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ÖNÖNÖNÖN    SÖZSÖZSÖZSÖZ 

Divan edebiyatının önemli manzum ürünlerinden olan mesnevilerden, sanat 

yönü ön planda olan, okuyucunun edebî zevkine hitap eden, ana çizgisi aşk ve 

macera olan mesneviler bir grup teşkil eder. Tez çalışmasında bu türden 

mesnevilerden, kahramanlarından biri erkek diğeri kadın olan Yusuf u Züleyha ve 

Husrev ü Şirin (Ferhad u Şirin) mesnevileri incelenmiştir. 

Genel çizgisi bu şekilde belirlenerek çalışmaya dahil edilen, şairi bilinen ve 

elde bulunan Yûsuf u Züleyhâ ve Husrev ü Şîrîn (Ferhâd u Şîrîn) mesnevileri 

şunlardır: Ali, Kıssa-i Yusuf (XIII.yy.); Şeyyad Hamza, Yusuf u Zeliha (XIII. yy.); 

Haliloğlu Ali , Yusuf u Zeliha (XIV. yy.); Sûlî Fakih, Yusuf u Zeliha (XIV. yy.); 

Erzurumlu Darîr, Kıssa-i Yusuf (XIV. yy.); Nahîfî, Yusuf u Zeliha (?), Hamdullah 

Hamdî, Yusuf u Züleyha (XV. yy.); Kemal Paşazade, Yusuf u Zeliha (XVI. yy.); 

Taşlıcalı Yahya, Yusuf u Zeliha (XVI. yy.); Akşehirli Gubarî Abdurrahman, Yusuf u 

Züleyha (XVI. yy.); Şerifî, Yusuf u Zeliha (XVI. yy.); Ahmed Mürşidî (Ahmedî), 

Yusuf u Züleyha (XVIII. yy.); Kutb, Husrev ü Şirin (XIV. yy.); Fahrî, Husrev ü Şirin 

(XIV. yy.); Şeyhî, Husrev ü Şirin (XV. yy.); Nevâî, Ferhad u Şirin (XV. yy.); 

Ahmed-i Rıdvan, Husrev ü Şirin (XV. yy.); Âhî Hasan, Husrev ü Şirin (XVI. yy.); 

Lamiî, Ferhad ile Şirin (XVI. yy.); Hâmidî-zâde Celilî, Husrev ü Şirin (XVI. yy.); 

Âzerî, Husrev ü Şirin (XVI. yy.). 

Bu eserlerden Ali’nin Kıssa-i Yusuf’u ile Haliloğlu Ali’nin Yusuf u Zeliha’sı 

dörtlüklerle ve hece vezniyle yazılmıştır. Bu eserler mesnevi nazım biçimiyle 

yazılmış eserler olmamakla birlikte, manzum hikâye karakteri taşımaları itibariyle 

çalışmaya dâhil edilmişlerdir. 

Sözü edilen bu mesneviler üzerinde gerek tenkitli metin gerekse inceleme ve 

aynı konuda yazılanlar arasında karşılaştırma tarzında pek çok çalışma yapılmış 

ancak doğrudan kadının ele alındığı bir çalışma yapılmamıştır. 

Kadının ön plâna çıktığı bu mesnevileri incelemekten amaç, kadın 

kahramanların fizikî tasviri, psikolojisi, sosyal durumları ile ilgili özelliklerinin tespit 

edilerek Eski Türk Edebiyatında kadının, başka bir deyişle kadın sevgili tipinin bu 

eserlerde yer alış biçimiyle değerlendirilmesidir. 
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Dolayısıyla yapılan bu tez çalışması söz konusu mesnevilerde kadın tipinin 

belirlenmesi, başka bir deyişle divan şiirinde kadın sevgilinin fiziksel, psikolojik ve 

sosyal özelliklerinin bilimsel olarak incelenmesi açısından önemlidir. Bu inceleme 

esnasında söz konusu mesneviler arasında kadın sevgilinin farklı ve benzer 

yönlerinin görülmesi ve divan edebiyatının diğer manzum ürünlerindeki kadın 

arasındaki farklılık ve benzerliklerin ortaya konması bakımından da bu çalışma önem 

taşımaktadır. 

Tez çalışmasına, kaynak tarama aşamasında değerlendirilen kaynaklardan 

elde edilen bilgiler ışığında, genel çizgisi belirlenmiş olan mesnevilerin neler 

olduğunun tespitiyle başlanmıştır. Daha sonra, çalışmaya dâhil edilmesine karar 

verilen mesneviler okunup gerekli bilgiler fişlenmiştir. Söz konusu eserlerin okunup 

bilgilerin fişlenmesi tamamlandıktan sonra elde edilen malzeme, öncelikle bilgi 

taraması sırasında esas alınan, kadınların fiziksel, psikolojik ve sosyal özellikleri ile 

ilgili olmak üzere üç bölümde tasnif edilmiştir. Daha sonra her bölümün malzemesi 

kendi içinde tasnif edilerek değerlendirilmiştir. Ayrıca bölümler arasında birbiriyle 

ilişkili görülen konularla ilgili olarak sayfa numaraları gösterilmek suretiyle 

göndermelerde bulunulmuştur. 

Tezin “Giriş” başlığı altında “Yusuf u Züleyha ve Husrev ü Şirin 

Mesnevilerine Genel Bakış” ve “Divan Edebiyatında Kadına Genel Bakış” 

konularına değinilmiştir. 

“Kadınların Fiziksel Özellikleri” başlıklı “Birinci Bölüm”de bu özellikler 

“Güzellik ve Çirkinlik”, “Giyim-Kuşam” ve “Süslenme” başlıkları altında ele 

alınmıştır. 

“Güzellik ve Çirkinlik” başlığı altında mesnevilerde esas ve yardımcı kadın 

kahramanlar olmak üzere bütün kadınların dış görünüş tasvirleri güzel ve çirkin 

oluşları itibariyle değerlendirilmiştir. 

“Giyim-Kuşam” başlığı altında da kadın kahramanların giysilerinde 

kullanılan kumaş çeşitleri, günlük giysileri, gelin giysileri ve yas giysileri hakkında 

bilgiler verilmiştir. 

“Süslenme” başlığı altında ise kadınların kullandıkları makyaj (süslenme) 

malzemeleri takı ve aksesuarlarının neler olduğu üzerinde durulmuştur. 
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“Kadınların Psikolojik Özellikleri” başlıklı “İkinci Bölüm” fiziksel 

özelliklerin ele alındığı “Birinci Bölüm”den farklı olarak “Yusuf u Züleyha 

Mesnevilerindeki Kadınların Psikolojik Özellikleri” ve “Husrev ü Şirin (Ferhad u 

Şirin) Mesnevilerindeki Kadınların Psikolojik Özellikleri” başlıkları altında ayrı ayrı 

düzenlenmiştir. Bu düzenlemede hem taramalar sonucu elde edilen malzemenin 

geniş yer tutması, hem de mesnevilerin esas kadın kahramanlarından birinin âşık 

(Züleyha) diğerinin maşuka (Şirin) karakterlerinde oluşu etkili olmuştur. Elbette her 

iki kadın kahramanın psikolojik özelliklerinde benzerlikler de vardır. Ancak gerek 

benzerlikler gerekse farklılıklar her iki kahramana göre, konuların kendi içinde 

değerlendirilmiştir. 

Mesnevilerin esas kahramanlarının psikolojik özellikleri “Genel Kişilik 

Özellikleri” ve “Aşk Psikolojisi” olmak üzere iki ana başlık altında ele alınmıştır.  

Mesnevilerde esas kahramanlardan başka, hikâyenin kurgusu içinde görevleri 

belli bir yerde başlayıp biten ya da zaman zaman ortaya çıkan yardımcı kadın 

kahramanların psikolojik özellikleri de ayrıca ele alınmıştır. 

Züleyha ve Şirin’in aşk psikolojisi değerlendirilirken bu kahramanların nasıl 

âşık oldukları (erkek kahramanı rüyada görerek, erkek kahramanın resmini görerek 

veya methini duyarak vb.) “Aşkın Başlangıcı” başlığı altında ele alınmıştır. 

Aşkın aşka düşen kadın kahramanlar üzerindeki psikolojik ve dolayısıyla 

fiziksel etkileri “Aşkın Etkileri” başlığı altında değerlendirilmiştir. 

Kadın kahramanların âşık oldukları erkek kahramanlarla ilk kez nerede ve 

nasıl karşılaştıklarına, karşılaştıklarında yaşadıkları duygu, düşünce ve davranışlara 

“Sevgiliyle İlk Görüşme” başlığı altında yer verilmiştir. 

“Aşk İçin Çekilen Mihnetler” başlığı altında da aşk macerasının 

başlangıcından sonuna kadar yaşanan sıkıntılar, kavuşmayı engelleyen durumlar, bu 

durumlarla mücadeleler ve bu güç koşullar karşısında kadın kahramanların ruh 

hâlleri ele alınmıştır. 

Kadın kahramanların sevgilileri ile gerek evlilik öncesi gerekse evlilik sonrası 

yaşadıkları erotik yakınlaşma ve ilişkiler “Erotika” başlığı altında değerlendirilmiştir. 

Her iki grup mesnevide de kadın kahramanlar âşık oldukları erkek 

kahramanlarla evlenerek birbirlerine kavuşurlar. Bu kavuşma “Vuslat” başlığı altında 



 19 

değerlendirilmiştir. Yusuf u Züleyha mesnevilerinde Yusuf ile evlendikten sonra 

Yusuf’un aşkından (aşk-ı mecazî) Allah aşkına (aşk-ı hakikî) yönelen Züleyha’nın 

aşkının boyut değiştirmesi ile ilgili değerlendirmelere “Aşkın Boyut Değiştirmesi” 

başlığı altında yer verilmiştir. 

“Kadınların Sosyal Özellikleri” başlıklı “Üçüncü Bölüm”de ise mesnevilerde 

adı geçen bütün kadın kahramanların sosyal kimlik ve rolleri, aile içi ilişkileri, sosyo-

ekonomik durumları, sosyal yaşamları, dinleri, evlilikleri, çeşitli gelenek ve 

inanışları, kadın ahlakına ilişkin değerler olan iffet ve namus ile mesnevi şairlerinin, 

mesnevilerdeki erkek ve kadın kahramanların kadına dair bakış açılarına yer 

verilmiştir. 

Değerlendirilen mesnevilerden yapılan metin alıntılarında Eski Anadolu 

Türkçesi’nin imla özelliklerine bağlı kalınmıştır. Metinlerin çevriyazısında Prof. Dr. 

İsmail Ünver’in çevriyazıda yazım birliği üzerine önerileri ölçüt olarak alınmıştır. 

Böylece yararlanılan yayımlanmış mesnevi metinleri ile yayımlanmamış lisansüstü 

tezlerdeki imlâ ikiliği tek bir kuralda birleştirilerek ortadan kaldırılmıştır. 

Bugüne kadar çift kahramanlı aşk mesnevileri üzerinde Türkoloji alanında 

benimsenen yöntemlerle çeşitli açılardan yapılan çalışmalardan biri olmakla birlikte, 

bu mesnevilerden Yusuf u Züleyha ve Husrev ü Şirin mesnevileri üzerinde doğrudan 

kadın konusunun ele alındığı ilk çalışma olan tez çalışmamızın, konuyla ilgilenenlere 

gereken faydayı sağlayacağını umuyoruz. 

Bu konuda çalışmama izin veren ve çalışmamın sonuna kadar her türlü 

destek, yardım ve kılavuzluğunu esirgemeyen tez danışmanım, kıymetli hocam Sayın 

Prof. Dr. İsmail Ünver’e ve her ne zaman kendilerinin yardımına ihtiyaç duysam 

bilgi ve önerilerini sonuna kadar benimle paylaşan saygıdeğer hocalarım Sayın Prof. 

Dr. Hasan Özdemir’e, Sayın Prof. Dr. F. Tulga Ocak’a ve Sayın Doç. Dr. Fatma 

Sabiha Kutlar Oğuz’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca her zamanki yardım 

ve desteklerini tez çalışmam sırasında da eksik etmeyen değerli arkadaşlarım Ar.Gör. 

Dr. Ramazan Bardakçı ve Ar.Gör. Dr. Furkan Öztürk’e teşekkür ederim. 

         Ülkü Çetinkaya 

Ankara 2008 
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GİRİŞGİRİŞGİRİŞGİRİŞ    

A. YUSUF U ZÜLEYHA VE HUSREV Ü ŞİRİN MESNEVİLERİNE A. YUSUF U ZÜLEYHA VE HUSREV Ü ŞİRİN MESNEVİLERİNE A. YUSUF U ZÜLEYHA VE HUSREV Ü ŞİRİN MESNEVİLERİNE A. YUSUF U ZÜLEYHA VE HUSREV Ü ŞİRİN MESNEVİLERİNE 

GENEL BAKIŞGENEL BAKIŞGENEL BAKIŞGENEL BAKIŞ    

İlk örnekleri Arap edebiyatında görülen ancak edebiyat terimi olarak ilk kez 

İran edebiyatında kullanılan mesnevî nazım şekli, Türk edebiyatına İran 

edebiyatından geçmiştir. Türk edebiyatında XI.-XIX. yüzyıllar arasında bu nazım 

şekliyle konuları birbirinden farklı sayısız eserler yazılmıştır. 

Edebiyatımızda mesnevîler “konunun işlendiği bölüm (âğâz-ı dâstân, âğâz-ı 

kıssa, âğâz-ı kitâb...)”de ele alınıp anlatılan konulara göre tasnif edilmişlerdir. 

Mesnevîlerin yazılış amaçlarına göre yapılan bu tasniflere bakıldığında sanat yönü 

ön plânda olan, okuyucunun edebî zevkine hitap eden, ana çizgisi aşk ve macera olan 

mesnevîler bir grup teşkil ettiği görülür.1 

Bunlar arasında, kahramanların yaşadığı aşk beşerî (mecâzî) aşk iken daha 

sonra ilahî aşka dönüşen eserlerin yanı sıra, söz konusu aşk tamamen beşerî olduğu 

hâlde iki âşığın kavuşmasını tasavvufî mecazlarla örten mesnevîler de vardır.2 Tez 

çalışmasında bu türden mesnevîlerden, kahramanlarından biri erkek diğeri kadın olan 

toplam 11 Yusuf u Züleyha, 7 Husrev ü Şirin ve 2 Ferhad u Şirin mesnevisi 

incelenmiştir. 

