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Öz: Kaynağını semavî dinlerden alan önce Tevrat, sonra İncil ve daha sonra da Kur’an-ı Kerim’de 

“hikâyelerin en güzeli” biçimiyle zikredilen Yûsuf ve Züleyhâ hikâyesi, tarihin ilk dönemlerinden başlayıp 

daha sonra yazılı ve sözlü kültür geleneğinin içerisinde yaşayarak günümüze kadar ulaşan ve bütün dünya 

toplumlarının ilgi gösterip yaşatmaya devam ettirdiği dinî kaynaklı hikâyelerden biridir. Yûsuf ve Züleyhâ 

hikâyesi, batı toplumlarına Tevrat ve İncil üzerinden değişik mesajlar verirken doğu toplumlarına ise 

Kur’an kaynaklı sabır, kardeşlik, evlat sevgisi, adalet, haram-helal, ihanet, doğruluk, dünyevî aşk… gibi 

kavramlar üzerinden mesajlar vermiştir. Yûsuf ve Züleyhâ hikâyesi, sadece İslâm medeniyeti içerisindeki 

Türkler tarafından değil, Arap ve Fars kavimleri tarafından da beğenilerek birçok kez yazılmıştır. İslâm 

medeniyeti kültür dairesi içerisinde en fazla Yûsuf ve Züleyha kıssası yazan milletlerden birisi de 

Türklerdir. Söz konusu çalışmamızda, yurt dışından temin ettiğimiz, müellifi belli olmayan Eski Anadolu 

Türkçesinin imla, ses ve şekil özeliklerini gösteren Yûsuf ve Züleyha hikâyesi üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Yûsuf Hikâyesi, Yûsuf ve Züleyhâ Hikâyesi, Kıssa-yı Yusuf, Eski Anadolu Türkçesi 

Abstract: The story of Joseph and Zulaikha which whose roots can be found in the Torah, the Bible and 

the Quran is called “the most beautiful of all stories” and is recited in many cultures all around the world 

with local varieties that are shaped by the tellers’ own cultural resources. The story of Joseph and 

Zulaikha gives a variety of messages in the Torah and the Bible but specifically through the Quran, it 

gives such messages as patience, brotherhood, love for children, justice, lawful and unlawful, treason, 

righteousness and worldly love among many others. The story of Joseph and Zulaikha is not told by 

Moslem Turks but also by Arabs and Farsis although the Turks have produced the most artistic stories of 

the kind as the Turks are known to give special respect and love to this story although they were 

introduced to this much later than other Moslem cultures. In this study, the story of Joseph and Zulaikha 

which is anonymous and written outside the borders of Anatolia is interrogated by emphasizing its 

grammatical, vocal and formal qualities. 
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Önce Tevrat, sonra İncil ve daha sonra da Kur’an-ı Kerim’de “hikâyelerin en güzeli” biçimiyle 

zikredilen Yûsuf ve Züleyhâ hikâyesi, tarihin ilk dönemlerinden başlayıp daha sonra yazılı ve sözlü 

kültür geleneğinin içerisinde yaşayarak günümüze kadar ulaşan dinî kaynaklı bir hikâyedir. 

Hikâyenin yaşandığı dönem, İsrailoğulları’nın tarihte firavunlarla tanıştıkları dönem olarak 

zikredilir. Yûsuf hikâyesi, Tevrat’ta 37-50. baplar arasında (Kitab-ı Mukaddes 38-55) İncil’de 

Resullerin İşleri bölümü bap yedide, Kur’an-ı Kerim’de ise, Yûsuf Sûresi’nde anlatılmaktadır 
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(Öztürk 1998, 236-248). Yûsuf ve Züleyhâ hikâyesi önce Arap ve Fars milletleri arasında ilgi 

görmüş, daha sonra da Müslüman Türkler arasında hızla yayılmıştır. Arap edebiyatında yazılan 

Yûsuf ve Züleyhâ hikâyeleri, genel olarak nesir şeklindedir. Zaman zaman nesir içerisinde şiir 

parçacıkları da bulunur (Cin 2012, 3). Fars edebiyatında da Arap edebiyatında olduğu gibi birçok 

Yûsuf ve Züleyhâ hikâyesi yazılmıştır. Fars edebiyatında hikâyenin, manzum ve mensur biçim-

lerinin birçok örneği görülür (Cin 2011, 38). Fars edebiyatında, ilk yazılan Yûsuf ve Züleyha 

hikâyesi, Firdevsî-i Tusî’ye aittir (Ethe, 1908, 1-2). 

