deniz, Haliloğlu Ali’nin Yûsuf ve
Zelîhâ Kıssası (Doktora Tezi), Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ
1998.
3
Yûsuf u Züleyhâ, (hzl.: İsmail Hikmet Ertaylan), İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Yayınları, İstanbul 1960, s. 11-16.
4
Eser hakkında bilgi için bakınız: Osman Yıldız, Yûsuf u Zelîhâ (Destân-ı
Yûsuf), Giriş-İnceleme-Metin-Dizinler, Akçağ Yayınları, Ankara 2008.
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yazılmış Yûsuf u Zelîhâ / Züleyhâ’ların en hacimlisidir. Eserde,
genellikle devrin dil özellikleri görülmektedir.5
1.5. Erzurumlu Darîr (Yûsuf u Züleyhâ): Erzurumlu
Darîr’in 14. yüzyılda fâilâtün fâilâtün fâilün vezniyle yazdığı
Yûsuf u Züleyhâ’sı 2126 beyitten müteşekkil sekiz meclis
halinde tertip edilmiştir. Eser, Doğu Anadolu Bölgesi’nde
yazılmıştır ve Eski Anadolu Türkçesi eserlerinin dil
özelliklerini taşımaktadır.6
1.6. Mehmed Bin Pulat (Yûsuf u Züleyhâ): Mehmed
Bin Pulat’ın eserinin yazma nüshası üzerindeki istinsah tarihi
H. 916 (M. 1510) olarak kayıtlıdır. Eser, Taceddin Ebu Bekr
Ahmed b. Muhammed b. Zeyd Tusî’nin Terceme-i Sittîn liCâmi’i’l-Besâtîn adlı eserinin mensur çevirisidir.7
1.7. Nahîfî (Yûsuf u Zelîhâ): Nahîfî’nin mesnevisi,
mefâîlün mefâîlün feûlün vezniyle yazılmıştır. Eserde Eski
Anadolu Türkçesi özellikleri görülmektedir. Yer yer bir takım
vezin kusurlarıyla karşılaşılsa da, özellikle dil açısından
içerdiği malzemeyi düşünerek Nahîfî’nin Yûsuf u Zelîhâ’sının
hak ettiği değeri görmediği söylenebilir. Eserin yurtiçinde tespit
edebildiğimiz nüshalarından biri Milli Kütüphane yazmalar
bölümünde,
diğeri
TDK
kütüphanesindedir.
TDK
kütüphanesindeki nüshanın özellikle baş kısmında eksikler
göze çarpmaktadır.8

5

Eser hakkında bilgi için bakınız: Kazım Köktekin, Süle Fakih’in Yûsuf ve
Zelîhâ’sı (İnceleme-Metin-Dizin), (Doktora Tezi) Atatürk Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Erzurum 1994.
6
Eser hakkında bilgi için bakınız: Leyla Karahan, Erzurumlu Darîr-Kıssa-i
Yûsuf-Yûsuf u Züleyhâ, TDK Yayınları, Ankara 1994.
7
Eser hakkında Mehtap Alper Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde bir doktora tezi
hazırlamaktadır.
8
Eserin metni Sibel Üst tarafından hazırlanan bir makalede neşredilmiştir. Ancak
Sibel ÜST’ün neşrettiği metin TDK kütüphanesindeki nüshaya dayandığı için
eksiktir: Sibel ÜST, Nahîfî’ni Yûsuf u Zelîhâ Mesnevisi, Turkish Studies /
Turkoloji Araştırmaları Dergisi, Volume 2/4 Fall 2007, s. 823-957.
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1.8. Hamdullah Hamdî (Yûsuf u Züleyhâ): Aruzun
feilâtün feilâtün feilün kalıbıyla H. 897 tarihinde yazılan ve
6241 beyitten oluşan eser, Hamdullah Hamdî’nin en önemli
mesnevisi olarak kabul edilmektedir. 9 Sade bir dille yazılan
mesnevi, gerek yazıldığı dönemde gerekse sonraki yüzyıllarda
çok okunmuştur. Eserin 108 nüshasının olması da bunun
delilidir.10 Mesnevi, Yûsuf’un atalarından bahseden bölümlerle
başlar ve Züleyhâ’nın Yûsuf’un kabrine gelerek ölümüyle sona
erer.
1.9. Kemal Paşa-zâde (Yûsuf u Zelîhâ): Kemal Paşazâde’nin 16. yüzyıl başlarında sade bir Türkçe ile mefâîlün
mefâîlün feûlün vezniyle yazdığı bu mesnevi 7777 beyittir.
Mesnevide, münâcât, na’t, dört halifenin ve II. Bâyezid’in
övgüsünün yer aldığı bölümlerden sonra sebeb-i te’lîfle konuya
girilmiştir.11
1.10. Taşlıcalı Yahyâ Bey (Yûsuf u Zelîhâ): 16.
yüzyılın önde gelen mesnevi yazarların birisi olan Taşlıcalı
Yahyâ Bey’in Yûsuf u Zelîhâ’sı 5179 beyitten oluşmaktadır ve
mefâîlün mefâîlün feûlün vezniyledir. Münâcât, na’t,
mi’râciyye, Kanûnî’nin övgüsü gibi bölümlerden sonra sebeb-i
te’lîf gelir ve konuya geçilir. Dili o döneme kadar aynı konuda
yazılan mesnevilere nisbeten daha ağırdır.12
1.11. Abdurrahman Gubârî (Yûsuf u Züleyhâ): 16.
yüzyıl şairlerinden Abdurrahman Gubârî’nin H. 980 (M. 157273) tarihlerinde kaleme aldığı mesnevi 2106 beyitten
oluşmaktadır. Molla Câmî ve Hamdî’nin aynı isimdeki
9

Ali Emre Özyıldırım, Hamdî’nin bu eserinin diğer eserlerinden daha çok takdir
edilmesinin sebeplerini çeşitli kaynaklardan yola çıkarak ortaya koymuştur: Ali
Emre Özyıldırım, Hamdullah Hamdi Divanı’nın Tenkitli Metni, (Doktora Tezi),
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1995, s. XXV-XXVIII.
10
Naci Onur, Hamdî-Yûsuf u Züleyhâ, Akçağ Yayınları, Ankara 1991, s. 24.
11
Mustafa Demirel, İbni Kemal Ahmed Bin Şemseddin Kemâl Paşa-zâde’nin
Yûsuf u Zelîhâ’sından Seçmeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara
1983.
12
Eser hakkında bilgi için bakınız: Mehmed Çavuşoğlu, Yûsuf u Zelîhâ, İÜEFY,
İstanbul 1979.
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mesnevilerine nazire olarak yazılmıştır. Şair bu iki mesneviyi
değerli görmekle beraber; şairlerin sıkı sık konuyla ilgisiz
bahislere ve gereksiz ayrıntılara girdiklerini, mesnevi tarzına
uygun olmayan formlar ihtiva ettiğini söyleyerek kendi eserini
öz, akıcı, tertipli ve insicamlı bir şekilde yazmak istediğini
ifade eder.13
1.12. Ahmedî-i Âmidî (Yûsuf u Züleyhâ): Ahmedî-i
Âmidî, 18. yüzyıl şairlerinden olup, Ahmed Mürşidî olarak da
bilinir. Ahmedî-i Âmidî’nin Yûsuf u Züleyhâ’sı, aruzun
fâilâtün fâilâtün fâilün vezniyle yazılmıştır ve 2660 beyitten
oluşmaktadır. Eserde genel olarak halkın anlayabileceği bir dil
kullanılmıştır. Sanat gayesinden ziyade insanlara güzel bir
hikâye sunulmak istenmiştir.14
Yukarıdakilerden başka edebiyatımızda Yûsuf u Zelîhâ
/ Züleyhâ hakkında eser kaleme almış pek çok yazar mevcuttur.
Rabgûzî, Çakerî, Behiştî, Havâî, Hasan Garîb bunlardan
bazılarıdır.15

2. Yûsuf u Zelîhâ’nın Klâsik Edebiyatımızdaki
Diğer Yansımaları
Yûsuf ve Zelîhâ hikâyesinin kahramanları ve bazı
olayları, yukarıda değindiğimiz müstakil eserler dışında gazel,
kaside gibi çeşitli şiirlerde de farklı çağrışım ve tasavvurlarla
kullanılmıştır. Klâsik edebiyata mensup şairlerimiz, hayal ve
düşüncelerini daha etkili kılabilme adına bu hikâyenin dikkat
13

Hasan Aktaş, Abdurrahman Gubârî – Yûsuf u Züleyhâ (İnceleme-Metin),
(Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum
2006.
14
Eser hakkına bilgi için bakınız: Ramadan Doğan, Ahmedî-i Âmidî’nin Yûsuf u
Züleyhâ’sı (Metin ve İnceleme), (Yüksek Lisan Tezi), Marmara Üniversitesi,
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul 2005.
15
Edebiyatımızda bu konuda yazılmış eserler hakkında bilgi için bakınız: Halide
Dolu, Menşeinden Beri Yûsuf Hikâyesi ve Türk Edebiyatındaki Versiyonları,
(Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul 1953.
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çekici unsurlarını, şiirlerinde ustaca işlemişlerdir. Yûsuf’un
kardeşlerince kuyuya atılması, kuyudan çıkarılıp köle olarak
satılması, güzelliği, Zelîhâ’yla olan macerası, zindana atılması,
rüya tabir etmesi, Mısır’a sultan olması vb. hususlar
şairlerimizin üzerinde en çok kalem oynattıkları konulardandır.
Aşağıda, şairlerimizin mısralarını oluştururken Yûsuf u Zelîhâ
hikâyesinden nasıl istifade ettiklerine dair örnekler yer
almaktadır: 16
2.1. Yûsuf’ûn Güzelliği: Yûsuf, her şeyden önce
şiirimizde dillere destan güzelliğiyle anılır. Nev’î, Yûsuf redifli
gazelinden alınan aşağıdaki beyitte bu hususu dile getirir:
Melâhat mısrınun sultân-ı âlî-şânıdur Yûsuf
Letâfet göklerinün kevkeb-i rahşânıdur Yûsuf17
Şairler, sevgilinin güzelliğiyle Yûsuf’un güzelliği
arasında ilişki kurarlar. Bu sebeple de sevgili, yer yer Yûsuf-ı
zamâne (zamanın Yûsuf’u) ve Yûsuf-ı sânî (ikinci Yûsuf) gibi
tamlamalarla nitelenir. Aşağıdaki beyitte Avnî mahlasıyla
şiirler yazan Fatih; canını, (güzelliğinden dolayı) zamanın
Yûsuf’u olan sevgilinin gamzesinin belalarından kurtarmakta
güçlük çektiğini anlatır:
Ey Yûsuf-ı zamâne nice cân halâs edem
Gamzen ki katlime takınır tîg ile sinân18
Şeyhülislâm Yahyâ’ya göre, Yûsuf-ı sânî olan sevgili
eşsiz güzelliğiyle insanlar arasında fitne koparmaktadır.
Sevgilinin fitne koparıcı oluşu iki şekilde düşünülmelidir.
Birincisi, Yûsuf’un kardeşleri (ihvân) arasında çıkan fitnedir ki

16

Yûsuf u Zelîhâ hikâyesinin özeti Bilâl Efendi’nin eserinden yola çıkılarak ileride
verileceği için, bu bölümde olaylar ayrıntılı olarak anlatılmamıştır.
17
Nev’î, Divan, (hzl.: Mertol Tulum vd.), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Yayınları, İstanbul 1977, s. 357.
18
İskender Pala, Fatih Sultan Mehmed, Şûle Yayınları, İstanbul 1999, s. 176.
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sebebi Yûsuf’tur. İkincisi ise sevgilinin güzelliğinin etkisinden
kendilerinden geçen âşıkların aralarında münakaşa çıkmasıdır:
Olmakda güzellikde o meh Yûsuf-ı sânî
Bir fitne kopar korkarın ihvân arasında19
Râmî,
sevgilinin
güzelliğini
anlatmak
için
yukarıdakilerden biraz daha ileri gider ve sevgiliye Yûsuf-ı sânî
demekten bile çekinir. Zira güzellik Mısr’ında ona benzer bir
güzel bulmak mümkün değildir:
Niçe ola dil-bere ben Yûsuf-ı sânî dimeyem
Mısr-ı hüsn içre bulınmaz arasan ana nazîr20
Harezmli Hâfız; âşıkların sevgilinin güzelliğine
ulaşmasının imkânsızlığını dile getirdikten sonra, sevgili ile
Yûsuf arasında güzellik bakımından bir karşılaştırma yapar.
Tabi ki bu karşılaştırmada sevgili üstündür ve Yûsuf ancak ona
kul olacaktır:
Aceb irmes anıng hüsninge kul bolsa bu âşıklar
Kim ol şâh-ı zamân hüsn ile Yûsufnı gulâm eyler21
Şairler, bazen sevgili dışındaki kişilerle ilgili olarak da
Mısr-ı hüsn ve Yûsuf-ı sânî gibi benzetmeler kullanırlar.
Zaîfî’nin derviş redifli gazelinde bunun örneğinin görüyoruz:
Bugün iy Mısr-ı hüsn içinde olan Yûsuf-ı sânî
Güzeller şâhısın bilsem niçün dirler sana dervîş22

Şeyhülislâm Yahyâ, Divân, (hzl.: Hasan Kavruk), Milli Eğitim Bakanlığı
Yayınları, Ankara 2001, s. 332.
20
Râmî, Dîvân, (hzl: Erdal Hamami), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001, s.
373.
21
Hârezmli Hâfız, Divan, (hzl.: Recep Toparlı) , Türk Dil Kurumu Yayınları,
Ankara 1998, s. 266.
22
Kamil Akarsu, Rumelili Za’ifî Hayatı, Sanatı, Eserleri ve Dîvânından
Seçmeler, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1993, s. 168.
19
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2.2. Yûsuf’un Kuyuya Atılması ve Kuyudan
Çıkarılarak Pazarda Satılması: Şairlerimiz, meramlarını
okuyucuya daha etkili bir şekilde yansıtmak için Yûsuf’un
kuyuya atılmasına ve buradan kurtuluşuna atıfta bulunurlar.
Yine kıssaya göre kuyudan çıkarılan Yûsuf’un köle olarak
satılması da şairlerimiz için önemli bir malzeme konumundadır.
Aşağıdaki beyitte Gaybî, sûfîliğin inceliklerini anlatırken
Yûsuf’un kuyuya atılmasını, kuyudan çıkarılıp satılmasını ve
zindana düşmesini hatırlatmış ve her ne meşakketle
karşılaşılırsa karşılaşılsın incinmemek gerektiğini anlatmak için
bu hadiselere telmihte bulunmuştur:
Eger Yûsuf gibi çâha atılsan
Dönüp kul oluben Mısra satılsan
Girüp zindânlara habse katılsan
Hakîkat sûfîlik incinmemekdür23
Riyâzî ise ince bir hayalle gülün, (Yûsuf’un kuyudan
çıkması gibi) goncanın içinden çıktığını ve ardından (Yûsuf
gibi) pazara düştüğünü şöyle anlatır:
Jâleler seyyâre oldı çıkdı çâh-ı gonçeden
Şimdi düşdi Yûsuf-ı Ken’ân gibi bâzâra gül24
16. yüzyıl şairlerimizden Hayâlî Bey, övdüğü kişinin
Yûsuf gibi pazarlarda satılmasından endişe etmektedir:
Kul imiş bir boyu âzâde efendi sevdim
Korkaram Yûsuf-ı Mısrî gibi bâzâra düşe25
Çünkü, şair (pazarda satılması ve güzelliği
bakımından) Yûsuf’a benzeyen sevgilinin talibidir. Şairin
elindeki tek sermayesi de canıdır. Şair alışverişinin

Sun’ullâh Gaybî, Dîvân, (hzl.: Bilal Kemikli) MEB Yayınları, İstanbul 2000, s.
282.
24
Namık Açıkgöz, Riyâzî Divanı’ndan Seçmeler, Kültür Bakanlığı Yayınları,
Ankara 1990, s. 202.
25
Hayâlî, Divan, (hzl.: Ali Nihad Tarlan), Akçağ Yayınları, Ankara 1992, s. 260
23
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bozulmasından korkmaktadır. Zira, tam canımı verme
karşılığında isteğime ulaştım derken karşısına para engeli çıkar:
Nakd-i câna almış iken Yûsuf-ı maksûdumı
Mâlik-i dînarlar bozmak diler bâzârımı26
2.3. Yûsuf ile Zelîhâ’nın Macerası: Şiirimizde, dillere
destan bir güzelliğe sahip olan Yûsuf ve gönlünü ona kaptıran
Zelîhâ ile macerasına ait kullanımlarla karşılaşmaktayız.
Zelîhâ’nın Yûsuf’a âşık olması ve ondan aşkına karşılık
istemesi, Yûsuf’un bu isteğe karşı çıkarak bulundukları odayı
terk etmeye çalışması, Zelîhâ’nın Yûsuf’un elbisesini çekmesi
ve elbisenin yırtılması, halkın Zelîhâ’yı ayıplaması, kadınların
Yûsuf’un güzelliği karşısında turunç yerine parmaklarını
kesmeleri bu ikilinin macerasında en çok faydalanılan
konulardandır:
Sükkerî, sevgilinin hayalinin gelip gidişini, Zelîhâ’nın
Yûsuf’u görmek için gelip gidişine benzetir:
Âmed-şod-i hayâl-i ruhın dîde benzedür
Serv-kadd-i Yûsufa ki Züleyhâ gelür gider27
Nâilî, aşk vadisinde ne kadar yüksek makamlarda
olduğunu anlatmak için; âşıkların kalplerine tesir etme hüneri
kazandığını, bu sebeple hadiseyi tersine çevirip Yûsuf’un
Zelîhâ’nın eteğini yapışmasını sağlayabileceğini iddia eder:
Biziz ol âşık-ı kullâb-nazar kim dilesek
Yûsufu dest-be-dâmân-ı Züleyhâ ederiz28
Zelîhâ’yı ayıplayan kadınların Yûsuf’un güzelliği
karşısında turunç yerine parmaklarını kesmeleri de klâsik şiirde
şu şekilde yer alır:
26

Age, s. 295.
Erdoğan Erol, Sükkerî Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı, Atatürk Kültür
Merkezi Yayınları, Ankara 1994, s.172.
28
Nailî, Divan, (hzl.: Haluk İpekten), Akçağ Yayınları, Ankara 1990, s. 221.
27
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Yâ felek Mısrında sultân oldu bir Yûsuf-cemâl
Yâ Züleyhâdır tutar nârenc-i zer-peyker güneş29
Hayretinden Yûsufun kavm-i Züleyhâ kesti el
Sen ciğerler zahmını dillerde destân eyledin30

2.4. Yûsuf’un Zindan Hayatı: Yûsuf’un zindan
hayatı, şairlerimizin üzerinde durdukları bir başka konudur.
Şairlerimiz, klâsik şiirin genel kabulleri ve teamülleri
çerçevesinde konuyla ilgili çeşitli hayaller kurarlar. Sözgelimi,
âşığın gönlünün sevgilinin saçının ucuna bağlı olması ve sevgili
salınarak yürüdükçe sallanan saçıyla birlikte gönlün çene
çukuruna değmesi ve burada esir kalması pek çok şairin işlediği
bir hayaldir. Dolayısıyla elde böyle bir hayal ve Yûsuf gibi bir
kahraman varken, ikisini birleştirmemek olmaz. Bu sebeple
Cem Sultan, aşağıdaki beyitte gönlün sevgilinin güzellik
ülkesinde esir olduğunu söyler; akıbeti ise çene çukurunda
kalmaktır:
Mısr-ı hüsnünde esîr olmazdı dil Yûsufı
Ger zenahdânun çehi mânend-i zindân olmasa31
Benzer bir hayali Cem Sultan’da başka bir beytinde de
görüyoruz. Şairin gönlü, güzelliğiyle Yûsuf’a benzettiği
sevgilisinin çene çukurundadır. Ahir ömrünü zindan hayatı gibi
yaşayan şair, haletiruhiyesini de ancak böyle bir hayalle anlatır:
Sen azîz-i Mısr-ı hüsn olalı iy Yûsuf-cemâl
Ben zenahdânun çehin gönlüme zindân eyledüm32
Zindan hayatıyla ilgili olarak şairlerimizin dikkatlerini
çeken diğer bir husus, Yûsuf’un rüya tabiri ilmindeki
29

Ahmet Paşa, Divan,,(hzl.: Ali Nihad Tarlan), Akçağ Yayınları, Ankara 1992, s.
64.
30
Hayâlî, Divan, (hzl.: Ali Nihad Tarlan), Akçağ Yayınları, Ankara 1992, s. 185.
31
Cem Sultan, Divan, (hzl.: İ. Halil Ersoylu), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara
1989, s. 200.
32
Cem Sultan, Age, s. 171.
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maharetidir. Necâtî Bey, rüyasında dertli dertli ağladığını
görmüştür; tabirini ise güzellik ülkesinin Yûsuf’u (sevgili)
yapsın ister (Belki de sevgili, şairin rüyada bile ağladığını
görünce ona acıyacak ve iltifat edecektir. Bu da âşığın
rüyasının en iyi tabiri olsa gerektir):
Dün gece düşümde gördüm ağlar idim derd ile
Yûsuf-ı Mısr-ı melâhat anı ta’bîr eylesin33
Görülen rüyanın tabir edilmesiyle ilgili bir başka örnek
ise Cihân Şâh’a aittir. Cihân Şâh, rüyasında gül yüzlü bir ay
(sevgili) görmüştür ve bunun yüz çeşit tabiri vardır. Bu tabiri de
Yûsuf yapacaktır:
Hâb içinde görmüşem bir mâh-ı gül-ruhsâr kim
Yûsuf-ı Mısrî anı yüz vech ilen ta’bîr ider34

2.5. Yûsuf’un Mısır’da Sultan Olması: Yûsuf’un
rüya tabiri ilmindeki mahareti, zindandan kurtulmasına vesile
olur. Melik Reyyân, rüyasını tabir eden Yûsuf’a tahtını ve
tacını teslim eder. Artık Yûsuf, Mısır’ın sultanıdır. Yûsuf’un
güzellik ülkesinin sultanlığının yanına bir de Mısır’ın sultanlığı
eklenir. Fuzûlî, sevgilinin güzellik ülkesinin padişahı olduğunu
söylemek için Yûsuf’un sultanlığına atıfta bulunmaktadır. Şaire
göre, sevgili güzellik ülkesinin padişahıdır ve bu ülkede
Mısır’ın sultanı olan Yûsuf dahi köledir:
Şâhsın mülk-i melâhatte sana kullar çok
Biri oldur ki varıp Mısrda sultân olmuş35
Hayâlî Bey, benzer bir yaklaşımla canı Yûsuf’a
benzetir. Şaire göre nefsin belaları canı üzmemelidir. Zira can,
33

Necati Beg, Divan, (hzl.: Ali Nihad Tarlan), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları,
İstanbul 1997, s. 404.
34
Muhsin Macit, Karakoyunlu Hükümdârı Cihânşâh ve Türkçe Şiirleri,
Grafiker Yayınları, Ankara 2002, s. 81.
35
Fuzûlî, Divan, (hzl.: Kenan Akyüz vd.), Akçağ Yayınları, Ankara 1997, s. 196.
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(Yûsuf’un sıkıntılara göğüs gerip sabrederek Mısır sultanı
olması gibi) bela çukurunda kalmayacak ve selamete erecektir
(Çünkü belalara sabretmeden gönül olgunlaşmaz ve mana
âleminin sultanı olamaz):
Nefsin cefâlarından cân Yûsufuna gam yok
Olur Azîzi Mısrın çâh-ı belâda yatmaz36
Usûlî’den aldığımız aşağıdaki beyitlerde de yine aynı
hususa telmih yapılmıştır:
Eyleyip cân-ı azîzi câh-ı hestîden halâs
Bu vücûdum Mısrına Yûsuf gibi sultân olam37
Her kimin bir sencileyin Yûsuf-ı Ken’ânı yok
Gönlü bir Mısr-ı fenâdır kim anın sultânı yok38

2.6. Ya’kûb’un Durumu: Kıssaya göre Yûsuf’un,
kurdun yediği yalanı ile kardeşleri tarafından kuyuya atılması
Yakûb’un gönlünü mahzun etmiş; evini de külbe-i ahzân haline
getirmiştir. Oğlunun hasretiyle yüreğindeki hasret ateşinin
söndürmek için dökülen göz yaşları onun görme gücünü
kaybetmesine sebep olmuştur. Şairlerimiz bazen aşkın
gönüllerine saldığı hüznü ifade için Yakûb’un durumuyla
kendileri arasında benzerlik ilişkisi kurarlar. III. Murad’dan
alınan aşağıdaki iki beyitte bunun örneğini görüyoruz:
Âteş-i hicr ile yakup bagrumı
Yûsuf-ı Ken’ânumı gördün mi hiç39
Tolaşuben âlemi tâ şark u garb
Külbe-i ahzânumı gördün mi hiç40

36

Hayâlî, Divan, (hzl.: Ali Nihad Tarlan), Akçağ Yayınları, Ankara 1992, s. 159.
Usûlî, Divan, (hzl.: Mustafa İsen), Akçağ Yayınları, Ankara 1990, s. 173.
38
age., s.158.
39
Ahmet Kırkkılıç, Sultan III. Murad, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları,
İstanbul 1988, s. 72.
40
age., s. 72.
37
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Vefasız bir güzele meftun olduğunu söyleyen Necâtî
Bey, bu vefasız güzeli külbe-i ahzânına davet eder. Burada şair
kendisini Yakûb’un, sevgiliyi de Yûsuf’un yerine koyar:
Ey vefâsuz güzel efgân ile geçdi günümüz
Bir gice külbe-i ahzânumuza mihmân ol41
Taşlıcalı Yahyâ Bey de sevgilinin hasretinden
gözlerinin Yakûb gibi kör olduğunu söyler. Şaire göre sevgiliyi
görmeyenin gözünde nur kalmaz, ona her taraf karanlık
görünür. Âşığın bu durumu, sevgilisinden başkasını görmemesi
(kör olması) anlamına gelmektedir:
Firâkun ile gözüm döndi ayn-ı Ya’kûba
Ne dîde kim seni görmeye nûrı olmaz imiş42
Klâsik şiir vadisinde Muhibbî namıyla meşhur Kanûnî
Sultan Süleyman; âşığın, sevgilisini elde etmek için Yakûb gibi
hüzne ve bu hüzne dayanmak için de Eyyûb gibi sabra ihtiyacı
olduğunu söylemektedir:
Dilersen kim elüne gire mahbûb
Gerekdür hüzn-i Ya’kûb sabr-ı Eyyûb43
Sükkerî, Yakûb’un oğlundan ayrı olduğu günlerdeki
hüznüne telmihte bulunarak; kendisini Yakûb’un, sevgilisini de
Yûsuf’un yerine koyar:
O Yûsuf-hüsn ile hem-sohbet olmak kanda ben kanda
Azîz-i Mısr kanda sâkin-i Beytü’l-Hazen kanda44

41

Necatî Bey, Divan, (hzl.: Ali Nihad Tarlan), Akçağ Yayınları, Ankara 1992, s.
301.
42
Mehmed Çavuşoğlu, Yahyâ Bey ve Dîvânından Örnekler, Kültür ve Turizm
Bakanlığı Yayınları, Ankara 1983, s. 190.
43
Muhibbî, Divan, (hzl.: Coşkun Ak), Trabzon Valiliği Yayınları, Trabzon 2006, s.
74.
44
Erdoğan Erol, Sükkerî Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı, Atatürk Kültür
Merkezi Yayınları, Ankara 1994, s. 76)
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17. yüzyıl şairlerimizden Nâilî; bütün âlemi bir külbe-i
ahzân olarak nitelendirerek ağlayışlarıyla da kendisini zamanın
Yakûb’u addeder:
Her nefes garkâb-ı eşk eyler bu mînâ hücreyi
Çeşm-i Ya’kûb-ibtilânın beyt-i ahzânın görün45
Sabâ rüzgârına seslenen Mustafa Rûmî, (gönlünü
Yakûb’a, sevgiliyi de Yûsuf’a benzeterek) sevgiliden bir haber
getirmesini ister:
Ey bâd-ı sabâ cânıma cânân haberin ver
Dil Ya’kûbuna Yûsuf-ı Ken’ân haberin ver46
Mesîhî, mumun yanışı ve eriyişiyle Yakûb’un ağlayışı
arasında bir benzerlik kurar. (Mumun eridikçe akan damlaları,
Yakûb’un göz yaşlarına benzemektedir):
Ya’kûb başında şevk-ı izârunla nâr şem’
Aglar gözi yaşını döker zâr zâr şem’47
Âhî de Yakûb gibi aynı dertten muzdariptir. Aşağıdaki
beyitte, sevgili şeker dudaklı ve güzellik Mısr’ının sultanı
Yûsuf, şair de onun hasretiyle hüzünlenen Yakûb
konumundadır:
Hüzn-i Ya’kûb ile Âhî mübtelâ kıldı beni
Mısr-ı hüsnün ol şeker-leb Yûsuf-ı Ken’ânıdur48
Yûsuf’un, yıllar sonra Yakûb’a gömleğini göndermesi
ve bu gömleği gözlerine sürünce görme yetisini tekrar
kazanması konuyla ilgili olarak şiirimizde telmihte bulunulan
hususlardandır. Ahmed Paşa’dana alınan aşağıdaki beyite göre;
Nailî, Divan, (hzl.: Haluk İpekten), Akçağ Yayınları, Ankara 1990, s. 245.
Mustafa Rûmî Efendi, Dîvân, (hzl.: Abdülkerim Abdülkadiroğlu vd.), Anıl
Matbaa, Ankara 1998, s. 48.
47
Mesîhî, Dîvân, (hzl.: Mine Mengi), Atatür Kültür Merkezi Yayınları, Ankara
1995, s. 192.
48
Âhî, Divan, (hzl.: Necati Sungur), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1994, s.
98.
45
46
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Yûsuf’un gömleğinin kokusu nasıl babasının kör olan gözlerini
görür hale getirdiyse, sevgilinin gömleğinin kokusunun da
âşığa can verir:
Bûy-ı Yûsuf dîde-i Ya’kûba virdi ise basar
Ahmede cân virdi yârun nükhet-i pirâheni49
Hayâlî Bey ise padişahın sancağıyla Yûsuf’un gömleği
arasında bir benzerlik kurar. Şaire göre sancağının İstanbul’un
aydınlatması Yakûb’un gözünün açılması benzetmektedir. Bu
durumda Yakûb’un görmeyen (karanlık içindeki) gözü,
İstanbul; onu rûşen kılan (aydınlığa kavuşturan) sancak da
Yûsuf’un gömleği olmaktadır:
Ak sancak kıldı İstanbulu rûşen nitekim
Dîde-i Ya’kûbu açtı Yûsufun pîraheni50

49

Ahmet Paşa, Divan, (hzl.: Ali Nihad Tarlan), Akçağ Yayınları, Ankara 1992, s.
286.
50
Hayâlî, Divan, (hzl.: Ali Nihad Tarlan), Akçağ Yayınları, Ankara 1992, s..307.
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II. BÖLÜM

OFLU BİLÂL EFENDİ HAYATI VE ESERLERİ

1. Hayatı
Kıssa-i Yûsuf u Zelîhâ adlı eserin yazarı Oflu Bilâl
Efendi hakkında tezkirelerde, edebiyat tarih ve antolojilerinde
ayrıntılı bilgi yer almamaktadır.
Bilâl Efendi’nin ne zaman ve nerede doğduğu belli
değildir. Eserlerinden iyi bir eğitim aldığı, özellikle dinî
ilimlerde kendisini yetiştirdiği anlaşılmaktadır.
Kıssa-i Yûsuf u Zelîhâ’da, Bilâl Efendi’nin yaşadığı
yer hakkında iki beyit mevcuttur. Bilâl Efendi o beyitlerde,
Trabzon’un (Osmanlı döneminde) Of ilçesine bağlı Paçan
Köyü’nden olduğunu belirtmektedir:

Hemān Ŧrabzon bir anda rūşen oldı
Ķażāsıdur hem Of Ǿaynı şen oldı (1620)
Daħi ķaryelerinden ķarye Paçan
Çü maǾmūr oldı gitdi şerr-i ŧuġyān (1621)
İkinci beyitte geçen Paçan ismi, Necati Demir’e göre
Peçenek’ten gelmektedir. Nefs-i Paçan (şimdi Çaykara’ya bağlı
Maraşlı Köyü), Mezra-i Paçan (şimdi Çaykara’ya bağlı
Taşgedik Köyü), Paçan (şimdi Çaykara’ya bağlı Koldere Köyü)
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ve Şinek Paçan (Çaykara’ya bağlı Ataköy’de bir mahalle)
olarak dört bölüme ayrılmıştır. 51
Altay Yiğit de; Çaykara ve Folkloru adlı eserinde Bilâl
Efendi’nin Nefs-i Paçan, yeni adıyla Maraşlı Köyü’nde
yaşadığını ve yörenin bilinen ilk şairi olduğunu
söylemektedir.52
Şakir Şevket’in Trabzon Tarihi adlı eserinde, 15.
yüzyılda Of ve Çaykara ilçesinde yaşayan halkın Hıristiyan
olduğunu ve yüzyılın sonlarına doğru Maraş ulemasından
Osman Efendi’nin bu bölgeye geldiği, halkın İslamiyet’i kabul
etmesinde büyük gayret gösterdiği yazılıdır.53 Bilâl Efendi’nin
yaşadığı Nefs-i Paçan’ın bugün Maraşlı diye anılmasının
hikmetinin de bölgede büyük hürmet gören Maraşlı Osman
Efendi’den kaynaklandığını tahmin etmek güç değildir.
Bölgede uzun yıllar süren bir irşad faaliyetinin olduğu
düşünüldüğünde, sonraki dönemlerde Bilâl Efendi’nin de bu
faaliyetler içerisinde yer aldığını söyleyebiliriz. Zira, Bilâl
Efendi, eserlerinden anladığımız kadarıyla şairliğinin yanında
Kur’ân-ı Kerîm, tefsir, peygamberler tarihi gibi İslâmî ilimlere
de vâkıftır. Kur’an-ı Kerîm ayetlerinden alıntı yapması, bazı
olayları anlatırken İbn-i Abbas ve Vehb İbn-i Münebbih’ten
rivayet kaynağı olarak söz etmesi, peygamberler tarihinde ifade
edilen olaylara ayrıntılı olarak değinmesi şairin bu konulardaki
vukûfiyetini göstermektedir.
Bilâl Efendi ile ilgili en kesin bilgileri Ahmed Câvid’in
Hadîkatü’l-Vekâyi’ adlı eserinden öğreniyoruz. Ancak
Hadîkatü’l-Vekâyi’deki bilgiler, şairin hayatının tamamını
aksettirmemekle birlikte son dönemlerini nasıl yaşadığına, ne
zaman ve nerede vefat ettiğine dair kayıtlar içermektedir.
Hadîkatü’l-Vekâyi’ adlı eserde yer alan bilgilerin
51

Necati Demir, Trabzon ve Yöresi Ağızları C I-II-III, Gazi Kitabevi, Ankara
2006, s. 48.
52
Altay Yiğit, Çaykara ve Folkloru, Kent Matbaası, Ankara 1981, s. 4.
53
Şakir Şevket, Trabzon Tarihi, C 1, İstanbul 1294, s. 9.
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güvenilirliğini ortaya koymak için, Ahmed Câvid hakkında
bilgi vermek gerekir kanısındayız:
Ahmed Câvid, III. Selim’in Enderûn’da en güvendiği
kişilerden biridir. Tarihe olan merakından dolayı hadiselerin
kaydına büyük önem veren III. Selim, bu vazifeyi Ahmed
Câvid’e vermiştir. Verilen emir gereği hadiselerin kaydına
başlayan Ahmed Câvid, büyük bir ekseriyeti devlet belgesi
hüviyetinde olan hatt-ı hümâyûn suretleri, ordudan gelen
tahrîrler, İslam memleketlerinden gelen mektuplar, “sika” tabir
olunan bazı güvenilir kişilerden nakiller ile bizzat şahidi olduğu
hadiseleri kaydetmiştir.54
Bilâl Efendi ile ilgili bilgiler, Ahmed Câvid’in eserinde
Osmanlı-Rus savaşlarının anlatıldığı bölümde yer almaktadır.
Bilindiği üzere 1774 yılında imzalanan Küçük Kaynarca
Antlaşmasıyla, 1768-1774 Osmanlı-Rus savaşı sona ermiş ve
Osmanlı Devleti önemli bir toprak kaybına uğramıştır. En başta
Kırım Hanlığı ve Kuban’a, halifeye bağlı kalmakla birlikte
siyasi bakımdan bağımsızlık verilmiştir. Ancak ilerleyen
yıllarda Ruslar bununla yetinmemiş; 1783 yılında Kırım,
Kuban ve Taman’ı ilhak ettiklerini Osmanlı Devleti’ne
bildirmişlerdir.
III. Selim tahta çıktığı zaman, Ruslar tarafından ilhak
edilmiş olan Kırım’ı geri almak ve Avusturya ile Rusya’nın
Osmanlı topraklarını paylaşma planlarına engel olmak için
1787 yılında başlayan Ruslarla ve Avusturyalılarla yapılan
savaş tüm şiddetiyle devam etmektedir. 55 Tarihte 1787-1792
Osmanlı-Rus savaşları olarak bilinen bu savaşlarda 1790 yılına
gelindiğinde ordu Kafkasya’ya yönelir. Bölgedeki kuvvetlerin
sorumluluğu Battal Hüseyin Paşa’ya aittir.

54

Ahmed Câvid, Hadika-i Vekâyi’, (hzl.: Adnan Baycar), Türk Tarih Kurumu
Yayınları, Ankara 1998, s. XXII.
55
Ahmed Câvid, age., s. XXII.
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Savaş hazırlıkları sırasında yeterli sayıda askerin
toplanması için yöredeki ağalara çeşitli fermanlar gönderildiği
görülmektedir. Başbakanlık Osmanlı Arşivinde yer alan bir
belgeye göre, Of ulemasından Bilâl Efendi’nin de 400 asker
toplayarak savaşa katılması istenmiştir. İlgili belgeden
bahseden Mehmet Bilgin, geleneksel olarak asker toplama
işinin ocak mensubu ağalar tarafından yapılırken Of’ta bu işin
bir bölümünün Bilâl Efendi’ye verilmiş olmasının önemli
olduğuna işaret etmektedir. 56 Bilgin’in de belirttiği gibi, o
dönemde sınırların güvenliklerinin sağlanması ve kaybedilen
toprakların geri alınabilmesi için çok sayıda askere ihtiyaç
vardır. Ülkenin bulunduğu bu karışık ortamda ulemanın da
destek olması için şeyhülislamdan bilgi istendiği; ulemanın
buna gücünün yetmeyeceği cevabı alınınca III. Selim’in
durumdan hoşnut olmadığı ve “anlardan gelecek Allah’tan
gelsin!” diye tepki gösterdiği Ahmed Câvid’in eserinde 57
yazılıdır.
İşte şeyhülislamın dahi ulemadan ümitsiz olduğu bir
dönemde Bilâl Efendi, yöresinden 80 civarında asker toplamış
ve onlarla birlikte savaşa katılmıştır. Bilâl Efendi’nin bu tavrı,
âlimliği ve şairliğinin yanı sıra vatanı için her türlü fedakarlığı
yapmaya hazır yiğit bir insan olduğunu da ortaya koymaktadır.
Yörenin ileri gelenlerinin marifetiyle toplanan askerler
orduya dahil olurlar. Bu savaşta hedef Kafkasya’dır. Ordu,
1790 yılının Ağustos ayında (Zilkade, 1204) Anapa
Kalesi’nden hareket ederek Koban nehri kıyısına gelir. Savaşın
56

Mehmet Bilgin, Doğu Karadeniz’de Bir Derebeyi Ailesi: Sarıalizâdeler
(Saralar), Serander Yayınları, Trabzon 2006, .s. 64-65; Bilgin’in bahsettiği belgede
o dönemde Of’un önemli kişilerinden biri olduğu anlaşılan Sarıalizâde Hüseyin
Ağa’dan da asker istendiği söylenmektedir. Bilâl Efendi; eserinin sonunda (16241630. beyitler arası) Yûsuf u Zelîhâ’nın bir kısmını yazdıktan sonra bıraktığını
söyler ve Hasan ve Hüseyin isimli iki yârân-ı sâdıktan bahseder. Bu iki zat, şairi
eserini tamamlaması için teşvik etmiştir. Sarıalizâde Hüseyin Ağa’nın, şairin
bahsettiği Hüseyin ile aynı kişi olabileceği konusu akla gelmekle beraber, kesin
hükme varmak için elimizde şimdilik yeterli delil yoktur.
57
Ahmed Câvid, age., s. XXIII.
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ilerleyen bölümleri çok çetindir; imkânsızlıklarla, acılarla,
ihanetlerle doludur. Ahmed Câvid’in anlattıklarından
anlaşıldığına göre, en başta Battal Hüseyin Paşa’nın ihanetiyle
karşılaşılmıştır. Çünkü savaştan önce de isteksizliği belli olan
Battal Hüseyin Paşa, Ordu Kadısı Macaharlı Osman Efendi ve
birkaç adamını alarak Kuban nehrini geçmiş ve düşman
ordusuna giderek teslim olmuştur. Bu durum, asker içinde
şaşkınlık ve üzüntüyle karşılansa da savaşa devam edilmiştir.
Ayrıca Trabzon ve çevresinden gelen bazı asker gruplarının
içinde fitne olduğu, savaşa yanaşmadıkları hatta bazı askerlerin
de firar ettiği görülmüştür.58
Bütün olumsuzluklara rağmen Bilâl Efendi,
askerleriyle birlikte kahramanca savaşmış; Kuban nehrini
geçerek düşmana hücum etmek istemiştir. Ancak, nehri
geçerken boğularak şehid olmuştur. Askerlerinden bazıları
kurtulmuş, bazıları da Bilâl Efendi gibi şehadet şerbetini
içmiştir. 59 Ahmed Câvid’in verdiği bu bilgiler, bize Bilâl
Efendi ölüm tarihinin de H. 1204 (M. 1790) olduğunu
göstermektedir.
Nasrullah
Hacımüftüoğlu,
şer’iyye
sicillerine
dayanarak H. 1206 (M. 1791) tarihinde ölen Of müftüsü bir
Bilâl Efendi’den bahsetmektedir.60 Ancak, Oflu Bilâl Efendi ile
müftü olan Bilâl Efendi’nin ölüm tarihleri arasında takriben 2
yıl fark vardır. Ayrıca, Oflu Bilâl Efendi’yle ilgili yaptığımız
araştırmalarda onun resmi bir devlet görevlisi olduğuna dair bir
kayıt tespit edemedik. Kaynaklarda, sadece onun ulemadan bir
zat ve Of’un bilinen ilk şairi olduğu ifade edilmektedir. Şairle
ilgili en eski ve kesin bilgiyi veren kaynak olan Ahmed
Câvid’in eserinde, şairin ölüm tarihinin 1790 olarak
belirtildiğini yukarıda söylemiştik. Biz, bahsi geçen bu iki
58

Ahmed Câvid, age., s. 175-176.
Ahmed Câvid, age., s. 178.
60
Nasrullah Hacımüftüoğlu, Of-Çaykara Müftüleri, Trabzon ve Çevresi
Uluslararası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2001, C 1, Trabzon
Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yayınları, Trabzon 2002, s. 448-449.
59
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kişinin aynı Bilâl Efendi olabileceği ihtimalini dikkate almakla
birlikte, tespit ettiğimiz belgeler ışığında şimdilik farklı kişiler
olduğunu düşünmekteyiz.
Bilâl Efendi’nin, şehadeti sırasında kaç yaşında
olduğunu tespit edemiyoruz. Ancak en önemli eseri Yûsuf u
Zelîhâ’nın telif tarihinin 1753 olduğunu hesaba katarsak,
yaşının ilerlemiş olduğunu tahmin etmek güç değildir. Zira
eserin telif tarihiyle şairin şehadeti arasında 37 yıl vardır. Yûsuf
u Zelîhâ’nın, iyi bir ilim ve birikimle yazıldığı görülmektedir.
Şairin, eserini tamamlarken (1630. beyitte) söylediği “Belüm
dāl idi itdüm beźl-i ķuvvet” mısraı, bu konuda bize ipucu
verebilir. Zira belin dal olması, klâsik şiirimizde yaşlılık
alametidir. Ancak bunu, şairin önemli bir eser yazdıktan
sonraki yorgunluğunu ifade için kullanabileceğini de düşünmek
gerekir.
Sonuç olarak; hayatı hakkında kaynaklarda kısıtlı
oranda bilgi bulabildiğimiz Bilâl Efendi’nin, tarih boyunca pek
çok âlim yetiştiren Of’un61 18. yüzyıl Osmanlı ilim ve edebiyat
dünyasına hediye ettiği önemli kişilerden birisi olduğunu
söyleyebiliriz. O, yazdığı eserlerle milletinin ilim ve irfan
hayatına katkıda bulunmuş bir âlim ve şair; aynı zamanda
ilerleyen yaşına rağmen gerektiğinde cepheye koşan, vatanı ve
milleti uğruna gözünü kırpmadan canını veren yiğit bir
Anadolu insanıdır.

2. Eserleri
Oflu Bilâl Efendi’nin nüshalarını tespit edebildiğimiz
üç eseri mevcuttur:
2.1. Kıssa-i Yûsuf u Zelîhâ: Bilâl Efendi’nin eldeki
eserlerinden en önemlisi, Hz. Yûsuf’un macerasını anlatan
61

Bakınız: Haşim Albayrak, Oflu Hoca Kavramını Oluşturan Din Adamları,
Sahaflar Kitap Sarayı, İstanbul 2008.
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Kıssa-i Yûsuf u Zelîhâ’dır. 1636 beyitten müteşekkil bu eserin
telif tarihiyle ilgili olarak Altay Yiğit, (H.) 1177 tarihini
gösterse de 62 , elimizdeki yazma nüshalarda telif tarihinin H.
1167 (M. 1753) olduğunu bizzat şairin kendi kaleminden
öğrenmekteyiz:

Çü hicret biň yüze irdi kemā kān
Daħi altmış yedide buldı devrān (1616)63
Bilâl Efendi, eserinde, Yûsuf ile Zelîhâ’nın aşkını da
anlatmakla birlikte, hayatı sıkıntı ve imtihanlarla geçmiş bir
peygamberden bahsederek okuyanları bilgilendirmek ve
eğitmek amacını gütmektedir. Şairin eserin sonunda Velākin

Türkçe taśrįĥ itdüm anı / Ķamuya Ǿilm ola bellü beyānı (1621)
demesi de bu düşünceyle izah edilebilir.

Bilâl Efendi, kıssada geçen olayların arasına girerek
konuya uygun beyitlerle nasihatlerde de bulunmaktadır.
Sözgelimi, Yûsuf’un gördüğü rüyayı babasına anlatması ve
babasının ona bu sırrı kimseye açmamasını tembih etmesi
üzerine araya şu beyitleri sıkıştırır:

Ŧut ķulaġuň bir naśįĥat ideyim bu dem saňa
Kim ata ana naśįĥatından ola bu eyü (34)
Sırrıňı nādāna virme daħi dānāya śaķın
İsteriseň olmaġa Ǿālemde ķadrüň key ulu (35)
Sırrıňı ġāfil alurlar dürlü ĥille mekr ile
Śoňra Ķāfdan Ķāfa atarlar seni olma delü (36)
Bilâl Efendi’nin olayı anlatırken kısa bir nasihat-nâme
sayılabilecek bu tür sözler söyleme çabasına metnin sonuna
kadar belli aralıklarla tesadüf etmemiz, eserini sadece sanat
maksadıyla değil, halkı eğitmek için de yazdığını
göstermektedir. Kıssa-i Yûsuf u Zelîhâ’nın bir aşk
62
63

Yiğit, age, s. 4.
Parantez içindeki sayılar, beyit numarasıdır.
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hikâyesinden öte, Yûsuf Peygamber’in hayatının anlatıldığı bir
eser olduğunu söylemek mümkündür (Eser hakkında daha
ayrıntılı bilgi için çalışmamızın III. ve IV. bölümlerine
bakınız.).
2.2. Kıssa-i Erve: Kıssa-i Erve, Benî İsrail zamanında
vuku bulan bir olayı anlatan manzum bir eserdir. Eserin tespit
edebildiğimiz tek nüshası, Litografya destgâhında tab edilen
matbu bir nüshadır.64

2.3. Nasihatnâme: 83 beyitten müteşekkil bir
kasidedir. Nasihatname türüne örnek sayılabilecek olan bu
kaside sakın redifiyle yazılmıştır. Eserin tespit edebildiğimiz
tek nüshası, Litografya destgâhında tab’ edilen matbu bir
nüshadır.65
Haşim Albayrak, Oflu Hoca Kavramını Oluşturan Din
Adamları adlı çalışmasında, Ömer Akbulut’un Trabzon Şairleri
adlı eserine de atıfta bulunarak Bilâl Efendi’nin basılmış bir
Dîvân’ı olduğunu söylemektedir. 66 Ancak kütüphanelerde
yaptığımız araştırmalar neticesinde şairin bahsi geçen bu
Dîvân’ına ulaşmamız mümkün olmamıştır.
Trabzon ve Of’la ilgili yapılan bazı çalışmalarda, şairin
bir Müslim-nâme’sinden de söz edilse de şu ana kadar bu eser
tespit edilememiştir. Bilâl Efendi’nin tespit edilemeyen
eserlerinin özel kütüphanelerde yer alabileceğini düşünüyoruz.
Anlaşılan odur ki, bu zamana kadar kendisi ve eserleri
hakkında fazla bilgi bulunmayan bu şairle ilgili yeni
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

64

Bu eser, tarafımızdan ayrıca yayıma hazırlanmaktadır.
Bu eser, tarafımızdan ayrıca yayıma hazırlanmaktadır.
66
Haşim Albayrak, Oflu Hoca Kavramını Oluşturan Din Adamları, Sahaflar
Kitap Sarayı, İstanbul 2008, s. 123.
65
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III. BÖLÜM

KISSA-İ YÛSUF U ZELÎHÂ

1- Kıssa-i Yûsuf u Zelîhâ Mesnevisinin Muhtevası
Kıssa-i Yûsuf u Zelîhâ’nın muhtevasına geçmeden
önce, şekil hususiyetlerinin muhtevayı ilgilendiren birkaç
yönüne değinmek gerekir. Kıssa-i Yûsuf u Zelîhâ, klâsik
edebiyatımızda uzun hikâye ve olayların anlatıldığı eserlerde
olduğu gibi mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır.
Klâsik edebiyatımızda yer alan mesnevilerde
karşımıza çıkan en önemli hususlardan birisi, metinlerin baştan
sona mesnevi nazım şekliyle yazılmasının yanında araya zaman
zaman gazel ve kasidelerin de eklenmesidir. Kıssa-i Yûsuf u
Zelîhâ’nın temel nazım şeklinin mesnevi olduğu söylenebilir.
Ancak eserde, sık sık gazel ve kasidelere yer verildiğini
görüyoruz. Ayrıca bu gazel ve kasideler, diğer mesnevilerden
farklı bir işlevselliktedir. Şair, eserin önemli bir bölümünü
teşkil eden kaside ve gazel bölümlerinde de konuyu anlatmaya
devam eder. Yani kasideyi ve gazeli de muhteva bakımından
mesnevi gibi kullanır. Yine bu tür mesnevilerde, umumiyetle
tevhîd, münâcât, na’t, çâr-i yâr-i güzîn, devrin büyüğüne övgü,
zamandan şikayet, sebeb-i te’lîf gibi bölümlerden sonra konuya
girilir. Ancak Kıssa-i Yûsûf u Zelîhâ mesnevisinde bu geleneğe
uyulmamıştır.

