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İbn-i Abbas’tan Rivayet Edilen Bir Yusuf ve Züleyha Hikâyesi 

The Story of Joseph and Zulaika narrated by Ibn-i Abbas 

Ali CİN∗ 

Özet: Yusuf ve Züleyha hikâyesi, kutsal kitaplarda yer alıp nesilden nesile sözlü ya da yazılı olarak 
aktarılan ve birtakım dersler çıkarılan, kaynağını kutsal kitaplardan (Tevrat, İncil, Kuran-ı Kerim) alması 
dolayısyla da bütün dünya milletlerinin büyük ilgi gösterdiği bir eserdir. Yusuf ve Züleyha hikâyesi 
yalnızca Müslüman Türkler arasında değil, Arap ve Fars milletleri arasında da büyük bir ilgi görmüştür. 
Arap ve Fars edebiyatlarında yazılan Yusuf ve Züleyha hikâyeleri de Türk edebiyatında olduğu gibi şiir 
ve nesir biçimindedir. Türk Edebiyatında 13. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar birçok Yusuf ve Züleyha hi-
kâyesi yazılmıştır. Türk edebiyatında yazılan ilk Yusuf ve Züleyha hikâyeleri dörtlüklerle yazılırken son-
raki dönemlerde bu hikâye aruz vezniyle yazılmıştır. Söz konusu yazımızda İbn-i Abbbas’tan rivayet 
edilen, Eski Anadolu Türkçesi döneminden sonra yazılan ancak Eski Anadolu Türkçesi dil özellikleri 
gösteren Yusuf ve Züleyha hikâyesi üzerinde durulacaktır. 

Anahtar sözcükler: Yusuf ve Züleyha, İbn-i Abbas, Kıssa-yı Yusuf, Hikâye 

Abstract: The story of Joseph and Zulaika is a work that attracted considerable interest in all the nations 
of the world by taking its sources from the Holy Books (Torah, Bible, Koran), passing between 
generations orally or in writing and held up as a lesson from it. The story of Joseph and Zulaika is found 
not only among the Muslim Turks but is well respected among the Arab and Persian nations. The Joseph 
and Zulaika stories written in Arab and Persian literature are in prose and verse forms as well as stories 
written in Turkish literature. There are many writings of Joseph and Zulaika stories in Turkish Literature 
between the 13th and the 20th centuries. The first stories of Joseph and Zulaika were written in quatrain 
prosody but in the following period they were written in verse prosody. In our article we will focus on the 
Joseph and Zulaika Story written after the Old Anatolian Turkish period but which also has Old Anatolian 
Turkish language features and which was narrated by Ibn-i Abbas. 

Keywords: Joseph and Zulaika, İbn-i Abbas, the Joseph Parable 

Bilindiği üzere Türk edebiyatının en bilinen ve üzerinde en çok mesnevi yazılan hikâyelerinden 
birisi Yusuf ve Züleyha mesnevisidir. Tarihin ilk dönemlerinden günümüzde değin Yusuf ve 
Züleyha hikâyesi yazılı ve sözlü geleneğin içerisinde yaşayarak günümüze kadar gelmiştir. 

Hikâyenin yaşandığı dönem, İsrailoğulları’nın tarihte firavunlarla tanıştıkları dönem olan 
Hz. Yusuf’un yaşadığı dönemdir. Kur’an’ın açıklamalarına göre İsrailoğulları, Hz. Yusuf’un 
dönemin firavunlarının himayesine girmesi ve devlet yönetiminde önemli bir görev üstlenmesi 
sayesinde Mısır’a yerleşmişlerdir. Bütün bu gelişmelere sahne olan tarih İ.Ö. XIX. yüzyıldır 
(Özsoy, & Güler, 1999, 758). 