İnsanoğlu, duygu, düşünce ve hayallerini bazen manzum bazen mensur bazen de hem man-

zum hem de mensur karışık bir biçimde ifade edegelmiştir. Türk edebiyatında yazılan Yûsuf ve 

Züleyhâ hikâyelerinin bu üç biçimden birisiyle karşımıza çıktığını görmekteyiz. Türk edebiya-

tında elli civarında manzum olarak yazılmış Yûsuf Kıssası bilinmektedir (Cin 2011, 3; Şahin 2019, 

32). Yine Türk edebiyatında tespit edilen mensur Yûsuf kıssaları, Kısasü’l-Enbiyâlar da dahil 

edildiğinde kırk civarındadır. (Şahin 2019, 31). Manzum mensur karışık olarak yazılanların sayısı 

ise oldukça sınırlıdır. Bu tür hikâyelerde manzum kısımların mensur olarak yazılan Yûsuf ve 

Züleyha hikâyelerinin içine serpiştirilmiş beyitler halinde olduğunu görüyoruz. 

Çalışmamıza konu olan Yûsuf ve Züleyhâ hikâyesi de manzum-mensur şekilde yazılmış bir 

mesnevidir. Eser manzum bir biçimde başlar daha sonra da mensur-manzum şekilde devam 

eder. Almanya’nın Leipzig şehrinde bir kütüphanede bulunanYûsuf hikâyesi 60 varaktır. Eser, 

şirazeli, miklepli, kenarları vişne çürüğü, ortası ebrulu kağıt kaplı mukavva bir cilt içerisindedir. 

Yer yer rutubet lekeleri olan nuhudî bir kağıt üzerine siyah mürekkep ile yazılmıştır. Başlıklar 

ve keşidelerde kırmızı mürekkep kullanılmıştır. Yazı alanı kenarları kırmızı cetvelledir. Eser, 

kısmî harekeli nesih yazı ile yazılmıştır. Genel olarak her sayfa 14 satırdan oluşmakla birlikte 

yer yer 12, 13 ve 15 satırlı sayfalar da bulunmaktadır. Manzum-mensur karışık olarak kaleme 

alınan eserin müellif, müstensih ve istinsah kaydına rastlanmamıştır. 

Üzerinde çalıştığımız Yûsuf ve Züleyhâ hikâyesi bilindiği şekliyle aşağıda da görüldüğü üzere 

besmele, hamdele, salveleyle başlar: 
 

 1v3  besmeleyile başlayalum söze biz 

   bir ĥikāyet aydalum biz ey Ǿazįz 
 

 1v4  yūsuf peygamber ķıśśasın dėyelüm 

   evvel āħir nicedür şerh ėdelüm 
 

 1v5  muśŧafā cānına yüz biŋ śalavāt 

   vėribiyelüm taĥıyyāt u śalāt 
 

 1v6  faĥr-i Ǿālem mürtazā ümüctebā 

   muśŧafādur muśŧafādur muśŧafā 
 

 2r2  dördini daħı anuŋ sevmek gerek 

   anlaruŋ sevgüsini ėvmek gerek 
 

2r3  dįnüŋ aślı anları sevmek olur 

   anları seven kişi raĥmet bulur 
 

2r4  dördin bile sevmeyen fācir olur 

   dįn gider kendüsi kāfir olur 
 

2r5  sünnįler meźhebi budur bilesin 

   dördin daħı anuŋ bir bilesin 
 

Mesnevilerin ya da divanların girişinde mezhep vurgusuna yer verilmezken üzerinde çalıştı-

ğımız Yûsuf ve Züleyha  hikâyesinde özellikle eseri yazan ya da müellifin Sünnî Mezhebi’ne özel 
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bir yer verdiği görülmektedir. 
 

