NAHÎFÎ’NİN YŪSUF U ZELĮHĀ MESNEVİSİ •
Sibel ÜST ∗
ÖZET
Divan edebiyatının beslendiği bir çok kaynak mevcuttur. Bunların başında da kutsal
kitaplar gelir. Mesnevîlere konu olan hikâyelerin bir kısmı da bu kaynaklardan alınmıştır. Bu
hikâyelerden biri de Yûsuf u Zelîhâ/Züleyhā’dır.
Bu makalede de Yûsuf u Zelîhâ/Züleyhā mesnevîsi ele alınacaktır. Bu şekilde
edebiyatımızda birçok çalışma bulunan bu konunun daha önce çalışılmamış bir örneği
edebiyatımıza kazandırlıacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yûsuf u Zelîhâ/Züleyhâ, mesnevî, Divan edebiyatı, Mısır, Yakup.
ABSTRACT
There are a lot of sources that Divan Literature nurished. Firstly these sources are holly
books. A part of the stories that had been subject to these mesnevî got form these sources. One of
the stories is Yûsuf u Zelîhâ/Züleyhā.
In this article mesnevî of Yûsuf u Zelîhâ/Züleyhā is hold on. So a lot of studies on this
subject in our literature an example not studied before is going to be gained in our literature.
Key words: Yûsuf u Zelîhâ/Züleyhā, mesnevî, Divan edebiyatı, Mısır, Yakup.
Divan Edebiyatının çok çeşitli temel kaynakları mevcuttur. Bunların başında ilâhî
dinlere ait kitaplar gelmektedir. Yûsuf Peygamberin kıssası da Tevrat’tan Kuran-ı Kerim’e kadar
uzanan bir boyuta sahiptir. Kuran-ı Kerim’de Ahsenü’l-Kasas olarak adlandırılan Yûsuf suresi de
Yûsuf u Zelîhâ/Züleyhā hikâyesine kaynaklık etmiştir. Bu kıssadan beslenerek edebiyatımızda bir
çok mesnevî yazılmıştır. Bu mesnevîlerde daha çok hikâyenin aşk yönü işlenmiştir.
Yûsuf u Zelihâ mesnevîleri genellikle üç tema üzerine kurulur: 1. Yûsuf’un
kardeşlerinin ona karşı hasetleri ve sonuçta Yûsuf’un başına gelenler, 2. Züleyhâ’nın tek taraflı
beşerî aşkı, ayrılık ve özlemi, 3. Allah’a tevekkül, sevgi ve Allah korkusu (PALA: 1999, 420). Bu
konulara ilaveten Hz. Yakub’un kişiliğinde ortaya konulan sabır, aşkın ilâhîleşmesi, insana ait
duygular ve bu duyguların toplumsal hayatı etkileyiş biçimleri bu mesnevîlerde kendini gösterir.
İslam edebiyatında da bu konudaki ilk mesnevî Firdevsî’ye aittir. İran edebiyatında
yine bu konu üzerine Camî’’nin bir mesnevîsi mevcuttur. Türk edebiyatında da Şeyyad Hamza,
Hataî, Taşlıcalı Yahya, Hamdullah Hamdî gibi şairler mesnevîlerinde bu konuyu ele almışlardır.
Edebiyatımızda bu konu üzerinde fazlaca durulması ile birlikte bu konu hakkında
yazılan mesnevîlerin hepsi gün yüzüne çıkmamıştır. Bunlardan biri de Nahîfî’nin Yūsuf u Zelįhā
isimli mesnevîsidir. Müstensihi El-hacı Mustafa bin Trabuzanî’dir. Manzum olarak yazılan eserin,
istinsah tarihi kesin olarak bilinmemektedir.
Eserin el yazma metni yurtdışında bulunmaktadır. Türkiye’deki nüsha ise TDK 1
kütüphanesindeki mikrofilmden ibarettir. Eserin dil özellikleri - Eski Anadolu Türkçesinin
özellikleri hâkimdir- dikkate alındığında XV. yüzyılda yazıldığı tahmin edilmektedir. Eser, Şeyyad
Hamza’nın Yūsuf u Zelįhā isimli eserine konu bakımından benzemektedir. Sade bir Türkçe ile
kaleme alınan eser, zengin bir kelime hazinesine sahiptir. Ayrıca yazının harekeli olması
•

Bu makalenin hazırlanışında büyük yardımını gördüğüm değerli Hocam Prof. Dr. Atabey
KILIÇ’a ve gerek bu makalenin gerekse diğer çalışmalarımda yardımını ve ilgisini
bir an olsun eksik etmeyen değerli Hocam Yrd. Doç. Dr. Mehmet Dursun ERDEM’e
teşekkür ederim.
∗
Arş. Gör., Erzincan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
sibelust@hotmail.com
1
Bu eserin nüshasını bana temin eden, çevresindeki insanlara yardım etmeyi kendisine şiar
edinmiş, talep eden herkesle bilgisini ve birikimini paylaşmaktan çekinmeyen, insanî
özellikleri ve çalışmaları ile “bilimadamı” sıfatını kişiliğinde birleştirmiş çok değerli
Hocam Prof. Dr. Necati DEMİR’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

824

Sibel ÜST

okumamızı kolaylaştırırken, yazımdaki bazı farklı yazılışlar, eserin usta bir müstensihin elinden
çıkmadığını göstermektedir.
Eski Anadolu Türkçesinin son dönemine ait olan bu eseri incelememizin amacı, eseri
Latin harflerine çevirerek araştırmacıların hizmetine sunmaktır. Böylece araştırmacılara daha önce
yazılmış olan Yūsuf u Zelįhā ile farklılıkları ve benzerlikleri gözler önüne serme imkanı sağlanmış
olacaktır.
Eserin vezni oldukça bozuktur. İkili bir vezinle yazılmış olmasının yanında her iki
vezne uymayan ibareler, hece, tef’ile eksiklikleri ve fazlalıkları mevcuttur. Bunun yanında veznin
anlama feda edildiği de görülmektedir. Metinin vezne uydurulmasında bazı ekleme ve çıkarmalar
yaplmıştır. Metnin tamamı ağız ve dil açısından önemli malzeme içerdiğinden ve metin içerisinde
bu malzemenin dil alanındaki çalışmalara da kolaylık sağlaması için vezin hatası oluşsa da
değişiklik yapılmamıştır. Metin içinde yapılan değişiklikler dipnotla gösterilmiştir.
Metinde Eski Anadolu Türkçesi dil özelliği görülmektedir. Bunun yanında bazı ağız
özellikleri de korunmuştur. Ülçi, bing, çınglar vs. gibi arkaik kelimeler ve şekil özellikleri metinde
ağız özelliklerini göstermektedir ve bolca yer almaktadır. Metinde eş anlamlı, yakın anlamlı ve zıt
anlamlı kelimeler arasında kullanılan u, ü edatı genel olarak esre ile yazılmıştır. Rabb u Raĥmān >
Rabb ı Raĥmān, āh u fiġān > āh ı fiġān, āh u zārım > āh ı zārım gibi. Bazı kelimelerin hem b, hem
de p ile yazıldığı görülmektedir. Bu imla, eserdeki geçiş dönemi özelliğini ortaya koyar. İb/ip,
ŧabanca/ŧapanca, ŧabarlar/ŧapar, ŧobraķ/ŧopraġa, yabdurur, yapdurdı, yabraġı/yapraķ. Bazen ñ
sesinin ng ile gösterildiği görülmektedir: bing, çınglar, görüng, maĥbubung. Metnimizde bazı
gömlek/göñlegimi,
Türkçe
kelimelerin
yazımında
da
farklılık
görülmektedir:
göndürür/gönder/göndirsin, ķuzı/ķuzu. Bu yazım tercihinden öte, müstensihin kendi ağız
özellikleri ile standart dil arasındaki kararsızlıklarına ve bazı durumlarda yazıldığı yöredeki ağız
özelliğine bağlanabilir. Ayrıca bazı kelimelerde aynı hece iki farklı şekilde okunabilecek biçimde
harekelenmiştir. Burada da biri parantez içinde gösterilmek suretiyle iki okuma da gösterilmiştir:
bene(i)m.
Görüldüğü gibi metin dil açısından oldukça zengin bir malzeme barındırır. Metinde
ağız özelliklerine rastlanması nedeniyle metnin transkripsiyonu yapılırken hareke ve harflerin
okunmasında herhangi bir düzeltme yapılmaksızın okunmuştur. Daha önce de belirttiğimiz gibi
metnin orijinal ve zengin bir dil varlığına sahip olması çalışmamız için ileride kelime indeksi
yapmayı gerekli kılmaktadır. Bu nedenle beyit numaraları başlangıcından sonuna kadar
numaralandırılmamış varak ve satır numarası esasına uygun olarak tasnif edilmiştir. Metin 2653
beyitten oluşmuştur.
YŪSUF U ZELİHĀ

Mefâîlün Mefâîlün Feûlün
[1b]

(1)

Ķoyun öñce meler ķuzı śoñınca
Ķužu ardınca gider ķoyun öñünce

(2)

Ķužu melemeyince duymaz ana
Ķužusınuñ önine döymez ana

(3)

Olaruñ ben de girdim izlerine
Dilerem öykeneydim sözlerine

(4)

Şākird olaydım anlara bu yolda
Sebaķ alaydım anlardan bu dilde
(5)

Bu dünyāda olara öykeneydim
Ķıyāmet de olarla ĥaşr olaydım
(6)

Atam anam hem üstādımdır anlar
Büyüli śanǾatı ķomış o cānlar
(7)

Olaruñ yolına uydım İlāhį
Olaruñ śanǾatın bildir İlāhį
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(8)

Olaruñ cümlesine raĥmet eyle
Ĥabįbüñ ĥürmetine ĥürmet eyle

(9)

Günāhum çoķdurur Ǿafv eyle Mevlā
Oları cennetüñde doyla Mevlā
(10)

Olaruñ ĥürmetine cümlemüzi
Ĥabįbüñden ayırma cümlemüzi
(11)

Ne deñlü var ise heb ehl-i įmān
Ĥabįbüñden ayırma Rabb-i Raĥmān
(12)

Daħı şunları esirge Ħudā’ya
Ki bize raĥm ķıla duǾāya
(13)

Bizimçün ķılurlar ħayrı duǾāyı
Olaruñ derdine eyle devāyı
(14)

Añalar burada bu ben żaǾįfi
Diyeler kim İlāhį şol Naĥįfį
(15)

Ķamu śuçlarını Ǿafv eyle anuñ
Daħı niyyetin āsān eyle anuñ

(16)

Dilerem ben de anlaruñ ķamusın
Veresin bunda vü anda umusın
(17)

Daħı śuçlarını hįç yazmayasın
Daħı aǾmālların bozmayasın
[2a]

(1)

Bu dünyāda ŧarįķ üzre olalar
Ķıyāmetde varup raĥmet bulalar
(2)

Gelüñ şimden girü ey ķavm-ı evlā
İşidüñ söylenür ol ķavl-i aǾlā

(3)

Yūsuf sūresi indi sebeb ne
Ĥabįbine bunı indirdi Mevlā

(4)

Yahūdįler nizāǾ itdi ǾÖmerle
Didiler ķıśśa-i Yūsuf’dır evlā
(5)

Kitābımuzda var ol sizde yoķdır
Melūl oldı işitd’aśĥāb-ı evlā

(6)

Melāletin giderdi anlaruñ Ĥaķķ
Pes inzāli budurur ķavli aķvā

(7)

Ķamusını çü şādān itdi Allāh
Anuñ ĥükmindedir hep cümle eşyā
(8)

CemįǾ-i Ǿālemüñ Ǿilmin bilen ol
Anuñ Ǿilmindedir heb sırr-ı iħfā
(9)

İşit şimden giri Yūsuf sözini
Atasın dedesin hem kendüzini

(10)

Atası YaǾķūb, İsĥāķ dedesidir
Daħı İbrāhįm İsĥāķ atasıdır
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(11)

Çün İbrāhįm Ħalįlu’l-lāh gelipdir
Bu dünyāda iki oġlu ķalupdır
(12)

Bir oġlunuñ adı İsmāǾįl anuñ
Muĥammed geldi bil neslinden anuñ

(13)

Dedesidir Resūluñ ħoş bilesin
Ķamusına śalāvāt getüresin

(14)

Birinüñ adı İsĥāķ’dır bil ey cān
Anuñ oġludurur YaǾķūb u KenǾān
(15)

Ekiz doġdı anasından bu YaǾķūb
Birinüñ ǾĀś birinüñ adı YaǾķūb
(16)

Anasından tüyli doġmışdı Ǿ Āś
Ķoyun yüñi gibi ķıllı idi ǾĀś
[2b]

(1)

Bahādır idi ġāyet źātı anuñ
Hem av idi hemān śanǾatı anuñ
(2)

Varur ŧaġlarda avlar getürürdi
Bişürüp babasına yedürürdi
(3)

Babası ǾIyś’ı ġayet de severdi
Yüzini görmege her dem iverdi
(4)

Velį YaǾķūb ĥalįm idi bi-ġāyet
Anası sever idi anı ġāyet
(5)

Gözi görmez idi İsĥāķ’uñ ey cān
Tüyinden bilür idi ǾĀś’ı her ān
(6)
İrer bir gün İsĥāķ’a Ĥaķķ’dan ħiŧāb
Oġullaruñ birine duǾān müstecāb
(7)

Diledi ǾĀś içün ķıla duǾāyı
İkisinden birin’açıla bābı
(8)

Zįrā Ĥaķķ didi birine ķıl duǾāyı
Bu benim göñlim ister saña yārı
(9)

Dilerem ki saña ķılam duǾā ben
Ümüźim var maķbūl olasın sen

(10)

Benim ister bu göñlim av etini
Yeyicek şād olup ķılam duǾāyı
(11)

ǾĀś ava gitdi getür’atasına
Ki şād olup duǾā ide ǾĀś’ına
(12)

Bu yaña çün anası durdı örü
Didi YaǾķūb’a kim tįz gel ilerü
(13)

Boġazla bir ķuzı püryān eyle
Derisin gey özüñi pünhān eyle

[3a]

(1)

İlet babaña di av getürdim
Ki püryān idüben saña yetürdim
(2)

Çü seni ǾĀś śaña ķıla duǾāyı
Dileye cümle derdiñe devāyı
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(3)

Çü YaǾķūb bir kuzuyı itdi püryān
Derisin arķasına geydi ey cān

(4)

Çü YaǾķūb cān u dilden āh iderdi
Peyġamber olmaġı Ĥaķķ’dan dilerdi
(5)

Varup babasına didi o sulŧān
Getürdim av eti işde püryān

(6)

Çün İsĥāķ śıġadı arķasın anuñ
Ki gördi ǾĀś’a beñzer tüyin anuñ
(7)

Didi arķan çü ǾĀś’a beñzer illā
Ķoķun YaǾķūb’a beñzer bu ne ola

(8)

Anası didi ǾĀś’dır bį-şivāyı
Bunuñçün dile ħayr-ile duǾāyı
(9)

Yedi püryānı göñli oldı şādān
Elin ķaldırdı didi Rabbi Raĥmān
(10)

CemįǾi enbiyā-yı cümle mürsel
Ĥabįbüñden sivā hep cümle mürsel
(11)

Ķıyāmete degin cümle geleler
Ķamu bu oġlumuñ nesli olalar
(12)

DuǾāsını ķabūl eyledi Allāh
Ne ķadar enbiyā geldise vallāh
(13)

Ķamusı geldiler neslinden anuñ
Ķıyāmete degin aślından anuñ

[3b]

(1)

Tamām oldı bularuñ çün duǾāsı
İşit imdi gelüp n’eyledi ǾĀś’ı
(2)

Didi ey baba işte av getürdim
Ki püryān eyleyüp saña getürdim

(3)

Ye püryānı imdi ķıl duǾāyı
Benim derdime eylegil devāyı
(4)

Didi İsĥāķ oġul şimdi gelen sen
Degil misin bu dem duǾā alan sen

(5)

Bunı işidüp ķaķıdı ǾĀś’ı
Anuñ heybetinüñ yoķdır ķıyāsı

(6)

Didi öldürüp anı ķomayayın
Murādına anı irgürmeyeyin

(7)

Didi oġul saña idem duǾāyı
Dilerem ki śava Ĥaķķ bu belāyı
(8)

DuǾā buldı yerini n’eylesün ol
Naśįb anuñ imiş n’eylesün ol
(9)

Gör imdi ķudretüñ işini ey cān
Ķamu Ǿālem yed-i ķudretde ĥayrān
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(10)

Görür İsĥāķ’uñ pes ǾĀś’a himmetini
Yā ǾĀś’uñ işbu yolda ġayretini
(11)

Nice itsün naśįbinde yoġ imiş
Çü taķdįrde duǾā YaǾķūb’uñ imiş
(12)

Bu işde cümlemüz bilüñ faķįriz
Ķamumuz taķdįr elinden esįriz
(13)

Anası didi YaǾķūb’a dayılaruñ var
Ki dur bundan dürüş sen anlara var

[4a]

(1)

Çü Behrān ilidir ili olaruñ
Ki çoķdır mālı ŧavarı olaruñ
(2)

Varıcak olasın anda mükerrem
Olar-ıla olasın sen münaǾam

(3)

Benim ķorķum oġul bil ķardaşıñdan
Śavula umarım ġavġā başından

(4)

Çü YaǾķūb işidir anuñ sözini
Durup Beĥrān’a döndürdi yüzini

(5)

Gice gider ve gündiz gizlenürdi
Anıñ-çün adı İsrāǿil idi

(6)

Bil İsrā giceden giden dimekdir
Ki ķorķup gündüz kendin gizlemekdir

(7)

Giderek ŧāyelerine irişdi
Olar ķarşuladı bir bir görişdi
(8)

Ķamusı aña ikrām eylediler
Ki dürlü dürlü inǾām eylediler

(9)

Birisinüñ iki ķızları vardı
Nāgāh YaǾķūb anuñ birini gördi
(10)

Diledi ŧāyesiniñ bir ķızını
Nikāĥ itdi aña büyük ķızını

(11)

Çü YaǾķūb gördi küçük kızını
Didiler dayısına hem sözini
(12)

Anı daħı nikāĥ eyledi aña
Didi kim ne dilerseñ cümle saña
(13)

Dayısınuñ iki ķızların aldı
İkisi de anuñ yanına geldi

[4b]

(1)

İkişer cāriyeleri var idi
İkisi de anı YaǾķūb’a verdi
(2)

İki ħatun ikişer cāriy’oldı
Bulardan heb ikişer oġlan oldı

(3)

Küçük ķız ķardaşı ol Rāĥile’den
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Ki Yūsuf İbn Yāmin 2 ŧoġdı andan
(4)

Yūsuf’ı ġayrılardan çoķ severdi
Yüzini görmege her dem everdi
(5)

Çü YaǾķūb bir gün didi dayısına
İcāzet ver baña kim yandı sįne

(6)

Yine vaŧānıma varmaķ dilerim
Babamı anamı görmek dilerim

(7)

Çü destūr verdiler durdı yerinden
Göçüp ehl-ile Beĥrān ilinden
(8)

Çü girdi doġrulup gider yolına
Ħaber irişdi KenǾān’uñ iline
(9)

Çü ǾĀś işitdi anı durdı vardı
Didi kim neye gelür bunda giri
(10)

Ġażab idüp aña ķarşu yöridi
Ki YaǾķūb’uñ beyük oġlu var idi
(11)

Didi oġluna YaǾķūb ķarşu var sen
Bir uzun boylu tüylü kişi gör sen
(12)

Eger saña śorarsa kim nesin sen
Diyesin sen de YaǾķūb oġluyam ben
(13)

O YaǾķūb didigim ǾIyś’uñ ķulıdır
Ki ķaçmışdı velį yine ķulıdır
[5a]

(1)

Yine Mevlāsın özler uşda geldi
Ķamu ehli Ǿayālin bile aldı
(2)

Çü YaǾķūb oġluna bu sözi didi
O da ǾIyś’dan yaña döndi yüzi
(3)

Çü gördi ǾIyś gelür ķarşu bir ħūb
Didi kimsin didi kim āl-i YaǾķūb
(4)

O YaǾķūb didigüm ǾIyś’uñ ķulıdır
Çü ķaçmışdı yine geldi ķulıdır
(5)

Geliyor ķamu mülki mālı ile
Daħı ehli Ǿayāli cümle bile
(6)

Ķamu māl u menālı hem ĥavāşį
Getürdi ǾIyś’a çoķ dürlü ķumāşı

(7)

Ki çünki diñledi bu sözleri ǾIyś
Ķılıcı atdı yabana hemān ǾIyś
(8)

Didi n’idem bu dem ĥıķd u hevāyı
Bu yiġide ider dürlü duǾāyı
(9)

Bu yaña geldi YaǾķūb da irişdi
İkisi de ķuca ķuca görişdi
2

Metinde geçen İbni Yāmin, Hz. Yusuf’un ana bir kardeşi Bünyamin’dir.
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(10)

Çü YaǾķūb bu ķamu mülki davarı
Didi ǾIyś’a senüñdir cümle varı

(11)

Dirildiler ikisi tā ölince
Ölüm geldi işit ĥālini nice
(12)

İkisi yine bir ķabre girerler
Nitekim ana raĥminden olurlar
(13)

Tamām oldı bularuñ çün kelāmı
Resūl’uñ rūĥına idüñ selāmı
[5b]

(1)

İşit şimden giri idem rivāyet
Yūsuf’ı söyleyem Ĥakķ’dan Ǿināyet
(2)

Çü YaǾķūb’uñ on iki oġlu var idi
Yūsuf aralarında ħūb bi-ġāyet

(3)

İşit iydem anuñ ĥüsn-i cemālin
Ki yüzini gören bulur saǾādet

(4)

Eger kāfir görürse müǿmin ola
Gide andan ķamu kibr-i şeķāvet

(5)

Eger bedr ay anuñ ĥüsnin göreydi
Dutulur ĥicābından nihāyet
(6)

Eger Zühre göreydi anuñ cemālin
Seĥerde ķıla ĥüsninden şiķāyet
(7)

Anıñ-çün severdi anı YaǾķūb
Zįrā oġlanlarından ol idi ħūb
(8)

Ķalan oġulları śan yuldız idi
Ol arada ķamer yā güneş idi

(9)

Bir gün otururdı YaǾķūb nāgihān
Yatdı Yūsuf YaǾķūb üstine hemān
(10)

Başın ķoyup dizi üstine uyur
Uyur-iken anda Yūsuf düş görür
(11)

Baķar-ıdı YaǾķūb anuñ yüzine
Söylenürdi ķulaķ dutdı sözine
(12)

Yūsuf’uñ ĥüsni gibi var mı ola
Ay-ıla gün buña beñzer mi ola
[6a]

(1)

Bunı dirken Yūsuf uyandı baķar
Söyleyüp YaǾķūb’ı odlara yaķar

(2)

Didi ay gün nicesi beñzer baña
Şimdi secde ķıldı ikisi baña
(3)

Daħı on bir yıldız ile geldiler
Secde idüp baña tābiǾoldılar
(4)

İydivergil düşümüñ taǾbįrini
Diyüvergil bularuñ her birini
(5)

Çün işitdi bunı YaǾķūb āh ider
Yūsuf’ım śaķla Ħudā dir āh ider
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(6)

Didi Yūsuf ey buba sevinmedüñ
Āh idüp aġladuñ eyü śanmaduñ

(7)

YaǾķūb iyde irişe çünki feraĥ
İrişür elbetde ardınca teraĥ

(8)

Dime oġul düşüñi iħvānıña
Ķaśıd ķılma kendü cism-i cānıña
(9)

Geç bu düşüñ taǾbįrinden fāriġ ol
Kendüzüñ düşi degildir śāliĥ ol
(10)

Gözi dilden śaķınurdı ķuzısın
Gel gör imdi ķuzısınuñ yazısın
(11)

Ħayrı yaza Tañrı her ķul başına
Dut ķulaġuñ bu cihānuñ işine

(12)

Didi Yūsuf Tañrı ĥaķķı yā Nebį
Söyle luŧf it bu düşin taǾbįrini
(13)

Didi oġul diñlegil taǾbįrini
Diyüvirem nicedir bir bir anı
[6b]

(1)

Pādişāh olasın oġul muĥterem
Ĥüsn-i ħulķı issi daħı śāĥib-kerem
(2)

İşbu maħlūķ cümle saña duta yüz
Ata anan ķavm u ķardaş cümlemüz
(3)

Cümle varup saña tābiǾ olalar
İşbu ķardaşlar saña ķul olalar
(4)

On bir yıldız işbu ķardaşlardurur
Gün anañdır hem ķamer atañdurur
(5)

Dime zinhār kimseye bu düşiñi
Ħayr ola Tañrı oġara işiñi
(6)

Çün ikisi işbu ķavli eyledi
Diñle imdi taķdįri gör n’eyledi
(7)

İşit imdi Yūsuf’uñ tiyezesin
ŞemǾūn’uñ bilgil uyudı anası

(8)

Ümmi ŞemǾūn işbu sözi diñledi
Ne didügin YaǾķūb’uñ hep añladı
(9)

Vardı oġlanlarına didi anı
Bu düşi ve YaǾķūb’uñ yorduġını

(10)

Çünki oġlanları bunı işitdiler
CemǾolup bir yere diñle n’itdiler
(11)

Didiler kim bu ne Ǿaceb düş ola
Ķatı Ǿārdır cümlemüze baş ola

(12)

Biz aña hep ķul olavuz ķarşusında
Nice dertdir cümlemüze ĥükm ide
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(13)

Bu yaña tedbir idelüm cümlemüz
Ayıralım anı bundan cümlemüz
(14)

Varup andan Yūsuf’ı çaġırdılar
Bu ne ĥikmet düş diyüben śordılar

(15)

Aramuzda işbu ħalķ seni sever
Bubamuz da bizi ķor seni sever

(16)

Ħalķ içinde böyle ĥürmetlü olan
Umarız ki söylemez hergis yalan

(17)

İmdi ķardaş bize söyle düşiñi
Nice olur bir görelim işiñi
[7a]

(1)

Çünki Yūsuf işidir işbu sözi
Melūl olup dınmadı hergiz özi
(2)

Didi söylersem babam göñli ķalur
Söylemezsem hem adım yalancı olur
(3)

Didiler durma ey Yūsuf söylegil
Dedeñ İbrāhįm ĥaķı şerħ eylegil
(4)

Daħı İsĥāķ daħı YaǾķūb ĥürmeti
Āb [u] zemzem daħı kevŝer ĥürmeti
(5)

Nice gördüñ söylegil bize Ǿayān
Biz umarız olmaya sende yalan
(6)

Aldadılar Yūsuf’ı gör ne ķılur
Fikr ider dimez isem yalan olur
(7)

Didi yalan olmayayım söyledi
Gördügini bunlara şerĥ eyledi
(8)

Diñledi çün bu düşü ķardaşları
Dürlü dürlü fitne oldı işleri

(9)

Geldi şeyŧān bunlara itdi biĥāŝ
Fitne içün yaǾnį getürdi eŝāŝ
(10)

Didi sizde bunca şecāǾat var iken
Atañız baķmaz size ķıluñ iktirāŝ

(11)

Giceler de Yūsuf ile çün olur
Yine śabāĥ anuñ-ıla inbiǾāŝ
(12)

Eger bir dem yanında olmayaydı
Yimez içmez ider idi iltihāŝ
(13)

Sizde ħıźmet ķoyunlara çobān
Siz çekersiz zaĥmet ġarŝı ĥırāŝ
(14)

Yine sizden hem anı artuķ sever
Hem berāberdir sizüñile türāŝ
(15)

Didiler ne ķılalım yā ne dirsin
Bunuñ tedbįrine ne buyurursın
(16)

Didi kim ķatl idüñ görmeye YaǾķūb
Anı görmeye sizi seve YaǾķūb
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(17

Bular çün gördiler bu tedbįri ħoş
Duruban YaǾķūb’a vardılar uş
[7b]

(1)

Aña selām virüben söylediler
Ayaġa duruban 3 ikrām eylediler
(2)

Didiler Yūsuf’ı alup varalım
Yazılarda oķ atup oynayalım
(3)

Çimenlerde oynayalım gülelim
İrte Yūsuf’ı aluban gelelüm

Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

(4)

Çünki YaǾķūb diñledi bu sözleri
Ķayġusından doldı mübārek gözleri
(4)

Ol mübārek gözinüñ yaşı aķar
N’eyledin dir döndi Yūsuf’a baķar

(5)

Fikr ider gözlerini hem ķaşını
Sözlerini daħı incü dişini
(6)

Didi bir ān görmesem ĥālim n’ola
Bilmezem er mi gele geç mi gele
(7)

Göñli söyler gözi Yūsuf’a baķar
Fikr ider gözlerinüñ yaşı aķar
(8)

Ķāǿil olmadı Yūsuf’ı vermege
Rāżı olmadı yanından ayırmaga
(9)

YaǾķūb iyder ķužularım söylemen
Beni yaķman baña āteş eylemen
(10)

Bir düş gördim yaķında ķorķaram
Añdugumca oldu şimden ķorķaram
(11)

Düşde gördim ķužular güderem
On iki ķužu sürüben giderem
(12)

Bir belük ķurt çıķageldiler hemān
Aldılar bir körpe ķužumı revān
(13)

Ardına düşdim buları ķovaram
İrişem deyü anı ķovaram
(14)

Diñlen ol ķurtlar ķužumı n’itdiler
Yir yarıldı getürüben atdılar

(15)

Ol yarıġuñ içine gitdi ķužum
Durdı üç gün daħı diñlen sözim
(16)

Śoñra vardım çıķmış andan bulmadım
Ķanda gitdi anı hįç ben bilmedim
[8a]

3

(1)

Şöyle ķorķum var benim ŧınman baña
Ĥālimi didim size öñden śoña

Vezin gereği “duruban” kelimesindeki “-an” hecesi fazladır.
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(2)

Ata ana ķuzılar āvāresi
Hįç oñulmaz yürekde yāresi
(3)

Gice gündüz ķužu diyü iñler
İñlemekdir dertlüler sitāresi
(4)

Furķat odına yanupdır niçe kez
Derdi-mendir derdinüñ bį-çāresi
(5)

Ayrıluķ derdi yürekde yaradır
Hįç bulınmaz derdinüñ tįmāresi
(6)

Ey ġarįb bil başa yazılan gelür
Śabr ķılmaķdır bil anuñ çāresi
(7)

Rāżį olmadı Yūsuf’ı vermege
Atlara ķoşuban göndermege

(8)

Didiler ki ey baba bu biz şecāǾ
Ķurt niçe gele bize ide śudāǾ
(9)

Ejdihā ise de anı dutarız
Ķaçarısa biz ķovuban yiteriz
(10)

Didi YaǾķūb ķurduġım düşimdurur
Gice gündüz ķatı teşvįşimdurur
(11)

Hem ĥarāmdır oynamaķ ķoyun anı
Bunlar iyder anıñıla idelüm biz oyunı

(12)

Gördiler kim aña söz ķılmaz eŝer
Dönüben Yūsuf’a didiler seni vermez peder

(13)

Yā Yūsuf biz oynamaġa gideriz
Sensiz ol oynamaġı biz n’ideriz

(14)

Pedere yalvar ki seni göndere
Kim bu gün ola seni bize vire
(15)

Sen de bizim ile bile olasın
Yazılarda oynayasın gülesin
(16)

Yūsuf eydir ey buba ben de varam
Ol yazıları çümenleri görem

[8b]

(1)

YaǾķūb iyder yā Yūsuf söylemegil
Kendi cānıña cefā eylemegil
(2)

Yūsuf eydir bunca ķardaşlar ile
Bunlaruñla baña ne ķorķu ola

(3)

Bunlar gider yā ben niçe ķalayım
Bile gönder bunlar ile olayım
(4)

Döyemedi YaǾķū[b] anuñ sözine
Ķaŧre ķaŧre yaş inerdi yüzine

(5)

Bunca saǾy itdi daħı n’eylesün
Taķdįrüñ işi bozulmaz n’eylesün
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(6)

Tañrı ħayr yaza her ķuluñ başına 4
Gel gör imdi taķdįrüñ sen işine

(7)

Ādemüñ tedbįrini taķdįr bozar
Başa gelür her ne kim taķdįr yazar
(8)

Didi YaǾķūb n’ideyin var imdi dir
Başıña yazılanı gör imdi dir
(9)

Didi oġullar sizi göndüreyim
Şen olun Yūsuf’ı size vireyim

(10)

Varuñ bu gün yazılar yazlañ didi
Ġāfil olmañ Yūsuf’ı gözleñ didi
(11)

Yorılacak siz bunı götüresiz
Ac olıcak buña ekmek viresiz
(12)

Dili söyler illā göñli iñler
Bülbül gülden ayru olıcak iñler
(13)

Vay o bülbüle ki gülden ayrıla
Gülden ayru bülbülüñ ĥāli n’ola
(14)

Gülden ayru bülbülüñ işi fiġān
El-āmān bu ayruluķdan el-āmān
(15)

Issı oldı anda Yūsuf śuśadı
Ķarnı acıķdı gör imdi ne didi
(16)

Didi ķardaşlar yoruldım ben duruñ
Ķarnım acıķdı baña azuķ getürüñ
(17)

Yūsuf’a YaǾķūb yemek virmişidi
Azuġıla anı göndermiş idi
[9a]

(1)

Bardaġıla śuyı var idi anuñ
Ķırba ile südi var idi anuñ
(2)

Zenbil ile ħurma virmişdi aña
Nice oldı diñlegil iydem saña
(3)

Geldi Rūbįl 5 dökdi anuñ bardaġın
Śaçdı südin hem daġıtdı ħurmasın

(4)

Eñsesinden dutdı Yūsuf’ı döger
Ey yalan düş görüci diyü söger
(5)

Seni bu gün ıssısı niçün yaķar
Secde itmiş saña çün şems [ü] ķamer

(6)

Söyle on bir yulduza gelsün saña
Śu verüp daħı ŧaǾām versün saña

4
5

Vezin gereği “ķuluñ” kelimesindeki “-un” hecesi fazladır.
Metnimizde Rūbil doğru yazımıyla beraber Rūbįl şeklinde de yazıldığı görülür.
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(7)

Öldüreyim ben seni şimdi hele
Gele yıldızlar seni elimden ala
(8)

Bildi Yūsuf düşden itmişler ĥased
Añladı zārį ķılup ol bį-ĥased
(9)

Eñsesinden dutdı Yūsuf’ı urup
Ķaçdı Yūsuf birisine śıġınup
(10)

Ol daħı deper Yūsuf’ı yirlere
Ey yalancı düş görici yerlere
(11)

Ķanķısına varsa heb urur idi
Saçına yapışuban sürür idi

(12)

Śoñra ŞemǾūn bıçaġın çekdi yörür
Yūsuf’a doġrıluban yaķın varur
(13)

Ķaçdı Yūsuf yine vardı birine
Hem śıġındı bunlaruñ her birine
(14)

Her birine ķaça vardı anlaruñ
Hįçbiri esirgemedi bunlaruñ
(15)

Neye beñzer Yūsuf’ı diyeyin
İşit imdi ĥālini söyleyin
(16)

Körpece bir ķužu gitdi yazıya
Nice ķurtlar üşe geldi ķužuya
(17

Çevresini aldı ķurtlar biliñiz
Ķaldı ķužu orta yerde yalañız

[9b]

(1)

Ķurt gibi çün biri ķavrar ķužuyı
Ķaçar andan biri çarpar ķužuyı

(2)

Ķaldı Yūsuf orta yerde yalañız
Ķurd oldı ķardaşları pes biliñiz
(3)

Zįrā ol ķaçar anlar ķovarlar
Kimi çarpar kimi urur örseler
(4)

Yūsuf ’a çün ķaśd ider ķardaşları
Ķurtluķ oldı her birinüñ işleri

(5)

Durdı andan śoñra Rūbįl’e varur
Etegi altına girüp śıġınur
(6)

Eydir ey tiyezem oġlu ķardaşım
Beni esirge ey baña yaķın ķardaşım

(7)

Bunca ķardaşuñ biri esirgemez
Hįçbirisi baña şefķat eylemez
(8)

Hem bubam beni saña ıśmarladı
Körpecigim beni esirge didi
(9)

Bir ŧabanca urdı Rūbil Yūsuf’a
Diñle daħı ne didi iydem saña
(10)

Didi sen benim nicesi ķardaşım
Seni öldürmekdurur benim işim
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(11)

Vurdı Yūsuf’ı düşürüp yaturur
Şaşdugından ķaldı Yūsuf durur
(12)

Fikr ider Yūsuf otururken güler
Ol Yehūdā ķardaşı aña śorar
(13)

Yā Yūsuf neye gülersin söylegil
Aġlariken yā ne[ye] 6 güldüñ digil

[10a]

(1)

Yūsuf iyder güldügim budır didi
Evde iken bu göñül fikr eyledi
(2)

Ben diridim vardurur on ķardaşım
Heb bahādırlardurur benim eşim
(3)

Baña ne ķorķu var yolda didim
Bilmez idim ben bu sözi söyledim
(4)

Kimseden hįç olmadı baña żarār
Görüyorım sizden irişür żarār
(5)

Başıma yazılmış idi bu cezā
Ĥaķķ ĥavāle eyledi sizi baña
(6)

Durdı andan ol Yehūdā’ya varur
Düşdi anuñ ayaġına yalvarur
(7)

Öpdi ayaķlarını zār eyledi
Aġlayuban Yehūdā’ya söyledi
(8)

Didi ey ķardaşlarımuñ ulusı
Babam ölicek yerine ħalifesi

(9)

Cümlemüze sen reǿis olsañ gerek
Babamuñ yerine ķalsan gerek
(10)

Şimdi bir yād kişi ger beni ura
Yā döge yā söge yā öldüre
(11)

Ķardaş aña sen rāżį olur mıdın
Yā hemān şöyle baķup durur mıdın

(12)

Yād kişiden güç gören ķardaş diye
Ķardaşından güç gören yā ne diye

(13)

Kim görüpdir ķardaşı ķardaş ura
Bıçaķ alup anı öldirmege vara

[10b]

(1)

Çünki bu işleri ķardaş itdiñiz
Bubamuñ vaśiyyetin unutduñız
(2)

Ķanı bubam beni saña ıśmarladı
Yūsuf’ımı ħoşca dutasız didi
(3)

Babamuñ yüzine nice baķasız
Yā baña ķardaş nice ad daķasız
(4)