Yusuf ve Züleyha hikâyesi üç semavî dinin kitabında da yer almaktadır. Yusuf ve Züleyha 
hikâyesi, Tevrat’ta 37-57. baplar arasında (Eski ve Yeni Ahit, 2000) İncil’de, Resullerin İşleri Bap 
7 (Eski ve Yeni Ahit, 2000) de, Kur’an-ı Kerim’de ise Yûsuf Suresi’nde (Öztürk, 1998) 112. 
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yazanlarla ilgili olarak şu şekilde bir liste sunar (Levend, 1988). 
Bihiştî Ahmed Sinan (XV. yüzyıl), Kırımlı Abdulmecid, Çâkerî Sinan (XV. yüzyıl), Bursalı 

Celîlî (XV. yüzyıl), Ahmedi, Hataî (XV. yüzyıl), Likâî (XVI. yüzyıl), Nimetulla (XVI. yüzyıl), 
Manastırlı Kadı Sinan (XV. yüzyıl), Köprülü-zâde Es’ad Paşa, Havaî Abdurrahman, Süleyman 
Tevfik Bey (XIX. yüzyıl), Mehmet İzzet Paşa, Ahmed Mürşîdî, Molla Hasan ( XVIII. yüzyıl), 
Bursalı Havaî Mustafa, Ruf’atî Abdülhay, Bağdadlı Zihnî Abdüddelîl, Ziyâî Yûsuf Çelebi, 
Halife, Karamanlı Kâmî Mehmed, Akşehirli Gubarî Abdurrahman, Şikârî, Hâmidî (Eserini 
Milâdi 1516’da Belh şehrinde yazmıştır), Şeyhoğlu Mustafa (XV. yüzyıl).  

Türk edebiyatında mensur olarak yazılan Yusuf ve Züleyha hikâyeleri sayıca manzum bi-
çimde yazılanlara göre daha azdır. Türk edebiyatında mensur biçimde yazılan bu hikâyeler, 
müstakil bir eser olarak görülebildiği gibi, müstakil olmayıp diğer eserler içerisinde yer alan 
Yusuf ve Züleyha hikâyeleri olarak da karşımıza çıkmaktadır. Türk edebiyatında müstakil 
olarak yazılan Yusuf ve Züleyha hikâyeleri genelde tercüme eserlerdir. 

Celâl-zâde Koca Nişancı Mustafa Çelebi’nin Cevāhirü’l-ahbar fî Hasâil’il-ahyâr’ı (Kavruk 
1998, 64-65) Galatalı Mehmet Bin İbrahim’in Sultan III. Murat için telif ettiği Ahsenü’l-Kasas-ı 
Şerîfe’si (Kavruk, 1998, 65) Mehmed Bin Altıparmak’ın Yûsufnāme’si (Kavruk, 1998, 65) bu 
alanda yazılmış önemli tercüme eserlerdir. 

Türk edebiyatında müstakil olarak yazılmayıp diğer eserlerin içinde yer alan Yûsuf ve 
Züleyha hikâyeleri, Kısas-ı Enbiyalar’da yer alan hikâyelerdir. Rabguzî’nin Kısasü’l-Enbiyası 
(Ata, 1997) ile Tarih-i İbn-i Kesir Tercümesi (Yelten, 1998) içerisinde yer alan Kıssa-yı 
Yusuflar bilinen Yusuf ve Züleyha hikâyelerindendir.  

Yukarıda ismini zikrettiğimiz Kısasü’-l Enbiya’ların dışında Türkiye kütüphanelerinde 
Arapçadan ya da Farsçadan tercüme edilen ve yazarı belli olmayan pek çok Kısasü’l-Enbiya’da 
Kıssa-yı Yusuf hikâyesine rastlanılmaktadır. 

Türk edebiyatında henüz tespit edilmemiş ya da bilim alemince tanınmayan bazı Yusuf ve 
Züleyha hikâyeleri bulunmaktadır. Bu hikâyelerden birisi de İbn-i Abbas’tan rivayet edilen 
Yusuf ve Züleyha hikâyesidir. 

İbn-i Abbas’tan Rivayet Edilen Eserin Yazarı: 
Üzerinde durduğumuz Yusuf ve Züleyha hikâyesinin yazarı ile ilgili olarak elimizde pek fazla 
bir bilgi bulunmamaktadır. Kaynakların belirttiğine göre İbn-i Abbas Hz. Muhammet’ten sonraki 
ilk hadisçilerden ve müfessirlerdendir (Bilgen, 2007, 14). Garibu’l-Kur’an; Lügatü’l-Kur’an; 
Mesaiu Nafi’ b. el-Ezrak ve Sahifetu Ali b. Ebi Talha isimli eserler de İbn-i Abbas’a nispet 
edilmektedir (Bulut, 2005). 