2r6  ey çalabum anları sevenleri 

   raĥmet ėdüp uçmaķa ķoy anları 
 

2r7  bizi de anlaruŋ hürmetine yā ilāh 

   afv ėdüp raĥmet eyle ey pādişāh 
 

2r9  yedi yaşına yūsuf girmişidi 

   bir gün evlerinde oturmışidi 
 

2r10 uyķu girür gözine yatur uyur 

   uyuriken bir Ǿacāyip düş görür 
 

2r11 uyķusından uyanup öre ŧurdı 

   ħayr ola dėr taŋrısına yalvardı 
 

2r13 dėdi baba uyur idüm şimdi ben 

   birǾacāyip düş görürem diŋle sen 
 

2r14 gökden on yılduzı gördüm iner 

   ķuş gibi her biri öŋümde ķonar 
 

2r15 hem daħı ay güneş hep geldiler 

   ayaġımda cümle secde ķıldılar 
 

2v5  ķardaşlaruŋa bu düşi söylemegil 

   kendü cānuŋa cefa eylemegil 
 

2v6  dėriseŋ bunı esir olasın 

   ķurtulırsaŋ Ǿāķıbet emįr olasın 
  

 (2v8) çünki yaǾķūp yūsufuŋ düşin taǾbir ėtdi pādişāh (2v9) olup peyġamber olasını bildürdi 

ķardaşlaruŋa dėme (2v10) dedi meger yāǾķubuŋ bir ögey ķızı varıdı (2v11) oġurlayın bu sözi 

diŋülerüdi varup (2v12) bu sözi ķardaşlarına dėdi anlar daħı taśalanup (2v13) ġuśśa yėr bir 

araya gelüp tedbir ėtdiler kim (2v14) yūsufı öldürelüm veyāħud bir kör ķuyuya bıraġalum 

 Eserin son kısmı mensur biçimde şu şekilde sona erer: 

(60r1) vaśiyyet ėdüp ayıtdı kim olmasun kim sulŧānlıġa (60r2) heves ķılasız ben daħı sulŧānuŋ 

ĥāŧırıçün (60r3) ķabūl etdüm dedi ve daħı ĥaķ teǾālāya yalvarup (60r4) dedi kim yarabbi baŋa 

nice iĥsānlar eyledüŋ düş (60r5) Ǿilmin bildürdüŋ sulŧānlıķ vėrdüŋ dilerem senden (60r6) āħiretde 

beni peyġamberlerile ĥaşr eyleyesin nitekim (60r7) ĥaķ teǾālā kelām-ı ķadįminde buyurur. 

(60r8) rabbi ķad āteyteni mine’l mülki ve Ǿallemtenį min (60r9) teǿvili’l eĥādiŝi [fātıras 

semāvātį vel ardı ente veliyyi fi’d-dünyā ve’l āħireti tevveffeni müslimen ve elhıkni biǾs-

sālihįne]* (60r10) yūsuf bunı anıŋçün dėdi kim ķarandaşları (60r11) ayıtdılar yūsuf pādişāh oldı 

pādişāhlarıla (60v1) ĥaşr olur dediler yūsuf daħı begligin (60v2) …terk ėdüp böyle dedi (60v3) 

ĥaķ teǾālā duǾāsın ķabūl ķılup (60v4) peygamberler yolıŋa ķatdı (60v5) yūsufdan śoŋra(60v6) 

ķardaşları peygamber (60v7) oldılar (60v8) śalavatullāh (60v9) Ǿaleyhim (60v10) ecmaǾįn. 

Üzerinde çalıştığımız hikâyede yer yer diğer Yûsuf ve Züleyha hikâyelerinden muhteva 

açısından bazı farklılıkları görmekteyiz. Hikâyede Yusuf’un atıldığı kuyunun ǾĀd Oġlı Şeddād 

tarafından kazdırıldığını ve derinliğinin yüz arşın olduğunu ve kuyunun dibinin kimse tarafın-

                                                      
*
  Ey rabbim sen bana dünya mülkünden nasip verdin ve bana rüyaların tabrinden bir ilim öğrettin. Ey gökleri ve yeri 

yoktan var eden rabbim! Benim velim sensin, benim canımı müslüman olarak al ve beni salih kulların arasına kat 

(Sure-yi Yusuf 12/101) 
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dan görünmediğini öğreniyoruz. Hüd peygamber, Zebur kitabını okurken benîisrailden kemal ve 

cemal sahibi Yakup Oğlu Yusuf’un yedi yaşında peygamber olacağından haberdar olur. Bunun 

üzerine Hüd peygamber ilahi yaratıcıya münacatta bulunarak Yusuf’un cemalini görmek ister. 