6

Bārį incinmeñiz tenhā varam

Vezin gereği “ne” kelimesi “neye” şeklinde yazılmıştır.
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Aġlayam maǾbūduma hem yalvaram
(5)

Çünki bu sözleri Yūsuf söyledi
Yüzini dergāha dutup agladı
(6)

Didi Mevlā ķulların ķaydın yiyen
Dedeme odı gülistān eyleyen
(7)

Bıçaġa kesme diyüben emr iden
İsmaǾįl’e ķoçı ķurbān eyleyen
(8)

Ĥıżrı öldirmeyen viren ĥayāt
Aña sebeb āb-[u] ĥayvān eyleyen
(9)

Rūĥını Muĥammedüñ nūruñ ile
Ŧoylayup Ǿālemde sulŧān eyleyen

(10)

Cümle maħlūķa anı ķılduñ şefįǾ
Derde dermān cānlara cān eyleyen
(11)

Derdi-mend oldım baña senden meded
Cümlenüñ derdine dermān eyleyen

(12)

İşde gördin ĥālimi ne diyeyin
Ben ġarįbi ħalķa destān eyleyen

[11a]

(1)

Babamuñ elinde tāze gül iken
Gözlerim yaşını ŧūfān eyleyen

(2)

Beni ķurtar İlāhį ķardaşlarımdan
Ŧobraġa cān verüp insān eyleyen

(3)

Ben ġarįb oldım elim alġıl didi
Babamuñ ĥürmeti diyüp aġladı
(4)

Yehūdā çünki bu sözi diñledi
Yumuşadı göñli Yūsuf’a didi
(5)

Ķorķma yā Yūsuf şimden girü didi
Nice ben śaġım saña yoķ ķorķu didi
(6)

Yūsuf’ı getürdi bu kez kendüye
Ķardaşuñ derdine Ǿaceb kim duya

(7)

Diñle ol Yehūdā nūr[-ı] sirāc
Yūsuf’ı ķurtarmaġa itdi Ǿilāc
(8)

Dir Yūsuf’a ķorķma seni ķurtaram
Saña kim ķaśd iderse baña ķaç
(9)

Bu yaña ķardaşları ider hücūm
Yumuşamadı hįç anlar gūyā aġaç
(10)

Didiler Yehūdā’ya ver Yūsuf’ı
Yoķsa seni öldürüriz gözüñ aç
(11)

Yehūdā iyder ķoyuñ bu sözi söylemen
Bunı kāfir itmedi viren ħarāc

(12)

Cümleñiz peyġamber oġludırsıñız
Ne śūçı vardır ki sürersiz yalın aç
(13)

Bunuñ aślıdurur İbrāhįm Ħalįl
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Anı oddan ķurtarupdır ol Celįl
[11b]

(1)

Bize düşmez biz bunı öldürevüz
Ķabrümüzi odlarıla 7 dolduravuz

(2)

Enbiyā oġlanları ķan mı ider
Böyle büyük śuç ve Ǿiśyān mı ider

(3)

Ĥaķķ ķatında cümle Ǿāśį olavuz
Ŧamu içinde ebedį ķalavuz

(4)

Geliñiz bunı eve iletelim
Bu işimüz iş degildir n’idelim

(5)

Ben kefįlem Yūsuf’a, söylemeye
Babama sizden şikāyet itmeye
(6)

Didiler fikrüñ bu ulu olasın
Babamuñ ķatında ĥürmet bulasın
(7)

Yehūdā dir bir daħı diñleñ beni
Buña rāż’olmaduñız ķoyun beni
(8)

Didi ķanl’olmayalım diñleñ beni
Bir ķuyu vardır bulalım biz anı
(9)

Yılan çıyan evidir hem ıssız ol
Hem derindir hem ġāyet de śusız ol 8
(10)

Yūsuf’ı bıraķalım gelüñ aña
Uydılar bu sözde cümlesi aña
(11)

Didiler kim anda açluķdan öle
Ölmez ise bāri bir kārubān gele

(12)

Ala gide anı ırāķ illere
Babam anı görmeye bize ķala

(13)

Böyle diyüben Yūsuf’ı aldılar
Ol ķuyunuñ kenārına geldiler
[12a]

(1)

Yūsuf’uñ eŝvāblarını śoydılar
YaǾķūb’uñ gözi nūrına ķıydılar
(2)

Yüzine baķuban doymadugı
Hįç yüzinden gözini ayırmadugı
(3)

Ķanda olsa anuñla olur idi
Olmadugı yerde hįç durmazıdı
(4)

Ķatı ĥarįś idi YaǾķūb ey cān
Yūsuf daħı babasına hem-çünān
(5)

Boynın egüp zebūn olupdurur
Kimi ķaķar kimi söger kimi urur
(6)

7
8

Kimi dir öldirmediñiz aña yiter

Vezin gereği “odıla” şeklinde dolu.
Vezin gereği “Hem derindir hem de ġāyet śusız ol” şeklinde olmalıdır.
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Kimi dutar kimisi anı śoyar
(7)

Yūsuf anda bunlara çoķ yalvarur
Her birine varuban yüzin sürer

(8)

Size n’itdim beni böyle idesiz
Beni buña bıraġuban gidesiz
(9)

Diñlemediler Yūsuf’uñ sözini
Dutuban çıķardılar gömlegini
(10)

Aña bir eski palās geydirdiler
Aġladuķça ķarşu anı urdılar
(11)

Yūsuf eydir çıķarman göñlegimi
Anuñıla örteyin od yerimi

(12)

Öldügim vaķt kefenim ola benim
Nice bir çeke bu ķahrı cānım benim
(13)

Beni işde babamdan ayırdıñız
Gömlegimi çıķarup n’idersiñiz
[12b]

(1)

Baķmadılar anuñ hįç sözine
Gözleri yaşı aķar gül yüzine
(2)

Ķuyunuñ kenārına iletdiler
Dutup anı ib ile śarķıtdılar

(3)

Ķardaşınuñ birisi bıçaġını
Çıķarup kesdi Yūsuf’uñ ibini
(4)

Ĥaķķ TaǾālā Cebrāǿil’e emr eyledi
İn Yūsuf’a tįz selām eyle didi
(5)

Muştala aña ki sulŧān eyleyem
Mıśr içinde şāh-ı KenǾān eyleyem
(6)

İl vilāyet memleket virem aña
Melūl olmasun ħaber virgil aña
(7)

Cebrāǿil indi Yūsuf’a söyledi
Yūsuf anı işidüp şükr eyledi
(8)

Yūsuf’uñ ķardaşları gör n’itdiler
Her birisi nice ĥįle itdiler
(9)

Bir keçi boġazlayuban ķanına
Sürdiler gömlegine ķaftānına
(10)

Aġlaşursalar 9 vāy Yūsuf diyüben
YaǾķūb buların sesini işidüben
(11)

Zįrā Yūsuf gideli hįç durmadı
Rāĥat olup bir sāǾat oturmadı
(12)

Ķanda varsa ķužusını ister ola
Yeler arar ķužısını ķanda bula
[13a]
9

(1)

Bir sāǾat göñlinden anuñ gitmedi

Yazma metinde “aġlaşurşalar” şeklinde yazılmıştır.
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Gice gündüz fikri ķužusı idi
(2)

Gice gündüz oġul diyüben iñler
Ķužusından ayrılan nice güler
(3)

Ses işitse geldi śana ķužusın
Dirler ölü dirile mi meger delüsin
(4)

N’eylesün ol yandı fürķat odıla
Yā ġarįbüñ gözi yaşın kim sile
(5)

YaǾķūb’ı gör bir sāǾat oturmadı
Dertli olmayan ne bile bu derdi
(6)

Gördi oġullarını gelür ķarşudan
Vāy Yūsuf diyüp aġlaşurlar birden
(7)

Düşdi uśśı gitdi YaǾķūb’uñ hemān
Gelür her ķul başına ne yazdı Raĥmān
(8)

Geldi oġulları aġlaşdılar
YaǾķūb’uñ çevre yanına üşdiler
(9)

Geldi Yehūdā aña elin urur
Baba baba diyü aġlar çaġırur
(10)

Gördi hįç ŧınmaz daħı vermez nefes
İñledi āh eyleyüp eyledi yās
(11)

Didi eyvāh żāyiǾ itdüñ ķardaşı
Atamuz da öldi görüñ bu işi

(12)

Geldi Rūbįl başın aldı dizine
Açdı gözin baķdı anuñ yüzine
[13b]

(1)

Didi oġul ķanı Yūsuf n’itdiñiz
Beni aldayup aluban gitdiñiz
(2)

Benim ol gün görmemiş ķužucıgım
N’eylediñiz yabana mı atdıñız
(3)

Ben anı güller ile urmaz idim
Dögdiñiz mi yoķsa śatdıñız mı Yūsuf’ım
(4)

Rūbįl’e dir n’eyledüñ Yūsuf ķanı
Saña ıśmarladım idi Yūsuf’ı
(5)

Didi baba oynamaġa başladık
Esbābımuz beklesün diyü ķodık
(6)

Oynar iken ġāfįl oldık ķurd yedi
Gerçegiz baba bu sözlerde didi
(7)

Düşdi yine uśśı gitdi bel 10 ey cān
Aġlaşuban ķıldılar āh u fiġān
(8)

Gözin açdı didi çünki ķurd yedi
Bir āǾżāsı ķalmadı mı anuñ didi
10

Anlam açısından “bil” şeklinde olması gerekir.
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(9)

Getüreydiñiz göreydim ben anı
Ķoķlanaydım hem göreydim kemügini

(10)

Çünki YaǾķūb istedi nişānını
Getürdiler Yūsuf’uñ gömlegini
(11)

Gördi gömlegini ķızıl ķanıdı
Didiler bu ķa[n] Yūsuf’uñ ķanı-dı
(12)

YaǾķūb aldı eline anı ķoķar
Hįç nişānı var mı diyüben baķar

(13)

Didi bunda Yūsuf’uñ kendi ķoķar
Anı ķanı ķoķusından yoķ eŝer

[14a]

(1)

Ķurd yedi dirsiz gömlegi yırtılmamış
Dişlerinden buña nişān olmamış

(2)

Yine YaǾķūb iñledi eydir oġul
Ķurda mı yedirdiler seni oġul
(3)

Yoķsa senüñ beliñe bir ib ŧaķup
Ķuyuya śarkıtlar seni oġıl

(4)

Yā Ǿaceb elüñ ayaġın baġlayup
Śuya mı bıraķdılar seni oġul

(5)

Yoķsa hįçbirisi esirgemeyüp
Ķıyuban ķatl itdiler mi seni oġul

(6)

N’eylediler körpece ķužucaġum
Birine mi śatdılar seni oġul
(7)

Beni aldayup aluban gitdiler
Bilmezem hįç n’itdiler seni oġul
(8)

Ben ġarįb elden çıķardım bilmedim
Seni elimden çıķardılar oġul
(9)

Didi YaǾķūb Yūsuf’ımı n’itdiñiz
Śuçı neyidi yā niçün kįn itdiñiz

(10)

Śaġsa söylen bir varayım göreyim
Öldi ise aña kefen śarayım
(11)

Doġrı söylen ķužucaġım n’itdiñiz
Beni yaķdıñız ķatı incitdiñiz
(12)

Didiler kim gördüñiz mi n’eyledi
Cümlemüzi bu sözde yalan eyledi
[14b]

(1)

YaǾķūb’uñ efġānını işitdiler
Ķorķularından śararup śoldılar

(2)

Bunlar eydir gelüñ imdi varalum
Ol ķuyudan Yūsuf’ı çıķaralım
(3)

Öldürüp anı hem pāre pāre idelim
Bir parāsın nişān aluban gelelim
(4)

Kim bize ol inana taśdįķ ide
Sözimüz gerçekleye taĥķįķ ide
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(5)

Çün Yehūdā gördi bunlaruñ sözin
Ortaya atdı bu kez ol kendüzin
(6)

Didi benimle Ǿahd eylediñiz
ǾAhdıñızı bozdıñız n’eylediñiz
(7)

Ger bu işi idesiz şimden giri
Ben de düşmān olurın şimden giri
(8)

Size vermezim Yūsuf’ı varurım
Hem babama bunı ħaber virürim
(9)

Didiler vaz geldük anı ķoyalım
Gel varalım ŧaġda ķurt avlayalım

(10)

Dutalum bir ķurdı ķanadalım
Aġzına ve burnına ķan sürelim

(11)

Boġazına ip ŧaķuban yedelim
Babamuza getürelim diyelim

(12)

Bunı didiler duruban gitdiler
Varuban ŧaġda bir ķurd dutdılar
(13)

Ķan bulaşdurup anı getürdiler
Baba Yūsuf’ı işbu yedi didiler
[15a]

(1)

Döndi YaǾķūb çünki ol ķurda baķar
Ķuyruġın śalar gözi yaşı aķar
(2)

YaǾķūb ol ķurda işāret eyledi
Gel didi tįz geldi vü gör n’eyledi
(3)

Şol ķadar geldi ki degdi dizine
Acı yaşı dola geldi gözine
(4)

YaǾķūb anı gördi ġāyet acıdı
Yā İlāhį buña sen dil ver didi

(5)

Tañrı destūr verdi ol ķurd söyledi
Selāmün Ǿaleyke yā YaǾķūb didi
(6)

YaǾķūb eydir oġlumı niçün yedüñ
Śuçı ne idi niçe döydi yüregin

(7)

Ķurd didi bi’l-lāhi yimedim anı
Boynama almadım anuñ ķanını
(8)

Enbiyānuñ eti ħod bize ĥarām
Şöyle mi śanduñ beni yiyem ĥarām
(9)

Śuĥfu İbrāhįm ĥaķķı 11 ben yimedim
Baña inan hįç yalan söylemedim

(10)

Baña bühtān iftirā itdi bular
N’itdilerse Ĥaķķ ķatında bulalar

11

Vezin gereği “ĥaķı” şeklinde olmalıdır.
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(11)

YaǾķūb’uñ oġlanları ĥacįl olur
YaǾķūb anı gördi taĥayyür ķılur
(12)

YaǾķūb oġlanlarını azarladı
Ĥįleler sizüñ imiş gördük didi
(13)

Ķardaşıñız żāyįǾ idüp n’itdiñiz
Bu bį-çāre ķurda bühtān itdiñiz

[15b]

(1)

Döndi YaǾķūb ķurda eydir diyüvir
Ne gezersin baña ĥālin diyüvir
(2)

Ķurd didi kim ben Mıśır’dan gelmişem
Ben de ķardaşım yavı ķılmışam
(3)

Şām iline gelüben gezer idim
Ķurtlara anda ĥālimi söyledim

(4)

Didiler miskįn senüñ ķardaşıñı
Pādişāh dutuban öldirdi anı
(5)

On yedi gündir işitmişem bunı
Yemedim bir loķma diñlegil beni
(6)

Ķardaşuñ derdi beni dal eyledi
Yoķsa bunlar beni ķanda bulurdı

(7)

Ben ġarįbi avlayuban dutdılar
Dertli idim yine dertli itdiler
(8)

YaǾķūb anı işidicek aġladı
Ķurd daħı anuñla bile aġladı

(9)

Śordı YaǾķūb aña eydir ey źu-bān
Yūsuf’ım n’oldı bilür misin Ǿaceb
(10)

Ķurd bilürim didi çün YaǾķūb diler
İydiver ne olduġın diyü śorar
(11)

Ķurd didi söylesem ġammāzluķ ola 12
Ķurdlar içinde adım ġammāz ola

(12)

Ġammāzuñ cennetde yoķdurur yeri
Ŧamudadır ġammāz olanuñ yeri

(13)

Ķurd ile YaǾķūb bunı söylediler
Birbirine hem duǾā eylediler
[16a]

(1)

YaǾķūb iyder Tañrı ķardaşuñ vere
Ķurd didi kim saña Yūsuf’uñ vire

(2)

YaǾķūb iyder yā İlāhį oġlumı
Śaķlamaduñ dertli eyledüñ beni
(3)

Pes ħiŧāb geldi ki yā YaǾķūb anı
Baña ıśmarlamaduñ sen oġlunı
(4)

Ger baña ıśmarlasan bekleyeydim
ǾAdūlarından anı śaķlayaydım
12

Yazma eserde “Ķurd didi ki söylesem ġammāzluķ ola” şeklindedir. Ancak vezin
bozulduğundan “ki” ifadesi çıkarılmıştır.
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(5)

Didi YaǾķūb śabr ideyin buña
Yūsuf’ım yine vere Rabb’im baña
(6)

Yūsuf’ım ver sulŧānım dir yalvarur
Bulasın yetmişde diyü ün gelür
(7)

YaǾķūb anı işidicek aġladı
Yetmiş ay mı yıl mı yā gün mi didi

(8)

Her gice ol Yehūdā varur idi
Yūsuf’uñ ĥālin śorar gelür idi
(9)

Didi Yūsuf ben ħoşam babam niçe
Dir Yehūdā aġlar ol gündiz gice
(10)

Yūsuf daħı aġlar idi her zamān
Dir Yehūdā niçün aġlarsın ey cān

(11)

Bir kişi ķuyuya düşe güle mi
Yehūdā Yūsuf ĥālinden bile mi
(12)

Tañrı’dan dermān ola dertlülere
Ver śalavāt Ǿaşķıla peyġambere
[16b]

(1)

Diñle imdi iydeyim bir ħoş ħaber
Tefsįr içinde gelür ol muǾteber
(2)

Var idi bir Mālik ibni Daġar
Mıśır içinde olur idi hem ol er
(3)

Yaturiken bir gice ol düş görür
Kim gezerek KenǾān iline gelür
(4)

Gökden inüp yañına gün girdi hem
Çıķuban biraz öñinde durdı hem
(5)

Śoñra gökden üstine incü yaġar
Dövşürüben śanduġa anı ķoyar
(6)

ǾĀd ķazdugı ķuyu dibinde ol 13
Gördi düşi kindin anda bildi ol
(7)

Şehr içinde bir muǾabbir var idi
Durdı Mālik ol kişiye vardı
(8)

Śordı Mālik düşinüñ taǾbįrini
Dir muǾabbir virgil imdi altunı
(9)

Verdi altunı muǾabbir dir aña
Ol ķuyuda vire bir ķul Ĥaķķ saña
(10)

Ķul degildir ol saña devlet olur
Sebeb olur eliñe çoķ māl girür

(11)

Ġanį ola aślı evlāduñ senüñ
Tā ķıyāmet añıla aduñ senüñ 14
13
14

“ǾĀd ķazdugı ķuyu dibinde anı ol” vezin gereği “anı” ifadesi çıkarılmıştır.
“Tā ķıyāmete dek añıla aduñ senüñ” vezin gereği “-e dek” ifadesi çıkarılmıştır.
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(12)

Mālik işiddi anı buldı feraĥ
Ġamdan açıldı göñül gitdi teraĥ
[17a]

(1)

Anı işitdi ķarārı ķalmadı
Diledi kim eyleye KenǾān’a rāĥ
(2)

Yüklediler develeri atları
Geldi ķullar elde dutarlar dü-māĥ
(3)

Gitdiler KenǾān iline cümlesi
Baġladılar bellerine heb silāĥ
(4)

Vardı KenǾān’da gezerken bir nidā
Geldi irişdi śanasın kim riyāĥ
(5)

Daħı elli yıl gerek ol ķul doġa
ǾĀleme vire żiyā śa[nk]im śabāĥ
(6)

Çünki Mālik bunı işiddi yörür
Vardı Mıśr’a elli yıl daħı durur
(7)

Tamām oldı elli yıl durdı ol
Yükledüp dürlü ķumāşlar gitdi ol
(8)

Vardı KenǾān iline ol ķuyuya
Gördi Mālik ķuşlar üşmiş ķuyuya
(9)

Ķuş śanur Mālik anlar ise melek
Yūsuf’a ikrām içün gelmiş melek

(10)

Geldi kervān ķondılar ol ķuyuya
Beşįr’e didi Mālik var sen śuya
(11)

Beşįr anda vardı ķofayı alur
Śu çıķara ķuyu aġzına varur
(12)

Kervānuñ fikri ķuyudan śu içeler
Ķonmayup daħı ilerü geçeler

[17b]

(1)

Deve ürküp geldi cümle ķuyuya
Bir iş itdiler ki anı kim diye
(2)

Kimi çökdi yatuban aġnaşur
Kimi yüzin yire sürüp iñleşür
(3)

Zįrā Yūsuf ķoķusını aldılar
Heb anuñ Ǿaşķına ĥayrān oldılar
(4)

Yūsuf’a indi ve didi Cebrāǿil
Yā Yūsuf dur saña emr itdi Celįl
(5)

ǾAcabā bilür misin söyledigin
Bencüleyin ħūb bulunmaz didigin

(6)

Göz göre kendüñi görüp söyledüñ
Çıķ ķuyudan gör pahāñı n’eyledüñ
(7)

Geldi kervān ķuyu aġzında durur
Şimdi biri ķuyuya ib śarķıdır
(8)

İpe yapış imdi çıķġıl ķuyudan
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847

Böyle emr eyledi seni yaradan
(9)

Śaldı Beşir ķuyuya bir ķofayı
Dutdı Yūsuf ķomadı elden anı
(10)

[Bir ġulāma daħı çaġırdı bu kez
İkisi bile yapışup pek çeker] 15
(11)

Dutdı Beşir ol ķofayı çeker
Çeke çeke ķuyu aġzına çıķar
(12)

Gördiler ķofa ile ādem çıķar
Ŧoķunan cānları odlara yaķar
(13)

Gördi Beşir Yūsuf’ı Ǿaķlı şaşar
Geldi ķervān ķuyu aġzına üşer
(14)

Mālik’e ķıldı işāret geldi ol
Şād oluban istedügin buldı ol
[18a]

(1)

Tañrı verdi Mālik’i şād eyledi
Orada çoķ ķullar āzād eyledi
(2)

Yūsuf’uñ ķardaşları ħod her zamān
Gözedirlerdi Yūsuf’ı ol zamān
(3)

Gördiler ķuyuda bir kervān durur
Cümlesi segirdüşüp anda varur
(4)

Cümle gelüp ķuyuya çaġırdılar
Bulmadılar Yūsuf’ı çaġırdılar 16
(5)

Geldiler ol kervāna irüp söylediler 17
Pes olar da Yūsuf’ı gizlediler

(6)

Bir ķulumuz bizim ķaçmış idi
Gelüben bu ķuyu girmiş idi
(7)

Ķova geldik ardı śoñra anı biz
Çıķarup ķulumuzı siz aldıñız
(8)

Gizlemeñiz ķulumuzı veriñiz
Śaġ āsān hem yolıñıza varıñız
(9)

Yoķsa śāĥib ķuvvetiz her birimüz
NaǾra urup cümleñizi ķırarız

(10)

Ķorķularında çıķarup verdiler
Görd[i] ķardaşlarını Yūsuf ditrer
(11)

Yehūdā Yūsuf’a dir ķorķma sen
Ben bularuñ ķuluyam söyle sen
(12)

Śordı Mālik Yūsuf’a nesin didi

15

Bu kısım metnin içinde olmayıp, kenara yazılmıştır anlam açısından uygun yere metnin
içine dahil edilip satır numarası verilmiştir.
16
“Bulmadılar Yūsuf’ı çoķ çaġırdılar” vezin gereği “çok” ifadesi çıkarılmıştır.
17
“Geldiler ol kervāna irüp söylediler” vezin gereği “irüp” ifadesi çıkarılmıştır.
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Yūsuf ol dem Mālik’e ķulım didi
(13)

Mālik eydir hįç bu ķula beñzemez
Anlar iyder anıñçün beñzemez
[18b]

(1)

Anasıyla babamuz almış idi
Ħūb idi hem bizde peslenmiş idi
(2)

Bizim ile ünsiyyet dutup beyüdi
Anıñçün ħūyı eyü ħūyıdı
(3)

Mālik eydir bu ķulı baña śatun
Māl aluñ pahāsına sözim dutun
(4)

Bunlar eydir śatalum ger alasın
ǾAybı vardır ķulumuzuñ bilesin

(5)

Ķaçaġandır uġrıdır yalancıdır
ǾAyb didigimüz hemān bu üçidir

(6)

Mālik eydir alayım ben Ǿayb-ıla
İllā size bir sözim vardır hele
(7)

Aķça altun benim ile yoķdurur
Ķatlanursañız evimde çoķdurur

(8)

Didiler heyhāt aña ķatlanavuz
Ne verürsen ver biz anı alurız
(9)

Fikr ider Yūsuf pahā çoķ dileyeler
Ķorķa Mālik gücüm yetmez diyeler

(10)

Zįrā ķardaşlarından ķorķar idi
Mālik alsa gitse beni dir idi
(11)

Mālik eydir on yedi ķalb aķça var
Şuña verürseñiz alurım ey yār
(12)

Kimi on dört kimisi on yedi dir
Kimi ķırķ kimisi yigirmi dir
(13)

Eśaĥĥ olan hemān yedi didiler
Ne ise alup Yūsuf’ı verdiler
[19a]

(1)

Mālik eydir baña ĥüccet yazasız
Bu ķuluñ ĥālini bile yazasız
(2)

Yazdılar bir ĥüccet verüp eline
Mālik anı aldı ķoydı ķoynına

(3)

Didiler bu ķulu işit n’idesin
Bunı alup ırāķ yire gidesin
(4)

Elini ayaġını baġlayasın
Key śaķın kim yolda ķaçurmayasın

(5)

Çünki gitmek diledi Mālik hemān
Yūsuf’a bin deveye didi hemān
(6)

Yūsuf ayaķ dutup ikrām eyledi
Mālik’e yalvaruban söyledi
(7)

Ey ħoca bir ĥācetim vardır saña
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Bir sāǾat destūr vergil baña
(8)

Ol yigitler ile varup görişem
Ayrıluķdır bir daħı görüşem
(9)

Çoķ duz ekmek yemişem anlar ile
Bį-vefā olan şu yārānlar ile
(10)

Ayrılıġa ķatlanup śatanlara
Baña dürlü ķahırlar idenlere
(11)

Destūr ile varayım ben anlara
Baña cellād gibi ol ķıyanlara
(12)

Çünki Mālik diñledi bu sözleri
Yandı özi ŧola geldi gözleri
(13)

Didi Mālik yā Yūsuf varma anlara
Şol seni yedi pūla śatanlara
[19b]

(1)

Senüñ anlar ķıymetüñi ne bilür
Yūsuf iyder cümle iş Ĥaķķ’dan gelür
(2)

Verdi destūr durdı anlara vara
Yūsuf’uñ vardugın anlar da göre
(3)

Beriden bu öteden anlar gelür
Vardı Yūsuf anlara selām verür
(4)

Vardı śarıldı olaruñ boynına
Gel gör imdi bu felegin işine
(5)

Niçe döyem siz ķarındaşlarım ayrılıgına
İyder āsān ķaluñ ey ķardaşlarım

(6)

Tañrı böyle yazmış imdi n’ideyim
Ne gelürse Tañrı’dan şükr ideyim
(7)

Ķanda śalarsa varuban gideyim
İyder āsān ķaluñız ķardaşlarım

(8)

Babamuñ ħāŧırını gözleyesiz
Eyü dutup ħulķıla söyleyesiz
(9)

Hem duǾādan beni unutmayasız
İyder āsān ķalıñız ķardaşlarım

(10)

Ķız ķarındaşım şu miskįn Hābįl’e
Bile aġlasun sizüñle derdile

(11)

Anasız ķalmış idi yandı yine
İyder āsān ķalıñız ķardaşlarım
(12)

Ata ana ķoķusından ayrıla
Her kişi başında yazısın göre
[20a]

(1)

Babama da Tañrı śabırlar vire
İyder āsān ķaluñ ey ķardaşlarım
(2)

Āsān ķalun ben varayım gideyim
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Şimdi ħocam rāżį olmaz n’ideyim
(3)

Ne gelürse Tañrı’dan şükr ideyim
İyder āsān ķalıñız ķardaşlarım
(4)

Yūsuf anda çünki söyledi bunı
Ķıldı efġān ķanı YaǾķūb’ım ķanı

(5)

Bu felek atamdan ayırdı beni
İyder āsān ķalun ey ķardaşlarım
(6)

Yūsuf ol dem çün bu şiǾri söyledi
Gör bu ķahrıla çarħ-ı felek n’eyledi

(7)

Sizden ayırdı beni ķul eyledi
İyder āsān ķalıñız ķardaşlarım

(8)

Ben ġarįbi ķurbete śaldı felek
N’ideyim taķdįrde bu imiş dilek
(9)

Ķardaşı ķardaşdan ayırur felek
İyder āsān ķalıñuz ķardaşlarım

(10)

Bu sözi işidüben aġladılar
Birbirine ķucuşup śarmaşdılar
(11)

Didiler ki pişįmān olduķ Yūsuf
Derdile giryān olduķ yā Yūsuf
(12)

Yine seni varuban andan alaydıķ
Tā ölince senüñle bile olaydıķ

(13)

Babamuzdan ķorķarız almayuz
Sözümüzde biz yalancı olmayuz
[20b]

(1)

Yā Yūsuf var Allāha ıśmarladıķ seni bil
Gelme bize var biraz śabr eylegil
(2)

Böyle diyüp birbirinden ayrılur
Her birisi āh idüp zārį ķılur
(3)

Geldi andan ħocasınuñ ķatına
Diñle imdi ayrıluķ ĥasreti ne
(4)

Bir kişi sevdüklerinden ayrıla
Gele yine eli baġlu ķul ola
(5)

Bülbülüñ elinde ķızıl gül iken
Düşe elinden anuñ beñzi śoluban
(6)

Güle beñzer servį gibi boy iken
Egile andan beli anuñ dal ola
(7)

Ķırmızı gül gibi rengi al iken
Ĥayf degil mi śola beñzi gül ola
(8)

Gülistānda gülini bulmayup n’ola
Meger bekler bir ġarįb bülbül ola
(9)

Baġladılar anuñ iki elini
Gel gör imdi sen ġarįbüñ ĥālini
(10)

Eli baġlu deveye yükletdiler
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Sürüp andan göç idüben gitdiler
(11)

Bir ķulı var idi Eflāĥ idi adı
Yūsuf’ı ol ķula ıśmarladı
(12)

Yūsuf iyder ey ħoca sen bil beni
Yılda bir kez gelüridin bunda bil seni

(13)

Elli yılda iźini ancaķ bulup 18
Yā n’idersin ellerimi baġlayup
[21a]

(1)

Bir żaǾįf aruķ naĥįf gördi anı
Mālik iyder ben de fikr itdim anı
(2)

Zįrā bunı iki pūla almışam
Şöyledir gūyā yabanda bulmışam
(3)

Bir Nebį ķulı YaǾķūb’uñ var idi
Anı esirgemeyüp döger idi
(4)

Anıñçün Tañrı anı ķul eyledi
Dürlü dürlü başına ĥāl eyledi
(5)

Çün yönüldiler Mıśır’dan yaña
Diñle niçe oldı iydeyim saña
(6)

Anasınuñ ķabrine uġrar yolı
Diñle nice oldı Yūsuf’uñ ĥāli
(7)

İndi ol ķabri göricek hemān
Āh idüp iñleyüp ķıldı fiġān

(8)

Anasınuñ ķabrini ķucaķladı
İñleyüp zāri zārį aġladı

(9)

Didi ey anacıġım gör ĥālimi
Ķul idüben baġladılar elimi

(10)

Ķardaşlarım beni śatdılar ana
Elim alup yaban’atdılar ana
(11)

YaǾķūb atamdan beni ayırdılar
Diñle sözim baña n’itdiler ana
(12)

Yüzime bir iki ŧapanca urup
İb daķup boynama n’itdiler ana
(13)

Orada gömlecigim çıķardılar
Yedi ķızıl pūla beni śatdılar ana
[21b]

(1)

Kimi döger kimi söger kimi urur
Baña çoķ ķahırlar itdiler ana
(2)

Şimdi kervān baġladı elim ayaġım
Deveye yüklediler beni ana

(3)

Ey ana n’olaydı śaġ olayduñ

18

Metnin aslında “Elli yılda iźin ancaķ bulup” şeklindedir. Ancak vezin gereği “izini” şekli tercih
edilmiştir.
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Mālik’e yalvarup beni alayduñ
(4)

Bir āvāz geldi ķabirden söyledi
Ey oġul n’oldı saña gözim nūrı
(5)

Didi Ǿömrim ĥāśılı oġlum benim
Göñlümüñ yemişi ey ķužum benim
(6)

Śabr it ey oġıl şāh olasın
Varuban Mıśįr’a sulŧān olasın
(7)

Bu yaña Eflāĥ Yūsuf’ı yoķladı
Yūsuf ķaçdı diyü kervāna çaġırdı
(8)

Bir ǾArab var idi anı göndürür
Geldi Yūsuf’ı mezārluķda bulur
(9)

Ayaġına yapışup çekdi süridi
Yüzi üzre bir ķaç ŧapanca urdı
(10)

Yıķuban ayaġıla depdi anı
Ķara ŧopraķ itdi gül yanaġını
(11)

Ķorķdı Yūsuf önine düşüp gider
Gül yañaġın toza ŧopraġa sürer
(12)

Gül yüzi üzre aķan yaş yol olur
Gör Yūsuf’uñ başına neler gelür

(13)

ǾArab iyder gerçek imiş didügi
Saña efendilerüñ söyledügi
[22a]

(1)

Saña uġrı hem yalancı ķaçaġandır didiler 19
İşde inanduķ nice kim didiler

(2)

Yūsuf iyder ne uġrıyam ne yalancı ķaçaġan 20
Anamuñ ķabrine uġradım ey cān
(3)

Kendimi yeñemedim ben düşmişem
Gitdi Ǿaķlım zįrā anda şaşmışam
(4)

Böyle diyüp gözleri yaşı aķar
ǾArab anı yabışuban çeker

(5)

Yūsuf aġlar āhıla zārį ķılur
ǾArab anı yapışuban sürür
(6)

ǾArab anı urur od gibi yaķar
Göz yaşıla Yūsuf göge baķar

(7)

Gözi yaşlu yüzi ŧopraķ bulaşur
Yir ü gökler iñleşüp zārį ķılur
(8)

Hem melekler aġlaşur giryān olur
ǾArş ı kürsį yer i gök efġān olur

(9)

Yūsuf anda Tañrı’ya itdi niyāz
Beni Ǿafv eyle didi ey bį-niyāz

19
20

Vezinde bir tef’ile fazladır.
Vezinde bir tef’ile fazladır.
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(10)

Ger ħaŧā ķıldımsa sen Ǿafv eylegil
Atam dedem ĥürmetine Ǿafv eylegil
(11)

Ben ġarįbe luŧf ı iĥsān eylegil
Ġamda ķaldım işim āsān eylegil
(12)

Atam anam yoķ ki esirger beni
Dertlü oldım baña eyle dermānı
(13)

Ben ġarįbem hįç bilür yoķdır beni
Baña imdāt it sevindir sen beni
[22b]

(1)

Ħalķ içinde ħor u maķhūr olmışam
Desdi-gįr ol mātem içre ķalmışam
(2)

Çünki Yūsuf işbu sözi söyledi
Ĥaķķ TaǾālā Cebrāǿil emr eyledi
(3)

Ol ħalįlim oġlu Yūsuf’ım baña
Döndi meded dir yetişgil tįz aña
(4)

Geldi Cebrāǿil irişdi pes aña
Yā Yūsuf Ĥaķķ selām itdi saña
(5)

Yā Yūsuf aġlar gökler iñler
ǾArş ı kürsį cümle melekler iñler

(6)

Ne dilersen yā Yūsuf anı ideyim
Ger dilersen bu yeri devireyim
(7)

Üsti altına alt üstine çıķa 21
Daġıduban içi ŧaşına çıķa
(8)

Zįrā Rabb’üm bil baña emr eyledi
Ne dilerse Yūsuf anı eyle didi
(9)

Didi śabr eyle yā ķarındaşım Cebrāǿil
ǾAfv ide bunları daħı ol Celįl
(10)

ǾArab getürdi dögerek Yūsuf’ı
Devenüñ üstine bindirdi anı
(11)

Cebrāǿil ķanadıla yeri urur
Çıķdı bir yel bulutlar yörür
(12)

Yaġdı bārān hem eser ŧolu olur
Ķara yir ķalmaz ķamu heb sel olur
(13)

Deve ķuşı yumurtası gibi her ŧolu
İrdi žulmat kervāna ġāyet de ulu

[23a]

(1)

Her kime ŧoķundısa oldı helāk
Żarar olmaduk ķalmadı māl-ı mellāk 22
(2)

Gün dutuldı ķapladı žulmat Ǿālemi
Görmez oldı anda ādem ādemi
21
22

“Üsti altına altı üstine çıķa” vezin gereği “alt üstine” şekli tercih edilmiştir.
Metinde māl-ı mellāk şeklinde yazılan tamlama māl-ı müllāk dır.
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(3)

Ķamusı Mālik başına üşdiler
Ķırılurız diyü ħalāllaşdılar

(4)

Mālik iyder bunca sefer itmişim
Böyle oldugını görmemişim
(5)

Var ise siz bir büyük śuç itdiñiz
Tevbe itsün her kişi kim n’itdiñiz
(6)

Yoķsa şimdi heb olurız helāk
Ol ǾArab durdı didi ey yüzi pāk
(7)

Varuban ol ķulı buldım idi
Yüzine vurup anı dögdim idi
(8)

Āh idüp aġlar idi ol ġulām
Žāhir oldı ol saǾat işbu ġumām

(9)

Elini ķalduruban söyler idi
Bilmezem dilini ol ne dir idi
(10)

Yüzini göge dutuban aġladı
Umarım ki ol bed-dūǾālar eyledi

(11)

Mālik eydir tįz var imdi söylegil
Öp elin ayaġın hem tażarruǾ eylegil
(12)

Vardı ǾArab Yūsuf’a Ǿöźr eyledi
Bilmedim yā Yūsuf Ǿafv it didi
(13)

Yūsuf anuñ śuçını Ǿafv eyledi
Tañrı ol dem yaġmurı maĥv eyledi
[23b]

(1)

Gördi anı Mālik tįz durdı örü
Yūsuf’uñ ķatına vardı ilerü
(2)

Vardı Mālik Yūsuf’a ķarşu durur
Aña dürlü dürlü ħilǾat geydirür
(3)

Didi ķāfile ehline cümle bilüñ
Her ne dirse Yūsuf emrinde olung
(4)