- 33 -

Kıssa-i Yûsuf u Zelîhâ

Kıssa-i Yûsuf u Zelîhâ’nın muhtevasına gelince: İlk
beyitte Allah’ı zikrederek mesneviye başlanır. Allah’ın eşinin
ve benzerinin olmadığı, doğmadığı ve doğurulmadığı İhlas
suresinden alıntılarla vurgulanır. Allah’ın; Hz. Peygamber’in
nurunu yarattığı, onu kendisine mir’at (ayna) edindiği ve bütün
varlıkların o mir’atın içinde göründüğü söylenir. Allah’a hamd
ve Hz. Peygamber’e salat ü selamdan sonra Kur’an-ı
Kerim’deki Yûsuf Kıssası ile ilgili ayetlerin hangi bağlamda
indirildiğine dair iki rivayetten söz edilir. Birinci rivayet
şöyledir: Hz. Ömer’in yanına gelen bir grup insanın bahsi
Tevrât’ta geçen Yûsuf kıssası hakkında bilgi sormaları üzerine
Cebrâil, “nahnü nekussu” 67 diye başlayan ayetle Kıssa-i
Yûsuf’tan bahsetmiştir. İkinci rivayete göre ise Hz. Aişe,
hicretten sonra Medine’de Resulullah’tan evlādan bir kıssa
isteyince Cebrâil gelmiş ve ibret için bu kıssa ile ilgili ayetleri
getirmiştir. Bu iki rivayet, şairin öncelikle Kur’ân-ı Kerîm’i
kaynak olarak kabul ettiğini göstermektedir.
Kur’ân-ı Kerîm’in dışında (sahîh veya mevzû) hadis-i
şerifler, peygamberler tarihi, Tevrat vb. kaynakların da Kıssa-i
Yûsuf’tan bahsettiğini biliyoruz. Kıssa-i Yûsuf u Zelîhâ, aynı
zamanda bir peygamberin hayatını ihtiva ettiği için pek çok şair
gibi Bilâl Efendi de, öncelikle Kur’ân-ı Kerîm ayetlerini
referans kabul etmiştir. Şair, Kur’ân-ı Kerîm’de ayrıntılı bir
şekilde değinilmeyen hususlarda ise hem kendisinden önce aynı
konuda (Câmî, Şeyyâd Hazma, Hamdullah Hamdî gibi şairler
tarafından) yazılmış eserlerden etkilenmiştir. Şair iki yerde İbni Abbas68 ve yine iki yerde İsrâiliyyât’ı tefsire sokan kişilerden


َ ِِ َ ْ ا
َ َِ َِِْ ِ 
َ ُن َوإِن آ
َ ُْْ هَـ َا ا#
َ َََْْ ِإ$ْ' ﺏَِ َأو
ِ َ(َْ ا
َ َ)ْ$ َأ#
َ ََْ* '
+ َُ, 
ُ ْ-َ,
"Sana bu Kur’an’ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Hâlbuki daha
önce sen bunlardan habersiz idin.” (Yûsuf Sûresi, 3. Ayet)
68
İbn-i Abbas, Hz. Peygamber’in amcasının oğludur. Hicretten üç yıl evvel
Mekke’de dünyaya gelmiştir. İbn-i Abbas’tan tefsir vadisinde binlerce rivayet
vardır. Ancak İslam âlimleri, bu rivayetlerin pek çoğunun sonraki dönemlerde ona
isnat edildiğini söylemektedir. Bu konuda bakınız: Abdullah Aydemir, Tefsirde
İsrâiliyyât, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1979, s. 53-54.
67
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birisi olarak kabul edilen Vehb İbni Münebbih69 ve Mücâhid70
gibi bazı râvîleri de kaynak göstermektedir.
Pek çok Yûsuf u Zelîhâ mesnevisinde olduğu gibi, bu
mesnevide de İsrâiliyyât’a ait rivayetlerin varlığı
görülmektedir. Eserdeki İsrâiliyyât etkisini göstermek açısından
konuyla ilgili birkaç örnek vermek isteriz: Yûsuf’un, gördüğü
rüyayı kardeşlerine anlattığına dair Kur’ân-ı Kerîm’de bir bilgi
yokken, Tevrât’ta vardır. Yûsuf’la birlikte zindana giren iki
kişinin gördüğü rüya Kur’ân-ı Kerim’de ayrıntılı bir şekilde
anlatılmazken, Tevrât’ta anlatılır. Yine bu kişiden Kur’ân-ı
Kerîm’de “iki genç” diye bahsedilirken, Tevrât’ta sarayın sâkî
ve ekmekçisi olduğu söylenir.71 Elimizdeki mesnevide, Kur’ânı Kerîm’de ayrıntılı olarak açıklanmayan bu tür konularda
Tevrât’taki rivayetlerin etkisi göze çarpmaktadır. İslamî ve
İsrâilî kaynaklar dışında şairin, sadece “rivâyetdür” veya “ehl-i
tevârih” gibi ifadelerle rivayet kaynağını açıkça belirtmediği
yerler de mevcuttur.
Bilâl Efendi, mesnevisinin asıl konusuna 13. beyitten
sonra geçer. Rivayete göre Yakûb’un on iki oğlu vardır.
Bunların onu bir anneden, Bünyâmin 72 ve Yûsuf başka bir
Vehb İbni Münebbih, aslen İranlı bir aileye mensup olmakla birlikte H. 34
yılında Yemen’de doğmuştur. Kitâbü’l-İsrâiliyyât adındaki kitabı meşhurdur. Onun
vesilesiyle pek çok İsrâilî mevzu İslâm’a girmiştir. Bu konuda bakınız: Abdullah
Aydemir, Tefsirde İsrâiliyyât, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1979, s.
67-69.
70
Mücâhid’în İbn-i Abbas’tan tefsir dersleri aldığını Taberî Tefsiri’nden
öğrenmekteyiz. Taberî, Süfyan Es-Sevri’nin: "Sana Mücahidden bir âyetin tefsiri
gelecek olursa o senin için kâfidir.” sözünü hatırlatmaktadır: (Bakınız: Ebu Cafer
Muhammed b. Cerir et-Taberî, Taberî Tefsiri, Hisar Yayınevi, C 1, s. 54-55.)
71
Tevrât’ta Yûsuf’un hayatıyla ilgili bölüm Tekvin kitabının 37. babı ile 50. babı
arasındadır. Yûsuf Kıssası hakkında Kur’ân-ı Kerîm ile Tevrât’ta temel konularda
ortaklık söz konusu olmakla birlikte bazı farklılıklar da mevcuttur. Bu farklılık ve
benzerlikler hakkında geniş bilgi için bakınız: B. Yaşar Seyhan, Kitâb-ı Mukaddes
ve Kur’ân’daki Kıssaların Karşılaştırılması, (Yüksek Lisans Tezi) Sütçü İmam
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kahramanmaraş 2006.
72
Metinde bu kişinin ismi Binyâmin, Binyâmîn, Binyâmen, İbn-i Yâmen, İbn-i
Yâmîn, Yâmen gibi farklı tasarruflarla yazılmıştır.
69
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annedendir. Yakûb, Yûsuf dünyaya gelince, ona dadı olarak bir
cariye satın alır. Cariyenin de bir oğlu vardır. Cariyenin
sütünün iki çocuğa yetmediğini gören Yakûb, çareyi cariyenin
çocuğunu satmakta bulur. Çocuğundan ayrılmanın hüznü,
cariyenin ağzından Yakûb’a beddua kelimelerinin dökülmesine
sebep olur. Tabi ki bu beddua kelimeleri kısasa kısas
kabilindendir. Cariyenin bedduası tutar ve Yakûb’un da
oğlundan ayrılacağına dair bir nida gelir. Bu nidada: “Oğlunu
Yakûb nasıl senden ayırdıysa ben de onu oğlundan
ayıracağım.” denir.
Zaman geçer, Yûsuf büyür ve rüyasında güneşle
birlikte ayın ve on bir yıldızın kendisine secde ettiğini görür.
Rüyasını babasına anlatır. Babası ona rüyasından hiç kimseye
bahsetmemesini tembih eder. Yakûb’a göre, Allah’ın izniyle
Yûsuf sultan, on bir kardeşi de ona kul olacaktır. Yûsuf’un
üvey kız kardeşi bu rüyayı duyar ve şeytana uyarak hasetle
kardeşlerine anlatır. Kardeşler aralarında, babalarının Yûsuf’u
daha çok sevdiğini, kendilerinin ona köle olmalarının
utanılacak bir durum olduğunu ve bu duruma mutlaka bir çare
bulmaları gerektiğini konuşurlar. Rüyayı ve rüyanın tabirini
tam olarak öğrenme niyetiyle Yûsuf’u aralarına alırlar ve
rüyaya işaret ederek onun başlarında sultan olmalarından
bahtiyar olacaklarını söylerler. Yûsuf babasının tembihini
hatırlasa da yalan söyleyemez ve gerçekleri bir bir anlatır.
Kardeşleri Yûsuf’a karşı anlattıklarından memnun olmuş
görüntüsü verirler. Yûsuf’tan ayrılarak tenha bir yerde ona karşı
şefkat etmeme kararı alırlar. Hemen babalarına giderek
Yûsuf’la beraber kırlara çıkarak yeme, eğlenme niyetinde
olduklarını söylerler ve onu koruyup gözeteceklerinden emin
olmasını isterler. Yakûb, kendisinin de bir rüya gördüğünü ve
bu rüyada on iki yavrusuna kurtların saldırdığını ve kurtlardan
birisinin
körpe kuzusunu
alıp götürdüğünü, ona mani
olamadan uyandığını söyler. Acılı baba, rüyasının yorumunu da
düşünerek, onu sağ salim geri getireceklerine inanmaz.
Babalarının, isteklerini kabul etmemesi Yûsuf’un kardeşlerini
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çok üzer. Ejderha, arslan gibi vahşi hayvanlar bile gelse
Yûsuf’u asla bırakmayacaklarına dair babalarına söz vererek
onu ikna etmeye çalışırlar. Yakûb, oğullarının sözlerine
inanmasa da onları kıramaz, Yûsuf’u vermeyi kabul eder ve
gözyaşları içinde oğullarını uğurlar. On iki kardeş şehirden
çıkar ve kıra gelir. Şem’ûn Yûsuf’u öldürmek niyetiyle bıçağını
çeker. Yûsuf bıçağı ilk gördüğünde korksa da daha sonra
kardeşlerinin ona kıyamayacağını düşünerek gülümser. Yehûzâ,
Yûsuf’u yanına çağırır ve: “Gel seni koynumda saklayayım.
Sana kasdedene ben de düşman olayım.” der. Yehûzâ’nın
Yûsuf’u koruması diğer kardeşleri şaşırtır. Yehûzâ’ya, verilen
sözden döndüğü için sitem ederler. Yehûzâ ise, Yûsuf’un
kendilerine emanet olduğunu, öldürmek için bir sebep
bulunmadığını ve bir kuyuya atarak ondan kurtulabileceklerini
söyler. Yehûzâ’ya göre, kuyunun yanından geçenler onu
bulacaklar ve başka memleketlere götüreceklerdir. Bu da,
onların Yûsuf’tan kurtulmaları manasına gelecektir.
Yehûzâ’nın teklifi başta uygun görülmese de sonunda kabul
edilir. Olup bitenleri şaşkınlıkla seyreden Yûsuf ise, kendini
Allah’a teslim etmiştir.
Şair, Yûsuf’un kuyuya atılmasına geçmeden önce, Hz.
Hûd’dan bahseder. Rivayete göre, Hz. Hûd, Yûsuf’u görmek
istemiş, Allah da ona arzusuna ulaşması için Şeddâd tarafından
yapılan bir kuyuyu mesken edinmesini emretmiştir. Emir
üzerine Cebrail, Hz. Hûd’u kuyunun dibine götürmüştür. Allah,
kuyuda rızıklanması için de iki nar bitirmiştir.
İşte, Yûsuf’un atılacağı kuyu, bu kuyudur. Kardeşleri
Yûsuf’u kuyunun yanına getirirler ve gömleğini çıkarırlar.
Yûsuf’un emanete hıyanet ettiklerini söylemesi fayda vermez.
Onu kuyunun içine doğru gelişigüzel atarlar. Ancak Allah,
Cebrâil’e onu zarar gelmeyecek şekilde indirmesini emreder.
Kuyunun dibine sağ salim inen Yûsuf’un babasını hatırlayarak
üzüntü duyduğu bir anda kuyunun içinde Allah’ı zikirle meşgul
olan Hz. Hûd görünür. Hz. Hûd, yerinden kalkarak Yûsuf’u
kucaklar; ona kendisini görme isteği üzerine Cebrail tarafından
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bu kuyuya getirildiğini, kuyu içinde her gün rızkının geleceğini
ve kardeşlerine kin beslememesini söyleyerek muradına
kavuşmanın verdiği huzur ve mutlulukla ruhunu teslim eder.
Hz. Hûd’un ölümü Yûsuf’un üzüntüsünü artırır. Cebrail,
gözyaşları içindeki Yûsuf’a Allah’ın selamı getirir; üzülmesine
gerek olmadığını, kendisinin Mısır’a sultan olacağını müjdeler.
Diğer tarafta, Yûsuf’un kardeşleri, onun gömleğine bir
oğlağın kanını sürerler ve aceleyle eve gelirler. O sırada namaz
kılmakta olan Yakûb, oğullarının ağlayıp inlemelerini görünce
Yûsuf’u aramaya başlar. Yûsuf’un bir kurt tarafından yendiği
cevabı üzerine hüzünle yatağına yatar. Sabah olunca oğullarını
etrafına toplar ve Yûsuf’un akıbetini sorar. Oğulları, seğirtmenc
oyunu oynarken Yûsuf’u elbiselerini beklemesi için
bıraktıklarını, döndüklerinde onu bir kurdun ağzında
bulduklarını, kurdun ağzından ancak gömleğini alabildiklerini
söyleyerek kanlı gömleği Yakûb’a uzatırlar. Gömleği baştan
başa inceleyen Yakûb, hiçbir diş izinin olmadığını görünce
oğullarının yalan konuştuklarına emin olur. Oğullarına beddua
etmek ister; ama neticede onlar da oğullarıdır ve yine kendisi
üzülecektir. Oğullarından Yûsuf’u yediğini iddia ettikleri kurdu
bulmalarını ister. Oğulları, ava çıkarlar ve yakaladıkları bir
kurdu getirirler. Yakûb, ağlayarak kurda oğlunun nazik tenini
niçin yediğini sorar. İlâhî ferman üzerine dile gelen kurt,
Yakûb’un önünde diz çökerek bu ile daha yeni geldiğini,
kendisinin de yavrusunu kaybettiği için evlat acısının ne olduğu
gayet iyi bildiğini anlatır; ömründe hiç insan eti yemediğini
söyler. Daha sonra da Ken’ân ilindeki bütün kurtları toplayarak
onlara yemin ettirmeyi teklif eder. Çünkü hangi kurt yemin
etmezse Yûsuf’u onun yediği belli olacaktır. Bir müddet sonra
Ken’ân ilindeki bütün kurtlar toplanır. Kurtlar, Yakûb’a,
oğlunu yemediklerine ve hatta kıyamete kadar hiç insan eti
yemeyeceklerine dair yemin ederler. Kurtlar gider; Yakûb,
evlat acısını yüreğinde hissederek evinde kalır. Bu arada
oğullarından Yehûzâ, her gün kuyunun başına giderek göz
yaşları içinde Yûsuf’un halini sormaktadır.
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Şair, mesnevisin bu kısmında Mâlik İbn-i Dagra adında
bir kişiden bahseder. Mâlik İbn-i Dagra, malı mülkü Yemen ve
Hind’de bile olmayan çok zengin birisidir. Bir gece rüyasında
Âd kuyusunun kenarında oturduğunu ve güneşin gökten inerek
koynuna girdiğini görür. Uyanınca rüyasını bir rahibe tabir
ettirir. Rahibin tabirine göre o, melik olacak ve emsali olmayan
bir kul satın alacaktır. Ayrıca rahip, adı geçen kulun
Ken’ân’dan olabileceğini söyler, rüyasında gördüğü kuyunun
yanına gidip beklemesini tavsiye eder. Mâlik İbn-i Dagra,
rahibin tavsiyesi üzerine adamlarını toplayarak kuyunun olduğu
yere gelir, otağını kurar. Birkaç gün geçince, muradının elli yıl
sonra gerçekleşeceğini, bu sebeple de geri dönmesi gerektiğini
bildiren bir ses işitir. Çünkü, Mâlik’in rüyasının işaret ettiği kişi
henüz doğmamıştır. Mâlik bu uyarı üzerine oradan ayrılır.
Aradan elli yıl geçer ve Mâlik adamlarıyla birlikte kuyunun
yanına gelir. Adamlarından Beşîr’i kuyuya su almaya gönderir.
Beşîr kuyuya kovayı sarkıtınca Cebrâil, Yûsuf’a ipe sımsıkı
sarılmasını söyler. Beşîr kovanın ipini çeker ve bir çocuğun ipe
sarılmış olduğunu görür. Çocuğun yüzü aydan daha güzel ve
parlak, sözü şekerden tatlıdır. Beşîr, hemen durumu Mâlik’e
bildirir. Mâlik böyle bir köle sahibi olduğu için çok mutlu olur;
onu kervanına alarak yola koyulur.
Bu esnada Yehûzâ adeti üzere kuyuya gelmiş, kuyunun
yanında olup bitenleri görmüş ve hemen kardeşlerine haber
vermiştir. Yûsuf’un bir kervan tarafından götürüldüğünü
öğrenen kardeşleri de vakit kaybetmeden kuyunun bulunduğu
bölgeye yönelirler. Kervanbaşına yaklaşarak, kendilerinin
Ken’ân ili pehlivanları olduklarından ve soylarının Hz.
İbrâhîm’e dayandığından bahsederler; kaçan kölelerini
aradıklarını ve kervanda olduğunu öğrendiklerini söylerler.
Mâlik, bu sözler üzerine sahibi olduklarını söyledikleri için
Yûsuf’u onlara verir.
Kardeşleri Yûsuf’u ıssız bir yere getirirler. Kimisi
ensesine vurur, kimisi bıçağını gösterir. Kardeşlerinin şerrinden
korkan Yûsuf, kendisini köle olarak satmalarını teklif eder. Bu
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teklif uygun bulunur. Tekrar kervanın yanına gelirler ve onu
satmak istediklerini söylerler. Birden Mâlik’in gönlünde saba
rüzgarı esmeye başlar. Onlara dönerek, onun bir kusuru olup
olmadığını sorar. Kardeşlerine göre Yûsuf, onların köleleridir
ve kaçmıştır. Yalancılık ve hırsızlık onun diğer ayıplarıdır.
Mâlik, söylenen bu ayıplara rağmen Yûsuf’u almak ve ona
karşılık olarak kervanda bulunan mallardan vermek ister.
Ancak kardeşleri altın ve gümüş dışında bir şey kabul etmezler.
Mâlik, on sekiz bakır para karşılığında Yûsuf’u satın alır.
Değerinin sadece on sekiz bakır para olduğunu gören
Yûsuf, çok üzülür. Bu esnada Cebrail gelerek, güzelliğiyle
gururlanmamasını ve güzelliği veren Allah’a şükretmesi
gerektiğini bildirir. Yûsuf, on sekiz pula sattıkları için
kardeşlerine sitem eder ve bütün yaptıklarına karşın üzerinde
hakları olduğunu düşünerek onlarla vedalaşır. Yûsuf’un
sadakatini gören Mâlik, ziyadesiyle memnun olur.
Kervan yola çıkar, bir müddet sonra gece olur. Kervan
bir yere gelir. Burası Yûsuf’un annesinin kabrinin bulunduğu
yerdir. Deveden düşen Yûsuf, annesinin kabrinin yanına gelir,
başından geçenleri ağlayarak anlatır. Aniden kabirden: “Ey
oğul! Ağlama, sabret. Var git Mısır’a sultan ol.” şeklinde bir
nida işitir. Bir müddet sonra Yûsuf’u oranın halkından birisi
bulur ve döver. Bu sırada Mâlik de Yûsuf’un olmadığını fark
etmiştir ve kervan görevlilerine kızmıştır. Geçtikleri yere
dönerler. Sabah olmuştur. Çok geçmeden Yûsuf bulunur.
Yûsuf’u döven kişi, onun elini ayağını öperek pişmanlığını dile
getirir.
Kervan tekrar yola çıkar. Bir müddet sonra büyük bir
şehre gelirler. Bu şehrin Kıtfîr adında bir beyi vardır. Kıtfîr,
aynı zamanda Melik Reyyân’ın da veziridir, Mısır azizi olarak
bilinir. Mısır hazineleri ondan sorumludur. Rüyasında Ken’ân
ilinden bir sultanın şehrine geleceğini görmüştür. Kervanı
karşılar ve kervandakilere ikramlarda bulunur. Kervan halkı, bu
ikramın sebebini sorar. Kıtfîr, kervanda kul diye götürülen
- 40 -

Yrd. Doç. Dr. Muhammet KUZUBAŞ

İbrâhîm neslinden bir sultan bulunduğunu, bu sebeple onlara
hürmet ettiğini söyleyerek Yûsuf’u kucaklar. Yûsuf’un
güzelliğine hayran olan Kıtfîr, ağırlığınca altın ve başka değerli
mallar karşılığında onu satın alır.
Kıtfîr’in Râile adında güzelliğiyle meşhur bir karısı
vardır. Bazıları ona Zelîhâ da der. Rivayete göre Kıtfîr
iktidarsızdır ve bu sebeple Zelîhâ’yla vasla mahal
bulamamıştır. Kıtfîr, sevinç içinde Zelîhâ’ya gelerek gözü
nergise, boyu şimşada, dudakları âb-ı zülâla benzeyen ve
kendilerine evlat olabilecek nitelikte bir çocuk satın aldığını
söyler. Yûsuf’un güzelliğini gören Zelîhâ’nın gönlüne bir ateş
düşmüş, bu ateş onu yakıp kavurmaya başlamıştır.
Altı sene geçmiş, Yûsuf herkesin kendisine hayranlıkla
baktığı bir delikanlı olmuştur. Zelîhâ da, Yûsuf’un etrafında
pervanedir. Günün birinde Zelîhâ Yûsuf’u köşkün yedi kapılı
bir odasına götürür. Odanın altı kapısını da kilitlemiştir. Yûsuf
odaya girince yedinci kapıyı da kilitler. Yûsuf, kapıyı neden
kilitlediğini sorunca, ona ikram için olduğunu söyler. Yûsuf,
diğer kapıların da kilitli olduğunu görünce kanlı gözyaşları
dökmeye başlar. Zelihâ’nın visal teklifini Allah’ın emrine
aykırı olduğu için reddeder. Ancak Zelîhâ’nın baştan çıkarıcı
sözleri ve tavırları bir an gönlünün meyletmesine sebep olur.
Zelîhâ, utandığı ve hışmından korktuğu için odada bulunan bir
putun üstünü örter. Zelîhâ’nın bu tavrı, Yûsuf’u kendine getirir.
Zelîhâ’ya dönerek bu putun zararının da faydasının da
bulunmadığını, esas utanılması ve korkulması gerekenin Allah
olduğunu söyler. Yûsuf’un bu sözü üzerine odanın kilitli
kapıları İlâhî bir lütuf olarak açılır. Zelîhâ; kapıya yönelen
Yûsuf’un arkasından gider, kapıdan çıkmak üzereyken
gömleğini çeker. Gömleğin yırtılmasına rağmen Yûsuf
kaçmaya devam eder. Dışarı çıkarlar. Bu sırada Kıtfîr gelmiş,
Yûsuf’la Zelîhâ’nın koşuşunu görmüştür. Bu durumun
açıklamasını ister. Zelîhâ, Yûsuf’un kendisine hıyanetlik
maksadıyla el uzattığını ettiğini söyler, cezasının verilmesini
ister. Kıtfîr, Yûsuf’a dönerek Zelîhâ’nın sözlerine cevabını
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sorar. Yûsuf ise suçsuz olduğunu, aslında Zelîhâ’nın kendinden
faydalanmak istediğini anlatır ve Zelîhâ’nın Mücâhid adındaki
amcasının oğluna sormasını ister. Mücâhid çağrılır, fikri
sorulur. Akıllı ve zeki birisi olan Mücâhid: “Eğer gömlek
önden yırtılmışsa Yûsuf, arkadan yırtılmışsa Zelîhâ suçludur.”
der. Gömlek incelenir ve arkasının yırtıldığı görülür. Artık
suçlunun kim olduğu anlaşılmıştır. Yûsuf’a dönerek, sadakatine
teşekkür eden ve bu olayın sır olarak kalmasını isteyen Kıtfîr,
Zelîhâ’ya da işlediği bu büyük günaha tövbe etmesini söyler.
Köşkteki bütün tedbir ve tembihlere rağmen olay kısa
sürede yayılır. Herkes, Zelîhâ’yı, o kadar ulu beyler varken bir
köleye gönlünü kaptırdığı için ayıplamaktadır. Zelîhâ’nın artık
dedikodulara tahammülü kalmamıştır. İnsanların, hakkındaki
kötü düşüncesini gidermek için Yûsuf’u güzelce giydirip süsler.
Niyeti, kadınlara Yûsuf’un güzelliğini ve bu güzellik karşısında
kendi halinin ne kadar acınacak bir hal olduğunu göstermektir.
Zelîhâ, kırk kadar kadını köşke davet eder, onlara ikramlarda
bulunur. Kadınların ellerine turunç ve bıçak verir. Kadınlar,
ellerindeki meyveleri soyarken, Zelîhâ Yûsuf’a seslenir.
Yûsuf’un gelişiyle odanın içi nur dolar. Kadınlar Yûsuf’un
güzelliği karşısındaki hayranlıklarından parmaklarını keserler.
Yûsuf’un güzelliğini överek Zelîhâ’ya hak vermek zorunda
kalırlar ve Yûsuf’a, efendisine itaat etmesini tavsiye ederler.
Hakikatte Yûsuf’un, efendisine itaatinin tamdır; ancak o,
zinadan uzak durduğunu için bu isteği yerine getirmemektedir.
Zelîhâ, kadınların bu sözlerinden cesaret alarak, Yûsuf’u
kendisine itaat etmemesi halinde zindana attırmakla tehdit eder.
Bu tehdit, Yûsuf’u üzmez. Dua eder, Allah’tan yardım ister.
Yûsuf’a göre zina ederek günah işlemek yerine zindana
atılmak, İrem Bağı’na girmek gibidir.
Aradan günler geçer, aşk ateşi Zelîhâ’yı yakıp
kavurmaya devam eder. Yûsuf’tan ümidini kesince, Kıtfîr’e
gider ve kendisini dilden dile düşürdüğü için zindana attırmaya
ikna etmeye çalışır. Zelîhâ’ya göre, dedikodu kesilinceye kadar
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zindanda kalmalıdır. Karar alınır ve Yûsuf zindana atılır. Zelîhâ
mutlu gibi görünse de hakikatte yüreği yanmaktadır.
Yûsuf’un zindana atıldığı günlerde, Rûm Kayseri’nin
Melik Reyyân’ı zehirletme girişimi söz konusudur. Bu iş için
sarayın sâkîsi ve ekmekçisi (habbâz) düşünülür. Ancak sâkî
Reyyân’ı zehirlemeyi kabul etmez. Sonuçta, bu girişim
başarısızlıkla sonuçlanır ve ikisi zindana gönderilir.
Zindanda geçen gecelerden birinde Yûsuf’u rüya
tabirindeki maharetini ölçmek için imtihan etmek isterler.
Ekmekçi, rüyasında başında yemek dolu tabaklar ve bu
tabaklardan yiyen kuşlar; sâkî de başında tabaklarla ekmeğin
olduğu bir rüya gördüğünü söyler. Yûsuf ise, İlâhî bir lütufla
bunların oyununu anlar ve Yûsuf iki rüyayı da tabir eder.
Tabirine göre, kısa zaman içinde, ekmekçi idam edilecek ve
başını kuşlar yiyecek; sâkî de âzâd edilerek tekrar Melik
Reyyân’ın yanında görevlendirilecektir. Yûsuf’un ilmi zindan
ehlini çok etkilemiştir. Yûsuf’un Allah’a iman davetine icabet
ederler. Yûsuf, sâkîden, serbest bırakıldığında Melik Reyyân’ın
yanında kendisini de unutmamasını, sık sık anmasını ister. Kısa
bir zaman sonra tabir doğru çıkar ve ekmekçi idam edilir, sâkî
de âzâd edilerek tekrar eski görevine döner. Yûsuf’un Allah’ı
unutarak bir insandan medet umması üzerine Cebrâil gelir ve
ona şunları söyler: “Ey Yûsuf! Seni yaratan, Yakûb’a sevdiren,
kuyuya indiren, kuyudan çıkaran, Zelîhâ’ya sevgili yapan, bu
zindana atan, sana rüya tabirini öğreten Allah’ı unuttun, hata
ettin. Melikten çare bekledin. Sen beş yıldır buradasın, yedi yıl
daha yatacaksın.” Yûsuf ise, hatasını anlayarak: “Allah’ın
sözünü duydum ve boyun eğdim. Allah’tan gelecek her emir
kabulümdür.” cevabını verir.
Aradan yıllar geçer. Melik Reyyân, bir gece rüyasında
yedi zayıf sığır, yedi tane yeşil buğday başağı ve yedi tane de
kuru buğday başağı görür. Uyanınca bütün kahinleri toplar ve
rüyasının tabirini ister. Ancak hiçbiri rüyayı tabir edemez.
Çaresizlik içinde olan Melik Reyyân’a Yûsuf’tan bahsedilir.
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Sâkî, Melik Reyyân’ın izniyle Yûsuf’a rüyayı tabir ettirir.
Yûsuf; yedi sığır ve yedi yeşil buğday başağının nimet
anlamına geldiğini, yedi yıl boyunca bolluk olacağını, bu süre
içinde her türlü tedbirin alınması gerektiğini söyler. Yûsuf’un
tabirine göre yedi kuru buğday başağı da bu bolluktan sonra
gelecek ve yedi yıl sürecek kıtlık manasındadır. Melik Reyyân,
bu tabir üzerine dilinde ilim ve hikmet sahibi olan bu kişinin
zindandan çıkarılmasını ve huzuruna getirilmesini emreder.
Yûsuf, kendisine atılan iftira ortadan kalkmadan zindandan
çıkmak istemez. Melik Reyyân, Zelîhâ ile Yûsuf’a olan
hayranlıklarından parmaklarını kesen kırk kadını huzuruna
çağırır. Zelîhâ, Yûsuf’un suçsuzluğunu ve kendisinin hâlâ ona
meftun olduğunu itiraf eder. Yûsuf’un suçsuzluğu kadınlar
tarafından da tasdik edilince atılan iftira da ortaya çıkmış olur.
Bu durum tellalar aracılığıyla bütün memlekete ilan edilir.
Melik Reyyân, Kıtfîr’e Yûsuf’un bedelini ödeyerek kendi
himayesine alır.
Zindandan çıkarılan Yûsuf, halkın hayran bakışları
arasında Melik Reyyân’ın karşısına getirilir. Yûsuf, Melik
Reyyân’a Arapça ve İmrân diliyle selam verir. Yetmiş iki dil
bilen Melik Reyyân, bu iki dili anlamaz; hangi dil olduğunu
sorar. Yûsuf da bu selam şeklinin emmisinin ve atasının dili
olduğunu söyler. Melik Reyyân’ın yetmiş iki dilde sorduğu her
soruya da yine sorulan dilde cevap verir. Melik Reyyân,
Yûsuf’un ilmine hayran olur. Yûsuf’un, sarayında kalmasını
ister. Melik Reyyân, Yûsuf’la bu konuşması sırasında ona
gördüğü bir rüyadan bahseder. Ancak rüyayı Melik Reyyân’dan
önce Yûsuf anlatır: “Nil nehri kurumuş, nehrin balçığında da
memesi olmayan yedi sığırın kasıklarından kan çıkmıştır. Bu
sığırlar, aç kurt gibi semiz sığırları yemişlerdir. Melik Reyyân,
bu esnada yedi yeşil sümbül görmüştür.” Yûsuf’un daha rüyayı
söylemeden anlatmasından sonra Melik Reyyân, bu işte bir
hikmet olduğunu ve tedbir alınması gerektiğini söyler. Yûsuf,
çeşitli ürünler ekilmesini ve hasat edildikten sonra da hazinede
toplanmasını tavsiye eder. Öyle bir gün gelecektir ki, saray
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dinar ve dirhemle dolacaktır. Ancak bu işleri düzenleyecek bir
kişi gerekmektedir. Yûsuf halife olması durumunda, ilmi ve
hüneriyle bu işin üstesinden gelebilecektir. Melik Reyyân,
Yûsuf’un bu teklifini duyunca, tacını ve tahtını ona teslim eder.
Artık Mısır memleketi Yûsuf’un hükmü altındadır.
Melik Reyyân’ın rüyasının tabiri üzerine memleketin her
tarafına ekin ektirir. Hasat zamanı her taraf türlü nimetlerle
dolar, Yûsuf’un kıymeti iyice anlaşılır.
Günlerden bir gün, Yûsuf binlerce askeriyle birlikte
memleketi dolaşırken gözleri görmeyen, iki büklüm duran bir
kadın görür. Bu kadın Zelîhâ’dır. Yıllar önce, güzelliği dillere
destan olan Zelîhâ’nın bu kadın olduğunu duyunca çok şaşıran
Yûsuf, onu ihtiyaç sahipleri için yaptırdığı evlerden birisine
yerleştirir. Zaman geçer ve ağlamaktan iyice perişan olan
Zelîhâ, taptığı putu çıkararak Yûsuf’un kendisine âşık olmasını
ister. Ancak geçen sürede arzusunun gerçekleşmediğini
görünce, putun hiçbir faydasının olmadığını anlar ve Yûsuf’un
Allah’ına dua eder. Gece yarısı, iki cariyesinin koluna
girmesiyle Yûsuf’un geçtiği yola gider. Niyeti onu görmektir.
Uzun zaman bekler ama Yûsuf gelmez. Zelîhâ, bu zamana
kadar, şirk içinde yüzdüğünü, ancak hatasını anladığını ve tek
ilahın Allah olduğuna inandığını söyleyerek dua eder. Tam dua
bitmiştir ki, bir nur belirir. Gelen Yûsuf’tur. Yûsuf, Zelîhâ’yı
tanıyamaz. Zelîhâ ise: “Ben seni bir köle olarak satın aldım,
şimdi ise sultan oldun. Sana gönlümü verdim, cevap vermedin.
Sana olan aşkımdan dolayı Mısır’da dilden dile dolaşıyorum.
Gönlümü parçaladın, gençliğim geçip gitti. Hâlâ aşkınla yanıp
tutuşuyorum.” diye seslenir. Yûsuf, aşkına delil göstermesini
isteyince Zelîhâ ondan kamçısını ister. Yûsuf’un uzattığı kamçı
yanar ve Yûsuf kaçıverir. Zelîhâ: “Ey Yûsuf! Sen zevkle
eğlenirken ben her gece hasretinle yanıyorum. Senin, benim
karşımda durmaya bile sabrın yokken, ben senin aşkına nasıl
sabredeyim.” der. Bu sözleri duyan Yûsuf, atına atlayarak
oradan hızla uzaklaşır. Hüzün içinde kalan Zelîhâ, aşkının
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kendisini zelil ettiğini söyleyerek gönülden Allah’a sığınır ve
meded ister.
Allah, Cebrâil’e Zelîhâ’nın Nasûh tövbesi ettiğini,
ile sanemin 74 fark edilmesi için duasının kabul
Samed
edildiğini buyurur. Cebrâil, o saatte Zelîhâ’nın yanına gelerek
göz yaşlarını siler. Bir anda Zelîhâ’nın kameti Tûbâ’ya, lebleri
Kevser’e döner; yüzünü gören Ve’d-duhâ okur. Artık güzelliği
gençliğinden dört yüz kat artırılmıştır. Cebrâil, Zelîhâ’dan
sonra Yûsuf’un yanına gider ve gönlüne Zelîhâ’nın aşkını
yerleştirir. Yûsuf’a, Allah’ın emrine itaat ederek Zelîhâ’nın
yanına gitmesini söyler. Yûsuf, emir üzerine Zelîhâ’nın yanına
gider ve artık muradına ulaşabileceğini söyler. Ancak Zelîhâ
eski Zelîhâ değildir. Zelîhâ kaçar, Yûsuf ardından gelir. Yûsuf,
Zelîhâ’nın gömleğini çeker, gömlek yırtılır. Zelîhâ, Yûsufa
dönerek: “Ben sana âşık olduğum zaman Rabbimi bilmezdim.
Nefsime uyarak puta tapardım. Senden başka hiçbir şey
gözüme görünmezdi. Şimdi Rabbimi bildim. Artık gözlerim
Rabbimden başka bir şey görmüyor. Sen kendi derdine çare
bul. Bundan sonra aramıza bir söz olmaz.” der.
73

Yûsuf’un gönlü gamla dolmuştur. Çareyi Melik
Reyyân’ı aracı kılmakta bulur. Melik Reyyân kırk gün
Zelîhâ’yı ikna etmeye çalışsa da fayda vermez. Bir müddet
sonra Zelîhâ’nın hasretiyle perişan olan Yûsuf’a Allah’ın şu
kelamını getirir: “Yûsuf’a vasıta oldum. Onun yanına gitsin ve
adımı ansın.”. Yûsuf bu emir üzerine Zelîhâ’nın evine giderek
ikisinin de maşûkunun bir olduğunu, eğer Allah’ı sevdiğini
söylüyorsa kendisini de sevmesini söyler. Zelîhâ ise, Allah’ın
adını andığı için yüreğinin yağının eridiği ve evlilik teklifini
kabul ettiği cevabını verir. Yûsuf sevinçle saraya gelir ve düğün
hazırlıklarına başlanılmasını emreder. Bütün Mısır halkının
katıldığı bir düğünle iki âşık evlenir.
Allah’ın isimlerindendir; hiçbir şeye muhtaç olmayan, tüm canlıların ihtiyaçlarını
gideren ve her türlü istekte doğrudan kendisine başvurulan manasındadır.
74
Sanem, put demektir.
73
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Mesnevide Yûsuf’la Zelîhâ’nın kavuşmasının ardından
kıtlık yıllarından bahsedilir. Melik Reyyân bir gece uyanır ve
Yûsuf’a giderek gönlünün acıktığını söyler. Yûsuf’un cevabı
ise artık nimet zamanının bittiği ve yağmur yağmayacağı
şeklindedir. Gerçekten de o yıl yağmur yağmaz, hiçbir bitki
yetişmez, her yer taş olur. Böyle kıtlık içinde yedi yıl geçer.
Şair, yeni bir kasideyle konuyu Yakûb’a getirir. Yakûp,
Yûsuf’un hasretinden o kadar çok ağlamıştır ki, gözleri görmez
olmuştur. Bu arada memleketteki kıtlık, Ken’ân ilini de
kaplamıştır. Herkes, Mısır’a giderek saraydan yiyecek
almaktadır. Yakûb, yine Mısır’dan aldıkları yiyecekle gelen bir
kervana rastlar. Onlara yüklerini ve nereden aldıklarını sorar.
Mısır’da Hz. İbrâhîm’in dininden olan, kerem sahibi, cömert bir
ulu şâhın, kapısına gelenleri boş çevirmediği cevabını alır.
Onlardan ayrılan Yakûb’un karşısına Azrâil gelir. Yakûb,
Azrâil’e Yûsuf’un canına dokunup dokunmadığını sorar.
Yûsuf’un sağ olduğu cevabını alınca evine döner ve çocuklarını
hediyelerle birlikte Mısır sultanına gönderir. Onlara, Yakûb’un
oğlu, İbrâhîm’in nesli olduklarını söylemelerini öğütler. On
oğlu Mısır’a giderken, Bünyâmin yanında kalır. Cebrâil, bu
esnada Yûsuf’a gelir ve babasının perişan bir halde göz yaşları
döktüğünü, kardeşlerinin de yanına gelmek üzere yola çıktığını
bildirir. Cebrâil’in Yûsuf’a öğüdü, on üç gün sonra Mısır’da
olacak kardeşlerine merhametli davranması şeklindedir. On üç
gün geçmiş ve Yûsuf, kardeşlerini karşılamak için gerekli
hazırlıkları yapmıştır. Askerlerini toplar ve Zelîhâ’dan olan
oğulları Mîşâ ile Efrâyim’i de yanına alır. Kardeşleri gelmiştir.
Yûsuf’un oğulları, bu on kişinin kendisine benzediğini
söyleyince Yûsuf’un gözleri dolar. Mîşâ’ya dönerek onların
kardeşleri olduğunu söyler, kendisine yaptıkları kötülükleri
anlatır, bu sırrı kimseye söylememesini ve onlara izzet ve
ikramda bulunmasını ister. Mîşâ ise, bu kadar kötülük yapan
insanlara iyilikle muamele etmeyi anlamamıştır. Babası ise,
onların ihtiyaç sahibi ve garip olduklarını, uluların şanına
kötülüğe iyilikle karşılık vermenin yakıştığını hatırlatır.
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Babasının sözü üzerine Mîşâ, onlara çok iyi davranır, hürmet
eder. Kardeşleri yüzünde örtü olduğu için tanıyamadıkları
Yûsuf’un yanına gelerek, bu izzet ve ikramın sebebini sorarlar;
bu ikramın Yakûb ve İbrâhîm’e olduğu cevabını alırlar. Ancak
Yûsuf onları göndermeden önce hesaba çeker. Bir yandan da
örtünün altında göz yaşı dökmektedir. Kardeşlerini casuslukla
itham eder. Kardeşleri ise, nesillerinden hainliğin vukû
bulmadığını, babalarının kendilerinden daha fazla sevdiği bir
kardeşlerinin kurt tarafından yendiğini, onun hasretine
dayanamayan babalarının da ağlamaktan kör olduğunu ve ona
bakmak için bir kardeşlerini evde bıraktıklarını söylerler.
Yûsuf, onların casusluğu konusunda ısrar eder ve evdeki
kardeşlerini getirmeleri karşılığında onlardan birisini rehin
almak ister. Eğer onu getirmezlerse hiç yiyecek
alamayacaklardır. Kura sonucunda Şem’ûn Yûsuf’un yanında
kalır.
Yûsuf’un kardeşleri memleketlerine dönerler ve
başlarından geçenleri babalarına anlatırlar. Babaları
Bünyâmin’i vermek istemez. Çünkü daha önce de Yûsuf’u
götürmüşler ve geri getirmemişlerdir. Sonunda onlara
Bünyâmin’i geri getirmeleri için yemin ettirir, oğlunu
getirmedikleri taktirde ileride gelecek olan Hz. Muhammed’in
şefaatinden mahrum olmaları için beddua eder. Mısır sultanına
verilmek üzere, oğullarını talebini dile getiren bir mektup yazar
ve Bünyâmin’in eline tutuşturur.
Yûsuf, kardeşleri gelince ikişer ikişer odalara
yerleştirir. On bir kişi oldukları için Bünyâmin tek kalır. Yûsuf,
yalnız kaldığı için ağlayan Bünyâmin’i kendi has odasına
aldırır. Ertesi gün, kardeşlerini toplar ve yine ikişer ikişer ayırır.
Bünyâmin yine yalnız kalır. Yûsuf, onun yanına yaklaşır ve
Yakûb’un mektubunu okur. Bünyâmin’den Yûsuf’un akıbetini
sorar. Bünyâmin de, kardeşlerinin onu kıra götürdüklerini ve
geri getirmediklerini, ondan sadece kanlı bir gömlek kaldığını
söyler ve yanından ayırmadığı o kanlı gömleği Yûsuf’a
gösterir. Yûsuf’ta takat kalmamıştır. Gömleği eline alır,
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ağlamaya başlar. Gömlekteki kanın oğlak kanı olduğunu anlar
ve kardeşlerine dönerek Yûsuf’a ne yaptıklarını sorar.
Kardeşleri ise kurdun yediği konusunda ısrar ederler. Daha
sonra Yûsuf, kardeşlerinin özeliklerini teker teker sayar. Sabah
olunca da yüklerini alarak gitmelerine izin verir. Yine ikişer
ikişer odalara gönderir ve Bünyâmin yalnız kalır. Yûsuf, onunla
sohbet eder, evli olup olmadığını sorar. Bünyâmin evlidir ve on
iki oğlu vardır. Oğullarının isimlerini sayar. Bu isimler
Yûsuf’un garibine gider. Kardeşi anlatmaya başlar: “Birisinin
ismi Bahrâ’dır. Bünyâmîn bir gün bahr (deniz) kenarına gelmiş
ve bahra seslenerek Yûsuf’u görüp görmediğini sormuştur.
Bahrdan lâ (hayır) cevabını alınca oğlunun adını Bahrâ
koymuştur. Diğer oğlunun adı Zîbâ’dır75. Kurtların toplanarak
Yûsuf’u yemediklerini söyledikleri için onların şefkatinden
etkilenmiş ve oğluna bu ismi vermiştir. Bir başka oğlunun ismi
de Abd’dir. Yûsuf’un abd (kul, köle) olduğu ihtimalini
düşünerek, oğlunun da ömrü boyunca abd olmasını istediği için
Abd ismini uygun görmüştür.”
Bünyâmin, bu şekilde bütün oğullarının isimlerinin
manasını anlatır. Abd ismini duyan Yûsuf, gözyaşları içinde
yüzündeki örtüyü kaldırır ve Yûsuf’un kendine benzeyip
benzemediğini sorar. O vakitte, Bünyâmin’in aklı başından
gider. Büyük bir şaşkınlık, bir o kadar da mutluluk içindedir.
Yûsuf, kardeşiyle hasret giderir ve onu göndermek istemez.
Bunun için de bir oyun hazırlarlar. Oyun gereği kardeşleri yola
çıkmadan önce, bir kaseyi Bünyâmin’in yüklerinin arasına
koydurur ve bir kasenin kaybolduğunu ilan ettirir. Yûsuf’un
adamlarından Beşîr, kaseyi Bünyâmin’in yükleri arasından
çıkarır. Yûsuf, Bünyâmin’i hırsızlık yaptığı gerekçesiyle
kendileriyle göndermek istemez. Kardeşleri, oyunun farkında
değildirler. Bünyâmin’i zorla almak isterler. Şem’ûn, mızrağını
çıkarınca Yûsuf’un oğlu Mîşâ onu elbisesinden yakalar,
Yehûzâ’yı da diğer eliyle tutarak kaldırır ve kırk adım götürür.