Mesnevîler eski edebiyatımızın ürünleri arasında önemli bir yer teşkil 

etmektedirler. Bu eserlerden yukarıda sözü edilen çift kahramanlı aşk mesnevîleri 

Doğu edebiyatlarında, özellikle İran ve Türk edebiyatında, okundukları dönemlerde 

işlevleri bakımından “hikâye” ve “roman”ın yerini tutmakla birlikte bu günkü 

“hikâye” ve “roman” tanımının dışında kalırlar.3 

Ancak bu eserleri bazı araştırmacılar işlevleri bakımından hikâye ve 

romanın yerini tutmaları itibariyle hikâye, roman veya manzum roman olarak 

nitelendirmektedirler.4  

                                                
1 Ünver, s. 441. 
2 Ünver, s. 441. 
3 Ünver,  s. 450. 
4 bk. DEH., s.71-117.; Dizdaroğlu, Hikmet, “Eski Edebiyatımızın Bir Aşk Hikâyesi ”, Türk Dili, C. 
XIII, Sayı: 148, Ocak 1964, s. 209-212.; Türinay, Necmettin, “Klasik Hikâyenin Merhalesi: Hüsn ü 
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Bu eserlerin konuları genellikle orijinal değildir. Aynı konuda ve hatta aynı 

adla pek çok şair eser yazmıştır. Doğu edebiyatlarında ortak olarak işlenen bu 

konular, tercüme ve nazire yoluyla Türk edebiyatına girmiş ve değerli eserler ortaya 

konmuştur. Bu eserlerde işlenen konuların çoğu kez orijinal olmamasına ve aynı adla 

birden çok şair tarafından yazılmış olmalarına karşın şairler orijinalliği, olayları 

anlatırken yaptıkları bazı ekleme ve çıkarmalarla sağlamak istemişlerdir. Böylece bu 

eserler vücuda geldiği toplumun gerçeklerini, değerlerini ve değer yargılarını 

yansıtmaktan da uzak kalmamışlardır. Nitekim aşk mesnevilerini manzum 

romanlarımız olarak nitelendiren Hüseyin Ayan bu konuda “İslâm medeniyeti 

sahasında kaleme alınan hikâyelerimiz asıl kaynağını nereden alırsa alsın, Türk 

damgasını taşır. Ama bu medeniyetin müşterek malı olmasını engellemez. Bu itibarla 

‘tercüme, nazîre, taklîd’ gibi ifadeler, eserin değerini düşüremez. Çünkü tercüme, 

nazîre veya taklîd denen hikâyelerin içinde şâirin görüp geçirdiği, yaşadığı olaylar da 

yer alır. Bunlar hikâyelerimizin en orijinal taraflarıdır.” demektedir.5 Aynı şekilde 

Necmettin Halil Onan da “Müslüman İranlılarla Müslüman Türklerin İslâmî kültür 

beraberliğinden doğan aynı sanat telakkilerine sahip olmaları edebî mahsulleri 

arasında da bir benzerlik yaratıyordu. Fakat bir edebî eser, ifadesiyle hüviyet 

kazandığı ve bilhassa şiir her şeyden önce bir söyleyiş sanatı olduğu için, konu aynı 

olsa bile, iki eserin ayrı dillerde, o dillerin zevk ve dehasına göre söylenişleri onlara 

müstakil ve orijinal birer mahiyet verdirmeğe yol açar” demektedir.6 

Aşk mesnevilerinde konular esas karakterini muhafaza etmekle birlikte 

farklılıklar şairlerin aşk anlayışı ve aşkı anlatış biçimlerinden kaynaklanır. Nitekim 

Yusuf u Züleyha mesnevilerinde bu hikâyenin hem bir aşk hikâyesi hem de bir 

peygamberin hayat hikâyesi olmasından dolayı, özellikle bu konuda mesnevi yazan 

XIII. ve XIV. yüzyıl şairlerinin, eserlerinde hikâyenin daha çok dinî yönüne ağırlık 

                                                                                                                                     
Aşk”, Şeyh Galib Kitabı, İstanbul, 1995, s. 87-122.; Türinay, Necmettin, “Klasik Hikaye, Lirik Aşk 
Romanları ve Şeyh Galib”, Türk Edebiyatı, S. 273, 1996, s. 22-24.; Hacıeminoğlu, Necmettin, “Bizim 
Romanlarımız ve Husrev ü Şirin”, Hisar, Sayı: 1, Ocak 1964, s. 21-22.Aktaş, Doç. Dr. Şerif, “Roman 
Olarak Hüsn ü Aşk”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, sayı: 27, Aralık 1983, s. 94-108.; Kaplan, 
Mehmet, “Destan, Mesnevi, Roman”, Hisar, Temmuz 1975, s. 3-6.; Ayan, Hüseyin, “Mesneviler 
Manzum Romanlarımız Olabilir mi?”, Kuruluşunun 700. Yıldönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı 
Devleti Uluslararası Kongresi 7-9 Nisan 1999-Bildiriler, Konya, 2000, s. 69-71. 
5Ayan, Hüseyin, “Mesneviler Manzum Romanlarımız Olabilir mi?”, Kuruluşunun 700. Yıldönümünde 
Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Uluslararası Kongresi 7-9 Nisan 1999-Bildiriler, Konya, 2000, s. 
71. 
6 Onan, Necmettin Halil, Fuzûlî Leylâ ile Mecnûn, İstanbul, 1955, s. III. 



 28 

verdikleri dikkati çeker. Öte yandan XV. ve XVI. yüzyıllarda yazılmış Yusuf u 

Züleyha mesnevilerinde ise aşkın etraflıca işlendiği görülür. 

Kurgu olarak Batı edebiyatındaki roman türünden önceki anlatı türlerinden 

olan romanslara ve Türk sözlü geleneğindeki halk hikâyelerine benzeyen7 çift 

kahramanlı aşk mesnevilerinde kurgunun ana hatları şöyledir: Kahramanların 

doğumu ve yetişmeleri, kahramanların âşık olması, sevgililerin ayrı düşmesi, 

kavuşmayı engelleyen durumlarla mücadeleler, bu mücadeleler sırasında birbirlerine 

sadakatlerini koruyan sevgililerin kavuşmaları. 

Böyle bir kurgu içinde aşkın anlatıldığı bu eserlerde aşk, sıradan bir aşk 

değildir. Gerek hikâyenin kahramanları gerekse işlenen aşk teması idealize edilerek 

olağanüstü bir düzeye ulaştırılmıştır. Aşkın âşık üzerindeki bütün tezahürleri abartılı 

biçimde gözler önüne serilirken, sevgililer aşklarının hiçbir engel ve güçlük 

karşısında yenilmeyeceğini, aşkın kendileri için en büyük değer olduğunu kanıtlamak 

isterler. Bütün bu süreç içinde sevgiliye bağlılık (sadakat) en önemli erdemdir. Aşkta 

karşılarına çıkan engelleri aşan sevgililer sonunda birbirlerine kavuşarak 

sadakatlerinin ödülünü almış olurlar. Sonu ölümle biten hikâyelerde de aşk uğruna 

canını vermiş olanlar, sadakatlerini sonuna kadar sürdürmekle sevgilerinin yüceliğini 

kanıtlamış olurlar. 

A. Sırrı Levend, konunun bir araç, hüner göstermenin amaç, şaşkınlık 

uyandırmanın esas olduğunu belirttiği bu mesnevilerde yer ve zaman kaydı 

bulunmadığını, konuda birlik aranmadığını, bölümlerin olayların gelişimi içinde 

birbirine eklenmiş parçalar gibi olduğunu, tabiat tasvirlerinin gerçeğe uygun 

olmadığını, kahramanlarla tiplerde ve kahramanların davranışlarında doğallık 

bulunmadığını, olayların gelişimini izlerken nasıl ve niçin gibi soruların cevabının 

bulunmadığını söyler. Bütün bunlar genel olarak hikâyelerin karakterini gösterir.8 

En eski dinî hikâyelerden biri olan ve Arap, İran ve Türk edebiyatlarında 

birçok şair tarafından ele alınıp işlenen Yusuf u Züleyha hikâyesinde, Yusuf 

peygamberin hayatı ve Mısır Azizi Kutayfer (Kıtfir, Potifar)’in karısı Züleyha ile 

arasında geçen aşk macerası anlatılır. Yusuf u Züleyha hikâyesinin ilk kaynağı 

                                                
7 Moran, Berna, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 1, İletişim Yayınları, İstanbul, 1994, s. 24.;Çetin, 
s. 31-32. 
8 DEH, s.74-75. 
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Tevrat’tır.9 Kur’an’da “ahsenü’l-kasas (kıssaların en güzeli)” olarak nitelendirilen bu 

hikâye Yusuf suresinde geçmektedir.10 İslam kültürünün hâkim olduğu toplumlarda 

Tevrat ve Kur’an kaynaklı11 bu hikâye müfessirler tarafından bazı ilaveler 

yapıldıktan sonra birçok İran ve Türk şairi tarafından manzum hikâye konusu olarak 

ele alınmış ve Yusuf u Züleyha ya da Kıssa-i Yusuf adı altında mesneviler 

yazılmıştır.12 

İran edebiyatında ilk manzum Yusuf u Züleyha hikâyesinin Firdevsî-i Tûsî 

(941?-1020) tarafından yazıldığı bildirilmekle birlikte bu eserin Firdevsî’ye ait 

olmadığı görüşü de vardır.13 

Türk şairlerinin çoğu İran şairi Molla Câmî (öl.1492)’nin eserinden 

etkilenmişlerdir. Hikâyenin bir peygamberin hayatını anlatması dolayısıyla esas 

olarak bir değişiklik yapılmasına imkân olmadığı için, bu konuyu ele alan şairler 

eserlerinde hikâyenin Kur’an’daki şekline bağlı kalmakla birlikte, tefsirlerdeki ve 

kısas-ı enbiyalardaki rivayetlerden de faydalanmışlardır. Aynı zamanda her şair 

kendi duyuş ve görüşlerini de eserine yansıtmıştır. 

Türk edebiyatında ilk manzum Yusuf u Züleyha hikâyesini Kur’an ve 

tefsirlerden yararlanarak XIII. yüzyıl şairlerinden Ali yazmıştır.14 Ali’nin Kıssa-i 

Yusuf adlı bu eseri dörtlüklerle ve hece vezniyle H. 630/ M.1233’te yazılmıştır. XIV. 

yüzyıldan sonra Yusuf u Züleyha yazan şairlerin hemen hepsi Molla Camî’den 

etkilenmişlerdir. İran edebiyatının XV. yüzyılda yaşamış büyük şairi Molla Camî’nin 

bu kıssayı ilk kez kendisinin yazdığını belirtmesine karşılık, kendisinden önce 

yukarıda değinildiği gibi İran edebiyatında Firdevsî, Türk edebiyatında da Şeyyad 

                                                
9 bk.Tevrat (Tekvin) 39/7. 
10 bk. Kur’ân-ı Kerim 12. Sure (Yusuf Suresi). 
11 Tevrat’ta ve Kur’ân-ı Kerim’de Yusuf Kıssası hakkında bk. Tahbaszâde (Hayyampur), Abdürresul, 
Türk ve İran Edebiyatlarında Yusuf ve Züleyha Mesnevisi, Doktora Tezi, T. 209, İstanbul 
Üniversitesi, İstanbul, 1945, s. 1-8; Settârî, Celâl, Züleyha’nın Aşk Derdi, Çeviren: Mehmet Kanar, 
İnsan Yayınları, İstanbul, 1998, s. 19-29, 47-51; Furat, Ahmet Suphi, “Yûsuf”, İA., C. 13, s. 441-442; 
Dilçin, Dehri, Şeyyad Hamza Yûsuf ve Zelihâ, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1946, s. 207-208. 
12 Tahbaszâde (Hayyampur), Abdürresul, Türk ve İran Edebiyatlarında Yusuf ve Züleyha Mesnevisi, 
Doktora Tezi, T. 209, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 1945, s. 1. 
13 Kavcar, Cahit, “Hamdullah Hamdî’nin Yusuf u Züleyha’sı”, TDAY-Belleten 1968, 2. bs., Ankara, 
1989, s. 158. 
14 Köprülü, Fuat, Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, 1928, s. 276. 
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Hamza, Sûlî Fakîh ve Erzurumlu Darîr tarafından üç ayrı eser yazılmıştır.15Türk 

edebiyatında XIV. yüzyıldan sonra bu hikâye çok ilgi görmüş ve üslup, âhenk ve 

konuyu işleyiş bakımından öncekilere göre çok başarılı Yusuf u Züleyha mesnevileri 

yazılmıştır. XIV. yüzyıldan önce ve sonra yazılmış eserlerin edebî değeri ile ilgili 

olarak İ. Hikmet Ertaylan şunları söyler: “[…] ondördüncü asır sonları ile onbeşinci 

asır başlarında yazılmış pek çok Yusuf u Züleyha’lar vardır Bunlardan bir çoğunun 

da Câmî’den faydalanmış oldukları, bu yüzden Tevrat’tan ve Kur’an’dan faydalanan 

ve tamamıyla dinî bir heyecanla ve dinî bir telkin maksadıyla kıssadan hisse 

çıkarmak gayeleriyle yazılmış olan ilk varyantlarla bu sonrakiler arasında mevzuu 

kavrayışta, hâdiselerin safhalarının tertibinde, eda tarzının tatbikinde, hâsılı mevzuu 

işleyişte gösterilen kudret, kabiliyet ve sanat bakımlarından, kıyas edilemez 

derecelerde farklar bulunduğu görülmektedir. Evvelkiler üslûba, selikaya hatta nazım 

kaidelerine pek de kıymet vermedikleri hâlde, sonrakilerin vücuda getirdikleri eserler 

‘edebiyat’ mefhumu bakımından mükemmel sayılan örnekler teşkil etmekte, hele Ak 

Şemseddin oğlu Hamdullah’ın Yusuf ve Züleyha’sı nevinin şaheseri telâkki 

edilmektedir.”16 Ertaylan’ın da belirttiği gibi XV. yüzyılın mesnevi şairi Hamdullah 

Hamdî’nin Yusuf u Züleyha’sı onun en başarılı, Türk edebiyatının en değerli ve en 

çok tanınmış mesnevisi olarak kabul edilmiştir.17 XVI. yüzyılda Taşlıcalı Yahya ve 

Kemal Paşazade tarafından yazılan Yusuf u Züleyha mesnevileri de Türk 

edebiyatının bu konuda yazılmış diğer değerli mesnevilerindendir. 

Doğu edebiyatlarının en tanınmış hikâyelerinden bir diğeri olan Husrev ü 

Şirin konusu ilk olarak İran şairlerinden Firdevsî-i Tûsî (941?-1020) tarafından Şeh-

nâme’de işlenmiştir. Firdevsî Şeh-nâme’de bu hikâyeyi Sasani hükümdarı Husrev-i 

Perviz’in hayat hikâyesi içinde bir epizot olarak işlemiştir.18 Hikâyeyi edebî gayeyle 

                                                
15 Ertaylan, İ. Hikmet, “Türk Dilinde Yazılan İlk Yusuf ve Zeliha”, TDED, C. 3, sayı:1-2, İstanbul, 
1948, s. 211-212.; Kavcar, Cahit, “Hamdullah Hamdî’nin Yusuf u Züleyha’sı”, TDAY-Belleten 1968, 
2. bs., Ankara, 1989, s. 158. 
16 Ertaylan, İ. Hikmet, “Türk Dilinde Yazılan İlk Yusuf ve Zeliha”, TDED, C. 3, sayı:1-2, İstanbul, 
1948, s. 211-213. 
17 Köprülü, M. Fuad, “Óamdì ”, İA, C. V/1, MEB Yayınları, s. 185.; Levend, Agâh Sırrı, “Hamdî’nin 
Yusuf u Züleyha’sı”, TDAY-Belleten 1968, 2. bs., Ankara, 1989, s. 173.; Kavcar, Cahit, “Hamdullah 
Hamdî’nin Yusuf u Züleyha’sı”, TDAY-Belleten 1968, 2. bs., Ankara, 1989, s. 160.; Tolasa, Harun, 
“15. YY. Türk Edebiyatı Anadolu Sahası Mesnevîleri”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, S.1, 1982, s. 7. 
18 bk. Alpay-Tekin, Doç. Dr. Gönül, Ali Şir Nevâyî  Ferhâd ü Şîrîn (İnceleme-Metin), Türk Dil 
Kurumu Yayınları, Ankara, 1994, s. 16. 
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ilk ele alan şair ise Hakîm Senâî (öl: 1150’den az önce)’dir.19 Daha sonra Nizâmî-i 

Gencevî (1141-1203) yarattığı büyük bir eserle hikâyeye ölmezlik vasfını 

kazandırmıştır.20 Nizâmî’den sonra pek çok İran şairi bu konuda eser yazmışlardır.21  

Hikâyenin konusu, Sâsâni hükümdarlarından Husrev-i Perviz’in hayatına ve 

aşk maceralarına dayanmaktadır. Tarihî kaynaklarda Husrev’in çok zengin ve 

ihtişamlı bir hükümdar olduğu kaydedilirken, Şirin’in tarihî şahsiyeti konusunda 

birbirinden farklı rivayetler söz konusudur. Bu rivayete göre Şirin Ermen hükümdarı 

Mehin Banu’nun kardeşinin kızıdır. Bir rivayete göre İran büyüklerinden birinin 

hizmetinde cariyedir. Başka bir rivayete göre de Romalı Hıristiyan bir kızdır.22 İran 

ve Türk edebiyatlarında yazılmış Husrev ü Şirin ve Ferhad u Şirin mesnevilerinde 

Şirin, Ermen hükümdarı Mehin Banu’nun kardeşinin kızı olarak gösterilir. Hikâyenin 

en önemli üçüncü kahramanı Ferhad’ın gerçek ve tarihî şahsiyeti hakkında kesin 

bilgi yoktur. Ferhad tarihlerde rivayet edildiği üzere su yolları yapmakta usta bir 

mühendistir ve Şirin’in aşkıyla dağları delen büyük bir âşıktır.23 Dolayısıyla Husrev 

ü Şirin mesnevilerinde hikâyenin asıl erkek kahramanı olan Husrev’in rakibidir. 

Ferhad u Şirin mesnevilerinde ise hikâyenin asıl erkek kahramanı Ferhad olup, 

Husrev Ferhad’ın rakibidir. Buna göre Husrev ü Şirin ve Ferhad u Şirin 

mesnevilerinin konusu Husrev, Şirin ve Şirin’in diğer âşığı Ferhad arasındaki iki aşk 

etrafında gelişen ve efsaneleşen olaylardan oluşmaktadır. Hikâye öncelikle aşk 

macerasını anlatmakla birlikte siyasî olaylara ve mücadelelere de temas ederek 

Husrev’in hayatını ve maceralarını bütünüyle ortaya koymaktadır. 