Yöridi kervān çü vardı bir şehre
Pūŧa ŧaparlar idi anlar hele

(5)

Adı Beysām ol şehir ehli gördiler
Kim yaratdı bunı deyü śordılar
(6)

Yūsuf eydir yaradan Allah’durur
Cümle ħalķı yaradan ol şāhdurur
(7)

Diñledi ol ħalķ Yūsuf’uñ sözini
Mūǿmin olup ķırdılar pūtlarını
(8)

Geçdi andan daħı bir şehre varur
Nā-i 23 İblis adı anuñ ķonuban oturur

(9)

Ħarāb olmış ħalķı çoġı öldiler
Kimi küfr içinde şöyle ķaldılar

23

Kelime metinde bu şekilde yazılmıştır. Ancak anlamlandırılamamıştır.
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(10)

Gitdi andan Ķuds iline varur
Pādişāhı uyur iken düş görür

(11)

Didiler ki şehrüñe sulŧān gelür
Nūr-ı İbrāhįm ol KenǾān gelür

(12)

Ķarşula ķondır żiyāfet eylegil
Ǿİzzet eyle aña gökçek söylegil
(13)

Durdı çıķdı gördi bir kervān gelür
Bildi anlardır gelen ķarşu varur
[24a]

(1)24

 ﺒِﮑَﻔِﺮķanı diyüben śorar
Aña ol dem Mālik’i gösterdi bular

(2)

Pādişāh didi Mālik’e düş gördügin
Ķarşu var diyü emr olduġın
(3)

Mālik iyder saña emr itdükleri
Yūsuf’dır ķarşula didükleri
(4)

Yūsuf’ı gösterdiler bu kez aña
Vardı ķarşu gelmişem diyü saña
(5)

Didi kimsin baña anı söylegil
(....)sin anı şerĥ eylegil

25

(6)

Yūsuf’a Ĥaķķ bir melek vermiş [idi]
Eş ola aña diyü göndermiş idi
(7)

Bu melek didi Yūsuf’a gördigin
Pādişāhuñ nice daħı oldugın
(8)

Didi Yūsuf senüñ şol gördigin
Ķarşıla diyü saña emr oldugın

(9)

Ol benim işde gelmişem ben saña
Pādişāh diñler bunı ķaldı ŧaña
(10)

Pādişāh didi ki baña emr oldugın
Nice bildüñ kim didi emr oldugın
(11)

Didi saña emr eyledi verdi ħaber
Baña da bildirdi seni muǾteber
(12)

Pādişāh didi baña şöyle emr olur
Ķarşu var ķabūl ķıl sözin emr olur
(13)

Yūsuf iyder bunda gelmişem saña
Pūŧa ŧapmayasın uyasın baña
[24b]

(1)

Pādişāh dir sözlerüñ ķıldım ķabūl
Śorayım puŧuma göreyim ne dir ol
(2)

24
25

Pādişāh durdı evine varur

Metinde bu kelime okunup anlamlandırılamadığı için Arap harfli şekli gösterilmiştir.
Yazmanın bu kısmına bir kağıt yapıştırılmıştır. Bu nedenle bu kısım okunamamıştır.
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Yūsuf ardınca sürüp bile gelür
(3)

Pādişāh gördi Yūsufıla gelür
Atlular śaġışın Allah bilür
(4)

Pādişāh śordı kimlerdir ardınca gelür
Seni gözler hep saña Ǿizzet ķılur
(5)

Yūsuf eydir bil meleklerdir olar
Yoldaş oluban beni bekler bular
(6)

Pādişāh işidüp girdi pūt-ħāneye
Yūsuf ardınca düşdi bilesine
(7)

Yūsuf’uñ ĥüsnini pūŧ çünkim görür
Pāre pāre oluban cümle ķırılur
(8)

Pādişāh gördi įmāna geldi ol
Ĥaķķ’uñ emrini ķabūl ķıldı ol
(9)

Pes ŧaǾām getürdi Yūsuf öñine
Süd ile bir nice azuġıla
(10)

Śundı bir loķma Yūsuf andan yedi
ǾAskerine siz de aluñız didi
(11)

Cümle Ǿasker gelüben yedi ŧaǾām
Hįç dükenmedi henüz durur ŧaǾām
(12)

Pādişāh görüp bunı ĥayrān olur
N’idesin bilmez hemān mestān olur
(13)

Göç itdi çünki Mālik o kervān
Yūsuf gider pādişāh ķalur ĥayrān
[25a]

(1)

ǾAskerin cemǾ eyleyüp durdı hemān
Yūsuf’uñ ardınca oldılar revān
(2)

Ķaśdı budır irişe Ǿasker ile
Yūsuf’ı Mālik elinden ol ala
(3)

Gördi Mālik bir Ǿažįm Ǿasker gelür
Beñzi śarardı hemān ĥayrān ķalur
(4)

Yā Yūsuf didi meded eyle baña
Kervānı sen sür didi Yūsuf aña
(5)

Ķaldı Yūsuf geride gör ne olur
On iki bing erile ol şāh gelür
(6)

Döndi Yūsuf anlara yüzin açar
Her birinüñ Ǿaķlı başından uçar
(7)

ǾAķlı gitdi hemān cümle anda yıķılur
Üç gün anda her biri yatur ķalur
(8)

İrdi Mālik bir ǾArış adlu şehre
Yūsuf’uñ göñline bu geldi yine
(9)

ǾAceb miŝlim var mı ola Ǿālemde dir
Yüzimi gören ķamu olur esįr
(10)

Çünki Yūsuf maġrūr oldı ĥüsnine
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Baķmadı o şehrüñ ħalķı kimse yüzine
(11)

Çün niķābın açdı Yūsuf anlara
Hįç eŝer ķılmadı ĥüsni bunlara

(12)

Bildi Yūsuf n’oldıgın tevbe ider
Aġlayuban Ħāliķ’a duǾā ider
(13)

Secde ķıldı Rabb’iye itdi niyāz
Ķabūl itdi tevbesin ol bį-niyāz
[25b]

(1)

Mıśr’a yaķın geldi ķāfile yöridi
Mālik anda yā Yūsuf deyü didi
(2)

Atdan enüp deñiz yanına varur
Ŧozı ŧopraġı yuyup śuya girür

(3)

İndi Yūsuf vardı Nįl kenārına
Diledi kim donlarını śoyına
(4)

Didi Mevlā gizle benim sırrımı
Bir buluŧ geldi ve tįz urdı anı
(5)

Yūsuf anda śuyuñ içine girür
Bir baluķ ayaġı altında durur
(6)

Yūsuf ol baluķ üzre durur
Śoyunur anda śuya girür

(7)

Baluķ aña söyleyüp zārį ķılur
Āh ider daħı Yūsuf yalvarur
(8)

Didi Yūsuf bu gün geldim saña
Ĥācetim vardır duǾā eyle baña

(9)

Cümle baluķ diñle hükmümde benim
İllā oġlum yoķdurur bil ey cānım

(10)

Luŧf idüben Ĥaķķ’dan dileyesin
Baña oġul vire diyü yalvarasın
(11)

Yūsuf Ĥaķķ’a çün ķıldı duǾā
Ĥaķķ TaǾālā ĥācetin ķıldı revā
(12)

İki oġul verdi aña pādişāh
Şādumān itdi baluġı ol ilāh
(13)

Ol baluġın biri Yūnus’ı yudar
Biri Süleymān yüzügini yudar

[26a]

(1)

Çünki Yūsuf ġusl itdi ey cān
Cebrāǿil ĥulle getürdi bil hemān
(2)

Didi yā Yūsuf Çalap emr eyledi
İşbu ĥulleyi Yūsuf geysün didi

(3)

İmdi gey ki ĥulleyi cānuñ sevine
Ne dilersen ĥācetüñ revā olına
(4)

Geydi Yūsuf ĥulleyi çünki yörür
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Mālik gördi anı nūr olmış gelür
(5)

Mālik iyder bunı kim verdi saña
Sen mi’uġurladuñ anı söyle baña
(6)

Yūsuf eydir baña Ĥaķķ verdi anı
Bay ı yoħsıla veren ol rızķını
(7)

Gitdi Mālik Mıśr’a vardı evine
Yūsuf’ı śata ve göñli sevine
(8)

Yūsuf’uñ hem yüzine çekdi niķāb
Kimse görmeye anı itdi ĥicāb

(9)

Bir münādį Mıśr’a iǾlām eyledi
Şehre bir ķul geldi diyü söyledi
(10)

Her kim anuñ ĥüsnini bir kez göre
İki cihānda ol saǾādete ire
(11)

Bir kez anuñ her kim ħūb nefesin işide 26
Şādumān ola göñülden ġam gide

(12)

Çünki Yūsuf şehre girdi baķar
Ol aġaçlar secde ķıldı bį-ķarār
(13)

Hem yemişler göyünür āvāz ider
Yel eser yapraķları āġāz ider
[26b]

(1)

Daħı ķuşlar medĥ ider āvāzıla
Hem terennümler iderler āġāzıla
(2)

Daħı Mıśr’uñ ħalķı ser-gerdān olur
Yemek icmek yimeyüp ĥayrān olur
(3)

Ķamusı görmek diler yüzin anuñ
İşideler daħı şeker sözin anuñ

(4)

Çün śabāĥın durdılar ĥayrān olup
Her birisi Yūsuf’ı cāndan sevüp
(5)

Cümle Mālik ķapusına geldiler
Ķarşu durup aña Ǿizzet ķıldılar
(6)

Didiler Mālik’e kim diñle ey cān
Ķuluñı görmege geldik biz hemān

(7)

Dilerüz cümlemüz aña ķurbān ola
Mālik iyder göstereyim birer altun vir baña
(8)

Yūsuf ol dem ev içine girer
Altunı viren girer anı görer
(9)

Zelįħā ħatunı idi ol sulŧānuñ
İşit imdi ĥālin iydem Zelįħā’nuñ

(10)

Bir ulu beg var idi maġribde ey yār
İşit şāh-ı Ŧaymūz adı nāmudār

26

Mısrada fazla hece mevcuttur.
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(11)

Atlanurdı bilesince yüz biñ er
Bir ulu beg illā kim ol pūŧa ŧapar
(12)

Bir laŧįf ķızı var idi bil anuñ
Zelįħā idi adı bilgil ol maĥbūbunung
[27a]

(1)

Ĥüsn içinde şol ķadar maĥbūb idi
Miŝli bulunmaz anuñ key ħūb idi
(2)

Söyleyeydi sözi sükker bal idi
Ĥüsni gökçek boyı servį dal idi
(3)

Gözleri nergis ķaşları hilāl idi
Baķışı Ǿālemleri yaķar idi
(4)

Zelħā bir gün atasınuñ dizine
Ķodı başın uyķu geldi gözine
(5)

Yatur iken uyķuda bir düş görür
Geldi bir śūret müzeyyen ħoş görür
(6)

ǾĀşuķ olup göñlini verdi aña
Çün uyandı uyķudan ķaldı ŧaña

(7)

Zelħā uyanup durup āh eyledi
Atası n’olduñ ķızım dir söyledi
(8)

Zelħā atasına düşin söyledi
Bir śūret gördim beni ĥayrān eyledi
(9)

Göñlimi aldı ķarārım ķalmadı
Mecnūn oldım mecālim ķalmadı
(10)

Anası dir ey ķızım n’eyleyelim
Mālıla olursa virelim alalım
(11)

Derdiñe dermān Allāh’dan senüñ
Ne Ǿaceb sevdāya düşdi cānuñ
(12)

Zelħā ne ŧaǾām yer ne śu içer ne uyur
Ol ĥūruñ Ǿaşķına ol ĥayrān olur
(13)

Gül yüzi anuñ śarardı lāle-vār
Dün ü gün ĥasretinden ider āh u zār
[27b]

(1)

Bir zamān yandı Zelįħā bu oda
Bir gice sevdügini gördi uyķuda
(2)

ǾĀşuķıdı maǾşūķını gördi ol
Ne kişisin didi aña śordı ol
(3)

Yūsuf iyder bil beşāretdir saña
Naśįb itmiş Ĥaķķ seni vermiş baña
(4)

Sen benimsin ben seniñem ey nigār
Buña śabr eyle geçer bir zamān bu rūzigār
(5)

Gördi bu düşi hemān-dem uyanur
Kim diyüp bu şiǾri ol dem söylenür

Turkish Studies

International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic

Volume 2/4 Fall 2007

859

860

Sibel ÜST

(6)

Ķandasın ey gözlerim giryān iden
Baġrımı ħūn cigerim püryān iden
(7)

Düşde görüp Ǿāşuķ oldım ben saña
Dün gün 27 işim āhıla efġān iden
(8)

Gözimi yumduķca gelüp görinen
Arayup bulınmayup ĥayrān iden
(9)

Bu göñül ne dünyā diler ne ħod ŧaǾām
Fikrim sensin beni nālān iden 28

(10)

Śūretüñ naķşına bu cānım fidā
Gel göreyin cānımı ķurbān iden 29
(11)

Bir yıl oldı āteşe yaķduñ beni
Gel ey derdiñi göñlime mühmān iden
(12)

Ne gözim yaşı ķaldı ne vücūdımda cān
Śūretin Ǿarż idüp kendüzin pünhān iden

[28a]

(1)

ǾAceb ol gün ola mı yüz-be-yüz görem seni
Vuślatuñ gönder bir cānımı bing cān iden
(2)

Ben ġarįb üftādeñi hicrāna śalma ķıl meded
Vuślatı hicrüñ beni Ǿālemde yeksān iden
(3)

Didi ķızım yine ne olduñ Ǿaceb
Kim ħaber vergil saña ne irdi taǾab
(4)

Gül yüzüñ rengi ħazān oldı senüñ
Dün ü gün işüñ fiġān oldı senüñ
(5)

Zelįħā dir ki ey baba ol śūreti
Yine gördim yaķdı beni ĥasreti
(6)

Dir bubası yerini śorduñ mı hįç
Ol kim imiş adını bildüñ mi hįç
(7)

Didi dirim śordım illā ol didi
Sen benimsin ben senüñem bil didi
(8)

Hem Nebį’dir aślımız bizim didi
Diñle fehm eyle benim sözim didi
(9)

Zelįħā bunı didi yine ol ĥayrān olur
Bir yıla dek yine ser-gerdān olur
(10)

Yıl olıcak yine gördi pes anı
Hem sevindi yine Zelħā’nuñ cānı
(11)

İyder ey göñlim alan cānım cānı
ǾAşķuñ ile deli eyledüñ beni
27

Metnin aslında “Dün i gün işim āhıla efġān iden” şeklindedir. Ancak vezin gereği “ dün gün”
şekli tercih edilmiştir.
28
Metnin aslında “Fikrim sensin ey beni nālān iden” şeklindedir. Ancak vezin gereği “ey” ifadesi
çıkarılmıştır.
29
Metnin aslında “Gel göreyin ey cānımı ķurbān iden” şeklindedir. Ancak vezin gereği “ey”
ifadesi çıkarılmıştır.
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(12)

Seni sevdim gör ki beni n’eyledi
Bir yıl oldı baġlu mecnūn eyledi
[28b]

(1)

Nedir aduñ kimüñ oġlusın digil
İsteyen ķanda bulısar söylegil

(2)

Didi kim beni isteyen olursa gele
Beni dāǿįm gele Mıśır’da bula
(3)

Uşda bildüñ imdi āgāh olasın
Arayuban beni anda bulasın
(4)

Çün uyandı uyķudan Ǿaķlı gelür
Babasına söyledi gör ne ķılur
(5)

Dir ey baba buldım anuñ yerini
Aślını ve neslini heb varını
(6)

YaǾķūb oġluyam didi KenǾān’a şāh
Ben Yūsuf’am didi Mıśr’a pādişāh
(7)

Baña dermān eylegil dir ey baba
Yoķsa benim Ǿömrim olısar hebā
(8)

Bubası dir ey ķızım diñle ĥāli
Altı ayluķ yoldurur Mıśır yolı
(9)

Altı ayluķ yola nice varalım
Yā senüñ ĥāliñi nice śoralım
(10)

VazǾ gel andan ķo bu fikri eyleme
Bunuñ içün baña artuķ söyleme
(11)

Bundan anda ben seni viremezem
Senden ayrı dünyāda olamazam
(12)

Zeliħā dir çün beni aña vermeyesin
Ben baña ķıyam beni görmeyesin
(13)

Ħancer alup öldürürem kendümi
Benim artuķ görmeyesin yüzimi

[29a]

(1)

Babası çün işidir işbu sözi
Anı esirgeyüp yanar özi 30
(2)

Ne Ǿaceb derde dūş olmışsın ķızım
Ĥāliñi fikr eyledim yandı özim
(3)

De imdi ķızım eyü tedbir eylegil
Nice idelim baña anı söylegil
(4)

Nice beglerden gelüpdir ülçiler
Her birisi seni oġluna diler
(5)

Ne diyeyin bunlar söyle ey cān
Eyü fikr eyle ki olmaya ziyān

30

Hece eksikliği vardır.
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(6)

Didi ey baba işit ne diyesin
Ögredeyim sen anı diyesin
(7)

Diyesin kim işbu ķızım renclüdir
Aydan aya cin dutar göyünlüdir
(8)

Böyle diyicek varuban gideler
Rencli diyicek yā beni pes n’ideler
(9)

Böyle diyüp ülçiyi gönderdiler
Her birine dürlü ħilǾat virdiler
(10)

On ŧoķuz yerden elçi gelmiş idi
Her biri aña düñir olmış idi

(11)

Ana baba Zelħā ile ķaldılar
İşid imdi niçe tedbir 31 itdiler
(12)

Didiler Mıśr’a elçi gönderelim
Ne ise mektūb ile bildürelim
(13)

Elçi yaraġın idüp gönderdiler
Ķızuñ aĥvāli ne ise didiler

[29b]

(1)

Nāme yazup virdi anuñ eline
Aldı anı gitdi Mıśır yolına
(2)

Şöyle yazmış nāmeyi ey pādişāh
Bir ķızım var śanasın gökdeki māh
(3)

Düşde gördi ol size Ǿāşuķdurur
Şöyle kim yolıñıza śādıķdurur
(4)

Sizden ġayrısın o ķılmaz iħtiyār
Size vermek dileriz anı ey yār
(5)

Elçi sürdi yolını Mıśr’a varur
Pādişāh ol elçiden āgāh olur
(6)

Emir ķıldı ülçiyi getürdiler
Sulŧānuñ ķarşusına yetürdiler
(7)

Geldi şāhuñ taħtı öñinde baş ķodı
Ķalķdı aña Ǿizzet ikrām eyledi
(8)

Şāh-ı Ŧaymūs’uñ kelāmın söyledi
Hem ķızuñ ĥālin ĥikāyet eyledi
(9)

Didi bir bir heb anuñ düş gördügin
Düşde görüp aña göñil virdügin
(10)

Hem daħı ol mektūbı śundı aña
Sulŧān anı oķuyup ķaldı ŧaña
(11)

Çün oķudı sulŧān anı şād olur
Vezįr ülçi üçi bir yere gelür
(12)

Üçi bile oturup danışdılar
Māl ve esbāb ne ise söyleşdiler

31

Metnin aslında “tedbir” şeklinde yazılmıştır ancak “tedbįr” imla gereği şeklinde olmalıdr.
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(13)

Çün tamām oldı bular elçi gider
Sulŧānuñ ülçisi bile gider
[30a]

(1)

Geldiler çün anda maġrib iline
Müjdeci gönderdiler ķız atasına
(2)

Şāh-ı Ŧaymūs işidüben şād olur
Ǿİzzet eyledi aña ķarşu gelür
(3)

Cümle şehrüñ ħalķı şādān oldılar
Dürlü dürlü şāźıluķlar itdiler

(4)

Şāh-ı Ŧaymūs anda dügin eyledi
Ķırķ güne dek cümle ħalķı doyladı
(5)

Zelįħā’yı zįnet idüben virdiler
Sulŧānuñ ülçisiyle gönderdiler
(6)

Bing ķaŧır yüki cihāz verdi aña
Bing ķul bing cāriye verdi aña
(7)

Çünki bunları aluban gitdiler
Geldiler hem şehr-i Mıśır’a yitdiler
(8)

Çıķdı sulŧān leşkerile ķarşular
Mıśır ħalķı dürlü cümle çārşūlar
(9)

İki yüz bing leşkerile vardılar
Zelįħā’nuñ gelen cihāzın gördiler
(10)

Ŧañladılar çün görürler varını
Zįnetini daħı hem ķullarını
(11)

Yedi gün dügün ve şenlük itdiler
Zelįħā’yı gerdek evine iletdiler
(12)

Zelįħā anda girdi gerdek evine
Bing ķaravaş geldiler ķarşusına
(13)

Tāyeleri dādıları cümle bileydi
Zelįħā bunları fikr idüben aġladı
[30b]

(1)

Tāye iyder n’oldung oġıl söylegil
Niçün aġlarsın sebep n’oldı digil
(2)

Zelħā eydir gör bu benim işime
Kim bile ne gele ġarįb başıma
(3)

Atamı anamı ben terk eyledim
Bilmezem hįç ben nic’oldım n’eyledim
(4)

Fikr iderim başıma gelen işi
Yeñemezem gözümüñ aķar yaşı
(5)

Tāye eydir ne Ǿaceb fikrüñ senüñ
Ħatunı olduñ Mıśır sulŧānınuñ

(6)

ǾĀşuķ oldugın maǾşūķuñ gele
Ne revādır ol seni aġlar göre
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(7)

Zelħā işitdi gözin yaşın siler
Aġlamaġı ķodı oturdı güler
(8)

Diñle imdi Zelħā niçün aġladı
Bilmezler ki anıñçün aġladı

(9)

Başa bir dert gelicek iñler
Ĥayret ol gelür ķulaķ çınglar

(10)

Bil ķaranluġı gelür evvel çöker
Anıñçün aġlar yaşlar döker
(11)

Zelįħā ħod Yūsuf deyüben iñler
Gelen Yūsuf denilse fikr ider iñler

(12)

Bil o derdüñ ĥayretidir bu gelen
Diñle Yūsuf śandugı kimdir gelen
(13)

Bu yaña sulŧān begler geldiler
ŞemǾa-dānlar yaķup anı aldılar

[31a]

(1)

İki vezįr sulŧān ile girdiler
Zelħā’yı gün gibi müzeyyen gördiler
(2)

Zelħā’ya medĥ ü ŝenālar itdiler
Gitdi anlar diñle bunlar n’itdiler
(3)

Zelįħā śanurdı ki Yūsuf’dır gelen
MaǾşūķasıdır anuñ göñlin alan
(4)

Bunca varma gelme Yūsuf’a śanur
Gerdege girinde daħı anı śanur
(5)

Zelħā gördi kim Yūsuf degil gelen
Didi kimdir benim üstüme giren
(6)

Düşde gördügim degildir bu gelen
Ĥūri-idi ol benim göñlim alan
(7)

Tįz segirdi yanına geldi tāye
Didi aña ey utanmaz bį-ĥayā
(8)

Bį-edebsizlük niçün idersin
Geldi sulŧān ĥelālüñdir senin
(9)

Zelħā iyder bu benim yārim degil
Düşde gördügim cefādārım degil
(10

Āh n’ideyim dir benim yārim ķanı
Göñlimi alan cefā-dārım ķanı
(11

Nāzenin emeklerim gitdi yele
Ķanda bulam görgülü nigārım ķanı

(12

Hįç mecālim ķalmadı yele yele
Arturan ey āhıla zārım ķanı
[31b]

(1)

Ħalķ içinde şöyle bed-nām olmışım
Gitdi Ǿaķlım nāmūsı Ǿārım ķanı
(2)

Śūreti naķşın göñülde yazarım
Dertlü oldım der dermānım ķanı
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(3)

ǾAşķ odı düşüp içimde yanar
Baġrımı ħūn eyleyen yārim ķanı
(4)

Gözimüñ yaşı sįl oluban aķar
Nereden gelür yā buñarım ķanı
(5)

Gülistānda āh-ıla zār iderem
Bülbül olmışam yā gülǾizārım ķanı
(6)

Her seĥer nāle vü feryād iderim
Nevrūz oldı yā bahārım ķanı
(7)

Taddı miĥnetler çeküben yılaram
Bulmadım śayd ı şikārım ķanı
(8)

Vaślına irdim deyüben umarım
Ben senüñe(i)m didi yā iķrārım ķanı
(9)

Hįç mecālim ķalmadı śabr eyleyem
Ol yüzi gül yanaġı nārim ķanı
(10

Ben ġarįbi yine dertli eyledüñ
Duramazam śabr ı ķarārım ķanı
(11

Bunı didi Zelħā çün eyledi zār
Bir nidā irdi yā Zelįħā itme zār
(12

İvme Yūsuf’ı saña virem didi
Seni anuñ vaślına irgürem didi
(13)

Ĥaķķ TaǾālā Zelħā’yı sevindürür
Bir perį ķızın aña eş göndürür
[32a]

(1)

Didi aña var Zelįħā yanına
Di selām śıĥĥat olsun cānına
(2)

Ķorķmasun aña Yūsuf’ı virürem
Ġayrıdan śaķlar aña irgürürem

(3)

Var sen anda Zelįħa’yla bile dur
Zelįħa’nuñ gey donların rengine gir
(4)

Çünki sulŧān anda gerdege gele
Zelħā diyü senüñle gerdek ola
(5)

Vardı perį anda Zelħā yanına
Hem beşāret itdi anuñ cānına
(6)

Dir selām olsun saña ey mehliķā
Çoķ şükürler eylegil ol Ħāliķ’a
(7)

Tañrı seni bu ķażādan śaķladı
Beni gönderdi ve seni bekledi
(8)

Tañrı ne emr itdise hep söyledi
Zelįħā’yı sevindürüp şād eyledi
(9)

Aña didi ħoş geldüñ ey cān
Ölmiş iken cānım ele alduñ ey cān
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(10

Bu yaña sulŧān çıķup gitmişdi
Zelĥā’ya ġāyet ġażab itmiş idi
(11

Yine vezįrler yanına geldiler
Hem anuñ göñlini ele aldılar
(12

ǾAvrata uyma diyüp avutdılar
Yine gerdege anı iletdiler

(13)

Geldi perį sulŧānuñ ķarşusına
ǾĀşuķ oldı göricek yandı sine
[32b]

(1)

Sulŧān anuñla gerdek oldılar
Bir zamān oynadılar güldiler
(2)

Gelicek sulŧān ile perį olur
Ol gidicek Zelħā ile oturur
(3)

Zelħā cāriyelerle olurdı
Sulŧān anı cāriye śanurdı
(4)

Ĥaķķ TaǾālā ĥıfž idince ķulını
Geniş ider aña doġrı yolını

(5)

Sözleri anuñ olur cümle ŝevāb
Hem ħaŧardan śaķlar anuñ dilini
(6)

Ħayra döndürür anuñ cümle işin
Raĥmetine doġrı ider yolını
(7)

Bir ķulına çün Ǿināyet eyleye
Varur anda cennetine śalını
(8)

Vāy aña kim Ǿadl ide Ǿafv itmeye
İtdügini śora göre ĥālini

(9)

Ĥaķķ TeǾālā ķulların Ǿafv eyleye
Ħayra döndüre ķamu vebālini
(10

Doġrı yoldan cümlemüz ayırma[ya]
Şerr-i şeyŧāndan śaķlaya ķulını
(11

Hem ġarįbleri daħı esirgeye
Zįrā ġurbet bükdi anuñ belini
(12

Ķavm ı ķardaş fürķatine yandı ol
Ayrı düşdi bulmadı ol elini
[33a]

(1)

Zelįħā’yı ķurtardı Tañrı hümām
Vir śalavāt Muśŧafā’ya ve’s-selām
(2)
(3)

Gel berü şimden girü söyleyelim
Zelįħā nice iyder anı diyelim

(4)

Sulŧān elinden anı Ĥaķķ ķurtarur
Diñle imdi Zelįħā gör ne ķılur
(5)

Zelįĥā çünki bulmadı yārini
Diledi ala getüre māhını
(6)

Emir ķıldı bir sarāy yapdurdı ol
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Ayaġ altın’aldı Mıśır şārını 32
(7)

Eyledi çarşūya ķarşu pencere
Görey{e}di kim gelürse varını
(8)

Ķaśd iderdi cümle şehri araya
Yoķladaydı ol Mıśır bāzārını
(9)

Zįrā Yūsuf ben Mıśır’dayım didi
Hįç unutmadı anuñ güftārını
(10

İñleridi dün ü gün Yūsuf diyü
ǾĀşuķ idi gel gör imdi zārını
(11

ǾĀşuķ olmayan ne bilsün bu dili
Ġayrılar bilmez çü menśūr-dārını

(12

Nice aġlamasın oldı ġarįb
Hem ġarįb ve hem bulmadı yārini
[33b]

(1)

Yūsuf içün ata ana terkin vurur
Ġarįb oldı ķodı gitdi yerini
(2)

Diñle imdi Yūsuf’ı diyem yine
Vir śalavāt enbiyānuñ rūĥına
(3)

Yūsuf’ı alup bāzāra geldiler
Hem münādįler nidālar ķıldılar
(4)

ǾŪd u Ǿanber ķoķusıyla şehr içi
Doldı āvāzıla ol bāzār içi

(5)

Medĥ idüp dellāllar eylerler nidā
Kim alur şol ķulı kim cānlar fidā
(6)

Ne ola bu ses didi Zelįħā baķar
Gördi bulutdan śanasın ay çıķar

(7)

Yūsufıdı bu gelen çünki görür
Ĥayķırur Yūsuf diyü naǾra urur

(8)

Pencereden kendini atmaķ diler
MaǾşūķınuñ vaślına yetmek diler
(9)

Cāriyiler ķomadılar atmaġa
Üşe geldiler ķamusı dutmaġa

(10)

Ķoyun beni dir maǾşūķıma ireyim 33
Doġrı yārimdir aña cān vireyim
(11

Uzanı uzanı anı bulmışam
Düşde gördügimi yañılmışam 34

32

Metnin aslında “Ayaġı altına aldı Mıśır şārını” şeklindedir. Vezin gereği “Ayaġ altın’aldı”
ifadesi tercih edilmiştir.
33
Metnin aslında “Ķoyun beni dir maǾşūķıma ireyim” şeklindedir. Ancak vezin gereği “koy
beni” şekli tercih edilmiştir.
34
Hece eksikliği vardır.
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[34a]

(1)

Hey ne devlet kişi doġrı yārini
Añsızın göre anuñ dįzārını
(2)

Çoķ mıdır anuñ yolına cān vire
Ķulaġıla işide güftārını
(3)

Yüze yüz buluşuban söyleye
Gel gör imdi Ǿāşuķuñ bāzārını
(4)

Güle bülbül hįç ķarār ider mi ol
Her seĥerde medĥ ider gül-zārını
(5)

Bir ġarįb ġurbetde yārin bulıcak 35
N’eylesün ol dünyānuñ envārını
(6)

Zelįħā eydir işde yārim budurur
Gice gündiz āh ı zārım budurur
(7)

Budurur düşde görüp aġladuġım
ǾAşķ odıla yüregim daġladuġım

(8)

Alı verüñ bunı baña getürüñ
Ne ķadar mālım var ise heb virüñ
(9)

Tāye iyder sırrıñı fāş eyleme
Sulŧān işidir bu sözi söyleme
(10

Sulŧān oldı müşterį ķo kim ala
Umaruz ki bunda yanıña gele
(11

Söyleme bu sözleri işitmesün
Saña virsin ġayrıya göndirmesün
(12

Zelįħā iyder Yūsuf’a söylegil
Düşde görüp sevdügim aña digil

(13)

Beni ķoyup ġayrıya meyl itmesün
Di sen aña ol beni unutmasun
[34b]

(1)

Tāye indi sırrıla anı didi
Zelįħā’nuñ sözlerin aña söyledi
(2)

Yūsuf eydir ben de gördim di aña
İllā zaĥmetsiz irişilmez aña

(3)

Zįrā her kim dünyāda Ǿāşuķ ola
Çoķ belālar çeke śoñra vaśl ola
(4)

İşidüñ kim idelüm bir ħoş kelām
Diyüñ Resūl’e e’ś-śalātu ve’s-selām
(5)

Geldi sulŧān Yūsuf’ı almaķ diler
Śorar anuñ ķıymetin bilmek diler

(6)

Mālik’e dir söyle ķuluñ bahāsın
Her ne kim dilerseñ anı alasın
(7)

Mālik’ün ayaķdaşı geldi ileri

35

Metnin aslında “Bir ġarįb ġurbetde de yārin bulıcak” şeklindedir. Vezin gereği “de” ifadesi
çıkarılmıştır.
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Ol melek kim Yūsuf’uñ eşi idi
(8)

Geldi Yūsuf yanına dellāl olur 36
Pahā kesdi Yūsuf’a gör ne ķılur
(9)

Aġırı altun gümiş hem zer gerek
İbrişįm yāǾķūtıla güher gerek
(10

Aġırınca daħı misk Ǿanber ola
Kim varursa bu ķul eline gire
(11

Gelüp aña cümle maħlūķ üşdiler
Görüben üstine śaçu śaçdılar
(12

Her kişi ardınca görmege diler
Tācir ü baķķāl hem başmaķcılar

[35a]

(1)

Müşterį olmaduķ ādem ķalmadı
İllā hįç kimse pahāsın bilmedi
(2)

Güci yetdükce her kişi verdiler
Birbirinden arturup ķaldurdılar
(3)

Bir ķarıcık bir kelep iplik ile
Müşteriyim ben daħı didi gele
(4)

Didiler 37 ki Ǿaķluñ ķanı senüñ ķarı
Ħocalaruñ yetmedi sim ü zerį
(5)

İşidüñ imdi ķarınuñ sözini
Bunlara söyledi cümle zārını
(6)

Yūsuf’a hįç kimse pahā bulmaya
müşterį olmayanuñ Ǿaķl’olmaya 38
(7)

Ben de dirim ki Yūsuf’ı alayım
Tek anuñ müşterisinden olayım
(8)

Müşterį olmaduķ ādem ķalmadı
Meger işitmedi anı bilmedi
(9)

Sulŧān eydir vezįre nic’idelim
Bu pahāya nice tedbįr idelim
(10

Vezįr iyder çünki böyle śūreti
Dünyāyı verseñ degildir ķıymeti
(11

Sulŧān iyder ŧartuñ anı alalım
Ŧarŧmasına nice tedbįr ķılalım

(12

On śıġır derisi anda aldılar
Dikdiler anı terāzū ķıldılar
(13)

BaǾżılar didi demürden düzdiler

36

Metnin aslında “Yūsuf’uñ yanına” şeklindedir. Ancak vezin gereği “Yūsuf yanına”
şeklinde yazılmıştır.
37
Metnin aslında “didiler ki “ şeklindedir. Vezin gereği “ki” ifadesi çıkarılmıştır.
38
Metnin aslında “İllā müşterį olmayanuñ Ǿaķlı olmaya” şeklindedir.
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Ki bing baŧmān demür idi yazdılar
[35b]

(1)

Bir kefesine Yūsuf’ı ķoydılar
Bir yanına cümle mālı ķoydılar
(2)

Yūsuf aġır geldi ol māldan ey yār
Ħaznede ne var ise getürdiler

(3)

Aġırı aŧlās ķıymeti bezler bile
Gümiş altun nice yüz śanduġıla
(4)

Bunlaruñ cümlesile alı viremez
Yūsuf’a aġır gelür māl bulamaz
(5)

Gördi sulŧān ŧarŧmaķ ile olmadı
Sözin açdı örtmek ile olmadı

(6)

Luŧf idüpdir baña baġışlan bir ķulı
Saña hepsin vireyim işbu mālı
(7)

Yoķsa ben buña pahā yetürmezem
Mıśır ħazįnesile ķıymet bulamazam

(8)

Dimesünler baña bu ħalķ bu ķulı
Alamadı yetmedi aña mālı
(9)

Mālik iyder cānımı verem saña
Ķul nedir ki ķıymayam 39 ben saña
(10

Virdi Yūsuf ’ı vardı sulŧān yanına
Sen esen ķal didi mālik cānına

(11

Mālik iyder ey Ǿaceb ĥikmet n’ola
Bunca mālı vire sulŧān bir ķula
(12

Böyle didi baķdı Yūsuf yüzine
Śanasın kim ay görindi gözine
(13)

Zįrā evvel ķul diyü baķar idi
Nūrı görmez Ǿaceb göz örter idi
[36a]

(1)40
(2)

Şimdi bu kez raĥm-ıla baķdı aña
Gördi Yūsuf nūrını ķaldı ŧaña
(3)

NaǾra urup Ǿaķlı başından şaşar
Uśśı gitdi Mālik’üñ ol dem düşer
(4)

ǾAķlı geldi vardı Yūsuf yanına
Pes yapışdı mālik anuñ eline
(5)

Didi yüzinde yā Yūsuf berķ urur
Bir nūr gördim śanasın ķamerdurur
(6)

Yūsuf eydir ol nübüvvet nūrıdır

39

Metnin aslında “ķıymayam” şeklindedir. Ancak vezin gereği “ķıymayayum” şeklinde
yazılması uygun görülmüştür.
40
Zįrā evvel ķul diyü baķar idi
Nūrı görmez Ǿucub göz örter idi. Müstensih 35b’de yazdığı bu beyti 36a’da tekrar yazdığını
fark ederek üzerini çizmiştir.
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Enbiyāya ol Ĥaķ’uñ 41 envārıdır
(7)

Mālik eydir ey Yūsuf vergil ħaber
Kimüñ aślısın digil ey muǾteber
(8)

Yūsuf eydir diñle ey ħoca beni
İllā kimseye dimeyesin beni

(9)

YaǾķūb oġlu Yūsuf’ım bil ey ħoca
İbrāhim İsĥāķdurur aślım yüce
(10

Mālik eydir yā Yūsuf söyleyesin
Seni śatanlar kimdir diyesin
(11

Yūsuf iyder saña anı dimezem
Ġammāz olup ol sözi söylemezem
(12

Mālik iyder bir daħı sözim saña
Bir duǾā dileye sen Ĥaķķ’dan baña
(13)

Ķızlarım çoķ oġlum olmadı benim
Baña oġul dileyi vergil cānım

[36b]

(1)

Yūsuf eydir aç elüñ isteyeyin
Tañrı’dan saña oġul dileyeyin
(2)

Yūsuf öñinde mālik diz çöker
Açdı elin hem Yūsuf duǾā diler

(3)