İlahi yaratıcı Cibril’i göndererek “varsun falan kuyuda otursun, Yusuf’un cemalini orada göste-

reyim” der. Hüd o kuyuya girip ibadetle meşgul olur. Yaratıcı Cibril vasıtasıyla iki nar gönderir 

ve onunla doyar. Bu şekilde kuyuda bin iki yüz yıl kalır. Yûsuf kuyuya atıldıktan sonra ak sa-

kallı uzun boylu kişi gelip Yusuf’a selam verir. Yûsuf bu kişiye kendisini nereden bildiğini sorar. 

Ak sakallı kişi de, Zebur kitabını okurken gördüğünü söyler. Hüd peygamber Allah’ın maksu-

duna kavuşturduğunu, muradına erdirdiğini, mübarek cemali gördüğünü ve ömrünün tamam 

olduğunu söyleyerek secdeye kapanır ve canını yaratıcıya teslim eder.  

Söz konusu bu bölüm diğer Yûsuf ve Züleyha hikâyelerinde yer almamaktadır. 

(4v1) meger ol ķuyuyı Ǿād oġlı şeddād ķazdurup (4v2) bünyād etdi yüz arşın ola derinligi 

baķup (4v3) kimse dibin görmezdi yūsufı çıp yalıncaķ Ǿuryān (4v4) kıldılar egnine bir palas giy-

dürüp ipile ķuyuya śarķıtdılar (4v5) teŋriden utanuban ķorķmadılar ip ķıśaymış ķuyuya (4v6) 

ėrmedi ķoyuvėrdiler yūsuf uçup inerken cebrāǿįl (4v7) geldi ŧutdı ķuyu dibinde zahmetsiz ķodı 

meger (4v8) yūsuf ol ķuyuya girdigine (4v9) sebep hüd peygamber Ǿalehi’s-selām kitāp içinde 

(4v10) gördi kim benįisrāilden yūsuf adlu bir oġlan (4v11) gele śāĥib-i kemal śāĥib-i cemāl ola 

yedi yaşında (4v12) peyġaberlik verile münacat ėdüp ĥaķ teǾālāya yalvarur (4v13) ol cemali 

kemali baŋa göster dedi ĥaķ teǾālā duǾāsın (4v14) ķabūl ķılup cebrāǿįli gönderür varsun felān 

ķuyuya (5r1) girsün otursun aŋa ķuyu içinde rızkın verür (5r2) ve yūsuf yedi yaşına girince 

Ǿömür vėrdüm ķuyu içinde (5r3) ikisin buluşduram anuŋ cemāl kemalin aŋa gösterem dedi (5r4) 

cebrāǿįl ol ķuyuyu gösterdi hüd ol ķuyuya girüp (5r5) Ǿibādete meşġūl oldı ĥaķ teǾālā günde iki 

anar verdi (5r6) anı yėyüp ŧoyardı biŋ iki yüz yıl ķuyuda ķaldı (5r7) taşuŋa degin kim yūsufı 