Husrev ü Şirin hikâyesi Türk edebiyatına Nizâmî yoluyla geçmiştir. Türk 

edebiyatında ilk defa Husrev ü Şirin yazan şair, Altınordu sahasında yetişmiş olan 

                                                
19 Tansel, Fevziye Abdullah, “Ferhad ile Şirin”, İA., C. 4, s. 565. 
20 Timurtaş, Prof. Dr., Faruk K., Şeyhî’nin  Husrev ü Şîrin’i-İnceleme-Metin, İstanbul, 1963, s. 43. 
21 İran edebiyatında bu hikâyeyi yazan şairler için bk. Timurtaş, Prof. Dr., Faruk K., İran Edebiyatında 
Husrev ü Şirin ve Ferhad u Şirin Yazan Şairler, Şarkiyat Mecmuası IV, İstanbul, 1961, s. 73-86. 
22 Timurtaş, Faruk Kadri, “Türk Edebiyatında Husrev ü Şirin ve Ferhâd u Şirin Hikâyesi”, İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. IX, 1959, s. 65-68.; Alpay-Tekin, 
Doç. Dr. Gönül, Ali Şir Nevâyî  Ferhâd ü Şîrîn (İnceleme-Metin), Türk Dil Kurumu Yayınları, 
Ankara, 1994, s. 5-7.; Timurtaş, Prof. Dr., Faruk K., Şeyhî’nin Husrev ü Şîrin’i-İnceleme-Metin, 
İstanbul, 1963, s. 39-41. 
23 Timurtaş, Faruk Kadri, “Türk Edebiyatında Husrev ü Şirin ve Ferhâd u Şirin Hikâyesi”, İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. IX, 1959, s. 68.; Alpay-Tekin, Doç. 
Dr. Gönül, Ali Şir Nevâyî  Ferhâd ü Şîrîn (İnceleme-Metin), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 
1994, s. 8.; Timurtaş, Prof. Dr, Faruk K., Şeyhî ve Husrev ü Şîrin’i-İnceleme-Metin, İstanbul, 1963, s. 
41-42. 
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Kutb’dur. Nizâmî’den tercüme edilerek Kıpçak Türkçesi ile yazılan bu eserle 

edebiyatımıza giren hikâye, Anadolu’da Şeyhî ve Türkistan’da Nevâî’nin 

kalemleriyle en güzel örneklerini bulmuştur.24Faruk Kadri Timurtaş Türk 

edebiyatında toplam 21 şairin bu konuda eser yazdığını bildirir. 25 

                                                
24 Timurtaş, Prof. Dr., Faruk K., Şeyhî’nin Husrev ü Şîrin’i-İnceleme-Metin, İstanbul, 1963, s. 43-44. 
25 Türk edebiyatında Husrev ü Şirin yazan şairler ve eserleri hakkında geniş bilgi için bk. Timurtaş, 
Faruk Kadri, “Türk Edebiyatında Husrev ü Şirin ve Ferhâd u Şirin Hikâyesi”, İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. IX, 1959, s. 70-80.; Timurtaş, Faruk Kadri, 
“Husrev ü Şîrin ve Ferhâd u Şîrin Yazan Şairlerimiz”, Türk Dili, sayı: 10, 1952, s. 15-21. 
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B. B. B. B. DİVANDİVANDİVANDİVAN    EDEBİYATINDAEDEBİYATINDAEDEBİYATINDAEDEBİYATINDA KADIN KADIN KADIN KADINA GENEL BAKIŞA GENEL BAKIŞA GENEL BAKIŞA GENEL BAKIŞ    

A. Sırrı Levend Divan edebiyatında kadın mefhumunun, 1. Kadının 

cemiyetteki mevkii bakımından, 2. Kadına ait tahassüs bakımından olmak üzere iki 

noktadan tetkike lâyık olduğunu belirtir.26 

Buradan hareketle Türk toplumunda kadın hayatının gelişimine bakıldığında, 

yüzyıllar boyunca Türk kadınının toplumsal ve ailevî durumunun büyük değişmelere 

maruz kaldığı görülür. Bu değişmelerin sebebi bir yandan toplumsal, siyasal ve 

dinsel faktörlerin değişim ve gelişimi, öte yandan yabancı kültürlerin etkisidir. 

Türk kadını Türk toplumunun geçirdiği medeniyet ve kültür değişimi 

süreçlerine göre edebiyatta genel olarak üç dönemde değerlendirilmiştir27: 

1. İslâmiyet’ten önce ve göçebelik devrinde: Bu devirde kadın devrinin erkek 

tipine yaklaşır. Onun gibi ata biner, ok atar, kılıç kullanır. Hatta düşmanla savaşır. 

2. Yerleşik uygarlık ve İslam kültürü çevresine katıldıktan sonra: Bu 

dönemde kadın erkekten daha pasiftir. Kadın kahramanlık niteliklerini kaybederek 

bir aşk ve haz konusu olur. 

3. Batı uygarlığının etkisi altına girdikten sonra: Bu dönemde kadının sosyo-

ekonomik ve kültürel hakları savunulur. Böylece tekrar erkekle eşit bir düzeye 

gelmesi sağlanır. 

Burada tez çalışmasının sınırları göz önüne alınarak kadının yukarıda sözü 

edilen ilk iki dönem içindeki yeri ve önemi üzerinde durulacaktır. Kadının 

İslamiyet’ten önce ve göçebelik devrindeki yeri ve önemi konusunun, İslam 

kültürünün etkisine girildikten sonra, kadının hayatın içindeki ve dolayısıyla 

edebiyattaki yeri ve öneminin hangi noktaya geldiğinin, nasıl bir değişime 

uğradığının görülmesi bakımından burada değinilmesi uygun görülmüştür. 

“Osmanlı devletinin büyük bir imparatorluk hâlini alıncaya kadar olan 

devrinde, cemiyetin her tabakasında kadın hakkındaki telakkîler birbirinden 

                                                
26 Divan Edebiyatı, s. 581. 
27 Doğramacı, s. 1.; Kaplan, Mehmet, “Dede Korkut Kitabında Kadın”, Türk Edebiyatı Üzerinde 
Araştırmalar I, İstanbul, 1976, s. 41. 
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farksızdı. Bu telakkîler, kadının erkek nazarında itibarlı bir mevkie sahip olduğu 

fikrinde toplanıyordu.”28 

“En eski kaynaklara göre, Küçük Asya’nın, Orta Asya’nın ve Doğu 

Avrupa’nın geniş topraklarına yayılmış olan Türk boylarının toplumsal örgütlenmesi, 

kadına avantajlı bir durum sağlayan, dikkate değer derecede faal bir rol atfeden bir 

takım ilkeleri içermekteydi. Ana ve eş olarak kadın, erkeklerle eşit surette aileden 

sorumlu idiler. Çarşafsız olarak kadınlar halk toplantılarında hazır bulunuyor ve 

erkeklerle birlikte çeşitli faaliyetlere katılıyorlardı. Hatta onların yanında harpte 

savaşıyorlardı. Kadınlar erkeklerden daha fazla hukukî haklara sahiplerdi.”29 Bunun 

en açık örneği Dede Korkut hikâyelerinde görülür. Dede Korkut hikâyelerinde 

kadında aranan meziyetler annelik, kahramanlık, sadakat ve misafirperverliktir. 

Erkeğin kutsal bir sevgiyle bağlandığı üç yoldaşı vardır: Atı, kılıcı ve kadını. Ayrıca 

kadın bir haz ve aşk konusu değildir. Kendisi de erkeğe karşı bir âşık tavrı takınmaz. 

Kadın veya erkeğin aşkı hayatî bir mesele hâline getirdiği görülmez. Büyük ve 

romantik aşklar yerine samimi karı koca sevgileri görülür. Bunun nedeni de din ve 

sosyal baskının olmadığı ve sürekli bir hareket hâlinin hâkim olduğu göçebe yaşam 

tarzıdır.30 

Eski Türklerde kadının toplumsal rolü ve değeri çok önemli iken, İslamiyet’in 

kabulüyle yaşanan medeniyet ve kültür değişimi ile tesir ve nüfuzuna maruz 

kaldıkları ataerkil aile hayatı ve çeşitli ülkelere yapılan fetihler sebebiyle yabancı 

milletlerle ilişkiler, kadının toplumdaki yeri ve önemini büsbütün değiştirmiştir. 

Kadın giderek doğal ve müşterek hayattan soyutlanarak evde ve kafes arkasında 

mahsur bırakılmıştır. Özellikle İstanbul’un fethiyle Bizans saltanatına tevarüs 

                                                
28 Sümer, Dr. Faruk, “Osmanlılarda Kadın ve Aile Hayatı”, Resimli Tarih Mecmuası, Sayı: 67, 
Temmuz 1955, s. 3934. 
29 Chmielowska, Danuta, “Nâbî, Vehbî ve Vâsıf’ın Eserlerinde Türk Kadını”, Çeviren: Mübahat 
Türker Küyel, Erdem Dergisi, C. 9, Aydın Sayılı Özel Sayısı II (Sayı: 26), Eylül 1996, s. 518. 
İslamiyetten önceki Türklerde kadın hakkında bilgi için ayrıca bk. İzgi, Dr. Özkan, “İslâmiyetten 
Önceki Türklerde Kadın”, Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, yıl: XI, XII, XIII, XIV, Ankara, 1973-
1975, s. 145-160; Ülkütaşır, M. Şakir, “Türk Toplumunda Kadının Yeri”, Hayat Tarih Mecmuası, Yıl: 
3, C. I, Sayı: 4, 1 Mayıs 1967, s. 46-49.; Çandarlıoğlu, Gülçin, “Türk Toplumunda Kadın”, Hayat 
Tarih Mecmuası, C. I, sayı: 4,  Mayıs 1966, s. 21-28.; Altındal, Meral, Osmanlıda Kadın, İstanbul, 
1994, s. 9-12. 
30 Kaplan, Mehmet, “Dede Korkut Kitabında Kadın”, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar I, 
İstanbul, 1976, s. 41.; Cunbur, Müjgan, “Dede Korkut Oğuznamelerinde Kadın”, Türk Yurdu, 50 (11) 
Şubat 1960, s. 53-54.; Özmen, Murat, “Dede Korkut Hikayelerinde Kadın ve Aile İçi İlişkileri”, Ilgaz, 
Yıl: 6, Sayı: 67, Nisan 1967, s. 17-18.Altındal, Meral, Osmanlıda Kadın, İstanbul, 1994, s. 11. 



 35 

ettikten sonra kadının cemiyetteki mevkii tamamen silinmiştir.31 Çünkü İran ve 

Bizans saraylarının harem yaşamının Osmanlı sarayına girmesi, sarayın XV. 

yüzyılda Fatih Sultan Mehmet’in emriyle haremlik ve selamlık olarak bölünmesine 

neden olmuştur. Vezir ve beyler de bu sistemi konaklarına getirmişlerdir. Bu şekilde 

harem ve poligami (çok eşlilik) istisnaî şartlar altında ve belli bir sınıf içinde de olsa 

yayılmaya başlamıştır. Böylece özellikle şehirlerdeki Türk kadını yaşamını haremin 

gizliliği içinde geçirmeye başlamıştır.32 Kadının bu kapalı ve yabancı gözlerden uzak 

yaşamının gerekçesini Câhız şöyle ifade etmiştir. “Evleri çevreleyen yüksek 

duvarlar, sağlam kapılar, sık perdeler, hadım edilmiş özel hizmetçiler, süt analar, 

kadın hizmetçi ve dadılar edinmek sırf kadınları korumak ve onlardaki güzellik ve 

haz nimetini muhafaza için yapılır.”33 

İslam dini kadın ve erkeğe insan olarak aynı değeri verdiği hâlde, bazı 

müçtehit ve fakihlerin İslamî nasları yanlış tefsirleri ve bu tefsirlerin yanlış 

uygulanmaları sonucunda Müslüman kadının toplumdaki değeri sarsılmıştır.34 Öte 

yandan İslâmiyetin kabulünden sonra girdiğimiz Arap ve Fars kültür dairesinden 

gelen Arap, Fars ve Hint gelenekleri de kadına bakıştaki olumsuz gelişmeleri 

etkileyen en önemli nedenlerindendir.35 Örneğin İran millî dini Zerdüştîliğe göre 

kadın her türlü pisliğin, kötülüğün ve fenalığın sembolüdür. Zerdüşt dininde 

kötülüğü simgeleyen tanrıların hepsi kadındır. İslamiyeti Türklerden önce kabul eden 

İranlılar, eski dinlerinden kalan inançlarıyla Osmanlı inanışını da etkilemiştir.36 

“Geleneksel Hint anlayışında evlilik erkeklere fizikî ihtiyaçlarını gidermek için 

tavsiye edilir. Aşkın ve kadınla paylaşılacak düşünce ve duyguların erkeğin kişiliğine 

olumsuz etki yapacağı görüşü yaygındır. Arap-Fars anlayışı da kadını erkeğin 

denetlemesi gereken tehlikeli bir varlık olarak kabul eder.”37 

                                                
31 Divan Edebiyatı, s. 581. 
32 Doğramacı, s. 5.; Ülken, Hilmi Ziya, “Türkiye’de Kadın Hayatının Tekâmülü ”, Kadının Sosyal 
Hayatını Tetkik Kurumu Aylık Konferanslar 1953-1964, Kadının Sosyal Hayatını Tetkik Kurumu 
Yayınları, Ankara, 1967, s. 121. 
33 Câhız, “Aşk ve Kadınlar Hakkında Risale”, İbn Sînâ vd., Aşk Risaleleri, Tercüme: M. Fatih Birgül, 
Sır Yayıncılık, İstanbul, 2000. 
34 Cunbur, Müjgan, “Fuzuli’nin Eserlerinde Kadın”, Türk Kadını, 2 (16) Eylül 1967, s. 6. İslam 
dininin kadına bakışı konusunda bk. Üçok, Bahriye, “İslâmiyette Kadın”, Türk Kadını, 4(40), Eylül 
1969, s. 8-10. 
35 Günay (a), s. 4. 
36 Doğramacı, s. 4.; Altındal, Meral, Osmanlıda Kadın, İstanbul, 1994, s. 9. 
37 Günay (a), s. 7. 
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Bütün bu nedenlerledir ki Dede Korkut hikâyelerinde müstesna ve kutsal bir 

yeri olan kadının İslâm kültürü etkisi altına girildikten sonraki edebî ürünlerde bu 

değerini kaybettiği, âdeta kötülük sembolü olarak sunulduğu görülür. Bu anlayış 

daha XI. yüzyılda Yusuf Has Hacip tarafından yazılan Kutadgu Bilig gibi İslamî 

edebiyatın ilk ürünlerinde bile görülmeye başlar. Kutadgu Bilig’de Yusuf Has Hacip 

“Sana son sözüm: Kız doğmazsa, doğarsa da yaşamazsa daha iyi olur. Dişileri dışarı 

çıkarma, yemede içmede birlikte bulunma, evden dışarı çıkarırsan doğru yoldan 

ayrılırlar. Dişide vefa yoktur. Gözü baksa bile gönlü başka tarafta olur. Kadın 

yüzünden nice erkeklerin nesli kesildi, niceleri toprak oldu. Nice asiller toprağa 

gömüldü” demiştir.38 

Kutadgu Bilig gibi, Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra yazılmış ilk edebî 

eserlerde kadının Dede Korkut hikâyelerinde anlatılan toplumsal değer ve öneminin 

sarsılmaya başladığı görülmekle birlikte, XV. yüzyıla kadarki dönemde yazılmış 

eserlerde kadının eski itibarlı konumunu tamamen yitirmediği görülür. Örneğin 

büyük şair Mevlana’nın, eserlerinde kadını gerçek değer ve saygınlığı ile ele aldığını 

Mesnevî’nin birinci cildinde ve Fihi Ma-fih’te görmek mümkündür. 39 

İslam kültürü etkisinde gelişen bir dönemin edebiyatı olan Divan 

edebiyatında özellikle XV. ve XV. yüzyıldan sonraki yüzyıllarda yazılmış edebî 

ürünlerde kadın hemen daima kötü imajla yer alır. A. Sırrı Levend bu konuda “Hiçbir 

vesika kadının bu hakîr mevkiini edebî vesikalar kadar ifade ve tesbit edemez.” 

demektedir. Nitekim başta divanlar ve mesneviler olmak üzere pek çok edebî eserde 

kadının şeytan, kaşık düşmanı, baykuş, akrep ve yılana benzetildiği görülür. Kadın 

için saçı uzun aklı kısa, nâkısatü’l-akl (aklı eksik), ahmak, yalancı, süs ve zevk 

düşkünü, vefasız, güvenilmez, sadakatsiz, hain, kurnaz, aldatıcı, hilekâr, fettan vb. 

gibi daha pek çok olumsuz sıfatın yaygın olarak kullanıldığı görülür. Hemen her 

divan ve mesnevide örneklerine rastlanabilecek bu bakış açılarına dair örnekler, tezin 

üçüncü bölümünde “Kadına Dair Bakış Açıları” başlığı altında değerlendirdiğimiz 

mesnevilerden elde edilen örneklerle gözler önüne serilmeye çalışılmıştır. Ayrıca A. 