Özkul Çobanoğlu nüshasında yazar ya da müstensih adına rastlanılmamıştır. Ancak eserin son 
kısımlarında eserin İbn-i Abbas’tan rivayet edildiğine dair şöyle bir beyit geçmektedir. 

ibni Ǿabbasdan rivāyet eyledik 
anuŋ aġzından bu sözi söyledik (ÖÇ Nüshası 129r15) 
Ayrıca ÖÇ nüshasında Yusuf kıssasının tefsirinden de bahsedilmektedir. 
yine yūsuf ķıśśasın tefsįr ėdem 
kim yūsuf ne eyledi anı deyem (ÖÇ Nüshası 83r9) 

Eserin Milli Kütüphane (MK) nüshasının sonunda Osman Nuri adı geçmekte olup bunun dışında 
nüshada herhangi bir isim yer almamaktadır. Osman Nuri adı da muhtemelen müstensihe aittir. 

Türk Dil Kurumu (TDK) nüshanın ketebe kaydından anlaşılacağı üzere yazmanın müstensihi 
El-Hacı Muśŧafā bin Monlā ve Trābūzānį’dir (Üst, 2007, 957). Eserin yazarı ile ilgili olarak Sibel 
Üst, eserin Nahîfî’ye ait olduğunu düşünürek makalesinin adını da “Nahîfî’nin Yûsuf u Zelîhâ 



İbn-i Abbas’tan Rivayet Edilen Bir Yusuf ve Züleyha Hikâyesi 55 

Bu nöbetleşme metinde yalnızca ħatun kelimesinde görülmektedir. Eski Türkçede ķatun 
biçiminde olan kelime metnimizde ħatun biçiminde geçmektedir. dediler kim zelĥa key ħatun ola 
37v1; mıśrıŋ ol ħatunları ķovlaşdılar 37r16; mıśır ħatunların eve oķuram 37v12 

Kelime ve hece ortasında -ķ-/-ħ- nöbetleşmesi: 
Bu nöbetleşme metinde yalnızca yoħsul kelimesinde ve oħşa- fiilinde görülmektedir. baya 

yoħsula vėren ol rızķını 16v5; oħşayuban arķalarını yapar 98v14; mıśr içinde anı yoħsul ķıldılar 
55v15; yoħsul idi getmişidi hep mālı 64r5; bulamaz baĥına çevre gözedür 92v3 

Kelime ve hece sonunda -ķ/-ħ nöbetleşmesi: 
Bu nöbetleşmeyle ilgili metinde iki örnek bulunmaktadır. diledigim kenǾān iline varaĥ 9r2; 

Ǿaşķ aŋa şablahlar urmuşıdı 64r9. 
Metinde görülen b/v nöbetleşmesi de Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde de görülen bir 

nöbetleşmedir. Bu nöbetleşme metinde fiil çekiminde birinci şahıslarda kullanılan ve zamirler-
den gelen -ben ve -biz’in -van,-ven ve -vuz, -vüz şekline dönmüş biçimlerinde görülür. oķuyavüz 
101r5; getürevüz 77v10; śımarlarven 78r13 

Metinde -ġ-/-v- nöbetleşmesi ilgi çekici nöbetleşmelerden biridir. Metinde bu nöbetleşme 
sınırlı sayıda kelimede görülmektedir. Eski Türkçe döneminde /ġ/lı biçimde kullanılan bazı 
kelimeler metnimizde /v/li biçimde kullanılmıştır. 

ķulavuzla anı yolını bula 79r9 
Eski Türkçe döneminden bu yana /ġ/lı biçimde kullanılan ķoġa kelimesi metnimizde Eski 

Türkçe dönemindeki şekliye geçmektedir. 
beşir yapışur ķoġayı çekemez 9v6; ķoġa deyü çekdigi ādem çıķar 9v7. 
Eski Anadolu Türkçesinde ünsüzle biten kök ve gövdelere gelen tonlu ünsüzlü yapılar bizim 

metnimizde de yaygın bir biçimde görülmektedir. 
işde 73r15; açdılar 73r14; örtdi 73v7; eşitdi 74v8; ķorķdı 75v4; selām etdi 77r2; getdiler 

78v5; ŧutdı 78v15. 
Metinde şekil bilgisine ait tespitlerimiz şu şekildedir: 
Metinde Eski Anadolu Türkçesinde sıkça görülen -madın, -medin zarf-fiili yaygın bir bi-

çimde kullanılırken, Eski Anadolu Türkçesi döneminde pek kullanılmayan -maden, -meden 
biçimleri de görülmektedir. 