Rabbiye Yūsuf tażarruǾ eyledi
Tañrı duǾāsını maķbūl eyledi
(4)

Mālik[e] virdi yigirmi dört Ǿayāl
Ķalmadı göñlinde māliküñ melāl
(5)

Çün yigirmi dört oġul virdi aña
Aślı türedi anuñ öñden śoña
(6)

Mālik iyder bilmedim ben bu ĥāli
Seni āzād ideydim n’idem mālı
(7)

Sulŧān aldı çāre yoķ buña ey cān
Yā Yūsuf unutma beni her zamān

(8)

Gitdi Yūsuf mālikil’esenleşür
Gördi sulŧān vezįr ile söyleşür
(9)

Sulŧān iyder vezįre ħaznede māl
Ķalmadı mı nice oldı ķįl ü ķāl
(10

Vezįr iyder ķalmadı hįçbir dirhem
Boş ķalupdır göñlim istemez varam
(11

Sulŧān eydir bir daħı pes var hele
Ola ki anda bir ŧamla ķald’ola
(12

Ħazne-dār sulŧān sözile pes varur

41

Metnn aslında “Ĥaķķ’uñ envārıdır” şeklindedir. Ancak vezin gereği “Ĥaķ’uñ” şekl tercih
edilmiştir.
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Vardı açdı ħazneyi ŧolu bulur
(13)

Gördi ħazne ŧopŧolu olmış hele
Geldi sulŧāna didi bil ey yare
[37a]

(1)

Şöyle olmış ħazne dopdoludurur
Śanki hįç gitmedi evvelki gibi durur

(2)

Sulŧān anı işidüben şād olur
Vardı o da ħazneyi dolu bulur
(3)

Sulŧān eydir vezįre ĥikmet n’ola
Vezįr eydir śor bu oġlana hele
(4)

Zįrā şol māl ŧartılurken görmişem
Bir zamān bunuñ yanında durmışam
(5)

Geldi bir aķ kuş bu ķula söyledi
Yā Yūsuf gör Tañrı seni n’eyledi
(6)

Çünki nefsüñ bunda ġurūr itmedi
Mıśır ħazįnesi pahāña yetmedi
(7)

Sulŧān anı işidüp Ǿacebledi
Döndi ol demde Yūsuf’a söyledi
(8)

Yā Yū[su]f ĥikmet nedir ħazne dola
Virilen māl yine yerine gele
(9)

Yūsuf iyder Rabb’im eyledi bunı
Saña ķul itmişidi evvel ol beni

(10

Mālik’i verdi seni şād eyledi
Senden aldı beni āzād eyledi
(11

İşde bildüñ baña minnet eyleme
Ħaznemi verdim diyüben söyleme

(12

Bu sözi sulŧān işidüp sevinür
Yūsuf’ı aldı sarāyına gelür
(13)

Zelįħa’ya dir bir ķul aldım gör anı
Görmedim hįç Ǿālem içre miŝlini
[37b]

(1)

Çünki oġlumuz ķızımuz olmadı
Bir oġul buldım cihāna gelmedi
(2)

Dilerim ki bu bir oġul ola
Ölicek yine yerimüzde ķala
(3)

Zelħā gördi çünki Yūsuf’uñ yüzin
Dubdurı geldi yerinden añsızın
(4)

Vardı yapışdı Yūsuf’uñ eline
Şāź olup bu şiǾri geldi diline
(5)

Bu ne gündir māh-ı tābān gelür 42
ǾĀśį ķula Tañrı’dan iĥsān gelür

42

Metnin aslında “Bu ne gündir uş māh-ı tābān gelür” şeklindedir. Vezin gereği “uş” ifadesi
çıkarılmıştır.
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(6)

Ölmiş iken yine irişdi ĥayāt
Cānıma cān olmaġa cānān gelür
(7)

Hem ĥıżır gibi saña virür ĥayāt
Dur nūş it kim işbu āb-ı ĥayvān gelür
(8)

Bu gelen ĥūrį midir yāħūd melek
Hįç ola mı böyle bir insān gelür
(9)

Bu göñül taĥtı ħarāb olmış iken
Gele maǾmūr eyleye sulŧān gelür
(10

Dertlüyem derde dermān istedim
Yine Ĥaķķ’dan derdime dermān gelür
(11

Hem żiyāfet ideyim ben ne buña
Cānı ķurbān ideyim mihmān 43 gelür
(12

Dur ey 44 bülbül ne durursın zāri ķıl
Gül görindi gözüme destān gelür
[38a]

(1)

Ben ġarįbe Ĥaķķ Ǿināyet eyledi
Şükr ideyin dilime şükrān gelür
(2)

Bunı didi Zelįħā gör ne ķılur
Şād olup Yūsuf’ı yanına alur
(3)

Üç yüz altmış boķca aña don ider
Her güne bir dürlü reng ķaftān ider
(4)

Ķıymeti her gömlegin on bin idi
Yā Yūsuf bu donları gel gey didi
(5)

Yūsuf eydir geymezem ben ol donı
Ben ķulım baña gerek ķul ķaftanı
(6)

Zelįħā iyder sulŧān emr itdi baña
Gücile geydirdiler anı aña

(7)

Hem bir altunlu tāc urdı başına
Zelįħā śanki irdi yüz bing yaşına
(8)

Yūsuf anda yā melek yā ĥūr olur
Zelįħā anuñ ķarşuşına zār olur

(9)

Zelįħā anuñ Ǿāşıķı ĥayrānıdır
Yūsuf anuñ cānı içre cānıdır
(10

Yūsuf’uñ yüzine baķar āh ider
Gözlerinüñ yaşı yürek ķanıdır

(11)

Dün ü gün söyler Yūsuf dir yā Yūsuf
Śanki ol bülbül bu gülistānıdır
43

Metinde bu kelime müstensih tarafından sürekli olarak “mühmān” şeklinde yazılmıştır.
Ancak imla gereği tarafımızdan “mihmān” şekli tercih edilmiştir.
44
Anlam ve vezin gereği “Durma” şeklinde olmalıdır.
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(12)

Geçdi geymeden yimeden içmeden
Zār olur ķarşusına mestānedir
[38b]

(1)

Hįç yanından ķomaz idi Yūsuf’ı
Şöyle kim damarlarında ķanıdır
(2)

Yüzine baķar anuñ doymazdı hįç
N’eylesün baġrı anuñ püryānıdır
(3)

Nice aġlamasın oldı ġarįb
Yūsuf olmasa cihān zindānıdır
(5)
(6)

Yanarıdı yüreginde Ǿaşķ odı
Diñle imdi Zelħā’yı Ǿaşķ n’eyledi

(7)

Hįç Yūsuf’dan ġayrıyı añmaz idi
Yoķsa andan ġayrıyı görmez idi
(8)
(9)

Zelįħā Yūsuf yüzine baķar idi
Aġlar-ıdı yüregin yaķar idi

(10

Gözi yaşı yire dökülür idi
Yirde Yūsuf adını yazar idi
(11)
(12)

Göge baķar gögsini döger idi
Gökde Yūsuf adını gözler idi

(13)

Varuban pūtħānesine girdi
Aġlayuban pūtına yalvardı

(14)

Zelįħā’ya bu Ǿaşķ odı kār eyledi
Yūsuf’uñ elin aluban aġladı
[39a]

(1)

Ben ġarįbüñ nice ola ĥāli didi
Yūsuf’uñ yüzine yaş aķar idi
(2)

Yūsuf’uñ elin eline aluban
Anuñıla putħāneye varuban

(3)

Yalvarup pūtına eydir ey śanem
Baña sen iydiviresin dilerem
(4)

ǾAceb Yūsuf benümle bir ola mı
Yoķsa bu derdim ölince ķala mı

(5)

Tañrı emrile ol pūt söyledi
Olısar Yūsuf senüñ evme didi
(6)

Ol Nebį’dir sen anı incidmegil
Doġrı yolı ķoyup egri gitmegil
(7)

Böyle diyüp düşdi ķırıldı śanem
Zelħā iyder yā Yūsuf n’oldı śanem
(8)

Yūsuf eydir Tañrı’dır anı ķıran
Cümle ħalķı öldüren hem dirgüren

(9)

Sen pūŧa ŧaparsın neye yarar
Tañrı ħışm eyler anı şöyle ķırar
(10

Zelįħā eydir ne bilür Tañrı bizi
İşbu tenhā yirde ŧabdugımuzı

Turkish Studies

International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic

Volume 2/4 Fall 2007

Nahîfî’nin Yūsuf u Zelįhā Mesnevîsi

875

(11)

Yūsuf eydir Tañrı’muz Ǿālimdurur
Kimse anı görmez ol ħalķı görür

(12)

Zelįħā iyder yā Yūsuf di Tañrı’ña
İşbu pūtları bitün ide yine

[39b]

(1)

Yoķsa bunı nāgihān sulŧān duyar
Ķaķıyup diye pūtumı kim ķırar
(2)

Yūsuf anı Tañrı’sından diledi
Tañrı ol pūtları bitün eyledi
(3)

Zelįħā gördi bunı daħı artuķ sever
Yüzini görmege her demde iver
(4)

Ey dir ey Yūsuf severim ben seni
İñlerem dün i gün gör sen beni

(5)

Yūsuf anuñ yüzine hįç baķmadı
Sözlerini göñline hįç bıraķmadı
(6)

Zelįħā’nuñ zārını işit sen yine
Söyler-idi Yūsuf’a yana yana
(7)

Zelħā dün ü gün böyle yalvarur aña
Hįç Yūsuf baķmaz idi andan yaña
(8)

Gördi Zelħā Yūsuf baķmaz aña
Didi bir çāre ideyim ben buña
(9)

Didi yanımdan ayırayım 45 ben bunı
Ola ki unudayım 46 anuñ Ǿaşķını
(10)

Baķcevāna gönderdi Yūsuf’ı gide
Vara anda baķçeye ħıźmet ide
(11)

Vardı Yūsuf ħıźmet itdi baķceye
Baķce oldı doydı baġvān akceye
(12)

İki yıl durdı Yūsuf hįç gelmedi
Derdi artdı Zelįħā’nuñ gülmedi
(13)

Durdı bir gün kendi baķceye varur
Yūsuf’ı aldı yine eve gelür
[40a]

(1)

Çün Yūsuf’ı Zelįħā alup gelür 47
Aña dürlü dürlü donlar geyürür

(2)

Çün Yūsuf ol donları geydi yine 48
Geçdi Zelħā Yūsuf’uñ ķarşusına
45

Vezin gereği “ayıram” şeklinde olalıdır.
Vezin gereği”unudam” şeklinde olmalıdır.
47
Metnin aslında “Çünki Yūsuf’ı Zelįħā aluban gelür” şeklindedir. Ancak vezin gereği “çün” ve
“alup” ifadeleri tercih edilmiştir.
48
Metnin aslında “Yūsuf çün ol donları geydi yine” şeklindedir.
46
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(3)

Ellerin ķavuşdurup ķarşudurur
Boynın eger yā Yūsuf dir yalvarur
(4)

Zelįħā yine derde dermān bulmadı
Yūsuf’uñ hįç aña meyli olmadı
(5)

İñleridi dün ü gün zār eyledi
Gün gün artdı Zelħā’ya kār eyledi 49
(6)

Zįrā ol hįç añmazıdı kendüzin
Yemez içmez uyumazdı dün ü gün
(7)

Böyle iderek Ǿāşķ-ıla baġrı bişer
Ħasta oldı śoñra döşege düşer
(8)

Sulŧān anuñ ħastalugın işidir
Durdı ol dem Zelįħā’yı göre gelür
(9)

Didi kim yā Zelįħā n’oldı saña
Hįç cevāb vermedi Zelįħā aña
(10)

Sulŧān anuñ n’oldugın bilmedi 50
Bir ĥekįm getürüñ diy’emr eyledi
(11)

Geldi ĥekįm baķdı anuñ yüzine
Gördi ŧamarların işit sözi ne
(12)

Gördi Ǿaşķ ŧamarlarını oynaşır
Yüregi içinde Ǿaşķı ķaynaşır

[40b]

(1)

Didi şāhā yoķ bunuñ ĥastalıgı
Sulŧān eydir diyüver ne oldugını 51
(2)

Didi şāhā ħāŧıruñı gözlerem
Sizi incine diyüben śaķlaram
(3)

Sulŧān eydir ķorķma söylegil baña
Yā seni neye getürmişim buña 52
(4)

Didi sulŧānım bunuñ ĥastalıgı
ǾĀşuķ olmış Ǿaşķa mecrūĥ yüregi

(5)

Marāżı yoķdır buña ide żarar
ǾAşķ odı yüregine itmiş eŝer

(6)

Zelįħā utanup urdı yüzini
Var git dir bilmedüñ sen beni
(7)

Sulŧan anı işidüp oldı melūl
Zįrā derde bulmadı dermānı ol
(8)

Durdı sulŧān vardı gitdi ey cān
Tāyesiyle ķaldı Zelħā bil hemān
49

Metnin aslında “Gün be gün artdı Zelįħā’ya kār eyledi” şeklindedir.
Metnin aslında “Sulŧān anuñ n’oldugın bilemedi” şeklindedir. Ancak vezin gereği bir takım
değişiklilere giilmiştir.
51
Metnin aslında “Sulŧān eydir diyüver ne oldugını” şeklindedir. Ancak vezin gereği “ne
oldugın” şeklindedir.
52
Metnin aslında “Yā seni neye getürmişim ben buña” şeklindedir.
50
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(9)

Tāye didi ey benim ķızıl gülim
Boyı servi dalı śaçı sünbülüm
(10)

N’oldı saña śoldı ķızıl güllerüñ
Söylemez oldı şu bülbül dillerüñ
(11)

Gözlerüñ yaşı durmayup aķar
Yañaġuñ śarardı yüregim yaķar
(12)

Gizlemegil ĥāliñi söyle baña
Derdiñi bilem Ǿilāc idem saña

(13)

Sırrıñı fāş itmeyüben gizleyem
Zįrā senüñ śıĥĥatiñi gözleyem
(14)

Zelħa işiddi çün tāye sözini
Āh idüp iñledi açdı gözini
[41a]

(1)

Zelħā iyder sen beni sevdüñ anam
Saña ıśmarladı hem beni atam
(2)

Analıġı yerine getür baña
Diyeyim ben cümle sırrımı saña
(3)

Ǿİmrānı ķul beni mecnūn eyledi
Yanarım Ǿaşķıla gör ki n’eyledi

(4)

Dün ü gün śabr u ķarārım ķalmadı
Yaķdı beni hįç mecālim ķalmadı
(5)

Luŧfuñ ile baña iĥsān eylegil
Bu benim derdime dermān eylegil
(6)

Tāye iyder ey gözim nūrı baña
Evvel diseñ dermān ideydim saña
(7)

Zįrā bu Ǿaşķ derdi büyük dertdurur
ǾĀşuķını yaķar ol bir oddurur
(8)

Niceler ār u nāmūsı terk ider
MaǾşūķı yolına belin perk ider
(9)

Niceler ŧāǾatini verdi yele
Dįnin įmānın adın śanın bile
(10)

Bu beyük dertdir buña dermān gerek
Belki śaġ olana cism ü cān gerek

(11)

Tāye eydir buña tedbir idelim
İkimüz tedbįrimüz bir idelim

(12)

Zelįħā iyder baña dermān eylegil
Beni esirge luŧf u iĥsān eylegil

(13)

Tāye iyder diyesin sulŧāna sen
İdivere bir sarāy köşkü beden
[41b]

(1)

Çün düzeler ol sarāy tamām ola
Oķuyavuz Yūsuf’ı anda gele
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(2)

Göresin kim ben aña ne eyleyem
Dürlü dürlü mekr i ĥįle eyleyem
(3)

Zelįħā ol dem sulŧāna ħaber ider
Geldi sulŧān Zelįħā’ya gör n’ider
(4)

Zelįħā iyder sulŧānım ħoş bilesin
Bu benim derdime dermān ķılasın
(5)

Bir sarāy yapıveresin key yüce
Cümle Ǿālem görüne ucdan uca
(6)

Çün anuñ içine girüp oturam
Derdime dermān ola ben umaram
(7)

Sulŧān iyder idi vereyin n’ola
Tek senüñ derdiñe bir dermān ola
(8)

Çünki sulŧān işidir bu sözleri
Heb çıġırdup geldiler bennārları
(9)

Zelħa iyder baña bir sarāy idüñ
Ben niç’emr eylerisem öyle idüñ
(10)

Ol sarāyı eyleyesiz key yüce
Cümle şehir görine ucdan uca
(11)

Hem dışardan anuñ içi görine
Hem içinden daşras’anuñ görine
(12)

Olmasun bināları perde ola
MiǾmār iyder meger sırçadan ola
(13)

Başladı miǾmār anı yapdı hemān
Aña Ķayŧūn diyü ad verdi ey cān
[42a]

(1)

YaǾnį anuñla Yūsuf’ı ķayd ide
Ol hümā ķuşunı anda śayd ide
(2)

Yapdı anı śırçadan bünyād ider
Şöyle yüce śanki ol pervāz ider
(3)

Kimi yeşil kimi ķızıl kimi aķ
ŞuǾle verür śanki gün oldı şaķ
(4)

Aķını aķ mermerden müzeyyen itdiler
Ķızılını Ǿaķįķa beñzetdiler
(5)

Yeşili ni yeşil zebercedden gibi
Her biri bir dürlü rengden gibi
(6)

Ol sarāyı çünki anlar yapdılar
Dört direk üstine bünyād itdiler
(7)

Diregin altun gümişden eyledi
Her direkde nice śūret eyledi
(8)

Nice atlar daħı altundan idi
Gözleri yaǾķūt ı aĥmerden idi
(9)

Yelesin misk Ǿanber eyledi
Ŧırnaġını dürr i mercān eyledi
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(10)

Daħı ķuşlar cānuvarlar eyledi
Kimin altundan kimin gümişden eyledi
(11)

Hem gümişden pencereler eyledi
Daħı altundan ķapular eyledi
(12)

Her ķapuda bir zümürrüd ŧāvus ola
Başı laǾl burnı hem yaǾķūt ola
(13)

Ŧırnaġı mercān içi Ǿanber ola
Misk-i Ǿanber ķoķusı sarāy dola
[42b]

(1)

Ol sarāy içinde dürlü ħalılar
İbrişimden döşediler zįleler
(2)

Daħı ħonlar cāriyeler düzdiler
El ayaķ göz ķaş yazdılar
(3)

Kimisi elinde ħonlar götürür
Altun ibrįk kimi şerbet yi(e)türür
(4)

ǾŪd u Ǿanber kimi elinde dutar
Kimi gül śuyı śaçar kimi ķoķar
(5)

Daħı baķceler eylediler öñine
Aġacı altun gümiş yabraġına
(6)

Yabraġı yeşil zebercedden idi
Güheridi yemişi mercān idi
(7)

Bu sarāyı böyle zįnet itdiler
Diñle imdi daħı aña n’itdiler
(8)

Yūsuf ile Zelħā’nuñ śūretini
Yazdılar sarāy içi doldı anı
(9)

Daħı üstüne ve her yanına
Böyle yazdılar ķamu dįvārına

(10)

Şöyle yazdılar anuñ ikisini
Birbirinüñ boynına ķollarını
(11)

Şöyle yazmışlar ki gūyā ķuçuşur
Śarmaşur birbirile öpüşir
(12)

Gören anı birbirile oynar śanır
Diri ādem diseñ aña inanır
(13)

Çün tamām oldı sarāyı gördiler
Üstādlara ħilǾatler geydirdiler
[43a]

(1)

Geldik imdi yine Zelįħā ĥāline
Anı görüp śaçular śaçdı yine
(2)

Śaçılan heb cümlesi altun idi
Yine üstādlar anı döşürdi
(3)

Zelįħā dürlü zįnetle bize nūr
Taĥta çıķdı śanasın ay görinür
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(4)

Öyle vaķti Yūsuf durur idi 53
Tāye vardı Yūsuf’a tįz gel didi
(5)

Geldi Yūsuf sarāyuñ ķapusına
Durdı biraz baķdı anuñ yapusına
(6)

Tāye aña durma tįz yöri didi
Yūsuf anda bu işi fikr eyledi
(7)

Bir ayaġın baśmışıken içeri
Ķaśd itdi ki hemān döne giri
(8)

Tįz segirdi tāye çekdi içeri
Sürdi anı baġladı ķapuları
(9)

Yūsuf anda bildi neye uġradı
Durdı andan beli baġın baġladı
(10)

Bir iki yerden dügümler uçķur çözilmeye 54
Bu sarāyda añsızın güç olmaya
(11)

Yedi ķapudan içerü sürdiler
Cümle ķapuları kilidlediler

(12)

Girdi gördi Zelįħā’yı güñeşde durur
Śanasın bir ay olup oturur
(13)

Vardı aña ŧapu ķıldı söyledi
Ķutlu olsun saña sarāyuñ didi
[43b]

(1)

Zelįħā dir senüñçün eyledim
Yā [Yū]suf gör ben bu evi n’eyledim
(2)

Baķdı Yūsuf ol sarāyuñ śaĥnına
Dört yanına daħı divārlarına
(3)

Gördi bu śūretleri ķaldı ŧaña
Didi yā Rabbį meded eyle baña

(4)

Beni bu fettān elinden śaķlagıl
Yā İlāhį beni azdırmaya şeyŧān beklegil 55
(5)

Zelįħā iyder yā Yūsuf gör śūretüñ
Beni mecnūn itdi senüñ sįretüñ
(6)

Yūsuf eydir baña Rabb’im vird’anı
Bilmezsin sen Ǿālemi yaradanı
(7)

Zelįħā iyder gözüñile ķaşıñı
Gör kim nice deli eyledi beni
(8)

Daħı zülfüñ bendine dolaşmışam
Misk ķoķun ĥayretine düşmişim
(9)

Daħı boyuñ göreli servi dalı
Dal oluban egilüp bükdi beli

53

İkinci tef’ilede eksik var.
Hece fazlalığı vardır.
55
Hece sayısında fazlalık vardır.
54
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(10)

Yūsuf eydir çünki ķabre girevüz
Dökülür bu cümle heb ķaş göz

(11)

Ķabr içinde çürimiş tenim göreydin
Bed ķoķudan duramayup ķaçaydın
(12)

Zelįħā iyder itme bu cevri baña
Yedi yıldır ķul olmışam ben saña
(13)

ǾĀleme sulŧān gör saña ķul olmışam
Yā Yūsuf esirge beni n’olmışam

[44a]

(1)

Taħta lāyıķsın ey Yūsuf bu gün
Dileriseñ sulŧānı idem düfūn
(2)

Seni Mıśr taħtına sulŧān idem
Sulŧānuñ adın bu gün pinhān 56 idem
(3)

Yūsuf iyder ben ķuluyam sulŧānuñ
Sen daħı ħatunısın şimdi anuñ

(4)

Yā Zelįħā sen didügüñ itmezem
Doġrı yolı ķoyup egri gitmezem
(5)

Bizim aślımuz ħıyānet itmedi
Yidügi duz etmegi unutmadı
(6)

Zelħā eydir ķaçma benden ey cānım
ǾAşķıñıla eridi cānım tenim
(7)

Gel ey Yūsuf derde dermān eylegil
Beni esirge luŧf ı iĥsān eylegil
(8)

Ben senüñ yoluña cānım verem
Vaślıñı gel cānıma cān eylegil
(9)

Ben ölürem bu firāķa döymezem
Baña vaśluñ cānıma cān eylegil
(10)

Gel göreyim seni yanımda Yūsuf
Gir göñil taĥtına mühmān eylegil
(11)

Bir ġarįb bülbülsin ey Yūsuf bu gün
Gel gülim bāġında seyrān eylegil
(12)

Ben ġarįbüñ göñli evi oldı ħarāb
Vaślıñı göñlüme sulŧān eylegil
[44b]

(1)

Söyledi bu şiǾri Zelįħā iñledi
Yūsuf anı görüp Ǿaceb ŧañladı
(2)

Yūsuf iyder yoķ yire zār idesin
Beni dilersin güneh-kār idesin

(3)

Tañrı ķatında beni ħor idesin
Hem ķıyāmetde işim zār idesin
(4)

56

Zelħā iyder cümle mālumı virem

Metnin aslında “pünhan” şeklindedir.
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Ben seni Tañrı elinden ķurtaram
(5)

Yūsuf iyder Tañrı’m almaz rüşveti
Doġrular içündir anuñ raĥmeti

(6)

Zelħā eydir ben işiddim bil anı
ŻāyiǾ itmez źerre miŝķāl olanı
(7)

Yūsuf iyder Tañrı’dan ķorķanlaruñ
Ķabūl ider śadaķasın anlaruñ

(8)

Yine Zelħā derdile āh eyledi
Yūsuf’uñ ayaġına düşdi aġladı

(9)

Yūsuf’uñ ayaġına sürer yüzin
Ķanlu yaşlarla doldırdı gözin

(10)

Dir Yūsuf esirge ben miskini
Senüñ içün iñlerim düni güni
(11)

Zelįħā aġladugını esirgedi
Geldi şeyŧān ŧamarını ırġadı

(12)

Ķaśd ider Yūsuf daħı elin śuna
Tañrı’dan nidā irişdi pes aña
[45a]

(1)

Yūsuf tekdur eliñi çek didi
Aduñı dįniñi bekle didi
(2)

Çünki Yūsuf bu nidāyı işidir
Ķorķu düşdi göñline giri durur
(3)

Zelįħā gördi Yūsuf’ı dönmiş geri
Ķatlanamadı çü vardı ileri
(4)

Berk yapışdı Yūsuf’ı ķoyuvermedi
Şol ķadar çekindi ķurtulamadı
(5)

Zelįħā ķaśd itdi anı baśmaķ diler
Zülf-i dārına anı aśmaķ diler
(6)

Ķarşu baķup Yūsuf anı görür
Bir yazı var gördi tįz geri durur
(7)

Lā taķrebü’z-zinā diyüben yazılur
Yazuyu oķuyuban pişmān olur

(8)

Döndi Yūsuf çün girüye yörüdi
Yine Zelįħā’nuñ iliñi ķorıdı
(9)

Zįrā umardı Yūsuf gele diyü
Nefs murādın orada bula diyü
(10)

Yine Zelįħā yüzini sürdi aña
Gördi bu ĥāli Yūsuf ķaldı ŧaña

(11)

Zelįħā açar göksini iyder aña
Ne ķaçarsın n’eyledim Yūsuf saña
(12)

Niçe māl mülkimi ħarc eyledim
Dürlü niǾmetlerle seni ŧoyladım
(13)

Diler-iseñ cānımı daħı virem
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Yüzümi senüñ ayaġıña sürem
[45b]

(1)

Gel gör imdi Zelįħā n’eyledi
Yūsuf’a yalvaruban aġladı
(2)

Nice iñledüp dökersin ķanlu yaş
Hįç baña raĥm itmedüñ ey baġrı ŧaş
(3)

Āh idüp iñler ol zārį ķılur
Yūsuf yine aña meyli olur
(4)

Yine şeyŧān Yūsuf’a fitne ķılur
Durdı Yūsuf daħı ilerü varur
(5)

Ĥaķķ TaǾālā Cibrįl’e emr eyledi
İn Yūsuf’ı duzaķdan ķurtar didi
(6)

Zelįħa Yūsuf’a duzaķlar eyledi
İllā hįç Yūsuf bizi unutmadı
(7)

Cebrāǿil YaǾķūb śūretine girür
İndi ol dem Yūsuf’a ķarşu durur
(8)

Baķdı Yūsuf gördi duran atası
Atasını görecek hįç bilmez n’idesi
(9)

Yā Yūsuf dir Ĥaķķ’dan utanmaz mısın
Nice dertler çeküp uśanmaz mısın

(10)

Aślımuzda hįç bizim var mı ola
Enbiyā aślı zinā ider m’ola

(11)

Tevbe eyle yā Yūsuf bu iş degil
Düş deyü uzanmagil bu düş degil
(12)

Tevbe eyledi Yūsuf ol dem hemān
Ķaçdı andan ķapuya oldı revān

(13)

Ķapularuñ kilidin fikr itmedi
Her ķapu açıldı kilid dutmadı

[46a]

(1)

Ķapulardan çıķayım diyü ever
Zelįħā segirdüp ardından ķovar
(2)

Altı ķapuyı çü çıķdı ol civān
Yedisinde Zelįħā yerişdi hemān
(3)

Yetişüp Zelįħā etegin ķavradı
Ķapudan ŧaşraya Yūsuf śıçradı

(4)

Gömlegi Yūsuf’uñ anda yırtılur
Bir parçası Zelįħā elinde ķalur
(5)

İkisi de baş açuķ yalın ayaķ
Gömlegile hem çözilmişdi ķuşaķ
(6)

Ķovuşaraķ çünki ŧaşra çıķdılar
Ķapuda sulŧānı oturur gördiler

(7)

ǾAmmūsı oġlu bile sulŧān ile
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Bir ħatunı daħı var idi RāǾile
(8)

Gördi sulŧān bunları segirdişir
İkisi de Ǿüryān olup yolışır

(9)

Zelħā sulŧānı göricek çaġırur
Dād elinden bu ķulun dir yüz vurur
(10)

Sulŧānım dir gör ķulıñı n’eyledi
Elini śundı baña ķaśd eyledi
(11)

Hem daħı seni de öldirmek diler
Öldürüben taħtıñı almaķ diler
(12)

Bunı yā öldir yāħūd zindāna śal
Bed ħūyımış buña hįç verme mecāl
(13)

İllā bunı ķoyasın zindāna dir
ǾAķlı gele ol ki uślana dir
[46b]

(1)

Yūsuf’a key ķatı bühtān eyledi
Diñle imdi Yūsuf da ne didi
(2)

Didi ĥāşā sulŧānım ben itmedim
Ol baña ķaśd itdi sözin dutmadım
(3)

Ķaçdugım çün baña bühtān eyledi
Ķova çıķdı gördi şįvān eyledi

(4)

Śuç kimüñdir yoķlayasın göresin
Śuçlu isem sulŧānım öldüresin
(5)

Yūsuf’uñ sözine sulŧān ķaķıdı
Śuçsız oldıgın neden bilem didi

(6)

İkiñizden ġayrı yoķdır kim göre
Gele n’oldugın baña ħaber vere
(7)

Yūsuf iyder ŧanıġım vardır diye
İşbu oġlan nice oldı söyleye
(8)

RāǾile’nüñ anda bir oġlu var idi
Sulŧān ile geldi anı yoķladı
(9)

Bir tāye emzürür ol körpe idi
Doġalı ķırķ gün baǾżılar iki ay didi
(10)

Sulŧān anda Yūsuf’a şaşķın diye
İki ayluķ maǾśūm nice söyleye

(11)

Yūsuf iyder hele śoruñ siz aña
Diñle imdi nice oldı iydem saña
(12)

Ĥaķķ TaǾālā Cibrįl’e emr eyledi
Geldi Cebrāǿil maǾśūma söyledi
(13)

Oġlanı beşük-ile getürdiler
Ķanķısı śuçlu diyüben śordılar

[47a]

(1)

Oġlan iyder ġammāzluķ eylemezem
Birisi śuçlu diyü söylemezem
(2)

İllā gömlek yırtıgını göresiz
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Öñde ise śuçlu Yūsuf bilesiz
(3)

Gömlek yırtıgı ardında ise
Zelħā’nuñ śuç bilesiz hep neyise
(4)

Gördiler ardında imiş yırtıġın
Bildi sulŧān śuçlunuñ kimidügin
(5)

Sulŧān iyder Zelįħā sen śuç eyledüñ
Yūsuf’a mekrile bühtān eyledüñ
(6)

Zelįħā anda key utandı işine
Yeñin ört[t]i başına ve yüzine
(7)

Sulŧān iyder yā Zelįħā tevbe it
Yūsuf’ı incitmegil var ħoşca dut

(8)

Yūsuf’a didi ki bunı söyleme
Kimseye bu sırrıñı fāş eyleme
(9)

Yūsuf anda ŧoġrı çıķdı ey yare
Ver śalavāt Ǿaşķıla Peyġambere
(10)

Cebrāǿil Yūsuf’a dir niçün didiñ
Śuçı Zelįħā itdi diyü söyledüñ

(11)

Yūsuf iyder baña bühtān eyledi
Śoñra öldürüñ diyüben söyledi
(12)

Cebrāǿil dir Ǿāşıķa budır nįze
Yār elinden çeke ķahrı hemįşe

(13)

Şol iki ayluķ maǾśūmı gör ne didi
Gömlegi görüñ diyüben söyledi

[47b]

(1)

Śuçlunuñ śuçnı her kim setr ider
Ĥaķķ TaǾālā śuçlarını Ǿafv ider
(2)

Yūsuf’a niçün irişdi bu belā
Neden oldı işbu derde mübtelā
(3)

Zelįħā çünki anı ħalvet eyledi
Diñle imdi Yūsuf anda ne didi
(4)

Ger beni pāre pāre ide didi
İtmezem ben bu işi didi söyledi
(5)

Bir daħı ķardaşları śuç işledi
Ben itmezem didi ol faħr eyledi
(6)

Tañrı śaķlarısa beni dimedi
Anıñçün işbu derde uġradı
(7)

Her kişi çünki bir işe başlaya
Allāh rāst getüre diye
(8)

Bunlara naśįĥat idüp sulŧān gider
Zelįħā Yūsuf girdi içerü gör n’ider

(9)

Zelįħā Yūsuf’a taǾfįr ider
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İşbu rüsvāyluġı sulŧān bildi der
(10)

Sözimi dutsan işbu iş olmazdı
Kimse bizim sırrımuz bilmezdi
(11)

İllā bildügi yek oldı pes n’idem
Bildi sulŧān dınmadı artuķ ne ġam

(12)

Yā Yūsuf neye durursın gel didi
İşde şimden śoñra ķorķu ķalmadı

(13)

Döndi Yūsuf söyledi ol dem aña
Hįç utanmaduñ neler oldı saña

[48a]

(1)

Görme misin Ĥaķķ TaǾālā n’eyledi
Şol küçük ŧoġmış maǾśūm söyledi

(2)

Bunca dertler geldi bu başıña
Tevbe eyle püşmān olġıl işiñe

(3)

Çünki Yūsuf bu sözi didi aña
Bir Ǿacāyib söz daħı iydem saña
(4)

Zelįħā’nuñ başına çün bu iş gelür
Bu ħaber Mıśır’uñ içine yayılur
(5)

Bir niçe aña birüñ ħatunları
CemǾ oluban źem iderler bunları

(6)

Didiler ki bu ne Ǿacāyib iş olur
Ķulını sevmek ne Ǿaceb düş olur
(7)

Bā-ħuśūś aķçeyle alma ķul ola
Śatun alduġı ķula göñli ola
(8)

Bu Ǿacāyib iş kişi Ǿāşuķ ola
ǾAceb oldır ki ķulı maǾşūķ ola
(9)

Ħuśūśā sevdüginüñ göñli olmaya
Gice gündiz gel diye ol gelmeye

(10)

Gel dir ise yanına varmayalım
Varuban ķarşusına durmayalım

(11)

Bunlaruñ źem eyledügin Zelįħā duyar
Tįz ādem gönderdi ve daǾvet ider

(12)

DaǾvet itdi anları hep geldiler
Gelüben sarāy içine doldılar

(13)

BaǾżılar didi yigirmiydi olar
Onı ħatun onı ķız geldi bular
[48b]

(1)

BaǾżılar didi oları ķırķ idi
Yaru ħatun yarusı ķızlar idi
(2)

Döşediler śofraları bunlara
Dürlü niǾmetler getürdi anlara
(3)

Hem birer turunç birer bıçaġıla
Didiler bunı kesüñ yeyün ħunıla
(4)

Her birisi anı kesmek diledi
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Zelįħā yā Yūsuf diyüben söyledi
(5)

Ŧaşra çıķ diyü Yūsuf’a çaġırur
Çıķdı Yūsuf baķdı ħatunlar görür

(6)

Ĥücreden ay cıķdı śandılar hemān
Görüp anı itdiler āh u fiġān

(7)

Yūsuf derdine anlar da uġradı
Ellerin ŧurunç diyüben ŧoġradı
(8)

Kesdiler ellerini bilmeyüp duymadılar
ǾAşķ odından acısın bilmediler
(9)

Zelįħā’nuñ derdini cümle bildiler
BaǾżısı naǾra urup düşdiler
(10)

Gördi Yūsuf bunları hep ķırılur
Örtti yüzin yine bunlar gendüye gelür
(11)

ǾAķlı geldi bunlaruñ dört yaña baķar
Gördiler ellerinüñ ķanı aķar
(12)

Bunı görüp Zelįħā’dan utandılar
Yūsuf’uñ Ǿaşķ odına hep yandılar

(13)

Zelįħā iyder n’olduñız ne şaşdıñız
Yā niçün ben miskini źem itdiñiz

[49a]

(1)

Siz anuñ yüzini bir kez göresiz
Ķaśd ķıldıñız ķamuñız cān viresiz
(2)

Ben anuñ her gün görürem yüzini
İşidürem daħı sükker sözini
(3)

İşde siz de gördiñiz heb cümleñiz
İşde şimden girü beni źem itmeñiz

(4)

Ol ħatunlar işbu ĥāli gördiler
Śuçımuz Ǿafv it diyü yalvardılar
(5)

Biz ħaŧālar itmişiz luŧf ı kerem
Size lāǿıķ oldurur ey muĥterem

(6)

Çünki anlar cümlesi zār eyledi
Zelįħā anlaruñ śuçın Ǿafv eyledi
(7)

Gitdi anlar yine ikisi ķalur
Diñle imdi Zelįħā’yı gör ne ķılur
(8)

Yā Yūsuf gör imdi senüñ derdiñe
N’eyledüñ ħatunları sen gör döñe

(9)

Seni bir kez görmege doymadılar
Şol ķadar oldı ki hep cān verdiler
(10)

Yā yüzüñ her gün gören nic’eylesün
Sen variken derdi kime söylesün

(11)

Yā Yūsuf gel esirge ķıyma baña
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MaǾşūķımsın ķurbān olayım saña
(12)

Yūsuf anuñ sözini işitmedi
Ne didise ögüdini dutmadı
(13)

Zelįħā anda iñledi āh eyledi
Cūşa geldi işbu şiǾri söyledi

[49b]

(1)