75

Źiǿb, Arapça’da “kurt” anlamındadır.
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Bütün Mısır halkı Mîşâ’nın yiğitliğine hayran kalır. Yûsuf,
kardeşlerini karşısına toplayarak yiğitlik gösterisi yaptıkları için
kınar. Bunları bir korkudur kaplar. Herkes kendi canını
düşünerek kaçmaya çalışır, ancak bu mümkün olmaz. Bu arada
Yûsuf, kimsenin kaldırmaya muktedir olamayacağı büyükçe bir
taşı alarak kırk bir adım götürür. Yûsuf’un heybeti karşısında
herkesin dili tutulur. Olayı duyan Melik Reyyân bu kuvvetin
Allah tarafından verildiğini, Yûsuf gibi bir insanın kendileri
için büyük bir nimet olduğunu söyler. Yaptıklarından pişman
olan kardeşleri ise Yûsuf’tan af dilemektedirler. Yehûzâ ve
Şem’ûn rehin olarak kalırlar ve kardeşlerini başlarından
geçenleri anlatmak üzere babalarının yanına gönderirler.
Kardeşler babalarının yanına gelmişlerdir. Üç oğlunun
eksik olduğunu gören Yakûb’un hüznü daha da artar. Ama
Allah’a tevekkül ederek Yûsuf’una ve Bünyâmin’ine
kavuşacağını söyler. İnsanların Yûsuf’un öldüğü şeklindeki
sözleri onun için bir mana ifade etmez. Oğlu Rûbil’i çağırarak
Mısır şâhına bir mektup yazdırır. Mektupta, neslinden hırsız
çıkmayacağı, oğullarına kavuşmasıyla hüznünün gideceği ve
arzusunu yerine getirmediği takdirde Allah’a havale edileceği
yazılıdır. Rûbîl, mektubu alarak, Mısır’a gelir. Yûsuf, mektubu
alınca kanlı göz yaşları döker. Yûsuf’un hüznü, kardeşlerini
şaşırtmıştır. Bu arada Yûsuf’un elinde Melik Reyyân’ın
hazinesinde bulduğu İmran diliyle yazılmış bir kağıt vardır.
Kardeşlerinden onu okumalarını ister. Bu kağıt, Yehûzâ’nın
kendi eliyle yazdığı Mâlik İbn-i Dagra ile Yûsuf’un satışı
hakkındaki akittir. Yûsuf’un kurt tarafından yendiği yalanı
ortaya çıkınca Yehûzâ gerçekleri anlatmak zorunda kalır. Yûsuf
ise onları, kötülüklerinin cezası karşılığında zindana atmakla
korkutur. Kardeşleri, birbirlerine sarılarak ağlamaya başlarlar
ve babalarının garip bir halde kendilerini beklediğini
söyleyerek af dilerler. O sırada Cebrail gelir, Allah’ın selamını
ileterek affetmenin ancak Allah’a mahsus olduğunu söyler ve
kardeşlerini af etmesini ister. Çünkü bir kul olarak onun böyle
bir yetkisi yoktur. Kardeşlerine dönerek Allah’ın af müjdesini
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verir, onlar da Allah’a secde ederler. Kardeşlerinin hatalarının
farkına vardığını gören Yûsuf, yüzündeki örtüyü kaldırır. Onu
tanıyan kardeşleri utançlarından başlarını öne eğerler. Bu anı
yaşamaktansa ölmeyi tercih etmişlerdir. Artık hüzün döneminin
bittiğini söyleyen Yûsuf, kardeşlerini kucaklar.
Aradan kısa bir zaman geçer ve Yûsuf, Beşîr’i
çağırarak kardeşleriyle birlikte kendi gömleğini babasına
gönderir. Beşîr, aslında Yakûb’un cariyesinin yıllar önce sattığı
oğludur. Gömleği onun götürmesindeki hikmet de bundandır.
Daha yolun yarısına gelmiştir ki, bâd-ı sabâ gömleğin kokusunu
Yâkûb’a ulaştırmıştır. Hüzün evinde (beytü’l-hüzn) oturan
Yakûb, Yûsuf’unun kokusunu alır. Çevresindekilere:
“Yûsuf’umun kokusunu aldım.” der, ancak kimse ona inanmaz.
Beşîr, Ken’ân’a gelince annesini gözyaşları içinde bulur. Yıllar
önce ayrıldığı oğlu olduğunu söyleyince anası göğsündeki
nişana bakarak ona sarılır. Böylece yetmiş yıllık hasret son
bulmuştur. Ana oğul bir müddet hasret giderince Yehûzâ
yanlarına gelir ve Beşîr’i Yakûb’un evine götürür. Yakûb, iki
büklüm oturmaktadır. Yûsuf’un gömleğini görünce gözlerine
sürer ve gözleri açılır. Beşîr, ona Mısır’da sultan olan ve
babasını sarayına davet eden Yûsuf’un selamını getirir. Yakûb
hemen kalkar ve iki rekat şükür namazı kılar. Vakit
kaybetmeden hep birlikte Mısır’a giderler.
Yûsuf, askerleriyle birlikte babasını karşılamak için
yollardadır. Kervan görününce herkes babayla oğlun ne
yapacağını görmek için sessizlik içindedir. Yakûb yürürken
Yûsuf atından inmez, atıyla birlikte babasına yönelir. Bu
esnada Cebrâil görünür ve babası yürürken onun atından
inmemesi sebebiyle artık soyundan peygamber gelmeyeceğini
söyler. Yûsuf, Allah’ın takdirine boyun eğmekten başka çare
olmadığının farkındadır. Hemen babasına koşar ve ona sarılır.
İkisi de sevinçten bayılırlar. Yeryüzünde insanlar, gökyüzünde
melekler hayranlıkla onları seyretmektedirler. Melik Reyyân,
yanlarına gelerek onları kaldırır.
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Yûsuf, babasını ve kardeşlerini Mısır’a yerleştirir.
Yirmi dört yıl birlikte huzur ve mutluluk içinde yaşarlar.
Yakûb, bu yirmi dört yılın sonunda oğluna ölmesi halinde
kendisini babası İshâk’ın Şâm’daki kabrinin yanına
defnetmesini vasiyet eder ve Ken’ân’a dönmek üzere yola
çıkar. Yolda Rûm’dan Mısır’daki peygamberleri Îs’i görmek
için geldiklerini söyleyen insanlara rastlar. Onlara Îs’in yerini
sorar ve bir dağın başında olduğunu öğrenir. Hemen, Îs’in
bulunduğu yere gelir. Îs, secdede vefat etmiştir. Yakûb da
ağlayarak secdeye başını koyar ve orada ruhunu teslim eder.
Şair, burada Yakûb ile Îs’in aynı anda ölmelerindeki hikmet
hakkında, tarihçilerin ikisinin de ana rahminden birlikte
doğduklarını, ölümlerinin de birlikte olduğu şeklindeki
rivayetlerini hatırlatır. Yûsuf, babasıyla amcasının ölümü
üzerine onların tabutlarını alarak Şâm’a götürür, ikisini bir
kabir içinde defneder. Bu olaydan yirmi üç yıl sonra da Yûsuf
vefat eder. Yûsuf’un cenazesini Nil nehrinin kenarına
defnederler. Yûsuf’un tabutunun konduğu bölge nimetlerle
dolar, ancak Nil nehrinin diğer tarafında ekin bile bitmez.
Sonunda tabutu alarak Nil nehrinin ortasına koyarlar. Artık iki
tarafta da bereket vardır. Mısır’da herkes Yûsuf’un dinine iman
eder. Aradan zaman geçer, insanlar tekrar fitne ve fesada
düşerler. Allah, insanların huzura kavuşması için Mûsâ’yı
gönderir. Mûsâ’nın gelmesiyle karanlıkta kalan gönüller tekrar
aydınlanır. Allah, Mûsâ’ya Yûsuf’un tabutunu Şâm’a
defnetmesini emreder. Mûsâ da Allah’ın bu emrini yerine
getirir.
Şair, bu ölümlerden yola çıkarak dünyanın
faniliğinden, insanların gafilliğinden söz eder ve Allah’a
sığınarak eserinin sona erdiğini bildirir.
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2- Kıssa-i Yûsuf u Zelîhâ’da Vezin, Redif ve Kafiye
2.1- Vezin
Vezin, şiirde âhengi sağlayan en önemli unsurlardan
biridir. Mesneviler, genellikle tek vezinle yazılırlar. Bununla
birlikte çift vezin kullanılan mesneviler de mevcuttur. Yûsuf u
Zelîhâ, klâsik şiirimizdeki pek çok mesneviden farklı olarak beş
değişik vezinle yazılmıştır. Ayrıca manzumelerden birinde
(276-335. beyitler arası) çift vezin kullanılmıştır. Gazel ve
kaside nazım şekliyle yazılan bölümlerde uzun vezinler,
mesnevi başlıklı bölümlerde de kısa vezinler tercih edilmiştir.
Mesnevide kullanılan vezinler şunlardır:
MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün
MefāǾįlün MefāǾįlün FeǾūlün
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün
MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün

2.2- Kafiye ve Redif
Bilâl Efendi, kasidelerinde Arap alfabesindeki harfleri
kafiye olarak kullanmış ve bunu manzumelerin başında
belirtmiştir. Eserde kafiyenin her türüyle karşılaşmak
mümkündür. Şairin kafiye konusunda genel olarak başarılı
olduğunu söylememiz mümkündür. Şair bu başarısını redifte de
göstermiştir. Ek, kelime, hem kelime hem ek şeklinde redif
örnekleri sunmuştur. Aşağıda eserdeki kafiye ve rediflere örnek
olması bakımından bazı beyitler verilmiştir:

Görür sāķį daħi rüǿyāda ey cān
Üzüm śıķar bāġ içre der-bān (568)
Gelürler bir araya bu iki er
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Biri söyler biri hem daħi diňler (569)
Didi gelüň size ben ne diyeyim
Bu taǾbįre ķıyās ben ne diyeyim (581)
Üzüm süd yaġ u bal mıśır ŧolısar
Pes andan śoňra yedi yıl olısar(653)
Bularuň ĥüsni ķıldı seni meftūn
Dil oldı anları gördükde Mecnūn(721)
Bütün ekdürdi niǾmetler yıġıldı
Ŧaġ ŧaş cümle niǾmetlerle ŧoldı (748)
Depdi atın gitdi Yūsuf baķmadı
Hįç sözine bir kerre ip ŧaķmadı (806)
Didiler baba bu bize keremdür
Gör imdi ne ulu şāh muĥteremdür (1014)
Hemān ol-dem dönüben śordı o şāh
Didi ŧoġrı diyün nice oldı ol māh (1093)
Didi ĥāşā şerįǾatden çıķam ben
Ki sirķat idenüň ġayrın ŧutam ben (1253)
Virürler Yūsufa ol-dem ħaberler
Hemān ķan ile doldı cümle gözler (1508)
Gelür efvāc ķamu dįnine Ǿālem
Ķalup ĥayrān ķamu cinn ü ger ādem (1547)
Ne semte anı defn itdi(y)se yārān
Ķamu niǾmetle doldı zįr ü nālān (1567)
CemįǾan Mıśr içi niǾmetle doldı
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Hemān-dem cümle rāĥat üzre oldı (1577)
Bunuň itmāmın eyle saňa yegdür
Ķamu varı cihānda saňa yegdür (1628)
Bilâl Efendi, eserinde zaman zaman kafiye güçlüğüne
de düşmüştür. Kafiyenin şekil olarak uymadığı bu beyitlerde,
kulak için kafiye anlayışı görülmektedir:

Bu araluķda Yehūźā günde bir
Ķuyu başında varur aġlar źelįl (190)
Melik Reyyān ħazįnesine bir gün
Anı buldum ĥamāǿil baňa ķıldum (1296)
Didi söyle nedür baňa dilegin
Didi vir gömlegi budur dilegim (1381)
3. Dil ve İmlâ Husûsiyetleri
Kıssa-i Yûsuf u Zelîhâ, 18. yüzyıl ortalarında yazılmış
bir metindir. Metinde dil ve imlâ konusunda zaman zaman
tutarsızlıklar söz konusu olsa da, genel olarak bu yüzyılın genel
dil ve imlâ özellikleri görüldüğünü söylemek mümkündür.
Ancak bazı kelime ve eklerin imlâsında genel kabullerin
dışında tasarruflar da dikkati çekmektedir.
Metnin nüshaları arasında tam bir imlâ birliğinden söz
etmemiz
mümkün
görünmemektedir.
Eski
Anadolu
Türkçesinde umumiyetle i-, di-, it- gibi y’li yazılan ve esreli
okunan kelimeler, metinde bazen y’li bazen de y olmadan
yazılmış ve üstünle harekelenmiştir. Yine git-, giy- gibi
fiillerdeki “i” ünlüsü bazen esreli, bazen üstünlü okunacak
şekilde farklı tasarruflarla yazılmıştır. Oluşturduğumuz metinde
dönemin klâsik şiir teamüllerine uyarak bu sesi “i” ünlüsüyle
belirttik.
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Türkçe çekim eklerinin yazımında da bu imlâ
tutarsızlıklarıyla karşılaşmaktayız. Mesela görünen geçmiş
zaman eki bazen ünlü uyumuna göre yazılmış, bazen de uyum
gözetilmemiştir: bildüm, geldüm vb.
Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde sıklıkla
gördüğümüz -ısar, -uban, -vüz vb. ekler bu metinde de zaman
zaman karşımıza çıkmaktadır. Bu yönüyle eser, kısmen de olsa
Eski Anadolu Türkçesi izlerini taşımaktadır.
Metin yöresel ifadeler bakımından oldukça zengindir.
Dönemin şairlerinin p sesiyle yazdıkları pādişāh, penāh, ķapu,
parmaķ gibi kelimelerde yer alan kelime p ünsüzü B nüshasında
bazen ’پli bazen 0’li yazılmıştır. Bu durum, şairin yaşadığı
yörenin ağız özellikleriyle de uyum sağlamaktadır. Ancak asıl
metin elimizde olmadığı için bu imlâyı müstensih tasarrufu ya
da hatası olarak düşünmek de mümkündür. Çünkü bu tür
kelimelerin A nüshasında bazen p’li yazıldığını görüyoruz.
Yine Türkçe kelime başlarında ve ortalarındaki (aç-, üç, çün
vb.) ç ünsüzü B nüshasında bazen  جharfiyle yazılmıştır. Bu
duruma A nüshasında da rastlamak mümkündür. Ancak bu,
müstensihlerin üç nokta yerine tek nokta koymaları şeklinde
hataları olarak da düşünülebilir. Zira hem A hem de B
nüshasında iki kullanım yer almaktadır.
Aşağıdaki örneklerde yer alan ķaķdı, çevāb, görmeduķ,
müsāfirluġa kelimelerinde yine özellikle Doğu Karadeniz
yöresine has kullanımlar söz konusudur. Yörede bugün de
geçerli olan bazı kullanımlar özellikle B nüshasında zaman
zaman karşımıza çıkmaktadır. Ancak biz, bu farklı kullanımları
dipnotta belirtmekle birlikte, metni kurarken genel olarak takip
ettiğimiz A nüshasındaki imlâlarını aldık. Dil araştırmacıları
için önemli bir malzeme olarak kabul ettiğimiz B nüshasındaki
bu imlâ farklılıklarına birkaç örnek vermek gerekirse:
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Ķaķdı76 pįr geldi ķucaķlar Yūsufı
Didi ġam yime burada ey śafį (111)
Dönüp Yūsuf çevāb77 eyler benüm var inķıyādum tām
Velākin sū-i faĥşādan ıraġam ey yüzi raǾnā (479)
Ĥāşā didiler görmeduķ78 Yūsufda ĥile ŧuymaduķ
Cümle iǾānet eyledük dökdi Zelįħā mālını (688)
Cihān anı müsāfirluġa79 aślā
Ķābūl itmedi bir sāǾatde aślā (1561)
İlk beyitteki ŧal kelimesi, eski metinlerde de bazen bu
şekilde yazılır. Ancak yöresel kullanımın da bugün bile aynı
olduğunu hatırlamak gerekir.
İkinci beyitteki ķalķdı kelimesi B nüshasında kaķdı
şeklinde yazılmıştır. Ancak yörede bu kelime telaffuz edilirken
“l” ünsüzü düşürülmekte ve ķaķdı şeklinde söylenmektedir.
Üçüncü beyitteki cevāb (çevāb) kelimesinin telaffuzu
için de aynı şeyleri söylemek mümkündür. Yörede söz
başlarındaki “c” ünsüzünün “ç” şeklindeki telaffuzu bugün de
geçerlidir.
Dördüncü beyitte geçen görmedük kelimesinde yer
alan “-dük” eki B’de “-duķ” şeklinde yazılmıştır. Burada da
ağız özelliklerinin metne yansıdığını görmekteyiz. Aynı husus,
beşinci beyitteki “müsāfirlige / müsāfiluġa” kelimesinin ekleri
için de geçerlidir. 80

Aşağıdaki metinde ķalķdı şeklinde yazılmıştır.
Aşağıdaki metinde cevāb şeklinde yazılmıştır.
78
Aşağıdaki metinde görmedük şeklinde yazılmıştır.
79
Aşağıdaki metinde müsāfirlige şeklinde yazılmıştır.
80
Trabzon ve yöresinde görülen bu tür kullanımlara ait geniş bilgi için bakınız:
Necati Demir, Trabzon ve Yöresi Ağızları C I-II-III, Gazi Kitabevi, Ankara
2006.
76
77
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İmlâ hususunda bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.
Tekrar etmek gerekir ki; özellikle B nüshasında görülen imlâ
farklılıklarının, müellifin kaleminden mi yoksa müstensihin
yöresel ifadeyi şiiri yansıtmasından mı kaynaklandığını
kestirmek zordur. İki nüshadaki bu farklılıklar, hangi imlânın
orijinal metne daha uygun olduğu konusunda bizi tereddütte
bırakmıştır. Bu sebeple gerekli görülen yerde bu tür imlâ
farklılıkları dipnotlarda dikkatlere sunulmuştur.

4- Nüsha Tavsifleri
Bilâl Efendi’nin yurtiçinde Kıssa-i Yûsuf u
Zelîhâ’sının tespit edebildiğimiz iki yazma nüshası mevcuttur.
İki nüsha da Milli Kütüphane yazmalar bölümünde yer
almaktadır. Müellif hattıyla yazılan nüsha elimizde yoktur.
Çalışmamızda A olarak nitelediğimiz nüsha Kıssa-i
Yûsuf u Zelîhâ başlığını taşır, istinsah tarihi H. 1213 (M.
1798)’dir. Bozuk nesih hattıyla yazılmıştır. Müstensihi
Abdurrahman Bin İsmail Bin Abdurrahman olarak kayıtlıdır.
Sonradan yapıldığı belli olan desenli bez bir mukavva ciltle
kaplıdır. Yer yer rutubet lekeleri göze çarpmaktadır. Cetveller
kırmızıdır; bazı sayfaların kenarları kesiktir.
B olarak nitelediğimiz diğer nüshanın başlığı Hâzâ
Kıssa-i Yûsuf Aleyhi’s-selâm’dır. Harekeli nesihle yazılmıştır.
Eserin sonunda H. 1266 (M. 1849) şeklinde bir tarih vardır;
ancak bu kaydın sonradan eklendiği açıktır. Müstensih
hakkında bir bilgi yoktur. Özellikle Arapça ve Farsça
kelimelerin yazımında zaman zaman görülen yanlışlıklar,
nüshanın acemi bir müstensihin hattından çıktığını
göstermektedir. Bazı kelimelerin yazımının Bilâl Efendi’nin
yaşadığı yörenin ağız özellikleriyle uygunluk arz etmesi,
müstensihin o yörede yaşayan birisi olabileceği düşüncesini
akla getirmektedir. Eser, üstü desenli kağıtla kaplı mukavva cilt
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içindedir. Kâğıtlar koyu krem rengindedir ve rutubet lekelidir.
Eserde bazı söz başları kırmızı mürekkeple yazılmıştır.
B nüshasında bazı kısımlar eksiktir. Bunun yanında B
nüshasında olup da A nüshasında olmayan beyitler de
mevcuttur. Ancak biz, kelimelerin yazımında daha itinalı
davranılması, B nüshasına göre daha tam bir nüsha görüntüsü
vermesi gibi sebeplerle A nüshasının müellif hattına en yakın
nüsha olduğu kanaatindeyiz. B nüshası da müellif hattından
istinsah edilmiş başka bir kolbaşı nüshadan faydalanılarak
yazılmış olmalıdır. Bu durumda eserin müellif hattından başka
nüshalarının olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu bilgilerden
yola çıkarak şöyle bir şecere çıkarmamız mümkündür:
Müellif Hattı

A Nüshası

Kolbaşı Nüsha

B Nüshası

Metinde kullandığımız bu iki nüsha dışında eserin bir
de matbu nüshası mevcuttur. Bu matbu nüshanın, B
nüshasından veya B nüshasının istinsah edildiği başka bir
nüshadan faydalanılarak tab edildiğini düşünüyoruz. Hem bu,
hem de nüshanın matbu olması sebebiyle (nüshayı görmek ve
okumakla birlikte) dikkate almadık.
Metni oluştururken genellikle müellif hattına en yakın
olduğunu düşündüğümüz A nüshasına bağlı kalmaya çalıştık.
Ancak, yukarıda da belirttiğimiz gibi, okuma sırasında hatayı
en aza indirebilmek için bazı kelime ve eklerin imlâsında,
harekeli olması sebebiyle B nüshasını tercih ettik. İki nüsha
arasında görebildiğimiz farklılıkları da dipnotta belirtmeye
çalıştık.
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IV. BÖLÜM

METİN
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Transkripsiyon İşaretleri:
Metnin yazımı esnasında Osmanlıca harflerle Latin
harflerinin uyum sorunu sebebiyle ortaya çıkabilecek güçlükleri
engellemek
için
transkripsiyon
işaretleri
kullandık.
Kullandığımız transkripsiyon işaretleri şu şekildedir:
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ا

a, e, i, ı, u, ü, ā

ض

ż, έ

ء

Ϋ

ط

η

ب

b

ظ

ι

پ

p

ع

Ϊ

ت

t

غ

ġ

ث

ε

ف

f

ج

c

ق

α

ح

Ή

ك

k, g, Α

خ

Ώ

ل

l

د

d

م

m

ذ

ν

ن

n

ر

r

و

v, o, ö, u,ü, ū

ز

z

I

h, a, e

س

s

ه

h

ش

ş

ى

y, ı, i, σ,

ص

γ
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ĶIŚŚAĶIŚŚA-İ YŪSUF
YŪSUF U ZELĮĦ
ZELĮĦĀ81
A2b
B2a

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün

1

İdelüm evvelā źikr-i Ħudāyı cümle esmādan
Kim oldur bizlere lāzım ve elzem cümle eşyādan82

2

Ĥaķāǿiķ Ǿilmine ġavvāś olupdur nice Ǿārifler
Birisi bulmadı gitdi nişānı sırr-ı iħfādan83

3

Biz anı bildük ancaķ lem yelid velem yūleddür hem
Mümāŝil kimse olmaz küfvi yoķdur84 zįr u bālādan

4

Yaratdı Aĥmedüň nūrın idindi kendine mirǿāt
O mirǿāt içre meknūnāt85 göründi sırr-ı maħfādan

5

Aňa ĥamd ü ŝenā bį-ĥadd Resūline selām olsun
Hemān źikr-i śalāt86 eyle elin87 çek cümle ġavġādan

6

Rivāyetdür gelür tefsįr-i şāh içre meger bir gün
ǾÖmer ķatına gelmiş bir cemāǾat cümle aġyārdan88

7

Didiler bizlere oldı Ǿayān bil89 ķıśśa-i Yūsuf
ǾAcebdür size gelmedi90 nişān-ı noķta aradan

81

Eserin ismi B’de Hāźā Kıśśa-i Yūsuf Aleyhisselām şeklindedir.
eşyādan / aġyārdan B
83
aħfādan / maħfādan B
84
yoķdur / yoķ B
85
meknūnāt / meknūnān B
86
śalāt / śalavāt B
87
elin / dilin A
88
aġyārdan / aġnādan A
89
Ǿayān bil / Ǿayān B
90
size gelmedi / gelmedi size B
82
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8

ǾÖmer ġam çekdi kim bunlar ħaber-dār oldı Tevrātdan
ǾAceb yā bizlere olmaz mı bir dįvān-ı Furķāndan

9

Hemān naĥnü neķuśśu āyeti(y)le91 geldi Cebrāǿįl
Ħaber-dār oldılar cümle alup remzi bu maǾnāđan92

10

Didiler baǾżı rāvįler Resūlullāh idüp hicret
Muhācirlerle hem çekdi elini māsivā’llāhdan

11
B 2b

Medįnede ġarįb bunlar ŧururken93 Āǿişe eydür
N’olaydı yā Resūlallāh bize bir ķıśśa evlādan

12

Pes andan geldi Cebrāǿįl didi kim yā Resūlallāh
Ulü’l-elbāba Ǿibretçün getürdüm94 anı Mevlādan95

13

Rivāyetdür ki YaǾķūba virildi on iki oġlan
Ķamunuň yüzleri bedr-ay degül cümle bir anadan96

14

Yūsufla İbn-i Yāmin bir anadan bil ķalan cümle
Bir anadan bu mecmūǾı gelüp YaǾķūb-ı KenǾāndan

15

Daħi dürr-i śadefden çünki ŧoġdı97 iki ay oldı
Anası rıĥlet itdi çekdi elin dār-ı dünyādan

16

Bu kez YaǾķūb melūl oldı yirinden tįz örü ŧurdı
Aňa ŧāye içün bir cāriye almışdı aķrāndan

āyeti(y)le / āyāti(y)le A
maǾnādan / meǿvādan B
93
bunlar ŧururken / bunlar durur süħan B
94
getürdüm / getürdi A
95
anı Mevlādan / kıśśa aķmārdan B
96
degül cümle bir anadan / śanasın ĥūr u ġılmān A
97
çünki ŧoġdı / ŧoġdı çünki B
91
92
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A 2a
17

Var idi cāriyenüň98 bir ġulāmı99 bir bāzār ile
Şirā100 itdi bunı YaǾķūb gel āgāh ol bu maǾnādan

18

Görür YaǾķūb südi az kāfį olmaz bu ikisine
Hemān beyǾ itdi 101 oġlanı ayırdı dürri mercāndan102

19

Fiġān u āh103 ider ħātūn didi ey Ķādir ü Ķayyūm
Beni oġlumdan ayıran ve śolduran bu sevdādan

20

Anı ayır Yūsufından104 firāķ odı(y)la iş105 eyle
Ben oġlum bulmayınca bulmasın oġlın dil-ārādan

21

Hemān-dem müstecāb oldı duǾāsı bir nidā geldi
Ķabūl oldı velākin nā-ümįd olma bu sevdādan

22

Anı oġlından ayıram firāķ odı(y)la yanduram
Seni evvel buluşduram giderem 106 ķalbi yaġmādan

23

Senüň oġluň107 Beşįri YaǾķūb ayırdı bugün senden
Yūsuf oġlın anuň ben de ayıram gör ki ālādan

24

Zamān geçdi mürūr itdi firāķuň108 vaǾdesi yetdi
Görür Yūsuf menāmında alur naķşını rüǿyādan

25

Anası YāǾķūbuň her dem sever109 keŝretde vaĥdetde
Anı yigrek110 severdi cümle śuġrādan ve kübrādan

98

cāriyenüň / cāriyeniň A
ġulāmı / oġlı B
100
şirā / şırāy A
101
itdi / idi B
102
mercāndan / mercānı B
103
āh / vāh A
104
ayır Yūsufından / ayır sevduġından B
105
iş / aş A
106
giderem / gidürem B
107
oġluň / oġlun B
108
firāķuň / firāķ B
109
her dem sever / Yūsuf idi B
99
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26

Görür ay ile gün indi cemāǾat yıldız on bir hem
Yūsufa secde itdiler alurlar ĥüsnini yaġmādan111

27

Bu112 sırra vāķıf oldı çünki YaǾķūb didi yā Yūsuf
Bu sırrı açma iħvāna daħi insān u yārāndan113

B3 a
28

Ki zįrā o laǾįn şeyŧān bize aǾda’l-eǾādįdür
Saňa şāyed ziyān114 ide yā aġyārdan yā ihvāndan115

29

Bunuň taǾbįri bu Allāhu aǾlem olasın sulŧān
Saňa on bir ķarındaşuň116 ķul olur117 iźn-i Mevlādan

30

Uġurlayup bu rüǿyāyı işitdi YaǾķūbuň ķızı
Ki Yūsufuň anasından degildi aňla ŧuġrādan

31

Bu sırrı çün varup kendi ķarındaşlarına didi
Ĥased ķıldı buňa118 cümle uyup şeyŧāna119 aradan

32

Yūsuf bizden120 eĥab oldı babamuza didi bunlar
Buňa tedbįr gerek bizden ki bu śavula başdan

33

Bize Ǿārdur bu keŝretle olavuz Yūsufa bende
Babamuz hem đalāl içre bu eśǾab seng-i121 ħārādan

110

yigrek / yi(i)rek B
Bu beyit B’de yoktur.
112
bu / çü A
113
insān u yārāndan / yārān-ı insāndan A
114
ziyān / bir ziyān B.
115
iħvāndan / insāndan A
116
ķarındaşuň / ķārındaşıň A
117
olur/ ola B
118
buňa / aňa B
119
şeyŧāna / şeyŧān hem A
120
bizden / biz ne B
121
seng-i / milk-i B
111
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A 2b

ĶāfiyeĶāfiye-i Vāv
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün

34

Ey vefā-dār yār-ı ġārım baňa cāndan sevgülü
Bu yaňadan122 diňlegil123 bu ķıśśayı124 ey māh-ı rū125

35

Ŧut ķulaġuň bir naśįĥat ideyim ben de126 saňa
Kim ana baba127 naśįĥatından ola bu eyü

36

Sırrıňı nādāna dime128 daħi dānāya śaķın
İsteriseň olmaġa Ǿālemde ķadrüň key ulu

37

Sırrıňı ġāfil alurlar dürlü ĥįle129 mekrile
Śoňra Ķāfdan Ķāfa atarlar130 seni olma delü

38

Sırr-ı Yūsuf žāhir oldı görenler çekdi yaķįn
Ķul mı olmadı yā maĥbūs olmadı mı ol ulu131

39

Bu naśįĥat132 saňa kāfįdür ķulaķ dutariseň
İllā yazılan bozulmaz133 ne ķadar134 olsaň135 ŧuru

122

yaňadan / yaňa dek B
dinlegil / dinledüň B
124
bu ķıśśayı / bir ķıśśa A
125
İki nüshada da māh-ı rū şeklinde harekelenmiştir.
126
ben de / bu dem B
127
ana baba / ata ana B
128
dime / virme B
129
ĥįle / ĥille B
130
Ķāfdan Ķāfa atarlar / atarlar Ķāfdan Ķāfa A
131
ol ulu / ey ulu B
132
naśįĥat / naśiĥat B
133
bozulmaz / bozılmaz B
134
ķadar / ķadār B
135
olsaň / olsa A
123
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40

Gelelüm ķıśśaya136 śarılalum iki el ile
Aĥsenü’l-ķaśaś buyurdı buňa ol Cebbār (u) Hū

41

Yūsufuň ķardaşları çün aldılar remzi tamām
Yūsufı ĥįle137 ile ħalvetde aldılar girü

42

Didiler kim ey bizüm ķardaşımuz yoldaşımuz
Nice rüǿyādur senüň bu 138 gördügün ey sevgülü

43

Gel sen Allāh ĥaķķına cān u ciger ķardaşımuz
Maĥzūn itme sen bizi daħi bu rüǿyādan berü

B3b
44

Söyle ŧūŧį gibi sükker sözüňi işidelüm
Sen eger sulŧān olursın bize yüz biň baħtlu

45

Yūsuf ol-dem ķaldı ĥayrān ne diyesin bilemez
Zįrā tenbįh itdi aňa YaǾķūb ķorķulu139

46

Çoķ140 zamān fikr eyledi yalan dimek olmaz didi
Söyledi ne görd’ise gizlemedi birisin141 u142

47

Taĥsįn itdi cümle bunlar gūya143 mesrūr oldılar
Vardılar tenhāda vaǾde eylediler rū-be-rū

48

ǾAhd (ü) peymān eylediler şefķat itmeye biri
Tā ki zāǿil olmayınca144 ŧurmaya145 biri girü

ķıśśaya / ķıśśayı B
ĥįle / ĥille B
138
senüň bu / bu senüň B
139
Bu beyit A’da yoktur.
140
çoķ / çün B
141
birisin / birini B
142
O zamiri kafiye gereği u şeklinde okunmuştur.
143
cümle bunlar gūya / gūyā bunlar cümle B
144
olmayınca / itmeyince B
145
ŧurmaya / dūrmaya B
136
137
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49

On biri bir itdi 146 daħi düşdi YaǾķūbuň ayaġına
Dilki ĥįlesin147 ķılup148 her biri başka yalvaru

50

Didiler ey gözimüz149 nūrı ve göňül sürūrı
Babamuz ser-tācımuzsın saňa geldük isteyü

51

Viresin ķardaşımuzı olasın bizden emįn
N’oldı saňa kim inanmazsın Yūsufı ey ulu

52
A 3a

Alalum150 anı mefāze luǾb-i şevvāķ olalım
Yiyelüm dürlü fevākih ĥıfž idek anı eyü

53

Gül ü151 reyĥān benefşe śarılalım sünbüle
Aluban anı gelelüm nice gitdükse gerü

54

YaǾķūb i(y)der ey benüm cān u ciger152 oġullarum153
Bu recā meydādına baśmaň ayaķ dönüň girü154

55

Tāze gül ŧaldan ķopulmaz ķopulanda tįz śolar
Meger anı śaķlayalar śulı155yirlerde ķamu

56

Hįç inanmazam anı kim śaġ selįm156 getüresiz
Görem ol bedr-ayı bir dem alam andan reng-i bū

57

Zįrā ben rüǿyāda gördüm on iki ķuzum gezer
Bir bölük ķurd ardlarınca olmaz aśla ayıru

146

on biri bir itdi / onı bir oldı B
ĥįlesin / ĥillesin B
148
ķılup / ķurup B
149
gözimüz / yüzimüz A
150
alulım / alalım B
151
gül ü / gül-i B
152
ciger / çiger A
153
oġullarum / oġullarım B
154
dönün girü / ŧurma örü A
155
śulı / śolar B
156
selįm / āsān B
147
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58

Daħi gördüm geldi bir ķurd aldı bir körpe ķuzum
Düşdüm ardınca yoruldum başıma yaġdı ŧolu

59

Alamadum ķuzımı bir de uyandum157 uyķudan
Ol zamāndan berü göňlüm158 içi ġuśśa ŧopŧolu

B4a
60

Siz benüm ķuzılarımsız ķorķaram dil irişe
Yā nažar ire idesiz Yūsufumı ayıru

61

Hele ben virmezem anı size teslįm159 itmezem
Minnet itmeň160 baňa hįç gelmeň ilerü yalvaru

62

Nā-ümįd161 oldı bular çün ķatı ġam-nāk oldılar
Gördi bunları YaǾķūb162 her biri śankim aśılu

63

Oldı YaǾķūb ki melūl çün bunlar oldı münkįr
Gördiler ĥüzniň segirtdi boynına heb śarılu163

64

YaǾķūb i(y)der daħi ķorķum ķurda viresiz anı
Bunı didi illā göňli yumuşadı ŧuydı ķamu

65

Didiler biz bir164 cemāǾat hem ķavį aķvādanuz
Ejdehā165 yā ne(r)re-şįr bizden alamaz bāyı ulu166

66

Ĥuśūśā KenǾān ili hem Mıśr ili hem Şām ili
Cümle bunlar bizi bilür n’oldı saňa ey ulu

157

uyandum / uyandım A
göňlüm / gö(ö)lüm B
159
teslįm / teslim B
160
itmeň / itme A
161
umįd / ümud B
162
bunları YaǾķūb / YaǾķūb bunları B
163
Bu beyit A’dan alındı.
164
biz bir / kim biz B
165
ejdehā / ecdehā B
166
alamaz bāyı ulu / alamazdur avu A
158
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67

Bunı ger ķurd alur ise elimüzden ħayf bize
Nām u ad virmeyelüm167 hįç olmayalum168 sevgülü
ĶāfiyeĶāfiye-i Dāl MeǾa
MeǾa Hā
Hā

A3b

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün

68

İşit ey ķāmeti servi169 n’ider YaǾķūb bu eŝnāda170
Ayırur rūĥını tenden virür ahūyı śayyāda171

69

Alurlar Yūsufı elden ķoparurlar güli ŧaldan172
Dügün ider bular birden şeyŧān girer173 hem arada

70

Ħırām üzre śalındılar n’idesin bilmedi bunlar
Śanasın sürmelendiler göňüller oldı āzāde

71

Yūsuf ile174 girüp rāha bulut śarıldı gör māha175
Düşer YaǾķūb āh u vāha işit n’eyler176 bu eŝnāda177

72

Aķıtdı gözleri178 yaşın urur andan179 aňa başın
Deler kendi baġrın180 başın gider181 Yūsufa arada182

167

virmeyelüm / virmeyelim B
olmayalum / olmayalım B
169
servi / server A
170
eŝnāda / arada A
171
āhūyı śayāda / śayyāda hem yāda B.
172
ŧaldan / daldan B.
173
şeyŧān girer / girür şeyŧān A
174
ile / bile B
175
bulut śarıldı gör māha / bulur śardı ol māha B
176
n’eyler / n’ider B
177
eŝnāda / arada B
178
gözleri / gözlerin A
179
andan / anda A
180
baġrın / baġrı A
181
gider / irer B
182
arada / eŝnāda A
168
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73

Alup183 Yūsufı būs eyler Yūsuf anuň yaşın siler
Ķarındaşları184 seyr eyler ķamunuň gözi śaĥrāda

74

VidāǾ itdi bu dem döndi gözinden ķanlu yaş indi
Bular hem baş çeküp śındı185 ķaparlar186 remzi serrāda

75

Giyürür Yūsufa firķat libāsını bu dem YaǾķūb
Giyer kendi hüzün esbābını ķalbi düşer yāda187

76

Döner YaǾķūb duǾā eyler188 İlāhį dir189 Yūsufumı
Emānet virmişem saňa ulaşdurġıl bu arada

77

Bir āvāz irdi hātifden degildür ĥarf-i śavtıla
Ki YaǾķūb aňla yetmişdür düşür ķalbüňi belvāda

78

Tefekkür eyledi YaǾķūb bu yetmiş yıl mıdur yoķsa
Yāħūd ay mı yā hefte mi yā gün sāǾat mı imlāda

B4b
79

ǾAceb bir daħi Yūsufum gelür mi ķarşuma bilsem
Bu gözler anı göre mi190 dil irişe mi ābāda

80

Alup Yūsufı gitdiler şehrden ŧaşra çıķdılar
Iraġa çünki vardılar191 hücūm itdi 192 biri sāde

81

Kimisi193 eňseden urur yüzi194 üstine ķapanur
Çeker ŞemǾūn195 bıçaķ gelür ider196 renci bu arada

183

alup / alur B
ķarınŧdaşları / ķarıntaşları B
185
śındı / śundı A
186
ķaparlar / ķobarlar B
187
Bu beyit B’de yoktur.
188
eyler / ider /B
189
dir / bu B
190
dil / yā dil A
191
vardılar / yetdiler B
192
itdi / ider A
193
kimisi / Yūsufı B
194
yüzi / yüz B
184
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82

Segirtdi düşdi araya197 bıçaġı gördi çün Yūsuf
Śıġınur gāh aňa buňa düşerdi198 dād-ı199 feryāda

83

Gahın aġlar Yūsuf gāhın YaǾķūb yād ider dilde200
Gāhın güler ķalup201 ħayrān hemān serrāda đarrāda202

84

Yehūźā dir Ǿacebdür bu senüň güldügün ey cānā
Yūsuf dir ķalbüm inanmaz ķoyasız203 beni burada

A4a
85

Ġarįbim ben daħi körpe ķarındaşlarım on bile
Ne ĥācet baňa aġlamaķ nice olmayam āzāde

86

Yehūźā dir baňa gel seni ķoynumda śaķlayam204
Saňa ķaśd idene düşmān olam ben zįr ü bālāda205

87

Bular çünkim işitdiler Yehūźā sözini cümle
Didiler ķanı Ǿahdüň ol bizümle206 itdügün vaǾde

88

Didi inśāf mıdur ķatl idevüz küçük ķarındaşı207
Ħuśūśā hem emānetdür ķanı İbrāhįm ü zāde

89

Didiler sen daħi vazgeldüň imdi ŧatlu cānından
Ne seni biz ķoyaķ208 burda209 ne Yūsuf ķala dünyāda

195

çeker ŞemǾūn / kimi śıra A
ider / idi B
197
araya / ayaġa A
198
düşerdi / düşdi B
199
dād-ı / dāda B
200
ider dilde / ider A
201
ķalup / ķalur A
202
serrāda đarrāda / đarrāda serāda B
203
ķoyasız / ķıyasız B
204
śaķlayam / śaķlaram A
205
bālāda / nālādan B
206
ol bizümle / bizümle A
207
ķarındaşı / ķardaşı B
208
ķoyaķ / ķurbān B
209
burda / bugün B
196
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90

Didi bir maślaĥatdur bu size diyem ķarındaşlar
Yūsufı bir ķuyuya atuň imdi ķala đarrāda

91

Umulur210 yolçılar gele Yūsūfı aluban gide
Çıķaralar bu iķlįmden211 elinden ķaluň āzāde

92

Didiler anı ķatl itsek ne olur 212 tevbe ķıluruz213
Babamuza Ǿöźürler hem bulavuz biz bu arada

93

Yehūźā dir sözüm diňleň214 ķuyu ehvendürür bize
İdersiz215 śanǾat-ı Ķābil yazıluruz eşirrāda

94

Bular çün ittifāķ itdi ķuyuya atmaġa cānı
Yūsuf baķar ider źikr-i Ħudāyı getürür yāda
ĶāfiyeĶāfiye-i Zā
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün

95

İşit imdi ey dil-ārā bir Ǿacāǿib ħoş ħaber
Bu maķāmda Hūd nebįnüň diyelüm vaśfın biraz

96

Diňlegil cān u göňülden sükkerį ķıśśayı sen
Tā ki ķalbüň śāfį ola süre devrān-ı ĥicāz

B5a
97

210

Bundan aķdem ĥażret-i Hūd216 Yūsufuň naǿtın bulur
Didi ey Cebbār-ı Ǿālem Yūsufı görsem biraz

umulur / umılur B
iķlįmden / iķlimden B
212
ne olur / n’ola biz B
213
ķıluruz / ķılarsaķ B
214
diňleň / diňle A
215
idersiz / idinsek B
216
Hûd / Hût B.
211
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98

Ĥaķ TeǾālā emr idüp var şol ķuyuyı mesken it
Kim anı yapmışdı Şeddād ǾĀd idinmişdi dırāz217

99

Yūsufı görmek dilersen bekle zindānı atįķ
Gice žulmetde görinür bį-seĥāb ey itme nāz

100

Aldı Cebrāǿįl Hūdı indürdi ķuyu dibine
İki nār bitürdi Allāh rızķuň218 yir ķılur namāz

A4b
101

Gelelüm ķıśśamuza çünkim Yehūźā sözine
Teslįm219 oldı cümlesi çün eylediler keşf-i rāz

102

Aldılar Yūsufı geldiler ķuyunuň yanına
Śoydılar gömlegin alup baķmadılar220 söze sāz

103

Didi Yūsuf ne Ǿaceb Ǿuryān idersiz siz beni221
Hįç emānete ħıyānet ide mi gör ser-firāz

104

Didiler gel seni ķatl itmedügümüz222 yeter
Seni biz ayru idevüz223 babamuzdan ķış u yaz

105

Bunı diyüp atdılar Yūsufı hįç baķmadılar
Kim baş mı yarıla ya ķırıla ķol u bāz224

106

Ĥak TeǾālā Cebrāǿįle ol sāǾat fermān ider
Kim iriş225 Yūsufumı226 indürgil anı az u az

217

dırāz / rāz B
rızķuň / rızķı B
219
teslįm / teslim B
220
baķmadılar / baķmadı A
221
siz beni / beni B
222
itmedügümüz / itmedigümüz B
223
idevüz / iderüz A
224
ķol u bāz / ķol bāz A
225
kim iriş / iriş B
226
Yūsufumı / Yūsufuma B
218
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Meŝnev
Meŝnevį
ŝnevį
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün
107

Ķuyu dibinde Yūsuf ķaldı ġarįb
Ne ata var ne ana227 ne ħod ĥabįb

108

Bir rivāyetde ķuyu śuśuz idi
Zįrā ǾĀd ķazdı228 anı issiz idi

109

Ħāŧıra aldı YaǾķūb229 ol zamān
Āh idüben ditredi Ǿarş āsumān

110

Gördi ķarşusında bir pįr oturur
Źikr-i tevĥįd230 ile şükrāna ŧurur

111

Ķalķdı231 pįr geldi ķucaķlar Yūsufı
Didi ġam yime burada ey śafį

112

Ŧutma kįn ķardaşlarıňa źerre hįç
Gün-be-gün232 rızķuň gelür sen yi vü iç

113

Ben senüň naǾtıň görüp āh itmişem
Ħāliķıma çoķ temennā ķılmışam

114

Baňa oldı Cebrāǿįl ol dem delįl
Ol bu ķuyuya getürdi beni bil

115

Didi kim Yūsufı bunda bulasın
Anuňıla buluşup şād olasın

227

ana var ne ata / ata ne ana var B
ķazdı / ķazmışdı B
229
aldı YaǾķūb / YaǾķūb aldı A
230
tevĥįd / tevĥįde B
231
ķalķdı / ķaķdı B
232
gün-be-gün / gün-e-gün B
228
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B5b
116
A5a
117

Bu senüň233 başunda idi yazılu
Küsme sen ķardaşlarından ey ulu

118

Ĥaķķa teslįm eyledi Hūd cānını
Ĥüzn idüp235 dökdi Yūsuf göz yaşını

119

Ĥaķ TeǾālā Cebrāǿįli gönderüp236
Var selām vir Yūsufuma buyurup237

120

Ġam yimesün238 aňa iĥsān eyleyem
Mıśr ilinde anı sulŧān eyleyem

121

Gel buradan ķıśśamuza dönelüm
Taňrınuň ĥikmetlerin seyr idelüm

122

Çünki Yūsufı ķuyuya atdılar
Döndi ķardaşları gör ki n’itdiler239

123

Vardılar bir oġlaķ aldılar bular
Gömlegini ķanına boyatdılar

124

SürǾat ile yürüyüp ive ive
Aħşam olınca bular geldi240 eve

125

Aġlaşuban āh u zārį ķıldılar
Śaçların kirpüklerin241 heb yoldılar

VaǾdemüz geldi irişdi el-vedāǾ
Maķśudım sen idüň imdi234 el-vedāǾ

233

bu senüň / Yūsufuň B
sen idüň imdi / sen idüň B
235
ĥüzn idüp / çün görüp B
236
gönderüp / gönderür B
237
buyurur / buyurur B
238
yimesün / yimesün B
239
gör ki n’itdiler / gör n’itdiler B
240
geldi / gelür B
234
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126

Her biri bir yaňa ser-gerdān olur
Kimi ķalķar kimi daħi yıķılur

127

YaǾķūb ol vaķit ŧurup namāz ider
Ol ulu Sübĥāna hem niyāz ider

128

Źikr iderken gitdi Yūsuf işidür
Fikr ider bunı diyen ne kişidür

129

Çün tamām itdi śalātın ol ulu
Didi kimdür242 Yūsufı diyen ölü

130

Yūsufumdan bir ħaber virüň baňa
Beni ĥüzne śaldıňuz ķaldım ŧaňa

131

Bunlar aġlar kim saňa virür ħaber
Bu ħaberde243 yā kimüň dili döner

132

Başların ķaldurmazlar hįç biri
Hem kelāma yoķdur ķuvvetleri244

133
YaǾķūb i(y)der āh u vāh itmek neden
A 5 b Bize bu ĥįleleri itmek245 neden
B6a
134
Bunı tekrār söyleyince246 gör bular
Ne cesāretle247 aňa yaķlaşdılar
135

241

Çıķaruban śundılar gömlegini
Ķarşu virüp gömleginüň ķanını

kirpüklerin / kirpiklerin B
kimdür / kim dir A
243
ħaberde / ħaberden A
244
ķuvvetleri / ķudretleri B
245
itmek / düzmek B
246
söyleyince / eyleyicek B
247
cesāretle / ħasāretle B
242
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136

Yine bunlar āh idüben yıķılur
Çār-ı248 eŧrāfdan eĥibbā yıġılur249

137

YaǾķūb i(y)der Yūsufumı n’itdüňüz
Bu ne ĥāletde yanıma geldüňüz250

138

Bir kezin āh eyleyüben didiler
Yūsufı ķurda yidürdüķ didiler

139

Çün bu sözi işidür YaǾķūb tamām
Düşdi yatdı śubĥ olınca ey hümām251

140

Śubĥ olınca ķalķdı yirinden hemān
Çıġırur oġulların Ǿayne’l-Ǿayān

141

Didi söyleň252 Yūsufumı n’itdüňüz
Nirecüge253 Yūsufumı ķoyduňuz254

142

Didi bunlar biz segirtmac255 oyunı
Oynaduķ gitdük girü256 ķoyduķ anı

143

Kim bizüm eŝbābımuzı257 bekleye
Kim bilürdi ķurd gele anı yiye

144

Ķurdun aġzından anuň gömlegini
Gücile alduķ işit ĥaķķā bunı258

248

çār-ı / cār B
yıġılur / yıķılur
250
geldüňüz / geldiňüz B
251
hümām / hemān A
252
söyleň / söylen B
253
nirecüge / nirecige B
254
ķoyduňuz / ķoydıňuz B
255
segirtmac / segirtmenc B
256
gitdük girü / gitdük B
257
esbābımuzı / esvābımuzı B
258
A’dan alınmıştır.
249
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145

Her ne deňlü ŧoġrı dirseň sen bize
Şöyle bildük kim inanmazsın bize259

146

YaǾķūb arar gömlegin başdan başa
Bulmadı diş yarasın260 baķ261 bu işe

147

Didi benüm yavrumı262 ķurd yimedi
Aġzı263 ķurduň Yūsufuma degmedi

148

Ey benüm cān ciger oġullarım
Nice deldüňüz264 bugün baġrım benüm

149

İnkisār itsem belā ire size265
Ol sebebden yine yüregim sıza266

150

Bu benüm ķalbüm267 şehādet eyledi
Kim benüm Yūsufumı ķurd yimedi

A6a
151
152

259

Getürüň bunı yiyen ķurdı baňa
Bir suǿālim var śorayım ben aňa
Yoķsa268 āh idem size oluň helāk 269
Yandurayım ben semāya ez-semāk270

A’dan alınmıştır.
yarasın / yarası B
261
baķ / gör B
262
benüm yavrımı / Yūsufumı benüm B
263
aġzı / dişi B
264
deldüňüz / deldiňüz B
265
belā ire size / size ire baňa A
266
sıza / aňa A
267
ķalbüm / ķalbim A
268
yoķsa / yoħsa B
269
size oluň helāk / olur size belā B
270
2. mısra B’da şöyledir: Yanduram ben tā ŝerāya arż semā
260
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B6b
153

Ķaldı bį-çāre bular271 anda272 hemįn
Geldiler bir araya cümle yaķįn

154

Avladılar gice gündüz273 bir zamān
Gördiler bir ķurd gelür bellü beyān

155

Baġladılar dört yanın ķurduň bular
Ķurdı aluban ĥużūra geldiler

156

Geldi KenǾānuň yıġıldı ādemi
Āh ider YaǾķūb aķar gözi demi

157

Ķurda baķar YaǾķūb aġlar zārı zār
Ķurd daħi baķar aňa ider ķarār

158

Didi yā ķurd n’eyledüň Yūsufumı
Nice yidüň söyle ol nāzük teni

159

Ķorķmaduň mı ulu Allāhdan eyā
Beni düşürdüň yā žālim ķayġuya274

160

Ķalbimüň meyvecügezin275 n’eyledüň
Göňlimüň eglencesini n’eyledüň

161

Çekdi mi çoķ zaĥmeti276 baňa di sen
Rūĥdan ayrıldı mı ol nāzük beden

162

Ķurd ilerü277 geldi çökdi dizlerin
YaǾķūbun yüzine dikdi gözlerin

271

bular / bunlar A
anda / çün A
273
gice gündüz / gic ü gündüz B
274
2. mısra B’de şöyledir: Žālim nice beni śalduň ķayġuya
275
meyvecügezin / meyvecuġazın B
276
çekdi mi çoķ / çekdi mi B
277
ilerü / ileri B
272
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163