Sırrı Levend’in Divan Edebiyatı adlı eserinde de kadına dair bu olumsuz bakış 

                                                
38 Günay (a), s. 7.;Doğramacı, s. 7-8.; Altındal, Meral, Osmanlıda Kadın, İstanbul, 1994, s. 12. 
39 Cunbur, Dr. Müjgan, “Mevlâna ve Kadınlık”, Türk Kadını, 1 (7), Aralık 1966, s. 6-8. 
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açılarına, çeşitli şairlerin şiirlerinden alınan beyitler örnek gösterilerek 

değinilmiştir.40 

Bütün bunlardan başka XIII. yüzyıldan XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar 

yaklaşık altı yüzyıllık divan edebiyatı geleneği içinde kadın şairlerin sayısının erkek 

şairlerin sayısıyla kıyaslanamayacak kadar az oluşu Osmanlı edebiyatında kadınlara 

düşen pay hakkında fikir vericidir.41 Kadın şairler tezkire yazarlarınca da edebiyatın 

aslî üyeleri olarak görülmemiş, bir alt grup olarak değerlendirilmişler, hatta kadın 

taifesinden olmaları onların ayıbı olarak gösterilmiş, “nakısatü’l akl zümresinden” 

olduklarına dair ifadeler kullanılmış42 bu da onların edebiyat içinde yer edinmelerine 

izin vermemiştir. Zaten kadın şairlerin “söyledikleri şiir, kısmen Mihrî hariç 

tutulursa, bir kadın kalbinde mevcut bulunabilecek duyguların ifadesi olmaktan 

ziyade dönem edebiyatının klişeleşmiş mazmunlarıyla terennüm edilen bir erkek 

kalbinin yansımalarını verir. Rağbet ettikleri şiir türünün daha ziyade gazeller, en çok 

da nazireler olduğu düşünülürse, bu dönemde kadın şairlerin, erkek duyarlığı 

etrafında klişeleşen bir edebiyatın ağırlığı altında varlık gösteremedikleri fark 

edilir.”43 Bunun nedenini Nazan Bekiroğlu şöyle açıklar: “Kadının en önemli 

meziyetinin ‘kendisinden bahsettirmemek’ olduğunun kabul gördüğü toplumsal 

psikoloji içinde, şiir biçiminde olsun kendisinden söz etmek, duygularını, aşklarını, 

acılarını, ümitlerini, kısacası manevi cazibesini sergilemek, yani kendisinden 

                                                
40 Divan Edebiyatı, s. 581-586. Ayrıca divan şiirinde kadına dair olumsuz görüşler için bk. Tezcan, 
Nuran, “Lâmi’î’nin Bazı Eserlerinde Kadın Tipleri ve Kadınla İlgili Düşünceler”, Journal of Turkish 
Studies, Barbara Flemming Armağanı II, Volume 26, s. 281-310.; Chmielowska, Danuta, “Nâbî, 
Vehbî ve Vâsıf’ın Eserlerinde Türk Kadını”, Çeviren: Mübahat Türker Küyel, Erdem Dergisi, C. 9, 
Aydın Sayılı Özel Sayısı II (Sayı: 26), Eylül 1996, s. 505-583. 
41 Divan edebiyatında kadın şairler, eserleri ve şairlikleri konusunda bk. Toska, Zehra, “Divan 
Şiirinde Kadın Şairlerin Sesi”, Türk Edebiyatı Tarihi, C. 2, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 
İstanbul, 2006, s. 670-680.; Toska, Zehra, “Kadın Edebiyatına Dair”, Sanat Dünyamız, 63, 1996, s. 
45-59.; Bekiroğlu, Nazan, “Osmanlıda Kadın Şairler ”, Osmanlı, C. 9, Yeni Türkiye Yayınları, 
Ankara, 1999, s. 802-812.; Sılay, Kemal, “Erkeğin Ağzından Söylenen Gazel: Osmanlı Kadın Şairleri 
ve Ataerkilliğin Gücü”, Modernleşmenin Eşiğinde Osmanlı Kadınları, Çeviren: Necmiye Alpay, 
Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 2000, s. 188-203. 
42 Kınalızade’nin Zeynep Hatun ve Mihri Hatun ile ilgili verdiği bilgiler arasında bu ifadeler açıkça 
görülür. bk. Kutluk, Dr. İbrahim, Kınalı-zade Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-şuarâ, C.I, Türk Tarih 
Kurumu Yayınları, Ankara, 1989. s. 435, C. II, s. 934-935. 
43 Bekiroğlu, Nazan, “Osmanlıda Kadın Şairler ”, Osmanlı, C. 9, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 
1999, s. 803. 
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bahsedilmesine izin vermiş olmak kadın şair için sakınılması gereken bir durumdur. 

Bir başka deyişle manevî cazibe de en az maddî cazibe kadar setri gerektirir.”44 

Buraya kadar toplumdaki yeri ve önemini edebîyata yansıyış biçimiyle de 

değerlendirdiğimiz kadının, kendine özgü vasıfları ve aşk içindeki yeri ile ilgili 

bilgiler de divan edebiyatında mevcuttur. 

Bilindiği gibi aşk divan şiirinin en önemli konularından biri olmuştur. Ancak 

kadını toplum yaşayışından uzaklaştıran ortaçağ Türk-İslam dünyası, edebiyatında da 

kadını ve kadın sevgisini küçümsemiştir. Bunun sonucu olarak kadına karşı duyulan 

sevginin anlatılmasından kaçınılmıştır. Nitekim Râsih, Nev’îzâde Atayî ve 

Enderunlu Fazıl’ın aşağıdaki beyitleri45 bu anlayışın göstergelerinden sadece 

birkaçıdır: 

Dil virüp èavrete meftūn olma 
Úaysveş göz göre mecnūn olma Nev’î-zade Atayî 

MübtelÀ-yı zen olmasun kimse 
èAúlına reh-zen olmasun kimse Râsih 
 
èAvrete meyl iden olur mecnūn 
èÁúil olur mı hìç aña meftūn  Râsih 

Rasih ve Atayî kadına âşık olmanın akılsızlık olduğunu söylerken, Fazıl bir 

şair olarak kadınlardan söz eden şiirler yazmasının kendisine utanç vereceğini, bu 

yüzden onların Divan’ına giremeyeceğini söyler. Burada şairin kadınlardan fahişe 

olarak söz etmesi de dikkat çekicidir: 

ŞÀèirüz şeyn virür şÀnumuza 
Giremez fÀóişe dìvÀnumuza  Enderunlu Fâzıl 

Kendisinde güzellik ve aşk ilhamını barındıran kadının, insanlığın her 

döneminde sanatçıya verdiği duygu ve ilham göz önüne alındığında divan şiirinde 

kadına dair duygulanmaların, kadın aşkının hiçbir şekilde dile getirilmediğini 

söylemek yersiz olur. Pek çok şairin divanı incelendiğinde yukarıda sözünü ettiğimiz 

toplumsal değer yargılarının sonucu olan olumsuz bakış açılarından ayrı olarak kadın 

                                                
44 Bekiroğlu, Nazan, “Osmanlıda Kadın Şairler ”, Osmanlı, C. 9, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 
1999, s. 810. 
45 Bu örnek beyitler Divan Edebiyatı, s. 585-586’dan alınmıştır. 
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aşkını da dile getirdikleri görülür.46 Ancak divan şiiri ne erkeğe âşık ne de kadına 

maşuk rolü vermiştir. Şairlerce anlatılan sevgilinin hepsinin kadın ya da erkek 

olduğunu söylemek bu şiirin düşünce sistemiyle örtüşmez. Çünkü divan şiirinde 

sevgili (maşuk), tasavvufun aşk ve güzellik anlayışının etkisiyle çok defa erkek 

kimliğinde veya cinsiyeti belirsiz biçimde anlatılır. Güzel bir kadınla güzel bir 

gencin aynı şekilde tasvir edilmeleri sevgilinin cinsiyetini belirsizleştirir. Bu durum 

şairlerin mutasavvıf olup olmamalarıyla ilgili değil, geleneğin bir özelliğidir. 

Dolayısıyla yukarıda da değinildiği gibi kadın şairlerin yazdıkları şiirlere 

bakıldığında da aynı durum söz konusudur. Kadın şairin erkek sevgiliyi, erkek şairin 

ise kadın sevgiliyi anlatması beklenirken, divan şiiri geleneğinin çerçevesi 

belirlenmiş şiir anlayışı, kadın şairlerin sevgiliyi kendi cinsiyetleriyle bağdaşır 

biçimde anlatmalarını engellemiştir. Kadın kimliğinin şiirdeki belirsizliği ile ilgili 

olarak Atilla Şentürk’ün “Kadın nasıl o dönemin sosyal hayatında kafes arkasında, 

harem dairesinde, gözlerden uzak tutulmaya çalışılan bir varlıksa şiirde de gizli 

olması gerekli bir konumda bulunduruluyordu”47 şeklindeki tespiti, bu durumun 

sosyolojik izahı olarak görülüyor. Ancak şu bir gerçektir ki şiirde anlatılan sevgili 

ister kadın ister erkek olsun, ancak kadına özgü fiziksel özelliklerle tasvir edilir ve 

sevgilinin güzelliği idealleştirilir. Bu durum divan şiirinde, özellikle aşkın en güzel 

ifade edildiği şiir türü olan gazellerde genellikle böyle olduğu gibi mesnevilerde de 

böyledir. 

Mesnevilerde güzelliği tasvir edilen kişinin erkek ya da kadın olduğu tasvir 

öncesinde belirtilmesine karşılık, erkek kahramanların da kadınlar gibi tasvir edildiği 

görülür. Kısacası insan güzelliğinin tasvir edildiği kaside, gazel ve mesnevilerde bu 

tasvir kadına özgü özelliklerle ve idealleştirilerek yapılır. Güzelliğin işlevi erkeğin 

aklının başından giderek aşka düşmesine sebep olmasıdır. Yine kadına ait 

özelliklerin vaka gereği mesnevilerde çeşitli hayat sahneleri içinde çok yönlü olarak 

anlatıldığı görülür. 

                                                
46 bk. Kaplan, Mehmet, “Divan Şiirinde Kadın Aşkı Yok mudur?”, Osmanlı-Divan Şiiri Üzerine 
Metinler, Hazırlayan: Mehmet Kalpaklı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1999, s. 263-264. Yazar bu 
yazıda divan şiirinde kadın aşkının varlığını Fuzulî’nin bir gazeli ile örneklendirerek anlatmıştır. 
Divan şiirinin en büyük şairlerinden olan Fuzulî’nin eserlerinde kadın ile ilgili olarak ayrıca bk. 
Cunbur, Müjgan, “Fuzûlî’nin Eserlerinde Kadın”, Türk Kadını, 2 (16) Eylül 1967, s. 6-9.;Yener, 
Cemil, “Fuzûlî’de Kadın”, Türk Dili, C. 31, Sayı: 285, Haziran 1975, s. 417-422. 
47 Şentürk, Ahmet Atillâ, “Osmanlı Şiirinde “Aşk”a Dair”, Doğu Batı, yıl:7, sayı: 26 (Şubat, Mart, 
Nisan 2004), s. 63. 
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Aşkın konu edildiği gazellerde mesnevilerde olduğu gibi aşk, aşk acıları, 

ayrılık, sevgiliye duyulan özlemin yanı sıra sevgiliyle buluşma ve sevişmeden de söz 

edilmiştir. Ancak çift kahramanlı aşk mesnevilerinde, aşkın içinde barındırdığı ve 

sebep olduğu her türlü duygu, düşünce ve davranış biçimlerinin gerek âşık gerekse 

maşuk rollerinde olmak üzere kadınca nasıl yaşandığını etraflıca görmek daha 

mümkündür. Burada şunu da hemen belirtmek gerekir ki aşk mesnevilerinde 

hikâyelerin karakteri gereği şairler tarafından kahramanların ince ruh tahlilleri 

yapılmaz. Psikolojik tasvirlerde ruh hâllerinin aksettirilmesi yerine bir takım 

davranışlar mübalağalı ifadelerle anlatılır. Fakat aşkı yaşayan kişinin cinsiyetinin 

kadın olduğu bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla çift kahramanlı aşk mesnevilerinde 

görülen kadın aşkı cinsiyeti belirsiz sevgilinin anlatıldığı gazellerden bu bakımdan 

ayrılır. 

Bütün bu değerlendirmelerden sonra yaşamdan yansımaların kaçınılmaz 

olduğu edebî eserlere bakıldığında, Osmanlı toplumunun en gizemli ve sınırlı unsuru 

olan kadınların daima ikinci derecede, erkeğin hayatı içinde veya yanında oynadığı 

role veya erkeğin onlara verdiği değere göre yer bulduğu görülür.  

Bireylerin cinsiyetinin belirli bir toplumda ne ölçüde bir ayrıcalık öğesi 

olduğu insan türünün doğasından değil, o toplumun kültür ve tarih özelliklerinden 

ileri gelmektedir. Bu nedenle “belirli bir toplumdaki kadın ve erkek rolleri arasındaki 

farklılıkların ve ilgili ayrıntıları o toplumda var olan değer yargıları ve kültür 

özelliklerinden kaynaklandığı”48 gerçeği kadının divan edebiyatına yansıyışını da 

açıklayacaktır. 

                                                
48 İlbars, Zafer, “Türkiye’de Geleneksel Kadın Rolü”, III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi 
Bildirileri, C.4, Ankara, 1987, s. 183. 
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I.I.I.I. BÖLÜM BÖLÜM BÖLÜM BÖLÜM    

KADINLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİKADINLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİKADINLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİKADINLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ    

I.I. GÜZELLİK VE ÇİRKİNLİK    

Güzellik kavramı ile insan arasında daima varlığı bilinen ilişki, insanın güzel 

olana karşı hoşlanma ve haz duyguları ile kendini gösteren doğal eğilimidir. Bu 

nedenledir ki bütün sanat eserlerinde sanatçı güzeli yaratmak istemiştir.  

Güzel sanatların esas gayesi olan güzellik, edebiyatta da aynı ölçüde 

önemlidir. Şair veya yazar daima duygu, düşünce ve hayallerini en güzel şekilde 

ifade etme çabasında olmuştur. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki güzellik, 

zamana ve kişiye göre değişen öznel (subjektif) bir kavramdır. Bu nedenle edebiyat 

sanatçısının edebî zevki, güzellik anlayışı ve sanat gücünün yanı sıra dönemin 

güzellik anlayışı bu gayenin gerçekleşmesinde önemli olmuştur. 

Divan edebiyatı geleneğinde şiirin şekil ve muhteva yönü, değişmeyen ve 

dışına çıkılamayan belirli kurallara bağlıdır. Şairler de bu edebî geleneğin klasikleşen 

kurallarına bağlı kalmak suretiyle eserler vermişlerdir. Dolayısıyla divan şairinin 

tasvir ettiği insan güzelliği de bu geleneğin ölçüleri içerisinde ifadesini bulmuştur. 

Divan şiirinde insan güzelliğinin bütün ayrıntılarıyla anlatıldığı tip, sevgili 

tipidir. Sevgili hemen bütün şairlerce aynı fiziksel özelliklerle anlatıldığından, 

güzelliği idealleştirilmiş tek ve değişmez bir tiptir. Sevgilinin bütün uzuvları şekli, 

özellikleri ve âşıkta yarattığı etkileri bakımından çeşitli benzetmelik (müşebbehün-

bih)lerle en güzel olarak tasvir edilir. Bu bakımdan divan şairi klasik bir ressama 

benzetilir. Klasik bir ressam nasıl tek bir modelle yetinmeyip, çizeceği portrenin en 

güzel göze, en güzel yüze sahip, soyut bir güzel olmasını isterse divan şairi de 

şiirinde tasvir ettiği güzelin, bütün yönleriyle en güzel olmasını ister.49 Divan şairinin 

güzel kadını tasvir eden her manzumesinde çizmek istediği kadın tipi hakkında 

Ahmet Atillâ Şentürk de şunları söyler: “…en güzel ve en mükemmel olup, herkesi 

ve her şeyi kendine hayran bırakan bir insandır. Herhangi bir şiirde mesela gözleri 

güzel olup da dudakları pek mütenasip olmayan yarım bir güzele rastlamamız 

mümkün değildir. Hâl böyle olunca ortaya, güzelliğiyle âşıkları ve insanları hayran 

bıraktığı gibi; uzuvlarının her biriyle de ilgili hususlarda şöhret bulmuş nesneleri 
                                                
49 Divan Edebiyatı, s. 490.  



 42 

kıskandıran mükemmel bir kadın tipi ortaya çıkmaktadır.”50 Dolayısıyla teşbih, 

istiare ve mecaz gibi edebî sanatlar, şairin böyle bir güzeli tasvir ederken sıkça 

başvurduğu hazır araçlar olmuştur. 