Ne Ǿaceb dil-dāre düşdim n’ideyim
Cevri çoķ bir yāre düşdim n’ideyim
(2)

Ad ı śānım Ǿaķl u Ǿārım gitdi heb
Ben ġarįb dil-dāre düşdüm n’ideyim
(3)

Derdimi söylemege bir kimse yoķ
Ġarįbem āvāre düşdim n’ideyim
(4)

Bunı diyüp yine döner Yūsuf’a
Yalvaruban zāri ķılur Yūsuf’a
(5)

Yā Yūsuf dir nice olur ĥālim
N’eyledüñ gör benim bükdin belim

(6)

İşim āh ı nāle vü zār eyledüñ
Cümle ħalķa beni rüsvāy eyledüñ
(7)

Yeter ķahr eyledüñ gel uy baña
Yoķsa ben de bir iş iderim saña
(8)

Yūsuf iyder yā Zelįħā söyleme
N’eyleriseñ rāżįyam bunı dime

(9)

Ne güç işüñ var ise söyle baña
Tañrı’dan ķorķarım uymazam saña
(10)

Zelįħā bu sözden ġāyet darılur
Darılup Yūsuf’a bir iki urur

(11)

Nice ķuldır baña ķarşu söyleye
Dürlü dürlü ķahr ı miĥnet eyleye

(12)

Yine sulŧāna o dem ādem gönderdi
Geldi sulŧān Zelįħā ĥālüñ ne didi

[50a]

(1)

Zelįħā iyder diñlegil feryādımı
Yaydı bu ķul şehre benim adımı

(2)

Adım altun idi baķır eyledi
Ulu iken ħor ı ĥaķįr eyledi
(3)

Baķamaz oldım bu ħalķuñ yüzine
Ķatlanamazam bu ķuluñ sözine
(4)

Yā izin ver ħalķa Ǿöźrim dileyem
Yā [Yū]suf’ı ĥabs i zindān eyleyem

(5)

Sulŧān iyder ķo Ǿöźir ķaçan ola
Meger Yūsuf ĥabs ile zindān ola
(6)

Çıķaruban verdi yüzigin aña
Didi verdim Yūsuf’uñ iźnin saña
(7)

Sulŧān iyder Yūsuf’ı ĥabs idesin
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Ben ölünce anı çıķarmayasın
(8)

Çünki sulŧān Zelįħā'ya böyle didi
Sırrıla vezįr aña söyledi
(9)

Didi niçün Yūsuf’ı ĥabs idesin
Hem çıķarmañ diyüben Ǿahd idesin
(10)

Sulŧān iyder maķśūd bu ħalķ ulu kiçi
Diyeler kim Yūsuf eylemiş śuçı

(11)

Bir daħı Zelįħā anı hįç görmeye
Görüben Yūsuf’a göñil vermeye

(12)

ǾĀşuķa bundan büyük ķahr olmaya
İsteye dostın yanında bulmaya

(13)

Fikrim ol Zelįħā’ya miĥnet iderim
Yūsuf’ı anuñ yanından giderem

[50b]

(1)

Çünki sulŧān Zelįħā’ya iźin verür
Zelįħā ol dem ķullarına buyurur
(2)

Getürüñ dir demürcilerüñ eyüsin
Getürüben gösterdiler birisin
(3)

Zelįħā ol demirciye emr eyledi
Yūsuf içün düz bir aġır zencįr didi
(4)

Bir bilekce düzgil daħı ķullarına
Uralum anı bu ķuluñ ķolına
(5)

Demürci iyder Zelįħā’ya ey sulŧānım
Zindāna zencįrsiz anı ķoyalım

(6)

Dürlü niǾmetlerle besledüñ anı
İbrişime döndi şimdi anuñ teni
(7)

Şöyle yufķadır derisi śan vāle
Aġır zencįr ile ĥāli nice ola
(8)

Zelįħā’ya demirci bunı söyledi
Zelįħā Yūsuf’ı esirgeye didi

(9)

Zelįħā dir söyleme baña böyle ħaber
Kim ki söylerse idem aña żarar
(10)

Demirci iyder sulŧānım uyduķ saña
Her ne kim emrüñ olına idem aña
(11)

Çün demirci aña zencįrler düzer
Hem bilekce daħı kilidler düzer
(12)

Düzdi anları pes aluban gelür
Yūsuf anı ķarşudan baķup görür

(13)

Çıķardılar Yūsuf’uñ donlarını
Ķuşaķların daħı ķafŧānlarını
[51a]

(1)

Getürüp aña pālās geydirdiler
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Hem başına bir ķapalaķ urdılar
(2)

Getürüñ zencįre uruñ didiler
Kelebce ile ikisin getürdiler
(3)

Çünki Yūsuf işidir bu sözleri
Dola gelür ol mübārek gözleri
(4)

Didi geydürüñ baña pālās n’ola
Şimdi babam da palās geyer ola
(5)

Getürüp zencįri aña urdılar
Ol mübārek boynına pes daķdılar
(6)

Vurdılar bilekceyi ķollarına
Gel gör imdi dünyānuñ ĥāllerine

(7)

Bir zamān ķapuya ķoydılar anı
Aśdılar ib ŧaķup bellerine

(8)

Çıķaruban bazįrgāna śatdılar
Aldı ķatdı Yūsuf’ı ķullarına
(9)

Ol bāzįrgān baġladı Yūsuf elin
Göç idüben gitdiler yollarına
(10)

Yūsuf’ı aldı bāzįrgān yöridi
Getürür anı Mıśır illerine
(11)

Getürüp sulŧāna śatdılar anı
Zelįħā’yı bülbül ider güllerine
(12)

Şimdi gel gör bu ġarįbüñ zencįrin
Daķdılar bilekceyi ķollarına

(13)

Çıķarup donın palās geydürdiler
Gör gözinden pes aķan sellerine
[51b]

(1)

Zelįħā Yūsuf’a gör neler ķılur
Hįç inanmañ Ǿavratuñ dillerine
(2)

Ġarįb olıcaķ kişi çoķ dert çeker
Ne vaķt śala ġarįbi illerine

(3)
(4)

Yā İlāhį ol ĥabįbüñ ĥaķķıçün
Ġarįbleri tįz gönder vaŧānına

(5)

Yūsuf iyder baġlañ elim yeridir
Bizim aślumuz belālar dārıdır

(6)

Boynı zencįr ķolda bilekce sürdiler
Vardılar çārşū içine girdiler
(7)

Çünki bu ġavġāyı şehirlü duydılar
CemǾ oluban artlarına uydılar
(8)

Çarşū ħalķı ulam ulam aķdılar
Heb dįvārlar başlarına çıķdılar
(9)

Cümle ħalķ birbirine söyler imiş
Yūsuf’ı zindāna ķoyarlarımış

(10)

Zelįħā’ya ķarşulayuban söylemiş
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Zelįħā an’ehli zindān eylemiş
(11)

Yūsuf anlaruñ yanına uġradı
Başın egdi eli gögsin’eyledi

(12)

Didiler kim yā Yūsuf şol devleti
Bilemedüñ işde gör müĥneti
(13)

Yūsuf iyder Zelįħā ħışmından baña
Tañrı ħışmı artuķdurur öñden śoña

[52a]

(1)

Cehenneme girüp oda yanmadan
Yegdir zindānda eriye bu beden
(2)

Didiler zindānda olmaķ yeg midir
Yūsuf iyder Rabb’imüñ emridurur
(3)

Yine oradan Yūsuf’ı getürdiler
İledüp zindān içine ķoydılar
(4)

Çünki Yūsuf zindān içinde ķalur
Diñle imdi Zelįħā’nuñ ĥāli n’olur

(5)

Dertlü olur çün varur sarāyına
Kime baķsañ Yūsuf idi āyine
(6)

Fikr ider gözlerini ķaşlarını
Yā Yūsuf’uñ itdügi işlerini
(7)

Zįrā ol gördi Yūsuf’uñ yüzini
Söyledirdi işidirdi sözini
(8)

Ne yüzin görür ne işidir sözin
Ķanlu yaşlarla doldurur gözin

(9)

Gice sarāy üstine çıķarıdı
Göz uruban zindāna baķar idi
(10)

İñleyüp āh idüp aġlar idi
Aġlariken bu sözi söyler idi
(11)

Çaġırurdı yā Yūsuf uyur mısın
Uyanuķ mı sözim işidir misin

(12)

Şol ķara gözler Ǿaceb uyur m’ola
Derdim artdugın benim bilür m’ola

(13)

Sulŧānuñ emri olsa ger baña
Getüreydim seni yine yanıma
[52b]

(1)

İllā nice ideyim emr eyledi
Ben ölince anı çıķarma didi
(2)

Her gice böyle aġlardı zār ı zār
Śabāĥ olur yine taĥtına çıķar

(3)

Yine donlarını aña göndürür
Dürlü ŧaǾāmlarda bile göndürür
(4)

Yine bir gice duruban atlanur
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Kimse görmeden zindā[na] varur
(5)

Varuban zindāncıya emr eyledi
Ne durursın gir Yūsuf’ı dög didi

(6)

Didi zindāncı niçün dögem anı
Zelįħā dir ķulaġıma girsün üni

(7)

Zįrā ben çıķaramazam n’ideyim
Anuñ sesini bāri işideyim
(8)

Girdi zindāncıYūsuf’a söyledi
Zelįħā’nuñ ĥālin ĥikāyet eyledi

(9)

Didi imdi yā Yūsuf sen bilesin
Yaśdugı ben urayım çaġırasın

(10)

Çünki zindāncı durup yaśduķ urur
Yūsuf aġlar Zelįħā sesin işidir
(11)

Aġladugın işidüben acıdı
Tįz ādem göndürdi dögmesin didi
(12)

Zindāncı ħod Yūsuf’ı dögmez idi
Yūsuf aġlardı yā ĥikmet ne idi

(13)

Yūsuf anda ġurbetini fikr ider
Biraz aġlar döndi yine şükr ider

[53a]

(1)

Didi yā-Rabbi meded eyle baña
Ķaldım ayaķda yönüm döndürdim saña
(2)

Aġlayuban anda zārį eyledi
Ĥaķķ TeǾālā Cebrāǿil’e emr eyledi
(3)

Sen selām eyle Yūsuf’a söylegil
Bir naśįb virdim anı şād eylegil

(4)

Aġzına bir śarı lüǿlüǿ ķoydı ol
Ĥaķķ TaǾālā ĥikmetini duydı ol
(5)

Yordugı düş taǾbįri idi anuñ
Her görseñ ĥāŧırında idi anuñ
(6)

Cebrāǿil didi Yūsuf’a diñle sen
Cümle ħalķuñ düşin taǾbįr eyle sen
(7)

Çünki Yūsuf işbu sözi diñledi
Şād oluban Tañrı’ya şükr eyledi
(8)

İşde bu sözleri diñledüñ tamām
Ver śalavāt Muśŧafā’ya ey hümām
(9)

Gel berü imdi saña söyleyeyim
Sulŧānuñ ĥālini taķrįr ideyim
(10)

Ħasta oldı bir gice sulŧān hemān
İñler zārį ķılur āh ı fiġān

(11)

Śabāĥ oldı aña ŧabįbler gelür
Bildügince her biri Ǿilāc ķılur

(12)

Tañrı emri gelicek dönmez ol
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Taķdįre Ǿilāc iderseñ olmaz ol
[53b]

(1)

Çün ecel geldi ķıŧfįr öldi bil
Mıśır ħalķı cümle zārį ķıldı bil
(2)

Cümle maħlūķ itdiler āh u fiġān
Şehr içi yā[s] dutdı heb pįr ü cüvān
(3)

CemǾ oluban pādişāhı yudılar
Kefįn śarup ķabre iletüp ķoydılar
(4)

Üç güne dek cümle yas eylediler
CemǾ oluban śoñra gör n’eylediler

(5)

Ķardaşı Reyyān’ı sulŧān itdiler
Taħta çıķarup anı ħān itdiler

(6)

Çünki sulŧān oldı Reyyān ey yara
Yöridi ĥükmi anuñ ile şara
(7)

Bir iki ħaśmı var idi sulŧānuñ
Diñle nice olduġın diyem anuñ
(8)

CemǾ olup bir yere gör n’eylediler
Sulŧānuñ iki ķulına didiler
(9)

Biri şarāb-dār biri etmekçi idi
Diñle imdi bunlar aña ne didi
(10)

Didiler biz size çoķ māl virelim
Sulŧānı öldürivirüñ görelim
(11)

Şöyle ġanį idelüm māllarıla
Sizi begler idelüm ķullarıla
(12)

Rāżį oldı olar māl alalar
Diñle imdi nice fitne ķıldılar
(13)

Geldiler gice danışıķ itdiler
İkisi bu fitneyi düzdiler
[54a]

(1)

Şerbete etmege aġu ķatalar
Sulŧānuñ öñünde elde dutalar

(2)

İsteyicek şāh anı vireler
Aña aġu yidirüp öldüreler
(3)

Vardılar işlü işine gitdiler
Diñle imdi evlerinde n’itdiler
(4)

Ķatdı ekmekçi aġuyı ekmege
Durdı sulŧān aluban gitmege
(5)

Şerbete şerbetçi aġu ķatmadı
Sulŧān evvel baña iç diye didi

(6)

Ŧırnaġı içinde aġūyı śaķladı
Sulŧāna śunınca ķatam didi
(7)

İkisi de getürüben vardılar
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Sulŧāna ķarşu dutuban durdılar
(8)

Sulŧān ekmekçiye dir ye ekmegi
Yemedi ekmegi ider bahāneleri

(9)

Sulŧān etmegi bir ite verür
Aġu dutdı ol iti tįz öldürür

(10)

Şerbetciye şerbetüñ iç didi
İçdi şerbetçi anı nesne olmadı
(11)

Aġuyı bıraķdı añsuzın yere
Vāķt ola didi beni de araya
(12)

Sulŧān anlara hemān ħışm eyledi
Hele varuñ zindāna ķoyuñ didi

(13)

Bir yıl ol zindān içinde durdılar
Yūsuf’uñ ħulķıla ĥālin gördiler
[54b]

(1)

Ħasta olana Yūsuf Ǿilāc ider
Dertlü olana duǾā ider gider

(2)

Düş görenüñ hem düşin taǾbįr ider
Ħasta olanı varuban śorar
(3)

Geldi şerbetci Yūsuf’a söyledi
Yā Yūsuf düş görmişem taǾbįr eyle didi 57

(4)

Bir altun ŧas ile üç śalķım üzim
Aluban elüme diñlegil sözim
(5)

Śıķıp salķumı şerbet iderim
İletdim sulŧān içdi pes n’iderim
(6)

Yūsuf aña didi bilgil ey civān
Bunda durduġın senüñ üç gün hemān

(7)

Saña üç günden śoñra ħilǾat gele
Ķullarıla hem nice niǾmet gele

(8)

Çıķaruban seni āzād ideler
Ķayġudan ķurtaruban şād ideler
(9)

Var etmekci de aña söyledi
Görmişim düş ben de yā Yūsuf didi

(10)

Ben de üç tennūr etmek bişürürüm
Tābla ile başımda getürürim
(11)

Sulŧāna alup getürürken anı
Geldi ķuşlar yedi başımda anı
(12)

Yūsuf eydir seni üç günde alalar
Çıķaruban bir aġaca aśalar

(13)

Gele ķuşlar anda beyniñi yeye
Düşünüñ taǾbįri budır bil diye

57

Hece fazlalığı vardır.
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[55a]

(1)

Ekmekçi iyder yalan söyledim bu düşi
Yūsuf iyder düşünüñ bitdi işi

(2)

Yūsuf anlara yine söyledi
Bunları ħoş dine daǾvet eyledi

(3)

Ekmekçi iyder inanmazam ben saña
Düşüm eyü taǾbįr itmedüñ baña

(4)

Geldi şerbetci müslimān oldı ey yār
Zindān ehli bile oldı ne ki var
(5)

Bing dört yüz ādem var idi bil cān
Heb müslimān oldılar pįr ü cüvān
(6)

Üç günden śoñra ķullar geldiler
Çıķarup etmekciyi hem aldılar

(7)

Bir aġaca aśa ķodılar anı
Geldi ķuşlar yidiler pes beynini
(8)

Yine ķullar ħilǾatile geldiler
Gelüben şerbetciyi de aldılar

(9)

Bir ata bindürdiler götürdiler
Anı sulŧān ķatına iletdiler

(10)

Şerbetciye anda Yūsuf söyledi
Yā yigit beni de unutma didi

(11)

Beni sulŧāna varıcaķ añasın
Şöyle beni de çıķara diyesin

(12)

Çünki Yūsuf işbu sözi söyledi
Ĥaķķ TaǾālā Cibrįl’e emr eyledi
(13)

İn Yūsuf’a di ki neye söyledi
Kendini maħlūķa neye ıśmarladı
[55b]

(1)

Ben anı ķurtarmaġı bilmez midim
Derdine anuñ devā ķılmaz mıdım
(2)

Śor Yūsuf’a kimdir anı yaradan
Ĥüsn-i ħulķı yā aña kimdir veren
(3)

Yā anı ķardaşlarından ķurtaran
Kimdir anı ķuyudan hem çıķaran
(4)

Kimdir anı pādişāha verdüren
Zelįħā fitnesinden anı ķurtaran
(5)

Śabį maǾśūmı anuñçün söyleden
Anı doġrı Zelįħā’yı śuçlu iden
(6)

Saña bu niǾmetleri kimdir veren
Dürlü niǾmetlere elüñ irgüren

(7)

Yūsuf iyder Rabb’im iĥsān eyledi
Bunca düşvār işi āsān eyledi
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(8)

Cebrāǿil ķanadıla yeri urur
Yir yarıldı baķuban Yūsuf görür
(9)

Yedi ķat yerden aşaġa ŧaşdurur
Cebrāǿil ķanadıla ŧaşı urur
(10)

Ŧaş iki pāre olur bir ķurt çıķar
Bir yeşil yapraķ aġzında dutar
(11)

Döndi Cebrāǿil Yūsuf’a söyledi
Yā Yūsuf Rabb’üñ saña gör ne didi

(12)

Yūsuf’ı bunca belādan ķurtaran
Ŧaş içinde ķurda rızķını veren

(13)

YaǾķūb oġlu Yūsuf’ı unudır mıdı
Zindān içre ebedį ķalur mıdı
[56a]

(1)

Çünki maħlūķdan o ĥācet diledi
Zindān içre yedi yıl dura didi
(2)

Hācetin maħlūķdan isteyen kişi
Maĥrūm olmaķdır bilüñ anuñ işi

(3)

Yūsuf iyder eksiklük bizden didi
Luŧf ı kerem yine Rabb’imden didi

(4)

Cebrāǿil didi Ǿitāb oldır hemān
Durasın zindān içinde bir zamān
(5)

On iki ĥarfdir temennį bilesin
Zindān içre on iki yıl durasın
(6)

Üźkürūnį Ǿinde rabbik ĥarfleri
On iki ĥarfdir bilesin anları
(7)

Şimdiye dek işde beş yıl oldı
Tañrı yedi yıl daħı dursın didi

(8)

Çünki Yūsuf işidir bu sözleri
Tevbe ķıldı aġlar iki gözleri
(9)

Tevbe ķıldı sözine püşmān olur
Şöyle aġlar işiden ĥayrān olur
(10)

Tevbe ķıldım yā İlāhį derde dermān eylegil
Ben gedā ķapuña geldim baña iĥsān eylegil
(11)

Raĥmetüñden ayırma yarın anda cümlemüz
Rāżįyam bu dünyāda yerimi zindān eylegil
(12)

Dünyā sevgüsin çıķar göñlim evin ħālį ķıl
Kim senüñ ĥabbüñ dola göñlüme mihmān 58 eylegil
(13)

Bildim ħaŧā ķıldım cürmimi baġışlagıl
Yazma anı yazılanı maĥv ı pünhān eylegil
[56b]

58

(1)

Sürme ķapudan gedā vü mücrim bį-çāre
Śūretin ķılma mübeddel cümle insān eylegil

Metnin aslıda “mühman” şeklindedir.
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(2)

Yā İlāhį bizi śaķla mekr-i şeyŧāndan meded
Ķullaruñ red eyleme şeyŧānı merdūd eylegil
(3)

Raĥmetüñden sen ayırma yarın anda cümlemüz
Yevm-i maĥşerde ķılma rüsvāy bizi ħandān eylegil

(4)

Yūsuf anda çün münācāt eyledi
Rabb’isine Ǿarż-ı ĥācāt eyledi

(5)

Ĥaķķ TaǾālā ĥācetin ķıldı revā
Ver śalavāt Ǿaşk-ıla Peyġambere
(6)

Diñle imdi bir daħı diyem ħaber
Yūsuf’uñ aĥvāline eyle nažar
(7)

Zindān içre bir yüce yir varıdı
Yūsuf anda her gün oturur idi

(8)

Ķarşusında var idi bir pencere
Yūsuf andan baķar idi yollara
(9)

Yine Yūsuf anda bir gün oturur
Gördi ķarşudan bir ķāfile gelür
(10)

Anlaruñ içinde bir er var idi
Hem Şemerźel idi bil anuñ adı
(11)

Geldi zindān yanına uġradı ol
Pencerenüñ ķarşusına doġrı yol

(12)

Devesi anuñ baķdı Yūsuf’ı görür
Ol deve hemān Yūsuf’a selām verür
(13)

Yā Yūsuf sen bunda n’eylersin didi
Atanuñ bükdi belin ĥasret didi

[57a]

(1)

Senden ayrılalı YaǾķūb gülmedi
Ķanda gitdügini hergiz bilmedi
(2)

Key żaǾįf olmışdurur anuñ özi
Aġlamaķdan görmez oldı gözi
(3)

Gice gündüz gözleri yaşı aķar
Yūsuf’um gele diyü yola baķar

(4)

Kim senüñ derdin büküpdir belini
Śormaz mısuñ babacıġuñ ĥālini

(5)

Cümle oġlanları aña Ǿāķ durur
Hįç yanınca bile aġlar yoķdurur
(6)

Anuñ aġladugına anlar güler
Yūsuf öldi dir anlar baġrını deler
(7)

Gice Yūsuf dir daħı gündiz Yūsuf
Uyanur Yūsuf dir uyurken Yūsuf

(8)

Hįç Yūsuf’dan ġayrı söz gelmez dile
Atañ YaǾķūb’uñ ĥāli böyledir hele
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(9)

Şimdi ben KenǾān elinden gelürem
Babanuñ ĥālini özge bilürem
(10)

Gicelerde aġladugın işidiriz
Cümle ĥayvānlar bile aġlaşurız

(11)

Biz dayanamayuz anuñ āh ı ĥüznine
Sen nice śabr idesin ĥasretine

(12)

Babacıġım diyüben yanmaz mısın
Ayruluķdan daħı uśanmaz mısın
(13)

Yūsuf anı işidüben aġladı
Cümle ħalķuñ yüregini daġladı

[57b]

(1)

Ay diridi vāy benim ĥasretime
Yā benim derdime düşen atama
(2)

Deveyi sürdi deveci gitmedi
Bir adım daħı adımın atmadı

(3)

Bir Ǿaśā elinde anı durmaz döger
Vurur anı güç ile sürmek diler
(4)

Yūsuf iyder urma anı ey yigit
Gel berü bir sözim vardur işit

(5)

Geldi yigit pencerenüñ yanına
Hem selām verdi Yūsuf’a ol yine

(6)

Yūsuf iyder ķandan gelürsin yā yigit
Nereden söyle baña anı iyt

(7)

Yigit iyder bil beni KenǾānįyem
Kim bu şehre gelmişem kervānįyem
(8)

Yūsuf iyder Tañrı 59 ĥaķķıçün saña
Bir suǿālim var ħaber virgil baña
(9)

Bir aġaç vardır o yirde yā yigit
On iki budaġı vardır key işit
(10)

Ol aġacuñ bir eyü ħāś dalını
Kesdiler dir bilür misin sen anı

(11)

Kesileli ol aġaç aġlar imiş
Ol kesilen dalını gözler imiş
(12)

Ol kesilenden beri yaşı durmadı
Ol kesilen dalını bulamadı
(13)

Aġlamaķdan şöyle eylemiş ĥālin
Yapraġı śararuban bükmiş belin

[58a]

(1)

Ol zamāndan beri hįç uzamamış
Ol ķalan dallarını gözlememiş
(2)

Bunı Yūsuf didi ǾArab aġladı
Bu didigüñ YaǾķūb’uñ vaśfı didi

59

Metnin aslında “Tiñri” şeklindedir.
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(3)

On iki budaķ on iki oġludı
Birini yitürdi körpe oġlu idi
(4)

Ol gidelden YaǾķūb zārį durmadı
Yüregi yaralıdur hįç śavmadı
(5)

Yūsuf anı işidüben aġladı
Cümle ħalķuñ yüregini daġladı
(6)

Yūsuf iyder neye geldüñ yā ǾArab
Kim bu şehre gelmeden nedir ŧaleb
(7)

Didi geldim ki ķazanç çoķ eyleyem
Varam evcüġazıma ħarc eyleyem

(8)

Çıķarup Yūsuf bilezügin aña
Verdi iyder bu ķazanç olsun saña

(9)

Yā yigit dön giri eve git didi
YaǾķūb’a benim selāmım ilet didi
(10)

Çünki śaġluķ ile eve varasız
Aħşāma degin evüñde durasız
(11)

Ħalķ yatıcaķ varuban çaġırasın
Benim selāmum aña söyleyesin

(12)

Diyesin kim bir ġarįb itdi selām
Zindān içredir Mıśır’da ol ġulām
(13)

Hem digil kim duǾādan unutmaya
Ĥaķķ anuñ duǾāsını red itmeye
[58b]

(1)

ǾArab iyder yā yigit anı digil
Nedir ismüñ baña anı söylegil
(2)

Yūsuf iyder anı dimezem saña
Selāmum iletdügin yeter aña

(3)

Döndi ǾArab gitdi hemān yolına
Giderek irişdi KenǾān iline

(4)

Evine varup giceye dek durur
Gice ķalķup YaǾķūb evine gelür

(5)

Āl-ı İbrāhįm diyü itdi ħiŧāb
O dem içerden aña verdi cevāb
(6)

Yā ĥażret-i YāǾķūb ben Mıśır’dan gelürim
Bir emānet var saña yetürürim
(7)

Bu nidāyı işidüp YaǾķūb şād olur
Yārini gönderüp ǾArab’ı çaġırur

(8)

ǾArab içerü girdi YaǾķūb’a verdi selām
Didi kimsin ver ħaber dir yā ġulām
(9)

Bir güzel ķoķu bigün senden gelür
Anı işidelden cān ĥayāt bulur
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(10)

Didi bir ġarįb size selām ider
Ĥabs içinde ĥālini iǾlām ider
(11)

YaǾķūb iyder yüzini gördüñ mi hįç
Yā adı nedir anuñ śorduñ mı hįç

(12)

Yā nebįy’ul-lāh adını ol dimedi
Yüzini de örtti ol göstermedi
(13)

YaǾķūb aña ne dilersin didi
Yigit iyder dünyā dilemezem didi

[59a]

(1)

Zįrā ol ġarįb beni ķıldı ġanį
İşde verdi baña bilezügini
(2)

YaǾķūb aña çoķ duǾālar eyledi
ǾÖmrüñ uzun olsun senüñ didi

(3)

Ĥaķķ TaǾālā ķorķdugından ķurtara
Cümle maķśūduñ senüñ Allāh vere
(4)

Çünki bu işler tamām oldı ey yare
Ver śalavāt Ǿaşķıla Peyġambere
(5)

Diñle imdi Yūsuf’uñ aĥvālini
Yedi yıl oldı tamām işid anı

(6)

Yine Yūsuf secdeye ķodı başın
Gözlerinden dökdi ol ķanlu yaşın
(7)

Yalvarup aġlayuban ider İlāh
Ben ķuluña luŧfı ķıl ey pādişāh
(8)

Ben ġarįbem beni āzād eylegil
Vāķtıdır yā Rabb beni şād eylegil
(9)

Yüzimüñ ķarasına baķma benim
Göñlümüñ ħarābın ābād eylegil
(10)

Cebrāǿil geldi didi ol dem aña
Muştularım yā Yūsuf şimdi saña
(11)

Ĥaķķ seni zindāndan āzād eyledi
Mıśr’a sulŧān eyleyüp şād eyledi
(12)

Bunlaruñ sözini Yūsuf diñledi
Pādişāh düş gördügini añladı
[59b] (1)Cümle muǾabbirlerin cemǾ eyledi
Anlara gördigi düşin söyledi
(2)

Didi anlara bu gice görürem
Nįl deñizinüñ yanına varuram

(3)

Yedi śıġır çıķdı śudan key semiz
Memeleri ŧopŧolu süd biliñüz
(4)

Hem yedi aruķ śıġır daħı çıķar
Yırtıcı cānuvar gibi burnı var

(5)

Ol śemiz śıġırları heb yediler
Hem derisin hem ķanını içdiler
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(6)

Birer śıġırı yeyüp doymadılar
Doyuban ķarınları ķabarmadılar
(7)

Yedi baş buġday başı daħı biter
Başı beyük dānesi ŧoķ biter

(8)

Hem yeşil tanesi yumuşaķ ey cān
Hįçbir eksügi yoġıdı bil ey hümān
(9)

Bu yedi buġday kökinden bitdi ķurı baş
Bitdi andan dānesi yoķ kendi aķ baş

(10)

Uzadı çıķdı bular başa berāber oldılar
Ķurı baş yaşı yapışup śordılar
(11)

Ne tanesin ķodılar ne başı hep śordılar
Ne yeşil ne ŧoķ oldılar ķurı baş gördiler
(12)

Dāne dutmadı gögermez aķ pāķ durur
Evvelkinde bozdı cümle anlar da ķurur

(13)

Bilüñ arıķ śemizi yedi ķurular yaşları
Didi ŧaǾbįr idiverüñ nedir bu düşleri
[60a]

(1)

Bu düşüñ ne oldugın birisi bilmedi
Heb aġız bir idüben şeyŧāndır didi
(2)

Çün şarāb-dār bunı işidicek güler
Geldi sulŧān yanına başın śalar
(3)

Sulŧān iyder neye śalarsın(salazsın) başuñ
Bir fikir var sende söylegil işüñ

(4)

Şarāb-dār iyder sulŧānım fikrim budır
Bir yigit var zindān içinde ol bilür

(5)

Kendinüñ düş gördügini söyledi
Yūsuf anı taǾbįr itdügini söyledi

(6)

Ol niçe taǾbįr itdise oldı heb
Ne buyurdı başımuza geldi heb
(7)

Pādişāh iyder yā neye durasın
Tįz anı aluban getüresin
(8)

Şerbetci dir utanuram varmaġa
Bir emānet didi ol demde baña

(9)

Ben anuñ didügini unutmışam
Şol vāķıt zindān içinden çıķmışam

(10)

Beni sulŧāna añasın didi
Tekrār tekrār baña ıśmarladı didi

(11)

Beni sulŧān yoķlaya göre didi
Śuçum yoķdır söyle çıķara didi
(12)

Dimemişem ben anı gelüp saña
Utanuram varmaġa şimdi aña
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(13)

Pādişāh iyder yüzüñe vurmayam
Umarım ki seni utandırmaya
[60b]

(1)

Ehl-i kemāldir zįrā ĥalįm ola
Ķatı söylemeye ol selįm ola
(2)

Varuban gitdi şarāb-dār n’eylesün
Pādişāh emr eyledi nice eylesün
(3)

Vardı zindāna Yūsuf’a verdi selām
Utanuban yüzine örtdi ol hümān
(4)

Yūsuf iyder aç yüziñi söylegil
Neye geldüñ di sözüñ utanmagıl
(5)

Didi yā Yūsuf çü żāyiǾ itmişüz
Baña ıśmarladuġuñ unutmışuz
(6)

Yūsuf iyder baña oldı Tañrı’dan
Hem anı odır saña unutduran

(7)

Çün şarāb-dār yüzin açdı söyledi
Pādişāhuñ düşüni şerĥ eyledi
(8)

Yūsuf iyder diñle anuñ taǾbįrini
Saña taǾbįr ideyim bir bir anı

(9)

Ol yedi śemiz śıġırlar geldügi
Hem yedi baş yeñi buġday olduġı
(10)

Bil yedi yıl ġāyet ucuzluķ ola
Şehir köyler cümlesi niǾmet dola
(11)

Şol ķadar zaħįre ola doyalar
Evlere ve damlara zaħįre ķoyalar
(12)

Ĥayvānlar śemire yaġ süt çoķ ola
Yemişler ola niǾmet dünyā dola

(13)

Yine işit yā yigit bu sözleri
Çün aruķ śıġır yedi semizleri

[61a]

(1)

Daħı şol yedi ķuru buġday başı
Śürdi ķurutdı ol yedi başı

(2)

Yedi yıl ġāyet de ķıtluķ olısar
Her kişi nefsinden Ǿāciz ķalısar
(3)

Semizlerde et ķan ķalmadı
Yā aruķları yeyüben dolmadı
(4)

Ol ucuzluķ niǾmeti hįç ķalmaya
Śoñraki yıllarda niǾmet olmaya
(5)

Ol başlar sürüp dolmaduġı
Gögerüp rengi yeşil olmaduġı

(6)

Yaġmaya yaġmur ot hįç bitmeye
Yemiş aġaçları meyve vermeye
(7)

Şol ķadar ķaĥŧ ola ki buñala
Niceler bir loķma içün ķul ola
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(8)

Yine andan śoñra ucuzluķ ola
Yirlü yerine cümle Ǿālem yine gele
(9)

Çün şarāb-dār bunı diñledi durur
Vardı sulŧāna anı ħaber virür
(10)

Bu sözi sulŧān anda işidir
Didi yā ol zindān içinde ne durur

(11)

Varuban anı tįz çıķarasız
Neye girdi śuçı nedir śorasız
(12)

Aña kim güç eyledise bileyim
Göresiz ben de aña neler ķılayım
(13)

Çün şarāb-dār geldi zindāna ey cān
Yūsuf’a didi ki işit ey cüvān
[61b]

(1)

Pādişāh bil seni āzād eyledi
Getürüñ yanıma diyü söyledi
(2)

Śor aña zindāna ķoydı didi
Žulm idüben aña kim ķıydı didi
(3)

Yūsuf iyder śorasız ol ħatunlara
Şol beni görüp elin kesenlere

(4)

Var mı śuçum yoķ mıdır sulŧān bile
Bilmeyicek vaķt ola töhmet ķıla
(5)

Vardı sulŧāna şarāb-dār söyledi
Sulŧān ol ħatunları cemǾ eyledi
(6)

Didi söyleñ bunı niçün itdiñiz
Yūsuf’ı zindāna neye ķoydıñız
(7)

Śuçı var mıdır anuñ iydüñ baña
Niçün itdüñiz bu işleri aña
(8)

Didiler kim ĥāşā sulŧānım özi
Doġrudır ol egri söylemez sözi
(9)

Hįçbirimüze bizim meyl itmedi
Doġru yolı ķoyup egri gitmedi

(10)

Heb bilüriz Zelįħā idi bunı iden
Ħāŧırıçün didiler bizüz iden

(11)

Pādişāh bildi Yūsuf’uñ śuçı yoķ
Doġrı olanları heb ķurtara Ĥaķķ
(12)

Pes şarāb-dāra yine emr eyledi
Yūsuf’ı tįz var çıķar getür didi
(13)

Dürlü ħilǾatler iletüñ geydirüñ
Bir eyü at iledüben bindürüñ
[62a]

(1)

Cümle şehrüñ ħalķı bile vardılar
Ǿİzzet-ile alup Yūsuf’ı geldiler
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(2)

Ayaġına döşediler ħalıları
Çaldılar ŧabl u naġġāre sāzları
(3)

Bir ata bindirdiler anı yeddiler
Yolları çārşūları donatdılar

(4)

Bu beşāretle anı getürdiler
Sulŧānuñ sarāyına iletdiler
(5)

Gördi sulŧān Yūsuf’ı ķarşu durur
Yūsuf daħı sulŧāna ħaber verür
(6)

Sulŧāna Yūsuf ǾArapca söyledi
Sulŧān aña bu nice dildir didi
(7)

ǾAmmum 60 İsmaǾįl dilidir bu dil didi
Yine Ǿİmrānca aña söyledi

(8)

Yine sulŧān bu nice dildir didi
Yūsuf aña bu atam dilidir didi

(9)

Yetmiş dilde sulŧān aña söyledi
Yetmişinde Yūsuf bile söyledi
(10)

Zįrā yetmiş dil bilürdi pādişāh
Yūsuf iki dil arŧuk bilür ey māh
(11)

Yine sulŧān aña düşin söyledi
Yūsuf düşini şerĥ eyledi
(12)

İşid imdi Yūsuf’ı daħı n’ider
Pādişāhdan zindān ehlini diler

(13)

Sulŧān iyder göñlini ħoş eyledim
Ne ki var cümlesin āzād eyledim

[62b]

(1)

Zindān ehli cümle āzād oldılar
Cümle anlar Ħāliķ’a şükr itdiler
(2)

Diñle imdi pādişāhı gör n’ider
Yūsuf’a çoķ dürlü Ǿizzetler ider
(3)

Didi yā Yūsuf ögüt virgil baña
Ĥaķķ TaǾālā çün seni virdi baña

(4)

İşde düşüm böyledir n’itmek gerek
Söyle nice tedbįr itmek gerek

(5)

Yūsuf eydir ekinler ekdüresiz
Evleri anbārları doldurasız
(6)

Hem Ǿalef ot zaħįre ne ki var
CemǾolınup yoķlanıla il ü şār

(7)

Bir ķuluña emr idesin cemǾ ide
Duruşa her gice gündüz saǾy ide
(8)

Sulŧān iyder kimse bunı bilmeye
Cümle şehrüñ ħalķı ķādir olmaya
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(9)

Yūsuf eydir ger iźin ola baña
İşbu yolda ħıźmet idem ben saña

(10)

Zįrā ben anuñ ķolayın bilürim
Nice olur hem Ǿilācın ķılurım
(11)

Sulŧā[n] iyder key kerem luŧf idesin
Nice gerek ise öyle idesin
(12)

Ħazneyi çün Yūsuf’a ıśmarladı
İşid imdi sulŧānı gör n’eyledi
(13)

Pes çıķardı yüzügini tācını
Yūsuf’a verdi daķın didi bunı
[63a]

(1)

Yūsuf anı barmaġına daķınur
Ħazne-dārdur ol aña nişān olur

(2)

Tācı geymedi didi lāyıķ degil
Ķul olana bu śıfat lāyıķ degil

(3)

Sulŧān iyder key nişānımdır benim
Efđal itdim seni bu ħalķdan cānım
(4)

Çünki Yūsuf tācı urdı başına
Meşġūl oldı ĥazįnenüñ işine
(5)

Bir yıla dek ħıźmet üzre oldı ol
Yıl olucak diñle imdi n’oldı ol

(6)

Yıl tamām olıcak ħazneye sulŧān varur
Yūsuf’ı aluban taħta gelür [..]