Cānib-i Ĥaķdan hemān fermān olur
Ķurda ol dem bir ulu iĥsān olur

164

Bir faśįĥ lisān ile ķurd278 söyledi
Āh (u) vāh idüben hemān-dem iňledi

165

Sen mi daħi279 bencileyin ey ulu
Evlād acısın280 çekersin ey ulu

166

Yavrıcuġum ben daħi yitürmişem
Ġarįbem henüz bu ile gelmişem

167

Evlād acısı yürekde dāġ281 olur
Bulan evlādın yüregi yaġ olur

A6b
168

Çoķ ıraķdan gelmişem yorulmışam
Cānumı anuňçün oda śalmışam

169

Ben bu firķatde iken avladılar
Çevre282 alup dört yanum baġladılar283

170

Źerre deňlü gelmez ölüm gözüme284
Derdim ancaķ bir ireydüm ķuzuma285

171

Taňrı ĥaķķı Ǿömrümde286 ādem eti
Aġzıma hįç ķoymadım ādem eti

278

lisānıla ķurd / dil ile ķurd çün A
sen mi daħi / sen daħi mi A
280
acısın / acısını A
281
đāġ / ŧaġ B
282
çevre / cevre B
283
yanum / yanımı A
284
gözüme / gözime B
285
ķuzuma / ķuzıma B
286
Ǿömrümde / Ǿömrime B
279
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172
B7a
173

Ħūśūśā ben nefsime287 et virmedüm
Ħayli demdür288 muŧlaķā et yimedüm
Ķoy beni Allāh rıżāsına gidem
Yavrımuň ķayġusını yiyem gezem

174

Ol bizi var eyleyen Allāh ĥaķķı
Görmedim Yūsufuňı Taňrı ĥaķķı

175

Destūr olursa varayım gezeyim289
KenǾān ili ķurdların290 cemǾ ideyim291

176

Gelelüm öňünde bir and içelüm
Kim ki and içmezse andan giçelüm292

177

Aġlayup YaǾķūb yüzin yire sürer
Aġ cigeri görinür hem293 āh ider

178

Didi Allāh ĥaķķına Yūsufumı
Yimedi bir ķurd benüm cānānumı

179

İllā var ķıġır baňa heb ķurdları
Tā ki ķalduralar iftirāları

180

Śalıvirdi ķurdı gitdi bir zamān
Bir yüce ŧaġdan nidā itdi hemān

181

Bir dem içre geldi KenǾān ķurdları
Geldiler YaǾķūb öňinde her biri

287

ben nefsime / nefsime ben A
demdür / demden B
289
gezeyim / gezem A
290
ķurdların / ķurtların B
291
ideyim / idem A
292
giçelüm / geçelüm B
293
görinür hem / görinürken B
288
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182

Źāt-ı Pāk-i Ĥayy u Ķayyūma294 bular
Śaf oluban cümlesi and içdiler

183

Yā Resūlallāh didiler cümlesi
Seni bildük ĥaķ295 ki sensin nebįsi296

184

Ħāliķa inanmayan kāfir olur
Ebed üzre ol cehennemde ķalur297

A 7a
185

Yimedük oġlunı billāhi Ǿayān
İǾtiķād eyle bu dem bize inan

186

ǾAhd olsun ādem eti yimeyelüm
Ĥaşre dek ādem eti yimeyelüm 298

187

Bu rivāyetde ol ilüň ķurdları
Ādem eti yimez imiş hįç biri

188

Āh idüp YaǾķūb didi gitdi źelįl
Yoķ bize çāre meger śabr-ı299 cemįl

189

Gitdi ķurdlar ķaldı YaǾķūb āh ile
Daĥi evlād acısı hem-rāh ile

190

Bu araluķda Yehūźā günde bir
Ķuyu başına300 varur aġlar źelįl301

191

Yā Yūsuf dir śaġ mısın yoķsa ölü
Kim bu ķuyuda ķalupsın örtülü

294

Źāt-i Pāk-i Ĥayy / Źāt ü Pāk-i Ĥayy B
ĥaķ / ĥaķķā A
296
nebįsi / nebį A
297
Beyit A’dan alınmıştır.
298
yimeyelüm / ŧatmayalum B
299
śabr-ı / śabr u A
300
başına / başında B
301
Kafiye uymuyor.
295
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B7b
192

Yehūźā dir Yūsuf bir gün öle
Utanasız işiňüzden az302 ola

193

Ħufyeten aňa varur gelür idi
Günde bir ĥālin gelür śorar idi
ĶāfiyeĶāfiye-i Rā
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün

194

Ey benüm sırdaşım303 ey cānā refįkım yār-ı ġār
Diňlegil bir laĥža beni ŧut ķulaġın itme Ǿār

195

Bu maķāmda bir Ǿacib304 ŧatlu305 ĥikāyet eyleyem
İħtiśār üzre beş on beytile ideyim şimār

196

Ķıśśa evvelinden306 āħirine307 dek söyleyelim
Nuŧķa ger iźin virürse ol Ġanį Perverdigār

197

Çünki Yūsuf düşdi çāha308 dört gün anda eglenür
Ĥıfž iderdi gice gündüz ķudretile Kirdigār

198

Diyelüm ne dirise ehl-i tevārįħ ey begüm
Tā ki ķalmaya kenārlarda bu kervāndan ķaŧār309

199

Ŧoġmasından Yūsufuň elli sene aķdem işit
Mālik İbn-i Ŧaġra310 idi adı bir ulu şāh-süvār

302

az / ün A
sırdaş / sırr-ı adaş B
304
Ǿacib / Ǿaceb B
305
ŧatlu / ŧatlı A
306
evvelinden / evelinden B
307
āħirine / āħire A
308
düşdi çāha / cāha düşdi B
309
Bu beyit A’a yoktur.
310
Ŧaġra / Daġra B
303
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200
A7b
201

Mālı mülki311 ġayet keŝretde ŧutmışdı mekįn
Dürrile mercān cevāhir incü kemħā üstüvār
Sįm ü zer elmās muraśśāǾ tāc u ĥulle bį-Ǿaded
Ĥāśılı mālı melāli312 ne Yemen ne Hinde var

202

Dün yarusında313 yatarken314 bir Ǿaceb rüǿyā görür
Görmemiş miŝlin anuň aġyār ile deyyār-ı yār

203

ǾĀd ķuyusında gelür yaķįn315 oturur bu kişi
Baķdı gökden gün iner ķoynına316 girer āşikār

204

Ŧolanup317 ķoynına yaķasında cevlān eyledi
Çıķdı ķarşusında ŧurup318 ŧonuban319 aňa baķar

205

Dört yanı dürr-i cevāhirler bezenmiş her yiri320
Daħi gün üstünde gelmiş bį-seĥāb ŧurmış ŧoġar

206

Çünki gördi işbu rüǿyāyı be-ġāyet şād olur
Śubĥ olınca gitdi bir ruhbāna destinde dįnār

207

Bir ķaç altun virdi ruhbāna didi ruhbān Ǿaceb
Ne işüň var kim geldüň sen bize321 gelmek çü Ǿār

B8a
208

311

Didi Ǿār olmaz benüm bu geldügümde322 ey ulu
Zirā gördüm bir Ǿacāǿib vaśfa323 gelmez düş ey yār

mālı mülki / māl mülk A
mālı melāli / māl u metāǾı A
313
yarusında / yarusı A
314
yatarken / yatar iken A
315
gelür yaķįn / yaķįn gelür A
316
ķoynına / ķoynını A
317
ŧolanup / ŧolanur B
318
ŧurup / ŧurdı A
319
ŧonuban / dönüben A
320
her yiri / yir yiri B
321
sen bize / senüň B
322
geldügümde / geldügüme A
312
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209

Didi söyle taǾbir idem324 ķįl-be-ķįl325 ayırayım
Başladı vaśf eyledi her ne ki326 gördi bį-ķarār

210

Didi sen Mâlik327 olursın bu cihān içre işit
Bir Ǿažįm328 devlet kim irmez329 aňa bir dār-ı diyār

211

Ne bahā olur aňa330 ħod emvāl-i Hind yiter331 aňa
Ġālibā bir ķul alursın miŝli yoķ gelmez ey yār

212

Şübhesüz saňa bu devlet belki KenǾāndan gelür
Ŧurma332 bir sāǾat revān ol ol ķuyuyı333 bekle var

213

Ķalķdı ol Mâlik334 döşürdi335 yükledir nāzük ķumāş
At ķaŧır cümle devesin336 döşürür düzer ķaŧār

214

Rāhı oldı cümle etbāǾıla hem yārānıla
ǾAsker atlanur ķaravaş yüriyüp leyl ü nehār

215

İllā sırrın kimseye dimez ķatı mesrūr gider
İrer ol menzįle kim ǾĀd eylemiş yapu dįvār

216

Pādişāh-āne oturur ķurdı otaġı benām
Eglenüp ol yirde ķaç gün gözedür hem şikār

323

vaśfa / vaśf A
idem / ider B
325
ķįl-be-ķįl / ķal-bi-ķįl B
326
ne ki / ne A
327
Mâlik / Melik B
328
Ǿažįm / Ǿažim B
329
irmez / iremez B
330
olur aňa / olur ne B
331
emvāl-i Hind yiter / emvāl-i Hindistān A
332
ŧurma / durma A
333
revān ol ol-ķuyuyı / revān ol ķuyuyı A
334
Mâlik / Melik B
335
deşürdü / düşürdi A
336
devesin / devesiz B
324
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A8a
217

Bir śadā irdi ķulaġına işinden337 dön girü
Bu senüň vaśl-ı murāduň elli yıl338 miķdārı var

218

Elüňe339 bir ķul giriser nesl-i pākden olısar
Ŧoġmadı henüz anadan ŧoġa bir gün āşikār

219

Bu śadā ķulaġına dūş oldı döndi der-Ǿaķab
Pes didi Ǿālem deli oldı bu Mālik bį-ķarār340

220

Geldi mülkinde nişįn oldı ve illā gözedür
SāǾati vaķti gözedür341 çoķ342 geçer faśl-ı bahār
Meŝnev
Meŝnevį
ŝnevį
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün

221

Çünki Mālik343 ķıśśası oldı tamām
Elli yıl daħi geçüpdür ey hümām

222

İttifāķį düşdi Yūsuf ķuyuya
Geldi Mālik ķondı ol ĥāl araya344

223

Adını virdi bāzirgān geldi çün
Al yeşil kemħā ķumāş yükletdi çün

224

Bir Beşįr adlu ġulāmı var idi
Sevgülüsi ġāyeti hem yār idi

337

işinden / düşin de B
elli yıl / elli A
339
elüňe / eliňe A
340
Bu beyit A’da 215. beyitden öncedir.
341
gözedür / gözi A
342
çoķ / nice A
343
Mālik / Yūsuf B
344
ĥāl araya / ol buraya A
338
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B8b
225

Yā Beşįr dir şu ķuyudan śu getür
Kim śuyı śovuķ ķatı ŧatlu olur345

226

Vardı śarķıtdı346 ķabın Beşįr hemān
Ditredi ķoġa elinde bir zamān

227

Ŧuracaķ oldı girü Ǿār eyledi
Kim ne var bunda girü ŧuram347 didi

228

Geldi Cebrāǿįl o sāǾat348 Yūsufa
Didi muĥkem ŧut śarıl sen bu ipe

229

Çekdi Beşįr aldı ipi yuķaru
Baķdı bir oġlan ŧulūǾ itdi349 berü

230

Ay ŧoķunsa bir dem anuň yüzine
Nūrı gizlenür ŧoyamaz350 yüzine

231

Sükkerį bal ger ŧuyarsa sözini
Ol sāǾat berbād ider kendözini

232

Mālike Beşįr beşāret eyledi
Çün bu aĥvāli işāret eyledi

233

Didi ey Ķayyūm kimini aġladan
Kimisin bende ile şādān ķılan

234

YaǾķūb aġlar gözleri giryān olur
Bu yaňadan Mālike iĥsān olur

345

ŧatlu olur / ŧatludurur A
sarķıtdı / vardı atdı A
347
ŧuram / duram B
348
o sāǾat / o demde A
349
itdi / idi B
350
ŧoyamaz / ŧolamaz B
346
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235

Cümle Ħālıķuňdurur iş 351 şübhesiz
Mālikü’l-Mülk oldur ancaķ şübhesiz

236

Bende iken kimisin sulŧān ider
Sulŧān iken kimisin mihmān ider

237

Eski Ǿādetinde Yehūźā gelür
Gördi kim şāh-āne bir er oturur

238

Virdi ķardaşlarına bu dem ħaber
Kim oturur bir bāzirgān muǾteber

239

Çün işitdiler352 yüridiler bular
Kārbānuň öňini kesdi bular353

240

Gördiler Yūsufı muǾazzez gelür
Al yeşil kemĥā giyinmiş ħūb gelür354

241

Ĥased itdiler be-ġāyet ol355dilā
Gözleri ķanıla ŧoldı evvelā

B9a
242

Didiler kim356 ķanı kārübān başı
Nite kişidür görelim bu kişi

243

Kim bizüm ķaçġun kölemüzi bulur
Al yeşil kemħā ķumāşlar giydürür

244

KenǾān ili pehlüvānları bizüz
Nesl-i pāk İbrāhįm evlādındanuz

351

Ħālıķuňdurur iş / iş Ħālıķdur B
çün işitdiler / bunı işidi B
353
kesdi bular / sed itdiler A
354
ħūb gelür / śalınur A
355
ol / ey B
356
kim / ki B
352
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245

Pādişāhlar ħavf ider bizden geçer
Ejdehā357 yā nerre-şįr ŧurmaz ķaçar

246

Gizlemeň ķulumuzı gelüň358 virüň
Yoķsa ķopar başıňuza bir dügün

247

Çünki Mālik ŧuydı naśıl olduķların
Daħi KenǾān pehlüvān olduķların

248

Didi ķoynumdan güneş çıķmış idi
Kim muķaddem rüǿyāsı böyle idi

249

Lākin üstümde ŧoġardı359 bį-ķarār
Vireyim bunı gelür ol360 nā-müdār

250

Didi gelüň361 vireyim bendeňüzi
Baňa gerekmez aluň bendeňüzi

A9a
251
252

Geldi Yūsuf bunların elin öper
Egilüp362 ayaķlarına yüz363 sürer
Alurlar Yūsufı andan364 gelürler
Be-ġāyet đarb idüp gāhın365 sürerler366

357

ejdehā / ecdehā B
gelüň / gelün B
359
ŧoġardı / doġardı B
360
ol / bu B
361
gelüň / gelün B
362
egilüp / egilür B
363
ayaķlarına yüz / ayaķların yüze B
364
andan / anda A
365
gāhın / gāhį B
366
sürerler / ururlar A
358
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ĶāfiyeĶāfiye-i Elif MeǾa
MeǾa Yā
MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün
253

Alup Yūsufı döndiler367 temāşā eyleyüp her cāy
Bir insüz368 yire geldiler oturdılar ālāy ālāy

254

Kimisi eňseden urur kimi śıra369 bıçaķ gelür
Düşer Yūsuf370 ayaķlanur seĥāb içre yine371 bedr-ay

255

Didiler gel berü vaǾde vir imdi dönmeyesin sen
Güleyim dimedin hergiz nükūl itmeyesin aślāy372

256

Yūsuf i(y)der ki373 lillāhi beni ķatl itmeň Allahı
Severseňüz beni śatuň ķul olam374 zįrile bālāy

257

Çü ķul olmaġıla Yūsuf o demde eyledi iķrār
Aluban döndiler anı ŧulūǾ itdi yine bedr-ay

258

Gelüben kārübānuň öňine sed itdiler muĥkem
Didiler bu ķulı bugün śatup gezdürürüz cāy375

259

Eser bād-ı śabā göňline376 ol Mālik-i Ŧaġrānuň377
Didi baňa virüň bunı virem yükler ķumāşlar ŧāy

367

döndiler / gitdiler A
insüz / insiz B
369
śıra / śırı B
370
düşer Yūsuf / Yūsuf düşer B
371
yine / nite A
372
aślā kelimesi kafiye uyumu sağlanması için metinde aślāy şeklinde yazılmıştır.
373
ki / kim B
374
ķul olam / olayım A
375
Bugün śatup gezdürürüz cāy / śatun aluň imdi anı her cāy A
376
göňline / göňlinde A
377
Ŧaġrānuň / Daġrānuň B
368
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260

Didiler virmezüz bunı ve illā sįm gerek zerle
N’iderüz dürr (ü) mercānı metāǾı Mıśrıla bālāy

261
B9b

Ki zįrā ķalblerinde dirler idi kim ķamu Ǿālem378
Teseǿǿül iderler bizden379 ne deňlü varısa yoħsul bāy
ĶāfiyeĶāfiye-i Nūn
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün

262

Döndi Mālik çoķ tefaħħuś eyledi andan nişān
Śordı Ǿaybı var mı bunuň idesiz baňa beyān

263

Didiler bu ķulumuzuň Ǿaybı üçdür aňlaġıl
Diyelim bir bir saňa şarŧ yirini bulsun hemān

264

Ġāyet abıķdur 380daħi baġlu ve śaķlu381 olıcaķ382
Budur ikincisi383 yalana fetĥ ider lisān384

265

Budur üçüncisi kim uġrıdur gözetmelü
Bu üçünden ġayrı yoķdur Ǿayıb olmaz āşiyān

266

Didi Mālik bu Ǿayıblarla sizüň ķuluňuza
Vireyim sükkerį yükler sįm ü zer yoķ bu zamān

267
A9b

Didiler yüz biň deve virseň ķumāş-ı Hindi sen
Almazuz maķbūle geçmez gümüş aluruz inan385

378

ķamu Ǿālem / ŧon ŧaşıla A
ideler bizden / bizden iderler B
380
abıķdur / abıķdurur A
381
baġlu ve śaķlu / baġlı ve śaķlı A
382
olıcaķ / olmasa A
383
ikincisi / ikinci A
384
lisān / lįsān B
385
Bu beyit A’dan alınmışdır
379
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268

Didi Mālik on sekiz manķır bulunur bende bil
Vireyim alursaňuz Ǿaybıla alayım hemān

269

Uşda bunlar rāżı386 oldı didiler n’itmek gerek387
Bu śıfatlarla olan bendeden amān el-amān

270

Çünki bunlar Ǿaķd idüp Yūsuf çeker ĥüzn-i şedįd388
Kim ne ednā bende oldum ķıymetüm manķır Ǿayān

271

Geldi Cebrāǿįl didi kim yā Yūsuf bilür misin
Yüzüňe389 mirǿātı alduň yaķduň uş Ǿayne’l-Ǿayān390

272

Hem didüň ķul olsa idüm391 Mıśr u Şām Hindį392 Yemen
Yetüremez baňa kimse ķıymeti tā āsumān

273

Maġrūr olma ĥüsnüňe budur bahān Mevlāňı393 bil
Oldurur ĥüsni viren ĥamd aňa eyle394 her zamān

274

Çün Yūsufı virdiler śaġa śola baķmadılar
Ayru395 olup396 gitdiler atlu iken olup yayan

275

Mālike itdi recā Yūsuf derūnį cān ile
Kim iźin vir varayım görişeyim bir ān hemān

276

Zįrā çoķ ŧuz etmek397 yemişem ellerinden anlaruň
Öpeyim398 ķucaķlayım çün ayru399 oldum bu zamān

386

rāżı / aħį B
n’itmek gerek / virelüm B
388
ĥüzn-i şedįd / ħūn-ı şeydādan B
389
yüzüňe / yüzüni A
390
Ǿaynu’l-Ǿayān / Ǿayn-ı Ǿayān B
391
olsa idüm / olaydım A
392
Hindį / Hind A
393
Mevlāňı / Mevlāyı A
394
aňa eyle / eyle aňa B
395
ayru / ayrı B
396
olup / oluban A
397
ŧuz etmek / etmek B
387
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277

Çünki Mālik bu sözi işitdi destūrdur didi
Var göriş aġalaruňla400 bu śadāķātdür Ǿayān

B 10 a Meŝnevi
Meŝnevi401
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün / MefāǾįlün MefāǾįlün FeǾūlün

278

Destūr aldı çün402 Yūsuf girdi yola
Geldi fi’l-ĥāl yine ol ķardaşlara

279

Bir nidā itdi bulara ol imām
Çün işitdiler403 bular döndi404 tamām405

280

Geldi śarıldı bularuň boynına
BaǾżınuň hem açdı girdi ķoynına406

281

Ben giderem siz āsān ķalun didi
Hem selāmetle vidāǾ oluň didi

282

Böyle mi olur ķarındaşlıķ didi
Bu bahāya rāżı olduňuz407 didi

283

On sekiz pula beni siz virdiňüz
Tezce benden cümle yüz çevirdiňüz

398

öpeyim / öpişüp A
çün ayru / ayru A
400
aġalaruňla / mevlālaruňla A
401
Bu mesnevide çift vezin kullanılmıştır.
402
aldı çün / aldı B
403
işitdiler / işidiler B
404
döndi / dördi B
405
tamām / hemān B
406
ķoynına / ķoynuna A
407
olduňuz / oldıňuz B
399
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284
Böyle diyicek bular aġlaşdılar
A 10 a Śarılup Yūśufı öpüp ķoçdılar
285

Didiler Yūsuf seni alsaķ bu dem
Babamuza seni getürsek bu dem

286

Ġāyet408 aĥsen idi bize hem size409
İllā ķatı Ǿār olur bu dem bize

287

Didi giderem size olsun selām
Görişek bir gün ola ķable’l-ķıyām410

288

Geldi buldı Māliki oldı revān
Gözlerinden durmaz aķar yaş hemān

289

Gördi Mālik aġladuġını hemįn
İki elin baġladı ayaķların

290

Bir deve üstinde berkitdi anı
Ġāyet süvār idi bil ol cānı411

291

Geldi yol uġradı ol dem bir yire
Kim anası yaturımış ol yire

292

Düşdi deveden Yūsuf412 ana diyü
Bu ne ĥāldür yā ana baňa diyü413

293

Dün yarusı idi414 kimse görmedi415
Kimse Yūsuf düşdi416 diyü ŧuymadı417

408

ġāyet / ġayeti A
bize hem size / size bize A
410
ķable’l-ķıyām / yevmü’l-ķıyām A
411
ol cānı / ol anı B
412
deveden Yūsuf / Yūsuf deveden B
413
2. mısra B’da şöyledir: Bu ne ĥāl oldı baňa ana diyü
414
idi / oldı A
415
görmedi / ŧuymadı A
409
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294

Didi ey ana ġarįbem n’ideyüm418
Daħi babamdan ıraġa n’ideyüm419

295

Ķul diyüben işde beni aldılar
Hem elüm ayaġumı gör n’itdiler420

296

Ķardaşlarım kārübāna virdiler
YaǾķūb atamdan beni ayırdılar421

297

Ana elim ayaġım baġladılar
Odıla yüregimi ŧaġladılar422

298

Kāşki ana dünyāya gelmeseydüm
İşbunun gibi zevāl görmeyeydüm423

299

Ana n’ola sen diri olayıdıň
Oġluňı n’olduġını göreyidiň424

300

Yalvarup Mālik elindeň alayduň
Ola kim derdime dermān ķılayduň425

A 10 b
301
Böyle diyüben Yūsuf zārį ķılur
Nāgihān ol sinden āvāz gelür426
302

Vāy benüm yavrucuġum n’oldı didi
Uşda benüm baġrumı deldiň didi427

416

Yūsuf düşdi / düşdigini A
ŧuymadı / duymadı A
418
n’ideyüm / n’ideyim B
419
n’ideyüm / n’ideyim B
420
Beyit B’de yoktur.
421
Beyit B’de yoktur.
422
Beyit B’de yoktur.
423
Beyit B’de yoktur.
424
Beyit B’de yoktur.
425
Beyit B’de yoktur.
426
Beyit B’de yoktur.
427
Beyit B’de yoktur.
417
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303

Ne idi bu uġradı Yūsuf baňa
İllā oġul gör ne direm ben saňa428

304

Aġlamaġıl didi kim şāh olasın
Ķul oluban ĥāşā güm-reh olasın429

305

Bir nidā irişdi430 śabr eyle diyü
Var Mıśra ulu sulŧān ol diyü

306

Kārübān gitdi Yūsuf anda ķalur
Ŧuydılar kim bunı girüde ķalur431

B 10 b
307
Orada Mālik ķatı ħışm eyledi
Yūsufı n’eyledüňüz diyüň didi
308

Dört yanıň cevlān idüp aradılar
Bir bucaġa Yūsufı bulmadılar

309

Arayup bulmışdı anı bir ġulām
Đarb idüp anı getürdi432 ve’s-selām

310

Gitdi gice çün śabāĥ oldı Ǿayān
Bir žulümāt ķopdı ol dem nāgihān

311

Ĥayķırur raǾd-ı433 bahārı ün ider
İşidenlerüň ķamu Ǿaķlı gider

312

Geldi şimşekler şaķıyup parladı
Yıldırımlar ışladı hem oynadı

428

Beyit B’de yoktur.
Beyit B’de yoktur.
430
İrişdi / işidi B
431
2. mısra B’de şöyledir: Didiler Yūsuf kim girü ķalur
432
anı getürdi / getürdi anı B
433
raǾd-ı / raǾd u B
429
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313

Aķdı seyller434 nicesi oldı helāk
Birbirin435 bulmadılar teng oldı tāk436

314

Didi Mālik buňa bir çāre buluň
Siz de śuçlu kişi var tevbe ķıluň

315

Geldi bir oġlan didi śuçlu benem
Yūsufı đarb eyleyen nādān benem

316

Vardı öpdi Yūsufuň el ayaġın
Açdılar Yūsufuň ayaġı baġın

317

Hemān-dem437 gün açıldı rūşen oldı
Esįr438 iken ķamu Ǿālem şen oldı439

A 11a
318
Yürürler bir Ǿažįm şehre gelürler
İşit440 anda ne aĥvāller görürler 441
319

O şehrüň bir ulu begi var idi
Ferįd-i Ǿaśr idi ġayet er idi

320

Alur etbāǾını ķarşu çıķar ol
Ki şādāna ŧonanmalar ider442 ol

321

Döşedür443 al u ħażrādan ķumāşı
Pişürür444 sükkerį445 ĥelvā vü aşı

434

seyller / seller B
birbirin / bir yüzin A
436
tāk / nenk A
437
hemān-dem / hemān B
438
esįr / isir B
439
Manzumede bu beyitten itibaren MefāǾįlün MefāǾįlün FeǾūlün kalıbı
kullanılmıştır.
440
işit / işid B
441
aĥvāller görürler / aĥvāle girürler B
442
ŧonanmalar ider / donanmalar ķılar B
443
döşedür / döşetdi B
444
pişürür / bişürür B
435
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322

Didiler ne sebebden kim bu bize
İdersiz dürlü446 ikrām ser-firāza447

323

Didi sulŧān-ı KenǾān448 sizüňle
Biledür449 çün bu sırrı eyce diňle

324

Didiler kimdür ol bildüň mi anı
Didi bildüm ki yoķdur ĥüsn-i şānı

B 11 a
325
Anı ķul diyüben siz 450 getürürsiz
Ki ĥāşā ol degül sulŧān ki ķul siz
326

Develer kesmişem şükrāne biryān
Ki geldi şehrime451 sulŧān-ı KenǾān

327

Meger düşinde bu beg452 görmişidi
Gün ile ay ile uyanmış idi

328

Bu kez453 ay gün gelür KenǾān ilinden
ǾAsākir çoķ gelür śaġ u śolından

329

Gelen hem nesl-i İbrāhįm dinildi
Mālından genc-i menālinden dinildi

330

Varur öper Yūsufuň gözlerini
Ayaġı tozına sürer yüzini

445

sükkerį / gūn-e-gūn A
dürlü / dolu B
447
ser-firāza / ser-ferįze B
448
sulŧān-ı KenǾān / sulŧānı KenǾānuň B
449
biledür / bildür A
450
ķul diyüben siz / siz ķul diyüben B
451
geldi şehrime / şehrime gelür B
452
düşinde bu beg / bu beg düşinde A
453
bu kez / bu B
446
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331

Bu demde454 Yūsufuň ķadri bilindi455
Dem-ā-dem rütbesi eflāke aġdı

332

Didiler bunda rāvįler456 rivāyet
Alurlar İbn-i ǾAbbāsdan rivāyet

333

Ki ol457 begüň adı Ķıŧfįr idi dir
Daħi hem baǾżılar Iŧfįr idi dir

334

Melik Reyyānuň ol idi vezįri
Aňa muĥtāc idi bālā vü zįri

A 11 b
335
Ħazāǿin-i Mıśr heb destinde
ǾAzįzü’l-Mıśr anuň kendüsi idi
336

Melik Reyyān idi İbnü’l-Velįd hem
Anuň nesli ǾAmālįķdan458 idi hem

337

Bunuň ĥaķķında didi baǾżı aķvāl
Ki girdi Yūsufuň dįnine śoň ĥāl

ĶāfiyeĶāfiye-i Lām
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün
338

Diňle imdi ey Cemālüň nūrı bedr-ay miŝāl
Dürr-i mercānı bu dem aġyāra baķma benden al

454

bu demde / o demde B
bilindi / çoġaldı A
456
bunda rāvįler / rāvįler bunda B
457
ki ol / ki B
458
Amālįķa: Çok eskiden Sînâ yarımadasında yaşadığına inanılan bir kavim
(Devellioğlu: s. 30).
455
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339

Ehl-i bādį ne bilür dürrile mercān459 ķadrini
İncinür żıddıla olsa āşinā ehl-i kemāl

340

Gel otur ķarşumda kāseler śunam teşne iseň
Ķanduram seni bu dem460 ben śāfį āb-ı zülāl

341

Bir bāzār ķurdum bu dem hįç ĥįle461 cürmin462 baķmadan
Bu śatılan ĥūr mıdur ya sükkerį ĥelvā vü bal

342

Çün463 Mālik İbn-i Ŧaġra 464 oldı mülāķį Ķıŧfįre465
Baġladı Yūsufa Ķıŧfįr göňlin itdi pāyimāl

B 11b
343
Dir Veheb İbn-i Münebbeh itdiler466 Ǿaķdi tamām
Aġırınca virdi altun baķmadı yemįn şimāl
344

Daħi virdi bundan artuķ ŧartısınca aķ gümiş
Hem daħi veznince misk virdi ĥarįr-i bį-maĥāl

345

Gelelüm tārįħine tā müşkülümüz ĥall ola
İrdi on üç yaşına bedr-i tamām bį-ķįl ü ķāl

346

BaǾżılar dir on yedi yaşına irdi ol hemān467
Kim anı aldı śatun468 Mıśrį ǾAzįz itme cidāl

347

Zįrā destinde anuň hem üç sene nişįn469
Çün otuz yaşına irdi oldı sulŧān ber-kemāl470

459

mercān / yāķūt B
seni bu dem / bu dem seni B
461
ĥįle / ĥille B
462
cürmin / ĥurmet B
463
çün / çünki A
464
Ŧaġra / Đaġra B
465
Ķıŧfįre / Ķıŧfįr B
466
itdiler / idiler B
467
hemān / hümām B
468
aldı śatun / aldı A
469
nişįn / neşįn B
470
oldı sulŧān ber-kemāl / vezįr oldı der-kemāl B
460
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348

Yüz yigürmisine ķadem baśdı çün ol māh-rū 471
Ŧutdı yüz Ǿuķbāya ol terk eyledi472 māl (ü) menāl473

349

Aldı anı çün ǾAzįz ħūrşįde oldı āşinā
Śafį oldı içi ŧaşı gitdi göňlinden melāl

350

RāǾile adlu anuň bil var idi ħātūnı
BaǾżılar didi474 Zeliħā idi bir śāĥib-cemāl

351

Bāġ-ı ĥüsnāda anuň miŝli yoġ idi ser-Ǿālem475
Nesli issi476 hem idi aķrāna yoķ bį-mekr (ü) āl

A 12 a
352
Pākįze idi henüz gül477 ġonca-veş ol māh-rū
Zįrā Ǿınnįn idi Ķıŧfįr olmadı vaśla478 maĥāl
353

Didi Ķıŧfįr yā Zelįħā479 bir ġulām aldum saňa
Boyı şimşād gözi nergįs480 lebleri āb-ı zülāl

354

Umulur evlād ola her emrimüze dest-gįr481
Ķıl mükerrem üsti başın hem firāşın bį-cidāl

355

Ŧutdı göňlinde482 ķarār sevdāsı Yūsufuň işit
Źerre deňlü görmese Ķıŧfįr anı olurdı lāl

471

1. mısra B’da şöyle: Yüz yigürmi seneye baśdı ol dil rüǿyā
terk eyledi / terk itdi B
473
menāl / melāl A
474
didi / dirler A
475
Ǿālem / Ǿalem A
476
Nesli issi / nesli māl issi A
477
gül / güllü B
478
vaśla / vaśl-ı B
479
Zelįħā / Zeliĥā B
480
boyı şimşād gözi nergįs / gözi nerges boyu şemşād B
481
dest-gįr / deste-gįr B
482
ŧutdı göňlinde / söziyünüň üstinde B
472
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Ķāfiye Nūn MeǾa
MeǾa Yā
Yā
MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün
356

Gel ey cānān-ı sulŧanuň483 seħāsından bulan cānı
Girelim484 bir gülistāna ki śolmaz güli485 reyĥānı

357

Eger ġavvāś olur iseň Ǿamįķ deryāya ġavvāś ol
Çıķarġıl gevher-i ferdi utandur baĥrı Ǿummānı

358

Ķulaġun ŧut saňa dürler śaçam eśdāf-ı ķıymetden486
Śafā eyle kelāmumdan n’idersin laǾli mercānı

359

Dönelim maǾden-i pāke Ǿaķıl irişmez idrāke
Niçeler487 girdiler ħāke bilinmez adı vü śanı

360

Diyem saňa Zelįħānuň488 ne-deňlü var idi ĥubbı
Yūsuf şemǾine pervāne olup yandı teni cānı

B 12 a
361
Hemįn altı sene oldı mülāzim489 Ķıŧfįre Yūsuf
Yūsuf bedr-ay Zeliħā şems iderler dürlü devrānı
362

Zelįħā490 dürlü ħiźmetler ider491 Yūsufa arada
İder ŧarf-ı işāreti dilinde remzi lemǾānı

363

Var idi Ķıŧfįrüň köşki āl ü cevher492 ü zeberced
Leǿālį ile yāķūtdan bezenmiş idi her yanı

483

sulŧānuň / sulŧānı A
girelim / gir imdi B
485
güli / gül-i A
486
eśdāf-ı ķıymetden / eśdıķāndan B
487
niçeler / niceler B
488
Zeliĥānuň / Zelįħānuň B
489
mülāzim / mülāzįm A
490
Zelįħā / Zeliħā B
491
ider / iderdi A
492
āl u cevher / al cevher A
484
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364

Yedi ķapu açılur493 śaġ yanında ħalvetigāhdan494
Aňa giren unudur mevti ķabri ħaşrı mįzānı

365

Ĥarām üzre Zelįħā495 aldı bedri Ǿizz ü496 nāz ile
Girür bir ķapudan497 baġlar498 anı hem źevķ ider cānı

366

Śorar Yūsuf ne ĥikmetdür kim baġlarsın bu ķapuyı
Zelįħā499 dir saňa ikrām içündür cānımuň cānı

367

İki ķapu500 arasında ider źevķ-ı leźįźāne
Açar ikinci ķapuyı501 girer baġlar yine anı

A 12 b
368
Bu üslūb üzre çün baġladı yedi ķapuyı köşkin
Emįn oldı Zelįħā502 aķdı Yūsufuň gözi ķanı
369

Ĥicābını ĥayānuň refǾ idüp mest oldı Ǿışķından
Didi gel ĥāžır ol cānā idelim źevķ-ı devrānı

370

Yūsuf işitdi503 bu sözi yüzin döndi dil-ārādan
Cevāb itdi504 meǾāźallāh degildür emr-i Yezdānį

371

Benüm Mevlām beni ķıldı muǾazzez ķamudan aǾlā
Neden geldi hıyānetler degildür bu ulu şānı

493

açılur / acılur B
Beyitteki ħalvet-gāh kelimesi B’de ħalvetigāh şeklinde harekelenmiştir. A’da
ħalvet-gāhın şeklindedir.
495
Zelįħā / Zeliħā B
496
Ǿizz ü / Ǿizz-i B
497
ķapudan / ķabudan B
498
baġlar / baķlar B
499
Zelįħā / Zeliħā B
500
ķapu / ķabu B
501
ķapuyı / ķabuyı B
502
Zelįħā / Zeliħā B
503
işitdi / işidi B
504
itdi / idi B
494
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372

Kelām-ı sükkeri dilden Zelįħā505 ķandurup virdi
Ħayālar perdesin ķaldurdı ĥayretde506 ķalup cānı

373

Çü gördi Yūsuf ol bedrüň507 żiyāsın508 ilerü geldi
O demde Ǿazm-i dāl509 itdi göňüller itdi seyrānı

374

Nidā geldi ki yā Yūsuf Ǿacibdür510 bu senüň ķaderüň
Nebįlerden yazılmışken śaķın arturma nālānı

375

Didiler baǾżı rāvįler ki Ǿazm itdi aňa Yūsuf
Hemān ķalķdı Zelįħā511 puta512 vardı setr idüp anı

376

Śorar Yūsuf Zelįħāya513 neden setr eyledüň anı514
Didi maǾbūdımuzdur bu nice setr itmeyim anı

377

Görür bizi bu Ǿiśyān içre515 belki ħışm ider bize
Ķatıdur maǾbūduň ħışmı gerek kim fehm idek516 anı

378

Didi Yūsuf bu put517 görmez işitmez ķįl ile ķāli
Żarārı fāǿidesi yoķ nite bilmek maǾbūd518 anı

B 12 b
379
Didi maǾbūdum oldur żarrı nefǾi var mı519 yoķ bilmem
Ĥayā iderün ki bundan ki Ǿālįdür bunuň şānı
505

Zelįħā / Zeliħā B
ĥayretde / ħayretde B
507
bedrüň / bedr ü B
508
żiyāsın / żiyāsı B
509
dāl / merām A
510
Ǿacibdür / Ǿacebdür B
511
Zelįħā / Zeliħā B
512
puta / büte B
513
Zelįħāya / Zeliħāya B
514
anı / bunı B
515
Ǿiśyān içre / Ǿiśyāna içre B
516
kim fehm idek / fehm idek biz B
517
put / büt B
518
maǾbūd / maǾbūt A
519
var mı / var A
506
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380

Didi Yūsuf ķamu eşyādan aǾlādur TeǾālallāh
Ĥayā andan gerek her dem ki oldur Ferd (ü) Yezdānį

381

Didiler baǾżı rāvįler ŧurur520 YaǾķūb ol521 eŝnāda
Iśırur barmaġın yaǾnį ĥayāya ķındurur anı

382

Hemān-dem döndi522 Yūsuf yüzin ol bedr-ayı ĥüsnādan
Ķapular açılur fi’l-ĥāl irişdi luŧf-ı Yezdānį

383

Ķaçar Yūsuf Zelįħā523 gelür ardınca ķadem bir bir
Hemān śoň ķapuya irdi alur pençesine524 anı

A 13 a
384
Ķamįśı Yūsufuň degdi Zelįħā525 destine nāgāh
Çeker şaķķ ider anı çün ŧutuşdı baġrıla cānı
Meŝnev
Meŝnevį
ŝnevį
MefāǾįlün MefāǾįlün FeǾūlün
385

O dem Mıśrį ǾAzįz526 gelür ǾacāǾib
Levend-āne kişilerle ġarāǿib

386

İner atdan gelür şāh-āne ol şāh
Oturur ķapu öňinde şehinşāh527

387

Ķaçar Yūsuf gelür śanki ķoyundur
Ki ķurduň çıķmış aġzından ķoyundur

520

baǾżı rāvįler ŧurur / baǾżılar gördi durur B
ol / bu A
522
döndi / döndürüp A
523
Zelįħā / Zeliħā B
524
pençesine / bencesine B
525
Zelįħā / Zeliħā B
526
Mıśrį Ǿāzįz / Mıśru’l-ǾAzįz A
527
şehinşāh / şehenşāh A
521
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388

Zelįħā528 gelür ardınca ħaşım-nāk
Yitürmiş avın ol şāhįn ħaşım-nāk

389

Hemān Ķıŧfįr görüp529 çünki bu ĥāli
Örü ŧurur530 o dem ķalmaz mecāli

390

Acebdür didi işbu gelişüňüz531
Ķıyāsa gelmeyor hįç bir işüňüz532

391

Gelür inkār ŧarįķından Zelįħā533
Gūyā ķaçardı Yūsufdan Zelįħā534

392

Zelįħā535 dir neden bize bu aĥvāl536
Ki Yūsuf itdi bize mekrile āl

393

Ħıyānet ķaśdı(y)la elin uzatdı
Bize tenhāca bir ŧaraf537 gözetdi

394

Ki bundan daħi ol538 nice kere
Ŧoķunmışdı baňa ol ġayrı merre

395

Buňa urġıl bisāŧ-ı bį-Ǿaded sen
Gerek terbiye idesin anı539 sen

B 13 a
396
Yāħūd sen anı der-zindān idesin
Pes andan çıķarup evlād idesin
528

Zelįħā / Zeliħā B
görüp / görür A
530
örü ŧurur / örü durur B
531
gelişüňüz / gelişiňüz B
532
işüňüz / işiňüz B
533
Zelįħā / Zeliħā B
534
Zelįħā / Zeliħā B
535
Zelįħā / Zeliħā B
536
aĥvāl / ĥāl B
537
ŧaraf / ŧarafa A
538
ol / evel B
539
anı / bunı B
529
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397

Hemān Mıśrį ǾAzįz ġam içre ķaldı
Dönüben ħışmıla Yūsufa540 baķdı

398

Ki yā Yūsuf n’idersin dir bu ķāle
Dimezdim ķatlanur seni bu ĥāle

399

Didi Yūsuf ki yā mevlāyį ben bil
Zebān fetĥ eylemem yalana sen bil

A 13 a
400
Benüm nefsümden isteyen özidür
Perįşān eyleyen beni gözidür541
401

Velākin ķul olan sözi mükedder
Olup542 her ĥālde aĥvāl-i mükedder

402

İnanılmaz benüm sözim543 ne deňlü
İdersem dürlü sevgende544 ne deňlü

403

İşüm545 śaldım bu dem Perverdigāra
Bilür ol gizliyü hem āşikāre

404

Ve illā var dilegüm ĥażretüňe
Śorayım546 itmemi547 ancaķ ķatuňa

405

Zelįħā548 Ǿemmisinüň oġlına sen
Yaķıncaķ549 ŧoġmış oġlan550 śorasın sen

540

ħışm ile Yūsufa / Yūsufa ħışm ile A
gözidür / kendözidür A
542
olup / olur B
543
sözim / sözime B
544
sevgende / sevgendü A
545
işüm / işim B
546
śorayım / śorasın B
547
itmemi / iŝmimi A
548
Zelįħā / Zeliħā B
549
yaķıncaķ / yaķınçaķ A
550
oġlan / oġlana A
541

- 109 -

Kıssa-i Yûsuf u Zelîhâ

406

Didiler baǾżılar kim ĥālį oġlı
İdi oġlan Zelįħā551 śaġ u śolı

407

Mücāhiddir degil idi śabį bu
Ĥakįm idi Ǿaķıl-dāne kişi bu

408

Çü her ĥālde Zelįħāya552 nesebdir553
Nesilde ve ķarābetde ĥasebdir554

409

Ĥakįmāne idüp ĥükm-i ĥaķāǾiķ
ǾAķıllar ķaldı Ǿāciz anda ayıķ

410

Eyitdi555 yā ǾAzįz var gör ķamįśı556
Yūsufuň giydügi kendi ķamįśı

411

Ne semte557 uġradı şaķķı gör imdi
Ki ardından öňinden mi gör558 imdi

412

Ķıyās üzre bulursın ehl-i ismi
BaǾįd olmaz bularsız559 Ǿālį cismi

413

Zelįħā560 ger nizāǾ itdimse561 ey cān
Öňinden şaķķ olınmış ola bürhān

414

Yūsuf yalanda ķaldı śādıķ olmaz
İşi ħüsrānda ķaldı lāyıķ olmaz 562

551

Zelįħā / Zeliħā B
Zelįħāya / Zeliħāya B
553
nesebdir / nesebdi B
554
ĥasebdir / ĥasebdi B
555
eyitdi / didi kim A
556
ķamįsı / ķamısı B
557
semte / semde B
558
öňinden mi gör / öňinden midür B
559
bularsız / bilürsin A
560
Zelįħā / Zeliħā B
561
itdimse / itdiyse A
562
2. mısra B’de şöyledir: İşi ħüsrāndadur budur nişānı
552
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415
Ve ger ardında ise şaķķ-ı şānı563
B 13 b Yūsuf śādıķdurur budur nişānı
416

Śabį itdi hemān-dem çün bu ĥükmi
ǾAzįz buldı yalanı bildi ĥükmi

A 14 a
417
Zelįhādan564 ħıyānet olduġını
Hemān bildi ki ġayret n’olduġını565
418

Pes andan ĥālini çün ŧuydı566 Ķıŧfįr
Yüzini döndürüp Yūsufa567 Ķıŧfįr

419

Didi yā Yūsuf itdüň çoķ568 śadāķat
Bu deňlü eyledüň569 cürǿet Ǿadālet

420

Bu sırrı açmaġıl570 nādāna571 ey cān
Ebed ŧuymasun572 anı ins (ü) ger cān

421

Beşerde ġayret Ǿarż-ı muǾteberdür
Oġul diliňi eyce573 ĥıfž idegör

422

Yūsuf çünki ķabūl itdi bu pendi574
Ħitām-ı ķıśśası yāķūta575 döndi

563

şānı / nişānı A
Zelįħādan / Zeliħādan B
565
noldugını / n’eldugunı B
566
ŧuydı / duydı B
567
yüzini döndürüp Yūsufa / Yūsufa döndürüp yüzini A
568
çoķ / çün B
569
itdüň / eyledüň A
570
açmaġıl / acmaġıl B
571
nādāna / iħvāna A
572
ŧuymasun / duymasun B
573
diliňi eyce / dinildüň açma A
574
pendi / bendi B
575
yāķūta / çün yāķūta A
564
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423

Yüzini döndürüp576 ol māh-tāba
Müźāb oldı Zelįħā döndi āba

424

Didi gel yā Zelįħā tevbe bābın
Alup boynuňa muĥkem ķıl ĥicābın

425

Günāhuňa ķıluban tevbeler sen
Elüň çek zįr (ü) bālādan ebed sen

426

Bir ulu kişi-zāde ķız iken sen
Daħi Mıśrį ǾAzįze577 ferş iken sen

427

Neden itdüň bu Ǿabde inķıyādı
Ķoyduň578 edeb ĥayāyı ulu adı

428

Edebsizlere ser-Ǿasker olupsın
Yüzüň579 śuyını beźl idüp döküpsin

429

Didiler baǾżılar bu teǿkįdātı
Śabį didi580 bu deňlü tenbihātı

430

Aġızların mühürledi ķamusı
Libās idindi Ǿār ile nāmūsı
ĶāfiyeĶāfiye-i Lāmelif
MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün

431

576

Gel ey cānānımuň cānı saňa pende idem elā
Al imdi laǾli mercānı śaķın dime bu dem lā lā

döndürüp / dönderüp B
Mıśrį ǾAzįze / Mıśru’l-ǾAzįze A
578
ķoyduň / ķoduň B
579
yüzüň / yüzin A
580
didi / eyitdi A
577
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B 14 a Çü Ǿaķluň tācı başundan ķonuban āşinā oldı
432
Ħazįne sırrı śanduġın ķoġıl ķalbüňde olma lā
A 14 b
433
Zübānuň çünki olmışdur bu sır sanduġına miśbāĥ
Śaķın yār ile aġyāra bu miftāĥ degmesün aślā
434

İderler pāre pāre seni hįç inśāfa gelmezler581
Birin beş yüze virürler ŧolar582 heb şarķıla ġarba

435

İder renci ĥarāmįler ķamu kāmiller ehlinden
Śadā ider çü dellālar583 gezüben şehrile śaĥrā

436

Atarlar nār-ı külħāna seni maĥbūb-ı śādıķlar
Ki tā biryān olınca yüz çevirürler584 Ǿale’l-Ǿumyā

437

Zelįħā585 sırrını mihmān idindi Mıśr ili cümle
Ķamu dillerde söylendi gerek ednā gerek aǾlā

438

Birin ķulaġa almadı hem incinmedi bir laĥža
Ķaçan eşrāf586 anı ŧuydı587 olupdı derlere588 ġarķā589

439

Ķamu eşrāf-ı Mıśruň geldi hātūnları bir yirde
Zeliħāyı590 alup dilden dile gezdürdiler ĥālā

440

Melik ħātūnı geldi ilerü didi duyar mısız
Zelįħā591 Ǿabd-i KenǾāna virüp göňlin ķalup đarrā

581

hįç inśāfa gelmezler / inśāfa gelmezler hįç A
ŧolar / ŧolu A
583
dellālar / dellāllar A
584
çevirürler / cevirürler B
585
Zelįħā / Zeliħā B
586
eşrāf / eşref B
587
ŧuydı / duydı B
588
der: güzel iş, güzel eser
589
ġarķā / ġarķa B
590
Zelįħāyı / Zeliħāyı B
591
Zelįħā / Zeliħā B
582
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441

Bigenmez Ǿabd-i KenǾān itdi rüsvāy ol dil-ārāyı
Hemān Ǿālemde bed-nām oldı ol şimşād gözi592 şehlā

442

Didiler ki belį cümle işitmişüz bu aĥvāli
Ķatı Ǿār oldı eşrāfa ki593 ķul bigenmeye mevlā

443

Kimi dir ki594 ne ednā himmeti vardur Zelįħānuň595
Bu Ǿālį begler içre596 itdi Ǿabde göňlini yaġmā