İdealleştirilmiş, soyut bir güzelliğe büründürülen sevgilinin cinsiyetinin kadın 

veya erkek olmasının bir önemi yoktur. Sevgili kimi zaman kadın, kimi zaman 

tasavvufun aşk ve güzellik anlayışının etkisiyle erkek, kimi zaman da cinsiyeti 

belirsiz bir kimlikle karşımıza çıkar. Esas olan, cinsiyeti ne olursa olsun sevgilinin 

kalıplaşmış benzetmeliklerle, aynı şekilde, mükemmel bir güzel olarak tasvir 

edilmesidir. Ancak sevgiliye atfedilen bu güzelliğin, daha çok kadına özgü 

özelliklerle anlatıldığı görülür. Bu nedenle çoğu zaman kadın ve erkek güzelliği, 

tasvirlerde birbirinden ayırt edilemez. 

Divan şiirinde kadına ve kadın güzelliğine dair özellikler, başta gazeller ve 

kasidelerin nesib ve tegazzül bölümlerinde olmak üzere mesnevilerde de vakanın 

gerektirdiği şekilde görülür. Özellikle çift kahramanlı aşk mesnevilerinde, çoğu kez 

sevgili rolündeki kadın kahraman başta olmak üzere diğer rollerdeki kadın 

kahramanların güzelliğinin anlatıldığı beyitler geniş yer tutmaktadır. Mesnevilerde 

tasvir edilen güzel kadın tipi de tıpkı divan şiirinin diğer nazım şekilleriyle yazılmış 

örneklerinde görülen, çoğu kez gül yanaklı, la’l dudaklı, hilal kaşlı, nergis gözlü, 

sünbül saçlı, ince belli, servi boylu olarak tasvir edilen ideal güzelden farklı 

değildir.51 Ancak mesnevilerde kadın yalnızca sevgili rolünde değil, vakanın icabı 

olarak farklı rollerde de görüldüğünden, kadının fiziksel tasviri buna göre çeşitlilik 

göstermektedir.52 Kimi zaman yaş dönemlerine göre, kimi zaman uyurken, gül 

bahçesinde gezerken, ata binerken, ava giderken, gelin olurken, vb. hayat 

                                                
50 Şentürk, s. 281-282. 
51Divan şiirinde güzellik ve güzel hakkında bilgi veren ve güzelin güzellik unsurlarının 
benzetmelikleriyle birlikte ayrı ayrı değerlendirildiği belli başlı kaynaklar şunlardır: Rami, Şerafeddin, 
Enisü’l-Uşşak (Klasik Doğu Edebiyatlarında Sevgiliyle İlgili Mazmunlar), Çevirenler: Yrd. Doç. Dr. 
Turgut Karabey, Yrd. Doç. Dr. Numan Külekçi, Dr. Habib İdris, Ankara, 1994.; Surÿrì, Baórü’l-
MaèÀrif, İÜ Ktp. TY. 1857.; Erünsal, İsmail E., “Mu’îdî’nin Miftâhu’t-Teşbîh’i”, Osmanlı 
Araştırmaları, C. VII-VIII, 1988, s. 215-272.; Tarlan, Prof. Dr. Ali Nihat, Şeyhî Dîvanı’nı Tetkik, 4. 
bs., Akçağ Yayınları, Ankara, 2004.; Divan Edebiyatı, s. 490-508 ; Çavuşoğlu, Prof. Dr. Mehmed, 
Necati Bey Divanı’nın Tahlili, İstanbul, 1971.; Tolasa, Dr. Harun, Ahmet Paşa’nın Şiir Dünyası, 2. 
bs., Akçağ Yayınları, Ankara, 2001.; Kurnaz, Prof. Dr. Cemal, Hayalî Bey Divanı’nın Tahlili, MEB 
Yayınları, İstanbul, 1996.; Sefercioğlu, Yrd. Doç. Dr. M. Nejat, Nev’î Divanı’nın Tahlili, Kültür 
Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990.; Dilçin, Dr. Cem, “Divan Şiirinde Gazel” Türk Dili, Türk Şiiri 
Özel Sayısı II (Divan Şiiri), Temmuz-Ağustos-Eylül 1986, s. 78-247; Şentürk, s. 265-312.  
52 Şentürk, s. 263. 
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sahnelerindeki görüntüleriyle tasvir edilmiştir. Hatta bu eserlerde yalnızca güzel 

kadınlar değil, zaman zaman çirkin kadınlar da tasvir edilmiştir. Tüm bu tasvirlerde 

dikkati çeken husus, güzelin çok güzel, çirkinin çok çirkin olarak anlatılmış 

olmasıdır.  

Mesnevilerde kadın kahramanların fizikî özellikleri farklı anlatıcı tipleri 

tarafından tasvir edilirler. Bu tasvirler çoğunlukla şairin kendisi (yazar anlatıcı, 

gözlemci anlatıcı, üçüncü kişi anlatıcı)53 tarafından yapıldığı gibi kimi zaman 

hikâyedeki başka kahramanlar tarafından veya kahramanın kendi ağzından 

(kahraman anlatıcı, özne anlatıcı, birinci kişi anlatıcı)54 yapılmaktadır. 

Divan şiirinde sevgili rolündeki kadının mübalağalı biçimde tasvir edilen 

güzelliğinin en önemli işlevi, âşığın aşka düşmesine sebep olmasıdır. Çift kahramanlı 

aşk mesnevilerinde de âşık rolündeki erkek, sevgili rolündeki kadının muhteşem 

güzelliğini ya görerek ya da başkalarından duyarak âşık olur. Bu mesnevilerde son 

derece güzel olarak tasvir edilen kadın kahramanın ya da kahramanların güzelliğinin 

ünü her tarafa yayılmış, duyanlar hemen âşık olmuşlardır. Nitekim güzel kadını hiç 

görmemiş olmalarına rağmen, yalnızca onun güzelliğinin övgüsünü duyup âşık olan 

pek çok erkek, evlilik talebiyle kız babalarına elçiler göndermişlerdir. Dolayısıyla bu 

hikâyelerde bir erkeğin bir kadına âşık olmasında ve eş seçiminde kadının güzel 

olması son derece önemlidir. Güzelliğin aşktaki önemi hakkında şair Gubârî’nin şu 

beyitleri dikkate değerdir: 

Óüsne baúar hemìşe èayn-ı èaşú 
Óüsn iledür hemìşe zeyn-i èaşú 
 
Ne úadar olsa óüsn úuvvetde 
ÓÀlet-i èaşú olur meziyyetde 
 
Artduàınca cemÀl ü óüsn-i nigÀr 
èÁşıúuñ èaşúın arturur ey yÀr  (ĠubÀrì, YZ., s. 173) 

Yusuf u Züleyha ve Husrev ü Şirin mesnevilerinde hikâyelerin esas 

kahramanları olan Züleyha ve Şirin’le birlikte cariyeler, dayeler, Bâzıga, Meryem ve 

Şeker adlı diğer kahramanlar güzel kadınlar olarak karşımıza çıkar. Bu mesnevilerde 

                                                
53 Çetin, s. 126. 
54 Çetin, s. 133. 
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son derece çirkin olarak tasvir edilen kadın tipleri ise kocakarılardır. Kocakarıların 

hikâye içindeki rolleri kötülük, hilekârlık olduğundan dış görünüşleri de çok çirkin 

olarak tasvir edilmiştir. Dolayısıyla bu tasvirlerde kocakarıların ruh hâlleri ile dış 

görünüşleri arasında yakın bir ilişki söz konusudur. Âdeta ruhlarındaki kötülük 

yüzlerine yansımış olarak tasvir edilmişlerdir. 

I. I. 1. GÜZEL KADINLAR    

I. I. 1. 1.... Züleyha Züleyha Züleyha Züleyha    

Züleyha, Yusuf u Züleyha mesnevilerinde Yusuf’un âşığı olup, hikâyenin 

esas kadın kahramanıdır. Mesnevilerde Züleyha ile ilgili bölüme gelindiğinde onun 

kim olduğundan kısaca söz edildikten sonra hemen güzelliğinin tasvirine geçilir. Bu 

tasvirlere kimi zaman kısaca kimi zaman da uzun uzadıya yer verilmiştir. 

Züleyha’nın güzelliği, Türk edebiyatında yazılmış ilk Yusuf u Züleyha 

hikâyesi olarak bilinen XIII. yüzyıl şairi Ali’nin eseriyle aynı yüzyıl şairlerinden 

Haliloğlu Ali’nin eserinde hemen hemen aynı ifadelerle, son derece sınırlı bir şekilde 

tasvir edilmiştir. Doğrudan doğruya şairlerin ağzından yapılan bu tasvirlerde 

Züleyha’nın yalnızca yüz güzelliği üzerinde durulmuş ve Züleyha güzelliğiyle cennet 

kızına benzetilmiştir: 

Úulaú dutup diñleñiz uşbu sözi 
Ol ZüleyòÀ melik-zÀde Ùaymus úızı 
Ùolunay tek balúur idi anıñ yüzi 
Uçmaò içre óÿr-ı èìne beñzer imdi (èAlì, KY., s. 279) 

Key diñle işbu sözi 
ZeliòÀ Ùaymus úızı 
Güneşe beñzer yüzi 
Uçmaú úızı ãıfatlu (Òaliloğlu èAlì, YZ., s. 184) 

Züleyha’nın güzelliği XIV. yüzyıl şairlerinden Suli Fakih’in eserinde ise 

diğer iki esere göre daha ayrıntılı olarak tasvir edilmiştir: 

Ol zamÀnda bir laùìf úız varıdı55 
ŞÀh-ı Ùaymus idi atası adı 
 
Gök içinde yoàıdı hìç bektaşı 
Meger uçmaúda óÿrì olur eşi 

                                                
55 laùìf úız: laùìfe M. 
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Gözleri hem nergis-i mestÀnidi 
Nicelere fitne-i destÀnidi 
 
èÁrıøı kÀfÿr zülfi müşg idi56 
Laèl ü yÀúÿt leblerinden òuşk idi57 
 
Ger şeker ùuùaàı ùadın biledi 
KÀsid oluban behÀdan úaladı 
 
Ey niçeler görmege müştÀúidi 
Ol devirde òÿblıú içre kÀnidi 
 
Serv ü çenÀr u ãanavber boyına 
èÁşıkidi hem ferişte òÿyına  (äÿlì 58 Faúìh, YZ., s. 152) 

XV. yüzyılın mesnevi şairi Hamdullah Hamdî’nin en başarılı, Türk 

edebiyatının en değerli ve en çok tanınmış mesnevisi olanYusuf u Züleyha’sında 

Züleyha, hem yüzündeki hem de tüm bedenindeki güzellik unsurlarının ayrı ayrı 

tavsifiyle baştan ayağa ideal bir güzel kadın tipi olarak karşımıza çıkar:  

Gerçi óüsni beyÀna ãıàmaz idi 
Nitekim èaşúı cÀna ãıàmaz idi 
 
Lìk bir óarf işit kitÀbından 
Diyeyin õerre ÀftÀbından 
 
ÚÀmeti serv-i bÀà-ı raómet idi 
Berg ü bÀrı ãafÀ vü leõõet idi 
 
Áb-ı luùf ile buldı çünki nemÀ 
Òilèat olmış idi leùÀfet aña 
 
DÀm-ı èaúl idi farúınuñ mÿyı 
Farú olınmazdı müşgden bÿyı 
[...] 
İki deycÿr tÀr-ı zülfeyni 
Leyl içinde nehÀr mÀ-beyni 
 
Alnını levó-i nÿr idüp AllÀh 
Sebaú-ı óüsn alurdı andan mÀh 

                                                
56 müşg: misk M. 
57 Laèl ü yÀúÿt leblerinden òuşk idi: Laèl-i yÀúÿt lebinden hem òuşk idi M. 
58 Şairin unvanı durumundaki bu kelime, alıntı yapılan tezde “Süle” olarak okunmuş olmakla birlikte, 
burada İsmail Ünver’in “äulı, äuli, äula, äule, Süle ve Süli Fakih Rivayetleri Üzerine”, Türkoloji 
Dergisi, C. XIV, S. 1, Ankara, 2001, s.15-20 adlı makalesinde doğruluğuna işaret ettiği “äÿlì” 
kelimesi kullanılmıştır.  
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Úaşı ol ãafóa-i sürÿr üzre 
Nÿndur ãan yazıldı nÿr üzre 
 
Nÿnı altında èaynı ãÀd miåÀl 
İkisinden görindi naãã-ı cemÀl 
 
Gözleri ehl-i mekrüñ Àllüsidür 
Ay yüzinüñ güneş zevÀllüsidür 
 
LÀle òaddinde òÀli èanberveş 
GÿyiyÀ gülsitÀnda ùıfl-ı Óabeş 
 
Elif-i bìnì ãıfr-ı noúùa-i òÀl59 
Cemè olup bir iken on oldı cemÀl 
 
èÁrıøı cennete nümÿneyidi 
Gülleri anda gÿne gÿneyidi 
 
Deheni ãıàmadı anuñ süòana 
Bir süòan ãıàmaz iken ol dehene 
 
Ne dinile lebi zülÀlinden 
äulanurken dehen òayÀlinden 
 
Gülse luùf ile laèl-i òandÀnı 
èUúde-i dil açardı dendÀnı 
 
Zenaòın itdi Óaú şekerden sìb 
Óüsni èìdine virdi zìnet ü zìb 
 
Sükkerì sìb iken zenaòdÀnı 
ÇÀh-ı Àsìb oldı zindÀnı 
 
Niçe dil cÀn virürdi ol sìbe60 
Düşer idi o çÀh-ı Àsìbe 
 
áabàabı kim muèallaú Àb idi 
äanki ter şìşede gül-Àb idi 
 
Boynı olmışdı zülf ile mestÿr 
Birisi kÀfir ü biri kÀfÿr 
 
Gün gibi ùoàdı çün o sìmìn ber 
Bildi eksüklügin úul oldı úamer 
 
 

                                                
59 elif-i bìnì: elf-i bìni M. 
60 dil: dil-i M. 
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Bir gümiş levó idi o sìne hemÀn 
Ol gümiş levóe naúş-bend-i cihÀn 
 
İki naúş eylemiş turunca gibi 
Bir gül üstinde iki àonca gibi 
 
İki sÀèid iki sebìke-i sìm 
Umar andan zekÀt dürr-i yetìm 
 
Óüsni iècÀzına anuñ bürhÀn 
Yedi beyøÀsı kÀfì idi hemÀn 
 
Kefi èuşşÀúa rÀóatül-ervÀó 
Barmaàı dil kilìdine miftÀó 
 
Óüsnin ol dil-berüñ kim ide èıyÀn 
Ki beyÀnında èÀciz idi beyÀn61 
 
İlle andan yazılsa bir barmaú 
Úaleme bu úadar gelür ancaú 
 
Ki anuñ barmaàın gören Àdem 
Oldı dìvÀne refè olındı úalem 
[...] 
Eyle òÿb idi bili kim anı 
Úılca úalurdı görenüñ cÀnı 
 
Seyr iden ol hümÀyı ùÀúından 
Bir kebÿter ãanurdı sÀúından 
 
èÁlem-i óüsn aña musaòòar idi 
Mihr ile mÀh kenìz ü çÀker idi (Óamdì, YZ., s. 74-75) 

Hamdî Züleyha’nın yedi yaşını doldurduktan sonra yüzünün ayın ondördü 

gibi güzelleştiğini, güzelliğinin ününün her tarafa yayıldığını ve herkesi hayran 

bıraktığını; boyunun uzadığını ve artık uzayan boyuna lalasının yetişemediğini 

söyleyerek yaşı büyüdükçe değişen ve gelişen fizikî görünüşü hakkında bilgi verir: 

Yidi yaşını çün tamÀm sürdi 
Yüzi ayınuñ oldı ondördi 
 
Yidi iúlìmi ùutdı àulàulesi 
èÁlemi bende itdi silsilesi 
 
 

                                                
61 beyÀnında: benÀnında M. 
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Serv gibi yüceldi bÀlÀsı 
Boyını görmez oldı lÀlÀsı62 (Óamdì, YZ., s. 74) 

Kemal Paşazade, diğer mesnevilerden farklı olarak eserinde Züleyha bahsine 

geldiğinde, onun güzelliğini doğduğu andan itibaren anlatmaya başlar: 