(7)

Dürlü libāslar aña çün geydirür
Hem ķılıcını daħı ķuşandurur

(8)

Bir muraśśaǾ taĥtı zerrįn eyledi
Yā Yūsuf bu taħta çıķ otur didi
(9)

Yūsuf iyder taħt sizüñdir sulŧānım
Ben ķulam hem sulŧānımsın sen benim
(10)

Sulŧān iyder her ĥāliñden ħoşnūdam
Dilerim ki taħtımı saña virem

(11)

Yūsuf eydir śabr eyle ey sulŧānım
Nice emr eyler görem Rabb’im benim

(12)

Cebrāǿil geldi Yūsuf’a söyledi
Taħta çıķ Rabb’üñ saña emr eyledi

(13)

Sulŧān iyder işbu benim yerime
Sen maĥalsin gel berü çıķ taħtıma
[63b]

(1)

Yūsuf anda taħta çıķdı oturur
Geldi sulŧān Yūsuf’a ķarşu durur
(2)

Çünki Yūsuf Mıśır iline ħān olur
Hem otuz yaşında ol sulŧān olur
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(3)

Yüzini görse anuñ bedr olmış ay
Kendi ĥüsnine dönüp pişmān olur
(4)

Leylį dirken Mecnūn anı görse idi
Unuduban Leylį’yi dįvāne olur
(5)

Güli bülbül medĥ ider görse anı
Gül bu imiş diyü işi efġān olur

(6)

Dünyāya anculayın ħūb gelmedi
Anıñçün Ǿāleme destān olur

(7)

Zelįħā anı gördi geçdi dünyadan
Anıñçün dünyā aña zindān olur

(8)

Ey ġarįb sen medĥ idemezsin anı
ǾAķl irişmez aña mestān olur
(9)

Gel berü söyleyelim anı yine
Ver śalavāt enbiyānuñ rūĥına
(10)

Çünki Yūsuf taĥta çıķdı şāh olur
Cümle Mıśır iline sulŧān olur
(11)

ǾĀlemüñ ħalķına ĥükmin yöridir
Žulmi kesdi cümle Ǿadlin yöridir

(12)

ǾĀlemüñ ħalķın elŧāfıla ol
Cümlesini eyledi kendüye ķul

[64a]

(1)

Çün ucuzluķ yılınuñ ŧoġdı ayı
Yūsuf āgāh itdi yoħsulı bayı
(2)

Cümlesine ekin ekün didi ol
Hem ucuzluķ vaķtini bildirdi ol

(3)

Cümle yiryüzine ekin ekdiler
Ķābil olan yerleri hep doldurdılar

(4)

Ekdiler ķomadılar daġ u ŧaşı
Ekin oldı dere vü ķaya başı
(5)

Nereye ekdilerse bitdi hep
Uzayup Ǿādetce boyı yetdi hep

(6)

Bayaġı adetce oldı ķamusı
Baya ķışdan oldı hem dānesi
(7)

Şöyle oldı evleri doldırdular
Niçe evler büyüdüp ķaldırdılar

(8)

Daħı Yūsuf ħazįneler eyledi
Diñle imdi diyeyim ol n’eyledi

(9)

Yüz altmış arşun evler yapdurur
Buġday ile anları hep doldurur
(10)

Şehr içini dolu buġday eyledi
Daħı otluķ Ǿalaf cemǾ eyledi

(11)

NiǾmetile gecdi çünkim yedi yıl
Her kimesne anda ġanį oldı bil
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(12)

Çünki ķıtluķ yılınuñ ayı doġar
Yūsuf anda ħalķı ekinden yıġar
(13)

Ķıtluġuñ dürlü nişānı belürür
ŚanǾat ehli işleyemez yorulur
[64b]

(1)

Bir gice sulŧān yaturken durur
Baña yimek getürüñ dir buyurur
(2)

Ādem ü ĥayvān yeyüp doymaz olur
Tįz acıġır aclıġa dayanmaz olur

(3)

Bu acıķmaġın sebebi bu idi
Diñle imdi rāvįler böyle didi

(4)

Ĥaķķ TaǾālā Cibrįl’e emr eyledi
ǾĀśį oldı cümle maħlūķ in didi
(5)

İndi Cebrāǿil ac olun dir çaġırur
ǾĀśįsiz Tañrı size ķıtluķ verür
(6)

Vermek almak Tañrı’nuñdır bilesiz
Müǿmin 61 olup doġru yola gelesiz
(7)

Bildiydi geldi ķıtlıķ yılları
Duydı Yūsuf çünki işbu ĥālleri
(8)

Ekin ekmeñ didi hem şimden giri
Ekin olmaz biliñiz şimden giri
(9)

Yaġmadı yaġmur ve hem esmedi yel
Bitmedi ot hem ekin olmadı bil

(10)

Yemiş olmadı aġaçlar ķururdı
Cānuvarlar birbirini yer idi

(11)

Çünki ħalķ elinde olanın yidiler
Cümle gelüp Yūsuf’a yalvardılar

(12)

Didiler ki bize çāre idesin
Biz ķırılduķ yā bizi niçe idesin
(13)

Bunlaruñ sözini sulŧān diñledi
Anbār açun diyüben emr eyledi
[65a]

(1)

Vardı ķullar açdılar anbārları
İşbu ħalķa śatdılar buġdayları

(2)

Altun aķça ellerinde olanı
Geldiler taħıla verdiler anı
(3)

Bir yıla dek yeyüp düketdiler
Yine buġdaya Yūsuf’a geldiler
(4)

Evlerinde olan altun gümiş şeyleri
Daħı güher ne varısa heb varı
(5)
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Yine buġday aldılar bil ey aħį
(6)

Bir yıla degin anı da yidiler
Berekātı yoķdır nice ideler

(7)

Üçinci yıl cümle davarlarını
Buġdaya verdiler iletüp varını
(8)

Dördünci yıl ķul ķaravaş ne ki var
Cümlesin buġdaya verdiler ey yār
(9)

Beşinci yıl yirlerin evlerin hemān
Verdiler buġdaya cümlesin ey cān

(10)

Altıncı yıl cümle oġlanların
Virdiler buġdaya bir bir hepisin
(11)

Yedinci yıl tamām oldı cümle geldiler
Erkek dişi Yūsuf’a ķul oldılar
(12)

ĀǾlā ednā hįç Mıśır’da ķalmadı
YaǾnį gelü Yūsuf’a ķul olmadı

(13)

Cümle Mıśır Yūsuf’uñ mülki olur
Cānlu cānsuz cümlesi mülki olur
[65b]

(1)

Ĥaķķ TaǾālā Yūsuf’a ikrām ider
Verdi bu devletleri inǾām ider
(2)

YaǾnį evvel Yūsuf’ı ķul eyledi
Śoñra ħalķı Yūsuf’a ķul eyledi
(3)

Çünki Yūsuf yaķdıra śabr eyledi
Tañrı anı niǾmete ġarķ eyledi

(4)

Ħān-u-mān u Mıśır hep mülki olur
İşit imdi Yūsuf da ne ķılur
(5)

Ķıtluķ olıcak Yūsuf gör n’eyledi
Şol ķadar büyük ķazanlar eyledi
(6)

Cümlesile her gün aşlar bişürür
Cümle faķįrleri anuñ ile ŧoyurur

(7)

İşbu ħalķı şöyle direrdi ol
Aç ķomazdı cümleyi doyururdı ol

(8)

Çünki bu ķaĥŧ Mıśır elinden śavulur
Vardı KenǾān ili ġāyet ķaĥŧ olur

(9)

Yine yaġmurlar yaġar otlar biter
Cümle ħalķın eli niǾmete yeter

(10)

Diñle imdi Yūsuf’ı sulŧānıla
Söyleşürler ol ikisi ħānıla
(11)

Yūsuf’a sulŧān didi çoķ yaşa
Mıśır heb ķul eyledüñ başdan başa

(12)

Besledük heb anlaruñ cümlesini
Şenlük eyledüñ bu ħalķuñ yasını
(13)

Yūsuf iyder diñle ne diyem saña

Turkish Studies

International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic

Volume 2/4 Fall 2007

Nahîfî’nin Yūsuf u Zelįhā Mesnevîsi

Mıśır ħalķı cümle ķul oldı baña
[66a]

(1)

Ĥaķķ TaǾālā virdi bu devletleri
Kereminden verdi bu niǾmetleri
(2)

Diñle imdi sulŧānım n’eyledim
Bunlaruñ cümlesin āzād eyledim

(3)

Daħı mālların taśadduķ eyleyem
Tañrı’nuñ verdügine şükr eyleyem
(4)

Daħı mālların ŧavarların verüp
Āzād oluñ diyüben buyurup

(5)

Çünki anlar bu sözi işitdiler
Yūsuf’a çoķ ŝenā duǾālar itdiler
(6)

Döndi yine Yūsuf iyder sulŧānım
Taĥtuñ emānetdir elimde benim

(7)

Şimdiye dek saña ħiźmet eyledim
İşte taħtuñ yine teslįm eyledim

(8)

Sulŧān iyder ĥāşā ey cānım cānı
Sensin şimden śoñra Mıśır sulŧānı
(9)

Ben de bil senüñ ķapuñda bir ķulam
Sulŧānımsın ben de yanuñda duram

(10)

Senüñ itdügini Ǿaceb kim ider
Yā senüñ yoluña var mı bir gider
(11)

Çünki bu sözler daħı oldı tamām
Ver śalavāt Muśŧafā’ya ey hümām
(12)

Diñle imdi yine Yūsuf nic’olur
Ĥaķķ TaǾālā Cebrāǿil’e buyurur
[66b]

(1)

İn Yūsuf’a benim emrim söylegil
Leşkerin cemǾ eylesün öyle digil
(2)

Mıśır şehrinden çıķup gözlesün
Her kime uġrarsa vezįr eylesün
(3)

Cebrā’il indi Yūsuf’a söyledi
Ol da derdi leşkerin cemǾ eyledi

(4)

Şehirden çıķup yol gözler idi
Kime uġrayım Ǿaceb ben dir idi

(5)

Gördi Yūsuf bir faķįr yoldan gelür
İñler hem āhıla zārį ķılur
(6)

Beñzi śararmış anuñ döndi güle
Geydügini kimse almaz bir pūla

(7)

İllā Yūsuf’a duǾālar eyledi
Ħoş tażarruǾlar ŝenālar eyledi
(8)

Yūsuf hįç iltifāt eylemedi

Turkish Studies

International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic

Volume 2/4 Fall 2007

909

910

Sibel ÜST

Yüzine baķmadı hįç söylemedi
(9)

Didi baña bu niçe vezįr ola
Her kişinüñ gözine ĥaķįr ola

(10)

Geldi Cebrāǿil Yūsuf’a söyledi
Ol yigide neye baķmadın didi
(11)

Ölümden ķurtardı bilgil ol seni
Şimdi sen begenmedüñ hergiz anı
(12)

Yūsuf iyder Cebrāǿil ben n’eyledim
Bu beni ķurtara ne śuç eyledim

(13)

Cebrāǿil iyder bilemedüñ sen bunı
Bu şehādet itdi ķurtardı seni

[67a]

(1)

Zelįħā ile ķoşarak çıķıcaķ
Zelįħā anda śuçı saña yıķıcaķ
(2)

Şaşdı Ǿaķluñ n’idecegin bilmedüñ
Dertli cānuña devā bulamaduñ
(3)

Ol dem anda bį-çāre ķalduñ idi
Şāh öñinde bįmāre olduñ idi
(4)

Bu dir ol gelüp senüñ çün söyleyen
Seni ŧoġrı Zelįħā’yı śuçl’eyleyen

(5)

Ķayġudan ķurtardı bu anda seni
Şimdi sen de vezįr eylegil anı

(6)

Yūsuf anda çün bu sözi diñledi
Key taǾaccüb idüp ol dem añladı

(7)

Ol yigidüñ elini aldı ele
Anı sarāyına getürdi bile

(8)

Anı ĥammāma getürüp yudılar
Dürlü ħilǾatler aña geydirdiler
(9)

Vezįr idüp aldı Yūsuf yanına
Śanasın bing cān irişdi cānına
(10)

Ĥaķķ TaǾā[lā] ĥikmetin gör n’eyledi
Faķįr iken anı vezįr eyledi
(11)

Gel cānuñ ŧamudan āzād eylegil
Vir śalavāt Muśŧafā’nuñ rūĥın şād eylegil
(12)

Gel beri diñle saña söyleyeyin
Zelįħā’nuñ niçe oldugın söyleyin
[67b]

(1)

Aġlamaķdan mübtelā olmış idi
Gözsüz olup bį-cāre ķalmış idi
(2)

Yūsuf’uñ yolına bir ev yapdurur
Gele Yūsuf uġraya diyü durur
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(3)

Şöyle farıdı 62 bükildi beli
Bir pūla irmez idi anuñ eli

(4)

Bir Ǿabā geyerdi yüñden ne çāre
Beline örme ķuşanur bį-çāre
(5)

Başına bir ķara çūl śarar idi
Her gün çıķar yolda oturur idi

(6)

Döşegi ot üstüne örter idi
İllā Ǿaşķı Yūsuf’uñ artar idi
(7)

Şöyle faķįr idi hem ġāyet ķarı
Kimse yüzine baķmaz igrenür idi
(8)

İllā Ǿaşķın Yūsuf’uñ ķovar idi
Gelse uġrasa diyü iveridi
(9)

Ayaġı tapuldısın diñler idi
Sesini bārį işidsem dir idi

(10)

Yılda bir kez Yūsuf da çıķar idi
Žālimi mažlūmı hep yoķlar idi

(11)

Śorar idi kimse žulm itdi mi
Ĥaķķı ķoyup bāŧıl işe gitdi mi

(12)

Bir atı var idi çün binerdi ol
Eger urulsa hemān kişnerdi ol
(13)

Atuñ ünin işidir leşker durur
Atlanup cümle ķapuya gelür
[68a]

(1)

Çıķdı Yūsuf atlanuban gider
Gel berü diñle Zelįħā gör n’ider
(2)

Leşkerüñ geldügini çün işidir
Ķalķdı dayanur degenege gelür

(3)

Yā Yūsuf dir gör bu benim ĥālimi
Ķaldım ayaķlarda alġıl elimi

(4)

Yūsuf anuñ sözini işitmedi
Ħalķ işitdi iltifāt eylemedi

(5)

Gitdi Yūsuf Zelįħā yine iñledi
Geldi evine diñle imdi n’eyledi

(6)

Geldi pūtuñ yanına oturur
Getürüben pūtını yire urur

(7)

Depdi ayaġıla pes anı yere
Didi ey pūt n’eyledüñ beni göre
(8)

Saña ŧapaldan beri oldım ĥaķįr
Bir pūlum ķalmadı ben oldım faķįr
62
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(9)

Bunı bildim saña ŧapan ħor olur
Tañrı’ya ŧapan kişiler var olur

(10)

Gör Yūsuf’ı Tañrı’ya ŧapardı ol
Ķulum iken Mıśr’a sulŧān oldı ol

(11)

Ben saña ŧapınca aña ŧapayım
Yüziñi yerlere senüñ depeyin
(12)

Böyle diyüp depdi ayaġıla pūtı
Dutdı Tañrı’dan yaña ol dem yöni
(13)

Didi ey Perverdigār-ı Źül’l-celāl
Ben de bildim bāķį sensin lā-yezāl

[68b]

(1)

Şimdiye dek yolı ben yañılmışam
Şimdi bildim ben ķapuña gelmişim
(2)

Şimdi įmān getürdim ben saña
Dilerem maķśūdımı virgil baña

(3)

Bunı didi Zelįħā įmān getürür
Ĥaķķ TaǾālā maķśūdına yetürür
(4)

Yine bir gün Yūsuf atlanur gelür
Zelįħā bir ķarıcıġı ister bulur

(5)

Ol ķarıya kerem mürüvvet didi
Beni Yūsuf yolına ilet didi
(6)

Zelįħā’nuñ ķarı yapışdı eline
İletür anı Yūsuf’uñ yolına
(7)

Geldi Yūsuf çün oraya uġradı
Zelįħā anuñ uġraduġın añladı

(8)

Zelįħā anda işbu sözi söyledi
Durdı Yūsuf ne didügin diñledi

(9)

Eydir ey ķulı pādişāh iden Allāh
Pādişāhı esįr hem iden Allāh
(10)

Bu ġarįb ħavāce İbrāhim’üñ daħı yaġanı
Luŧfuñıla rūzi ķıl maķśūdını
(11)

Dileriseñ iresin maķśūdıña
Vir śalavāt Muśŧafā’ya Ǿaşķıla

(12)

Sürdi Yūsuf atını vardı ileri
Didi kimsin ne dilersin yā ķarı

(13)

Didi şol ķarşuña ayaġa duran
Eliñe ayaġına yüzin süren
[69a]

(1)

Gice günüz saña mürebbį olan
Dürlü niǾmetleri saña yedüren

(2)

Mālı mülki dünyādan elin çeken
Yüzüñi görmege cānlar viren
(3)

Tācı taħtuñ terkini vuruban
Tā ölince senüñ Ǿaşķıñı süren
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(4)

Dünyānuñ dürlü ķahırların görüp
Dönmeyüp Ǿaşķıña ķāǿim duran
(5)

Gümiş altun tebsį içinde senüñ
Başıñı yuyup saçıñı tarayan
(6)

Zelįħā’yam işte gözsüz olmışam
Bį-mecālim sürünüben gelmişem

(7)

Ne gözim ķaldı benim ne ķuvvetim
Ŧāķatim ŧaķ oldı gitdi ŧāķatim

(8)

Cümle elimde iken Mıśır şārı
Şimdi baña ŧaǾn iderler her biri

(9)

Şimdi sāǿil olmışam ķapulara
Kimi esirger kimi it gibi üre
(10)

Bunı diyüp Zelħā yin’āh eyledi
Yūsuf’a gine bu sözi söyledi
(11)

Ne mālım var anı yoluña verem
Ne gözim var baķuban yüzüñ görem
(12)

Ne gençlik ķaldı vaślıña irem
Yoluña şimden girü cānlar verem

[69b]

(1)

Var mıdır bir bencüleyin fikr eylegil
Yolında miĥnet çeker söylegil

(2)

Gör benim bu derdimi raĥm eylegil
Yoluna cānlar fedā şimden giri
(3)

Cāndan artuķ armaġanım ķalmadı
Geçdi Ǿömrim gözim aġlar gülmedi

(4)

Yā Yūsuf sulŧān idim sencüleyin
Şimdi var mı bir faķįr bencüleyin

(5)

Derdime dermān yā ķanda bulayım
Yoluña cān vireyim şimden giri
(6)

Sulŧān iken faķįr olmış var mı ola
Bencüleyin kendiye kimse ķıyar mı ola
(7)

ǾAşķ odına kimse hįç yanar mı ola
Yoluña cān vireyin şimden giri
(8)

İşid bilgil sen beni şöyle eyledüñ
Yā Yūsuf gör imdi beni n’eyledüñ

(9)

Dirdüñ evvel pūta ŧaparsın baña
Şimdi müsilmān olup uydım saña
(10)

Yūsuf anuñ sözlerini diñledi
Elini yüzine dutup aġladı

(11)

Dir bu ķahrı ol felek bį-vefā
Derdi-mende nice eylemiş cefā
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(12)

Zelįħā’yı Yūsuf görüp esirgedi
Dönüp aña şefķāt ile söyledi
[70a]

(1)

Yūsuf iyder bį-çāre n’olmış özüñ
Ķanı ol ĥüsn-i cemāl ķanı gözüñ
(2)

Bunca ķahr dünyāda oldı saña
Daħı Ǿaşķ sürer misin söyle baña

(3)

Zelįħā iyder daħı Ǿaşķım şol ķadar
Yeryüzi altun dolu olsa eger
(4)

Baña andan yegrek idi ey civān
Göreyidim yüzüñi bir kez hemān

(5)

Yūsuf iyder bir nişān göster baña
Zelįħā eydir ķamçıñı uzat baña

(6)

Yūsuf aña ķamçısını uzadır
N’eyleye dir çevrede ħalķ gözedir

(7)

Zelįħā bir kez aġzın açdı āh ider
Ķamçı tutuşdı pes yanup gider

(8)

Od śıyurduban gelür ķamçı yanar
Yabana atdı ķamçıyı gördi yanar

(9)

Zelįħā iyder niçe oldı yā Yūsuf
Yabana atdım ķamçıyı didi Yūsuf

(10)

Zelįħā iyder yā benim gör derdimi
Bir sāǾat elde dutamaduñ anı
(11)

Zelįħā iyder yā Yūsuf gör ĥālimi
Ķaldım ayaķlarda algıl elümi
(12)

Ĥaķķ TaǾālā Ǿaşķı Yūsuf’a verür
Zelįħā’nuñ heb ĥācetini görür

(13)

Zįrā Zelįħā müǿmin olmış ey yare
Yalvarur Allah’a yüz sürer yire
[70b]

(1)

Yūsuf iyder yā Zelįħā var hele
Vaķtıdır kim derdüñe dermān ola
(2)

Zelįħā vardı evine pes ey yare
Secde itdi Allāh’a yüz sürer yere
(3)

Vardı Yūsuf Zelħā’ya ādem göndürür
Baña gelsün alayın dir buyurur
(4)

Zelįħā ol gelen ādeme söyledi
Beni masħaraluga alma didi

(5)

Didi beni genç iken almadı ol
Ķarımışam şimdi ider mi ķabūl
(6)

Şimdi bir gözsüz ķarıyam n’eyleye
Gel beni masħaralıġa alma diye

(7)

Döndi yigit yine Yūsuf’a varur
Zelįħā’nuñ sözlerini ħaber verür
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(8)

Bindi Yūsuf atına kendi varur
Zelįħā’nuñ ķapusına ķarşu durur

(9)

Zelįħā duydı ķarşu vardı Yūsuf’a
Diñle imdi Yūsuf aña ne diye
(10)

Yā Zelįħā saña ādem gelmedi mi
Yā senüñ göñlüñ baña olmadı mı

(11)

Zelįħā iyder yā Yūsuf güler misin
Yoķsa gerçekden beni sever misin
(12)

Beni tāze gül gibiken almaduñ
Sen benim ķadrimi ol dem bilmedüñ
(13)

Şimdi bir gözsüz ķarıyam söyleme
Ķo beni illere masħara eyleme
[71a]

(1)

Yūsuf iyder Zelįħā’ya gel cevr itmegil
Ol geçen mācerādan kin dutmagıl
(2)

Rāżį olursan aluram ben seni
Añma şimden girü unut geçeni

(3)

Zelįħā rāżį oldı Yūsuf’a varmaġa
Zįrā müştāķ idi aña irmege

(4)

Pes nikāĥ itdiler anı almaġa
Diñle imdi Yūsuf’ı nice ķıla
(5)

Emr ider Zelįħā’yı getürdiler
Yūsuf’uñ sarāyına yetürdiler

(6)

Geldi Yūsuf sarāyuñ ķapusına
Bir ayaġın atuban durdı yine

(7)

İsm-i aǾžam oķuyup ķıldı duǾā
İstedi Zelįħā yine ĥüsnin bula
(8)

Ĥaķķ TaǾālā virdi ĥüsnini aña
Şol ķadar kim nice vaśf idem saña
(9)

Evvelkinden daħı artuķ eyledi
On iki yaşında maĥbūbe eyledi
(10)

Yūsuf anda çünki girdi sarāya
Gördi Zelįħā’nuñ yüzi beñzer aya
(11)

Ĥayrān oldı çün Yūsuf anı görür
Śabr idemez Zelįħā’dan yaña varur
(12)

Elin uzatdı aña dutmaķ diler
Zelįħā çekindi ķaçmaķ diler
(13)

Dutdı Yūsuf iyder ey cānım cānı
Neye ķaçarsın çü sevdim ben seni
[71b]

(1)

Geldi çünkim ikisi bir araya
Biri güneş birisi beñzer aya
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(2)

Zelįħā ile çün Yūsuf gerdek olur
Yūsuf anda Zelįħā’yı bikir bulur

(3)

Yā Zelįħā didi erüñ var idi
Degmedi mi saña ol erüñ didi

(4)

Zelįħā iyder ķādir olmadı baña
Zįrā Allāh śaķladı beni saña
(5)

Bunı işidicek Yūsuf şād olur
Muĥabbeti bir iken bing olur
(6)

İkisi birbirlerine bulışur
Zelįħā’dan Yūsuf’uñ oġulları olur
(7)

İki oġlu oldı Māşām bin Yūsuf
Hem biri daħı Efrām binYūsuf
(8)

Anlaruñ şādılık irdi cānına
Vir śalavāt enbiyā ervāĥına
(9)

Çün uçuzluķ oldı Mıśır iline
Vardı ķıtluķ Şām u KenǾān iline

(10)

Şām u KenǾān ħalķı cümle geldiler
Yūsuf’dan ķamusı buġday aldılar
(11)

Diñle Yūsuf’ı ol ilden gelene
Ǿİzzet iderleridi buġday alana
(12)

Aķçası olsun olmasun verür idi
Bay idüp anları göndürür idi

[72a]

(1)

Varuban KenǾān’a uġradı olar
YaǾķūb’uñ evi yanına ķondılar
(2)

Vaśf iderlerdi Mıśır sulŧānını
Eyligini daħı hem inǾāmını
(3)

Şām u KenǾān’luyı sever didiler
Bize verdi çoķ aǾŧālar didiler
(4)

YaǾķūb anlaruñ sözini diñledi
Göñli ile hem biraz fikr eyledi

(5)

Didi bu Ǿārıķ kişinüñ işidir
Anda nebį olmasa ne kişidir

(6)

Zįrā ol zamān nebį olsa ey cān
YaǾķūb aślından olurdı bil hemān
(7)

YaǾķūb anda fikr idüp āh eyledi
N’ola idi evvelki mecālim olaydı
(8)

Yūsuf’um arayu Mıśr’a varaydım
Ola ki anuñ ķatında bulaydım
(9)

Bunı didi Tañrı’ya zār eyledi
Ey Çalāb’ım Yūsuf’ımı vir didi
(10)

VaǾde itdüñ benimle dilerem
Vāķtı geldi Yūsuf’ımı umaram
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(11)

İşbu fikr düşdi YaǾķūb göñline
İllā açluķ irişür evlādına

(12)

Erkek dişi altmış ādem varıdı
Loķmayı YaǾķūb yanında yir idi

(13)

Gelüben oġulları aġladılar
CemǾoluban YaǾķūb’a söylediler

[72b]

(1)

Yetmiş yıldır bize hįç söylemedüñ
Bizim ile kelici eylemedüñ
(2)

Gülmedüñ bir kez yüzümüze
İltifāt eylemedüñ sözümüze

(3)

Biz de bilürüz ki Ǿāśį olmışuz
Kim saña çoķ çoķ cefālar ķılmışuz
(4)

İllā key ķatı büküldüñ ey buba
Bize duǾā eylegil luŧf ı Ǿaŧā
(5)

YaǾķūb anlaruñ sözini diñledi
DuǾā itdi anları esirgedi

(6)

YaǾķūb iyder ey oġullar durıñız
Tedārik görüp cümle Mıśr’a varıñız
(7)

Varup görenler metĥ iderler sulŧānını
Siz de varuñ oġullar görüñ anı
(8)

Varuban benden aña idüñ selām
Belki size ĥürmet ider ol hümām
(9)

Didiler yalın ayaķ başı ķabaķ
Biz fakįriz geydigimüz heb Ǿabā

(10)

Belki bizim yüzümüze baķmaya
Hįç ādem geldi diyü ķayırmaya
(11)

Aña varan dürlü donıla varur
Altun aķça virüben buġday alur
(12)

YaǾķūb eydir diñle oġullar beni
Ögdiler ġāyet kerįmimiş anı
(13)

Kerįm olan kişi azı çoķ bile
Yine aña dürlü Ǿaŧālar ķıla

[73a]

(1)

Rāżį olup gitdiler oġlanları
İbn Yāmin ķaldı Yūsuf’uñ biri
(2)

YaǾķūb anlara duǾālar eyledi
Yörüñ imdi Tañrı yardımdır didi
(3)

Gitdi bunlar ķamusı Mıśr’a varur
Diñle imdi Yūsuf’ı niçe ķılur
(4)

Yūsuf anda bir iş eylemiş idi
Ŧaşrada bir ķaç ķapu yapmış idi
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(5)

Ķapucılar ķodı anda duralar
Varuban Yūsuf’a ħaber vireler
(6)

Beklemege ķodı Yūsuf anları
Geldi bir gün YaǾķūb’uñ oġulları
(7)

Ķapucı śordı anlara ķandan gelürsiz
Ne kişilersiz yā neye geldiñiz

(8)

Bunlar iyder bil bizi KenǾān’dan gelüriz
Ger śorarsan YaǾķūb oġullarıyuz
(9)

Enbiyādır diñle bizim aślımuz
Buġday almaķ dilerüz her birimüz
(10)

Ķapucı mektūba yazdı bunları
Yūśuf’a Ǿarż eyledi hem anları

(11)

Didi ey sulŧānım imdi ŧapuña
Bir bölük ŧāǿife geldi ķapuña
(12)

Śordım anlaruñ yiri KenǾān imiş
Babaları YaǾķūb-ı aĥzān-nımış

(13)

Yüzleri gökçek dilleri faśiĥ durur
Boylar’uzun kendiler śāliĥ durur
[73b]

(1)

Çünki Yūsuf oķudı bu mektūbı
Aġladı yaşın yaşın bildi anı

(2)

Getürüñ dir getürüp indirdiler
Yūsuf’uñ sarāyına ķondırdılar

(3)

Öñlerine tiz ŧaǾām getürdiler
Dürlü ħonlar anlara yetürdiler
(4)

Hem döşediler eyü döşekleri
Şöyle zįnet eylediler köşkleri

(5)

Daħı şerbet getürdiler ey cān
İçdiler anlar ķamu pįr ü cüvān

(6)

Yūsuf anda bunları diñler idi
Birbirile bunlar söyler idi
(7)

Ne ħoş aġırladı bu sulŧān bizi
Māl śanur Ǿaceb yükümüzi

(8)

ŞemǾūn iyder babamuz aġırladı
Anuñ içün bize ĥürmet eyledi

(9)

Birisi iyder bize raĥm eyledi
Gördi faķįrleriz bizi esirgedi

(10)

Her biri bir dürlü söz söyler idi
Yūsuf anlaruñ sözin diñler idi
(11)

Yūsuf anda oġlına emr eyledi
Bunları sen aħşām aġırla didi
(12)

Durdı Yūsuf oġlu geydi donları
Daħı dil-bendin hem ķaftānları
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(13)

Dürlü niǾmet ĥāžır itdi bunlara
Aħşām iletüp yedirdi anlara
[74a]

(1)

Şol ķadar ħonlar yedirdi ol daħı
Hem daħı şerbet içirdi ey aħį
(2)

Bunları üç güne dek aġırladı
Dürlü dürlü ħonlar ile doyladı

(3)

Durdı bir gün Yūsuf anlara varur
Yüzin örtdi bunlara selām verür
(4)

Çünki anlar da Yūsuf’ı gördiler
Aldılar selāmın örü durdılar
(5)

Śordı Yūsuf bunlaruñ ĥāllerini
Aślını ve neslini illerini

(6)

Onıñız da didi bir śoydan mısız
Ayrı mısız yoķsa bir köyden misiz
(7)

Didiler kim sulŧānım siz biliñüz
Ķardaşız biz cümlemüz birdir atamuz

(8)

Atamuz YaǾķūb’dır yerimüz KenǾān
Dedemüz İbrāhįm Ħalįl’dir bil ey cān
(9)

Sulŧānım biz on ikidük cümlemüz
Babamıla evde ķaldı birimüz
(10)

Bir daħı var idi kardaşımuz Ǿazįz
Anı artuķ sever idi atamuz
(11)

Körpe ķardaş idi ol Yūsuf adı
Bir gün anı doymaduķ bir ķurd yedi

(12)

Ol gidelden atamuz hįç gülmedi
Bizim ilen eglenüben ķalmadı
(13)

Yūsuf iyder ne Ǿaceb söylediñiz
Atañızdan sizden siz ħilāf itdiñiz
[74b]

(1)

Biliñiz peyġamber olsa bir kişi
Berāber ola yanında her kişi

(2)

Birini birinden artuķ seve ol
Peyġamber olana bu iş lāǿıķ degil

(3)

Bunlar iyder Yūsuf’a ey sulŧānım
Göreyidük yüzini bir kez anuñ

(4)

Māl u mülküñi aña vire idüñ
Tācıñı taħtuñı cümle vireydüñ
(5)

Çünki bunlardan bunı Yūsuf diñledi
Duymadı anlar uġrın uġrın aġladı
(6)

Didi imdi ey yigitler gelüñiz
Getürüñ aķçayı buġday aluñuz
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(7)

Ķaplarını getürür çünkim olar
Buġday anbārını ķulları açar

(8)

Yūsuf anlara eyü buġday verür
Cümlesinüñ ķaplarını doldurur

(9)

İllā bunlar duymadan Yūsuf yine
Aķçaların ķodı çuvāllarına

(10)

Yūsuf anda bunlarla vidāǾ eyledi
Babañıza benden çoķ selām eyle didi
(11)

Dilerim ki yine baña gelesiz
İbn Yāmin daħı bile alasız
(12)

Yine size eyü buġdaylar verem
Şād idüben şenlikile gönderem

(13)

Yūsuf’a selāmlayup gitdi bular
Diñle imdi yolda n’itdi bular
[75a]

(1)

Yolda bular her köye uġradılar
Ħalķ çıķup bunları ŧoyladılar

(2)

Zįrā Yūsuf’uñ ķoķusı bunlara
Segirdüp gider idi yollara
(3)

Gitdi bunlar geldiler evlerine
Geldiler heb cümle babalarına

(4)

Çün babalar-ıla bunlar bulışır
Geldi bir bir anuñ ile görişür

(5)

Ol da bunları ķamu aġırladı
Ĥāliñiz nice oġullarım didi
(6)

Çünki YaǾķūb bunlarıla görişür
Güldi bu kez dişinüñ nūr ı şavķ urur
(7)

Didiler baba ne ĥikmet gülesin
Luŧf idüben bize ħaber veresin
(8)

Didi sizüñle görüşdim ey civān
Baña Yūsuf ķoķusı geldi hemān

(9)

Duydım ol ķoķuyı sevindi cānım
Ey oġullar güldügim budır benim
(10)

YaǾķūb iyder ol Mıśır sulŧānınuñ
Ĥālini diyüñ dįninüñ įmānınuñ
(11)

Sizün ile nice Ǿamel itdi ol
Size buġday verdi mi nice itdi ol
(12)

Didiler bir ulu pādişāhdurur
Gökden indi śanasın bir māhdurur
(13)

Hem daħı cömerd-durur ol muĥterem
Ĥüsn-i ħulķ issi hem śāĥib-kerem
[75b]

(1)

Hem daħı baba selām itdi saña
Sen de ħayır duǾā idesin aña
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(2)

Zįrā ol muĥkem bize ıśmarladı
Beni duǾādan unutmasun didi
(3)

Adıñı añduķca aġlarıdı ol
Bizi söyledir daħı diñlerdi ol

(4)

Daħı bizden İbn Yāmin istedi
Getürüñ anı daħı görem didi
(5)

Getüresiz çünki anı da görem
Size yine eyü buġdaylar virem

(6)

Zįrā buba bizi utandırdı ol
Dürlü dürlü niǾmete ķandırdı ol
(7)

Gelür idi bize buluşur idi
Oturup bizimle söyleşür idi
(8)

YaǾķūb anı işidüp āh eyledi
Gözi yaşı dola geldi aġladı
(9)

Didi oġullar Ǿaceb söylediñiz
Bilme misiz bundan evvel n’itdiñiz

(10)

Yūsuf’ımı aluban çün gitdiñiz
Ķurt yedi diyü yabana atdıñız

(11)

Bunı daħı aluban gidesiz
Baña yine bir yeñi dert idesiz
(12)

Ķuzularım bu dileg’itmeñ baña
Yūsuf’ım derdi yiter her dem baña
(13)

Didiler ĥaķdır sözin biz itmişiz
Bilüriz saña cefālar ķılmışız
[76a]

(1)

Didiler baba bu kez and içelim
Żarār itmeyüp anı getürelüm
(2)

YaǾķūb iyder hele döñüñ yöñüñiz
Görelim ne aldıñız n’eylediñiz

(3)

Çünki açup dökdiler çuvālların
Çūvāl içinde çıķar aķçaları
(4)

Aķçaların görüben sevindiler
Baba gör bu kerįmi bize didiler

(5)

Gör anuñ cömerdlügini n’eylemiş
Aķçalarımızı yine çuvāla ķomış

(6)

Dürlü dürlü bize eylük itdi ol
İbn Yāmin gele diyü itdi ol

(7)

Çünki bu eylüklerini göresin
İbn Yāmin’i bile göndüresin

(8)

Yordı YaǾķūb bu işi sākin olur
Dınmadı oġlunı bile göndürür
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(9)

Didi çünki śaġluġıla varasız
Sulŧāna selāmımı irgüresiz
(10)

Çünki size böyle eylik ider ol
Bilesiz ol eylügi baña ider ol
(11)

Ey oġullar yine diñlen bu sözi
Kim yavuzdan śaķınuram ben sizi
(12)

İkişerce her ķapudan giresiz
Śoñra bir yere iki iki gidesiz
(13)

Ķorķarım ki size yavuz göz ire
Cümle işüñizi Allāh oñara
[76b]

(1)

Virdi destūr YaǾķūb anlar gitdiler
Varuban Mıśır şehrine irdiler
(2)

Her ķapudan girdi ķardaş ikişer
İbni Yāmin yalañız ķalup şaşar

(3)

Ķapudan girdi yalañız durmaz gider
Her kime uġrarsa yolı śorar

(4)