444

Cefā taşın597 atup cümle o mirǿātı598 Zelįħā599
Hemān śad-pāre itdiler degil mümkün cemǾ ola

445

Nice600 eyyām u gün geçdi Zelįħā diňledi bir bir
Mecāli ķālmadı śabra taĥammül eylemez aślā

446

Hemān emr eyledi ķul ve ķaravaş pāyimāl oldı
Döşetdi āl u601 ħıżırdan602 ķamu köşki sarāy bālā

447

Döşek yaśduķ ķamu aŧlās (u) dįbā ser-te-ser düzdi603
Ķamu ħuddām-ı muŧbaħuň bişürür sükkerį ĥelvā

448

Ŧonadur604 Yūsufı dürlü libāslarla olup behre
Sįm605 ü zer dürlü cevherle bulur hem rengile eclā

592

gözi / göz A
ki / kim A
594
dir ki / didi B
595
Zelįħānuň / Zeliħānun B
596
içre / içün A
597
ŧaşın / ŧaşun B
598
mirǿātı / bedr-ayı A
599
Zelįħā / Zeliħā B
600
nice / niçe A
601
āl u / āl A
602
ħıżırdan / ħażretden B
603
düzdi / oldı B
604
ŧonadur / donadur A
605
sįm / sim B
593
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A 15 a Alup606 Yūsuf-ı bedr-ayı varur tenhāca śaķlar ol
449
İdüp607 āh u enįn aġlar recā ider608 özi şeydā
450

Didi gel yā Yūsuf bu dem sözüm ŧut609 beni redd itme610
Saňa olsun fidā cān u cihānım ey yüzi ĥüsnā

451

Nedendür kim benüm sözim saňa geçmedi hem geçmez
Ne-deňlü ŧatlu söylersem saňa acı gelür zehrā

452

Beni ķılduň ħacįl bu Ǿālem içre ķadd-i dāl itdüň
Senüň Ǿışķuň beni yaķdı vücūdum maĥv idüp sįnā

B 14 b
453
Beni dilden dile gezdürdiler şehr içre ħātūnlar
Dilerem611 daǾvet idüp612 gösterem bedr-ayı bį-hemtā
454

Nidā itdükde613 ben saňa ŧulūǾ-ı āfitāb eyle
Cemālüň ĥüsnini göster unutsunlar ķamu dünyā614

455

Didi Yūsuf ne ĥāśıl bize bundan615 ey hilāl-ebrū616
Didi ķalķar617 aramuzdan ebed bu ġam ile ġavġā

456

Didi ħoş ŧut göňlüňi bu ķadar ŧutam sözüň ey cān618
Çü mihmānuň senüň gele ŧuram örü çekem belvā

606

alup / alur B
idüp / idir B
608
ider / eyler
609
ŧut / dut B
610
redd itme / itme red B
611
dilerem / diledim A
612
idüp / ider A
613
itdükde / ideňde B
614
ķamu dünyā / ŧaraf śaĥrā B
615
bundan / bunda A
616
hilāl-ebrū / ebrū-hilāl A
617
ķalķar / ķalķdı A
618
ŧutam sözün ey cān / ŧutam söziňi A
607
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457

Çü daǾvet itdi geldi ķırķ ķadar ħātūn boyı şimşād
Gözi nergįs619 ķamunuň ķaddi servi ķadd-i bį-hemtā

458

Ālāy ālāy gelüp oturdılar śad Ǿizz (ü) nāz ile
Latįf-āne620 leźįź-āne iderler śoĥbet-i ġarrā

459

Zelįħā621 bunları aldı śafālar kesb idüp cānı
Ķucaķlar her birin i(y)der ider misiz sitem tenhā

460

Didiler saňa kim levm itdi ehl-i şām (u) şarķ622 cümle
Ķıyāsa gelmez aĥvālüň Ǿacebdür şānuň ey cānā

461

Zelįħā623 dir Ǿazįz-āne oturuň bārekallāh siz
İçelüm āb-ı ĥayvānı624 yiyelüm sükkerį ĥelvā

462

Oturup söykenüp bunlar çü śoĥbet nerm ü germ oldı
Tefekkürden625 ne var diyü tesāǿül itdiler ĥālā

463

Getürdi626 zer ŧabaķlarla fevākih dürlü tuffāĥı
Birer turunc śundı destlerine627 cennet oldı meǿvā

464

Bu ĥāl üzre Zelįħā628 bir nidā itdi ki yā Yūsuf
Görin gel ķarşımuza rūşen eyle ey yüzi ĥüsnā629

A 15 b
465
Hemān-dem berķıla çıķdı Yūsuf geldi ŧulūǾ itdi
Żiyā-ender-żiyā oldı Ǿadem oldı ķamu eşyā
619

nergįs / nerges B
laŧįfāne / lāŧifāne B
621
Zelįħā / Zeliħā B
622
şarķ / şeref B
623
Zelįħā / Zeliħā B
624
ĥayvānı / ĥayātı A
625
tefekkürden / tefekkühden A
626
getürdi / getürüp A
627
destlerine / çü destinde A
628
Zelįħā / Zeliħā B
629
ĥünsā / reynā B
620
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466

Ķamu mest oldı ħātūnlar n’idesin bilmedi bunlar
ǾAķıllar ķaldı ĥayretde uçup gitdi beden bālā

467

Śanasın rūz-ı Ǿıyd oldı bıçaķlar ķanlar aķıtdı
Ne el ķaldı ne ħod barmaķ nidā itdi ki vāveylā

468

Lisān-ı ĥālile didi ķamu aǾżā630 bize n’oldı631
Daħi döksek632 bu dem demler oldı Ǿıydumuz kübrā633

469

Yūsuf çünki śaġa śola nažar itdi şuǾāǾ itdi634
Taĥarrükden berį oldı ķamunuň desti śan mevtā635

470

Veheb İbn-i Münebbeh dir kim olmış bunlaruň baǾżı636
Hemān ŧāķat getürmez oldı baķmaġa bular aślā

471

Getüren ŧāķat i(y)der637 ĥāşā lillāh bu beşer olmaz638
Cemāli miŝli yoķdur bu beşerde olmadı peydā639

472

Melek ise daħi ulu melekdür lā-nažįrdür640 bu
Mekānı gökler içre olmaya meger ki641 Ǿarş-ı aǾlā

B 15 a
473
Zelįħā642 dir benüm cānum ħātūnlar gördüňüz mi hįç
Güneşde ayda var mıdur żiyāsı Yūsufuň ĥāşā

630

aǾżā / raǾnā B
bize n’oldı / n’olaydı biz A
632
daħi döksek / döksek daħi A
633
oldı Ǿıydumuz kübrā / olmışsın Ǿıydımuz kübrā A
634
B’de bu mısra şöyledir: Yūsuf çünki śaġ nažar itdi şaşāǾ oldı
635
mevtā / Mevlā B
636
bunlaruň baǾżı / bunların ĥayıżın B
637
getüren ŧāķat i(y)der / ŧāķat getüren i(y)der A
638
olmaz / ola A
639
peydā / beydā B
640
ulu melekdür lā-nažįrdür / ola melekde lā-nāžire A
641
olmaya megere ki / olmayısar meger kim A
642
Zelįħā / Zeliħā B
631
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474

Beni levm itdüňüz cümle bu Ǿışķ aġına düşmişem
Baňa var mı meded sizden n’idersiz işde ben şeydā

475

Ben istedüm recā itdüm buňa bir laĥža cān virdüm
Degil inkār ider sizden ķaluban đarrıla serrā

476

Didiler saňa levm olmaz girü ŧurmaķ643 degil mümkün
Buňa biz daħi itdük göňlümüzi rūz u şeb yaġmā

477

Dönüben bir aġızdan didiler Yūsufa yā Yūsuf
Zeliħānuň sözinden sen gerek çıķmayasın aślā

478

Bizüm644 her birimüzüň var ķulı645 daħi ķaravaş hem
İderler inķıyādı cümle fermānımuza ĥālā

479

Dönüp Yūsuf cevāb646 eyler benüm var inķıyādum647 tām
Velākin sū-i faĥşādan648 ıraġam ey yüzi raǾnā

480

Zelįħā649 āh idüp ŧurdı didi bilüň oluň āgāh
Sözüm ŧutmazsa der-zindān idem ķala ebed đarrā
Meŝnev
Meŝnevį
ŝnevį

A 16 a
MefāǾįlün MefāǾįlün FeǾūlün
481

643

Hemān Yūsuf işitdi650 çün bu ĥāli
İdüben Rabbisine Ǿarż-ı ĥāli

ŧurmaķ / durmaķ B
bizüm / bizim A
645
var ķulı / ķulı var A
646
cevāb / çevāb B
647
inķıyādum / inķıyādı A
648
faĥşādan / faħşādan B
649
Zelįħā / Zeliħā B
650
işitdi / işidi B
644

- 118 -

Yrd. Doç. Dr. Muhammet KUZUBAŞ

482

Didi ey Ķādir ü Perverdigārum
Bularuň daǾvetinde yoķ mecālüm651

483

Baňa zindān hemān Bāġ-ı İremdür
Bularuň daǾvetinden652 ol keremdür

484

Bularuň mekrini benden ıraġ it
Beni ħüsrāna śalma yüzüm653 aġ it

485

Ġarįbem bir meded senden İlāhį
Ki sensin pādişāhlar pādişāhı

486

Zelįħā Yūsufı aldı654 çıķardı
Libās-ı nāzenįn aldı çıķardı655

487

Yüzini ekşidüben ķalbi rūşen
Vücūdı ġamda idi656 göňli rūşen

488

Gelen657 ĥātūnları hem yola śaldı
Ķamu ħayż oldı cümle yoldan658 azdı

489

İdüp āh u enįn bunlar gelürler
Ķapu bacaların nā-çār bulurlar

490

Ne ĥāle düşdük āh u vāh iderler
Şeb-i rūz gözlerinden ķan içerler

491

Zelįħā ķaldı nār-ı ĥasretile
Yūsuf aġlar çü ħavf659 (u) ħaşyetile

651

mecālüm / mecālim B
daǾvetinden / daǾvetinde B
653
yüzüm / yüzim A
654
aldı / elden A
655
aldı çıķardı / çıķardı aldı B
656
idi / ķaldı B
657
gelen / gelüp B
658
cümle yoldan / yoldan cümle B
652
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492
Ķaçan kim nā-ümįd660 oldı dil-ārā
B 15 b Bir oldı kendüsine aġ (u) ķara
493

Didi gel yā Yūsuf zindāna girme
Ġarįbsin yalaňuz nālāna girme

494

Ķul olan ŧutacak mevlā sözini
ǾAzįz pek ŧutmayacaķ kendözini

495

Didi Yūsuf ki ĥāşā ben sözinden
Çıķam Mevlāmuň emrinden sözinden

496

Benüm Mevlām yirümi661 gökcek itdi
Bizi ķul daħi saňa gercek662 itdi

A 16 b
497
Yimez içmez uyumaz pādişāhum663
Benüm Mevlām odur daħi penāhum
498

Śıġınuram aňa senden dem-ā-dem
Budur ķorķum ki gözümden aķar dem

499

O dem ŧuydı664 Zelįħā ķāfa gelmez
Yūsuf bir laĥžaca inśāfa gelmez

500

Yūsufuň müstecāb oldı duǾāsı
Zelįħā eylemez güci ķıyāsı

501

O vaķte dek iderdi güç Zelįħā
Çeküp anı getürür idi tenhā

659

ħavf / ħūn A
nā-ümįd / nā-umudB
661
yirümi / yirimi A
662
saňa gercek / gercek saňa B
663
pādişāhum / pādişāhım A
664
ŧuydı / duydı A
660
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502

Pes andan śoňra Ǿarż iderdi kendin
Recā ile alurdı öňin ardın

503

Dir idi yā Yūsuf ay mısın ey cān
Yā güneşsin ki665 olduň baňa mihmān

504

Senüň ķaddüň hemān Ŧūbāya beňzer
O müjgān tįre ķaşuň yaya beňzer

505

Daħi hem gözlerin şehlāya beňzer
Yaňaġun rengi666 ancaķ nūra beňzer

506

Ķalem barmaķların seĥĥāra beňzer
Daħi ŧırnaķların sįm-pāre beňzer667

507

Kelāmuň sükkerį ĥelvāya beňzer
Hem aġzınuň yarı ĥelvāya beňzer668

508

Tebessüm eyleseň śan berķ urupdur
Dişüň ĥaķķā ki Zühre669 yıldızıdur

509

Ķalem barmaķların hem lā-nažįr şāh
Budur güneş budur yıldız budur māh

510

Zelįħā bu gūne minnet iderdi
Laŧįf-āne recā śoĥbet iderdi

B 16 a
511
Gāhį aġlar gāhį daħi gülerdi
Görenlerin hemān baġrın delerdi

665

yā güneşsin ki / güneş misin kim B
rengi / ħāli B
667
Bu beytin 2. mısrası A’da yoktur
668
Bu meytin 1. mısrası A’da yoktur
669
Zühre / Zehrāy B
666
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512

Vücūdı yanar idi śanki külħān
Şeb-i rūz670 rāĥat olmaz idi bir ān

513

Yūsuf ider ĥakįmāne cevābı
İderdi redd671 döker672 āteşe ābı

A 17 a
514
Dir idi gördügüň bu ķadd-i Ŧūbā
Bozılur şekli bir gün673 yā Zelįħā
515

Yüzim bedr-aya teşbįh674 eyledüň sen
Girür buluŧa675 çıķmaz göresin sen

516

Bu gözlerime kim şehlā diyüpsin
Yılan Ǿaķreb ġıdāsıdur görüpsin676

517

Bu sįm gerdān yaňaķlarım ey cān
Ķarıncalar yuvası677 ola mihmān

518

Döner devrān giderüz bu aradan
Vefā virmez kelāmuň678 açma679 yāda

519

Baňa zindān eĥabdur bu śafādan
Gel inśāf it beni ķurtar cefādan

670

şeb-i rūz / ĥālinde A
iderdi redd / ider reddi B
672
döker / töker B
673
bir gün / bilgil B
674
teşbįh / teşbih B
675
buluŧa / bu laĥda A
676
görüpsin / görürsin B
677
yuvası / Yūsufı B
678
kelāmuň / zübānuň B
679
açma / acma B
671
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ĶāfiyeĶāfiye-i Dāl
MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün
520

Gel ey dünyāya ġarrā olan yorulma bundan alma dād
Naśįb-i sitem-i ķātildür alan680 idiser681 feryād

521

Göňül virme bu seĥĥāra bilüň682 baġlama mekkāra
Ŧolaşma dār-ı deryāda683 olursın śoňucı berbād

522

Bu bir ħāndur ķonaķ virmez kimesne sırrına irmez
Derin deryā amān virmez girenler olmaya āzād

523

Çü fānįdür daħi ehl-i fenādur umma bunlardan684
Vefā ey yār-ı ġārım esmesün üstüňe kim bil bād685

524

İşitmedüň mi Mecnūn göňül virdi çü Leylāya
Helāk-ender-helāk oldı ebed bulmadı bir gün dād

525

Zelįħā baġladı göňlin Yūsufa buldı śoňsız derd686
Beķāsı olmadı yine neler çekdi Şįrįn Ferhād

526

Zelįħā cebr-i ķahrıla görür vaśl-ı murād olmaz
Recā meydānına śaldı döşekler getürüp mehhād

527

Hemān bir dürlü virmedi viśālin687 Yūsuf el çekdi
Zelįħā nā-ümįd oldı yanar baġrı ider feryād

680

hem alan / alan B
idiser / śonı ider A
682
bilüň / belin B
683
dār-ı deryāda / dāra deyyāra B
684
umma bunlardan / ammā bunlar B
685
kim bil bād / ĥüzn-i tāb B
686
śonsız derd / śoň leźźāt B
687
viśālin / yaķasın B
681
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528

Ķurar bir ĥįle-i ekber ki śayd ide anı dil-ber
Baňa münķād olur hem dir olur daħi bir ulu ad

529
Alur Mıśrį ǾAzįz adın virür tenhā recā eyler
A 17 b Benüm adumı688 dūn itdi Yūsuf ķuluň ebed ābād689
16 b
530
Bütün şehirde690 destān oldı Ǿayb oldı Zelįħāya
Şeb-i rūz Ǿabd-i KenǾānuň elinden āh ile691 feryād
531

Dilerem aduňa692 aśla ġubār gelmeye ey şāhum693
Esirgeme beni ŧut vir kim boynumı ura694 cellād

532

Veyāħūd695 Yūsufı zindāna ķoy kim yata bir696 müddet
Kesildükde ķamu sāz ü söz çıķarup eylegil āzād697

533

Ķabāĥatde ķala Yūsuf cihānda bir ulu adı
Benüm bu derdime çāre budur gel eylegil imdād

534

Hemān-dem ittifāķ üzre atup bedr-ayı zindāna
Zelįħā ġāyet incindi velākin žāhiren dil-şād698

535

Ķaranlıķ idi zindānuň içi nūrıla ŧolmışdı699
Hemān700 bāġ-ı cinān oldı irişdi çün Yūsuf şeh-zād

688

adumı / adımı A
ābād / berbād A
690
şehirde / şehr içre B
691
ile / ider B
692
aduňa / adı baňa B
693
şāhum / şehā A
694
ura / ur B
695
veyāħūd / yāħūd A
696
bir / biraz A
697
āzād / evlād A
698
žāhiren dil-şād / žāhir oldı şād A
699
ŧolmışdı / ŧoldı A
700
hemān / hemįn B
689
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536

Oturur bir bölük insān görür ġam-nāk idi bunlar
Śorar ĥālin bularuň701 dir bize702 virdi bunı ol Hād703

537

Didiler ehl-i zindānlar ne ħūb kişisin ey cānā
Seni muĥsinler ehlinden görürüz ey ey yüzi şimşād

538

Didi Rabbüm benüm birdür şerįki hem nažįri yoķ
Daħi KenǾānįyem İsrāǿilį İbrāhįmį704 ecdād

539

Baňa virdi İlāhum705 niǾmet-i Ǿužmā-yı baǾįd hem
Daħi taǾbįr-i rüǿyāyı706 baňa virmişdi ol707 Cevvād708
ĶāfiyeĶāfiye-i Mįm
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün

540

Çün Yūsuf zindāna girdi geçdi üç gün ey hümām709
Geldi iki kişi daħi buldılar bedr-i tamām

541

Biri ħabbāz idi ħūnlar bişürür710 virür Ǿaceb
Biri sāķį kim śunar āb-ı zülāli bį-ķıyām711

542

Rūz-ı şeb ħiźmet iderler şol712 Melik Reyyāna heb713
Ayrı olmaz laĥžaca bunlar714 degişmezler maķām

701

bularuň / bunlaruň A
dir bize / bize dir A
703
ol Hād / Hād A
704
İbrāhįmį / İbrāhįm A
705
İlāhum / İlāhım A
706
rüǿyāyı / rüǿyātı A
707
virmişdi ol / virür ger idüp A
708
Cevvād: çok cömert, cömertliğinde sınır olmayan
709
hümām / tamām A
710
bişürür / zinnetin B
711
bį-ķıyām / rūz-ı ķıyām B
712
iderler şol / ider bunlar A
713
Reyyāna heb / Reyyānile A
702
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543

Rūzigār Ǿaks ursa esdi düşdi velvele
Durdı bir ŧāǿife sırran tā göreler intiķām715

544

Virdiler ĥisābsız māl-ı bįǾaded rişvet ile
Tā ki aġu vireler sāķį ve ħabbāz Ǿan merām716

545

BaǾżılar dir ķayśer-i Rūm elçi gönderür717 be-nām
Virdi Mıśra gezdi dervįş-āne ŧutmadı ķıyām718

A 18 a
546
Bir Ǿacūze Ǿavrete719 śoňucı oldı āşinā
Sırrın aňa virdi720 doyurdı gördi işin tamām
547

Ŧāyesiydi721 sāķįnüň getürdi virdi mālı bol
Daħi ħabbāza adayup milk-i Mıśrı ol şām

548

Geldi Ķayśer elçisi vaǾde zamānı gözedür
Sākį ħabbāz ile ŧāye reǿy idüp andan žulām

B 17 a
549
Didi śākį ben aňa722 içürmezem zehr-i723 şedįd
Zįrā ikrām ile buldum Ǿizz ü nuśret724 faħr-ı tām
550

714

Didi ħabbāz ben aňa aġu virem ola helāk
Dime illā kimseye bu sözi ŧuymasun ħāś (u) Ǿām725

laĥžaca bunlar / laĥža bunlar hem A
Bu beyit A’da yoktur.
716
Bu beyit A’da yoktur.
717
elçi gönderür / gönderüp elçi B
718
ķıyām / maķām A
719
Ǿavrata / Ǿavrete oldı A
720
virdi / virdi fi’l-ĥāl A
721
ŧāyesiydi / dayesiydi B
722
ben aňa / ben A
723
zehr-i / zehre-i A
724
Ǿizz ü nuśret / Ǿizz ü rifǾat B
725
sözi ŧuymasun ħāś (u) Ǿām / sırrı illā dursun bu ħıyām B
715
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551

Sözi bir itdi726 bular ayrı olup dāyeden727 uş
Virdi dāye sırrı fi’l-ĥāl buldı çün halvet maķām

552

Geldi mesmūm ħubzıla ħabbāz ŧurur728 ķarşusına
Daħi sāķį śu ile çün irdi ol729 vaķt-i ŧaǾām

553

Dir Melik yā sāķį iç şol śuyı kim kāsededür
Kim bu gün baňa gerekmez ne şarāb ve ne ŧaǾām

554

Der-Ǿaķab lebbeyk diyüp śuyı içer sāķį hemįn730
Döndi ħabbāza bu deňlü daħi bildirdi kelām
Meŝnev
Meŝnevį
ŝnevį
MefāǾįlün MefāǾįlün FeǾūlün

555

Hemān ħabbāz işitdi731 çün bu sırrı
Vücūdı ditredi yaş ŧoldı gözi732

556

Didi ey pādişāhım733 ben bu ĥāle
Nice düşdüm ulaşdum bu maķāle

557

Beni azdurdı sāķį ŧāye734 ile
Ulaşdum mekr ü āle ŧāye735 ile

726

itdi / idüp B
Kelimenin imlâsında tutarsızlık söz konusudur.
728
ŧurur / durur B
729
ol / şol B
730
śuyı içer sāķį hemįn / içer śuyı B
731
işitdi / işidi B
732
2. mısra A’da şöyledir: İdüben Rabbine Ǿarż-ı ĥāli
733
pādişāhım / bādişāhım B
734
ŧāye / dāye B
735
ŧāye / dāye B
727

- 127 -

Kıssa-i Yûsuf u Zelîhâ

558

Beni öldürme Ǿafv eyle kerem it
Esirge cānumı bu dem kerem it

559

Melik ķatl itmedi anda birisin
Getürüp atdı zindāna ikisin

560

Varup Yūsufa hem-rāh oldı bunlar
Girüp zindāna āgāh oldı bunlar

561

Śorar maĥbūslaruň ĥālini Yūsuf
İder anlar içün dürlü teǿessüf

A 18 b
562
Bular aślı(y)la śordı anı bildi
Ne töhmetle736 Yūsuf zindāna girdi
563

Anı medĥ eyledi hem ehl-i zindān
Didi baǾżı ĥaśālın737 ehl-i zindān

564

Didi ger daħi738 rüǿyā taǾbįrini739
Muŧābıķ taǾbįrinüň740 geldügini

565

Geçer bir ķaç gice gün bu arada
İrişdi yetdi vaǾde mācerāda

566

Görür rüǿyāda ħabbāz kim ŧabaķlar
ŦaǾām ŧolu dutar başda ŧabaķlar

567

Uçar ķuşlar başı üzre hemān-dem
ŦaǾām yiyüp iderler cāna merhem

736

töhmet / tehmet B
ħaśālın / ħayālin A (B’de ħıśāl kelimesi ħaśāl olarak harekelenmiştir.)
738
didi ger daħi / didiler baǾżı A
739
taǾbįrini / taǾbirini B
740
taǾbįrinüň / taǾbirinüň B
737
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568

Görür sāķį daħi rüǿyāda ey cān
Üzüm śıķar bāġ içre der-bān

569

Gelürler bir araya bu iki er
Biri söyler biri hem741 daħi diňler

B 17 b
570
Didi ħabbāz benüm742 gördügimi sen
Yūsufa di kim743 anı görmişem ben
571

Senüň gördügüni hem ben diyeyüm744
Anı ben gördüm aňa söyleyeyüm 745

572

Görelüm ayurır mı746 düşleri ol
Virür mi śāĥibine her düşi ol

573

Hem andan śoňra taǾbįr ide anı
İderse Ǿalį ola ad u şānı747

574

İdelüm biz buňa bu imtiĥānı
Görelüm nice taǾbįr ider748 anı

575

Gelüben śordı her biri hemān-dem
O ġayruň gördügüni749 bil dem-ā-dem

576

Gelür sāķį görürdüm dir düşümde750
Ŧabaķlar ekmek ile var başumda

741

biri hem / biri B
benüm / kim B
743
Yūsufa di kim / Yūsuf didi ki B
744
diyeyüm / diyeyim B
745
/ ben gördüm aňa söyleyeyüm / sen gördüň aňa söyledeyim B
746
ayurır mı / ayru ider mi A
747
adı u şānı / adı şānı B
748
ide / ider B
749
gördügüni / gördügini B
750
düşümde / dişümde A
742
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577

Didi bu düş751 senüň degil bunuňdur
Anuň diyecegi düş hem senüňdür

578

Çü śordılar bular her biri başķa
Yūsuf ŧuydı birinüň işi başķa

A 18 b
579
Yūsufuň Ǿādeti idi her dem
Ķaçan bir düşi752 ŧuysa753 ħüznile ġam754
580

Hemān ġayrı kelāma dil ururdı
Ķoyup taǾbįri755 anı ħod bilürdi

581

Didi gelüň756 size ben ne diyeyim
Bu taǾbįre ķıyās757 ben ne diyeyim

582

Gelicek758 yiyecek ne diyeyim
Nedür adı anuň ne diyeyim

583

Didiler ki bu degil illā kāhįn
Sözidür759 söyler anı niçe kāhįn

584

Didi Rabbüm baňa bildürdügünden760
ǾAŧāsı enbiyāya virdügünden761

585

Berįyem şirk idüp büte762 ŧapandan
Ŧarįķ-i Ĥak hidāyetden śapandan

751

düşümde / dişümde A
düşi / düş A
753
ŧuysa / duysa B
754
ġam / ol ġam A
755
taǾbįri / taǾbįr A
756
gelüň / gelün B
757
bu taǾbįre ķıyās / nedür anuň adı A
758
gelicek / gelecek B
759
sözidür / söz eyler A
760
bildürdüginden / bildürdügünden A
761
virdüginden / virdügünden A
762
büte / puta A
752
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586

Ĥanįfem millet-i YaǾķūbį her ĥāl
Hem İsĥāķ ile İbrāhįmį 763 der-ĥāl

587

Bu sözlerden ġaraż bu idi ey cān
Getüreler ulu Yezdāna įmān

B18 a
588

Görür Yūsuf biri inśāfa gelmez
Yaķįn dįn niǾmet-i ālāfa gelmez

589

Hemān taǾbįr idüp rüǿyāyı ol ān764
Biri mesrūr biri ķalmışdı ħüsrān765

590

Bu ħabbāz didi çıķup aśılısar
Anuň766 beynin gelüp ķuşlar çekiser

591

Neden tebdįl iderdiňüz bu düşi767
Üzüm śıķar degil ħabbāzuň işi

592

Bunuň düşi768 başuňa alma sāķi
Üzüm śıķar idüň düşünde769 sāķį

593

Didiler baǾżılar herkes ne gördi
Anı didi gelüp taǾbįri770 śordı

594

Didi hem baǾżılar görmedi kimse
Bu düşüň771 hįç birin görmedi kimse

763

İbrāhįmi / İbrāhim A
ol ān / ey cān A
765
ħüsrān / ĥayrān A
766
anuň / senüň A
767
düşi / dişi A
768
düşi / dişin A
769
düşünde / dişinde A
770
taǾbįri / taǾbįrini A
771
düşüň / dişin A
764
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595

Velākin tecribe iderler anı
Çü dir idi Yūsuf772 dürlü maǾānį

A 19 b
596
Hemān her ĥāl773 idüp rüǿyāyı taǾbįr
Muķadder774 ĥükmi ķıldı itdi tedbįr
597

Bu gün yarın bu ħabbāzı aśarlar
Seni ey sāķį hem āzād iderler

598

Melik Reyyān seni āzād idiser
Ķadįm-i ħiźmetüň ele giriser

599

Senüň ķatuňda775 vardur bir dilegüm776
Gerekdür kim idesin bu dilegüm777

600

Melik ķatında778 gāh gāh beni źikr it
Unutma beni źikr eyle 779kerem it

601

Didiler yā Yūsuf seni ziyāde
Severüz cānımuzdan pek780 ziyāde

602

Bu düşlerüň781 birin görmedük biz
Velākin tecribe itdük seni782 biz

603

Didi Yūsuf beni sevmek ebed hįç
Baňa sevgü ebed fāl olmayor hįç

772

dir idi Yūsuf / dir Yūsuf daħi A
ĥāl / ĥālde A
774
muķadder / muķaddem A
775
ķātuňda / ķatında B
776
dilegüm / dilegim B
777
dilegüm / dilegim B
778
ķatında / yanında B
779
eyle / it hem B
780
pek / bek B
781
düşlerün / dişlerüň A
782
seni / saňa B
773
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604

Babam sevdi beni783 ķuyuya düşdim784
Zelįħā sevdi hem zindāna düşdim785

605

Bu taǾbįr786 gibi bu rüǿyā olısar
Bu ĥükmi böylece Allāh ķılısar

606

Hemān śalb oldı biri çıķdı biri
Melik Reyyāna sāķį oldı biri

607

Bu kez Cebrāǿįli zindān içinde
Görür Yūsuf o dem zindān içinde

608

Didi yā Cebrāǿįl bu gūne n’oldı787
Seni bu ħāŧįler içinde gördi

609

Didi geldim saňa gönderdi788 Allāh
Ki kim ħalķ itdi seni didi Allāh

B 18 b
610
Sevindüren789 seni YaǾķūba kimdür
Didi Allāh kim ol muŧlaķ Ĥakįmdür790
611

Ķuyuya kimdür endüren791 çıķaran
Zelįħāya seni kim ķıldı yārān

612

Bu zindāna seni kim daħi ķoydı
Bu rüǿyā taǾbįrin ögretdi virdi

783

babam sevdi beni / beni sevdi babam B
düşdim / düşdüm B
785
düşdim / düşdüm B
786
taǾbįr / taǾbįri B
787
bu gūne n’oldı / bu kez ne oldı B
788
gönderdi / göndürdü B
789
sevündüren / sevdüren A
790
Ĥakįmdür / Ĥākimdür A
791
kimdür endüren / endüren śoňra A
784
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A 20 a Didi Yūsuf İlāhımdur penāhım
613
Hemān arż u semāda pādişāhım
614

Didi kim yā neden nisyāna düşdüň
Hemān sehv ü ħaŧā nālāna düşdüň

615

Melikden ķıldun istimdād nedendür
Diledüň sāķįden imdād nedendür

616

Senüň ħabs olduġun çü beş yıl oldı
Bu źelle çünki senden śādır oldı

617

Yatursın792 yedi yıl daħi burada
Gelür geçer sene793 mācerādan

618

Didi Yūsuf semiǾnā ve eŧaǾnā794
Ħudāmuň emrine her dem795 eŧaǾnā796

619

Ķalur zindānda andan-śoňra ey cān
Yedi yıl bekler ol zindānda797 mihmān

620

Pes evvel śoňra yedi yatdı Yūsuf
On iki yıl çeker ĥüzn-i teǿessüf

792

yatursın / yaturdın B
sene hem / sene B
794
İşittik ve itaat ettik.
795
her dem / dem B
796
İtaat ettik.
797
zindānda / zindānı B
793
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KāfiyeKāfiye-i Vāv
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün
621

Çünki Yūsuf ŧutdı zindānda ķarār ey māh-rū
Geldi yetdi vaǾde(-i) Yezdān798 çıķa andangirü

622

Bir gice yatur Melik Reyyān799 görür rüǿyā Ǿaceb
Teǿvįlinden Ǿāciz oldı Mıśr (u) Şām ehli ķamu

623

Bir ulu deryā kenārında görür ol şāh özin
Çıķdı deryādan yedi śıġır semüz800 ġāyet ŧuru

624

Geldi ardınca yedi śıġır daħi mehzūl ķatı
Şöyle kim ŧāķatları yoķ yürümege801 ey ulu

625

Yutdı şol mehzūl802 śıġırlar ķaldı sįmān803 lā-nişān
Gālib oldı mehzūl804 ancaķ ķalmadı hįç reng ü bū

626

Hem görür kim805 yedi dāne sünbül buġda806 yeşil
Kim henüz dānesi bellü oldı diňle ey Ǿamū

627

Daħi bundan ġayrı yedi ķurı sünbül gördi dįr
Kim olup vaķt-i ĥaśādı dāneleri ķubķuru

798

Yezdān / Yezdānį B
Reyyān / rüǿyā A
800
śıġır semüz / ulu śıġır A
801
yürümege / yürimege A
802
mehzūl / mehzül B
803
sįmān / simān B
804
mehzūl / mehzül B
805
kim / daħi A
806
dāne sünbül buġda / sünbüli buġday başı A
799
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628

Ġālib807 olmış ķurı sünbül bellüsüz808 oldı yeşil
Ķalmadı hįç śūret-i dāne çü809 maĥv oldı ķamu

629

Çün bu rüǿyāyı görüp Reyyān uyanur uyķudan
ǾAķlını cemǾ eyledi fikr810 eyledi ŧurdı örü

630

Getürüp kāhinleri cemǾ eyledi rāhibleri
Hem müneccimleri der-ħalvet idüp811 aldı berü

B 19 a
631
Didi sizden isterem bu gördügüm düş812 taǾbįrin
Viresiz bir bir cevābın ayırasız mū-be-mū
632

Geldi cemǾ oldı ķamusı813 beźl idüp ķudretlerin
Kimse iķdām itmeyüben ŧurdılar cümle girü

633

Bilmedi biri bu rüǿyā taǾbįrini hįç dimedi814
El çeküp maĥzūn oturup815 baķışuban rū-be-rū

634

Didiler kim ne cevāb eyleyelim816 rüyāna biz
Ĥasret ü ħüsrānda ķaldı n’idelüm bu gün ķamu

635

Reǿyi itdiler817 bular geldi oturdı cümle heb
Bir aġızdan didiler mümkün degildür ey ulu

807

ġālib / ġālįb B
bellüsüz / bellüsiz B
809
çü / ve B
810
fikr / fekr B
811
der-ħalvet idüp / ħalvet eyleyüp A
812
düş / diş A
813
ķamusı / ķamu heb A
814
dimedi / itmedi A
815
maĥzūn oturup / cümle bir uġurdan A
816
eyleyelim / eyleyem B
817
itdiler / bir itdi B
808
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636

Kim Melik818 bu düşi819 baş ayaķ ķarışıķ düş820 görür
Ĥāśılı yoķ bu düşüň821 olmaz buňa tedbįr eyü

637

Bir śabį meclisde ĥāžır idi didi kim bilüň
Ben işütdüm vardurur zindānda bir822 er sevgülü

638

Ġāyeti taǾbįr ider rüǿyāyı teǿvįli laŧįf823
Bu sözi işitdi sāķį durdı yirinden örü

639

Beni gönder didi824 ey şāhım o zindāna varam
Teǿvįlini rüǿyānuň825 getürem saňa826 mū-be-mū

640

Zįrā bundan aķdem anı tecribe itdüm yaķįň
Ķulı reǿyine muŧābıķ miŝli yoķ gökcek ħulū827

641

Hem baňa tenbih idüp źikr it beni unutmaġıl828
Yedi yıl oldı benüm ħāŧırıma gelmedi u829

642

Der-sāǾat var didi Reyyān ŧurma yanımda bir ān
Tā bu rüǿyā taǾbįrin getürmedin ŧurma girü

643

Geldi sāķį çünki zindān830 ķapusına831 irişüb
Didi yā Yūsuf śadāķat tācı başuňda eyü

818

melik / bilüň B
düşi / dişi A
820
düş / diş A
821
düşüň / dişüň A
822
bir / bu A
823
1. mısra B’de şöyledir: Bir laŧįf taǾbįri var rüǿyāda teǿvįli ĥasen
824
beni gönder didi / ĥasen beni gönder didi B
825
teǿvįlini rüǿyānuň / teǾvįl-i rüǿyāyı A
826
getürem saňa / saňa getürem B
827
Tatlı, güzel anlamındaki ħulv kelimesinin sonundaki vav harfi kafiye gereği ū
olarak yazılmıştır.
828
beni unutmaġıl / unutma dir B
829
O zamiri kafiye ve yöresel ifade gereği u şeklinde yazılmıştır.
830
Zindān kelimesi B’de zendān olarak harekelenmiştir.
831
ķapusına / ķabusına B
819
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644

Bunca rüǿyā taǾbįrinde hįç ħilāfuň olmadı
Heb muŧābıķ geldi çıķdı niǾmet oldı saňa bu832

645

Şimdi bir rüǿyā görür Reyyān eśǾab ķatı
ǾĀciz oldı Mıśır ehli dāl olup ķaddi ķamu

A 21 a
646
Vir ħaber yeddi aruķ yeddi semüz śıġır yiye
Yeddi yaş sünbüle ġālib ola833 hem yeddi ķuru
647

Ne ola taǾbįri anuň834 isterüz senden anı
Vir ħaber bundan bize şānuň ola biň baħtlu835

648

Başladı sükker kelāmın836 Yūsuf ol dem bį-ķarār
Diňledi anı837 ķamusı ġuśśadan oldı berü

Meŝnev
Meŝnevį
ŝnevį
MefāǾįlün MefāǾįlün FeǾūlün
649

Didi şol gördügi Melik śıġırı
Semüz hem sünbüli ħađrā yeşili

650

Bular niǾmetdür838 aňla cevābı
Yedi yıl Ĥaķ idiser fetĥ-i bābı

651

Gerekdür kim bu yeddi yıl içinde
Toħum839 eküp śaçasız yir içinde

832

saňa bu / saňa B
ola / olsa B
834
taǾbįri anuň / teǿvįli bunuň A
835
şānuň ola bek / şānıňa yüz biň A
836
kelāmın / kelāmıň B
837
anı / bildi A
838
hem niǾmetdür aňla / niǾmetdürür gele A
839
ŧoħum / ŧoķum B
833
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B 19 b Bu yeddi yıl içinde bula sālim
652
Ŧola niǾmetile Ǿālem ola840 sālim
653

Üzüm süd yaġ bal mıśır ŧolısar841
Pes andan śoňra yeddi yıl olısar842

654

Ķamu eŧrāfda ĥabbe bitmeye hįç
Bu Mıśra gelmez ādem ķalmaya hįç

655

Ki śıġır daħi aruķ ķurı843 sünbül
Yeddi yıl bitmeye hįç dāne sünbül

656

Yiyeler mā-teķaddem śoňra ey cān
Ekin ekmeyen ol gün ķala ħayrān

657

Budur teǿvįli Allāhu aǾlem
Bilür sırrıla cehri oldur aǾlem

658

Ħaber virdi844 gelüp o demde sāķį
Ne işitdi ise ķara ve aķı

659

Melik didi çıķaruň anı 845 fi’l-ĥāl
Degildür lāyıķ ol zindāna der-ĥāl

660

Çü vardur Ǿilm-i ĥikmetler dilinde
Sezā degil yata zindān içinde846

661

Getürüň anı yanıma göreyim
Şeb (ü) rūz yanıma hem-dem ideyim847

840

Ǿālem ola / ola B
1. mısra A’da şöyledir: Üzim yaġ u bal Mıśra ŧolısar
842
olısar / ne olısar A
843
ķurı / ķuru A
844
virdi / virüp A
845
didi çıķaruň anı / Reyyān çıķaruň B
846
içinde / dibinde B
847
ideyim / ķılayım A
841
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A 21 b Münādįler gelüp itdi nidāyı
662
Ki yā Yūsuf bu dem bulduň Ǿaŧāyı
663

Melik Reyyān seni āzād idüpdür
Seni Ǿālemlere hem-rāh idüpdür

664

Gel imdi çıķ seni alup gidelüm
Saňa taǾžįm ki şāh-āne848 idelüm

665.

İdelüm śoĥbet-i devrānı ey cān
Ki bilsün ķadrüň ehl-i Mıśrı yeksān

666

Yūsuf ol-dem idindi bir taśavvur
ǾAķıllar ķaldı Ǿāciz ey yüzi nūr

667

Ķodı ķalbinde dem849 bundan çıķarsam
Varup şāh ile śohbet ben ķılarsam

668

Aramaz şāyed ol şāh töhmetümi
Ki tenziye itme bu kendözümi

669

Ebed ķalam bu nām ile850 cihānda
Gerekmez baňa çıķmaķ bu zamānda

670

Yūsuf dir dön girü var şāh emįne
Benüm aĥvālimi bildür ķatına

671

Getürüp851 ķarşusına śorsun852 imdi
Şu ķırķ ħātūn kişiden beni şimdi

848

ki şāh-āne / şāh-āne biz B
dem / ben B
850
bu nām ile / bunda nām içre A
851
getürüp / getürsün B
852
śorsun / śorsın A
849

- 140 -

Yrd. Doç. Dr. Muhammet KUZUBAŞ

B 20 a Şular kim kesdiler barmaġlarını853
672
Aķıdup ķollarınıň854 ķanlarını
673

Benüm var mıdur anda hįç günāhum
Her işlerde Ħudāvendüm penāhum

674

Sebeb ne her biri kesdi elini
Boyatdı ķan ile nāzük855 ķolını

675

Neye uġraduķ856 anlar ile ol-dem
Gözümden857 yaş yirine aķdı çün dem858

676

Hemān bildürdiler Reyyāna ol ĥāl
Bu söz taķrįrlerini cümle fi’l-ĥāl

677

Olupdur āşinā zindāna859 Yūsuf
Çıķar degil bugün meydāna860 Yūsuf

678

Ķuśūrın ŧuymayınca cümle Ǿālem
Bu naķşı bilmeyince cinn ü ādem

A 22 a
679
İşitdi çün Melik bu sözi ey cān
Hemān yaş ile ŧoldı861 gözleri ķan
680

Getürdi şol ħātūnları ĥużūra
Zelįħā ile geldiler ĥużūra

853

barmaġlarını / barmaķlarını B
ķollarınıň / ķollarının B
855
nāzük / buŧın B
856
uġraduķ / anlarıla A
857
gözümden / gözimden B
858
aķdı çün dem / aķdıdem B
859
zindāna / zindānda A
860
meydāna / zindānda A
861
ŧoldı / doldı B
854
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ĶāfiyeĶāfiye-i Nūn MeǾa
MeǾa Yā
Yā
MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün
681

Döndi Melik itdi suǿāl ħātūnlar itdi ķįl ü ķāl
Her biri ķaldı lā-mecāl setr idemez vebālini

682

Baķışdı bunlar yüz-be-yüz terler862 bu kez aķdı henüz
Meclisleri oldı temüz863 yāy itdi cümle dālını

683

Didi Melik size Yūsuf Ǿunf itdi mi güç itdi mi
Yoķsa864 recā mevc itdi mi ķopardı mı gül dalını

684

Dikdi bunlar865 heb gözlerin çökdi866 ķamusı dizlerin
Yitürdi diller sözlerin duydı Zelįħā ĥālini

685

Geldi Zelįħā ilerü baķdı o şāha rū-be-rū
Didi ben itdüm yalvaru Yūsufa didi ķālini

686

Ben oldum aňa867 āşinā ķıldım868 fidā cān yolına
Ĥālā esįrem ben aňa Ĥaķ žāhir itdi ĥālini

687

Çün bilindi ĥįlesi869 şād oldı ħātūn meclisi870
İtdi şehādet cümlesi mekr-i Zelįħā ālini871

862

terler / derler B
temüz / temiz B
864
yoķsa / yoħsa B
865
dikdi bunlar / ki dikdiler A
866
çökdi / coķdı B
867
oldum aňa / aňa oldum B
868
ķıldım / ķıldum B
869
ĥįlesi / ĥalesi B
870
meclisi / cümlesi A
871
ālini / ĥālini B
863
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688

Ĥāşā didiler görmedük872 Yūsufda ĥįle ŧuymaduķ873
Cümle iǾānet eyledük dökdi Zelįħā mālını

689

Cümle didiler bir aġız ey pādişāhımuz ǾAzįz
Oldı Yūsuf bāy ile gedā unutdı heb māh u sālını874

690

Dellālar itdiler nidā Mıśr içi oldı pür-śadā
CemǾ oldı cümle derc derc śaĥrā giyindi alını875

B 20 b
691
Ŧonandı876 heb al u yeşil ķaldı taĥayyürde877 çü Nįl
AǾlā ve ednā anda bil giydi pālās u şālını
692

Maĥşer miŝāli geldiler ālāy ālāy oturdılar
Diňlediler oķudılar878 Yūsufuň Ǿarż-ı ĥālini

ĶāfiyeĶāfiye-i Tā MeǾa
MeǾa Yā
Yā
A 22 b FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün
693

Diňle imdi ey dilā ider senüňle śoĥbeti
Vir elüň879 śunam saňa kāfūr-ı misk şerbeti880

872

görmedük / görmeduķ B
ŧuymaduķ / duymaduķ B
874
690 ve 691. beyitlerin mısraları, iki nüshada karışmıştır. Ancak B’deki beyitler
manaya daha uygundur. Bu beyit A’da şöyledir:
873

875

876

Dellālar itdiler nidā Mıśr içi oldı pür-śadā
CemǾ oldı bay ile gedā unutdı heb māh (u) sālını

Bu beyit A’da şöyledir:

ǾIyd oldı geldi fevc fevc eşref yıġıldı mevc mevc
CemǾ oldı ālāy derc derc śaĥrālar giydi alını

ŧonandı / donandı B
taĥayyürde / tecerrüde A
878
oķıdılar / oķurdılar A
879
elüň / elin B
880
şerbeti / ġurbeti A
877
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694

Diyeyim saňa bu dem sükker kelāmı881 ey Ǿazįz
Diňleriseň aňlarısaň bekleriseň nevbeti

695

Çün Zelįħā ĥāli882 şāyiǾ oldı cümle Ǿāleme
Heb Ǿaķıllar ķāśır oldı883 böyle oldı ķasķatı

696

Heb884 güneşden ārį Yūsuf olduġın ŧuydı885 ķamu
Adı kesildi Zelįħānuň işi bitdi886 ķatı

697

İtdi fermān Melik Reyyān kim olsun heb süvār887
Hem ŧonanmalar888 idüp gitdi Yūsuf çün ġurbeti889

698

Getürüp Mıśır ǾAzįzi890 didi yā Ķıŧfįr bu gün
Vir baňa Yūsuf ķuluň virem ziyāde ķıymeti

699

Der-saǾādet aldı anı virdi metāǾ (u) mālı çoķ891
Hem daħi āzād idüben buldı Ǿizz ü892 devleti

700

Yürüdi ehl-i Mıśr zindāna cümle fevc fevc
Remz bildi cümlesi hem buldı eşrāf893 heybeti

701

Gel didiler yā Yūsuf çıķ imdi zindāndan bugün
Hįç sezā degil iken çekdüň bu deňlü zaĥmeti

881

kelāmı / kelāmın A
Zelįħā ĥāli / Yūsuf ĥāli Zelįħā A
883
oldı cümle / oldı A
884
heb / hep B
885
ŧuydı / duydı B
886
bitdi / gitdi A
887
Melik Reyyān kim olsun heb süvār / Melik olsun süvār heb nāmdār A
888
ŧonanmalar / donanmalar B
889
ġurbeti / azįz B
890
ǾAzįzi / ǾAzįz A
891
çoķ / bol B
892
Ǿizz ü / Ǿizz-i B
893
eşrāf / eşref A
882
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702

El getürüp bir duǾā itdi Yūsuf ol demde bil
İşidenler aġladı894 siyl oldı gözler ĥayreti

703

Hem vidāǾ itdi o zindan ehli(y)le cümle ķamu
Daħi zindān ķapusına çıķdı yazdı bir biti

704

Yazdı895 aĥyāda olanlaruň bu zindān ķabridür
İmtiĥāndur aśdıķāya hem Ǿadūya nekbeti

705

Yūsufuň çekdiler altına bir at ġāyet Ǿazįz
Dār u deyyārda896 bulunmaz idi anuň ķıymeti

706

Bindi şāh-āne897 Yūsuf aġyār teǿessüf eyledi
Śaġ u898 śoldan śarıluban899 heb yitürdi ŧāķati

707

Heb rikābına anuň yüz sürdi ķul olmaķ diler
Gitdi incinürdi ġāyet dāla döndü ķāmeti

708

Śanki ħurşįd parladı900 lemmāǾ901 idüben Ǿāleme
Bulmadı yol cümle azdı göz ķamaşdı bek ķatı902

709
Bir niķāb almışdı baġlar setr idüp yüzin gözin
21 a
Tevĥįd ile źikr iderdi hem recāyı minneti
A 23 a
710
Getürüp bedr-ayı fi’l-ĥāl şāha teslįm903 itdiler
TaǾžim-āne örü ŧurdı904 şāh utandı key ķatı
894

aġladılar A
yazdı / bizden A
896
deyyārda / deyyāra B
897
şāhāne Yūsuf / Yūsuf A
898
śaġ u / śaġ B
899
śarıluban / cāriyeler śarıluban A
900
parladı / barladı B
901
lemmāǾ / lemǾ A
902
göz ķamaşdı bek ķatı / hem ķamaşdı göz ķatı B. Bu beyit B’de 705. beyitten
öncedir.
903
teslįm / teslim A
904
örü ŧurdı / örü durdı B
895
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711

Çün ķapuya905 geldi Mālik didi ĥasbį yā İlāhį
Her umūrda906 senden isterem ħayırlu907 raĥmeti

712

ǾArabį virdi selām908 Ǿİmrānį medĥ itdi daħi
Dir Melik bu iki dili bilmezem ne ĥikmeti

713

Didi Yūsuf bu selām Ǿemmim lisānıdur benüm
Hem atam Ǿİmrānį ile buldı geldi şöhreti