ķarındaşları ol ķuyuya (5r8) indürdiler bir aķ śaķallu uzun boylu kişi gelüp yūsufa(5r9) 

esselāmü Ǿaleyke yā nebįyullah sen ĥaķ teǾālānuŋ sevgülü (5r10) ķulusın yaǾķūp oġlı yūsuf dedi 

yūsuf (5r11) ayıtdı sen bėni neden bildüŋ hüd peygamber aydur zebūr (5r12) kitabın okurken 

gördüm allāhüteǾālā seni anda medĥ (5r13) ėdüp dėmişki beniisrāilde bir oġlan yaradsam (5r14) 

gerek aŋa cemāl kemāl vėrsem gerekdür görenler… 

(5v5) cemāliŋi görem ĥaķ teǾālā cebrāǿįli göndermiş (5v6) varsun felān ķuyuda otursun 

yūsuf cemālin aŋa (5v7) anda gösterem dėmiş şimdi biŋ iki yüz yıldur kim (5v8) bu ķuyuda 

saŋa muntažır olup oturmışam biĥamdillāh ki (5v9) çalabum maķśūdumı verdi muradıma ėrgürdi 

mübarek (5v10) cemāliŋi gördüm Ǿömrüm daħı tamam oldı amma saŋa bir sözüm (5v11) vardur 

ķarındaşlaruŋa ilenüp sövükmegil bu saŋa gelen (5v12) belāya ķayurmaġıl zįrā ĥaķ teǾālā belāyı 

sevdügine vėrür (5v13) bunu şöyle bil dėyüp hüd secdeye varur (5v14) cānını ĥaķ ĥażretine tes-

lim ėder yūsuf gördi kim…  

Hikâyede Hz. Yakup’un çocukları babalarına gelip Yusuf’u kurt yedi derler. Bunun üzerine 

Yakup peygamber o kurdun yakalanarak getirilmesini ister. Babalarının kendilerine beddua 

etmesinden korkan çocukları dağda bir kurt yakalayıp Yakup’un önüne getirirler. Yakup kurda 

niçin Yusuf’u yediğini sorar. Kurt kırk gündür et yemediğini, yavrusunu kaybettiği için bu 

memlekete geldiğini, yorgun olup uyurken yakalanıp getirildiğini anlatır. Kurt müsaade edilirse 

bu dağın bütün kurtlarını toplayıp getirebileceğini ifade eder. Yakup peygamber bu teklifi kabul 

eder. Kurt bir süre sonra dağın bütün kurtlarını toplayıp Yakup peygamberin önüne gelir. 

Kurtların tamamı Yusuf’u yemediklerine dair yemin ederler. Bundan sonra da et yemeyecekle-

rini söylerler. O zamandan beri Kenan ilinin kurtları et yemezler ot yerler. Burada anlatılan “ot 

yeme” hadisesi diğer Yûsuf ve Züleyha hikâyelerinde yer almamaktadır. 

(7v1) öŋine geldiler cümlesi yūsufı biz yėmedük dėyü and içdiler (7v2) daħı şimden gerü et 

yėmeyevüz dediler ol zamandan berü (7v3) kenǾān ilinüŋ ķurdları et yėmezler ot otlarlar. 
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Yine hikâyenin son kısımlarında Hz. Adem’in şeytanı dost zannederek ona uyup ilahî yara-

tıcının emrini çiğneyerek “buğday” yediği için cennetten kovulduğu anlatılır. Burada da klasik 

Yûsuf  hikâyelerinin aksine yasak olan nesne “elma” değil de “buğday”dır. 

(58v10) geldi melāǿįke aydururdı kim miskin ādem şeyŧāna (58v11) uydu kendüye dost 

śandı buġday yedi ĥaķķuŋ emrin (58v12) śıdı cennetden sürüldi dėyü mahzun oldılar (58v13). 

Zeliha’nın Yûsuf’dan on sekiz yıl ayrı kaldığı, Yûsuf’un Zeliha ile evlendikten sonra on 

sekiz yıl birlikte oldukları ve bu evlilikten beş oğlu ile iki kızının olduğu bilgileri de diğer 

Yûsuf hikâyelerinde görmediğimiz dikkat çekici unsurlar olarak gözümüze çarpmaktadır. 

(59r10)…andan yūsuf zeliħāyla (59r11) birikdi on sekiz yıl bile oldı zeliħādan bėş (59r12) 

oġlı iki ķızı oldı…; (54v6) aŋa baķup yā yūsuf Ǿaceb seni görem mi dėyüp (54v7) aġlardı on 

sekiz yıl geçdi gėce ve gündüz aġlardı… 

Hikâyede Yûsuf’ ile babası Yakup’un karşılaşmalarında Yakup bir deveye binerken Yûsuf’ 

ak bir filin üstüne biner. Yûsuf ve Züleyha hikâyelerinde genel olarak file rastlanmamaktadır 

(50v9-50v10). 