Dir ki sulŧānuñ sarāyı ķandadır
Bunda ķardaşlarım vardır andadır
(5)

Kimse bilmezdi dilini anuñ
Zįrā Ǿİmrān dilidi dili anuñ

(6)

Söyler ol bu ħalķ baķışur yüzine
Yine pişmā[n] olur ol söyledügine

(7)

İbni Yāmin bilmez idi ħalķ dilin
Anlar daħı bilmezler idi bunuñ dilin

(8)

Aġlar iyder yolu azdım n’ideyim
Ķardaşlarım diyü ķanda gideyim

(9)

Söylerim hįç kimse bilmez dilimi
Yā İlāhį sen bilürsin ben ġarįbüñ ĥālini

(10)

Ben ġarįb oldım meded eyle baña
Muntažır oldı bu gözim dört yaña
(11)

Yolı bilmez aġlayuban ol durur
Ĥaķķ TaǾālā Cebrāǿil’e ol dem buyurur
(12)

İn Yūsuf’a tiz selām eyle didi
Ķardaşı geldügini söyle didi
(13)

İndi Cebrāǿil Yūsuf’a verdi selām
Dir oturma dur yerinden ey hümām
[77a]

(1)

İbn Yāmin ķardaşın geldi şehre
Ķaldı KenǾān ķayusında āvāre
(2)

Ķanda gider yolını bilemedi
Dilin bilür bir kişi śoramadı

(3)

Faķįr donın gey egniñe başıña
Bunda durma ķarşu var ķardaşıña
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(4)

Durdı Yūsuf çıķarup donlarını
ǾAbā geydi ķodı ķaftānlarını
(5)

Bir deveye bindi yüzin örtdi ol
Ķardaşını isteyüben gitdi ol

(6)

Dir idi ķanda bulam ķardaşımı
Bu yalañız başımuñ ol eşimi

(7)

Naśįb ola yüzini görem mi ki
Yüze yüz ķarşusına duram mı ki

(8)

Arayı KenǾān ķapusına varur
Ķardaşını gördi durur

(9)

Ķarşudan Yūsuf varur selām verür
İbn Yāmin durdı selāmın alur
(10)

Ǿİmrānca Yūsuf śordı aña
Nereden geldüñ yigit söyle baña
(11)

Ķanda gidersin gelişin nereden
Kimüñ oġlusın daħı aśluñ neden
(12)

İbn Yāmin diñledi Yūsuf sözin
Söyledi Yūsuf’a ol dem heb rāzın
(13)

Didi yigit bil beni KenǾāniyem
YaǾķūb atamdır küçük oġlu benem
[77b]

(1)

Daħı ķardaşlarım vardır bil ey cān
Benden öñdin ilerü gitdi olar
(2)

Bubamuz bir ķapudan girmen didi
Anıñçün ayrılup ķaldım didi
(3)

Sulŧānuñ ķaśrına varsalar gerek
Varup andan buġday alsalar gerek
(4)

Luŧf idüp ķaśrı baña gösteresen
Yine andan śoñra işiñe varasen
(5)

İbn Yāmin dir Yūsuf’a yā yigit
Ǿİmrān dilin nice bildüñ baña iyt
(6)

Yūsuf eydir KenǾān’ı ben görmişem
Anda ögrendim bir ķaç gün durmışam
(7)

Yūsuf ol dem bilezügin çıķarur
İbn Yāmin’e anı śunı verür

(8)

İbn Yāmin iyder n’eylerim bunı
Güldi Yūsuf işidicek anı
(9)

İbn Yāmin zįr’anı bilmez idi
Yūsuf aña ķolayını söyledi
(10)

Armaġanım ola saña dir yigit
İbn Yāmin ķolına daķdı becit
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(11)

Śırca śanur gördügince ol anı
Yūsuf aldı gitdi İbn Yāmin’i
(12)

Yūsuf anuñla sarāya vardılar
Ķardaşları durur anda gördiler
(13)

Yūsuf iyder ķardaşuñ şunlar mıdır
İbn Yāmin didi ki bunlardurur

[78a]

(1)

İbn Yāmin Yūsuf’a’ydir şöyle bil
Senden ayrılmaķ dilemez bu dil
(2)

Yūsuf iyder niçe ayrılmayasın
Bir efendinüñ ben ķuluyam bilesin
(3)

Ben anuñ destūrıla gelmişem
Bu ķadarca seniñile olmışam

(4)

İbni Yāmin Yūsuf’a duǾā ider
Gitdi Yūsuf ķaldı ol diñle n’ider

(5)

Durdı andan vardı ķardaşlarına
Şenlik irdi İbni Yāmin cānına
(6)

Gördi bunlar İbni Yāmin şādumān
Didiler neye şen olduñ ey cān
(7)

Yūsuf ölenden beri şād olmaduñ
Ġamgin idüñ aślā bir gün gülmedüñ

(8)

Neye şād olduñ bigün vergil ħaber
Neye irdüñ yā ne gördüñ muǾteber
(9)

İbni Yāmin didi ey ķardaşlarım
Bir yigit geldi benim dutdı elim

(10)

Size dek geldi benimle ol cüvān
Baña bilezügini verdi hemān
(11)

Anı gördim gitdi Ǿaķlım ŧaġılur
Geldi Ǿaķlım işbu göñlim şād olur
(12)

Didiler ķanı görelim biz anı
Neye verdi saña bilezügini
(13)

İbni Yāmin çün ķolından çıķarur
Yehūdā aldı anı ķolına urur
[78b]

(1)

Sırça ancaķ bu bilezük didi
Yeñi ile ķolını örte ķodı
(2)

Śoñra açmış ķolını ey cān
Yine İbni Yāmin ķolına varmış hemān
(3)

Daħı ŞemǾūn her birisi aldılar
ŦamǾa idüp ķollarına urdılar

(4)

Durmadı hįçbirinüñ ķolında ol
Yine śāĥibi ķolına vardı ol
(5)

Bildiler kim kimse durmaz anı
Didiler kim saña vermiş ol ġanį
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(6)

Bir sarāy yapdı Yūsuf śanǾat ile
Doldurur anuñ için zįnet ile

(7)

Yazdı aña cümle kendi ĥālini
Atasıla kendünüñ aĥvālini
(8)

Atasından anı ayırduķların
Söyledükce silleler urduķların
(9)

ŞemǾūn eline bıçaġın alduġı
Öldüreyim diyüben geldügini

(10)

Bir eliyle saçını yapışduġın
Keseyin başıñı diyüp dutduġın
(11)

Rūbįl’e varuban śıġınduġın
Ol da Yūsuf’ı yere vurdugın
(12)

Boġazına ib ŧaķup yeddüklerin
Yā yüzini yerlere depdüklerin

(13)

Yazdı bunı dįvāra naķş eyledi
Bunları sarāya iletüñ didi
[79a]

(1)

İletdiler cümlesi girüp oturur
Baķdı Rūbil bu yazıları görür
(2)

Rūbil oķumışdı bildi anı
Beñzi bozarup daġıldı ķanı
(3)

Döndi ķardaşları iyder aña
Ol yazı nedir ya ne geldi saña

(4)

Didi bizim itdügümüz işleri
Yūsuf’uñ başına gelen güçleri
(5)

N’eyledükse hep yazılmış burada
Kim bile biz niçe olavuz bu arada
(6)

İşidüben cümle melūl oldılar
Ġam dutdı bunları ķayġu ile doldılar

(7)

Her biri söyleyemez dilleri şaşar
Nice olavuz diyüben Ǿaķlı ķaçar
(8)

Aġlamaķ oldı olaruñ işi
Yemediler öñlerindeki onlar aşı
(9)

Yemediler Yūsuf śordı anlara
Didi niçün sunmadıñız ħonlara
(10)

Didiler kim bir küçük ķardaşımuz
Ķurd yedi idi bizim ol eşimüz

(11)

Bu yazılar hemān anuñ ĥālidir
ǾAķlımuz şaşdı anıñçün delidir
(12)

Yūsuf emr eyledi yine çün bunları
Bir sarāya iletüñ dir anları
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(13)

Bir eve daħı varup oturdılar
Öñlerine yine ħonlar getürdiler

(14)

İkişer ikişer olup yediler
Burada hįç Yūsuf’ı añmadılar
[79b]

(1)

Anlara altı śofra gelmiş idi
İki ķardaş bir śofraya oturmış idi

(2)

İbni Yāmin ķaldı anda yalañız
Aġlarıdı yaşıla ŧoldı gözi

(3)

Yūsuf ol dem geldi aña söyledi
Neye aġlarsın ŧaǾām yegil didi
(4)

İbni Yāmin didi benim ķardaşım
Bile olsa ben de şimdi yirdim aşım

(5)

Yūsuf anda çün bulara söyledi
Bunuñ ile ben bile yiyem didi
(6)

Didiler ķamusı anda pes n’ola
Bile yese cümlemüze faħr ola

(7)

Didi Yūsuf ħalķ içinde yimezem
Dur gidelim ben seni aç ķomazam

(8)

Yūsuf kendi sarāyına getürdi anı
Ħon getürdiler yimedi hįç ħonı

(9)

Yūsuf’a yalvardı kim ey sulŧānım
Kim yanuñda bir dilegim var benim
(10)

Ol sarāya beni iletseñ yine
Varuban ol śūreti görsem yine
(11)

Yūsuf’uñ bir oġlu var idi ey cān
Adı Mįşām idi bilgil hemān

(12)

Yūsuf aña didi dur var ey oġul
Şol sarāyda ki yigidle var otur

(13)

Didi oġlu nemdir ol babam benim
Didi Ǿammuñdir ol oġul bil senüñ
[80a]

(1)

Durdı Meşām vardı anuñ ķatına
Śanasın bing cān irişdi cānına
(2)

Bir yazıya baķup bir aña baķarıdı
İkisi de birbirine beñzer idi

(3)

Śordı aña kimüñ aślısun didi
Ol da Ǿemmi Yūsuf oġluyım didi

(4)

Çün işitdi İbni Yāmin aġladı
Ben senüñ nice Ǿammuñam didi
(5)

Didi bubam ķardaşuñdurur senüñ
Āh Yūsuf didügüñ eşüñdir senüñ

(6)

Çün işitdi yeñemedi kendüzin
ǾAķlı gitdi yere urdı ol özin
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(7)

Zāri zārį aġlayup āh eyledi
Ķandadır yā ķardaşım Yūsuf didi
(8)

N’ola beni aña ķavuşdurayduñ
Ĥasretime beni ulaşdurayduñ

(9)

Mişām iyder hele ben bir varayım
Ne buyurur babımı bir göreyim
(10)

Vardı babasına didi söyledim
Didügin aña iǾlām eyledim
(11)

ǾAķlı gitdi işidicek seni
ǾAķlı geldi didi yā şimdi ķanı
(12)

Ķatı ĥasret buluşmaķ ister ol saña
Ne buyurursın ne diyeyim ben aña

(13)

Yūsuf iyder var getür bunda eve
Kimse görmesün anı tįzce eve

[80b]

(1)

Mişām vardı pes sarāya getürür
Yūsuf anı gördi pes ķarşu varur
(2)

İbni Yāmin gördi Yūsuf ķarşıda
Āh idüp düşdi yere ey dede
(3)

Çünki Yūsuf vardı anuñ yanına
Gül śuyı śaçdı yapışdı destine
(4)

Açdı gözin Ǿaķlı başına gelür
Durı geldi Yūsuf’uñ elin alur

(5)

Ķuçuşup aġlaşdı ikisi bile
Anlaruñ źevķini anda kim bile

(6)

Ĥasret olan ayrıluķdan aġlaşur
Buluşanlar şādılukdan aġlaşur
(7)

Aġlaşuban śoñra yine güldiler
İki ĥasret birbirini buldılar

(8)

İllā Yūsuf derdi babasıyıdı
Ey gözim nūrı babam nice didi
(9)

İbni Yāmin didi ey ķardaş baña
Ne śorarsın anı ne diyem ben saña
(10)

Sen gidelden beri aġlar gülmedi
Kimse anuñ ĥālini hįç bilmedi

(11)

İki gözler görmez oldı oturur
Ĥasretüñden dün i gün zāri ķılur
(12)

Uyur iken iñler Yūsuf diyü
Uyanıcak hem aġlar Yūsuf diyü
(13)

Gözleri aġarup büküldi beli
Key żaǾįf olmışdır şimdi ĥāli
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[81a]

(1)

Yūsuf diyü dün i güni iñler
Yir ü gökler anuñla iñler
(2)

Ayrıluķdan daġ ŧaşlar iñler
Fürķatile baġr ı başlar iñler

(3)

Yüregi büryān olanlar iñler
İñler āh n’ideyim dir iñler
(4)

Ĥasretile gözi yaşlular iñler
Gözleri giryān olanlar iñler

(5)

Dün i gün ĥayrān olanlar iñler
İñler āh n’ideyim dir iñler
(6)

Ayruluķdan baġrı yanmış iñler
Sevdüginden ayru düşen iñler
(7)

Ĥasret olup Ǿaķlı şaşan iñler
İñler āh n’ideyim dir iñler
(8)

İñiler ħasta ve śaġlar iñler
İñiler taħtında sulŧān iñler
(9)

İñiler yerile gökler iñiler
İñiler āh n’ideyim dir iñiler
(10)

İñiler dünyāya gelen iñiler
Bu fenāda bir gün ölen iñiler
(11)

Görür bu dünyāyı yalan iñiler
İñiler āh n’ideyim dir iñiler
(12)

İñiler YaǾķūb KenǾān iñiler
İñiler Yūsuf sulŧān iñiler
[81b]

(1)

İñiler gördügi zindān iñiler
İñiler derdile yanan iñiler

(2)

Evde ķız ķardaşı Gülsüm’iñiler
Uyumaz her dün ü gün iñler

(3)

Sesin sesine ulaşdurur iñler
İñler āh n’ideyim dir iñler

(4)

İñler ġarįb fürķatden iñler
İşiden yaķın ıraķdan iñler
(5)

Ħvāce İbrāhim daħı iñler
Dün ü gün vaŧanın añup iñler
(6)

İñler bu göñül çoķdan iñler
İñler āh n’ideyim dir iñler
(7)

Ne śorarsın dir ķardaş bunları
Gice gündiz dinmez oldı ünleri
(8)

Sen gidelden beri hįç gülmediler
Zįrā n’olduġın anlar bilmediler
(9)

Didi ķız ķarındaşım miskįn dįne
İñler mi derdile yana yana
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(10)

İbn Yāmin didi śormaġıl anı
Sen gidelden beri diñmedi üni
(11)

Yimek içmek yimeyüp aġlar ol
Beñzi śoldı hemān seni ister ol
(12)

Yolcı gelse arķurı varur śorar
Gördüñiz mi Yūsuf’ı diyü śorar
(13)

Sen gidelden beri geydigi pālās
Gülmedi hįç her gün işi yas

[82a]

(1)

ÇünkiYūsuf işidir bu sözleri
Ŧola geldi acı yaşla gözleri
(2)

Dir n’olaydı anadan ŧoġmayaydım
Bubamuñ derdini işitmeyeydim

(3)

Sevdigimden beni ayırdı felek
Gör baña ne cefālar ķıldı felek
(4)

Dün ü gün āhıla zār oldı işim
Gözlerim nūrını çoķ gördüñ felek
(5)

Nice servi dalınuñ bükdi belin
Yir ķayaların sürüp ķopardı felek
(6)

Nice sulŧānları taħtından ayırup
Nicelerüñ defterin dürdi felek
(7)

Ayrılık bir yañadan bir de ķur[b]et firķati
Āh n’ideyim ķaddimi dal idüp bükdi felek
(8)

Bunı diyüp çün Yūsuf zārį ķılur
Yā İlāhį diyüp aġlar yalvarur
(9)

Luŧf u iĥsān eylegil ben yetime
Yine ulaşdır beni ĥasretime
(10)

Yūsuf anda ĥażrete ķıldı duǾā
Ĥaķķ TaǾālā ĥācetin ķıldı revā
(11)

Ölmeden birbirini bulalar
YaǾķūb oġlu ķız ile geleler
(12)

Śordı Yūsuf yine İbn Yāmin’e
Ħatunuñ var mı didi aña yine
[82b]

(1)

Didi vardır ħatunım yüzi śulu
Ĥüsn ü ħulķ issi daħı eyü ħūlu
(2)

Hem üç oġlum doġdı andan civān
Biri Yūsuf biri Ķurd biri Ķan
(3)

Yūsuf iyder bu nice addır digil
Neye ad verdin buları söylegil
(4)

İbn Yāmin didi ķardaş bil seni
Çün babamdan aldılar diñle beni
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(5)

Oynamaġa diyüben getürdiler
Bilmeyüz seni nereye i{t}letdiler

(6)

Eve gelüp cümlesi itdi fiġān
Gömlegini eylemişler ķara ķan
(7)

Geldiler çün aġlaşurlar zār i zār
Ķurda yidirdük Yūsuf’ı dir olar

(8)

Çünki olardan işitdük bunı biz
Heb inanduķ öyle śanduķ cümlemüz

(9)

Ķurd didükce yidigin fikr iderem
Ķan didükce gömlegi źikr iderem

(10)

Yūsuf direm ĥażretüñ añarıdım
Bu üçile göñlimi egleridim

(11)

Bunı Yūsuf işidir şükür ķılur
Ne didükleri daħı şimdi bilür
(12)

Söyledi Yūsuf pes İbn Yāmin’e
Varġıl anda yine ķardaşlarına
(13)

İbn Yāmin didi niçe ayrılam
Ķırķ yıl ayruyam gücile bulışam
[83a]

(1)

Yūsuf iyder dileriseñ durasın
Bir iş idem bunlara sen göresin

(2)

Yine bunlara eyü buġday virem
Kileyi senüñ çuvāluña ķoyam

(3)

Siz gidicek kileyi yoķlayalar
Varuban senüñ yükinde bulalar
(4)

Uġru diyü seni alı ķoyayım
Anları sensiz eve göndüreyim

(5)

İbn Yāmin rāżį oldı çün durur
Yine ķardaşları yanına varur
(6)

Gördiler kim İbni Yāmin şādumān
Didiler kim sen ne gördüñ yā civān
(7)

Yūsuf ölenden beri hįç gülmedüñ
Böyle şād sen yanımıza gelmedüñ

(8)

İbn Yāmin didi ger göresiz
Gördügimi cümle ĥayrān olasız
(9)

Anı gördim ĥācetim oldı revā
Cümle derdime benim oldı devā
(10)

Bu sözin hįç maǾnısın bilmediler
Ne didüginden ħaber almadılar
(11)

İbn Yāmin şen oluban oturup
Geldi Yūsuf yine yüzin örtinüp
(12)

Pādişāhlar yüzin örterdi ol zamān
Gördiler Yūsuf’ı durdılar hemān
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(13)

Geldi Yūsuf anlarıla oturur
Öñlerine yine ŧaǾām getürür
[83b]

(1)

Çün olara altı sinį getürür
İki ķardaş bir siniye oturur
(2)

İbn Yāmin’e daħı bir sįnį gelür
Vardı Yūsuf anuñ ile oturur
(3)

Nice günler anlar anda oldılar
İki ķardaş bir yere oturdılar

(4)

Gice gündüz bir yerde oldılar
İkişer ķardaş bir döşege girdiler
(5)

İbn Yāmin ile Yūsuf oturur
Gice sarāyında bile yaturur

(6)

Bunı ķardaşları źem eylediler
Bu ķuma oġlu diyü söylediler
(7)

Eve varıcak o bize faħr ide
Sulŧān ile ben bile yedim diye

(8)

Yine Yūsuf bunlara buġday verüp
Cümlesinüñ çuvālını doldurup

(9)

Duymadan anlar çün Yūsuf yine
Kileyi buġday içine ķoydurur
(10)

İbn Yāmin çūvālın śoñra ölçdürür
Soñra kileyi buġday ile ķoydurur
(11)

Her biri ġāfil çuvālını diker
Bunlar ol kileyi çuvāla śoķar
(12)

Çün bular yüklerini yükletdiler
Yūsuf’a çoķ çoķ duǾālar itdiler
(13)

Yūsuf ile cümlesi vidāǾlaşur
İbn Yāmin de bile esenleşür
[84a]

(1)

Göcdiler bir gün bir gice gitdiler
Baśrā’da bir köye çün yetdiler

(2)

Beş yüz atlu artlarından irdiler
Ħışm idüben bunları döndirdiler

(3)

Didiler siz bunca eylük göresiz
Yine sulŧānuñ kilesini alasız

(4)

Didiler kim biz kileyi almadı(u)k
Biz kile uġrulamaġa gelmedik
(5)

Śuĥfı İbrāhįm ĥaķķı çün bilmeyüz
Aślımuz Nebį uġrılıķ ķılmayuz
(6)

Gel berü imdi araġıl yükimüz
Bulunursa ķul olalım onımuz
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(7)

Uġrı māl śāĥibine bir yıl ķul ola
Bulınursa biz onumuz ķul ola

(8)

Zįrā śuĥfuñ ĥükmi ol vaķt öyle idi
Uġrı māl śaĥibine bir yıl ķul idi
(9)

Böyle Ǿahd idüp yüklerini yıķdılar
Heb çuvāllarını bir bir dökdiler
(10)

Evvel aradılar olaruñ yüklerini
Śoñraya ķoydılar İbn Yāmin yüklerini
(11)

Śoñra anuñ yükine pes geldiler
Açup anı kileyi anda buldılar

(12)

Döndürüben bunları getürdiler
Yūsuf’uñ ķarşusına yetürdiler
(13)

Yūsuf iyder anlara böyle mi olur
Eylük idene yavuzluķ mı olur

[84b]

(1)

Bunca eylüklerimi çün göresiz
Yine altun kile mi uġurlayasız

(2)

Bir zamān dınmayup durdılar
Utanaraķ başların ķaldırdılar

(3)

Didiler biz deyiliz kile alan
Aramuzda işbudır uġrı olan

(4)

Kile çıķan bil bunuñ yükidir
Biz bilüriz bunuñ aślı uġrıdır

(5)

Yūsuf adlu bir ķardaşı var idi
Ne bulursa ol da uġurlar idi
(6)

Uġrulıķ yalancılukdı oyını
İşde bu da dutdı anuñ ħūyını
(7)

Bize ķardaş śanma sulŧānım bunı
Źeyd içün Ǿumre itme ħiŧābını

(8)

Yūsuf anlaruñ sözine dınmadı
ǾAyıbların yüzlerine urmadı

(9)

Döndi Yūsuf yine śordı bunlara
Baña diñ 63 Yūsuf ne uġurladılar
(10)

Diñle imdi Yūsuf’uñ uġurlıġın
İydiverem saña anuñ n’idigin
(11)

ŦaǾām yirken birazın alur idi
Çıķarur faķįrlere virür idi
(12)

Yanlarında bir pūt evi var idi
Pūtı varup yabana atar idi
(13)

Bir dilenci geldi bir gün ķapuya
Kimse duymadan yumurta verdi aña
63

Metnin aslında “diyüñ” şeklinde yazılmıştır.

Turkish Studies

International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic

Volume 2/4 Fall 2007

Nahîfî’nin Yūsuf u Zelįhā Mesnevîsi

[85a]

(1)

Yūsuf’uñ uġurluġı işbu idi
Yūsuf’a bunları bir bir didi
(2)

Yūsuf anlaruñ sözini diñledi
Śabr ķıldı anlara hįç dınmadı

(3)

Yūsuf iyder varıñız siz yolıñıza
Uġrı dutdugımuz yeter bize

(4)

Bize bir yıl ķulluķ eyleye dura
Yıl olıcak ol daħı size vara

(5)

Döndi bunlar yine aña yalvarur
Aġlaşuban cümlesi zāri ķılur

(6)

Bubamuz bunı ķatı sever idi
Hemān Yūsuf yerine dutarıdı

(7)

Yūsuf içün nice yıldır aġlar ol
Bu ķalıcak yine helāk olur ol
(8)

Babamuz żaǾifligin esirgegil
İşde bildüñ aña ĥürmet eylegil
(9)

Yūsuf iyder siz ĥürmet itmişsiñiz
Bir oġlunı yabana atmışsıñız

(10)

Didiler żāǾįfdurur bunuñ teni
Birimüz ĥabs eylegil ķoyuver anı

(11)

Yūsuf iyder śuç bu itdi n’ideyim
ŞerǾį degil biriñiz ĥabs ideyim

(12)

İbn Yāmin’i olara vermedi
Yūsuf anı hįç yanından ayırmadı
(13)

Varuñ iliñüze siz durman didi
Bunda yine duruban gelmeñ didi
[85b]

(1)

Çün cevāfį kesdi Yūsuf şaşdılar
Ŧaşra bir bir çıķuban danışdılar
(2)

Nicedelim diyüben söyleşdiler
Yehūdā söyler olar diñlediler

(3)

Didi durun cümle oķ yay alalım
Bunlar ile ĥarb u ķıtāl idelim
(4)

Bunlaruñ heb cümlesini ķıralım
Ķardaşımuz ķurtarup çıķaralım
(5)

Ŧoķuzuñız ŧoķuz çārşūya varuñ
Pādişāhı siz baña başķa verüñ

(6)

Kimümüz ĥayķırup itsün śayĥalar
Kimümüz ķırsun kimümüz naǾralar

(7)

Bir ŧaşıla cümle şehri yıķaram
Umarım ki ķardaşımı çıķaram
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(8)

Zįrā bunlarda şu ķuvvet var idi
Debse idi ĥiśārı yıķar idi
(9)

Biri bing baŧmān ŧaşı atar idi
Biri anı ķavrayup dutar idi
(10)

NaǾra urup ĥayķırsa eger
Heb işidenler olurdı ser-te-ser
(11)

Giyeceginden ŧaşra çıķar ķılları
Her ķıluñ dibinde aķar ķanları
(12)

Yüklü ħatunlar işitse ünini
Ķorķusından bıraķarlardı yükini
(13)

Daħı ķuşlar cümle ĥayvānlar i cān
Bıraġarlardı ķorķudan ĥamlin hemān
[86a]

(1)

Didiler sulŧāna yine varalım
Hele bir daħı varalım görelim
(2)

Yūsuf anlaruñ ġażabını görür
Küçük oġlu Efrām’a buyurur

(3)

Didi oġul bunlara tįz var iriş
Arķaların śıġa anuñla göriş

(4)

Durdı Efrām anları ķarşuladı
Her birine Ǿizzet ikrām eyledi
(5)

Her birinüñ elin alup görişür
Arķaların śıġayuban irişür

(6)

Geldi bunlar sulŧānuñ ķarşusına
Şöyle sūstluķ irişür ķamusına
(7)

Söylemege sesleri çıķmaz idi
Kimse hįç yüzlerine baķmaz idi
(8)

Dirleridi şu bizi bildi meger
Şol oġlandan irişdi bize żarar

(9)

Bilmedük ol geldi bizi śıġadı
Tekin degil peyġamber aślı idi

(10)

ǾĀdeti idi çünki bunlar ķaķısa
Sükūt olurlar YaǾķūb aślı śıġasa

(11)

YaǾķūb aślı bunda vardır didiler
Bį-mecāl olup ķuruyı ķaldılar

(12)

Gördi Yūsuf bunları örü durur
Śanasın arslan oluban ĥayķırur
(13)

Didi Yūsuf siz bize n’eyleyesiz
NaǾra urup cümle ħalķı ķırasız

[86b]

(1)

Sizde hüner var ise bizde yoķ mıdır
Ayaġıla depdi köşki ditretür
(2)

Zelzele itdi sarāyuñ ķamusın
Şöyle oldı yıķa yazdı yapusın
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(3)

Bir degirmen ŧaşını anlara atar
Yehūdā anı ķarşudan ķavrar dutar
(4)

Ķorķdı bunlar heybetinden Yūsuf’uñ
Ditrediler dehşetinden Yūsuf’uñ
(5)

Ķorķdılar bu bizi öldüre diyü
Uġrı diyü cümlemüz ķıra diyü
(6)

Ne diyecegin bilmeyüp şaşdılar
Biz tamām olduķ diyü ditreşdiler
(7)

Ķurdılar heb Yūsuf bildi bunları
Ħoş tesellā eyledi hem anları

(8)

Didi ĥürmet iderim atañıza
Yoķsa şimdi n’eyleyeydim ben size
(9)

Atañız yüzi śuyına şükr idüñ
Durmañ imdi yanımda varuñ gidüñ

(10)

Yūsuf öyle emr idicek gitdiler
Çıķdılar ŧaşra danışıķ itdiler

(11)

Didiler kim nice idelim biz bunı
Alamayuz bilüñ İbn Yāmin’i
(12)

Yehūdā iyder varuñ imdi siz gidüñ
Atama bir bir bunı ħaber virüñ

(13)

İbn Yāmin ile ŧurayım ben bile
Anı ķoyup gidemezem ben hele
[87a]

(1)

İbn Yāmin kįle aldı diyesiz
N’eyledise atama söyleyesiz
(2)

Bunda ben anuñıla bile duram
Tañrı furśat virür ise çıķaram

(3)

Göçdi ķardaşları andan gitdiler
Vardılar KenǾān iline yetdiler

(4)

Atalarına gelüp irişdiler
Bir bir anuñla ķamu görişdiler

(5)

YaǾķūb anları ķuçup öper idi
Arķaların śıġayup oķşar idi

(6)

Śayarıdı anları bir bir arar
İkiz eksük ķanı[dur] diyü śorar
(7)

Nice oldı heb ĥikāyet itdiler
İbn Yāmin’den şikāyet itdiler
(8)

İbn Yāmin kįle aldı didiler
Geldi ķullar anlar buldı didiler
(9)

Sulŧān anı dutuban ķul eyledi
Bizi şöyle ħor u ĥacįl eyledi
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(10)

YaǾķūb anlaruñ sözini diñledi
Yine beni yaķdıñız dir aġladı

(11)

Yūsuf’a böyle ĥįle eylediñiz
Doġru söylen bunları n’eylediñiz

(12)

Didiler bize inanmazsın anları
İşde yoldaşlarımuz śor anları
(13)

YaǾkūb iyder ne şekil uġurladı
Aldı diyü kim şehādet eyledi
[87b]

(1)

Didiler bi[z] Mıśır’dan göçmiş idik
Gelüben Baśra’ya yetmiş idük

(2)

Pes yüz atlu ardumuzdan yetdiler
Kįleyi anuñ yükinde buldılar

(3)

Anda bizi cümle śuçlu itdiler
Sürüben sulŧān öñin’iletdiler
(4)

Pādişāh bize ķatı ħışm eyledi
Şimdi sizi cümle ķırarım didi

(5)

İllā atañıza ĥürmet iderim
Göreydiñiz şimdi sizi n’ideydim
(6)

Baba saña ķatı ĥürmet ider ol
Aduñ añduķca iñil iñil iñler ol 64

(7)

Aña bir mektūb yazup gönderesin
Mektūb içre çoķ selāmlar idesin
(8)

Neyise heb ĥāliñi bildüresin
Ayrıluķdan şikāyet eyleyesin

(9)

Seni esirgeye ola ki vire
İbn Yāmin’üñi saña göndüre

(10)

İşde bize vermedi alıķodı
Yehūdā daħı anuñla ķaldı didi
(11)

Didi kim Tañrı vere furśat bulam
[Y]ā çıķaram yā yolına cān virem
(12)

YaǾķūb anlaruñ sözin diñler idi
Körpe oġullarım diyüp aġlar idi

(13)

Yā İlāhį dir kime aġlayup yalvarayım
Ķapuñı ķoyup kime ben varayım
[88a]

(1)

Baña dermān eyle sulŧānım meded
Yeñilendi yine efġānım meded
(2)

Niçe bir yanam bu fürķat odına
Başıma yetdi hicrānım meded

(3)

Durmayup artar yüregim yarası
Derdime olmaz mı dermānım meded
64

Hece sayısı fazladır.
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(4)

Günāhım çoķluġına ķılma nažar
Śuçı Ǿafv eyle ġufrānım meded
(5)

Aġlamakdan iki gözim ķalmadı
Vir Yūsuf’ı KenǾān’ım meded

(6)

Yūsuf’ım derdile ben yanar iken
Yine gitdi iki oġlanım meded

(7)

Hem ġarįbem hem firāķa yanaram
Ne Ǿaceb yazıldı divānım meded

(8)

YaǾķūb’uñ bir ayrı evi var idi
Adına beytü’l-ĥazen dirler idi
(9)

Gice gündüz anda oturur idi
Yā İlāhį diyü yalvarur idi

(10)

Gicelerde uyumaz aġlar idi
Yūsuf’uñ gül yüzini gözler idi
(11)

Ĥasret anuñ bükdi belin aġardı gözin
Gel gör imdi derd-i mendüñ ĥālin
(12)

Anuñ āhına melekler aġlaşur
ǾArş u kürsį hem melekler aġlaşur

[88b]

(1)

YaǾķūb aġlar gözinüñ yaşı aķar
İñler feryādı göklere çıķar
(2)

Cümle maħlūķ raĥm iderlerdi aña
Ĥaķķ murādın vire dirlerdi aña

(3)

Çünki YaǾķūb dün i gün zārı ķılur
Ĥaķķ TaǾālā Cebrāǿil’e buyurur

(4)

Didi in YaǾķūb’a selām eylegil
Sırrıla Yūsuf’ı aña söylegil

(5)

İndi ǾAzrāǿil aña verdi selām
Çün selāmın YaǾķūb aldı pes hemān
(6)

Otururken YaǾķūb tįz örü durur
Ķorķu düşdi göñline ilerü varur
(7)

Didi kimin heybetüñden ķorķmışam
Gözim görmez cürǿetüñden ürkmişem
(8)

Didi aña ǾAzrāǿil’em bil beni
Yā Nebį görmege geldim ben seni
(9)

Ĥaķķ TaǾālā bil baña emr eyledi
YaǾķūb’uñ in ĥāŧırın śorġıl didi
(10)

Yūsuf’uñ derdile nedir ĥālüñ
Dün i gün Yūsuf’ı söyler mi dilüñ

(11)

YaǾķūb iyder çoķ zamāndır ben seni
İsteridim Ĥaķķ sevindirdi beni
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(12)

Dileridim seni göreydim ben
Yūsuf’um śıĥĥatin śoraydım ben
(13)

Ol ħudā ĥaķķıña yarattı seni
Seni görmege lāyıķ itdi beni
[89a]

(1)

Seni itdi muśallaŧ ervāĥa
Mevt cāmın śunarsın cümle nāsa
(2)

Baña bildir ĥayātı Yūsuf’umı
Tā biraz defǾ idem nār-ı ĥasretimi
(3)

Śaġ ise yel gibi yolında esem
Ölmiş ise recā elini kesem

(4)

Melekü’l-mevt didi anıñçün
Ki esirger seni fiġānuñ içün

(5)

Daħı Ǿālemde diridir Yūsuf
Dimem ammā ķandadır Yūsuf

(6)

Geldi çün Ǿālem-i şahādete ol
Yalvarup didi Rabb-i Ǿizzete ol
(7)

Dir idi Ǿaceb ol gün ola mı
Yūsuf’ım yine yanıma gele mi

(8)

Derdi-mendim dün i gün iñler iken
Bu göñül derdine [der]mān ola mı

(9)

Gice gündüz ĥasretim derdim Yūsuf
Gele gözümüñ yaşını sile mi
(10)

Bunı didi Tañrı’ya şükr eyledi
Döndi oġlanlarına gör ne didi
(11)

Durmayuban yine Mıśr’a varasız
Benim oġullarımı yoķlayasız
(12)

İbn Yāmin nice oldı göresiz
Daħı Yūsuf’uñ ħaberin śorasız
(13)

Oġulları iyder ey baba ne didüñ
Yūsuf öldi sen anı unutmaduñ
[89b]

(1)

YaǾķūb iyder Tañrı’dan ben dilerem
Yūsuf’umı vire yine umaram
(2)

Rūbįl’e emr eyledi mektūb yaza
Başladı Allāh adıla söze
(3)

Hem daħı sulŧāna eyledi selām
ǾÖmrüñ uzun olsun devletüñ müdām

(4)

Ben bį-çāre derdile yanmış idim
Dünyānuñ ķahrından uśanmış idim
(5)

Ķırķ yıl oldı aġlarıdı gözlerim
Gice gündi[z] Yūsuf idi sözlerim
(6)

Sen benim bu derdimi bilür idin
Yine cānım derdimi yeñiledin
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(7)

Revā mıdır beni böyle aġladasın
Uġrı diyü oġluma bühtān idesin

(8)

Bizim aślımuz uġurluķ ķılmadı
Nebį aślından uġurluķ gelmedi

(9)

Luŧf idüben oġlumı göndüresin
Benim ħayr duǾāma mažhar olasın
(10)

Nice iĥsān eyledüñ bu oġlanlara
Yine ķardaşlarını ver anlara
(11)

Bunları ķoy baña ĥürmet eylegil
Benim bu żaǾįfligim esirgegil
(12)

Seni medĥ eylediler umarıdım
Yūsuf’umı bulıvire dir idim

(13)

Oġlumuñ birin daħı yitüresin
Sen benim bu derdimi arturasın
[90a]

(1)

Böyle idicek beni oda yaķasın
Dünyāñı ve āħretiñi hep yıķasın
(2)

Yazdı Rūbįl ne ki YaǾķūb söyledi
Aldı YaǾķūb mektūbı mühirledi
(3)

Verdi oġlanlarına anı hemān
Göndürür tiz anları Mıśr’a ey cān

(4)

Vardılar Mıśr’uñ içine girdiler
Ol Yehūdā ķardaşını gördiler
(5)

Nedir ĥālüñ diyü aña sordılar
Yine sulŧān nažarına vardılar
(6)

Ŧapu ķılup yire yüzler sürdiler
Ķaldırup baş ķarşusına durdılar
(7)

Çıķardılar ol mühürlü mektūbı
Öpüben öñine ķoydılar anı
(8)

Aldı Yūsuf öpdi başına ķodı
Gözlerine sürdi gör ne didi

(9)

Mektūbı öpüben Ǿizzet itdügim
Atañız ĥürmetidir gözetdügim
(10)

Ulularuñ sözine Ǿizzet gerek
Nebį aślıdır aña ĥürmet gerek
(11)

Aldı mektūbı Yūsuf döndi gider
Vardı oġlanların’işit gör n’ider
(12)

CemǾ idüp oġullarını söyledi
Dedeñiz mektūbını görüng didi
(13)