714

Dir Veheb909 yetmiş iki dili bilürdi ol Melik
Bu iki dilde yoġıdı aślā śunǾı ŧāķatı

715

Yetmiş iki dili didi heb Yūsuf virdi cevāb910
Didi yā911 Yūsuf Ǿacebdür himmetüň Ǿālį ķatı

716

Didi gel otur emįn ol hem sarāyımda mekįn
Cāh-ı manśıb912 saňa lāyıķdur yaraşur şevketi

717

Lākin uş913 saňa recām914 vardur dilerem diyesin
Düşimüň taǾbįrini senden işidem ġāyeti

905

ķapuya / ķabuya B
umūrda / umurda B
907
ħayırlu / ĥayırlı B
908
selām / selāmı A
909
dir Veheb / didi heb A
910
heb Yūsuf virdi/ virdi Yūsuf hem A
911
yā / bil A
912
manśıb / manśub B
913
uş / evvel A
914
recām / bir ricām A
906

- 146 -

Yrd. Doç. Dr. Muhammet KUZUBAŞ

Meŝnev
Meŝnevį
ŝnevį
MefāǾįlün MefāǾįlün FeǾūlün
718

Çeküp dizin Yūsuf mercān śaçdı
Hemān dürr-i śadef ķapusın915 açdı

719

Didi gördügi rüǿyāsın916 bir bir
Pes andan śoňra ķıldı anı taǾbįr

720

Didi gördüň semiz śıġırları sen
Be-ġāyet nūrlu dilber bunları sen

721

Bularuň ĥüsni ķıldı seni meftūn
Dil917 oldı anları gördükde Mecnūn

722

Pes andan Nįl śoyunmışdı918 temāmet
Ki ķalmadı hįç anda ķaŧre āb-dest919

723

Yedi śıġır çıķar śu920 balçıġından921
Memesi yoķ çıķar ķan ķasuġundan922

724

Hemān aç ķurt gibi geldi ķamusı
Semüz923 śıġırları yedi ķamusı

725

Derilerin ķıluben pāre pāre
Kemüklerin ķıluben āşikāre

915

ķapusın / ķabusın B
rüǿyāsın / rüǿyāsını A
917
dil / źil B
918
śoyunmışdı / śoġulmuşdı A
919
ābdest- raĥmet B
920
śu / śoň B
921
balçıġından / balcıġından B
922
ķasuġundan / ķasıġından B
923
semüz / semiz A
916
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A 23 b Daħi gördüň yedi ķurd ki bunlar
726
Yeşil sünbüle ġālib oldı bunlar924
727

Daħi gördüň yedi sünbül yeşili
ǾAceb gökcek işit ķāl ile ķįli925

728

Düşüňde hem dir idüň bu ne ĥikmet
Ki dāne bir ħilāf bunlar ne ĥikmet

729

Bunı böyle görürken926 geldi bir yıl
Ķoparur ŧopraġın nār ider ol yıl927

730

Yanar ķara yeşil cümle hemān-dem928
Uyanduň ķorķu ile929 hem sen ol-dem

B 21 b
731
Bunuň taǾbįrini itdüm muķaddem
Saňa benden ħaber degdi muķaddem
732

Melik didi ki yā haźā Ǿacāǿib
İşidürem930 bunı senden ġarāǿib931

733

Buları dimedüm932 iħvāna ey cān
ǾAceb bildüň buları sen kemā-kān

734

Didi şimdi ne dirsin n’ideyim ben
Senüň sözüňden933 aślā çıķmayam ben

924

Bu beyit A’da yoktur.
Bu beyit B’de yoktur.
926
Görürken / gördügün B
927
ol yıl / yıl A
928
hemān-dem / endām B
929
ķorķu ile / ķorķuňıla A
930
işidürem / işitdüm B
931
ġarāǿib / ben ġarāǿib B
932
dimedüm / dimedüň A
933
sözüňden / reǿyünden B
925
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735

Didi ek dāne envāǾ-ı bį-Ǿaded
ǾAlaķlarıla934 cemǾ it cümle bį-ĥad

736

Buları der-ħazįneye çün ķılasın
Gelür ķaĥŧ bir gün irişe 935 göresin

737

Aķa936 dįnār u dirhem dört937 ŧarafdan
Yıġıla ŧaġ gibi māl938 her ŧarafdan

738

Gelen senden ilerü böyle niǾmet
Ebed görmedi kimse böyle devlet

739

Melik didi gerekdür buňa tedbįr
İdiçi939 er ki böyle940 cümle bir bir

740

Benüm şuġlum baňa kāfįdür ancaķ
Bu işler heb saňa şāfįdür ancaķ

741

Yūsuf didi beni sen ķıl ħalįfe
Ħazāǿin yirler üzre sen ħalįfe

742

Ĥāfıžam941 kātibem hem daħi ĥāsib
Bilürem her işi ĥāle942 münāsib

743

Nevāĥidden943 gelenlerüň944 dilini
Bilürem cümlenüň ķāl ü945 ķįlini

934

Ǿalaķlarıla / Ǿalaķlar bile A
bir gün irişe / irişe bir gün B
936
aķa / aķar A
937
dört / hem A
938
māl / al B
939
idiçi / idici B
940
böyle / bile B
941
ĥāfıžam / ĥafįzam A
942
ĥāle / ĥālā A
943
nevāĥidden / nevāĥiden B
944
gelenlerüň / gelen lebiň A
945
ķāl ü / ķālini A
935
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A 24 a Daħi her biri yılda her946 ne ħarcar
744
Benüm Ǿaķlum947 anı bir anda ŧartar
745

Melik Reyyān bunı948 çünkim949 işitdi
Aňa tācıla taħtın teslįm950 itdi

746

Alup951 Yūsuf Mıśır milkin eline
Ķuşanur şimşįrį ŧįġın beline952

747

Ekin ekdürdi ĥabbe dāne ķoymaz
Ne kim var ŧaġ u953 bāġ śaĥrāyı ķo(y)maz

748

Bütün954 ekdürdi niǾmetler yıġıldı
Ŧaġ ŧaş cümle niǾmetlerle ŧoldı

749

Yūsufuň ķadri dün (ü) gün çoġaldı
ŞuǾāǾı Yūsufuň eflāke aġdı

B 22 a ĶāfiyeĶāfiye-i Rā
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün
750

Diňle ey cān bülbül-i gülşeni bāguň saĥnı dar
Perr ü bāl aç niǾme ile ķıl bu iķlįmden güźār

751

Bul enįs-i hem-demi yārān-ı śādıķ ey begim
Ķaddi servi gözi āhū hem şikār-ı ser-ķarār

946

her biri yılda her / her yılda biri A
Buradaki Ǿaķlum kelimesi B’de Ǿaķılum şeklinde harekelenmiştir.
948
bunı / anı A
949
çünkim / çünki B
950
teslįm / teslim B
951
alup / alur B
952
beline / biline A
953
ŧaġ u / ŧaġ B
954
bütün / bitün B
947
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752

Eyle ħiźmetler derūnı dün (ü) gün Ǿāriflere955
Olma nādāna muķārin956 eyle cāhilden firār

753

Diňlegil Yūsuf çü Mālik oldı Mıśra ser-te-ser
Oldı sulŧān Ǿāleme957 żabŧ eyledi dār u958 diyār

754

Ŧursa959 dįvānına960 ŧururdı961 iki yüz962 biň ġulām
Atlanup śaĥrāya çıķsa yıġılurdı bį-şümar

755

İki yüz biň963 śaġ yanında śol yanında böyle hem
Ardı öňinde bu ĥisāb964 üzre olurlardı süvār

756

Ĥāśılı atlu965 sekiz yüz biň binerdi böylece
Berķ urup gözler ķamaşur966 heybetinden üstüvār

757

Çıķdı bir gün śan güneş itdi ŧulūǾ 967 ol māh-rū968
Śaġ u śol Ǿasker ķuşanmış heb bahādır nā-müdār

758

Gördi kim969 yol üzre bir śāĥib-pālās970 olmış neşįn
Āh ider ĥāli perişān gözler aġlar zār u zār971

955

gün Ǿāriflere / Ǿārif śādıķlara A
muķārin / muķārįn A
957
Ǿāleme / Ǿālemi A
958
dār u / dār A
959
ŧursa / dursa B
960
dįvānına / dįvānında B
961
ŧururdı / dururdı B
962
iki yüz / iki B
963
iki yüz biň / iki biň B
964
ĥisāb / ĥicām B
965
atlu / elli A
966
ķamaşur / ķamaşup A
967
güneş itdi ŧulūǾ / ŧulūǾ itdi güneş B
968
māh-rū / māh-ı rū B
969
kim / bir A
970
pālās / bālās B
971
zār u zār / zār zār A
956

- 151 -

Kıssa-i Yûsuf u Zelîhâ

759

Gözleri aǾmā iki ķat oldı ķaddi ķāmeti
Anı gördi ķatına at sürdi geldi972 şāh-vār

A 24 b
760
İki cāriye ŧutarlar anı ŧürür973 iňleyü
Śordı Yūsuf kimdürür baňa diyüňüz āşikār
761

Didiler budur seni śatun alan mālsız ķalan
Seni der-zindān iden Ǿışķuňda olan tārumār

762

Adı974 dünyādan gidüp bį-kes olup ķalan zelįl
Mālını ve ĥüsnini yoluňa975 virdi ne ki var

763

Didi Yūsuf olmaya budur Zelįħā ser-Ǿalem
Bir śovuķ āh eyledi ol dem Zelįħā śanki ķar

764

Ditredi Yūsufuň atı gitdi endām ile heb
Ķaldı ĥayretde ķamusı ŧaġılup gitdi kenār

765

Aç u muĥtāclar içün yapmışdı Yūsuf çoķ976 yapu
Getürüp ķoydı Zelįħāyı birine ber-ķarār

766

Besler idi anı her gün dürlü niǾmetlerile
Yılda bir görmezdi anı çoķ977 geçüp leyl ü nehār

767

Firķatinden aġlar idi dün (ü) gün bį-hūş idi978
Şeb-i rūz aňar idi Ǿaksine esdi rūzigār

768

Bir putı979 maǾbūd idinmişdi bile śaķlar idi
Dürlü cevherle muraśśaǾ itdi980 aňa iǾtiźār

972

sürdi geldi / sürdi B
türür / dürür B
974
adı / ehl-i B
975
yoluňa / yolıňa A
976
çoķ / bir A
977
çoķ / çün A
978
bį-hoş idi / bį-hoş olup A
979
putı / büti B
973
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769

Didi ey put981 vir Yūsufa bir muĥabbet kim982 gele
Baňa ola āşinā ġurbetde ķaldım şerme-sār

770
Gördi çāre yoķ983 śanemden bunca yıl itdi984 recā
B 22 b Śoydı laǾl-i dürrini hem ķıldı anı ħākisār
771

Āh idüp ķıldı tażarruǾ Ħālıķına Yūsufuň
Didi yā Ĥayy şifā ķalmadı śabrıla ķarār

772

Dün yarusı oldı çıķdı mesken itdi ol yiri
Kim Yūsufla anda śoĥbet ide idi985 ŧatlu986 yār

773

Cāriyeler śaġ u śoldan ŧutaraķ987 vardı bile
Çökdi988 dizin şol yire yüz sürdi aġlar zār (u) zār

774

Bir üç ŧopraķ Zeliħā aldı sürdi yüzine
Kim Yūsufuň atı basmışdı anı yādigār989

Meŝnev
Meŝnevį
ŝnevį
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün
775

Bir niçe müddet orayı bekledi
Tā gele Yūsuf yüzin görem didi

980

itdi / idi B
put / büt B
982
kim / tā A
983
çāre yoķ / yoķ çāre B
984
itdi / ķıldı B
985
ide idi / itdi A
986
ŧatlu / ŧatlı A
987
ŧutaraķ / dutarak B
988
çökdi / cökdi B
989
Bu beyit B’de yoktur.
981
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A 25 a Ŧutdı990 yüzin Ħāliķa itdi991 duǾā
776
Didi ey dertlülere992 viren devā
777

Yoķ şerįküň993 hem naźįrüň yā İlāh
Cürm-i Ǿiśyān ehliyem ey pādişāh

778

Bunca demdir ġayra ŧapdum994 yā Kerįm995
Şimdi bildüm seni Raĥmānu’r-Raĥįm

779

Ķalbine ilhām getür sen Yūsufuň
Göstere görem996 cemālin Yūsufuň

780

Bunı dirken çıķdı bir nūr āşikār
Hem997 ķamu göňülleri ķıldı998 şikār

781

Ŧaġ u999 śaĥrā ŧoldı ol demde süvār
Al yeşil kemħā1000 giyimlü nā-müdār

782

Cāriyeler döndi ol dem söyledi
Yā Zelįħā geldi maǾşūķuň didi1001

783

Çaġırup itdi Zelįħā bir nidā
Yā Yūsuf inśāfa gel itdi śadā

990

ŧutdı / dutdı B
itdi / ider B
992
Derd kelimesi iki nüshada da dert yazılmıştır.
993
şerįküň / şerįkün B
994
tapdum / ŧabdum B
995
yā Kerįm / Kerįm A
996
göstere görem / görem görklü A
997
hem / kim B
998
ķıldı / itdi B
999
ŧaġ u / ŧaġ B
1000
kemħā / cümle B
1001
geldi maǾşūķuň / maǾşūķuň geldi B
991
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784

Gel ol Allāhı severseň1002 yanıma
Bir diyecek var diyem sulŧānıma

785

Debdi atın geldi Yūsuf ilerü
Geldi yanına yanaşdı rū-be-rū

786

Didi kimsin vir baňa bu dem ħaber
Var mı baňa bir kelāmuň muǾteber

787

Didi tesbįĥ iderem Mevlāya ben
Ķul iken bu ķadre irdüň çünki sen

788

Degil inśāf unudasın sen beni
Bunca mālı virdüm aldum1003 ben seni

789

Seni ħoşça śaķlar idüm nāzıla
Şol ŧaǾāmlar yidürüp mümtāzıla

B 23 a
790
DaǾvet itdüm sen baňa el virmedüň1004
Göňlimüň derdine merĥem1005 olmaduň1006
791

Senüň içün düşmişem dilden dile
Mıśr içinde düşdi recz ü velvele1007

792

Dört ħazįne heb ŧaġıtdım yoluňa
Leźźet-i dünyā śıġınmaz1008 göňlime

A 25 b
793
Kim ki dise Yūsufı gördüm bugün
Aňa on altun virürdüm müjde1009 çün
1002

severseň / seversin A
mālı virdüm aldum / mālumı virüp aldım A
1004
virmedüň / virmedin A
1005
Merhem kelimesi burada merĥem yazılmıştır.
1006
olmaduň / virmedüň B
1007
recz ü velvele / recz-i velvele B (“recz” kelimesinin aslı “ricz”dir ve azap, pislik
demektir)
1008
śıġınmaz / doyurmaz B
1003
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794

Kim ki anuňıla dirse1010 itdüm kelām
Otuz altun virür idüm ve’s-selām

795

Göňlümi yaġmā idüp ķılduň esįr
Āhuma1011 ķarşı ŧuramaz1012 nerre-şįr

796

Gitdi genclük heb hebā oldı tenüm1013
Yoluňa1014 ķıldum fidā cānım benüm

797

Āteş-i külħāna1015 ĥālā yanaram
ǾIşķuň ile dün (ü) gün hem oynaram

798

Rūz-ı şeb eksilmeyim diňle uş
Lākin Ǿışķum artmadadur diňle ħūş

799

Didi Yūsuf bir Ǿalāmet var mı hįç
ǾIşķuňa ider delālet var mı hįç

800

Dir Zelįħā yā Yūsuf diňle sözüm
Baňa vir ķamçıňı hem diňle sözüm1016

801

Ķamçıyı1017 uzatdı Yūsuf ol zamān
Kim Zelįħāya vire anı hemān

802

Destini śundı Zelįħādan yaňa
Yandı ķamçı ķaçdı Yūsuf bir yaňa

1009

müjde / mücde B
dirse / dise A
1011
āhuma / āhıma B
1012
ŧuramaz / duramaz B
1013
tenüm / benüm B
1014
yoluňa / yolıňa A
1015
külħāna / külħānda A
1016
sözüm / özüm A
1017
ķamçıyı / ķamçı B
1010
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803

Dir Zelįħā yā Yūsuf inśāf mıdur
Bunca dem firķatdeyim inśāf mıdur1018

804

Sen olursın źevķ ile śoĥbet ile
Ben yanaram her rūz-ı şeb ĥasret ile

805

Ķarşuma ŧurmaġa1019 yoķ śabruň senüň
Ben nice Ǿışķuňa śabr idem senüň

806

Depdi atın gitdi Yūsuf baķmadı
Hįç sözine bir kerre1020 ip ŧaķmadı

807

Āh idüp itdi Zelįħā bir duǾā
Aġlamasın işiden ķaldı ŧaňa

808

Didi ey Ǿālemlere sen pādişāh
Ķamu ġönüllerde ve yirlerde İlāh

809

ǾIşķı Yūsufuň beni ķıldı źelįl
Derdime sensin meded viren Cemįl

A 26 a
810
Anuň1021 āhı Ǿarşa çıķdı ol zamān
Didi lebbeyk ol İlāh-ı MüsteǾān
811

Didi Cebrāǿįl eyā Ferd (ü) Ħudā
Bu günāhkāra nice itdüň nidā

812
Hem anuň sözine1022 lebbeyk didüň
B 23 b Bu Ǿacibdür ĥikmetüň vardur senüň1023

1018

B’de mısraların yerleri değişiktir.
ŧurmaġa / durmaġa B
1020
bir kere / rūz-ı şeb B
1021
anuň / dutdu B
1022
sözine / suvāline B
1023
bunda ĥikmetüň / ĥikmetüň vardur A
1019
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813

Buyurdı1024 ol Ķādir ü Ferd ü Eĥad
Kim Naśūĥ tevbe indende bir Eĥad

814

BaǾdehū ger eylesem ben anı red
Nite farķ ola1025 śanemile Śamed

815

Didi yā Cebrāǿįl en yiryüzine
Sür devāyı ol Zelįħā gözine

816

Hem śıġa gitsün ķamu Ǿaybı anuň
Ķala ĥayrān yüzini gören anuň
ĶāfiyeĶāfiye-i Mįm
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün

817

Geldi Cebrāǿįl o sāǾat luŧfıla virdi selām
Gözlerin sildi Zelįħānuň gidüp cümle žulām

818

Berķ-ı ħātif gibi ışlar gözleri yüzi ķamu
Ve’đ-đuĥā oķur gören ĥüsnini māşāǿe’l-ķıyām1026

819

Ķameti Ŧūbāya döndi lebleri Kevŝer-miŝāl
Śadrı cennātü’n-naǾįm niǾmet bulup śubĥıla şām

820

Sinnidür hem1027 sinni on dört ķız durur hemm lā-tanžįr
Ĥüsni dört yüz daħi artdı genclüginden ve’s-selām

821

Devletin buldı Zelįħā gitdi Cebrāǿįl irüp
Yūsufa1028 tā girmedin köşkine ol bedr-i hümām

1024

buyurdı / buyurur B
ola / olsa B
1026
māşāǿe’l-ķıyām / māşā iltįtām B
1027
sinnidür hem / sinni dörtdür A
1028
Yūsufa / kim Yūsuf A
1025
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822

Didi yā Yūsuf emr-i Yezdāna ķıluban1029 inķıyād
Ķalbine ilķā olup ĥubb-ı Zelįħā Ǿan-merām

823

Geldi ķatına Zelįħānuň didi yā seyyidį
İdelüm źevķ-ı meǾāşį buldı maķśūduň tamām1030

A 26 b
824
Ŧarf-ı istiġnā ile Yūsufa baķdı ey dilā
Didi yā Yūsuf baňa olmaz viśālüň ey hümām
825

Ķaçdı ol sāǾat Zelįħā Yūsuf ardından gelür
Çekdi yırtdı gömlegin itdi ķıśāś u1031 intiķām

826

Didi yā Yūsuf yeter oldı ķamįśuňa bedel
Virmezem nefsim saňa buldı kelāmum iħtitām

827

Zįrā ben seni sevende bilmezidüm Rabbümi
TābiǾ olup nefsime puta1032 iderdüm ben inķıyād

828

Senden özge gelmez idi Ǿaynuma bir nesne hįç
Çün hevā ehli hevādur śavt işitmez hem kelām

829

Şimdi bildim Rabbümi oldur Kerįm ü Lāyezāl
Bį-şebįh bį-tanžįr oldur ǾAzįz(ün) Ź’üntiķām

830

Sevdim anı buldı gönlümde1033 sürūr-ı bā-śafā
Yimek içmek ħāŧıra gelmez daħi mevt-i menām

B 24 a
831
Sen Ǿaceb1034 Yūsuf mısın yāħūd cemādāt u ĥacer
Görmeyor gözim şems ü1035 ķamer ķubbe ħıyām1036
1029

ķıluban / idüben B
tamām / ķıyām B
1031
ķıśāś u / ķıśāś A
1032
puta / büte B
1033
göňlümde / ķalbümde B
1034
sen Ǿaceb / Ǿacebā B
1035
şems ü / şems A
1036
ħıyām / ķıyām A
1030
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832

Maĥbūbum bir1037 Ħāliķumdur şükr iderem aňa1038 ben
Yolına ķıldum fidā biň cān ile başım tamām

833

Başuňa bir çāre bul benden saňa yoķ fāǿide
Bundan artuķ aramuzda olmaz aślā bir1039 kelām

834

Çün Zelįħā dönderüp yüzin ıraġa düşdi dil1040
Ķaldı Yūsuf ĥasret ile ķapladı göňlin Ǿgumām

835

Vāsıŧa ŧutdı1041 Melik Reyyānı1042 Yūsuf yalvaru1043
Ŧutmaz1044 ögüdi Zelįħā istemez ħubzı idām

836

Ķırķ gün içre vardı geldi Ǿarż-ı ĥāl1045 śundı Melik
Geçmedi maķbūle Ǿarżı bulmadı işi selām

837

ǾArż-ı ĥāl1046 itdi Ħudāya didi ey Ķayyūm u1047 Ferd
Ben Zelįħā şemǾine pervāne yanmışam tamām

838

Ŧāķatüm ŧāķ oldı artuķ dāla döndi ķāmetüm
Źikrüme noķśān gelüp bulmazsa bu göňlüm merām

839

Der-sāǾāt Cebrāǿįl indi hem beşāret eyledi
Kim Yūsuf varsun Zelįħāya didi Rabbü’l-Enām

1037

maĥbūbam bir / maĥbūb oldur A
aňa / anı A
1039
bir / hįç B
1040
yüzin ıraġa düşdi dil / yüzüň ol bedr-ayı ĥandān A
1041
ŧutdı / dutdı B
1042
Reyyānı / Reyyāna B
1043
yalvaru / yalvarur B
1044
ŧutmaz / dutmaz B
1045
Ǿarż-ı ĥāl / Ǿarżuĥāl B
1046
Ǿarż-ı ĥāl / Ǿarżuĥāl B
1047
Ķayyūm u / Ķayyūm A
1038
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A 27 b Meŝn
Meŝnevį
ŝnevį
MefāǾįlün MefāǾįlün FeǾūlün
840

Aňa ben1048 vāsıŧa oldum buyurdı
Benüm adum ile bu iş görüldi

841

Yūsuf itsün Zelįħāya temennā
Kim emr itdi bu resme Ĥaķ TeǾālā

842

Hem adumı1049 benüm aňsun aňa dir
Olur āgāh Zelįħā ol yādigār

843

Hemān ķalķdı Yūsuf oldı revān cān
Anuňla bile bindi çoķ süvārān

844

Śarılurlar1050 Yūsufuň śaġ u1051 śolına
Giderler heb Zelįħānuň evine

845

Niķābın ķaldurup Yūsuf didi hem
Gel eyle yā Zelįħā derde merhem

846

Zelįħā didi kimsin söyle bize1052
Yanar göňlinde āteş böyle śıza

847

Didi ben Yūsufam KenǾān ilinden
Niçe sükker ŧaǾām yidüm elünden

848

Hayāl olur idüm saňa dün (ü) gün
Zebūn1053 itdüň vücūdım sen de1054 bugün

1048

aňa ben / ben aňa A
adumı / adımı A
1050
śarılurlar / śarıluplar A
1051
śaġ u / śaġa A
1052
İlk mısra A’da şöyledir: Didi sen kimsin Zelįħā di bize
1053
zebūn / zebūnuň B
1049
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849

Zelįħā dir seni görmem bugün1055 ben
Ki Allāh maǾşūķumdur senden aĥsen

850

Yūsuf çünki işitdi işbu sözi
Hemān-dem ķanlı yaşlar1056 ŧoldı1057 gözi

B 24 b
851
Didi ikimüzüň maǾşūķı birdür
Bunı diňle eyā haźā ne sırdur
852

Çün olmışdur bizüm maǾşūķımuz bir
Gerekdür kim sevişek biz de bir bir

853

Ol Allāhı severseň1058 sev beni sen
Degil mümkin ki terk ider seni ben

854

Zelįħā çün işitdi Allāh adın
Didi bulduň ki yā Yūsuf murādın1059

855

İźin virdüm beni Ǿaķd eyle şimdi
Çün aňduň Rabbümüň adını şimdi

856
Eridi ķalmadı aślā ķarārım
A 27 b Daħi ķalmadı yüregümde1060 yaġım
857

Hemān-dem ŧurdı1061 Yūsuf eve vardı
Yazup fermān ķamu eŧrāfa śaldı

858

Gelüp cemǾ oldı Mıśr ehli ķamusı
Yıġıldı cümle ednāsı ulusı

1054

sen de / senden A
seni görmem bugün / bugün gördüm seni A
1056
ķanlı yaşlar / ķan yaşıla A
1057
ŧoldı / doldı B
1058
seversen / seversin A
1059
murādın / murāduň B
1060
yüregümde / yürekde B
1061
ŧurdı / durdı B
1055
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859

Ķanı diller ki vaśf ide bu1062 ĥāli
Ya kim dise bile1063 ķįl ile ķāli

860

Budur ĥāśılı kim1064 sulŧānı Mıśruň
Dügün itdi hemān ħaķanı1065 Mıśruň

861

Dügünciler vezįr etbāǾı ola
Gūyā ki1066 enbiyā1067 sulŧānı ola

862

Murādı Ħāliķuň vāsıŧa1068 Cibrįl
Ne gūne dügün oldı1069 anda sen bil

863

Murādına irüp Yūsuf Zelįħā
Gelin oldı yeňi ol-dem Zelįħā

864

Murādın bunlaruň virdi1070 ol Allāh
Bizüm daĥi vire cümle ol Allāh

865

Emįn ola Muĥammed1071 ümmeti(y)le
Gire cennete Aĥmed ümmeti(y)le

866

Buňa āmįn diyenüň sen İlāhį
Baġışla heb günāhuň yā İlāhį1072

1062

bu / o B
dise bile / diye böyle A
1064
kim / ki B
1065
ħaķanı / ħaķan A
1066
gūyā ki / gūy-e-gū B
1067
enbiyā / nebį A
1068
vāsıta / vāsįŧa B
1069
oldı / oldur A
1070
bunlaruň virdi / virdi buňlaruň A
1071
Muĥammed / Muĥammed Ǿaleyhi’s-selām B
1072
Bu beyit A’da yoktur.
1063
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ĶāfiyeĶāfiye-i Rā
MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün
867

Gel ey cānımuň cānı çün olduň Ǿaķlıla maġrūr1073
SaǾādet tācı başuňda çü ķondı olmaġıl sen dūr

868

Yaķįn Ǿāriflere ol kim giresin Ǿilm bāzārına1074
Şirā it ġāfil olma cennet ü meǿvāyı ġılmān1075 ħūr

869

Eger naķd isteriseň saňa kāfįdür nefesler heb
Śaķın bād-ı hevāya virme bir źerresin1076 ey maǾźūr

870

İşitdüň şimdiye dek çekdügin Yūsuf Zelįħānuň
İçüp Ǿışķuň şarābını śoňucı oldılar maķbūr

871

İşit şimdi saňa diyem ĥikāyat-ı leźįźāne
Ķulaķ ŧut1077 incüler dizem olasın sen daħi meşkūr

B 25 a
872
Yūsuf irdi Zelįħāya ķavuşdı şems o bedr-aya
Çü geldiler1078 bir araya göňülleri olup maǾmūr
A 28 a
873
Çıķardı iki günde bir Yūsuf śaĥrāya Ǿaskerle
Ķamunuň günleri Ǿıyd oldı yüzleri olup pür-nūr
874

Żiyāfetden gelürken uġradı bir şaħśa kim ġāyet
ŻaǾįfü’l-ĥāl idi hem rūz-ı sicnile deycūr

875

Selām virdi Yūsuf aldı selāmın baķmadı ancaķ
Ķırıldı ķalbinüň mirǿātı oldı şübhesüz1079 meksūr

1073

maġrūr / maǾmūr A
Ǿilm bāzārına / Ǿilm-i bāzāra B
1075
ġılmān / ġılmānı B
1076
źerresin / dānesin A
1077
ŧut / dut B
1078
geldiler / geldi B
1074
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876

Gelüp Cebrāǿįl i(y)der yā Yūsuf bildüň mi bu şaħśı
Şehādet eyleyen budur çü sen olmış idüň mecbūr

877

Melāmetden sebeb oldı ki ķurtulduň śadāķatle
Vezįr ķıl bunı emrüňde1080 ki fermān böyledür mesŧūr

878

Vezįr itdi anı Yūsuf buluban niǾmet-i Ǿužmā
Zehį devlet kim iderse ħarāb göňülleri maǾmūr

879

Ħudānuň emri(y)le oldı tamām niǾmet zamānı gör
Kesādı irdi çün vaķtüň ŧolup Mıśr içi şerr-i şūr

880

Yaturken nıśf-ı1081 leyl oldı nidā ider Melik Reyyān
Ki yā Yūsuf ne ĥikmetdür acıķdı1082 göňlüm1083 uş meşbūr

881

Didi Yūsuf ki yā haźā bu gice ibtidā oldı
Ķudūmı irdi çün ķaĥŧuň dāne bitmez yaġmaya yaġmur

882

O yıl bitmedi dāne hem nebātāt yir ĥacer oldı
Ġubār-ender-ġubār oldı Ǿaķıllar oldı heb maķśūr

883

O yıl cümle ķanāǾat eylediler ķutlarından bil
Tamāmında birinde ķalmadı pirinc1084 veyā bulġur

884

İkinci yıl ne deňlü var gümüş altun bular ħarcar
Üçüncide virüp eŝvābların aŧlās ve ger śemmūr1085

1079

şübhesüz / şübhesiz B
emrüňde / milkinde A
1081
nıśf-ı / nıśf u B
1082
acıķdı / açıķdım A
1083
göňlüm / göňlim B
1084
pirinc / birinc B
1085
semmūr / śamūr B
1080
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885

Hemān1086 dördinci yıl oldı1087 ķaŧįrāt deve ve1088 aġnām
Virüben ķalmadı aślā1089 mükedder ĥāl olup maśdūr

886

Beşinci yıl ne deňlü var cevāhir laǾl (ü) yāķūt heb
Virüp1090 ķaldılar āvāre ħazįneler olup pür-nūr

887

Ķaçan altıncı yıl oldı ķız oġlan1091 cümle cemǾ oldı
Şirā itdi Yūsuf sulŧān ķanı zindāndaki mezbūr

888

Yedinci yıl hemān oldı ķamu mülkile śatıldı
Bütün1092 Mıśra olup mālik Yūsuf bende1093 iken maġdūr

889

Vefā itmez yine aç oldı Mıśr ehli gelüp cemǾā
Yekün döküldiler1094 dįvāna muĥtāc cümlesi meşhūr

A 28 b
890
Yūsuf bį-çāre ķaldı hem düketdi ķut yiyecek heb
Ķalup üç ay daħi vaǾde cihān ola girü meşkūr
891

Didi Yūsuf bulunmaz dāne buġda1095 mülk ü mālımda1096
N’idelim ey ķarındaşlar çün olmış böylece maķdūr

892

Didiler sen efendimüz ķul olduķ biz saňa cümle
Ġıdāmuz senden isterüz degil mümkün olavuz dūr

893

DuǾā itdi Yūsuf Ferd ü1097 Ħudāya secdeye vardı
Hemān-dem geldi Cebrāǿįl didi ki başuňı ķaldur

1086

hemān / hemįn B
oldı / çün oldı A
1088
deve ve / deve A
1089
ķalmadı aślā / ķaldılar āvāre A
1090
virüp / virüben A
1091
ķız oġlan / oġul ķız B
1092
bütün / bitün BA
1093
bende / pende B
1094
döküldiler / töküldiler B
1095
buġda / buġday A
1096
mālımda / mālımda hįç A
1097
Ferd ü / Ferd-i A
1087
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B 25 b Başın ķaldurdı Yūsuf aġlayuban gözi siyl oldı
894
Görür Cebrāǿįli ŧoldı içi ŧaşı anuň hem nūr
895

Didi Cebrāǿįl ki yā Yūsuf selām itdi TeǾālāllah
Her ayda bir müzeyyen ol seni gören ola meşkūr

896

Müzeyyen oldı derĥāl çıķdı śaĥrāya özi bedr-ay
Niķābın açdı görindi ķamusı oldılar maħmūr

897

Ŧaġıldı gitdi cümle ekl ü şirb ekmedi hįç1098 kimse
Otuz gün olmayınca ħāŧıra gelmez idi tennūr

898

Bu resme geldi geçdi vaǾde yetdi rūz-ı Ǿıyd oldı
Cemāli Yūsufuň oldı ġıdāsı maħlūkuň memhūr

ĶāfiyeĶāfiye-i Nūn MeǾa
MeǾa Yā
Yā
MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün
899

Elā ey gözleri nem ŧolu yārānum1099 vefā kānı
Baňa bir laĥža baķ diňle uyanduram dili cānı

900

N’idersin başı1100 kim olmaz fidā yolına maǾşūķuň
N’idersin cānı1101 kim olmaz o maǾşūķ cānānı

901

Beķā iste liķā eyle fenāya baķma bir sāǾat
Cihāna āşinā olma çü sen fānį cihān fānį

902

CemįǾ-i enbiyā geldi iķāmet itmedi gitdi
Ki külli men Ǿāleyhā fān işitmedüň mi sen anı1102

1098

hįç / bir A
yārānum / yārenim B
1100
başı / baş B
1101
cānı / cān B
1099
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903

Neler çekdi işitdüň ħoş Yūsuf sulŧānı Mıśruň
Śoňunda göçdi taħtından daħi bildüň Süleymānı

904

Firāķ ĥicrānına yandı çü YaǾķūb Ǿışķıla yandı
Birin görmezdi1103 evlādın daħi hem ehl-i KenǾānı

905

Yūsuf diyü fiġānında olupdı gözleri aǾmā
Oġulları(y)la itmezdi kelām-ı nuŧķ-ı Ǿİmrānı

A 29 a
906
Teǿessüf eyleyüp1104 çıķdı evinden vardı śaĥrāya
Mıśırdan buldı gelürler śaġışsız Şām kervānı
907

Çü ķıŧlıķ ķapladı Mıśrı Yemen hem Hindile Şāmı1105
Aķardı kārbān Mıśra bilürdi1106 şāh-ı1107 KenǾānı

908

Śorar YaǾķūb nedür yükleriňüz buġda1108 didi bunlar
Suǿāl itdi kim kimden alduňuz1109 bu dem diyüň1110 anı

909

Bular didi ki vardur şehr-i Mıśr içre bir ulu şāh
Seħā issi kerem issi ider luŧfıla iĥsānı

910

ŞerįǾatı nedür śordu bulardan YaǾķūb ol-demde
Didiler millet-i İbrāhįm üzre ķurdı dįvānı

911

Hemān-dem āh idüp YaǾķūb1111 olardan1112 döndürüp yüzin

Görüşdi bir kişi ile ki hįç görmedi ol anı
1102

B’da bu beyit 899’dan sonradır.
görmezdi / görmez B
1104
eyleyüp / eyledi B
1105
Şāmı / hem Şāmı A
1106
bilürdi / bulurdı A
1107
şāh-ı / ehl-i B
1108
buġda / buġday A
1109
alduňuz / aldıňuz B
1110
diyüň / diyün B
1111
YaǾķūb / ŧurdı A
1112
olardan / bulardan A
1103
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912

Selām virdi didi kimsin didi ǾAzrāyilem ben uş
Didi and virürem saňa diyesin emr-i Yezdānı

913

Saňa oldı mı fermān ķabżına rūĥına Yūsufuň
Tesellį vir bu ednāya kim oldur cānımuň cānı

B 26 a
914
Didi el urmadum ĥāşā Yūsufuň cānına billāh
Ķaçan vaǾde gele bil ki hemān ķabż iderem anı
915

Suǿāl itdi ne yirdedür ħaber vir ķıl kerem baňa
Didi olmaz ħaber virmem degildür emr-i Yezdānı1113

916

Velākin ben işitdüm gök içinde çoķ meleklerden
Dir idiler kim olsun mücde Yūsuf oldı sulŧānı1114

917

Sürūr kesb eyledi YaǾķūb çü bildi ölmedi Yūsuf
Hemān sırrında śaķlardı Yūsufdur Mıśruň sulŧānı

918

Gelüp evinde āh itdi oturdı daħi ķıġırdı
Ķamu evlādını bir yirde cemǾ itdi kemā kānı1115

919

Didi varuň develeriňüzi ķıluň müheyyāsın
Mıśıra yüz ŧutup1116 bu dem idüň źevķıla seyrānı

920

Getürüň armaġanı hem Mıśır sulŧānına nāgāh
Daħi benden selām idüň1117 selāmet bula1118 devrānı

921

Diyüň YaǾķubdur atamuz daħi ceddimüz İbrāhįm
Umulur raĥm idesiz1119 çü şürūǾı ŧutdı1120 meydānı

1113

Bu beyit A’da yoktur.
Bu beyit A’da yoktur.
1115
kemā kānı / kemā kānını B
1116
ŧutup / dutup B
1117
idüň / eylen B
1118
bula / ile B
1119
idesiz / idersiz B
1120
ŧutdı / dutdı B
1114
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922

On oġlın gönderüp YaǾķūb ķalur yanında Bünyāmen1121
Anı śaķlardı ķoynında alurdı būy-ı reyĥānı

923

Ki zįrā ol idi Yūsuf anasındaň daĥi maĥbūb
Anı Yūsuf maķāmında severdi YaǾķūbuň cānı

924

Bularuň armaġanı beyż1122 idi biri daħi naǾlįn
Bunı böyle rivāyet1123 İbn-i ǾAbbās1124 itdi bil anı

A 29 b
925
Bular çün girdiler rāha yönildiler ulu māha
İnüp Cebrāǿįl ol şāha ħaber virdi bu kervānı
926

Didi çıķdı senüň ķardaşlaruň bu demde yā Yūsuf
Ataň YaǾķūb döker göz yaşın ider āh u ifġānı

927

On üç gün ki tamām ola senüň ķardaşlaruň gele
Görüp anları raĥm eyle ki oldur ĥükm-i Sübĥānı
Meŝnev
Meŝnevį
ŝnevį
MefāǾįlün MefāǾįlün FeǾūlün

928

Yūsuf śaydı on iki gün çün1125 oldı
Didi ĥāżır oluň siz yarın1126 imdi

929

Çıķalım ava hem seyrān idelim
Gūn-ā-gūn źevķı der-hümāyān1127 idelüm

1121

Bünyāmen / Bünyāmin B
beyż / peynįr A
1123
rivāyet / rivāyet itdi A
1124
ǾAbbās / Münebbeh A
1125
çün / tamām A
1126
yarın / yaruň B
1127
źevķı der-hümāyān / zevķ hem devrān A
1122
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930

Çıķār yarındası1128 gün heb süvārān
Sekiz yüz biň kişi heb nā-müdārān

931

Zelįħādan iki oġlı var idi
Biri Mįşā biri Efrāyim idi

932

Buları bile aldı gitdi Yūsuf
Çeker YaǾķūb içün1129 ĥüzn ü1130 teǿessüf

B 26 b
933
Çıķup KenǾān ķapusından bular heb1131
Göňüllere esüp bād-ı śabā heb1132
934

Görür ki ķondı bir ķāfile düze
Ķamunuň yüzi gözi batdı toza

935

Daħi gördiler on kişi bahādur1133
Keçeden1134 taķye başlarında śaradur1135

936

Yūsuf oġulları dir ey babamuz
Bu on kişi saňa beňzer atamuz

937

Hemān Yūsuf idüben āhı aġlar
İşidenler yüregin cümle1136 ŧaġlar

938

Dönüp Mįşāya sırrın didi Yūsuf
Bular ķardaşlarımdur didi Yūsuf

1128

yarındası / yarındaki B
içün / içüň B
1130
ĥüzn ü / ĥüzn-i B
1131
1. mısra A’da şöyledir: Çıķarlar KenǾān ol ķapusından hem
1132
heb / hem B
1133
bahādur / bahādır B
1134
keçeden / keceden B
1135
śaradur / śādır B
1136
işidenler yüregin cümle / işidenlerüň yüregini A
1129
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939

Bu sırrı açmaġıl nādāna ey cān
Bunı ŧuymasın1137 aślā cinn ü insān

940

Bulara śāĥib ol vir pāk ķonaġı
Yidürgil dürlü niǾmet ķıl yaraġı

A 30 a
941
Daĥi al ellerinden armaġanı
Giyür dürlü libāsı virme nişānı
942

Didi bunda ne ĥikmet kim dimezsin
Bu sırrı kimseye dimez gidersin

943

Didi bunlara iş ŧutsam gerekdür
Laŧįfāne sitem itsem gerekdür

944

Firāķ odına bunlar beni śaldı
Babamuň inkisārın bunlar aldı

945

ǾAdedsiz eyledi bunlar1138 cezāyı
Getürüp başıma dürlü ķażāyı

946

Didi Mįşā çü böyle itdi1139 bunlar
Neden taǾżįme lāyıķ oldı bunlar

947

Didi Yūsuf ki cānım cānı Mįşā
Benüm bu sözlerime eyle inşā

948

Bular geldi bu şehr içre1140 ġarįbdür
Bulardan intiķām itmek Ǿacibdür1141

1137

ŧuymasın / duymasın B
bunlar / bunlar baňa A
1139
itdi / idi B
1140
şehr içre / şehre çün B
1141
Ǿacibdür / Ǿacįbdür B
1138

- 172 -

Yrd. Doç. Dr. Muhammet KUZUBAŞ

949

Budur aǾlālaruň şöhretle şānı
İderler kemlüge eylük Ǿāyānı

950

Çü śoĥbet oldı cümle döndi geldi
Yūsufuň ħānına kervān çü ķondı

951

Yarındası gün oldı ķalķdı Mįşā
Getürüp bunları1142 ĥammāma tenhā

952

Buları1143 ħoşca taǾžįm itdi ol cān
Ġarįb idi bular hem daħi mihmān

953

Giyürüp anlara dürlü libāsı
Giderdi çünki Yūsuf pįş1144 ü pāsı

954

Döşetdi al ü kemħādan1145 döşekler
Bezetdi śanki yaz güni çicekler

955

Oturdı söykenüp bunlar hem ol-dem
Ne iĥsāndur taǾaccüb ķıldı Ǿālem

B 27 a
956
Gūn-e-gūn1146 sükkerį ĥelvā donandı
ǾAceb hūnlar1147 yiyüp cümlesi ķandı
957

Didiler bu kerem bize nedendür
Bu aǾlā rütbeye düşdük nedendür

A 30 b
958
Kimi dir YaǾķūbadur bu riǾāyet
Kimi İbrāhįme itdi riǾāyet1148
1142

bunları / anları A
buları / bulara A
1144
pįş / bįş B
1145
kemħādan / ħıżırdan A
1146
gūn-e-gūn / gūn-ā-gūn B
1147
ħūnlar / ĥunlar B
1148
itdi riǾāyet / itdi rivāyet A
1143
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959

Kimisi dir şeciǾ bizi görüpdür
Bu taǾžįm bu şecāǾatden gelüpdür

960

Tamām üç gün idüp źevķ u1149 śafāyı
Pes andan her biri ister Ǿaŧāyı

961

Diler1150 her biri yüklede devesin
Gire rāha ala gide devesin

962

Cevāb oldı ki size iźin1151 olmaz
Ki divān göreceksiz mümkin olmaz

963

Hemān her birini1152 bir ķorķu aldı
Ķamusı fikr ile ķayġuya daldı

964

Düşündi her biri itdüklerini
Dil ile cümle söyledüklerini

965

Bularuň ditrer elleri ayaġı
Hemān śan eňseden bindürdi yaġı

ĶāfiyeĶāfiye-i Nūn
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün
966

1149

Çünki geçdi bu zamān üzre biraz müddet hemān
Diledi Yūsuf dįvān idegöre1153 Ǿayn u Ǿayān

źevķ u / źevķı B
diler / diledi A
1151
İźn kelimesi B’de iźin şeklinde araya ye getirelerek yazılmıştır.
1152
birini / birisin A
1153
diledi Yūsuf dįvān idegöre / diler dįvān ider bu Yūsuf göreler A
1150
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967

Getürüp śaġ yanına on biň1154 ġulām düzdi Ǿaceb
Śol yanında daħi böyle lebleri Kevŝere nişān

968

Biň ġulām ķarşusına altun kemerler1155 her biri
Śaçları dürr-i cevāhir ki bezenmiş hem-cünān

969

Źinnet-i cennet miŝāli düzdi şāh-āne Yūsuf
Didi ķanı getürüň KenǾāniler gelsün hemān

970

Bir nidā itdi münādį geldi KenǾānįlar uş
Heybet-i dįvān ķamusı1156 ķaldı ĥayrān ol zamān

971

Bir niķāb aldı Yūsuf yüzine baġlar ol dilā
Zār zār aġlar niķāb içinde gözleri revān1157

972

Geldi çün dįvāna1158 bunlar bir Ǿažįm heybet olup
Sįm ü zer ile bezenmişdi Yūsuf hem nükte-dān

973

Śaġ u śola baķmaġa başladı bunlar ħüznile
Didiler bunlar cāsūsdur ġālibā śāĥib-sinān

A 31 a
974
Döndi Yūsuf bir suǿāl itdi muhhibāna Ǿaceb
Ne kişilersiz ki geldüňüz1159 bu şehre bu zamān
975

Olmaġa1160 cāsūsluġa geldiňüz bu iķlįme1161
Ķanķı şāhuň ādemisiz geldiňüz bunda beyān

1154

on biň / biň A
kemerler / ķuşaķlar B
1156
ķamusı / ķamusın A
1157
revān / hemān revān A
1158
geldi çün dįvāna / çün dįvāna geldi B
1159
geldüňüz / geldiňüz B
1160
olmaġa / olmaya B
1161
iķlįme / iķlime B
1155
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B 27 b Didiler biz bilmezüz ne şāh1162 ne şehr ü ne vezįr
976
Ŧaġ u śaĥrālarda ŧutaruz1163 vaŧan ile mekān
977

Atamuz YaǾķūbdurur hem1164 millet-i İbrāhįm Ħalįl
Neslimüzde olmadı aślā ħıyānet der-zamān

978

Ana baba bir ķarındaşuz onımuz ey Ǿazįz
Geldük iĥsānuňa ancaķ umaruz luŧfuň inan

979

Māşāǿallah cümle bir ķardaş mısız didi Yūsuf
Didiler bir ķardaşımuz da var idi Ǿālį-şān1165

980

Didi Yūsuf niçün anı bile getürmediňüz
Didiler babamuzuň ĥāli mükedderdür cihān

981

Zįrā anuň anasından vardı bir ķardaşımuz
Ķurd yedi anı babamuz göňli olmışdur biryān

982

Bizden artuķ anı severdi1166 babamuz ey Ǿazįz
Firķatinde ĥasretinde zāri aġlar gözi ķan

983

Şimdi anuňla enįsdür ķalbi maĥzūn gözi oyuķ
Anı daħi bizden artuķ sever atamuz hemān

984

Āh idüp Yūsuf o dem didi ki siz yalancısız
Ķavliňüzde var kim dürlü ħıyānetler bu an

985

Hįç nebį kişi sever mi biri artuķ oġlınuň
Bu kelām Ǿayb oldı size diňledi çün merdümān

1162

şāh / şāh u A
ŧutaruz / dutaruz B
1164
YaǾķūbdurur hem / YaǾķūb bizümdür B
1165
ķardaşımuz da var idi Ǿālį şān / ķardaşımuz vardur āşiyān B
1166
severdi / sever anı A
1163
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986

Bilmedüm illā siz çāsus bize aǾdā gibi
Biriňüze virmeyem dāne-i buġda1167 bir zamān1168

987

İllā meger viresiz birin1169 ķarındaşın hemįn
Ķavliňüzde varısa hem ger śadāķat rāyigān

988

Rāżı oldılar bular çün ķaldı Ǿāciz her biri
Daħi evlerinde bulunmaz idi bir parça nān

989

ĶurǾa atdılar gelüp ŞemǾūna ķurǾa diňlegil
Ķaldı ŞemǾūn ŧutdı1170 ķalanlar yükin bir bir hemān

990

Yüklerine ķoydı Yūsuf aķcelerin anlaruň
Her biri mesrūr yönüldi oldılar yola revān

A 31 b
991
Didi Yūsuf varuň ey KenǾānįler ķıluň selām
Babaňuza tā ki göndere1171 bize oġlın hemān
992

Ķavliňüzde rāyiňüzde ger śadāķat var ise1172
Çoķ ider size Ǿaŧā-yı bį-ķıyās bį-imtinān

993

Gelmez ise ķardaşıňuz siz de gelmeň baňa hįç1173
Virmezem size zaħįre ne rehin bulur emān

994

ElvedāǾ itdi bular1174 rāha girüp sürǾat ile
Hem tefekkür iderek nedür bize bu imtiĥān

B 28 a Geldiler KenǾān iline evlerine ķondılar
995
Śordı YaǾķūb ķanı ŞemǾūn n’oldı bu gün cāvidān
1167

buġda / buġday A
bir zamān / bį-gümān B
1169
birin / birini A
1170
ŧutdı / dutdı B
1171
tā ki göndere / göndere A
1172
var ise / idesiz B
1173
gelmeň baňa hįç / gelme yanuma A
1174
bular / bunlar B
1168
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996