Hikâyede yer yer öğüt içerikli kısımlara rastlıyoruz: (14v1) ĥüsnile māl kimseye bāķį 

ķalmaz Ǿizzet ĥürmet (14v2) kişiye ĥaķdan gerek kendü kendüden kimse Ǿazįz olmaz (14v3) 

tevāžuǾ ve taķvā ve Ǿibādeti Ǿādet edinmek gerekdür tā ki iki (14v4) cihānda Ǿazįz ola inşāallāhü 

teǾālā; (55r9)…teŋriden ķorķup (55r10) nefsine śayru ėdüp kendözin śaķınan ķul iken (55r11) 

sulŧān olur teŋriden ķorķmayup nefsine uyan (55r12) şehvet arzūsında olan sulŧāniken (55r13) 

ķul olur. 

Hikâyede beşaret başlığı altında müminlere, ümmete müjdeler verilmekte: (39v1) beşāret: 

ķaçan kim ķıyāmet güni ola (39v2) cümle maħlūķāt aç susuz zebūn olalar ĥaķ teǾālā (39v3) 

cemāli nūrın müǿminlere göstere cümle Ǿāşıķ ve ĥayrān (39v4) olalar śafā ve źevķ içinde bi-hūş 

olalar hįç yėmek (39v5) içmek istemeyeler hemān murādları ĥaķķın cemāli (39v6) śohbeti ola 

anı dileyeler; (42r14) beşaret: çünki ķıyāmet güni ola müǿminler maĥşer (42v1) yėrine gele ĥaķ 

teǾālā ayda niye geldüŋüz müǿminler ayda cennet (42v2) uma geldük ĥaķ teǾālā ayda ne getür-

düŋüz ilāhį (42v3) az nesne getürdük ol sehvile….taķśįrāt (42v4) ile olan Ǿamellerden Ǿarż eyle-

yeler ĥaķ teǾālā (42v5) ayda egerçi kim bunlar benüm ĥazineme lāyıķ degildür ammā (42v6) bu 

az Ǿameliŋüzi çoġa śayup ķabūl ķıldum… 

Söz konusu muhtevaya ait bu bilgilerden sonra metnin imlasına dair şunlar söylenilebilir: 

Üzerinde çalıştığımız Yûsuf metninde ünlüler hem harf hem de hareke ile gösterilmiştir. 

Cezm işareti sıkça kullanılırken, şedde işareti birkaç kelimede kullanılmış, tenvine ise yer 

verilmemiştir. Nüshada tutarlı bir imladan bahsetmek güçtür. Metinde k/g ve b/p ayrımı yapıl-

mamıştır. ç/c ayrımı yapılmış ancak yazımda bir istikrar söz konusu değildir. Metnin genelinde 

yuvarlaklık hâkimdir: benüm ķadrim bilüp baŋa muŧįǾ ola (30r12); bir eve girüp zeliħā ile 

yūsufı ķovlaşdılar (30v9); ķuşlar inüp beyniŋi yėyeler (35r6); ayıra dėyüp feryād ėdüp aġlaşdılar 

(38r1-38r2). 

Metnin şekil bilgisine dair şu tespitler yapılmıştır: 

Eski Anadolu Türkçesinin önemli özelliklerinden biri olan -uban,-üben zarf-fiili metnimizde 

de görülmektedir. Bu ekin genişlemiş biçimlerine rastlanılmamıştır. Metinde -uban eki 17,     -

üben ise 14 defa geçmektedir.  

ķūl dėyüben uşda beni śatdılar (9v8); bunu dėyüben cümlesi düşdi yere (12v4); mālikanı 

görüben ķorķdı (13r9); teŋriden utanuban korkmadılar (4v5); avlayuban ŧaġda bir ķurdu dutdılar 

yaǾķūbuŋ öŋüne getürdiler (7r5); cümlesi yere düşüp bį-hoş olubanǾaķılları şaşar (11r1); 

ķaçuban ķapuya segirdüp varur (32v1). 