ölmedin bir daħı göstergil anı 51r2; kimse görmedin anı bunda yetür 87r15; ölmedin ėrişem 
ol ĥasretüme 90v2; ölmedin yūsuf yüzini göresin 117r1; sen dilemedin ecel seni bula 124r16; 
bir iki gün geçmedin aradan ol 127v11; nice söyler siz yalan utanmadın 96r8. 

kim yüzini ölmeden yine görem 101v13; baŋa gerek gizlemeden deyesin 54v1; ķorķaram 
kim seni görmeden ölem 101v8; ėrgür yaǾķūb atama dėr ölmeden 89v15; baŋa gerek gizleme-
den deyesin 54v1; zārį ķılmadan dėrmezdi ögin 87v15. 

Metinde -uban,-üben zarf-fiili yanında -ubanı, -übeni biçimi de görülmektedir.  
bu ne ĥikmetdür dėyüben śordılar 4v1; aŋa selām vėrüben söylediler 5r6; oniki ķuzı sürüben 

giderem 5v1; yūsufı bulamayuben çaġırdılar 9v14; develere yükledüben çekdirür 60r2; yedinci 
yıl iŋleyüben geldiler 61r4; düni güni evleyüben aşdılar 78v6; biriküben girmeŋiz dedi şehre 
80r12; ditreşüben ķorķdı bunlar key ķatı 83v8; iletüben atama anı daħı vėrüŋ 108v5. 

şāz oluban duǾāsı ķabūl ola 1v8; yūsufa ŧoġruluban yaķın varur 7v12; yüzüme baķmayuban 
gidenlere 10v16; ellerini ķaldıruban söyledi 14r11; yüzini göge ŧutuban aġladı 14r12. 

2sürübeni göç ėdüben getdiler 12r7; birer altun vėrübeni göreler 17r3; gelübeni ķuyuya 
çaġırdılar 9v14. 

biŋ yük altun alubanı getdi ol 17v10; arayubanı mıśırda bulasın 19r16. 
Metinde -alı,-eli zarf-fiil eki de yaygın bir biçimde kullanılmıştır. 
aślı uralı anuŋ öŋden śoŋa 25r10; anı yavı ķılalı oldı delü 50r1; bunları göreli uş içüm yanar 

71v13; sen gideli bunlarıŋ işi zārı 88v7; ķanı yūsuf öleli oldı delim 111v12; göreli bunı cānum 
oldı ferāĥ 122v14. 

yoħsul oldum saŋa ŧapaldan berü 65v4; sizi görelden berü sevdim sizi 75v1; yūsuf ölelden 
berü heç gülmediŋ 81r8; ol gidelden berü ĥasret olmışam 86v4. 
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Metinde küçültme eki olarak -cuk,-cük, -cek ve -cigez eki kullanılmıştır. 
küçücükden bu bize gelmiş idi 10r9; ķuzucuķlar ķırıla süt emmeye; 60r7; kim bu bir śırça 

bilezicek durur 81v14; geldi gerü evcigezine girür 66r5. 
Eski Anadolu Türkçesinde görülen birle, bile, ile beraberlik bildiren edatlar bizim metni-

mizde de görülmektedir. Birle edatı ile yalnız bir örnek vardır. 
bir işāret birle beyān eylegil 100r12. 
ikisi bile bir ŧutup anı çeker 9v7; pādişāh gördi yūsuf bile gelür 15r12; zelĥā girür sarāya 

yūsuf bile 36r11; ibni yāmin bile aluŋ gidüŋ 78r7; ben ķaluram ibni yāminle bile 99r12; 
ķardaşları bile cemǾ olmuşudı 115v13. 

olar ile olasın mest-i müdām 2v8; daħı on bir yıldız ile geldiler 3v6; ol yūsuf ile olur idi 
hemān 6v13; dėdi ben de yūsuf ile giderem 7r1; ķırba ile südi var idi anuŋ 7v1; Ǿālemi fitne ile 
yaķa idi 18r7; iki vezįr sulŧān ile girdiler 21r13; ol gidince zelĥa ile oturur 22r15; anuŋ ile geldi 
putuŋ yanına 26v12; diledi anuŋ ile ķucaķlaşa 33v16. 