Didiler kim şāhı Mıśruň çün bizi gördi ġarįb
İltifāt itdi be-ġāyet itdi iĥsān bį-gümān

997

Śoňra yüz çevirdi didi siz baňa cāsūssız
Kim sizi bu şehr içinde görmemişem hįç bir ān

998

Biz tażarruǾ eyleyüp bildürdük aĥvāli ķamu
Diňlemedi birimüzi gözimüzden aķdı ķan

999

Śoňucı aldı rehin ŞemǾūnı gönderdi bizi
İbn-i Yāmin ķardaşımuzı diler bizden o cān

ĶāfiyeĶāfiye-i Hā MeǾa
MeǾa Yā
Yā1175
MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün
1000

İşitdi1176 çünki YaǾķūb bunları bir bir ider āhı
Didi muǾtādıňuzdur bu getürürsiz baňa vāhı

1001

Ķaçan-kim sizi göndersem biri gelmez nedür bilmem
Gelenler dir gūn-ā-gūn söz ķazarsız1177 hem daħi çāhı

1002

Yūsufı ķurda yidürdüz rehin ŞemǾūn yatur nālān
Dilersiz İbn-i Yāmin oġlumı ayrı idüp şāhı

1003

Sizüň bu sırrıňuza1178 vāķıf olmaz berrile gökler
Ķamu bürc (ü) kevākible nücūm (ü) şemsile māhı

1175

Başlık B’de yoktur.
işitdi / işidür B
1177
ķazarsız / ķarasız B
1178
sırruňuza / sözleriňüze A
1176
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1004

Hele bir dem tefekkür eyleyüň1179 bu1180 işleriňüzden
ǾAceb ķaldum bu sözlerden yitürdiňüz ķamu rāhı

1005

Size virsem bunı alup1181 gidersiz heb sürūrāne
Gelende bize1182 idersiz Ǿacāǿib1183 mekri beydāhı1184

1006

Ħaber virüň baňa didi nedür aĥkāmı ol şāhuň
Size virmem ben evlād çünki giydim baħt-ı siyāhı

A 32 a Meŝnev
Meŝnevį
ŝnevį
MefāǾįlün MefāǾįlün FeǾūlün
1007

Didiler yā ebį gördük şerāyiǾ
Hemān millet-i İbrāhįm bedāyiǾ

1008

Ķamu aĥkāmıdur bize1185 muŧābıķ
Hemān neslimüze Ǿayn-ı1186 muvāfıķ

1009

Velākin bizleri töhmetlü ķıldı
Yaķįnen bizi cāsūs kendi1187 bildi

1010

Diler bizden küçük ķardaşımuzı
Getürmezsek ķurıdur1188 aşımuzı

1179

eyleyüň / eyleyün B
bu / sizüň bu A
1181
alup / alur A
1182
bize / yine A
1183
Ǿacāǿib / Ǿacib A
1184
mekri peydāhı / mekr ü peydāhı
1185
aĥkāmıdur bize / aĥkāmı sizdür A
1186
Ǿayn-ı / Ǿayn u B
1187
kendi / kendiye A
1188
ķurıdur / ķurudur A
1180
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1011

Bunı böyle diyüben1189 ķalķdı bunlar
Varuban yüklerini sökdi bunlar

1012

Görürler yükleri içinde ey cān
Bulurlar armaġanlarını yeksān

B 28 b
1013 Daħi hem aķceleri bile gelmiş
Sürūrıla bularuň göňli ŧolmış1190
1014

Didiler baba bu bize keremdür
Gör imdi ne ulu şāh muĥteremdür

1015

Bize iĥsānı olmışdur tamāmet
Ki gelmez böyle kişi tā ķıyāmet

1016

Didiler bunda rāvįler çoķ aķvāl
Neden redd itdi Yūsuf girüye māl

1017

Kimi didi Yūsufuň ķalbi maĥzūn
Çün itdi almadı ol dürr-i meknūn

1018

Kimi didi tefekkür itdi Yūsuf
Babam ķardaşlarım aç daħi melhūz

1019

Nice alam1191 bularuň aķcelerin
Yıķam göňüllerinüň baķcaların

1020

Didiler baǾżılar bu idi ĥikmet
Kim ala YaǾķūb andan remz-i leźźet

1021

Bular çün yüklerinde1192 armaġanı
Buluban oldı cümle şādumānı

1189

böyle diyüben / diyüben hemān A
ŧolmış / dolmış B
1191
alam / ala B
1192
yüklerinde / yüklerinden B
1190
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1022

Didi YaǾķūb sevindiňüz mi cümle
Sezā görüp bu armaġanı böyle

A 32 b
1023 Yaķįn bildüm size bu1193 eyü gelmez
Hediyyeňüz sizüň maķbūle geçmez
1024

İnanmazam size ben1194 ne-deňlü
İderseňüz temennā baňa deňlü

1025

Bu göňlim laĥža deňlü olmaz ayru
Iraġa düşüremem1195 güli renklü

1026

Didi yoķdur yiyecek biz n’idelüm
Daħi ŞemǾūn rehindür n’eyleyelüm

1027

Didi YaǾķūb gelüň1196 Ǿahd eyleyün siz
Ki Binyāmini baňa getüresiz

1028

Didiler her ne gūne Ǿahd dilersen
Aluruz boynumuza ķorķmaġıl sen

1029

Didi YaǾķūb ider size edāyı
İder misiz bu Ǿahde siz vefāyı

1030

Didiler cümle lebbeyk söyle ey cān
Ķılaruz başımuzı cümle ķurbān

1031

Didi YaǾķūb gelecekdür Muĥammed
Anuň şerǾi olısardur müǿebbed

1032

ŞefāǾatından anuň maĥrūm olsun
Ebed maĥzūn daĥi hem maġbūň olsun

1193

size bu / bu size B
ben / hem A
1195
düşüremem / ben düşüremem A
1196
gelüň / gelin A
1194
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1033

Kim1197 iderse ħıyānetler buňa hem
Daħi saňa kim ursa süngile zaħm

1034

Aluban1198 gidelüm Mıśıra ey cān
Yine getürürüz sen ķılma ifġān

B 29 a
1035 Didi YaǾķūb iderem āh teǿessüf
Dilerem bunuňıla gele Yūsuf
1036

Ki sizden ħayrı ĥāfıždur ol Allāh
Virür cümle murādları ol Allāh

1037

Ki zįrā tecribe itdüm size ben
Yūsuf gitdi ķaluban İbn-i Yāmen

1038

Bunı alup gidersiz bu arada
İdersiz göňlümi yaġmā burada

1039

Ġalįž1199 aldım1200 sizüň mįŝāķuňuzı
Śaķın zinhār açarsız bāġuňuzı

1040

Śaķın yanıma gelme(ň) ey oġullar
Bu böyle olmayınca śaġ u śol1201

1041

Meger kim olasız maġlūb nā-çār
Size Ǿöźr olur ol-dem böyle ey yār

1042

Velį yazdı1202 Mıśır şāhına nāme
Didi ey pādişāh baǾde’s-selāme

1197

kim / ki B
aluban / alup A
1199
ġalįž / ġaliž B
1200
aldım / alup A
1201
Bu beyit B’de yoktur
1202
yazdı / bizden A
1198

- 182 -

Yrd. Doç. Dr. Muhammet KUZUBAŞ

1043

Benüm ĥālümi śorduň bildüň imdi
Rehin alduň daħi ŞemǾūnı1203 şimdi

1044

Hem istedüň bu tuffāĥ-ı fuǿādı
Yūsuf yirine1204 dād u dādı

1045

Gözim aǾmā firāk odına yandum1205
Hemān her śubĥ (u) şām ġamla uyandum1206

1046

Benüm neslim ķamusı imtiĥānı
Çeküpdür her biri bir dāsitānı1207

1047

Kimi źebħ oldı kimi nāra düşdi
Benüm cānum firāķıla ŧutuşdı

1048

Baňa gönder oġullarımı1208 ey şāh
Bulasın Ĥaķ ķatında sen ulu cāh

1049

Hemān bu nāmeyi virdi eline
Şol Binyāmįnüň śaġ eline

1050

VidāǾ idüp bular çün rāha girdi
Tevekkül idüp ol māha yönüldi

1203

ŞemǾūnı / ŞemǾūn A
yirine / yirinde B
1205
yandum / yandım A
1206
uyandum / uyandım B
1207
Bu beyit A’da yoktur.
1208
oġullarımı / oġıllarımı B
1204
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ĶāfiyeĶāfiye-i Hā
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün
1051

Diňle ey cān bülbül-i şevķıla gir gülşāna1209 gāh
El būy-ı gülden şaķıyup mest olup sālıla māh

1052

Ġam firāķı(y)la teǿessüf hicri ķalbüň pür ile
Rāĥat olma uyuma nāle ķıl ifġānıla1210 āh

1053

Çünki1211 YaǾķūb yola śaldı on dāne oġlın işit
Ditredi eli ayaġı Ǿömri oldı hem kütāh

1054

Bir vaśıyyet itdi didi diňlen1212 ey oġullarım
Ķorķaram Ǿayn-ı nažar ire size oluň āgāh

1055

Zįrā heb bir ādemüň oġullarısız nā-müdār
Bir ķapudan1213 girmek imdi eyce olun intibāh

B 29 b
1056 Bu didi kim fāǿide virmez ķażā vü1214 ķadere
İllā göňlime tesellį gele bu dem gāh u gāh
A 33 a
1057 Ĥāśılı geldi bular bir ķapudan1215 şehre girüp
Śundılar ol Ǿarż-ı ĥāli1216 geldi KenǾānį şāh
1058

1209

Bildi Yūsuf bunlar olduġın ikişer ķondurup
İbn-i Yāmen ķaldı yalaňuz idiser1217 āh u vāh

Gülşen kelimesi nüshalarda gülşān yazılmıştır.
ifġanıla / ifġānı ki B
1211
çünkü / çünkü B
1212
diňlen / dinle A
1213
ķapudan / ķabudan B
1214
ķażā vü / ķażā-yı A
1215
ķapudan / ķadudan B
1216
Ǿarż-ı ĥāli / Ǿarża ĥāli B
1217
idiser / idüben A
1210
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1059

Śordı Yūsuf kim ne aġlar bu kişi baňa diyüň 1218
Śordılar didi ġarįbem nice aġlamam1219 ben āh

1060

Bunlar oldı ikişer yatmaķda ķaldım ben 1220 ġarįb
Var idi bir ķardaşım ŧaġ olsa olurdı penāh

1061

Didi Yūsuf getürüň ħāś odama bu dem anı1221
Aldı yaturdı anı1222 bildürmedi aġ u siyāh

1062

Baħş idüp bir laǾl aňa ķıymetde ancaķ lā-nažįr
Śubĥ olınca geldi anlara ki śanki yüzi1223 māh

1063

Śordı ŞemǾūn saňa kim virdi bu laǾli söylegil
Didi virdi baňa bunı bir kişi kim Ǿālį-cāh

1064

Vir didi bunı ben śaķlayım ŞemǾūn hemān
Virdi baġladı ķolına rāĥat oldı ol nigāh

1065

Bir zamāndan śoňra baķdı bulmadı laǾli hemįn
Yitdi śandı gördiler kim İbn-i Yāmende çü māh

1066

Aldı andan śoňra anı hem Yehūźā śaķladı
Yine ġāǿib oldı andan buldı śāĥibini cāh

1067

Ĥāśılı onı fürāde aldılar ol laǾli1224 heb
Śaķlamaġa ŧurmadı1225 birinde oldılar kütāh

1068

Bildiler kim İbn-i Yāmen śāĥibidür laǾlüň uş
Didiler baħtı güşād oldı ki issi Ǿālį-cāh

1218

baňa diyüň / diyün baňa B
aġlamam / aġlamayam B
1220
ķaldım ben / ben ķaldım B
1221
anı / bunı A
1222
yaturdı anı / yatdı anı A
1223
geldi anlara ki śanki yüzi / geldiler bir araya śanki A
1224
laǾli / laǾl A
1225
ŧurmadı / durmadı B
1219
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1069

Oldılar üç gün nişįn yoķdur iźin biri çıķa
Didiler kim ne sebeb başumuza1226 bitdi giyāh1227

1070

Çünki dördinci gün oldı ķurdı dįvānı Yūsuf
Hem sekiz yüz biň kişi düzdi ķatına śanki māh

1071

Didi ķanı getürüň KenǾānįleri gelsün berü
Diyecegim var diyem anlara kim görindi rāh

1072

Geldi1228 KenǾānįler ĥayrāne ķaluban ŧurdılar1229
Gördiler dįvān Ǿažįm berķ urdı Yūsuf şöyle māh

1073

Didi Yūsuf bunlara virüň yiyecek sükkeri
İkişer bir śofrada bunlar otursun gāh u gāh1230

A 34 a ĶāfiyeĶāfiye-i Nūn MeǾa
MeǾa Elif
MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün
1074

İşit nice oturdılar ol-demde ey cānā
Hemān çift çift oturdı kim ŧoġurdı anı bir ana

1075

Ķalup yalaňuz İbn-i Yāmen ey cān yine ĥasretle
Hemān āh eyleyüp śankim1231 atıldı özi külħāna

1076

Anı aldı Yūsuf yanına ammā ki niķāb içre
Göremez Yūsufuň yüzin ne Ǿālim bile ne dānā1232

1226

başumuza / başımuza B
giyāh / külāh A
1228
geldi / geldiler B
1229
ŧurdılar / durdılar B
1230
gāh u / gāh A
1231
śankim / śanki A
1232
Bu beyit A’da yoktur
1227
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1077

Didiler niçün aġlarsın didi ķaldım ġarįb ferd
Didi Yūsuf yanıma gel yiyelim bile ey cānā

1078

Getürüp sükkerį ĥelvā hemān altun ŧabaķlarla
Śunar Yūsuf cevāb eyler ider Binyāmen āh u ezā

B 30 a
1079 Didi Yūsuf ne aġlarsın nedendür gözlerin ŧurmaz1233
Be-ġāyet ĥasretin vardur ne uśluśın1234 ne ħod şeydā
1080

Didi barmaķların gördüm hemān śan Yūsufuň bį-reyb
Senüň barmaķların dırnaķları Yūsufdur haźā

1081

Yūsuf ķıldı tesellį didi yiyelüm bugün śoňra
Ħaber vir baňa Yūsufdan nice oldı ĥāl-i sırr eyā

1082

ŦaǾām yindi hemān mektūb śundı aňa Binyāmin
Oķudı YaǾķūbuň mektūbını Yūsuf didi innā

1083

Didi Binyāmine söyle Yūsufı n’eyledi bunlar
Didi śaĥrāya alup gitdiler gelmedi ol cānā

1084

Bular geldi fiġan u zārıla āh eyleyüp cümle
Getürüp gömlegin ķanlı yaķarlar baġrıla sįna1235
Meŝnev
Meŝnevį
ŝnevį
MefāǾįlün MefāǾįlün FeǾūlün

1085

Didi Yūsuf ki sen gördüň mi anı
O gömlegin yine rengi(y)le ķatı

1233

ŧurmaz / durmaz B
uślusın / uślusun B
1235
sįnā / sinā A (Kelime sįne olmalıdır.)
1234
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1086

Didi Binyāmin ol gömlek benümle
Durur ĥālā ĥamāǿildür benümle

1087

Be-ġāyet ĥüzne irdim anı aldım
Hemān-dem ķolıma śaķladım1236 aldım

1088

Babam daħi baňa tenbįh1237 idüpdür
Bunı ayırma senden1238 buyurupdur

1089

Didi Yūsuf çıķar göreyim anı
Nitedür1239 göreyim ben de o ķanı

1090

Çıķardı virdi gömlegi o sāǾat
Mecāl1240 ķalmadı hem Yūsufda ŧāķat

1091

Çün aldı eline gömlegi Yūsuf
Hemįn āh eyleyüp itdi1241 teǿessüf

1092

Ķoķulandı Yūsuf didi degil bu
Ve illā yalan oġlaķ ķanıdur bu

1093

Hemān ol-dem dönüben śordı o şāh
Didi ŧoġrı diyün nice oldı ol māh

1094

Didiler anı ķurd aldı inan sen
Bu ķıśśayı Yemen Şām duydı aĥsen

1095

Didi Yūsuf işitdüm sizde vardur
Bir er kim ġāyet ol nā-mudārdur

1236

hemān-dem ķolıma śaķladım / ķolıma baġladım anı aldım A
tenbįh / tenbih B
1238
ayırma senden / senden ayırma B
1239
nitedür / niçedür A
1240
mecāli A
1241
itdi / ol dem B
1237
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1096

Çekesinden ŧutar arslanı ol yār
Ayırur anı iki ider ol yār

1097

Daħi miķdār-ı fersenĥ ķaçsa arslan
Yerişür anı fi’l-ĥāl virmez emān

1098

Nite bir ķurd elinden ķardaşını
Alamadı eşini yoldaşını

1099

O kişi kimdür anı söyleň1242 baňa
Yehūźā aġladı didi benem ben

1100

Didi Yūsuf işitdüm sizde vardur
Bir er kim ġāyet ol nā-müdārdur

B 30 b
1101 İderse ol naǿrā bir şehr içinde
Olur vāżıǾ ĥamūleler şehr içinde
1102

Hem arslan yataġında itse naǾrā
Ķamu arslan helāk olur bir anda

1103

Anı baňa gerekdür gösteresiz
Çü böyle ġayret ehli kişilersiz

1104

Didi ŞemǾūn benem ol kişi ey cān
Benüm sįneme yaġdı ŧįġ u bārān1243

1105

Bular boynun aśup fikr eylediler
Ķalanı ne idesin bilmediler

A 35 a
1106 Didi Yūsuf işitdüm bir ħaber hem
Ki vardur sizde bir ķuvvetlü ādem

1242
1243

söyleň / söyle A
bārān / burān B
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1107

Ķoparur ŧaġı1244 atar ol dil-ārā
Hemān bir mįl ķadar ol aġ u ķara

1108

Didi Rūbįl benem ol kişi ey cān
Velākin ġāfil oldum ben kemā kān

1109

Aśup başın aşaġa Rūbįl ol-dem
Ki gözlerinden aķdı yaşıla dem

1110

Didi daħi işitdüm sizde vardur
Kemān-keş bir kişi hem nā-müdārdur

1111

On iki biň adım yire oķ1245 atar
Urur avı oķından ķanlar aķar

1112

Nice ķurtarmadı ol ķardaşını
TaǾaccüb eylerem anuň işini

1113

Didi Lāvā benem kim oķ ataram
Velį bu dem be-ġāyet şerme-sāram

1114

Ĥayāsından dili ol-dem ŧutuldı
Hemān-dem gözleri yaşıla ŧoldı1246

1115

Didi Yūsuf ki vardur sizde bir er
Ki yüz yıllıķ aġacı ķoparur er

1116

Atar miķdār-ı fersaħ urur ey cān
Cirid gibi neyi dilerse ol ān

1117

Nite ol günde imdād itmedi ol
Yidi ķardaşını ķurd bulmadı yol

1244

ŧaġı / ŧaġ B
oķ / ol B
1246
ŧutuldı / dutuldı B
1245
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1118

Didi ol ħāźā ki benem ol dil-āver
Ķuśūrım çoķdur ey şāhāne server

1119

Bularuň cümlesini Yūsuf ol dem
ǾItāb itdi aķuban dįdeden dem

1120

Didi kim dirsüňüz bizüm babamuz
Nebįdür bizüm eşrefdür atamuz

B 31a
1121
1122

Size vehm olmadı1247 mı gele bir dem
Ħaber vire çü Cebrāǿįl YaǾķūba hem
Çıķar bu söziňüz bir gün yalana
Utanasız be-ġāyet āşiyāna

A 35 b
1123 Pes andan yüzini dönderdü Yūsuf
Baķup Binyāmine itdi teǿessüf
1124

Didi sen ķande idüň ol gün ey yār
Ki ķurd Yūsufı itdi tār ile mār

1125

Didi degil idim bile o demde
Bulunsam cān fidā iderdüm anda

1126

Bularuň her birin gönderdi ol şāh
Ķonaķlarıňuza varuň dir ol şāh

1127

Yarın yükleriňüz ŧutun1248 Ǿayāna
Bi-küllį olasız yola revāne

1128

İkişer oldı bunlar vardı yatdı
Velākin İbn-i Yāmen anda ķaldı

1247
1248

vehm olmadı mı / olmadı mı A
ŧutuň / dutuň B
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1129

Çü Yūsuf İbn-i Yāmen ķaldı tenhā
Śorar Yūsuf virür būy1249 rengi tenhā

1130

Didi vir baňa bir şāfį ħaber sen
Seni gördüm bu KenǾānįden aĥsen

1131

Oġulları mısız bir ādemüň siz
Ya gerçek mi ki YaǾķūb ķaldı gözsiz

1132

Sen evli misin ey cān yoķsa ergen
Ķamu sırruňı baňa söyle erken

1133

Hįç oġlun ķızuň oldı mı dil-ārā
Didi var on iki oġlum dil-ārā

1134

Birinüň adına Źįbā didüm hem
Birinüň adına Baĥrā dimişem

1135

Didi Yūsuf ki Baĥrā ad olur mı
Benį Ādemde Źįbā ad olur mı

1136

Didi budur buňa sebeb ey şāhım
Yūsuf çünki ıraġa düşdi māhum

1137

Varup sāĥil-i baĥra bir gün indüm
Hemįn aġladum hem baĥra ki didüm

1138

Yūsuf ķardaşumı gördüň mi yā baĥr
Faśįĥ1250 lisān ile lā didi ol baĥr

1139

ǾAceblendüm o baĥra Ǿāşıķ oldum
Baňa şāfį cevāb virdi ki gördüm1251

1249

būy / bu A
faśįĥ / faśiĥ B
1251
Bu beyit B’de yoktur.
1250
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1140 Anuň adını oġluma hem didüm
A 36 a Anuň Ǿışķına aňa Baĥrā didüm
1141

Birine hem daħi Źįbā didüm ben
Budur vech-i müsemmāsı işit sen

1142

Gelüp KenǾān ilinüň ķurdı yeksān
Babamuň öňine and içdi ol1252 ān

B 31 b
1143 Bularuň şefķatin gördüm o demde
Adın oġlıma virdüm ġayrı demde1253
1144

Üçinci oġlımuň ǾAbd oldı adı
Didi buňa neden virdün bu adı

1145

Didi göňlümde dirdüm kim Yūsufı
Benüm ķardaşlarım śatdı Yūsufı

1146

Eger Ǿabd oldı(y)sa Yūsuf cihānda
Gerek Ǿabd ola oġlum her zamānda

1147

Bu resme on iki oġlınun adın
Ħaber virdi o demde İbn-i Yāmen

1148

Ki her bir ad Yūsufa ķıśśa oldı
Bu ķıśśadan cihāna ĥiśśe oldı

1149

Hemān Yūsuf işitdi ǾAbd adını
Ķan aġlar gözleri açar yüzini

1150

Didi ol ķardaşuň beňzer mi baňa
Çü gördi İbn-i Yāmen ķaldı ŧaňa

1252
1253

ol / bir B
Bu beyit A’da yoktur.
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1151

O sāǾat Ǿaķlı gitdi düşdi Yāmen
Hemān bį-hūş yatuban İbn-i Yāmen

1152

ǾAceb düş mi bu sır yoķsa ħayāl mi
Bunuň gibi murād bir daħi var mı

1153

Didi Yūsuf gel ey ķardaş senüňle
İdem bir iş śoyınasın anuňla

1154

Dilerem senden ayrı olmayam ben
Seni bunlaruň elinden alam ben

1155

Daħi hem ŧuymayalar1254 ĥālümüzi1255
Bulara eyleyem dürlü rumūzı

A 36 b
1156 Śabāĥ cümlesini yola śalayım
Seni śanǾatıla girü alayım
1157

Buňa çün İbn-i Yāmen rāżı oldı
Çü kendi ķul Yūsuf hem ķāđı oldı
ĶafiyeĶafiye-i Sįn MeǾa
MeǾa Hā
Hā
MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün

1158

Gel ey cān śaķın zinhār elinden içmegil kāse
Ki śadruň śāfį ķıl bul hem śafāyı uyma ħannāsa

1159

Nedendür tābiǾ olmışsın hevāya ey yüzi pür-tāb
Bunuň eyüsin ara bul ŧolaşma1256 yāda vesvese

1254

ŧuymayalar / duymayalar B
ĥalümüzi / ĥālimüzi B
1256
ŧolaşma / dolaşma B
1255
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1160

Ķanı bunda gelen yārān aķrān cümlesi göçdi
Ŧolusın içdi heb cāmuň yā sen içmez misin kāse

1161

Yūsuf çünki mekįn oldı diyār-ı Mıśra śan ħūrşįd
Ġurūb itdi yine ol-māh ĥüzünler uġradı nāsa

1162

Çün itdi Ǿahdi Binyāmin ile ol āfitāb-ı cān
Śabāh oldı gelüp KenǾānįler yük baġlar ecnāsa

1163

Beşįr adlu varıdı Yūsufuň keyyāli bir oġlan
Getürüp gizledi Binyāminüň yükinde bir kāse

1164

Ki evel kāse idi śoňra anı ŧutdılar ölçek
Kimi altun idi didi kimi fıđđa idi ħāsa

B 32 a Develerin bular yükletdi girdiler1257 ulu rāha
1165 Beşįr bindi biň atlu ile ardından gelür kāse
1166

Çü dört sāǾat yire geldi hemān āşikāre görindi
Münādįler nidā itdi ki kim aldı bugün kāse
ĶāfiyeĶāfiye-i Nūn MeǾa
MeǾa Yā
Yā
MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün

1167

Bular çünkim işitdiler münādiler nidāsını
Didiler kim ne istersiz śoyındı heb libāsı

1168

Didiler kim sizi bildük ki śarıķsız Ǿayān üzre
Didiler neslimüzde olmadı bilmez rikābını

1169

Ve illā bizde yoķdur śaǾ var ise ey bahādırlar
Cezāmuz eyleyüp1258 ķat ķat içürüň ġam şarābını

1257

girdiler / girüben A
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1170

Didiler n’idelüm kimüň yöňünde bulunursa ol
Didiler ķul idüp ħiźmetde aħź idek bilüň anı1259

A 37 a
1171 Sözi bir eyleyüp endürdiler yüklerini bir bir
Yehūźā ibtidā ider açar yükin Ǿayānānı1260
1172

Anuň ardınca ŞemǾūn tā onı çünkim tamām oldı
Didiler size yoķdur terk idüben İbn-i Yāmeni

1173

Bular dönmek diler didi Yehūźā ne sebebdür bu
Ki Binyāmįne baķmazsız ne işdür bilmezem anı

1174

Bular didi çü sizde yoķ ebed bunda bulunmaz ol
Görinür sizden eśdaķ śadāķat maǾdeni1261 kānı

1175

Didiler muŧmaǿin olsun sizüň ķalbiňüz ey cānā
Taĥarrį eyleyüp1262 bunuň metāǾın bile siz anı

1176

Hemān geldi Beşįr açdı metāǾın İbn-i Yāmįnüň1263
Buluban śaġı fi’l-ĥāl gel gör imdi seyr-i devrānı

1177

Ħacįl oldı bular cümle śadā itdi ki vāveylā
Bize bunca ser-encāmlar gūn-ā-gūn yaġdı bārānı

1178

Dönüb yek-pār gelüp Mıśrā perįşān ĥālleri bį-dār
ǾAžįm dįvān olup bildi ķamusı ehl-i KenǾānı

1179

Didiler neslimüz pākdür diyü daǾvā iderdiňüz
Bu gūne1264 iş sezā mıdur ķurasız taħtı dįvānı

1258

eyleyüp / eyleyün B
Bu beyit B’de yoktur.
1260
Bu beyit B’de yoktur..
1261
maǾdeni / maǾden A
1262
eyleyüp / eyleyün B
1263
Yāmįnüň / Yāmen B
1264
gūne / gūnā B
1259
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1180

Didi Yūsuf ne ĥācet idi śaġ olmaķ bu dem size
Be-ġāyet taǾžįm idüp idersiz mekri livānı

1181

Didiler ey penāhımuz ki lā vallāh degülüz biz
Ħıyānet eyleyenlerden bu idi ĥükm-i Sübĥānı

1182

Hemān sehv itdi Binyāmin ki śaǾ gizledi aldı
Yūsuf ķardaşı böyle idi ey kerem kānı

1183

Didi Yūsuf Ǿaceb bunlar size beňzemedi ķaŧǾā
Bular sāriķ olup siz ŧutdıňuzdı1265 Ǿālį meydānı

1184

Yūsufuň sįrķatinden rāvįler itdi rivāyetler
Ki her biri virüp ayrı maǾānį diňlegil anı

1185

Kimi dir geldi bir gün aňa bir sāǿil recā eyler
Ŧapusından1266 diler iĥsān umar aǾŧā-yı cānānı

1186

Yūsuf dutdı aňa virdi decācesini YaǾķūbuň
Kimi dir virdi bir oġlaķ seħāvet issi sulŧānı

1187

Gelüp ķardaşları YaǾķūb bile her biri çün śordı
Didi virdüm anı sırra çü buldum furśatı kānı

A 37 b
1188 Bunuň-çün didiler sāriķ aňa ŞemǾūn Yehūźā pes
Ol idi ħāliś ü laǾl ü cevāhir dürri mercānı
B 32 b
1189 Mücāhidden1267 rivāyetdür ki YaǾķūbuň var idi ķız
Ķarındaşı ki İsĥāķdan idi ġāyet seħā kānı
1190

Ħıżāne oldı Yūsufa yanında anı śaķlardı
Hemān dört yıl ķadar Yūsufı śaķlar berķu’l-meǾānı

1265

ŧutdıňuzdı / dutduňuzdı B
ŧapusından / ŧabusından B
1267
Mücāhidden / Mücāhiden B
1266
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1191

Pes andan śoňra YaǾķūb diler ala ol Yūsuf şāhı
Be-ġāyet ĥüzn idüp ħātūn recā eyler kemā kānı

1192

Görür YaǾķūba minnet geçmez aślā ol dil-ārā çün
Didi bir śanǾatıla Yūsufı alam o cānānı

1193

Babasından aňa mįrāŝ ķalupdur bir kemer śāfį
Hemān baġladı Yūsufuň beline setr idüp anı

Meŝnev
Meŝnevį
ŝnevį
MefāǾįlün MefāǾįlün FeǾūlün
1194

Alup Yūsufı YaǾķūb oldı mesrūr
Ki KenǾān içi doldı berķıla nūr

1195

Biraz müddet geçer aġlar dil-ārā
Yitürdüm kemerim dir oldı lārā

1196

Gelür YaǾķūba i(y)der ey ķarındaş
Yitürdüm kemerim ey cānı sırdaş

1197

Yūsufa ben mužanna itdüm anı
Ķuşaġım aldı ol itdüm gümānı

1198

Alup YaǾķūb Yūsufı gelür ey cān
Çıķarup ŝevbin anı ķıldı Ǿuryān

1199

Görürler kim teni üstinde ol ān
Ķuşanmış baġlamış himyānı ol cān

1200

Alur Ǿammetesi śaķlar Yūsufı
Gūya mālik olur śaķlar Yūsufı
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1201

Bu işden ötüri sāriķ didiler
Aňa ķardaşları sāriķ didiler

1202

İşitdi çün Yūsuf ķardaşlarından
Çü sāriķ sözini ķardaşlarından

1203

O dem ķalbinde śaķladı bu sırrı
Didi siz artuķ itdiňüzdi şerri

A 38 a
1204 Ki zįrā ol śabį idi ŧıfıl hem
ǾÖźür bulsa sezādur reǿy-i muĥkem
1205

Velākin siz bülūġ olup kemā kān
İdersiz gūn-e-gūne mekr-i bühtān 1268

1206

Didiler ey kerem śāĥibi śulŧān
Ķarındaşımuzı baġışla bu ān

1207

Seni gördük be-ġāyet muĥsin ey cān1269
Gerekdür viresin ķardaşı şeyān1270

1208

Babamuz ġāyeti hem şerme-sārdur
Gözi aǾmā işi hem dārumārdur1271

1209

Didi Yūsuf sever misiz anı siz
Baňa ŧoġrı sözi bugün diyesiz1272

B 33 a
1210 Didiler niçe sevmezüz babanı
Kerem buyur bize eyle Ǿaŧānı1273

1268

gūn-e-gūne mekr-i bühtān / artuķ itdiňüzdi şerri B
cān / yār A
1270
şeyān / seyyār A
1271
dārumār / tārımār B
1272
bugün diyesiz / diyüň baňa siz B
1273
Ǿaŧanı / Ǿaŧanı B
1269
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1211

Didi Yūsuf çoķ itdiňüz ħıyānet
Babaňuza dögünmez tā ķıyāmet

1212

Varuň babaňuza idüň selāmı
Diyüň ķardaşımuza uġrı tamāmı

1213

Elin ayaġın kesmedim imdi
Ķabūl ķıldım anı ķulluġa şimdi

1214

Degil mümkün anı virem size ben
Baňa itmeň recāyı diňlemem ben

1215

Bular heb nā-ümįd oldı büküldi
Gelüben ittifāķį söz1274 bir itdi

1216

Didiler bu Melik ķardaşımuzı
Bize virmez bu cān yoldaşımuzı

1217

Gelüň ķahrıla biz bunı alalum
Bu şehr içinde biz bir ad ķoyalım

1218

Hemān geldi bular heb bir araya
Melik ķarşusına gelüp sarāya

1219

Didi ŞemǾūn ki yā mālik ķıl inśāf
Vir imdi ķardaşımuzı olup śāf

1220

Veyāħūd naǾra iderem bugün ben
Ĥamullar vażǾ olup şehr içre bil sen

A 38 b
1221 Yaķįn bil virürem Mıśrı ħarāba
Bulaşduram vücūdları türāba

1274

söz / sözi A
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1222

Ķatı ħışm itdi1275 her ne ķįl var ise
Vücūdında ne deňlü ķıl var ise

1223

Hemān mızrāķ gibi sökdi ve çıķdı
Libāsın deldi ŧaşra cümle çıķdı

1224

Yūsuf bu ĥāli anda çünki gördi
Dönüp oġlına sırran bunı didi

1225

Yapış var ŞemǾūnūn eŝvābına sen
Ki sākin ola ħışmı diňlegil sen

1226

Hemān-dem ħufyeten Mįşā çü vardı
Anuň eŝvābına el urdı vardı

1227

Getürmez ŧāķat oldı ol dil-āver
Daħi ĥayretde ķaldı ol ser-ā-ser

1228

Didi vallāhi vardur nesl-i İsĥāķ
Bu dįvānda daħi YaǾķūb muŧlaķ

1229

Hemān Mįşā ŧutar1276 ŞemǾūnı belden
Yehūźāyı daħi hem ayru elden1277

1230

Buları ķaldurup yirden yalaňuz
Getürür ķırķ adım ķadar yalaňuz

1231

Hevāda ķaldurup bunları ol ān
O dem Mıśr ehli ķaldı ĥayrān

1232

Didi Yūsuf śatar mısız baňa siz
Bugün erlik aňar mısız baňa siz

1275

ħışm itdi / ħışmından B
ŧutar / dutar B
1277
elden / elinden A
1276
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1233

Baňa ķahrıla ķorķu olmaz aślā
Baňa ŧoġrı gerek aǾlā ve ednā

B 33 b
1234 Buları aldı bir ķorkı o demde
Unutdı1278 ķardaşın her biri o demde
1235

Ķamusı diledi ķaça revāne
DuǾa itdi dutup yüz āsumāna

1236

Didi Yūsuf size yoķdur iźin bil
Varasız bir adım ıraķ yaķįn bil

1237

Size ben itmeyince imtiĥānı
Dinile tā ķıyāmete dāsitānı

A 39 a
1238 Yūsuf sarāyı öňinde var idi
Bir enlü ŧaş be-ġāyet aġır idi
1239

Getürüp onını ķoşdı o ŧaşa
Getürüň ķalduruň dir ŧaşı başa

1240

Ne-deňlü var ise ķuvvet getürür
Ŧaşı ķalduramaz cümle oturur

1241

Gelür Yūsuf ŧutar ŧaşı getürür
Hemān ķırķ bir1279 adım ķadar getürür

1242

Bular çünki görürler heybetini
Bu deňlü hem kemāl ü ķudretini1280

1243

Hemān1281 ĥayrānda ķaldı cümle bunlar
Daħi Mıśr ehlinden gitdi Ǿaķıllar

1278

unutdı / unutmışdı B
ķırķ bir / ķırķ A
1280
ķudretini / ķuvvetini B
1281
hemān / hemįn B
1279
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1244

Ħaber Reyyāna degdi daħi fi’l-ĥāl
Didi Reyyān Ǿacib oldı bu aĥvāl

1245

Bu ķuvvet Yūsufa Ĥaķdan virildi
Yūsuf daħi bize niǾmet virildi

1246

Yūsufuň kimse bilmez idi ĥālin
Bu ķuvvetde daħi anuň kemālin

1247

Aśup başlarını KenǾānįler heb
Dizin oturdı Yūsuf aĥbeb

1248

Didiler ķaldı bunda ķardaşımuz
Ħarāb-ender-ħarāb oldı işimüz

1249

Didiler minnet idüp yalvaralum
Eline ayaġına1282 śarılalum

1250

Ol ki söz ŧuta baġışlaya ol
Bizüm ķardaşımuza tā bulaķ yol

1251

Varuban kimi śarıldı eline
Kimi sürer yüzin ayaķ tozına

1252

Didiler bizi cümle ey şāhım
Ki Binyāmįni āzād eyle şāhım

1253

Didi ĥāşā şerįǾatden çıķam ben
Ki sirķat idenüň ġayrın ŧutam1283 ben

1254

Ne deňlü itseňüz baňa recāyı
Söziňüz ŧutmazam itmem Ǿaŧāyı

A 39 b
1282
1283

“ayaķ” kelimesi B’de iki y ile yazılmıştır.
ŧutam / dutam B
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1255

Hemān-dem yüzlerin dönderdi bunlar
Ķamunuň gözlerinden aķdı ķanlar

1256

Yehūźā didi diňleň bu sözümi
Benem Ǿahd altında1284 ķoyan özümi

1257

Ķalayım bunda siz varuň atama
Selām eyleň1285 diyün bir bir babama

1258

Bizüm1286 başumuza1287 geldüklerini
Hem İbn-i Yāmįnüň1288 itdüklerini

1259 Didi ŞemǾūn ki lā vallāhi senden
B 34 a Ben ayrılmam hemān bir laĥža senden
1260

Ķalanı daħi cümle aġladılar
Biz ayrı olmazuz senden didiler

1261

Yehūźā dir ķalurusaň bunda yek-pār1289
Babam ķalur yalaňuz anda nā-çār

1262

Sözin ŧutdı Yehūźānuň bular çün
Sekizi girdi yola ķaldı ŞemǾūn

1263

İkisi İbn-i Yāmenle çü ķaldı
Sekizi geldi YaǾķub elin aldı

1264

Didi YaǾķūb ķanı ŞemǾūn Yehūźā
Nedendür İbn-i Yāmen ķaldı tenhā

1284

altında / altına B
eyleň / eylen B
1286
bizüm / bizim A
1287
başumuza / başımuza B
1288
Yāmįnüň / Yāmenüň B
1289
yek-pār / yek-bār B
1285
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1265

Didiler ĥālimüzi śor baba sen
Şu kervāndan bizümle idi aĥsen

1266

Didi YaǾķūb yine ĥįleňüz1290 var
Cihānı başıma itdüňüz dar

1267

Didiler gerçi dirüz İbn-i Yāmen
Bu dem sāriķ görindi İbn-i Yāmen

1268

Çalar Mıśrį ǾAzįzüň ölçegini
Bulur ger yük içinde ölçegini

1269

Melik aldı anı ĥükmümüz üzre
Ķul itdi anı hem şerǾimüz üzre

1270

Yehūźā ķaldı ŞemǾūn1291 anda bile
Bizi gönderdi bunlar ĥasretile

1271

Hemān āh eyleyüp YaǾķūb o demde
Didi śabr-ı cemįl1292 vardur elümde

1272 Dilerem Ħāliķımdan ikisini
A 40 a Bilür ol şerri hem ħayurlusını
1273

Velį size iderem ben ricāyı
Yine varuň hemān Mıśra arayı

1274

Arayuň Yūsufı Binyāmin ile
Ümįdüm var gele ikisi bile

1275

Didiler baba sözüň Ǿacebdür
Yūsufı ķurd yidi ķanden1293 gelüpdür

1290

ĥįleňüz / ĥilleňüz B
Yehūźā ķaldı ŞemǾūn / Yehūźā ŞemǾūn ķaldı A
1292
śabr- cemįl / śabr u cemįl A
1293
ķanden / ķande B
1291

- 205 -

Kıssa-i Yûsuf u Zelîhâ

1276

Didi vardur ümįdüm şol Ħudāya
Beni buluşdura ol nūrlu aya

1277

Didi Rūbįl1294 baba bir nāme yazġıl
Mıśır şāhına ħoşca nāme yazġıl

1278

Vire Binyāmini alup gelelüm
Yūsuf daǾvāsını bu dem ķoyalum

1279

Yazar YaǾķūb Mıśır şāhına nāme
Didi ey pādişāh1295 baǾde selāme

1280

Felekden ġam ŧolusın içegeldüm
Firākuň ħilķatini giyegeldüm

1281

Benüm neslümde yoķdur sāriķ olmaz
Bizi töhmetli ķılmaķ lāyıķ olmaz

1282

Hediye ķıl bize evlādumuzı1296
Gider bu āhıla feryādumuzı1297

1283

Recāmı ŧutmaz iseň āşikāre
Śalarım seni ol Perverdigāra

B 34 b
1284 Hemān mühüri urdı1298 bükdi1299 YaǾķūb
Virür Rūbįl eline anı YaǾķūb
1285

1294

Alur ķardaşların Rūbįl Ǿayāna
Ki Mıśra Ǿazm idüp olur revāne

Rūbįl / Rebįl B
pādişāh / bādişāh B
1296
evlādumuzı / evlādımuzı B
1297
feryādumuzı / feryādımuzı B
1298
urdı / vurdı B
1299
bükdi / bükdi anı B
1295
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1286

Getürüp virdiler mektūbı1300 ol-dem
Śaġ eline Yūsufuň 1301 aldı muĥkem

1287

Yūsuf bildi oķudı mażmūnını
Gözinden dökdi ķanlu1302 yaşlarını

1288

Didiler ne sebebden aġladuň1303 sen
Bizüm1304 yüregimüzi ŧaġladuň1305 sen

A 40 b Didi ĥürmet ķıluram ataňuza
1289 Bu firķat issi gözsüz babaňuza1306
1290

Didiler merĥamet senüňdür ey cān
Bize luŧf-ı keremden eyle iĥsān

1291

Baġışla bize hem ķardaşımuzı
Gözümüzden1307 sile gör yaşımuzı

1292

Didi Yūsuf size bir imtiĥānım
Olacaķ ey benüm rūh-ı revānım

1293

Didiler başımuz üzre yirüň var
Ŧutaruz1308 her ne buyurursan a yār

1294

Didi Ǿİmrānį1309 dilin siz bilürsiz
Didiler bilürüz biz anı şeksiz

1300

mektūbı / mektūb B
śaġ eline Yūsufuň / Yūsufuň śaġ eline B
1302
ķanlu / ķanlı B
1303
aġladuň / aġladın B
1304
bizüm / bizim A
1305
ŧaġladuň / ŧaġladın B
1306
babaňuza / ataňuza B
1307
gözimüzden A
1308
ŧutaruz / dutaruz B
1309
‘İmrānį / İmrān B
1301
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1295

Didi Ǿİmrān üzre bir1310 ħaŧŧ yazılmış
Buluram bir varaķ muĥkem bükülmiş

1296

Melik Reyyān ħazįnesine bir gün
Anı buldum ĥamāǿil baňa ķıldum

1297

Velį bilmem nedür mażmūnın1311 anuň
Baňa söylen nedür mefhūmın anuň

1298

Didiler vir bize bu kaġıdı sen
Oķuyavuz içini diňlegil sen

ĶāfiyeĶāfiye-i Elif
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün
1299

Ŧut śımāħuň ey dil-ārā ne diyeyim ben saňa
Sırrımı virem saňa śaķın dime oňa1312 buňa

1300

Bir Ǿacib sözler düzeyim dürr-i mercān nažmı uş
İşitende ŧurasın ĥayretde ķalasın ŧaňa

1301

Didiler ehl-i tevārįħ bu maķāmda bir Ǿacįb
Söz kim anı diňleyenler yitüreler reh-nümā

1302

Kim muķaddem çün Yūsufı śatdılar ķardaşları
Mālik İbn Ŧaġrāya1313 anı virdiler ĥüsnį sįmā1314

1310

üzre bir / üzre B
mażmūnın / mefhūmın A
1312
oňa / aňa B (Bu yüzyıl metinlerinde aňa yazılan kelime A nüshasında oňa
yazılmıştır.)
1313
Ŧaġrāya / Daġrāya B
1314
sįmā / simā B
1311
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1303

Didi Mālik bu ķulı ben almazam illā meger
Viresiz ĥüccet baňa kim ķılam anı māşā

1304

Yazdı bir ĥüccet Yehūźā kendü ħaŧŧı(y)la o dem
Virdi Mālike o dem hem oldı Yūsufdan cüdā

A 41 a
1305 Bile nice śaķlar idi anı Yūsuf bu zamān
Bu idi virdügi kāġıd yüzi gözi bā-śafā
B 35 a
1306 Mefhūmın bilmem didügi Yūsufuň olmaz yalan
Ħor śatılduġını bilmem dimek olur ey dilā
1307

Śundı virdi kāġıdı aldı Yehūźā destine
Açduġı(y)la bildi ħaŧŧın ŧuydı ĥālin ol dilā

1308

Bir nažar ķıldı Yūsufa ķapladı ħaşyet anı
Didi Yūsuf ŧoġrı1315 söyle dimegil hem çün cezā

1309

Dir Yehūźā var idi bir ķulumuz śatduķ anı
Anuň evśāfıdurur bu kāġıd olmaz iftirā

1310

Didi Yūsuf ne sebebden anı siz beyǾ itdiňüz
Ne idi anuň adı idüň baňa bir bir edā

1311

Didiler Yūsuf idi anuň adı sevmez idük
Śatduķ anı1316 cümle bulduķ dürlü rencden şifā

1312

Didi Yūsuf İbn-i Yāmen çalduġı śaǾ söyle ol
BaǾżı dürlü ĥikmet-i dilin bilürem1317 bį-nevā

1313

Getürelim söyledelim ĥaķķıňuzdan ne dir ol
Didiler getür işidelim anı bir bir eyā

1315

ŧoġrı / doġrı B
śatduķ anı / anı śatduķ A
1317
ĥikmet-i dilin bilürem / ĥikmeti dileyen bilür A
1316
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1314

Getürüp ķarşusına anı Yūsuf dikdi o dem
Bir mįl altundan alup destinde urdı cā-be-cā

1315

Đarb idüp bir kez anı ķaldı taĥayyürde bular
Heybetile ŧoldı1318 yā bunuň içi andan śadā

1316

Didi Yūsuf hįç duyarsız ne didi işbu śaǾ
Didiler bu muǾcizāt gibi gelür bize şehā

1317

Söylegil bize bunuň didügin ey şāh-ı laŧįf
Didi Yūsuf kim bular yalancıdur bu śadā

1318

Didiler śor ne yalanımuz bizüm itdi žuhūr
Cürmümüze rāżıyuz olmaya bize iftirā

1319

Bir daħi đarb itdi meyl-i śaǾa ol bedr-ay hümā
Bir daħi1319 itdi śadāyı işiden oldı hebā

1320

Didiler ne didi şimdi anı vir bize ħaber
Didi Yūsuf bu śadādan aňladum bir ħoş edā

1321

Kim bular yetmiş yıl oldı bir yalan üzre ķamu
İttiĥād itdiler vazgelmediler ez-belā

A 41 b
1322 Didiler nedür yalanımuz bizüm1320 söyle bize
Didi ķurd Yūsufı yedi didüňüz bunca melā
1323

1318

Gömlegin ķana boyadup1321 getürüp babaňuza
Zārı zārı1322 aġlayuban gözleriňüz ķan ŧola

ŧoldı / doldı B
bir daħi / biz daħi B
1320
yalanımuz bizüm / bizüm yalanımuz A
1321
boyadup / boyatup B
1322
zāri zārį / zār zār A
1319
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1324

Bugüne dek itdüňüzdi siz bu daǾvāyı ķāmu
Şimdi dirsiz Yūsuf adlu bir ķulı śatduķ şehā

1325

Bizlere oldı Ǿayān kim1323 müttehimlersiz tamām
Lāzım oldı Ǿadl idek hem göresiz dürlü cezā

1326

Emri fermān itdi Yūsuf baġladılar ellerin
Cümle der-zindān idüp itdi bular āh u fezā

1327

Bir nidā itdi münādį geldi Mıśr ehli ķamu
Gördiler KenǾānįler işi perįşāndur belā

B 35 b
1328 Didi Yūsuf bunları ĥabs eyleyün üç gün tamām
Śoňra ellerin ayaķların kesüp Ǿibret-nümā1324
1329

BaǾde ber-dār ideyim1325 ben bunları Ǿibret ile
İtmeye kimse ki bulmaya belā-ender-belā

1330

Getürüp bunları der-zindān idüben cümleten
Birbirine śarılup seyl oldı gözler āşinā

1331

Bekleyüp zindānı üç gün aġladılar ķanlu yaş
Yimediler içmediler Ħāliķa idüp duǾā

1332

Yā İlāhį ger bizi bunda1326 ideriseň helāk
Babamuz ĥāli n’olısar yoķ mecāli yā Ħudā

1333

Ol Raĥįm ü Pādişāh1327 ķıldı duǾāların ķabūl
Der-sāǾat Cebrāǿįl indi Yūsufa ider śalā

1323

kim / ki B
Ǿibret-nümā / Ǿibret tamām B
1325
ideyim / ider A
1326
bizi bunda / bizi B
1327
Pādişāh / Bādişāh B
1324
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1334

Yā Yūsuf saňa selām itdi Celįl ü Pādişāh
ǾAfv idüp ķardaşların baġışlasın bu dem baňa

1335

Çekdügin senüň firāķı üç gün içre çekdiler
Anlara oldı kefāret bu ķadar yiter cezā