ŞebistÀnında şÀhuñ ùoàdı bir mÀh 
Ùulÿè itdi şeref burcında nÀ-gÀh 
 
Meh-i nev perdeden keşf itdi dìdÀr 
äadefden çıúdı gÿyÀ dürr-i şehvÀr (KemÀl, YZ., s. 44) 

Züleyha doğduğunda babasına bir haberci gönderirler. Bu kişi Züleyha’nın 

güzelliğini babasına şöyle anlatır: 

Saña Óaú virdi bir maóbÿbe duòter 
Ne duòter devletüñ burcında aòter 
 
KirÀm-ı gevher-i deryÀ-yı şÀhì 
ÇerÀà-ı rÿşen-i nÿr-ı İlÀhì 
 
CinÀn gülzÀrınuñ zìbÀ tezervi 
SaèÀdet bÀàınuñ ÀzÀde servi  (KemÀl, YZ., s. 45) 

Züleyha’nın çocukluktan genç kızlığa adım atıncaya kadar farklı yaş 

dönemlerindeki fizikî özellikleri ise şöyle anlatılmıştır: 

Beşiginde yatur ol àonca-i ter 
äadef úarnında gÿyÀ dürr ü gevher 
 
Ulalup nÀz ile ol şÀh-zÀde 
Olur günden güne óüsni ziyÀde 
 
Olup günden güne baòtı hümÀyÿn 
Meh-i nev gibi óüsni rÿzı efzÿn 
 
Bugün bilmezdi yüzin dün görenler 
İverdi görmege her gün görenler 
 
İricek biş yaşına ol perì-çihr 
Başına and içerdi mÀh ile mihr 
 
Yidi yaşında oldı àayret-i òÿr 
Yüzinden baòş ururdı èÀleme nÿr 
 

                                                
62 görmez: göremez M. 
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Çün irdi on yaşına ol perì-zÀd 
Boyına bende oldı serv-i ÀzÀd 
 
Çün on dördine irdi ol meh-i bedr 
Yüzi èìd oldı zülfi leyle-i úadr 
 
Görenler óüsninüñ meftÿnı oldı 
CihÀn LeylÀları Mecnÿnı oldı 
 
MelÀóat gülsitÀnınuñ teõervi 
LeùÀfet bÀàınuñ ÀzÀde servi 
 
Muãavver cevher-i cÀn nÿr-ı dìde 
Degül ãan Àb u gilden Àferìde  (KemÀl, YZ., s. 45) 

Kemal Paşazade yukarıdaki örneklerde Züleyha’nın doğduğunda ne kadar 

güzel bir çocuk olduğundan ve genç kız oluncaya kadar büyüdükçe nasıl 

güzelleştiğinden söz ettikten sonra, onun güzelliğinin anlatmakla bitmeyeceğini, 

anlattıklarının sadece Züleyha’nın güzelliğinden örnekler olduğunu söyleyerek 

“äıfat-ı Óüsn-i ZelìòÀ” başlığı altında Züleyha’nın güzelliğini tekrar tasvir eder: 

Göñül muràına bÿy-ı dÀm-ı müşgìn 
Ki bend olmış aña biñ cÀn-ı miskìn 
 
Degüldi müşg ammÀ müşge beñzer 
Kim ola müşgle anı farú eyler 
 
İdüp diúúatle şÀne mÿ-şikÀfì 
Ki úıl úıl şeró úılmış anı kÀfì 
 
Ara yirinde nÀzük farú bulmış 
Ki bÿy-ı müşg anuñla farú olmış 
 
Bu farú ile çü nÀfe buldı fürúat 
Dü-nìm itdi yüregin tìà-ı óasret 
 
Vaùan terk itdi çıúdı başın aldı 
Òoten’de Àhÿyı ãaórÀya ãaldı 
 
Boyı tÀze- nihÀl-i bÀà-ı raómet 
Yiri ser-çeşme-i Àb-ı leùÀfet 
 
NihÀl-i tÀze vü naòl-i ser-efrÀz 
Ki bergi şìve olmış mìvesi nÀz 
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CemÀli bÀà-ı cennetden nümÿne 
Açılmış tÀze güller gÿne gÿne 
 
İrem bÀàında müşgìn òÿşe zülfi 
Yaraşmış ùurresiyle úoşa zülfi 
[…] 
äaçı ùÀvÿs-ı úudsìdür ki gökden 
CemÀli muãóafın indürdi rÿşen 
 
Felek ders-i cemÀl itmege telúìn 
Cebìninden düzetmiş levó-i sìmìn 
 
Úaşı yayı ki ùÀú-ı ser-nigÿndur 
Cebìni nÿrınuñ üstinde nÿndur 
 
Çeker başın çün ol ebrÿ-yı ser-keş 
HilÀl eksüklügin bilüp eger baş 
 
Úılur daèvÀ-yı óüsni úaşı taórìr 
İder ay alnı ol daèvÀyı tenvìr 
 
Getürmiş naãã anı iåbÀta üstÀd 
Ki çekmiş nÿn u yazmış altına ãÀd  
 
Ulaşdurmaàa nÿna aàzı mìmin 
Elif resminde çekmiş medd-i sìmìn 
 
Ki bu cÀn milketinüñ şehr-yÀrı 
Ol iúlìm-i óüs[ü]nüñ nÀmdÀrı 
 
Bu sìmìn meddile ãıfrı dehÀnuñ 
Birin on itmiş Àşÿb-ı cihÀnuñ 
 
SinÀn-ı Gìv ol müjgÀn-ı òÿn-rìz 
KemÀn-ı Rüstem ebrÿ-yı dil-Àvìz 
 
BeyÀø-ı òaddi levó-i nÀme-i óüsn 
SevÀd-ı zülfi óarf-i òÀme-i óüsn 
 
HümÀ-yı óüsne zülfi ÀşiyÀndur 
İçinde beyøalar gÿşındaki dür 
 
Úaşı ùÀúında ruòsÀrı virür nÿr 
Yanar miórÀbda ãan şemè-i kÀfÿr 
 
Uzanmış ùÀú-ı ebrÿ tÀ-ser-i dÿş 
Çekinmiş ùÀú-ı àabàab tÀ binÀgÿş 
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Gözinüñ àamzesinden Türk ü TÀzì 
Görür her laóôada bir türktÀzì 
 
èİõÀrı Àb u zülfi ucı úullÀb 
Ser-i úullÀbın itmiş Àba pertÀb 
 
Ne mÀhì bil ki mÀhı eylemiş ãayd 
Ki úılmış ruòların úullÀbına úayd 
 
Yüzi üstinde òÀl-i müşg-rengi 
Virür gülşende gül ãan ùıfl-ı Zengì 
 
äorar iseñ dehÀnıla lebinden 
Bu nÀr-ı Àldür ol çeşm-i sÿzen 
 
Dile didüm dehÀnı sırrın aña 
Didi yoú añmazam söz ãıàmaz aña 
 
Lebinden àonca beñzer rÀz almış 
Sözin bitürmiş ü dem-beste úalmış 
 
Leb-i laèli ider nÀzük òayÀli 
Şafaúdan gösterür şekl-i hilÀli 
 
Lebinden alınur aàzı nişÀnı 
ŞarÀb açar belì rÀz-ı nihÀnı 
 
DehÀnı gÿyiyÀ dürc-i güherdür 
Ki olmış laèl ü gevherden içi pür 
 
ÒaùÀdur aña teşbìh itme dürri 
K’anuñ her biridür bir necm-i dürrì 
 
Úamer hem-şöhresidür kevkebinüñ 
Şeker hem-şìresi şìrìn lebinüñ 
 
Şeker-sìb olmış ol sìmìn zenaòdÀn 
Şeker- òurmÀdur ol laèl-i dür-efşÀn 
 
ZenaòdÀnı öñinde çÀh-ı zemzem 
äızup ol çehden inmiş úaùre-i nem 
 
Dirilmiş bir araya àabàab olmış 
Bu çÀh anuñla zìb ü zeyn bulmış 
 
Dile úalmaz úarÀr u tÀb anda 
Ki hem çÀh ola hem gird-Àb anda 
[…] 



 52 

Yaúup bezm-i ruòında şemè-i kÀfÿr 
Yaúasın boynı úılmış maùlaè-ı nÿr 
 
Yavuz göz bulmasun diyü aña yol 
İdinmiş zülfini boynına meftÿl 
[…] 
Ber ü dÿşı ter ü tÀze semenden 
äafÀsı ùaşra urur pìrehenden 
 
BeyÀø-ı sìnesidür taòte-i èÀc 
Ya ãÀfì ãu durur kim ola mevvÀc 
 
İki pistÀnı iki àonca-i ter 
Ki olmış tÀze gül bergi aña ber 
 
Yaòod iki óabÀb-ı èayn-ı kÀfÿr 
K’anuñ vaãfındadur “nÿrun èalÀ-nÿr” 
 
Meger tÀrÀc úılmış tÀc u dìhìm 
Ki ùolmış sÀèidinden yeñleri sìm 
 
Yeñi olmış leùÀfet cÿybÀrı 
K’anuñla tÀze ol servüñ kenÀrı 
 
İçinde sÀèidi bir sìm mÀhì 
Ki ãudan baş çıúarur gÀh gÀhì 
 
Meger yazmaàa óüsni defterinden 
İdinmişdi úalem barmaúlarından 
 
Úıluban òun-ı èuşşÀúı mürekkeb 
Yazar cevr ü cefÀ dersin müretteb 
 
MuóannÀ elleri ol úana yunmış 
Ayası pençe-i mercÀna dönmiş 
 
Geçer her dırnaàına bir òayÀli 
Ki bedr üstinde èarø eyler hilÀli 
 
Meger cemè itmege iki cihÀnı 
Arada berzaò olmışdur miyÀnı 
 
Görenler anı úalmışlardı óayrÀn 
Ki iki èÀlemi cemè itdi bir Àn 
 
Gören dirdi ucasıyla miyÀnın 
Aãılmış bir úıl ile kÿh-ı sìmìn 
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Ne sìmìn sÀàar olur nÀfe yÀ Rab 
Ki olmış Àb-ı luùf ile leb-À-leb 
 
Şikem çün taòte-i úÀúum daòı nerm 
Ne çekmiş zaómet ü ne görmiş Àzerm 
 
Anuñ ardındaàı ol kÿh-ı sìmìn 
Kerem alnı gibi alnında yoú çìn 
 
Şu deñlü nerm idi kim degse ger müşt 
Òamìr-i ter gibi batardı engüşt 
 
Ser-i zÀnÿsı k’anuñ çeşm-i bed-dÿr 
Gül-i tÀze degül gül-deste-i nÿr 
[…] 
Meger Àyìne almış èaks andan 
Ki olmış nÿrıyıla yüzi rÿşen 
[…] 
İki sÀúı ãanasın sìm-gÿndur 
BinÀ-yı óüsn içün sìmìn sütÿndur 
[…] 
Bu óüsn ile o mihr-i ÀsmÀn-gìr 
Ùoàar aya ya ùoà ya ùoàaram dir (KemÀl, YZ., s. 46-48) 

Züleyha’nın güzelliğinin genel olarak doğrudan şair tarafında tasvir edildiği 

bu örnekler dışında benzer tasvirlere Darîr, Nahîfî, Yahya ve Ahmedî’nin eserlerinde 

de görmek mümkündür.63 

Gubârî’de Züleyha’nın güzelliği şair tarafından değil Züleyha’nın kendi 

ağzından anlatılır: 

Başlar üzreydi gül gibi yirüm 
Deyre naúş olmış idi taãvìrüm 
 
äìt-i óüsnüm cihÀnı dutmışdı 
Ne cihÀn mülk-i cÀnı dutmışdı 
 
MübtelÀ idi óüsnüme èÀlem 
CÀn virürlerdi görmege bir dem 
 
Ben de óüsnüme mübtelÀ idüm 
Başdan ayaàa pür-belÀ idüm 
[…] 
Òulú u óüsn ile bì-naôìr idüm 
Duòter-i òūb-ı dil-peõìr idüm 

                                                
63 bk. ëarìr, KY., s. 160; Naóìfì, YZ., s. 859; YaóyÀ, YZ., s. 52-53; Aómedì, YZ. I, s. 38. 
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äalınurdum çemende serv gibi 
Tìz-reftÀr idüm teõerv gibi  (ĠubÀrì, YZ., s. 118-119) 

Mesnevi şairleri eserlerinde yukarıdaki örneklerde görüldüğü üzere 

Züleyha’dan söz etmeye başladıkları sırada hemen onun genel olarak güzelliğini 

tasvir ederek nasıl bir kadın olduğunu gözler önüne sermeye çalışmışlardır. Bu genel 

tasvirin dışında Züleyha’nın kusursuz güzelliği hayatın çeşitli sahneleri içindeki 

görünüşüyle de sunulmuştur. 

Yatağında gül bahçesindeki gonca gibi yatmakta olan Züleyha’nın uykuya 

dalan gözleri taze bir nergisin solmasına benzetilirken, yastığı üzerine yayılan saçları 

sünbül demetine, vücudu da yatak üzerine dökülmüş gül harmanına benzetilmiştir:  

Yaturdı cÀme-òˇÀbında Zelìòa 
GülistÀn sebzesinde àoncaÀsÀ 
 
Ùolup nergislerine sürme-i òˇÀb 
Úalur sìr-Àb nergis gibi bì-tÀb 
 
Olup bÀlìni üzre deste sünbül 
Dökilmiş bister üzre òırmen-i gül (KemÀl, YZ., s. 51) 

Züleyha’yı uyuyan bir güzel olarak Hamdî de Kemal Paşazade’nin tasvirine 

benzer şekilde tasvir etmiştir: 

Nergisin cÀm-ı òˇÀb mest itmiş 
Sünbülin àonca pür-şikest itmiş 
 
Nice àonca óarìrden bÀlìn 
Rengde gül úoòuda nÀfe-i Çìn 
 
Döşegin cismi itdi òırmen-i gül 
Yaãduàın zülfi ravøa-i sünbül (Óamdì, YZ., s. 77) 

Yahya Züleyha’yı beyaz ve siyah atının üzerinde şöyle tasvir eder: 

Gün olurdı ki aú ata binerdi  
SeóÀb üstinde òurşìde dönerdi 
 
SiyÀh olurdı gÀh anuñ semendi 
Semendinüñ meh idi sìne-bendi 
 
Úara ata n’ola binse o meh-rÿ 
Olur zìrÀ çerÀà altı úarañu  (YaóyÀ, YZ., s. 53) 
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Züleyha o kadar güzeldir ki onun güzelliği Magrib ülkesinden başka 

ülkelerde de ün salmıştır. Züleyha’nın güzelliğinin ününü duyan yedi iklim 

padişahları onunla evlenebilmek için babasına elçiler göndermişlerdir. Erkeğin eş 

seçiminde kadının iffetli olmasının yanı sıra güzel olması en önemli husustur. 