İstek çekiminin birinci çokluk şahıslarında b/v değişikliği ile -avuz, -evüz ’lü biçimler 
kullanılmıştır. 

dilegi ne ki bilevüz biz anı 72r10; biz daħı senüŋle beyle yeyevüz 46v3; bize gerek cān 
ķanadın açavuz 59v1; bu gün önüŋde senüŋ şarŧ ėdevüz 77v7; gerü śaġlıķla getürevüz özin 
77v10; yāħud anı biz uşup öldürevüz 93r12; her ne ki ķıldı anı bulduravuz 93r12; ne deyevüz 
yaǾķūba dėrler idi 115v12; biz bunuŋ gibi ŧaǾāmı nėdevüz 120r11; yūsufı vėr bize anda iltevüz 
129r2; yene kendi türbesine ķoyavüz 129r2 

Şart kipinin birinci çokluk şahıslarında -vuz, vüz’ün kullanımıyla ilgili bir örnek vardır.  
biz neye ŧaparsavuz andan mıdur 76v11. 
Metinde kullanılan bu ve ol şahıs zamirlerinin çokluk şekillerinde zaman zaman zamir 

n’sinin kullanılmadığı bular ve olar biçiminde zaman zaman ise bunlar ve onlar biçiminde kulla-
nıldığı görülmektedir. 

tamām oldı bularıŋ hep duǾāsı 2r9; bulardan hem ikişer oġlı oldı 3r4; bular bu tedbįri kim 
ħoş gördiler 5r5; kim yaratdı deyü bular śordılar 14v4; ol laŧįf ŧonları geydiler bular 38r10; anuŋ 
emrini bular daħı ŧutar 38v1; anı göricek bular utandılar 38v14. 

geldi bunlar daħı hep birin birin 83v5; bunlarıŋ geldi ķatına söyledi 83v15;ol sarāya daĥı 
bunlar girdiler 84v3; yūsuf anda bunlara ögüt vėrür 84v5; bunlarıŋla şāđ olup otur dedi 90r4; 
bunlaruŋ göŋlüni yine al ele 90r5; bunlardan yūsuf daħı gizler özin 91r8. 

olar ķarşuladı bir bir görüşdi 2v13; dėdi ķardaşlarıyla getdi olar 6v15; yūsuf aydur kim olar 
hep melekler; benį isrāǿįl ķavmi idi olar 70r14. 

Zamir n’siyle kullanılan bir örnek bulunmaktadır. 
döşediler kim oturalar onlar 83v3. 
Metin içerisinde yer yer ağız özellikleri de görülmektedir. Günümüz Anadolu ağızlarında 

gördüğümüz -işün zarf-fiil eki bir örnekle metnimizde de görülmektedir.  
zindān içre erişün anı tanı 35r2. 

SONUÇ 
Üzerinde çalıştığımız Yusuf ve Züleyha hikâyesi dil özellikleri itibariyle Eski Anadolu Türkçesi 
özellikleri gösteren bir eserdir. ÖÇ nüshası dil özellikleri itibariyle Eski Anadolu Türkçesine çok 
daha yakın dururken MK nüshası yer yer Osmanlı Türkçesinin son dönem özelliklerini göster-
mektedir. Metnin söz varlığı Eski Anadolu Türkçesi metinlerinin söz varlığına yakın bir söz 
varlığına sahiptir. 

Eserin imla, ses ve şekil bilgisi açısından açısından Eski Anadolu Türkçesi özellikleri gös-
termesi, yazmanın daha eski dönemlerde yazılmış olabileceğini düşündürmektedir. Elimizdeki 
nüshalar müellif nüshası değildir. Muhtemeldir ki, bu nüshalar geç dönemde istinsah edilmiş 
nüshalardır. 
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