ınca, -ince zarf-fiili metinde sınırlı sayıda kelimede görülmektedir: yūsuf yedi yaşına girince 
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Ǿömür vėrdüm (5r2); …görince rast…geldi dedi (52r13); üzerine unutmayam deyince uş oġluŋ 

yehūda geldi (49r11); …śoŋra ŧuyduķ biz varınca ķurd ķaçdı dediler (6v12). 

-madın zarf fiili sadece bir örnekte geçmektedir: ķul ėdinmeyi revā görmedi kullanmadın 

āzād eyledi (38v6-38v7). 

Metnimizde -ıcak, -icek zarf-fiil eki yaygın bir biçimde kullanılmıştır: yaǾķūp daħı yūsufu 

göndericek ħāŧırı melūl olup (6r13); yakın gelicek maġrib sulŧānına ħaber oldı (21v8); yūsuf 

göricek şöyle Ǿāşıķ oldı (57v14-58r1);yakın varıcaķ gök yüzine getdiler (8r10-8r11); günāhı ben 

ėtdüm yūsufı bulıcaķ bir iki vurdum (16v7)…on gün tamam olıcaķ otuzar altun vėrüp gördiler 

(16v7-16v8). 

Metinde -alı,-eli zarf-fiil ekinden sade -alı ile ilgili bir örnek tespit edilmiştir: yaǾķūbdan 

ayrılalı yigirmi beş yıl geçdi (40r8). 

Eski Anadolu Türkçesinde birinci şahıslarda kullanılan -van,-ven metnimizde görülmezken 

birinci çokluk şahıslarda kullanılan -vuz,-vüz biçimi yedi sekiz kez geçmektedir: ķanġı 

vilāyetdendür kimüŋ neslidür ola ki bir çare bulavuz (19v6); meger oġlumuzı ķızımızı yūsufa 

śatavuz dediler (37v7-37v8); anuŋ gibi yapaŋ dėyeyin daħı yapavuz (27r9-27r10); bu ķuvvetle 

selābetle ķurdayedirürsevüz (3v4); daħı şimden gerü et yėmeyevüz dediler (7v2). 

-ısar gelecek zaman ekiyle metinde bir örnek tespit edilmiştir: görklü olısar bunlaruŋ her 

işüŋ (2v2). 

-yor ekinin kullanımıyla ilgili bir örnek tespit edilmiştir. Ekin geniş zaman üzerinden 

ekleşmesine dair metindeki tek örnektir: uşda yūsuf gelüyorur dediler (55r1-55r2). 

Metinde emir eki -ġıl,-gil şeklinde hep düz biçimiyle kullanılmıştır: belaya ķayurmaġıl zįrā 

ĥaķ teǾālā belayı sevdügine vėrür (5v12); ġayriye meylėtmegil bir yere daħı göŋlüŋi 

berkütmegil dedi (19r5); luŧf ėdüp ĥācetini ķılġıl revā (15r13); mālıŋı alġıl beni incitmegil 

(26r2); işbu bühtānile yaķmaġıl cānum (33r2).  

Metinde emir-istek birinci teklik şahıs çekiminde -ayım, -eyim ekiyle birer örnek yer alırken 

-ayın, -eyin ekiyle kullanımın daha çok olduğu görülmektedir: altun vėreyin dedi (16v4); ey 

oġlan yüzüŋi aç göreyin (18r2); saŋa ĥālimi dėyeyin (18r8); ėy yūsuf gelgil göreyin yüziŋi 

(21r5); yahūda aydur ben varayın babama muştılayayın ola kim (48v14); secde ķılayın dedi 

(56v2). 

Eski Anadolu Türkçesi eserlerinde enstrümental eki -n’yi ihtiva eden birleşik edatlardan 

teşbih bildiren -cılayın, cileyin, edatı (Timurtaş 2005, 92). bizim metnimizde görülmektedir: bu 

senüŋ ķardaşlaruŋ daħı sencileyin ķuvvetlü midür (53r8); göz yaşı ancılayın dizilür (29v5); 

(27r14) sulŧān daħı ol sarāy nice ise ancılayın yapsunlar dėyü emr eyledi (27r14-27v1). 