Güzellik bu bakımdan mesnevilerde özellikle aşk hikâyelerinin kadın kahramanları 

için en çok tasvir edilen konu olmuştur: 

Meger irmişdi zülf-i yÀre nesìm 
K’oldı òoş-bÿy anuñla heft iklìm 
 
Anuñ içün yedi ilüñ şÀhı 
İlçi ãalup diledi ol mÀhı 
 
Óüsni meşhÿr olup ZüleyòÀ’nuñ 
Maùlabı olmış idi her òÀnuñ 
 
Tolmadın daòi óüsni ayı tamÀm 
Ùolmış idi cihÀna ol òoş nÀm 
 
Cümle server serinde sevdÀsı 
Cümle bezmüñ ãafÀsı àavàÀsı (Óamdì, YZ., s. 88) 

CemÀli Àyeti dillerde ez-ber 
Her aàızda lebi õikri mükerrer 
 
CemÀli çavı ùutmışdı cihÀnı 
CihÀna ùolmışıdı dÀsitÀnı 
 
äaçından èÀleme ùolmışdı Àşÿb 
Ki çevgÀnına olmış mihr ü meh ùÿb 
 
KitÀb-ı óüsni evrÀúı açılmış 
CihÀna raómet ÀåÀrı ãaçılmış 
 
Günisi odı èanbersÀ ãaçınuñ 
Úurıtmış tende úanın müşg-i Çìn’üñ 
 
Dişi vaãfın iderken cevherìler 
äadefden gÿş urmış lüélüé-i ter 
 
Kimi baàrını reşk elmÀsı delmiş64 
Kimi óıúd u óased baórine ùalmış 
 
 

                                                
64 Kimi: Kiminüñ M. 
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äabÀ zülfi úoòusın her diyÀra 
İletmiş Hind ü Çìn ü ZengbÀr’a 
 
Lebiy’çün úand-bÀra berkidüp yüz 
Dimiş çün telò ü şìrìn bir niçe söz 
 
ÓayÀ baórine şekker bì-òod olmış 
áaøabdan laèl bir pÀre od olmış 
 
Yaraşmış ruòları mıãrında şÀme65 
äaçı sevdÀsı düşmiş Rÿm u ŞÀm’a 
 
İrişmiş her meşÀmme bÿy andan 
Pür olmış fitne şehr ü kÿy andan 
 
Meåel olmışdı dehre şöhre-i şehr 
áamından her yire irmiş idi behr 
 
Göñüller zülfinüñ meftÿnı olmış 
Niçe LeylÀ anuñ Mecnÿn’ı olmış 
 
Úamu serverlere sevdÀsı düşmiş 
CihÀn bÀzÀrına àavàÀsı düşmiş 
 
CemÀl-i mihri çün germ itdi bÀzÀr 
İşiden şÀhlar oldı òarìdÀr 
 
CihÀn sulùÀnlarınuñ her birisi 
Bu mÀhuñ olmışıdı müşterìsi 
 
Gelürdi ilçiler her gün ulayu 
Dil ü cÀndan bu cÀnÀnı dileyü (KemÀl, YZ., s. 79-80) 

Züleyha’nın güzelliği hikâye içinde yeri geldikçe diğer kahramanların 

ağzından da anlatılır. Nitekim Züleyha’nın babası Züleyha ile evlenmesi için Mısır 

azizi Kutayfer’e66 yazdığı mektupta kızının güzelliğini şöyle anlatır: 

Bir günüm var sipihr-i behcetde 
Ùaèn ider aya óüsn-i ãÿretde 
 
Bir güneşdür ki görmez anı gün eş67 
Mihriyile gezüp cihÀnı güneş 

                                                
65 şÀme: şÀma M. 
66 Kimi mesnevilerde Mısır azizi, kimi mesnevilerde de Mısır şahı olduğu bildirilen ve Züleyha’nın 
Yusuf sanarak evlendiği bu kişinin adı bazı mesnevilerde Kutayfer bazılarında da Kıtfir olarak 
geçmektedir. 
67 gün eş: güneş M. 
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Ne güneş bel hezÀr-dìde sipihr 
Ne anı gördi ne anuñ gibi mihr 
 
Cismi ãÀfì ãadefde gevherden 
ÕÀtı eşref şerefde aòterden 
 
äorsañ Àyìneye cemÀlinden 
Òaberi yoú meger miåÀlinden 
 
Ger aransa aña naôìr ü cemÀl 
Meger Àyìnesinde ola miåÀl  (Óamdì, YZ., s. 91) 

Züleyha Mısır azizi Kutayfer’le evli olduğu hâlde Yusuf’un aşkıyla 

yanmaktadır. Tek arzusu ona kavuşabilmektir. Yusuf ise Züleyha’ya karşı sürekli 

istigna sergiler. Dayesi Züleyha’ya, onun gibi bir güzelin dünyada bulunmadığını, 

güzel yüzünü Yusuf’a gösterirse Yusuf’un hemen âşık olacağını söyler. Burada 

Züleyha’nın ne kadar güzel bir kadın olduğu dayesinin ağzından şöyle anlatılır: 

Ùaya eydür yüzüñi göster aña 
èÁşıú olsun cÀn u göñülden saña 
 
Sencileyin bir  nigÀrìn-i zamÀn 
Úanda var dünyÀda ey cÀn-ı cihÀn 
 
Ay görse yüzüñi olur òacil68 
Óüsnüñe óayrÀn úalur ey òÿb-şekil  (ëarìr, KY., s. 182-183) 

Bunun üzerine Züleyha, yedi haneli muhteşem bir köşk yaptırır ve Yusuf’u 

oraya davet eder. Züleyha’nın güzelliği karşısında Yusuf hayran kalır. Hatta evli 

olmasaydı kendisine eş olabileceğini aklından geçirir. Yusuf’un gönlünün 

Züleyha’ya meyletmesi Allah’ın emriyle Cebrail tarafından engellenir. Çünkü o bir 

peygamberdir. Ancak burada kadın güzelliğinin peygamber de olsa bir erkeği nasıl 

baştan çıkardığı ve aşkın başlangıcında ne kadar önemli olduğu görülmektedir: 

Ol nigÀrìn bir yaña úıldı naôar 
Ol ZüleyòÀ yüzini gördi meger 
 
Bir naôar úıldı ZüleyòÀ yüzine 
Úaldı óayrÀn fikr úıldı özine 
 
 

                                                
68 Bu mısra’ın vezni bozuk. 
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Geçdi öginden anuñ ki bu nigÀr69 
Ger degülmise èAzìz’e cüft ü yÀr 
 
LÀyıú idi kim baña ola óelÀl 
Uşbu endìşe aña úıldı vebÀl  (ëarìr, KY., s. 184-185) 

Züleyha kendi güzelliğinin farkındadır. Bu konuda tevazu göstermez. 

Yusuf’la gizlice buluştuğu köşkte, aşkına karşılık vermesi için Yusuf’a yalvarırken 

kendi güzelliğini şöyle anlatır:  

Úo ser-keşliği ey serv-i òırÀmÀn 
Göñül gülzÀrını gel eyle seyrÀn 
 
Açup nergislerüñ ey serv-i raènÀ 
CemÀlüm lÀlezÀrın úıl temÀşÀ 
 
Benüm gibi perì-ruò ins ü cÀnda 
Ne gördüñ ne görisersin cihÀnda 
 
Ùutup gözlük yirine mihr ü mÀhı 
Yüzüme pìr-i çarò eyler nigÀhı 
 
GülistÀnda eger bende ger ÀzÀd 
Boyumuñ bendesidür serv ü şimşÀd 
 
Güneş ruòsÀrumuñ tÀbı meh-i bedr 
äaçum zünnÀrınuñ tÀrı şeb-i úadr 
 
Öñümde gün yire sürer cebìni 
Meh-i nev òırmenümüñ òÿşe-çìni 
 
Yüzüm cennet gülinüñ gülşenidür 
Lebüm dÀrÿ-yı cÀnuñ maòzenidür 
 
HilÀl ebrÿlarum oldı felek-úadr 
MiyÀnı àurre-i èìd ü şeb-i Úadr 
 
äaçum zencìrine dìvÀne èÀlem 
CemÀlüm şemèine pervÀne èÀlem 
 
Gözümdür sÀúì-yi peymÀne-i óüsn 
Dirilür òırmenümde dÀne-i óüsn 
 
GiriftÀr olmaàa cÀn-ı àarìbÀn 
ZenaòdÀnum olupdur çÀh-ı mihmÀn 
 

                                                
69 öginden: öñinden M. 
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Òadeng-i àamzeme cÀnlar nişÀnlar 
Úaşum yayına gelmez tozca cÀnlar 
 
Gözümden mest durur eyle perhìz 
Ki ùutar àamzelerden òançer-i tìz 
 
Güler yüzüm úoúulmaduú gül-i ter 
Açılmaduú dehÀnum ùolu sÀàar 
 
Henÿz düşdi lebüm òurmÀsına beñ 
Bilürdüñ nice şìrìndür diş ursañ 
 
Lebüm şìrìnligi ile yayıldı 
Niçe Òusrevleri FerhÀd úıldı  (KemÀl, YZ., s. 167-168) 

Züleyha Kutayfer’le evlenirken Mısır’a gelin geldiğinde güzelliği şöyle tasvir 

edilir: 

Óarìr kiydi tÀc urundı taòta aàdı 
Köñli açılıp òÀùırı rÿşen oldı 
HemÀn-dem on törtünçi ùolunay ùoàdı 
Beñzi nÿrı köşki ruşen úılur imdi  (èAlì, KY., s. 287) 

Bezendi óulleyile óÿr gibi 
CihÀnı úıldı rÿşen nÿr gibi 
 
Ùuvaà altına alup gül yüzini 
Büridi àonca gibi kendüzini 
 
Ùutar yüzine lÀle gül nihÀli 
Şafaú içre úalur úaşı hilÀli 
 
Meger kim tÀb virmiş al yañaàı 
Ki olmış lÀleveş laèlìn ùudaàı  (KemÀl, YZ., s. 94) 

Bürindi lÀle gibi al ùuvaàı 
NiúÀb altında úaldı óüsni bÀàı 
 
Ùuvaà altında ol õÀt-ı muùahhar 
Şafaúda mihr-i èÀlem-tÀba beñzer (YaóyÀ, YZ., s.75) 

Züleyha gelin olduğunda onu karşılayan düğün alayı, üzerine saçılar saçar. 

Saçılan mücevherler onun güneşe benzeyen yüzünde yıldızlara, gül üzerindeki 

yağmur damlalarına benzetilirken; saçılar içindeki güzel yüzü yağmur yağarken 

doğan güneşe benzetilmiştir: 
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NiåÀr oldı yine dürr ü cevÀhir 
Güneş yüzinde seyyÀre oldı ôÀhir 
 
NiåÀr içinde ol òurşìd-i tÀbÀn 
Güneşdür ãanki bÀrÀn içre raòşÀn 
 
äaçılduúda yüzine dürr ü gevher 
Gül üzre úatre-i bÀrÀna beñzer (KemÀl, YZ., s. 95) 

Yusuf ile Züleyha’nın aşk hikâyesi boyunca Züleyha’nın güzelliği yeri 

geldikçe anlatılmıştır. Fakat hikâyenin sonlarına doğru onun yaşlı hâli de tasvir 

edilmiştir. Züleyha’nın yaşlılık tasviri “Çirkin Kadınlar” başlığı altında 

değerlendirilen kocakarı tasvirlerinden farklı olduğu için bu bölümde değinilmiştir. 

Hikâye boyunca son derece güzel olarak tasvir edilen Züleyha’nın yaşlı hâlinin 

tasviri onun çirkinleştiğini göstermek için değil, yaşadığı aşkın elemlerinin güzelliği 

üzerinde yarattığı değişimi ve aşkının uzun yıllar sürdüğünü vurgulamak için 

yapılmış olmalıdır. Çirkin kadın tasviri en güzel şekliyle kötü kocakarı tiplerinde 

görülmektedir. 

Züleyha yıllar boyunca Yusuf’un aşkının elemleriyle yaşamıştır. Sonunda 

yaşadığı sıkıntılar yüzünden iyice yaşlanmış, ağlamaktan gözleri kör olmuş, saçları 

ağarmış, yüzü kırışmış ve yüzünün rengi solmuş, beli bükülmüş, kısacası tüm 

güzelliğini yitirmiştir: 

Niçe yıllar ZelòÀ üstinden geçer 
ZelòÀ’nuñ óüsni daòı úalmaz geçer 
 
Úalmadı yüzinde hìç úan eåeri 
N’eylesün çün èaşúla yandı cigeri70 
 
Şol úadar aàlar gözi görmez olur 
Key úarur kim ayaàa ùurmaz olur71 
 
Bir aàaç eline aldı ùayanur 
Òalú içinde yürüyüben dilenür (äÿlì Faúìh, YZ., s. 299) 

Şeyb baãdı úadem şebÀb üzre 
Yaàdı kÀfÿr müşg-i nÀb üzre 
 
 

                                                
70 cigeri: cÀnı M. 
71 ayaàa ùurmaz: ayaàı dirmez M. 
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Sünbül-i zÀà-gÿnı bÿm oldı72 
Semeni sìm ü rengi mÿm oldı 
 
Tìr-i taúdìr uçurdı zÀàın anuñ 
Bÿm-ı meyşÿm yıúdı bÀàın anuñ 
 
Eşk ile nergisi semen oldı 
Óüsni evrÀúı pür-şiken oldı 
 
Şehr-i Çìn oldı gerçi rÿyı anuñ 
İlle úalmadı müşg bÿyı anuñ 
 
Meger irdi ecel yilinden eåer 
Oldı óüsni binÀsı zìr ü zeber 
 
CÀmiè-i óüsni ol dem oldı òarÀb 
Ki imÀm üzre düşdi ol miórÀb 
 
Felek itdi nihÀl-i úaddini çeng 
Ùutmaàiçün enìnine Àheng  (Óamdì, YZ., s.165) 

Kemal Paşazade Züleyha’nın yaşlanıp güzelliğini kaybetmesini güzelliğinin 

hazan mevsimine ermesi olarak tasvir etmiştir: 

ZelìòÀ’nuñ daòı gitdi bahÀrı 
Güli ãavuldı ãoldı lÀlezÀrı 
 
CemÀli bÀàınuñ irdi òazÀnı 
Degişdi øaèferÀna eràavÀnı 
 
Elinden çıúdı çün naúd-i cüvÀnì 
Ayaàın aldı øaèf-ı nÀ-tüvÀnì 
 
Oluban tìr-i úaddi dÀsveş òam 
äınup úaşı kemÀnı oldı derhem 
 
Çü biçdi óÀãıl-ı èömrini eflÀk 
Vücÿdınuñ ögütdi dÀnesin pÀk 
 
Dönerken ÀsiyÀb-ı çarò-ı gerdÿn 
äaçıldı nÀ-gehÀnì üstine un 
 
Gice göz yumdı gündüz gözin açdı 
Dirüp müşg uvaàın kÀfÿr ãaçdı 
 
 

                                                
72 Sünbül-i zÀà-gÿnı: Sünbüli zÀà güni M. 
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Óabeş mülkini ùutdı leşker-i Rÿm 
Uçuban zÀà úondı yirine bÿm 
 
İşitmedi cüvÀn u görmedi pìr 
Ki bÿm-ı şÿm ala zÀàdan yir 
 
ÒarÀb olmışdı óüsni gülsitÀnı 
Anuñ’çün oldı bÿmuñ ÀşiyÀnı 
 
KemÀn idüp boyın gözi yaşın tÀr 
ÚaøÀ oúların atar çarò-ı àaddÀr 
 
Uçurdı zÀàın anuñ tìr-i taúdìr 
İdindi bÿm bÀà-ı óüsnini yir 
 
Úadìd olmışıdı çün úadd-i servi 
Uçup gitmişdi üstinden tezervi 
 
Bozıldı gitdi ne òÀli ne òaddi 
Şebìh olmışdı òalòÀline úaddi 
[…] 
Nice yudı bu dehrüñ cÀme-şÿyı 
Ki aàardı úır iken ãaçı mÿyı 
 
èAceb bÀzì idi vü ùurfe nìreng 
Benefşe zülfi oldı yÀsemen-reng 
 
Meger kim bÀàbÀn-ı dehr-i àaddÀr 
Benefşe yirin itdi yÀsemenzÀr 
 
İçinden işledükce baàrı başı 
Şu deñlü aúdı gözden úanlu yaşı 
 
Ki yudı sürme gibi göz úarasın 
SefìdÀc oldı ol sürme ãanasın 
 
Yiri nergislerüñ oldı semenzÀr 
Dökilmeyüp úalan kirpükleri òÀr 
 
Yıúılmışdı imÀm üstine miórÀb 
ÒarÀb itmişdi bünyÀdın meger Àb (KemÀl, YZ., s. 235-236) 

Züleyha öyle yaşlanmıştır ki Yusuf onu bu hâlde gördüğünde tanıyamaz: 

ZelìòÀ’yı güc ile bildi Yÿsuf 
Esìrine şefÀèat úıldı Yÿsuf 
 
Didi úanı o günler ey ZelìòÀ 
Yüzüñ mihr idi alnuñ mÀh-ı àarrÀ 
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HümÀ-yı óüsnüñi devrÀn uçurmış 
Seni saúf-ı saèÀdetden düşürmiş 
 
FirÀúum Àteşine yana yana 
Øaèìf itmiş seni devr-i zamÀne (YaóyÀ, YZ., s. 158) 

Züleyha’nın yaşlanınca değişen görüntüsü diğer mesnevilerde de benzer 

ifadelerle tasvir edilmiştir.73 

Yusuf u Züleyha mesnevilerinde Züleyha’nın yaşlandıktan sonra Allah’ın 

kudretiyle yeniden gençleştiği ve eskisinden daha güzel bir kadın olduğu anlatılır. 

Züleyha yıllar boyu Yusuf’un aşkıyla yaşamış, tek arzusu bu aşkın vuslatı 

olmuştur. Yıllar süren karşılıksız aşkın elemleriyle yaşlanmış, ağlamaktan gözleri kör 

olmuş, tüm güzelliğini yitirmiştir. Gençliğini ve güzelliğini yitirmiş olmasına rağmen 

Yusuf’a duyduğu aşk hiç eksilmemiş, büsbütün artmıştır. Tek arzusu Yusuf’a eş 

olabilmek olan Züleyha, evlenmeden önce Yusuf’a layık bir güzelliğe sahip olmak 

ister. Onun bu isteği Allah’ın kudretiyle gerçek olur. Ancak Züleyha’nın yeniden 

gençliğine ve güzelliğine kavuşma süreci mesnevi şairleri tarafından farklı şekillerde 

anlatılmıştır. 