Bunı didi duramadı aġladı
Cümle oġlanları bile aġladı
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[90b]

(1)

Durdı andan yine anlara varur
Bir mektūb var idi anı getürür
(3)

Yūsuf’ı śatduķları vaķt yazdılar
Mālik’e Yūsuf’la bile vardılar

(4)

Yūsuf Mālik’den anı almışdı
Bunlaruñ gelecegin bilmiş idi
(5)

Ķarındaşları eline virdi anı
Śanduķ içre bulmışam didi anı
(6)

Ǿİmrānį dilidir anı kimse bilemez
Bu yirde anı bir kişi oķuyamaz
(7)

Yehūdā bildi anı pes oķudı
Biraz baķdı Rūbįl eline virdi
(8)

Gördi Rūbil kendiler yazduķları
Yūsuf’ı śatup ĥüccet virdükleri
(9)

Didiler sulŧānım bu dili bilmeyüz
Ne didügin tefekkür ķılmayuz
(10)

Aldı Yūsuf anı bir bir oķudı
Nice śatdılar Yūsuf’ı heb didi
(11)

Uġrıluķ adın aña daķduķların
On ŧoķuz pūla anı śatduķların

(12)

Bāzįrgān inanmayup bunlara
Yūsuf ķulum diyü söyledigin anlara
(13)

Diñledi bunlar bunı inkār ider
Yazmaduķ biz bunı diyü zār ider
(14)

Bir Ǿaceb ŧası var idi Yūsuf’uñ
Çıngladırdı diñle hünerin anuñ
[91a]

(1)

DaǾvāsında böyle inkār idenüñ
Açarıdı Ǿaybını bilgil anuñ

(2)

Bir mįl ile urdı anı çıngladı
Söyledügin bu ŧasung diñlen didi

(3)

Didiler bilmeyüz anuñ didügin
İşde bilüriz hemān çıngladugın

(4)

Meger anı siz diyesiñiz bize
Ne dir ise inanurız biz size
(5)

Vurdı Yūsuf yine ŧas çıngladı
Döndi Yūsuf anı bunlara didi
(6)

Didi bunlar on iki ķardaş idi
Bir atadan cümlesi heb eşidi

(7)

Bir küçük ķardaşları key ħūb idi
Bubası severdi anı maĥbūb idi

(8)

Bunlar ol ķardaşları ĥased itdi
Diñle imdi bunlar anı n’eyledi
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(9)

Yūsuf iyder işbu ŧas gerçek mi dir
Yoķsa ĥilāf mı sözi ĥaķ mıdır

(10)

Didiler cümlesi gerçek söyledi
Ne didise ķamusın Ĥaķķ söyledi
(11)

Bir daħı urdı yine ol çıngladı
Döndi Yūsuf anı bunlara didi

(12)

Bu ŧas iyder Yūsuf’dır anuñ adı
Diyüverem bunlar aña ne didi
(13)

Bir gün anı bubasından aldılar
Bir ıraķ tenhā yire iletdiler

[91b]

(1)

Ekmegi var idi ite atdılar
Śucuġazın yabana dökdiler

(2)

Söyledükce hem yüzine urdılar
Ķaśıd ķıldılar anı öldüreler
(3)

Yehūdā idi birisinüñ adı
Ķurtardı öldirmege ķomadı
(4)

Ķanķıñız dir Yehūdā söyleñ didi
Gerçekdir Yehūdā söyledi
(5)

Bir daħı vurdı pes Yūsuf anı
Döndi anlara didi diñlen beni
(6)

Didi anı bir ķuyuya atdılar
Çıķarup pes ķul diyüben śatdılar
(7)

On pūl aķça pahāsını aldılar
Aġlaşaraķ dönüp eve geldiler
(8)

Bubaların gelüben aldadılar
Ķurda yedirdik diyü söylediler

(9)

Bunuñ sözine gerçek dir misiz
İtdiñiz mi yā iķrār ider misiz

(10)

Gerçek diyü cümle iķrār itdiler
İllā ķorķup kendülerden gitdiler
(11)

Yūsuf iyder böyle iş idersiñiz
Biz Nebį oġlanlarıyuz dirsiñiz

(12)

Ķul diyüben śatasız ķardaşıñız
Dökeyim ķanıñız keseyim başıñız

(13)

Emr idüp cellādları getürdiler
Bunları anuñ eline verdiler

[92a]

(1)

Ellerin ayaķların kes didi ol
Cümlesini iletüp aś didi ol
(2)

Ellerin ayaķların baġladılar
Ķorķdı bunlar āh idüp aġladılar
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(3)

Didiler kim śuçumuz Ǿafv eylegil
Bizi ķoy bubamızı esirgegil
(4)

Bir oġuldan ötüri yanardı ol
Bizden ayrı olıcak helāk olur ol
(5)

Biz de tevbe eyledük işimüze
Püşmān olduķ ol geçen işimüze

(6)

Şol ķadar aġlaşuban düşdiler
Bį-mecāl olup kendülerinden gitdiler

(7)

Bu yaña cellādlar durmayup sürer
Gā[h] ururlar gāh yüz üzre sürer

(8)

Nitekim bunlar Yūsuf’a itdiler
Hep bular daħı olara itdiler

(9)

Didiler Ǿafv it śuçımuzı şahā
Tev[be] ķıldık yalvarurız Allāh’a
(10)

Yūsuf’ı eger şimdi göreydik
Yüzimüz ayaġına süre idük

(11)

Umarıdıķ ol bizi Ǿafv ideydi
Kerįmi idi ol bizi Ǿafv iderdi
(12)

Bunı işidicek Yūsuf gelür anlara
Diledi kendüzini bildüre anlara
(13)

Didi Yūsuf tevbe iden Ǿafv olur
Ĥaķķ ķatında śuçları heb maĥv olur
[92b]

(1)

Ben de bunlaruñ śucın Ǿafv eyleyem
Bunlara şimden girü eyü söyleyem
(2)

Güldi Yūsuf dişlerini gördiler
Yūsuf olduġın orada bildiler
(3)

Dişlerinde bir Ǿalāmet var idi
ŞūǾle verür gūyā ol güher idi

(4)

Yine bir yerden ķamu aġlaşdılar
Gelüben taħtı öñine düşdiler
(5)

Didiler şahā Yūsuf’sı(a)n ola mı
Başumuza yine devlet ķona mı
(6)

Aç yüzüñ śuçımuzı Ǿafv eylegil
Ħūb cemālüñle bizi doylagıl
(7)

Görelüm gül yüzüñ sevinelim
Cānımuzı yolıña ķurbān virelim

(8)

Yūsuf anlara teraĥĥüm eyledi
Ellerin çözüñ diyüben söyledi

(9)

Ķatlanamayup Yūsuf aġladı
Bunlaruñ derdine yürek daġladı

(10)

Otururken ayaġı üstine durur
Tįz niķābını yüzinden ķaldurur
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(11)

Yüzini görüben heb şaşdılar
Gülüşüben ayaġına düşdiler
(12)

Kimi öpüşür kimi yüzin sürer
Döndi Yūsuf bunlaruñ ĥālin śorar
(13)

Ķuçdı bir bir bunlarıla görişür
Ĥāliñiz nedir diyüben śorışur
[93a]

(1)

Her birisi Yūsuf’a Ǿöźr eyledi
Gör bu işleri diyüben söyledi
(2)

Ĥaķķ TaǾālā ĥikmetin gör n’eyledi
İşde saña cümlemüz ķul eyledi
(3)

Dürlü donları olara geydürür
Yine niǾmetler getürdi yidürür
(4)

Śordı babamuñ ĥāli nicedir didi
Aña ķardaşları ol dem söyledi

(5)

Gözleri görmez olupdır anuñ
Belini bikdürdi derdüñ senüñ

(6)

Daħı aġlar ol seni unutmadı
Hįçbirimüzüñ yüzine baķmadı

(7)

Yūsuf anı işidüp aġlar idi
ǾAceb anı da görem mi dir idi
(8)

Didi imdi durmayuban gidesiz
Babama gömlegimi iledesiz

(9)

Gömlegimi süre bubam yüzine
Umarım ki nūrı gele gözine

(10)

Zįrā gömlek uçmaķdan gelmiş idi
Yūsuf anuñ ĥālini bilmiş idi
(11)

Cebrāǿil getürdi Yūsuf’a anı
Ķuyuda bu idi Yūsuf’uñ donı
(12)

Yūsuf’ı çün ķuyudan çıķardılar
Bir gözsüz yüzine gömlegi sürdiler
(13)

Gözleri görüben açıldı idi
Yūsuf orada anı bildi idi
[93b]

(1)

Çıķarup gömlegi anlara verür
Babama iletüñ diyüben buyurur

(2)

Ĥaķķ TaǾālā Cibrįl’e emr eyledi
İn Yūsuf’a bu sözi söyle didi
(3)

Gömlegi Yūsuf yine alsun didi
Kim Beşįr’le anı göndirsin didi

(4)

Diñle imdi ol Beşįr’i söyleyem
Aślını saña ĥikāyet eyleyem
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(5)

Yūsuf’uñ anasına ecel gelür
İbn Yāmin iki aylucak ķalur

(6)

İbn Yāmin çünki anasız ķalur
YaǾķūb oġlu içün bir cāriye alur

(7)

Oġlu ile śatun aldı bil anı
Didi bile ümzür İbn Yāmin ’i

(8)

Oġlunı çoķ ümzürür diyü anı
Aldı śatdı cāriyenüñ oġlunı

(9)

Cāriyenüñ oġlunuñ adı Beşįr idi
İleten anı Mıśįr bāzįrgānı idi

(10)

Śatun aldı Yūsuf pes ol ķulı
Ħocaya oķumaġa verdi anı
(11)

Oķuyuban şöyle kāmil oldı ol
Ķullar içre şöyle fāżıl oldı ol

(12)

Tañrı emrile Beşįr’i göndürür
Babama ilet gömlegi dir buyurur
(13)

Beşįr’üñ anasını diñle ey yār
Oġlu śatıldı ķılur āhıla zār

[94a]

(1)

Dir İlāhį beni YaǾķūb yaķdı n’ideyim
Ķuzucaġım śatdı YaǾķūb n’ideyim
(2)

Ayrı düşdim ķuzucaġım gözlerim
Belimi dal itdi bükdi n’iderim
(3)

Derde bıraķdı ġarįb başumı ol
Gözim ķanlu yaşın dökdi ol n’ideyim

(4)

Yā İlāhį iñletdi YaǾķūb çün beni
Ķuzusından senden ayırġıl anı
(5)

Ol da bencüleyin zār eylesün
Gice gündiz oġul diyü aġlasun

(6)

İñler ol cāriye zāri ķılur
Ķulaġına Tañrı’dan bir ün gelür
(7)

Aġlama ey bį-çāre didi aña
Cümle ĥācetüñi heb virem saña
(8)

Anı da sencüleyin aġladayım
Ayrılıķdan dün i gün iñledeyim
(9)

Oġluñı śatup iñletdi seni
Aġlamaķdan gözsiz ideyim anı

(10)

Senüñ oġluñı yine evvel virem
Anı śoñra oġlına ķavuşduram
(11)

Diñle imdi Yūsuf’uñ aĥvālini
Çünki virür Beşįr’e gömlegini
(12)

Biti yazdı gömlegile bile
Virdi Beşįr’e anı śaldı yola
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(13)

Çünki Beşir Mıśır’dan pes çıķar
Diñle imdi ķudretu’l-lāh gör n’ider
[94b]

(1)

KenǾān’a üç gün ķalıcak Beşir
Gömlegin ķoķusı YaǾķūb’a gelür

(2)

Otururken ĥayķırup durdı özi
Güldi ol dem feraĥ oldı gül yüzi

(3)

Yūsuf’um diri imiş didi cānım
Ķoķusı uş burnıma girdi benim
(4)

Oġlunuñ oġlanları söylediler
Ey dede bunaduñ sen didiler

(5)

Yūsuf öleli olupdır çoķ zamān
Unud anı şimden giri hemān
(6)

YaǾķūb iyder ben umudım kesmezem
Tā ölince Yūsuf’ı unutmazam
(7)

Böyle didi diñle daħı ne olur
Sürdi yolı Beşįr KenǾān’a gelür
(8)

Köy yanında śu ķuyusı var idi
Anda bir ħatun don yur idi

(9)

Donı yurken iñleridi āh diyü
Meded eyle baña yā Allāh diyü
(10)

İyderidi ķuzıcaġım ķandasın
Ķandasın baķçe ve bāġım ķandasın
(11)

Ben senüñ derdüñden oldım helāk
Günden güne ar[d]dı derdim ķandasın

(12)

Her seĥer bülbül gibi zār iderim
Ārżū-mānım gül budaġım ķandasın
[95a]

(1)

Gice gündiz endįşem fikrim oġul
Göñlüm evinde duraġım ķandasın
(2)

Ķorķarım yüziñi görmeden ölem
Āh n’ideyim geçdi çaġım ķandasın
(3)

Aġlamaķdan görmez oldı gözlerim
Gözümüñ nūrı çįrāġım ķandasın

(4)

Ben ġarįb āvāre düşdim aġlaram
Ey benim Ǿömrimüñ varı ķandasın
(5)

Senden ayrılalı oldım bį-ķarār
Dün i gün oldı işim āh ı zār
(6)

Ķuzıcaġım diyüben iñler idi
Durdı Beşįr sözini diñler idi

(7)

Geldi Beşįr ħoş selām virdi aña
YaǾķūb evin diyüvir didi baña
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(8)

Ħatun iyder n’idersin şimdi anı
İşi efġāndır anuñ düni güni

(9)

Aġlamaķdan gözleri görmez anuñ
Kimse ĥālin ħāŧırın śormaz anuñ

(10)

Sen anı şimdi n’idersin ey yigit
Ne kişisin neye geldüñ baña iyt

(11)

Beşįr iyder ben aña müjdeciyem
Aġlariken ben anı sevindürem

(12)

Oġlu Yūsuf bunda gönderdi beni
Diyüvergil nerededir anuñ evi
(13)

Bunı işitdi śayĥa itdi bį-çāre
Duramadı kendüyi vurdı yere
[95b]

(1)

Yüzini göge dutup itdi fiġān
Gözleri yaşı olur sįl i revān
(2)

Yā İlāhį ķanı vaǾden dir baña
Oġlumı virseñ gerek idi baña

(3)

Umarıdım bir gün ol vaǾdeñ gele
Dün i gün yüz dutarıdım ben saña
(4)

İşde YaǾķūb bulıverür oġlunı
Evvel baña virseñ gerek idi oġlumı
(5)

İmdi sulŧānım durasın vaǾdeñe
İşde oġlun verüyürsin aña

(6)

Bunı didi yavi ķıldı kendüzin
Durdı Beşįr diñledi anuñ sözin
(7)

Didi ey anacıġım söyle baña
Tañrı niçe vaǾde eyledi saña

(8)

Ħatun iyder vaǾdeyi diñle cānım
Süd emer oġlancuġım vardı benim

(9)

YaǾķūb alup śatdı benim oġlumı
İñletdi yaķdı benim cānımı

(10)

Ben de Ĥaķķ ĥażretine ķıldım duǾā
Didim olsun o da oġlundan cüdā
(11)

Ol da aġlasun didim bencüleyin
Ben de anuñ aġladuġın bileyim
(12)

Ĥaķķ TaǾālā baña eyledi nidā
Anı da sencüleyin ķılam cüdā

(13)

Ol daħı hem sevdüginden ayrıla
Gice gündüz aġlaya gözsiz ola
[96a]

(1)

Yine senüñ oġlunı evvel virem
YaǾķūb’a oġlunı śoñra gösterem
(2)

Baña böyle idi Ĥaķķ’uñ vaǾdesi
İşte geldi YaǾķūb’a oġlu bitisi
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(3)

VaǾde geçdi oġlumı bulamadım
Ķandadır hįç ħaberin alamadım

(4)

Anıñçün aġlayup zār iderem
Ĥaķķ TaǾālā vaǾdesini güderim
(5)

Döndi Beşįr yine aña söyledi
Oġlunuñ adı nedir söyle didi

(6)

Ħatun iyder oġlumuñ adı Beşir
Güldi anı işdicek Beşįr 65
(7)

Didi Beşįr muştuluķ 66 olsun saña
Oġlunam ben gel berü benden yaña
(8)

Tañrı’nuñ ol vaǾdesi oldı tamām
Dur yuķarı görüşelim ey anam
(9)

Ol bį-çāre çün bu sözi işidir
Tįz yerinden śıçradı örü durur
(10)

Geldi oġlunı ķuçar öper
Yüzini sürer ķoķusını ķoķar

(11)

Yüzini yüzine sürüp aġladı
Ķanda idüñ ey ķoçaġım didi

(12)

Ey beni der[d]li ķılan yavrıcaġım
Dün i gün derdim olan yavrucaġım
(13)

Küçükden ayrıluķ derdin çeken
Anasın yavi ķılan yavrıcaġım
[96b]

(1)

Anasından ırılup 67 der[d]ler çeken
Anasın añup gelen yavrıcaġım

(2)

Gözim yaşı sel olup aķar iken
Gelüben yaşım silen yavrucaġım

(3)

Ben ġarįbi aġlariken güldüren
Düşmişüñ elin alan yavrucaġım
(4)

Bunı söyledi anasıla durdılar
Ana oġlun aldı eve geldiler
(5)

YaǾķūb evde aġlayuban oturur
Beşįr anasıla içerü girür
(6)

Girdi cāriye aña muştuladı
İşde Yūsuf’dan ħaber geldi didi
(7)

YaǾķūb anı işidicek ĥayķırur
ǾAķlı gitdi kendüyi yere urur

65

Hece eksikliği vardır.
Metnin aslında “muctuluķ” şeklinde yazılmıştır.
67
Metinde “ayrılup” şeklinde yazılmıştır.
66
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(8)

ǾAķlı geldi durdı yine oturur
İleri vardı Beşįr selām virür
(9)

Yūsuf’uñ gömlegini aña śunar
Aldı YaǾķūb anı gözine sürer
(10)

Açılup evvelki oldı gözleri
Baķdı gördi gökdeki yılduzları
(11)

Gördi YaǾķūb Beşir’i bir ħoş yigit
Didi aña ne kişisün baña iyt

(12)

Ben ķuluyam Yūsuf’uñ didi Beşįr
Ħıźmete göndirdi beni ol emįr

(13)

Biti yazdı gömlek içinde bile
Ne didise andadır ele al hele
[97a]

(1)

YaǾķūb açdı gömlegi mektūb çıķar
Kendi oķudı anı aldı baķar

(2)

Mektūb yazdı babasına ve’s-selām
Yūsuf oġlun Mıśr’a sulŧāndır tamām
(3)

Kim senüñ duǾān ile irdim aña
İllā müştāķım didi babam saña

(4)

Murādım ħūb yüzin görmek idi
El ķavuşdurup ķarşuña durmaķ idi

(5)

İnşāǿ-Allāh naśįb ola varavuz
İkimüz birbirimüzi görevüz

(6)

YaǾķūb oķur mektūbı aġlar idi
Ne vaķıt ben Yūsuf’ımı görem dir idi
(7)

Yine Beşįr’e śorar ol muǾteber
Kimüñ oġlusın baña virgil ħaber
(8)

Yūsuf ile mi durursın di baña
Nice bulduñ nice ulaşduñ aña

(9)

Didi Beşįr bil senüñ ben ķulunam
Ħıźmet iden cāriyinüñ oġluyam

(10)

Beni anamdan ayırup śatduñ idi
Süd emer diyü yabana atduñ idi
(11)

Tañrı beni uş yine ķavuşdurur
Her kişi ne iderse anı bulur
(12)

YaǾķūb iyder oġul gerçek didüñ
Her kişi ne iderse bulur ĥaķ didüñ

(13)

Bunı didi durdı YaǾķūb görişür
Ĥelāl eyle oġul didi barışur
[97b]

(1)

Beşįr iyder hep ĥelāl olsun saña
Dek duǾā eyleyesin didi baña

(2)

YaǾķūb aña çoķ duǾālar eyledi
Berĥudār ol oġul diyü söyledi
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(3)

Bunı didi YaǾķūb oldı şādımān
Ver śalavāt Muśŧafā’ya ey hümām
(4)

Gel beri diñle Yūsuf’ı diyelim
Nice oldı ĥālini söyleyelim
(5)

Cümle ķardaşlarına ħilǾat verür
Dürlü dürlü anlara niǾmet virür

(6)

Çoķ libāslar verdi hem evlerine
Varuban geydüre oġlanlarına

(7)

Bunları esenledi ve göndürür
On biri de çıķdı KenǾān’a varur

(8)

Birbirine bunlar söyler idi
Bubamuza ne diyelim dir idi

(9)

İbn Yāmin dir idi ķayırmañız
ǾAfv ider śuçıñızı ol ķorķmañız
(10)

Bunı işidüp sevinüp gitdiler
Śaġ esen heb evlerine yetdiler
(11)

YaǾķūb’ıla heb gelüp görüşdiler
Utanup terler içine düşdiler
(12)

Didiler śuçumuzı baġışlagıl
Biz ĥaŧālar itdük sen keremler işlegil
[98a]

(1)

Biz Yūsuf’ı senden ayırduġıdı
Śatuban bāzįrgāna verdik idi

(2)

Tañrı anı Mıśr’a sulŧān eylemiş
Ĥükm i dād issi ulu sulŧān eylemiş
(3)

Sen aña didüñ idi sulŧān ola
Cümle Ǿālem ĥükmüñe fermān ola

(4)

Hep senüñ himmetüñle bulmış ol
Didüginden daħı artuķ olmış ol
(5)

Böyle diyüp cümlesi aġlaşdılar
Pes gelüp hep ayaġına düşdiler

(6)

Didiler ĥaķķuñ bize eyle ĥelāl
Zįrā biz bunda ķazanduķ çoķ vebāl

(7)

YaǾķūb iyder śuçuñız baġışladım
Cürmiñiz heb eylüge saġışladım

(8)

Tañrı’nuñ taķdįri heb olsa gerek
Her kişi yazılanı görse gerek
(9)

Bunı didi YaǾķūb elin ķaldurur
Ĥaķķ TaǾālā ĥażretine yalvarur

(10)

Yā İlāhį bunları Ǿafv eylegil
Śuçlarınuñ yazısın maĥv eylegil
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(11)

YaǾķūb anlara duǾālar eyledi
Geldi Cebrāǿil inüp pes söyledi
(12)

Didi Tañrı ĥācetüñ ķıldı revā
Anlaruñ heb derdine oldı devā
(13)

Atası Ǿafv eyleyicek oġlunı
Tañrı yarlıġar ķamu śuçlarını

[98b]

(1)

Daħı Cebrāǿil YaǾķūb’a söyledi
Didi Rabb’üñ bil saña emr eyledi
(2)

Mıśr’a varmaġa tedārik göresin
Durmayup ĥasretiñe iresin
(3)

Çün bunı işitdi YaǾķūb tiz durur
Ehl-i beytin aluban yola girür

(4)

Yetmiş iki kişi ile gitdiler
Şehr-i Mıśr’a gelüben yetişdiler

(5)

Yūsuf’a bir muştulayıcı gitdi
Atañ uş ķardaşlaruñ didi
(6)

Yūsuf anı işidüben şād olur
Cümle ħalķ çıķsun diyü āġāz olur
(7)

Cümle begler atlanuban gitdiler
CemǾ olup ŧabl u naġġāre çaldılar

(8)

Çıķdı Yūsuf bunları ķarşuladı
Ķarşu çıķsun kimse ķalmasun didi
(9)

YaǾķūb’a ķarşu bular yöridiler
Birbirine çünki yaķın vardılar
(10)

Deve ile YaǾķūb ilerü yörür
Gördi Yūsuf Ǿasker öñince gelür
(11)

Yūsuf’ı gördi vü oldı bį- ķarār
Śıçrayup indi devesinden yār
(12)

İndi Yūsuf YaǾķūb’a ķarşu varur
Elin öpüp ayaġına yüz sürür
(13)

YaǾķūb anda Yūsuf’uñ ĥālin görür
Elile dutdı başın ķaldurur
[99a]

(1)

Yā Yūsuf dir ķalķ göreyim yüziñi
İşideyim datlu şeker söziñi

(2)

Ķuçdı YaǾķūb Yūsuf’ı aġlaşdılar
İki ĥasret birbirine ķavuşdılar

(3)

Şaźluġından YaǾķūb anda aġladı
Gözi yaşı sel oluban çaġladı
(4)

Yir gök cümle maħlūķ ne ki var
Bunlaruñ derdine oldı bį-ķarār

(5)

Geldi bu ħalķ YaǾķūb’ıla görişür
Cümle ilerü varuban dürişür
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(6)

YaǾķūb’a bį-ĥadd śaçular śaçdılar
Zįrā geldügine heb sevindiler
(7)

Yine atlarına binüp gitdiler
Süsleşürler ikisi gör n’itdiler
(8)

Yūsuf iyder düşi taǾbįr itdiñiz
Cümle oldı her ne kim siz didiñiz
(9)

Çoķ şükürler Tañrı’ya kim ol bizi
Getürdi bir araya cümlemüzi

(10)

Bunı diyüp şād oluban gitdiler
Şehr-i Mıśr’a varuban yetişdiler
(11)

Şehr içi şöyle donanmış idi
Gūyā uçmaķ gibi bezenmiş idi
(12)

Girdiler anı temāşā ķıldılar
Śoñra dönüp pes sarāya girdiler
(13)

Geçdi Yūsuf atasıla oturur
Cümle ķardaşları yanına varur
[99b]

(1)

Yūsuf atası dizin öper idi
Ķardaşlarınuñ hem yüzin öper idi

(2)

Çoķ şükür Tañrı’ya ki bizi itdi bir
Şeyŧānı merdūd idüben itdi gör

(3)

Çünki YaǾķūb Yūsuf’ıla vaśl olur
Diñle imdi iħtilāf nice olur
(4)

BaǾżılar ķırķ yılda buldı didiler
BaǾżılar yetmişde buldı didiler
(5)

Çünki bunlar şādımān oldı tamām
Vir śalavāt Muśŧafā’ya ve’s-selām
(6)

Zelįħā bir gün YaǾķūb’ı görür
On iki oġlanları bile gelür
(7)

Geldi Zelįħā öpdi YaǾķūb’uñ elin
Öpdi oġulları bir bir mübārek elin
(8)

Aya beñzer Yūsuf’uñ oġulları
Gördi YaǾķūb ķuçar öper anları
(9)

Śordı YaǾķūb Yūsuf’a eydir cānım
Bu yigitler neñdirür digil senüñ
(10)

Yūsuf iyder Tañrı verdi bunları
YaǾķūb oġlu Yūsuf’uñ oġulları
(11)

Bildi YaǾķūb Zelįħā’yı oġlanları
Zelįħā’dan oldugın[ı] anları
(12)

Bildi YaǾķūb anları şükr eyledi
Zelįħā’ya ħayır duǾālar eyledi
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[100a]

(1)

Zelįħā anı evine daǾvet ider
İşid imdi Yūsuf’ı aña n’ider

(2)

Senüñ eviñe bubam girmez didi
Begler evidir aña girmez didi

(3)

Kendi evi gibi ev gerek gire
Yemegin yeyüp girüben otura

(4)

Zelįħā anda tiz bir ev yapdurur
YaǾķūb’uñ evi gibi bįnā urur

(5)

Hem faķįr döşegin döşediler
Daħı arpa etmegin bişürdiler
(6)

DaǾvet itdi YaǾķūb’ı anda varur
Gördi faķįr evi girdi oturur
(7)

Arpa ekmegi öñine getürür
Faķįrler ŧaǾāmın aña yedirür

(8)

Śunuban YaǾķūb ol ŧaǾāmlardan yedi
Ĥaķķ ehlinüñ ŧaǾāmı budır didi
(9)

YaǾķūb ol evde oturdı nice yıl
Ķırķ yıl oturdı ol evde anı bil
(10)

Yūsuf’a geldi bir gün söyledi
Destūruñla yine gideyin didi

(11)

Baña Cebrāǿil gelüben söyledi
Yeriñe var Tañrı saña emr eyledi
(12)

Hem daħı düşümde gördim dedemi
Ol da daǾvet itdi yanına beni
(13)

Yūsuf anı işidicek aġladı
Nice ayrılam bubam senden didi
[100b]

(1)

Destūr aldı YaǾķūb atlanur gider
Yūsuf anı yollayup bile gider
(2)

Yūsuf’ı ögütleyüp YaǾķūb yine
Dön geri dir taħtıña vargıl yine

(3)

Atasıla esenleşüp döndi ol
Ayrıluķdan iñleyüp yine yandı ol
(4)

Mıśr’a geldi nice gün ġamlu olur
Cümle begler cemǾ oluban gelür
(5)

Didiler kim ey şahā kendüñ döşür
Bir iki günden śoñra sen de var babanı gör
(6)

Aña böyle çoķ naśįĥat itdiler
Daġıluban evlerine gitdiler

(7)

Diñle YaǾķūb’ı çü vardı evine
Söyledi oġlanlarına ol yine
(8)

Didi oġlanlanlarına kim duralum
Dedemüz ķabrin varuban görelüm
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(9)

Atası oġlanlarıla gitdiler
Varuban ķabri ziyāret itdiler
(10)

Çün ziyāret idüben oturdılar
Ķabri ķazar iki kimse gördiler

(11)

Ol ķabirde misk ü Ǿanberler ķoķar
Hem bezenmiş gūyā uçmaķ yeridir

(12)

Vardı YaǾķūb virdi selām anlara
Bu mezār kimüñdir śordı anlara
(13)

Bunlar iyder Ĥaķķ bize emr eyledi
Bilmeyüz biz kimüñ olur bu didi
[101a]

(1)

Gördi bir ķadeĥ dutar anuñ biri
YaǾķūb anı vir baña didi beri
(2)

Didi bu ķadeĥ kimüñ söyle baña
Didiler içer isen virdik saña
(3)

YaǾķūb anı aldı ve içdi hemān
Ĥaķķ’a teslįm idüben verdi cān
(4)

Ķabir ķazan melek idi duydılar
YaǾķūb’ı yuyup kefene śardılar
(5)

YaǾķūb’ı çünki ķabre iletdiler
Ķodılar yanında girü gitdiler
(6)

Geldi oġlanları ölü buldılar
Aġlaşuban cümle zārį ķıldılar
(7)

Aġlamaķdan çāre yoķdır bildiler
CemǾ olup cümle namāzın ķıldılar

(8)

Ol ķazılan sįne anı ķoydılar
Śoñına el-ĥükmü li’l-lāh didiler

(9)

İbrāhįm İsĥaķ yanında defn itdiler yire
Vir śalavāt Ǿaşķıla peyġambere
(10)

Çünki YaǾķūb dünyādan ķıldı sefer
Oġlanları yine Mıśr’a gitdiler
(11)

Göçdiler ķamusı Mıśr’a vardılar
Yūsuf’a bu ĥāli ħaber verdiler
(12)

Yūsuf anı işidüp ķıldı fiġān
Gözlerinden yaş yerine aķdı ķan
[101b]

(1)

Didi yā Rabbį ecel virgil göreyim
Babamuñ yanına ben de varayım
(2)

Cebrāǿil gelüp Yūsuf’a söyledi
Tañrı’nuñ emrine şükr eyle didi
(3)

Ecel olmayıcak ölmez bilesin
Altmış üç yıl Mıśr’a sulŧān olasın
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(4)

Sen Nebį olduñ bu ħalķa vir ħaber
Peyġamber ħalķı dįne daǾvet ider

(5)

Ħalķı ŧoġrı yola daǾvet eylegil
Bunlara ħulķıla eyü söylegil
(6)

Cebrāǿil gitdi çün bunı söyledi
Yūsuf ħalķı dine daǾvet eyledi

(7)

Söyledi anlara Ĥaķķ’uñ birligin
Kendinüñ hem daħı peyġamberligin

(8)

Küfri ķoyun gelin dir doġrı yola
Cümlemüze Ĥaķķ Çalap raĥmet ķıla
(9)

Kimisi gelüp müsilmān oldılar
Küfri ķoyup ehl-i įmān oldılar
(10)

Tañrı bir Yūsuf nebįdir didiler
Kilįsāların yıķup mescid itdiler
(11)

Niceleri küfr içinde ķaldılar
Mālik-i Reyyān ķatına vardılar
(12)

Yūsuf elinden şikāyet itdiler
Hem müsilmān olana kįn dutdılar

(13)

Didiler diñle Yūsuf’ı n’eyledi
Çoġını ħalķuñ müsülmān eyledi
[102a]

(1)

Şehir ħalķı çıķdı elden bilesin
Bize gelüp yine sen ħān olasın

(2)

Bunı işitdi ol dem ħaber göndürür
Yūsuf’a ħaber ider getürür

(3)

Geldi Yūsuf Mālik-i Reyyān görür
Otururken ayaķ üstine durur

(4)

Didi Yūsuf’a bunları incitmegil
Her kişi yerinde olsun ayırmagıl
(5)

Yūsuf iyder Tañrı emr itdi ne’yleyim
Baña buyurdı ki ħalķa söyleyim

(6)

Sen ķabūl eylemezsen giderem
Kāfir içinde ne işim var n’iderem
(7)

Yūsuf andan yaraķ idüp çıķdılar
Müǿmin olan cümle bile çıķdılar

(8)

Nįl kenārında gelüp yur[d] dutdılar
Ķayyūm adlu şehri bünyād itdiler
(9)

Şol ķadar zįnetler itdiler aña
Anı kim gördise ķaldı ŧaña
(10)

Vaśfı ol şehrüñ cihāna yayılur
Mālik anı görmege arzū ķılur

(11)

Elçi göndürüp Yūsuf’a söyledi
Kāfir olan şehrime girmez didi
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(12)

Müǿmin olursa gelsün şehre didi
Bizim ile cennete gire didi
(13)

Geldi Reyyān’a irişdi bu ħaber
Ĥaķķ TaǾālā göñline ķıldı nažar
[102b]

(1)

Cümle ħalķı döşürüben geldiler
Yūsuf öñinde müsilmān oldılar

(2)

Yūsuf anı görüben durdı öri
Aña ikrām idüben geldi ilerü
(3)

Görişüben anı yanına alur
Ħoş tevāżıǾ idüben Ǿizzet ķılur

(4)

Çoķ şükür kim müǿmin oldıñız didi
Tañrı birdir siz de bildiñiz didi

(5)

Duruban atlara oldılar süvār
Şehri cümle gezdiler her ne ki var

(6)

Reyyān anı göricek ĥayrān olur
Didi kim bu ne Ǿaceb seyrān olur
(7)

Dönüben Reyyān yine yine Mıśr’a gelür
Tañrı’ya doġrı Ǿibādetler ķılur

(8)

Vardı Yūsuf yine taħta oturur
Uyuriken bir gice pes düş görür
(9)

Didiler Ǿömrüñ tamām olsun senüñ
Şimden girü bize döndir yüzüñ
(10)

Çün uyandı uyķudan emr eyledi
Getürüp oġullarını söyledi
(11)

Beyük oġlun taħta sulŧān eyledi
Ķalanına siz bunı gözlen didi
(12)

Anlara dürlü naśįĥat eyledi
Her işüñ gereklüsini söyledi
(13)

Beyük oġluna didi kim Ǿādil ol
Śoñını fikr it her işe kāmil ol
[103a]

(1)

Her işüñde Tañrı’yı unutmagıl
Key śaķın bu maħlūķı incidmegil
(2)

Taħtı verdi kendi pes elin çeker
Girdi bir ħalvet yire dizin çöker
(3)

Bir iki gün anda Ǿibādet ider
Tañrı’nuñ taķdirini gör ne ider
(4)

Zelįħā ħasta oldı bir gün hemān
Ĥaķķ’a teslįm oldı anda verdi cān

(5)

Bir iki gün Yūsuf anuñ yāsın ķılur
Tañrı’nuñ taķdįri aña da gelür
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(6)

Geldi ǾAzrāǿil anı ķabż eyledi
İşit imdi oġlu ķızı n’eyledi
(7)

Anıñçün aġlayup yas itdiler
Hem vaśiyyet ne didiyse dutdılar
(8)

Anı yuyuban kefene śardılar
Tāpūta ķoyup namāzın ķıldılar
(9)

Çıķarup bir yazıya defn itdiler
Düpdüz idüp ŧopraġını urdılar
(10)

Şehr-i Yūsuf ġāyet ucuzluķ olur
Hem Mıśır şehri ġāyet ķıtluķ olur
(11)

Mıśır ħalķı geldiler Reyyān ķatına
Śordılar bu işinüñ ĥikmeti ne

(12)

NiǾmete ġarķ oldı Yūsuf’uñ şehri
Burada ķıtluķdurur Mıśır şehri
(13)

Yūsuf’uñ tāpūtını bunda getür
Ķıtluġı luŧf it içimüzden getür
[103b]

(1)

Yine ülçi vardı Yūsuf oġluna
Nažar eyle şehrimüzüñ ĥāline

(2)

Yūsuf’uñ tāpūtını vergil bize
Ola ki niǾmet gele şehrimüze

(3)

Rāżį oldı tāpūtı çıķardılar
Mıśır şehrine çıķarup ķoydılar
(4)

Mıśır ucuzluķ oldı bu kez yere
Ķıtluķ andan Yūsuf şehrine
(5)

Geldi anlar daħı çıķdı Reyyān’a
Bizi ķırduñ ta...
(6)

Yūsuf oġlula danışıķ itdiler
................
(7)

İkisi daħı ucuzluķ ol..
.........
(8)

Nil deñizi ŧaşdı.....
........

(9)

Gitdi Yūsuf Mūsā.....

......
(10)

Yūsuf’ı ............
........
[104a]

(1)

İbrāhįm YaǾķūb peyġamber yanına getür
Yūsuf’ı anlaruñ ķapusında yatur

(2)

Yūsuf burada oldı tamām
Vir śalavāt Muśŧafā’ya yā hümām
(3)

Temmetü’l-kitāb biǾavni’l-lāhi taǾālā
Vallāhu āǾlem bi’ś-śavāb
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2653(4)Ketebehu el-ĥaķįr el-faķįr
El-Ĥacı Muśŧafā bin Monlā ve Trābūzānį ve’l-valideyye
-Zebūn …. 68 anuñ Kirāmen Kātibįn-

68

Metinde bu kısım siliktir okunamamıştır.

Turkish Studies

International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic

Volume 2/4 Fall 2007

957