1336

Aġladı Yūsuf didi kim ne gedāyım Ǿafv ider
Mālikü’l-Mülk oldur ancak biz ķulıyuz ol Ħudā

1337

Gönderüp fi’l-ĥāl buları itdi zindāndan ħalāś
Źevķ-ı śoĥbetle bular itdi śadā-yı merĥabā

1338

Geldiler yek-pāre bunlar taħt öňinde ŧurdılar1328
Zārı zārı aġlayuban cānların1329 ķılup fidā

A 42 a
1339 Didi Yūsuf sizi Ǿafv itdi Ħudā-yı Lemyezel
Yoķsa size ider idüm dürlü Ǿibretle cezā
1340

Bu kelāmı çün bular düşdi yüzin işitdiler1330
Ħāliķa secde idüben1331 Yūsufa dirler1332 ŝenā

1341

Didi Yūsuf bildüňüz mi siz ķuśūrıňuz tamām
Didiler bildük daħi bulduķ cezā-yı mācerā

1342

Didi Yūsuf bildüňüz mi siz Yūsufa n’itdüňüz
Didiler kim olmayasın sen Yūsuf-ı bedr-sįmā1333

1343

Ķaldurup yüz perdesin didi benem işde Yūsuf
Ķardaşımdur İbn-i Yāmen bulmışuz dürlü Ǿaŧā

1328

ŧurdılar / durdılar B
cānların / cānları B
1330
bular düşdi yüzin işitdiler / işitdiler bular düşdi yüzin A
1331
idüben / idüp A
1332
dirler / hem dirler A
1333
Bu beyit B’de yoktur.
1329
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1344

Düşdiler yüz üzre bunlar her biri bir kūşede
Ķaldılar anda ħacālet tenleri oldı hebā

1345

Didi Yūsuf başlarıňuz ķalduruň baķun baňa
Didiler ne gözlerile baķalum bu dem saňa

1346

Ne olaydı bizleri ber-dār ideydiň1334 ey ǾAzįz
Cām-ı mevt nūş ideydük olsa rūĥ bizden cüdā

1347

Didi Yūsuf sizlere yoķdur bu günden ġayrı hįç
Ne melāmet ne sitem ne ĥüzn ne rence-i cefā

1348

Aġlaşuban düşdi bunlar sarılup ayaġına
Ŧurdı1335 Yūsuf ħūrşįd anlara virüp dürlü żiyā

1349

Ĥamd idüp cümle bular Mıśr ehli yek-pāre her nefes
Āb-ı ĥayvān1336 śundı Allāh buldılar cümle şifā

B 36 a ĶāfiyeĶāfiye-i Vāv
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün
1350

Ey benüm rūĥ-ı revānım yüzi māhım gel berü
Diňle saňa diyeyim bir ķıśśa cāndan sevgülü

1351

Ŧut1337 ķulaġuň aç gözin ķarşumda dur incü dizem
LaǾl (ü) mercān cevāhir (ü)1338 elmās al benden ķamu

1334

ideydiň / ideydin B
ŧurdı / durdı B
1336
āb-ı ĥayvān / āb u ĥayāt B
1337
ŧut / dut B
1338
cevāhir / cevāhir-i A
1335
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1352

Girelüm1339 gülşāne1340 mestāne-ħırām1341 üzre begim
Erġuvān reyĥāndan alalum bu demde reng-i bū

1353

Girelüm1342 Yūsuf ķarındaşlarınuň meclįsine1343
İçelüm āb-ı ĥayātı kāseler çün ŧopŧolu1344

1354

Çünki Yūsuf germ idüp ķardaşlarınuň śoĥbetin
Nerm idüp śafį śafālar oturuban1345 rū-be-rū

A 42 b
1355 Didiler ey pādişāhımuz1346 bizüm1347 cāndan1348 Ǿazįz
Birini itdük babamuzdan bilürüz ayıru
1356

İtmedük daħi ķanāǾat seni atduķ ķuyuya
Hįç ķayurmaduķ seni bir1349 var mı yoķ mı bunda1350 śu

1357

Gelüp aldı seni kervān ķıldı āzād ķuyuya
Biz yerişdük seni ķul yirine śatduķ ulu1351

1358

Bį-ķıyās itdük ħıyānetler saňa ser-tācumuz
Bizlere nedür Ǿavz senden bugün ey māh-rū1352

1359

Didi Ǿafv itdüm sizi sırran ve cehren evvelā
Ŝāniyen1353 başıňuza tāc urayım siz1354 baħtlu

1339

girelüm / girelim A
Gülşen kelimesi iki nüshada da gülşān yazılmış.
1341
mestāne ħırām / ħırām B
1342
girelüm / girelim A
1343
meclįsine / śoĥbetine B
1344
ŧopŧolu / ŧobŧolu B
1345
śafālar oturuban / śafālarla oturup A
1346
pādişāhımuz / bādişāhımuz B
1347
bizüm / bizim A
1348
cāndan / bizden B
1349
bir / kim A
1350
bunda / anda A
1351
Bu beyit B’de yoktur.
1352
Bu beyit B’de yoktur.
1353
ŝāniyen / ŝāniyā B
1354
siz / size B
1340

- 214 -

Yrd. Doç. Dr. Muhammet KUZUBAŞ

1360

Sizleri sādāt maķāmında ķoyam ķardaşlarım
Cümle Mıśr ehli gelüp ķarşuňuza ŧursun örü

1361

Hem Ǿayāliňüz getürem babamuz bile penāh
Görişek her rūz (u) şeb Allāha şükr idüň ķamu

1362

Didiler ķadrüň uludur himmetüň Ǿālį ķatı
ǾĀlį-cāhuň ĥaşre dek dillerde daħi diňlenü

1363

Didi Yūsuf bir duǾā idem diyüň āmįn bu dem
Tā ki babamuza gözlerin vire Cabbār-ı Hū

1364

Göre bizi bir arada ola ĥüzninden emįn
Ķalbi mesrūr ola hem endāmı daħi diňlenü

1365

Didiler yā Yūsuf bildüň ata ķadrin tamām
Birimüz olmaz mübādil bir ķılıňa ey ulu

1366

Bir duǾā itdi Yūsuf dir yā Ħudā-yı MüsteǾān
Luŧf (u) iĥsānuňla vir babama gözlerin eyü

1367

Tā ki göre virdügin niǾmetleri şükr eyleye
Hem kemāl-i ķudretüňle ola Ǿālem ŧopŧolu1355

1368

Der-sāǾat Cebrāǿįl indi hem beşāret eyledi
Didi getür yā Yūsuf şol gömlegini sendedür u1356

1369

Sile gözlerine baban gözleri rūşen ola
Ol Beşįr adlu ķuluňla gönder anı ey māh-rū1357

1370

Zįrā ol Beşįr ķuluň süd ķardaşundur ey ǾAzįz
Senden evvel buluşa anası(y)la buyurdı Hū

1355

topŧolu / ŧobŧolu B
O kelimesi kafiye gereği u şeklinde okunmuştur.
1357
māh-rū / māh-ı rū B
1356
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A 43 a Meŝnev
Meŝnevį
ŝnevį
B 36 b
MefāǾįlün MefāǾįlün FeǾūlün
1371

Bu Beşįr Yūsufuň keyyāli idi
Anuň ķardaşı hem meyyāli idi

1372

Yūsufuň dāyesinüň oġlı idi
Anı bilmezdi1358 Yūsuf śoňra bildi

1373

Anuň aġlar anası ĥasretile
Yūsufuň babası hem firķatile

1374

Beşįri śatdı Yūsuf ĥācet içün
Yūsufı hem Yehūźā ĥüsni içün

1375

Gezüp elden ele bu üç erenler
Mıśır şehrinde oldılar ber-ā-ber

1376

Virür gömlegini Yūsuf Beşįre
Didi babama vir bunı beşįre

1377

Daħi sen1359 göresin anaňı ey cān
Babama cāriyedür diňle ey cān

1378

Bulasın sen daħi dürlü śafāyı
İdesin hem anaňa merĥabāyı

1379

Bile gönderdi hem ķardaşlarını
Sürüp KenǾāna hem yoldaşlarını

1380

Yehūźā dir ki yā Yūsuf saňa ben
Ricām var ŧutagör kim oldur elzem1360

1358
1359

bilmezdi / bişmezdi B
sen / hem A
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1381

Didi söyle nedür baňa dilegin
Didi vir gömlegi budur dilegim1361

1382

Getürem ben babama1362 gömlegiňi
Yüzine ben süreyim gömlegiňi

1383

Ki zįrā ben muķaddem gömlegiňi
Getürdüm aňa ķanlu gömlegiňi

1384

Dilerem müjde1363 eyleyem aňa ben
Anı KenǾānda mesrūr eyleyem ben

1385

Didi Yūsuf ki olmaz zįrā fermān
Beşįre buyurupdur ulu Sübĥān

A 43 b
1386 Velį diňle bu gömlek ķıśśasını
Nitedür aňla anuň ķıśśasını
1387

Ħalįlullāh çün odlara atıldı
Hemān Ǿuryān olup oda atıldı

1388

Getürdi aňa Cebrāǿįl o sāǾat
Libās-ı cenneti getürdi ħilǾat

1389

Anuňçün yanmadı teni Ħalįlüň
Ķamu Ǿālemde nām oldı Ħalįlüň

1390

Ĥamāyil eyleyüp İbrāhįm anı
Virüp İsĥāķa śaķla didi anı

1391

Hem İsĥāķdan daħi YaǾķūba degdi
Ĥamāyil-veş śoňı Yūsufa degdi

1360

Kafiye uymamaktadır.
Kafiye uymamaktadır.
1362
babama / babaňa B
1363
müjde / mücde B
1361
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B 37 a Beşįrile anı gönderdi Yūsuf
1392 Yine YaǾķūba tegdükde1364 teǿessüf
1393

Beşįri gönderüp ķardaşları(y)la
İki yüz deve hem ķumāşları(y)la

1394

Bulardan ġayrı on deve cevāhir
Zümürrüd laǾl ile kemħā žavāhir

1395

Yūsuf YaǾķūba gönderdi revāne
Sekiz biň kişi daħi āşiyāne

1396

Ķılar daǾvet babasın Yūsuf ol ān
İşidenler aķıtdı gözleri ķan

1397

Yoluň nıśfına vardı çünki ķondı
Beşįr çıķardı ol gömlegiňi sildi

1398

Hemān bād-ı śabā aldı ķokısın1365
Degürdi YaǾķūba ŧıbbį ķoķusın

1399

Hemān beytü’l-ĥüzünde otururken
Ķan aķup YaǾķūbuň gözi ŧururken1366

1400

Didi ben Yūsufuň ķokusın aldım
Baňa levm eylemeň1367 ķoķusın aldım

1401

Didiler sen yine eski hevāňa
Hemān tābiǾsin ol eski hevāňa

1364

tegdükde / degdügüňde A
aldı ķoķısın / ķokısın aldı B
1366
ŧururken / dururken B
1367
eylemeň / eylemen B
1365
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1402

Daħi söylemedi YaǾķūb velākin1368
Alurdı reng-i būyı1369 ķalb-i ġam-gįn1370

A 44 a Ķāfiye
Ķāfiyeye-i Elif
MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün
1403

Ķaldı iki menzil ķadar KenǾāna girmege bular
Geçdi Beşįr ķaldı bular kervāndan oldı ol cüdā

1404

Oldı Yehūźā hem aňa tābiǾ gören ķaldı1371 ŧaňa
KenǾāna irdi dilā ŧoldı çü śaĥrālar1372 żiyā

1405

Geldi Beşįr gördi ĥüzün ķapusında ŧurur1373
Bir ķarıcuķ ġāyet žaǾįf dir yā ġıyāŝ ider śadā

1406

Didi ana gel ilerü vir ħaber sen rū-be-rū
Aġlar senüň gözüň nedür aślı bunuň di ey dilā

1407

Didi baňa śorma1374 bu demde yā yigit derdümi hįç
ǾArşa çıķar āhum benüm ben niçe itmem fezā

1408

Virdi eline çıķarup anuň iki altun ķadar
Aldı didi śordı neden geldüň eyā cān bu baňa

1409

Didiler kim varam YaǾķūb dįdārını görem
Hem diyecegüm var diyem daħi alam andan duǾā

1368

velākin / velįkin A
reng-i būyı / būy-ı rengi B
1370
ġam-gįn / temkįn B
1371
ķaldı / ķalup B
1372
ŧoldı çü śaĥrālar / çün śaĥrālar oldı B
1373
ŧurur / durur B
1374
Śormak kelimesi B’de sin harfiyle yazılmıştır.
1369
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1410

Didi ķarı bilür bütün1375 Ǿālem bu YaǾķūbı eyü
Ķalbümi ĥüzn itdi velį merĥamet oldı baňa

1411

Didi Beşįr dime bunı girdüň ħaŧāya ey ana
Didi baňa itdügini ķanı lisān ide edā

1412

Didi baňa söyle bilem itdügini ol YaǾķūbuň
Kim gözlerin ŧurmaz1376 aķar siyl puňar olmış1377 şehā

B 37 b
1413 Āh eyledi hem aġladı var idi bir oġlum didi
Śatdı anı Yūsuf içün ķıldı beni andan cüdā
1414

Yetmiş yıl oldı aġlaram yüregim oda ŧaġlaram
Şeb (u) rūz ħayāli oġlımuň hem-dem olur gelür baňa

1415

Didi Beşįr ķılam beşāret rūşen eyle ķalbüňi
Senüň benem oġluň ana gel seni ķocam evcena

1416

Śol memesinüň altında1378 var idi Beşįrüň bir benek
Açdurdı gögsin arayup buldı nişānuň ol ana

1417

Ķoynına girdi oġlanı oġlın daħi ķucaķladı
Düşdi ikisi aġlayup bayıldı çıķdı rūĥ śadā

1418

Geldi Yehūźā irişüp śaçdı bularuň yüzine
Āb u ĥayātı cānlanup yine bayıldılar şehā1379

A 44 b
1419 Bir daħi müddet yatdılar cān çıķdı rūĥ geçdi hemān
Geldi Yehūźā śaçdı yüzlerine āb ol dilā
1420

Ķalķdı bular śarıldılar ĥamd ü ŝenālar ķıldılar

Kelime B’de bitün şeklinde harekelenmiştir.
ŧurmaz / durmaz B
1377
siyl puňar olmış / nedür bunuň aślı A
1378
altında / altına B
1379
şehā / tenhā B
1375
1376
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KenǾān ili yıġıldılar1380 idüp śadā-yı merĥabā
1421

Düşdi bularuň öňine ol-dem Yehūźā getürüp
Beytü’l-ĥüznden içre girdi Beşįr itdi şehā

1422

Gördi ki YaǾķūb oturur iki buŧı arasında
Ķomış başını hem belin yay eylemiş ol bir bāba

1423

Budı1381 arasından çıķar śavtı Yūsufum diyü
Çıķardı Yūsufuň gömlegin sildi yüzine ol dilā

1424

Āh eyledi çünki yüzine degdi Yūsuf gömlegi
Gözleri rūşen oldı fi’l-ĥāl gitdi rencile cefā1382

1425

İ(y)der Beşįr kim yā ebį ķıldı Yūsuf saňa selām
Mıśırda oldur pādişāh ķıldı emįr anı Ħudā

1426

Senüň elin ayaġını būs idüp ider iǾtiźār
Şuġlum ķatıdır varamam gelsüm babam bizden yaňa

1427

Hem emr-i fermān böyledür kim gele YaǾķūb Mıśıra
Fermān-ı Yezdāna ķılaruz inķıyādı pür-śafā

1428

Mesrūr olup durdı örü YaǾķūb n’idesin bilmedi
Kervān daħi geldi irişdi Ǿıyd oldı başdan başa

B 38 a
1429 Geçdi iki gün ķadar bilmedi śaġ u śol bular
Yüzler hemān bedr-ay olup gözleri pür oldı żiyā
1430

Ķalķdı gice ķılar iki rikǾat namaz YaǾķūb nebį
Şükr eyleyüp ol Ħaliķa ķıldı tażarruǾla duā

1380

yıġıldılar / yıķıldılar B
budı / buŧı B
1382
renc ile cefā / hem renc belā A
1381
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1431

Der-sāǾat indi Cebrāǿįl didi selām itdi Ħalįl
Vardı Mıśır şehrinde dir fermān ider aňa Ħudā

1432

YaǾkūb ŧurur1383 ider dügün cemǾ idüp eĥibbā bütün
Bu gūne fermān oldı çün Mıśra iderler incilā

1433

Aldı Ǿayālin derc ü derc cemǾ oldı cümle fevc ü fevc1384
Zeyn oldı dünyā mevc ü mevc1385 oldı göňüller bā-śafā

1434

İtdi müfessirler bu vech üzre1386 ħilāf-ı iħtilāf
AǾdādına ehl-i Ǿayāli YaǾķūbuň ķaçdur eyā

1435

BaǾżı didi kim yetmiş üç idi ķamu oġul torun
BaǾżı didi dört yüz idi bedrile nice ehl-i1387 semā

A 45 a
1436 Ķavmi daħi cemǾ oldılar ĥāśılı KenǾān ehli heb
Dört biň ķadar cemǾ oldılar günleri Ǿıyd oldı żiyā1388
1437

Rāha girüp döndi ķamu yoķdur nažįri ey Ǿamū
Ŧayy-ı merāĥil1389 mū-be-mū YaǾķūb ider ĥamd ü ŝenā

1438

Cebrāǿįl indi Yūsufa virdi ħaber müjdelerin1390
Durdı Yūsuf Reyyān ile cemǾ eyledi bāy (u) gedā

1439

CemǾ oldı Mıśr ehli ķamu hemįn ŧonandı1391 rūy-ı zemįn
Ĥulķumları ötdi yaķįn ne vaķt olur vaśl-ı śılā

1383

ŧurur / dur B
derc ü derc fevc ü fevc / fevc fevc derc derc A
1385
mevc ü mevc / mevc mevc A
1386
müfessirler bu vech üzre / bu vech üzre müfessirler B
1387
ehl-i / necm-i A
1388
Ǿıyd oldı żiyā / Ǿıyd-ı eżĥā A
1389
merāĥil / merāĥįl A
1390
müjdelerin / mücdelerin A
1391
ŧonandı / donandı B
1384
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1440

Reyyān örü ŧurdı1392 hemān etekler der-meyān
Ŧaķdı başına erġuvān Yūsuf ider źevķ u śafā

1441

Ķaldı iki menzil ķadar ki Mıśra gireler bular
Gönderdi YaǾķūb ilerü geldi Yehūźā ol-dilā

1442

Geldi Yehūźā Mıśra çün gördi Ǿasākir bį-Ǿaded
Ķaldı taĥayyürde özi diyemedi aġ u ķara

1443

Çünki Yūsuf gördi Yehūźā egledügin bildi yaķįn
Yerinden örü ŧurdı1393 itdi münādį nidā

1444

Çıķdı çāvūşlar itdiler śayĥaları yek-pāreden
Çıġırdı dellālar dolup Mıśr içi śavt ile śadā

1445

Ķalķdı Ǿalemler bį-şümār yüz biňden artuķ āşikār
Bunlar civār ehli idi şehr içi başķa ey dilā

1446

Şehr ehli sancaķları diküp al yeşil ŧonanmalu1394
Beş yüz biň oldı hem bular yüz biň daħi artuķ şehā1395

B 38 b
1447 Çıķdı bu Ǿasker yazuya śaf baġlayuban durdılar
Ŧabl u naķāreler urup ŧoldı1396 göňüller kįmiyā
1448

Geldi bulardan śoňra çıķdı şol Melik Reyyān
Yüz biň açılmış sancaġı laǾl ü zümürüdden1397 ey dilā

1449

Her sancaġuň altında1398 var yüz Ǿalem śāfį ķızıl
Her bayraġuň altında biň atlu yigitler var şehā1399

1392

örü ŧurdı / örü durdı B
örü ŧurdı / örü durdı B
1394
ŧonanmalu / donanmalu B
1395
yüz biň daħi artuķ şehā / yüz biňden artuķ eyā A
1396
ŧoldı / doldı B
1397
zümürrüdden / zümürrüd A
1398
śancaġuň altında / sancaġı altına B
1399
var şehā / şehā B
1393
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1450

Ŧonanmalar1400 idüp çıķar Reyyān Yūsuf ķalur girü
Gördi1401 bu deňlü heybeti aġlar Yūsuf ķılur fezā

1451

Didi İlāhį1402 yā Śamed virdüň baňa sen bį-Ǿaded
İtme ķapuňdan beni red şol kim olma yevme’l-cezā

1452

Pes ol daħi ŧonandı1403 çıķdı Ǿaskerden cümle girü1404
Açdurdı1405 ol daħi Ǿalem1406 sancaķ żiyā-ender-żiyā

A 45 b
1453 Bindi sekiz yüz biň dürr ü cevāhirle bular
Altun1407 ayarlular ķamu yıldız gibi ışlar hevā
1454

Ŧutuldı1408 gün yüzi bularuň ziynetinden ey begim
Ŧurdı1409 melekler seyre heb ŧoldı hevā tā ez-semā

1455

Çıķdı süzüldi cümlesi YaǾķūba ķarşu vardılar
Bunlaruň ardından gelüp1410 ķız Ǿavrat oġlan bā-śafā

1456

Meźkūr olan Ǿasker alup Yūsuf-ı şāhı ortaya
Bir mįl ķadar YaǾķūb daħi yaķlaşdı ol bedr-i semā

1457

İki ŧarafuň1411 Ǿaskeri YaǾķūba dikdi gözlerin
Ey gün ķavuşa ey begim yıldız görinmez fiǿs-semā

1458

YaǾķūb çü gördi Yūsufı aġlar iner atdan yire
Düşer sürūrından daħi ķalķar gelür yaya

1400

ŧonanmalar / donanmalar B
gördi / görür A
1402
didi İlāhį / dir yā İlāhį A
1403
ŧonandı / donandı B
1404
Ǿaskerden cümle girü / cümle Ǿaskerden girü A
1405
açdurdı / acdurdı B
1406
Ǿalem / Ǿālem B
1407
altun / altun daħi A
1408
ŧutuldı / dutuldı B
1409
ŧurdı / durdı B
1410
gelüp/ gelür B
1411
ŧarafuň / eŧrāfuň A
1401
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1459

Herkes yirinde ŧurdılar1412 Ǿasker bir adım eylemez
Diler ki göre her biri niçe ider oġul baba

1460

Atın deper Yūsuf daħi ķarşu varur YaǾķūba ol
Bunca Ǿasākir baķışur inmez Yūsuf olmaz yaya

1461

Yūsuf öňine geldi Cebrāǿįl didi dur yā Yūsuf
Ŧopla senüň saġ elinüň barmaķların yā Murtażā

1462

Ŧopladı Yūsuf çü girdi çıķdı bir nūr āşikār
Barmaķların ucından idi ġam ķasāvet ol dilā

1463

Śordı bu dem1413 Cebrāǿįle nedür bunuň ĥikmetin
Didi kim gelmeye senüň neslinden aślā enbiyā

1464

Ataň1414 iner atından yire saňa ķarşu yaya
Sen varasın aňa süvār oldı ķuśūr-ı mācerā

B 39 a
1465 El-ĥükmü lillāh dir Yūsuf her muķadder olıcaķ
Rüǿyām benüm böyle idi secde ide ana baba
1466

Böyle olıcaķ indi Yūsuf sürǾatle varur hem
Ķucaķladı YaǾķūb anı itdi melekler merĥabā

1467

Bayıldı düşdi ikisi yazu içinde bį-gümān
Ķaldı taĥayyürde benį-Ādem melekler tā semā

1468

Geldi bularuň1415 yanına Reyyān Melik eşrāfıla
Bunları ķaldurup bunlar1416 oldı göňüller kįmiyā1417

1412

ŧurdılar / durdılar B
bu dem / ol dem A
1414
ataň / atan B
1415
bunlaruň / ol dem A
1416
Kelime vezin gereği bular şeklinde olmalıdır.
1417
kįmiyā / tūtiyā B
1413
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1469

Yine ķucaķlaşdı bular yine bayıldılar hemįn
Maĥşer miŝāli1418 yıġılup aġladı bāy ile gedā

A 46 a
1470 Ķalķup yıķılaraķ bular şehre dönüp cemǾa yekūn
Śayĥa idüp1419 aśl-ı naġam1420 esdi çün ol bād-ı śabā
1471

Ālāy ālāy baġlandı śāf1421 açdı hevāya atlular
Ŧabl u neķāreler ileǾarşa çıķupdur ol śadā

1472

Şehre çü girdi ay ü gün1422 ķuruldı bir ulu dügün
İtdi śafāyı büsbütün taĥsįn ider ehl-i semā

1473

Ķurdı dįvān YaǾķūb Yūsuf ehl-i Mıśır ĥāżır olup
Oturdılar ĥalķa olup itdi kelām-ı merĥabā

1474

YaǾķūb śorar dir yā Yūsuf Mıśr içre kāġat ŧopŧolu
Aślı nedür kim śıĥĥatüň1423 bildürüp itmedüň Ǿaŧā

1475

Yūsuf aňa ider1424 cevāp dir yā ebį ħayrıla bāb
Her dem ki alsam destüme1425 yazmaġa ben imlā1426

1476

Gelürdi Cebrāǿįl ħaber virdi Allāhdan baňa
Kim yā Yūsuf śabr eylegil ĥikmetlerim var ez-semā

1477

Didi ki ĥaķdur işbu söz YaǾķūb sükūt oldı durur
Döndi Yūsuf ider Ǿacāǿibden suǿāl ol dil-rubā

1418

miŝāli / miŝāl A
idüp / ider A
1420
naġam / naķam B
1421
śāf / śaf A
1422
ay ü gün / ay gün B
1423
śıĥĥatüň / śįĥātüň B
1424
aňa ider / ider aňa B
1425
destüme / destime A
1426
imlā / imlā-nümā A
1419
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1478

Didi babasın nice gözden olduň ey şāh-ı laŧįf1427
Sen ħod bilürsin fānįdür1428 dünyā hem ehlidür fenā

1479

Görişmek içün bu ķadar endāmı heb ķılduň źelįl
Nāzük bedenlerüň senüň heb āhıla ķılduň hebā

1480

Cennete ħod ĥāżır idi görişmegimüz yā ebį
Nite bu deňlü firķate śalduň özüni ey baba1429

1481

Didi ben žannum var idi ki Yūsufum śaġdurur
Ķalbüm taĥayyürde idi ķılar idüm cānım fidā

1482

Hem1430 ķorķarıdum nefsüňe tābiǾ olursın ey oġul
Tā ol sebebden ayrı iderler bizi yevme’l-cezā

1483

Elĥamdülillāh śaķladı seni ol Ferd ü Lemyezel
Görişdürüp1431 dünyā gözi(y)le gitdi ġam hem1432 mācerā

B 39 b ĶāfiyeĶāfiye-i Tā MeǾ
MeǾa Yā
MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün
1484

İşit ey ķāmet-i servi saňa ider delālātı
Diyem bir ķıśśa-i Ǿaceb Ǿacįb ola temāmātı

A 46 b
1485 Śunam bir kāse-i śāfı śafā bula olan teşne
Sözim aňlar bilür kāmil n’iderem ben cemādātı

1427

laŧįf / laŧif B
fānįdür / fānidür B
1429
baba / ata A
1430
hem / kim A
1431
görişdürüp / görişdük A
1432
hem / ol A
1428
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1486

Getürdüm sükkerį ĥelvā ile meclisi ķandurdum
Dilerem şimdi śunduram Ǿasel şerbetler ebyātı

1487

Çü bildüň Yūsufun ķardaşları(y)la mācerā n’oldı
Daħi YaǾķūb ile bedrüň tamām ile ĥikāyātı

1488

Müfessirler didi Mıśr içre YaǾķūb ile hem Yūsuf
Yigirmi dört yıl eglendi sürüp źevķı selāmātı

1489

Pes andan göçdi YaǾķūb āhıla KenǾāna Ǿazm itdi
Vaśiyyetle vidāǾ itdi Yūsuf aġlar gözi ķanı

1490

Didi YaǾķūb benüm mevtüm irişürse muķaddem sen
Beni defn eyle yā Yūsuf ara ŧopraġı şāmātı

1491

Babam İsĥāķ yanında defn idesin lā-ihmāl
Şu Şāmdur evvel āħir babam ceddim maķāmātı

1492

Öpişüp aġlaşup 1433 bunlar firāķ odına yandılar
Ķalur Yūsuf o dem YaǾķūb girür rāh ile gider ķanı

1493

Gelüp1434 altı konaķ miķdār yirde murġ-zār itdi
Ķonar YaǾķūb Ǿayānıla alur bu reng-i cennātı1435

1494

Görür bir kārbān ķonmış Ǿažįm bunlardan evvelce
Getürüp śordı bunlardan didi bunlar maķālātı

1495

Didi YaǾķūb ki ķandan siz gelürsiz söyleyün bir bir
Didi bunlar ki Rūmdan biz gelürüz şiddeti ķatı

1496

Nebįmüz ǾÎśdur aňlaġıl1436 gelürüz Mıśra Ǿazm itdük
Śılā-yı raĥm itmek isterüz bize diňle ġāyātı

1433

öpişüp aġlaşup / öbüp aġlaşuban B
gelüp / gelür B
1435
bu reng-i cennātı / būy reng-i cennāmı B
1436
aňlaġıl / aňlagil B
1434
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1497

Mıśırda ķardaşı ǾÎśuňdur YaǾķūb bir anadan
Yūsuf şeh-zāde aňa torun olup buldı kerāmātı

1498

Śorar YaǾķūb bulardan ķanı ǾÎś n’oldı bu dem gelsün
Benem YaǾķūb aňa ārzū dutar cānım selāmātı

1499

Didiler ǾÎś ki üç gündür bizi terk eyledi gitdi
Hemān ŧaġ üzre ġār içre varup ŧutdı maķāmātı

B 40 a
1500 Vaśiyyet eyledi bize didi beni bıraķuň1437 didi
Bir iki gün idem ġār içre ben tenhā Ǿibādātı
B 47 a Meŝnev
Meŝnevį
ŝnevį
MefāǾįlün MefāǾįlün FeǾūlün
1501

İşitdi çünki YaǾķūb işbu sözi
Ķodı ol daħi ķavmin gitdi ŧoġrı

1502

Hemāň ŧaġuň başına çıķdı vardı
Menārādan içerü vardı girdi

1503

Görür ǾÎś secdeye başın ķomışdı
Ħudāya rūĥını ıśmarlamışdı

1504

İder YaǾķūb fiġān aġlar çü zārį
Dil ile yād ider Perverdigārı

1505

Rūĥın teslįm ider YaǾķūb o demde
Varup secdeye rūĥ virüp o demde

1437

bıraķun didi / baķuň bunda B
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1506

İkisi terk idüp dünyāyı ol ān1438
İkisinüň cünūdı ķaldı ĥayrān

1507

Görürler ikisi itmiş vefātı
İçerler şerbeti Ǿaynu memātı

1508

Virürler Yūsufa ol-dem ħaberler
Hemān ķan ile doldı cümle gözler

1509

Yūsuf işitdi çün ŧurdı1439 yirinden
Ķuşadur Ǿaskeri śaġ u śolından

1510

Gelür bular babasın Ǿemmüsi(y)le1440
Cihānı terk iderler zümresi(y)le

1511

İkisin ķoydı bir tabut içinde
Açar sancaķ yeşil Ǿasker içinde

1512

Firāvān Ǿaskeri(y)le geldi Yūsuf
Firāķ odı(y)la āh ider teǿessüf

1513

Gelüp Şāmda muķaddesde kemā kān
İder bunları defn ol Ǿālį sulŧān

1514

İkisin ķoydı bir ķabr içre ol dem
Ķamu Ǿālem gözinden aķdı çü dem

1438

ol ān / ey cān B
ŧurdı / durdı B
1440
Ǿemmüsi(y)le / Ǿemmi(y)le B
1439
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A 47 b ĶāfiyeĶāfiye-i Nūn MeǾa
MeǾa Yā
Yā
B 40 b
MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün
1515

İşit ey cānımuň cānı saǾādet mülkinüň ħānı
Ne diyem diňle sen anı içegör āb-ı ĥayvānı

1516

Dizem dürrile yāķūtı n’idersin cānı nāsūtı
İdüp pervāzı ki ķatı bul imdi ĥūr u ġılmānı

1517

Ķulaġuň ŧut baňa ey cān kelāmum eylegil mihmān
Śaçam eśdāf-ı ķıymetden cevāhir laǾli mercānı

1518

Diyem bir ĥikmet-i yektā ki ķadri Ǿālį bį-hemtā1441
Vücūdlar olalar dūtā Ǿaķıllar ķala ĥayrānı

1519

Śorarlar ger ne ĥikmetden Yūsuf YaǾķūb hem ǾÎśı1442
Hemān bir tabut ile ķabre ķoydı iki sultānı

1520

Tevārįħ ehli virdiler cevāb-ı şāfį lākin
Saňa tafśįlin ider nažmıla ey cānımuň cānı

1521

Ħudānuň taķdįri(y)le ana raĥminde çü YaǾķūb Îś
Bir anda nuŧfe emşācı ķabūl itmişdi raĥm anı

1522

Hemān vaǾde gelüp vaķti ŧulūǾ-ı māh-ı tāb-veş
Olup ammāda YaǾķūb kim ide dünyāda seyrānı

1523

Öňini baġladı ǾÎś virmedi yol kim gele YaǾķūb
NizāǾ bir cefā itdi o dem mekŝ eyledi anı

1524

O dem yol virdi YaǾķūb ǾÎśa geldi çün ŧulūǾ itdi
Gelüben der-Ǿaķab idüp ħurşįd-i raħşānı

1441
1442

Bu mısra A’da yoktur.
Bu mısra A’da yoktur.
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1525

Çü bunlar tevǿemįn idi kemāle irdiler muĥkem
Mizāc-ı imtizācıla1443 kesildi tā bir şānı

1526

Hemān ǾÎś terk idüp şāmı gelüp Rūm iline
İder etbāǾılaǾazmi ki Mıśra cānlaruň cānı

1527

Śılā-yı raĥm içün ķaŧǾ-ı merāĥilde iken geldi
Ecel cellādı virmedi aňa bir demde emānı

1528

Aňa vāśıl olup YaǾķūb cihānı o da terk itdi
Bile ŧoġdı bile fevt oldı bu iki sulŧānı

1529

Yūsuf şāhı daħi defn eyledi bu ikisin Şāmda
Maķāmların bir itdi anuňçün ol Mıśır ħānı

1530

Babasın Ǿemmüsin Yūsuf çü defn itdi döner nāgāh
Nişįn taħt-ı saǾādetde ķurar Mıśırda dįvānı

1531

Müfessirler didiler kim yigirmi dört yıl eglendi
Yūsuf YaǾķūbıla bir arada1444 ķurmışdı dįvānı

A 48 a
1532 Yaşar Yūsuf1445 yigirmi üç yıl ey vefā-dārım
Çü ayrı oldı YaǾķūbdan Mıśırda ŧutdı1446 dįvānı
B 41 a
1533 Yūśufdan oldı1447 üç evlād iki1448 oġlan birisi ķız
Adı Efrāyim Mįşā Reçme biri cānānı
1534

1443

Yūsuf bildi cihānı bį-vefādur bį-beķādur hem
O devletden ziyāde salŧanat olmaz kemā kānı

imtizācıla / imtizāları A
Yūsuf YaǾķūb ile bir arada / bir arada Yūsuf YaǾķūbıla B
1445
yaşar Yūsuf / yaşar B
1446
ŧutdı / dutdı B
1447
oldı / ŧoġdı A
1448
iki / ikisi A
1444
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1535

Zevāli her kemālüň olacaķdur bildi ol cānā
Yüzin dergāha ŧutdı itdi cennātı cānānı

1536

Didi ey ĥattā Ķayyūm rūhumı įmānıla ķabż it
Çü virdüň dār-ı dünyāda baňa niǾmet ferāvānı

1537

Cihānda ber-murād itdüň beni ey1449 Ħāliķ u Rezzāķ
Bu dem śāliĥlere yār itdi beni ey Ferd (ü) Yezdānį

1538

DuǾāsı müstecāb oldı hemān ol heftede ķıldı
Bu dünyā terkini ol şāh işit ey1450 cānımuň cānı

Meŝnev
Meŝnevį
ŝnevį
MefāǾįlün MefāǾįlün FeǾūlün
1539

Didiler baǾżılar bir ħoş rivāyet
Rivāyet içre hem dürlü rivāyet

1540

Yūsuf çünki beķāya gitdi göçdi
Hemān dünyāyı ol terk itdi gitdi

1541

Yaşadı Yūsuf altmış yıl tamāmı
İder daǾvet ķamu ħāś ile Ǿāmı

1542

Nübüvvet tācı başına çü ķondı
Gider YaǾķūb nübüvvet aňa ķondı

1543

Ķamu ķardaşlarını aldı geldi
Gelüp Mıśra ķamu destine aldı

1449
1450

ey / ey Ħudā A
işit ey / işit sen A
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1544

Mıśır ħalķı gelüp dįne girdiler
Dįni ižhār ider cümle gördüler1451

1545

O vaķte dek dedesi şerǾi(y)le
Sürerdi ĥükmi źevķ-ı śoĥbeti(y)le

1546

Çü gitdi YaǾķūb ol-dem hele ķāǿim
Yūsuf oldı çün ķāǿim meķāǿim

1547

Gelür1452 efvāc ķamu dįnine Ǿālem
Ķalup ĥayrān ķamu cinn ü ger ādem

A 48 b
1548 Melik Reyyān bu işe rāżı olmaz
Mıśır iki bölindi gördi olmaz
1549

Çıķar Yūsuf ķamu etbāǾı bile
Gelür ķonar ķamu kenār-ı Nįle

1550

Yaparlar1453 anda bir şehr-i Ǿacāǿib
Adına şehr-i Ķayyūm dir ġarāǿib

B 41 b
1551 Bu şehr irdi kemāle adı çıķdı
İşiden cümle aňa Ǿāşıķ oldı
1552

Melik Reyyān çıķar etbāǾı bile
Gelür ķonar ķamu kenār-ı Nįle

1553

Diler şehre gire bu kez dil-āver
Yūsuf virmez aňa iźin ser-ā-ser

1554

Didi girmez bu şehre dįn-i ġayrı
Bize aǾdā olan görmez bu şehri

1451

Bu beyit B’de yoktur.
gelür / gelüp A
1453
yaparlar / yabarlar B
1452
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1555

İşitdi çün Melik İslāma geldi
Ķamu ecdādı(y)la İslāma geldi

1556

Girüp şehre ider seyr-i tamāmet
Girer ķalbine dįn ĥubbı tamāmet

1557

Yūsufdan aňa olmaz sevgü ġayrı
İder teslįm Yūsufa eski şehri

1558

Ķamu Mıśr senüňdür didi ey cān
Saňa biz bendeyüz sensin ulu ħān

1559

Zamān geçdi Ǿömür devr oldı gitdi
Melik Reyyān daħi terk itdi gitdi

1560

Yūsuf iĥyā1454 ķıluban Mıśr ilini
Ecel daħi büker anuň belini

1561

Cihān anı müsāfirlige1455 aślā
Ķābūl itmedi bir sāǾatde aślā

1562

Melāǿik zümresi geldi irişdi
Mıśır içine bir velvele düşdi

1563

Ecel śayyādınuň düşer eline
Girer ǾAzrāǿilüň hem pençesine1456

1564

Melāǿik cemǾ olup geldi tamāmet
Ziyāret ider ol māhı tamāmet1457

A 49 a Ķılur rūĥını teslįm ulu sulŧān
1565 Ķamu Mıśr ehli oldı ĥāke yeksān1458
1454

İĥyā kelimesi B’de aĥyā olarak harekelidir.
müsāfirlige / müsāfirluġa B
1456
pençesine / bencesine B
1457
Bu beyit B’de yoktur.
1455
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1566

Getürüp Nįl kenārına o şāhı
Hemān buluda1459 ķatdılar o māhı

1567

Ne semte anı defn itdi(y)se yārān
Ķamu niǾmetle doldı zįr ü nālān

1568

Be-ġāyet niǾmet-i Ǿužmālar oldı
Nįlüň bir cānibi niǾmetle ŧoldı

B 42a
1569

Nįlüň ķarşusı biryān oldı ķaldı
Ekin ot bitmez oldı ķurı ķaldı

1570

Çıķarurlar Yūsufuň tabutını
Varurlar ķarşuda defn iderler anı

1571

Velākin bir ŧarāf ķalmışdı ħüsrān
Ķırıldı ķalmadı insān u ĥayvān

1572

Ķıtāle bindi Mıśr ehli hemān-dem
Dolar fitne ile Mıśr içi ol-dem

1573

Śarılup1460 tabuta her biri başķa
Fiġān u zār ider her biri başķa

1574

Görürler Ǿāķıbet çāre bulunmaz
Bu işüň derdine dermān bulunmaz

1575

Getürüp Nįlüň ortasına anı
Atarlar tabutı ol ulu ħānı

1576

Ķararlaşdı Mıśr bu dem kemā kān
Ķamu şād oldı insānıla ĥayvān1461

1458

ħāke / ħāk-i B
buluda / buluŧa B
1460
śarılup / śarılur B
1461
insānıla ĥayvān / ĥayvānıla insān A
1459
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1577

CemįǾan Mıśr içi niǾmetle doldı
Hemān-dem cümle rāĥat üzre oldı1462

1578

Bulurlar māl u niǾmetle śafālar
İderler Ħāliķa ĥamd ü ŝenālar1463

1579

ŞerįǾat-ı millet-i İbrāhįm ķuruldı
Mürūr itdi zamān Mūsāya geldi1464

1580

Pes andan çıķdı müfsideler Ǿacāǿib
Perākende olup millet ġarāǿib1465

A 49 b
1581 Çıķup meydāna ol FirǾavn-ı melǾūn
Śoňucı anı dūn eyledi gerdūn
1582

Çü geldi Mūsā Ǿālemler ŧonandı1466
Ķamu ġafletde olanlar uyandı

1583

İder rūĥı ol Allahu TeǾālā
Ki yā Mūsā didi var Ĥaķ TeǾālā

1584

Çıķar tabutı Yūsufı al imdi
Getürüp Şāma1467 defn eyle var imdi

1585

Varup Mūsā bulup tabutın aldı
O Ǿaśruň ādemi ĥayrāne ķaldı

1586

Śarıldı tabuta Mūsā yürüdi
Ķamu etbāǾıla Şāma yürüdi

1462

oldı / ķaldı A
Bu beyit B’de yoktur.
1464
geldi / degdi A
1465
Bu beyit B’de yoktur.
1466
ŧonandı / donandı B
1467
Şāma / Şāmda B
1463
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1587

Getürdiler anı muķaddes yirine
Ki Şāmun adı belli ħāś yirine

B 42 b
1588 Anı defn eylediler şol yire bil
Babası ķabrine aķreb ĥamāyil
1589

Gider Mūsā cihāndan daħi ey yār
Cihānda ķalmayısar yār u aġyār1468

1590

Bu dünyāya gelen gidiser elbet
Ki bunda ķalamadı1469 rūĥ tamāmet

1591

Ķanı bunda gelen peyġamber ey şāh
Ķamusı gitdi biri ķalmadı āh

1592

Ķatı taħtıla tāc issi olanlar
Ķamunuň gövdesin yidi yılanlar

A 50 a
1593 Ķanı pįr ü cüvānlar aġniyālar
Ķanı ol faķrıla yalın gezenler1470
1594

Ķanı Ǿābid ķanı Ǿālim ķanı şāh1471
Ķanı ol müctehidler her biri māh

1595

Muśannifler ķanı ehl-i meǾārif1472
Mühendisler ķanı ehl-i leŧāǿif

1596

Ķanı zāhid ķanı fāżıl ķamusı
Ķoyup gitdi yalaňuz her birisi

1468

yār u aġyār / yār-ı aġyār B
bunda ķalamadı rūĥ / ķalmaya daħi zį-rūĥ A
1470
Bu mısra A’dan alınmıştır
1471
Bu mısra A’dan alınmıştır
1472
meǾārif / meǾārįf A
1469
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1597

Bular heb yir ile yeksān olupdur
Ķamunuň gözleri ŧopraķ1473 ŧolupdur

1598

Niçenüň adı unuduldı gitdi
Niçe silsileler birden kesildi

1599

Bu bir vįrānedür1474 şenlik getürmez
Aķar bir kārübāndur ardı gelmez

1600

İlāhį ķıl hidāyet cümlemüze1475
Cinānı vir ķamu aĥbābımuza1476

1601

Uyandur bizi ġafletden ey şāhım
Çü sensin iki Ǿālemde penāhım1477

1602

Ķuśūrımuz baġışla yā İlāhį
Ki sensin pādişāhlar pādişaĥı1478

1603

Bunuň nažmına bāǾiŝ olanı
Bunı taǾžįmile nažmuma ķoyanı1479

A 50 b
1604 Oķuyup diňleyenler yā İlāhį
Baġışla bunlara cümle günāhı1480
B 43 a
1605 Buları hem Muĥammed ümmeti(y)le
Livā altına ħaşr it cümle bile
1606

Buňa āmįn diyen aĥbābı cümle
İçür Kevŝer śuyından cümle bile

1473

gözleri topraķ / gözlerine ķan A
vįrānedür / virānedür B
1475
cümlemüze / cümlemüzi B
1476
hidāyet /Ǿināyet A
1477
Bu beyit B’de yoktur.
1478
Beytin 2. mısrası A’da şöyle: Baġışla bizlere cümle günāhı
1479
Bu beyit A’da 1607. beyitten sonradır.
1480
Bu beyit A’da 1610. beyitten sonradır.
1474
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1607

Bilāl ķuluň günāhı çoķ be-ġāyet
Ķapunda eli baġludur hem be-ġāyet1481

1608

Ķadem varmaz girü ister Ǿaŧāyı
Yüzinden dökdi ol yüzi ĥayāyı

1609

Diler bir ķatre raĥmet yā İlāhį
Esirge merĥamet it1482 yā İlāhį

1610

Ġarįbem bir ķapu bilmem İlāhum1483
Yolı şaşdum hidāyet ķıl penāhum

1611

Seni billāhi bir bildüm ki birsin
Şerįkden hem nažįrden berįsin

1612

Eger biň pāre itseler1484 tenümi
Bu iķrārdan çevirmezem dilümi

1613

Kim itse bu gedā içün duǾāyı
Aňa bį-ĥad vir imdi sen Ǿaŧāyı

1614

Civār-ı Aĥmede dönsün mekįni1485
Ayuň on dördine döndür yüzini

1615

İlāhį kim niçe müddet nebātāt
Biterse ķıl Muĥammede śalavāt

1616

Diyelüm tārįħin bunuň Ǿacįbden
Nice geldi ise cümle necįbden

1481

baġludur hem be-ġayet / baġludurur elbet A
it / ķıl B
1483
İlāhum / İlāhım A
1484
itseler / ķılsalar A
1485
dönsün mekįni / ķıl meskenini A
1482
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1617

Daħi tanžįmine bāǾiŝ olanı
Diyem tā biline adı ve śānı1486

1618

Velākin Türkce taśrįĥ itdüm1487 anı
Ķamuya Ǿilm ola bellü beyānı

1619

Çü hicret biň yüze irdi kemā kān
Daħi altmış yedide buldı devrān1488

1620

Hemān1489 Ŧrabzon bir anda rūşen oldı
Ķażāsıdur hem Of Ǿaynı şen oldı

1621

Daħi ķaryelerinden ķarye Paçan
Çü maǾmūr oldı gitdi1490 şerr-i1491 ŧuġyān

B 43 b
1622 Zamān oldı saǾįd bir ħoşca māh-pār
Taśavvur eyledüm1492 bir iki yār
1623

Getürdüm1493 ism-i Bārįǿi dilümde
Aluban ħāśśa-i śāfı elümde

1624

Biri Ĥüseyn idi yārān-ı śādıķ1494
Ķuşandı ġayreti himmetle1495 śādıķ

1625

Gelürdi rūz (u) şeb ilĥāĥ iderdi
Gelüp1496 ķarşuma1497 ol hem gāh giderdi

1486

Bu beyit B’de yoktur.
itdüm / idem A
1488
Bu beyit B’de yoktur.
1489
hemān / ki A
1490
çü maǾmūr oldı gitdi / çü gitdi maǾmūr oldı B
1491
şerr-i / şerr ü A
1492
eyledüm / eyledim A
1493
getürdüm / getürüp A
1494
śādıķ / ĥāźıķ B
1495
ġayreti himmetle / himmeti ġayretle B
1496
gelüp / gelür B
1497
ķarşuma / ķarşumda B
1487
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1626

Ķaçan bir cüzǿ ķadar nažma getürdüm
Elüm çekdüm hemān śankim1498 oturdum

1627

Ĥasan isminde bir kān-ı ŧabįǾat1499
Oķudı didi buňa eyle himmet

1628

Bunuň itmāmın eyle saňa yegdür
Ķamu varı cihānda saňa yegdür

1629

Ĥüseyn ĥācı idi ĥac itmişidi
Ĥasan ķāđı umurcuķ görmüşidi1500

1630

Bu iki yāruň ilĥāĥı tamāmet
Belüm1501 dāl idi1502 itdüm1503 beźl-i ķuvvet

1631

Yūsuf ķıśśasını nažma getürdüm
Nice eyyām feraĥ olup oturdum

1632

Hemān nıśfına irdüm başuma bir
Ķażā geldi ki olmaz aślā taķrįr

1633

Ħudā ĥıfž eyledi elĥamdülillāh
Selāmet oldı Ǿālem oldı hem-rāh1504

1634

Çekerdüm ġam tamām olmazsa nažmum1505
Ķalur ebter oķunmaz daħi nažmum1506

1498

śankim / śanki B
ŧabįǿat / ŧabiǿat B
1500
görmüşidi / bilmişidi A
1501
belüm / belim B
1502
idi / itdi B
1503
itdüm / idi B
1504
hem-rāh / hem-māh B
1505
nažmum / nazmım A
1506
nažmum / nazmım A
1499
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1635

Hidāyet irdi ol kān-ı keremden
Esüp bād-ı śabā geldi Ǿademden

1636

Tamām oldı bu nažm elĥamdülillāh
Hümām oldı bu nažm elĥamdülillāh
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