-ken zarf fiilinin metinde ekleşmiş haliyle kullanıldığını görüyoruz: zebūr kitabın okurken 

gördüm (5r11-5r12); uyuriken bir Ǿacāyip düş görür (2r10); ne dėdümse ol gerekdür derken 

śabāĥ oldı (35r10-35r11); bunca cefalar ėtmişiken yūsufdan ķorķmaz mısın dediler (55r5-55r6). 

Metinde -acaķ ekinin gelecek zaman sıfat-fiili olarak kullanıldığına dair bir örnek bulun-

maktadır: anda bunda ŧapacaķ ĥaķ teǾālādur aŋa ŧapsaŋ cemiǾ maķśūduŋ ĥāśıl olur (56v2-56v3-

56v4).  

Akuzatif eki metinde Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde olduğu gibi hem -n hem de -ı,-i,u,-

ü biçimleriyle kullanılmıştır: baķup kimse dibin görmezdi (4v2-4v3); ĥaķ teǾālā yūsufuŋ duǾāsın 

ķabūl ķılup (10r5-10r6); göŋlümi mest eyledi yüregüm yarasın tāzeledi (49r8-49r9); Ǿayıbların 

yüzlerine vurmadı (42r3-42r4); sulŧānuŋ altun kilesin almış siz (43v5-43v6) çalabum maķśūdumı 

verdi muradıma ėrgürdi (5v9); ķanını yūsufuŋ ķaftanına ve göŋlegine dürtdiler (6r10-6r11); ķul 

urġanı çeker çıķarur (8v8); ķulumı görenler bį-hoş olurlar (14r3). 

Metnin söz varlığı oldukça dikkat çekicidir. ben baŋa ķıyarın “intihar ederim” (20r9); 
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hançere düş-: “intihar etmek” (20r10); Ǿaşķ ħastası “kara sevdalı” (26v8); yaġma eyle- “varını 

yoğunu bir şey uğruna harcamak (34r11); el getür- “dua etmek için elleri açmak” (38v13); ķıya 

ķıya baķ- “öfkeyle öldüresiye bakmak” (18v13) gibi kalıp ifadelerin yanı sıra dürt-; çalap; tavar; 

bay; kuç-; yavı kıl-;çav; kırag; geyegü; yavuzlık; kov et-; sı-; katı koca…vb kelimelerin 

kullanımı da ilginçtir. 

Sonuç 

Üzerinde çalıştığımız Yûsuf ve Züleyha hikâyesinin müellifi veya müstensihine ait elimizde 

herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Nüsha, Eski Anadolu Türkçesi sonu Osmanlı Türkçenin 

başlangıç dönemlerinde yazılmış olmalıdır. Yazma, ses ve şekil bilgisi açısından değerlen-

dirildiğinde Eski Anadolu Türkçesi metni özelliklerini göstermektedir. Hikâye manzum-mensur 

şekilde hazırlanması dolayısıyla dikkat çekicidir. Hikâyede yaklaşık 204 beyit bulunmaktadır. 

Hikâyede, diğer Yûsuf ve Züleyha hikâyelerinde rastlanılmayan “Hüd Peygamber”, “Kurtların 

ot otlaması”, “Hz. Adem’in buğday yemesi” sebebiyle cennetten kovulması gibi muhtevaya ait 

hususiyetler önem arz etmektedir. Söz konusu Yûsuf ve Züleyha hikâyesi, Kur’an’dan aldığı 

referanslar, beşaret başlığı altındaki müjdeler ve veciz sözleriyle didaktik tarzda hazırlanmıştır. 

Okuyucu ya da dinleyici her bölümden bir ders çıkarmaktadır. Metin söz varlığı açısından 

değerlendirildiğinde, yine Eski Anadolu Türkçesinin söz varlığını ihtiva etmektedir. Elimizde 

bulunan Yûsuf ve Züleyha hikâyesinin metin, gramer ve dizin üzerindeki çalışmaları devam 

etmektedir. Çalışma nihayete erdiğinde Yûsuf ve Züleyha hikâyelerinin özellikle muhtevasına 

ait farklılıklar görülecektir. 
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