Züleyha’nın yaşlılık günlerinde Yusuf Mısır’a aziz olmuştur. Yıllarca 

Yusuf’u hiç göremeyen Züleyha bu süre içinde Müslüman olmuştur. Bir gün 

Yusuf’un yoluna çıkar ve ona duyduğu aşkı tekrar dile getirir. Ancak o sırada 

Züleyha çok yaşlanmış olduğu için Yusuf onu tanıyamaz. Züleyha kendisini Yusuf’a 

hatırlatır ve Yusuf’un elindeki kamçıyı ahının ateşiyle yakarak aşkını ispatlar. Bu 

sırada Züleyha ile evlenmesi için Yusuf’a vahiy gelir. Züleyha ise Yusuf’a layık bir 

güzelliğe kavuşmak için Allah’a dua eder. Duası kabul olan Züleyha, Cebrail’in 

kanatlarıyla sıvazlaması sonucu gençliğine ve güzelliğine yeniden kavuşur. Züleyha 

sadık bir âşık olduğu için Allah’ın lutfuyla eskisinden daha güzel bir kadın olmuştur. 

Yıllarca aşkına karşılık vermeyen Yusuf onun bu güzelliğine âşık olur.74 Darîr ve 

Şerifî’nin eserlerinde Züleyha’nın gençleşip güzelliğine yeniden kavuşması için 

Allah’a Züleyha kendisi değil Yusuf dua eder. Bu süreçlerden sonra gençleşip 

güzelleşen Züleyha’nın yeni hâlini Sûlî Fakîh şöyle tasvir eder: 
                                                
73 bk.èAlì, KY., s. 389; Óamza, YZ., s. 265-266; Òalìloğlu èAlì, YZ., s. 228; ëarìr, KY., s. 303; 
Naóìfì, YZ., s. Naóìfì, YZ., s. 915; Şerìfì, YZ., s. 28; Aómedì, YZ. II, s. 28. 
74 bk. èAlì, KY., s. 392; Óamza, YZ., s. 268; Òalìloğlu èAlì, YZ., s. 229; ëarìr, KY., s. 309-310; 
Şerìfì, YZ., s. 29; Naóìfì, YZ., s. 915; Aómedì, YZ. II, s. 33-35. 
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Cebreéìl úanadı ZelòÀ yüzine  
Degürür kim nÿr irişür gözine 
 
Çünki Cebreéìl úanadı ùoúınur 
ZelòÀ’nuñ görmez gözi yine görür 
 
Ol yañaúlar kim ãaru olmışıdı 
Ol teni kim úapúara olmışıdı 
 
Baúdı ZelòÀ kendüyi gördi èıyÀn 
Yüzi daòı ãanasın mÀh-ı tÀbÀn 
 
Gitdi ol úarılıàı daòı anuñ 
Sen işitgil úudretini Tañrınuñ 
 
On iki yaşında úız oàlan olur 
Yüzine baúan kişi óayrÀn olur 
 
Gül yañaúlar ãafraya dönmişidi75 
Teni kim úaraya boyanmışıdı76 
 
Gitdi anlar geldi óüsni yirine 
Virdi Çalap yine nÿr her birine 
 
Yine açıldı yañaàı gülleri 
ÔÀhir oldı arada bülbülleri77 
 
Ne diyem òÿblıàını anuñ saña 
Yÿsuf anı göricek úaldı ùaña  (äÿlì Faúìh, YZ., s. 333-334) 

Hamdî, Kemal Paşazade ve Yahya’nın eserlerinde ise bu süreç yukarıda 

değinilen eserlerden farklı olmak üzere birbirine benzer şekilde anlatılmıştır. Züleyha 

Yusuf’un yoluna çıkıp sesini duyurmaya çalışınca Yusuf, adamlarına onu alıp 

sarayına getirmelerini söyler. Saraya getirilen Züleyha Yusuf’a aşkını ve bu aşk 

yüzünden yaşadığı sıkıntıları bir bir anlatır. Fakat Yusuf Züleyha’yı tanıyamaz. 

Züleyha kendini tanıtınca da şaşkına döner. Ona merhamet edip ne istediğini sorar. 

Züleyha yeniden gençleşip güzelleşmek istediğini söyleyince Yusuf Allah’a dua 

eder. Yusuf’un duası kabul olunca Züleyha yeniden gençleşir ve güzelleşir. 

Hamdî ve Kemal Paşazade aşağıdaki beyitlerde Züleyha’nın yeniden 

kavuştuğu güzelliğini şöyle tasvir ederler: 
                                                
75 yañaúlar: yañaúlar kim M. 
76 Teni: Şol teni M. 
77 ÔÀhir oldı arada bülbülleri: Úaşları daòı hilÀle beñzedi M. 
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TÀ ZüleyòÀ yine cüvÀn oldı 
Ruòları tÀze gülsitÀn oldı 
 
Úıldı Óaú mürde óüsnini zinde 
Oldı pejmürde rÿyı feròunde 
 
Müşg-i TÀtÀr oldı kÀfÿrı 
Buldı nergisleri yine nÿrı 
 
Bì-òam oldı nihÀl-i bÀlÀsı 
Key revÀc oldı óüsni kÀlÀsı 
 
áuããadan pìr-i bì-fer olmış idi 
ÓÀli àÀyet mükedder olmış idi 
 
Oldı úırúında pìr iken bì-fer 
On sekiz yaşda tÀze ter duòter 
 
Óaú anuñ eyle itdi óüsnini òÿb 
Oldı evvelkiden daòı maóbÿb (Óamdì, YZ., s. 170) 

Úabÿl itdi duèÀsın Óaú TaèÀlÀ 
Gül-i ter gibi açıldı ZelìòÀ 
 
Boyı servi yine oldı ser-efrÀz 
Yine girdi gözine sürme-i nÀz 
 
Yigitlik gülsitÀnı tÀze oldı 
CemÀl-i óüsni bì-endÀze oldı 
 
Ùulÿè itdi seóer gitdi şeb-i tÀr 
äatup kÀfÿr aldı müşg-i TÀtÀr 
 
Şikenci nuúre-i òÀmuñ açıldı78 
Yine ùÀvÿs-ı óüsni cilve úıldı 
 
CemÀl-i óüsni evvelden yig oldı 
Feraó oldı yitügin çünki buldı (KemÀl, YZ., s. 241) 

Züleyha’nın yeniden gençleşip güzelleştikten sonraki görüntüsünü, Yahya da 

Hamdî ve Kemal Paşazade’nin tasvirlerine benzer şekilde tasvir etmiştir.79    

    

    
                                                
78 òÀmuñ: òÀmÿn M. 
79 bk.YaóyÀ, YZ., s. 159. 
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I. I. 1. 2. Şirin Şirin Şirin Şirin 

Husrev ü Şirin mesnevilerinde Husrev’in sevgilisi olan Şirin’in güzelliği ilk 

olarak Husrev’in nedimi Şavur80 tarafından anlatılır. Şavur daha önce Şirin’in 

memleketi olan Ermen diyarını görmüş ve onun güzelliğinin methini duymuştur. Bir 

gün Husrev’le birlikte sohbet ederlerken Ermen melikesi Mehin Banu’dan ve onun 

güzel yeğeni Şirin’den söz eder. Şirin’in güzelliğini uzun uzun över: 

CemÀlinden güneş düşmiş zevÀle 
KemÀli bedri döndürmiş hilÀle 
 
Gice zülfi sevÀdınuñ nedìmi 
Seóer óüsni şuèÀèınuñ nesìmi 
 
Lebi laèli óayÀtı úaùresinden 
Güneş yüzi şuèÀèı õerresinden 
 
Yire ùamsa ölüye cÀn baàışlar 
Göge irse meh-i tÀbÀn baàışlar 
 
äaçından sünbülüñ boynında biñ baà 
Lebinden lÀlenüñ baàrında yüz dÀà 
 
Çü óüsni òˇÀnını èarø ide dehre 
Kuru úurã oúıyalar mÀh u mihre 
 
äaçı şeb-rev k’etek girmiş çirÀàa 
Yüzi meşèal ki düşmiş çeng-i zÀàa 
 
Beñi baydaúları sürmezdin öñ at 
Felek saùrancınuñ şÀhın úılur mÀt 
 
Ruòınuñ luèb u Àlin kim úıla şeró 
Ki virür ay u güne at u ruò ùaró 
 
Çü yazmış zülf ü òÀli noúùa-i cìm 
CemÀle laèli düzmiş óalúa-i mìm 
 
Bu cìm ü mìmle ol ruòlar Àli 
Ne naúş itmiş cemÀlinde kemÀli 
 
VefÀ bigi bilinüñ yoò nişÀnı 
äafÀ bigi lebinüñ ùar zamÀnı 
 
 

                                                
80 Bu kişinin adı kimi mesnevilerde Şapur olarak geçer. 
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Ser-i mÿ dirsem aàzına yarar ol 
Ki zìrÀ söyleyicek úıl yarar ol 
 
Ùolaşup ince fikre vehm çün berú 
äaçı úılın bilinden idemez farú 
 
Diyeydüm kÿh-ı billÿrìn çeker úıl 
Velì úılmış direk iki gümiş mìl 
 
ÒilÀf-ı rÀstì ol úadd-i şimşÀd 
CihÀnı bende úılmış serv-i ÀzÀd 
 
Gözi siór ile gözlerden döker dür 
Direr ol dürden ider laèlini pür 
 
Anuñ’çün söyledügince mükerrer 
Şeker lebden dökilür dürr ü gevher 
 
Òadeng-i àamze ebrÿ-yı kemÀn-keş 
CihÀn-küşdür biri vü biri cÀn-keş 
 
Okur cÀdÿ gözi zülfine efsÿn 
Ki ola cÀnlar ol meftÿle meftÿn 
 
Anuñ’çün siór ögretmiş gözine 
Ki baàlana yavuz gözler yüzine 
 
BedaòşÀn reşk-i laèlinüñ nigìni 
Bozar naúúÀş-ı Çìni úaşı çìni 
 
İşiden ol leb ü dendÀn sözinden 
Bıraàur laèl ü lüélüéyi gözinden 
 
Geyik gözlerden ol ùıfl-ı úabÀ-pÿş 
Virür biñ şìr-i merde òˇÀb-ı òargÿş 
 
äaçınuñ çìni müşginden ùutup bÿ 
Yaúar baàrın Òoten’de her dem Àhÿ 
 
Elinde on úalem ùutmış müretteb 
Ki òÿn-ı òalú ola òÀke mürekkeb 
 
äanavber boyı sìmìn bÿyı nesrìn 
Şekerden dadı şìrìn adı Şìrìn  (Şeyòì, HŞ., s. 38-39) 

İki gìsÿları ãan Leyletü’l-Úadr 
CemÀli Leyletü’l-Úadr içre ãan bedr 
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äaçına óalúa óalúa tÀb virmiş 
Kemend-i zülfine úullÀb virmiş 
 
Cebìni maùlaè-ı ümmìde beñzer 
BeyÀø-ı ãafóa-i òurşìde beñzer 
 
CemÀli cÀmièinde ùÀú-ı müşgìn 
İki ebrÿlarıdur èanber-Àgìn 
 
RuòÀm altında ùÀú-ı lÀceverdì 
Muèanber ùıyni müşg-Àlÿd gerdi 
 
Götürmege o ùÀú-ı èanberìni 
Sütÿn-ı sìm úonmış idi bìnì 
 
Meger ùÿmÀr-ı sìmìn-i füsÿndur 
Ki taèvìõ-i dil-i ehl-i cünÿndur 
 
Gözi cÀõÿsı pür-nìreng olmış 
Zihì Hindÿ ki şÿò u şeng olmış 
 
İki Türkì kemÀn-keş tìr-efgen 
İki Àhÿdur ammÀ şìr-efgen 
 
Yüzinüñ şermsÀrıdur gül-i bÀà 
Ruòınuñ dÀàdÀrı lÀle-i rÀà 
 
Semenler sünbüle peyveste olmış 
Gül-i ter yÀsemenle deste olmış 
 
Ruò-ı gül-nÀrı şevúından ùarabnÀk 
GirìbÀnın çeküp gül eylemiş çÀk 
 
Lebi úand ü nebÀtuñ çeşmesidür 
DehÀnı Àb-ı óayvÀn eşmesidür 
 
Leb-À-leb cÀmdur laèli şeker-nÿş 
DehÀnı óoúúa-i yÀúÿt dür-pÿş 
 
DehÀnı şehd-i şìr-Àlÿde gÿyÀ 
Lebidür şekkerìn pÀlÿde gÿyÀ 
 
DehÀnı gelse güftÀra mükerrer 
Lebi iki hilÀl eyler muãavver 
 
èAceb kim õerre burc-ı aòter olmış 
èAceb kim úaùre dürc-i gevher olmış 
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Lebidür selsebìl-i bÀà-ı rıêvÀn 
Ki olur selsebìlüñ sìni dendÀn81 
 
äanasın gerdenidür şemè-i kÀfÿr 
Yüzi ol şemè üzre şuèle-i nÿr 
 
Ya òod ùÿmÀr idi efsÿn-demìde 
Ki olur heykel-i cÀn-ı remìde 
 
äanasın sìm-i sÀde sìnesi var 
MuãaffÀ levóden Àyìnesi var 
 
Meger kim sÿre-i Şems ez-ber itmiş 
DuèÀ-yı nÿr óırzın zìver itmiş 
 
Virür engüşt-i bÀà-ı óüsne revnaú 
äanasın àonca-i gülzÀr-ı zanbaú 
 
Ser-i nÀòunlarıdur funduú-ı ter 
èAceb k’olmış semenler funduú-Àver 
 
NihÀl-i gül bigi ol úadd-i bÀlÀ 
Olur bÀà-ı cemÀle gülşen-ÀrÀ 
 
Dir idüm serv eger serv olsa gül-bÀr 
Okurdum şÀò-ı gül gül úılsa güftÀr 
 
KenÀra gelmese n’ola miyÀnı 
VefÀ bigi belürmez çün nişÀnı 
 
İki sìmìn sütÿn üstinde üstÀd 
äan iki kÿh-ı billÿr itdi ÀbÀd 
 
İki cÀm-ı cihÀn-bìndür sütÿde 
Ki zeyn olmış iki sìmìn èamÿda (Celìlì, HŞ, s. 127-129) 

Şirin’in Şavur tarafından Husrev’e anlatılan güzellik tasviri, burada örnek 

gösterilen Şeyhî ve Celilî’nin mesnevileri dışındaki mesnevilerde de benzer şekilde 

yapılmıştır.82 

Şirin’in güzelliğini Şavur’dan duyan Husrev Şirin’e âşık olur. Şavur’u Şirin’e 

âşık olduğunu bildirmek üzere Ermen’e gönderir. Şavur rahip kılığına girerek 

                                                
81 sìni: sìn-i M. 
82 bk. Úuùb, HŞ., s. 206-207; Faòrì, HŞ., s. 275-276; RıêvÀn, HŞ. s. 254-255; Áõerì, HŞ., yk. 20b-21a. 
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Şirin’in karşısına çıkar. Şirin’le ilk karşılaştıkları sırada Şirin’in Şavur’u hayrete 

düşüren güzelliğini şair şöyle tasvir eder: 

Gümişden úubbe bigi ùurdı der-óÀl 
Bıraúdı vÀdìye ÀvÀz-ı òalòÀl 
 
ÒırÀmÀn servini itdi revÀne  
Ki cÀna úÿt idi úuvvet revÀne 
 
Sekerdi ãanasın kebk-i derìdür 
äaçardı laèl ü billÿra deri dür 
 
èAceb bend idi gìsÿlar teninde 
Özi bilinde vü cÀn gerdeninde 
 
äanasın ÀftÀb-ı yek-süvÀre 
Kemend atmışdı billÿrìn óiãÀre 
 
NiúÀb ucın götürmiş ay yüzinden 
Ne ay gün görse gider kendüzinden  (Şeyòì, HŞ., s. 50) 

Şirin’in güzelliği karşısında şaşkına dönen Şavur o anda aklından şu 

düşünceleri geçirir: 

Çü ŞÀvÿr ol yüze úıldı gözin tuş 
Yaúın oldı yıúıla ola bì-hÿş 
 
Girü cemè eyledi èaúlın ol üstÀd 
DuèÀlar úılup eydür Àferìn bÀd 
 
Zihì ferr ü cemÀl ü manôar-ı nÿr 
Bu óüsne yoú sekiz cennetde bir óÿr 
 
Bu ay ise n’içündür yir yüzinde 
Gün ise nişe dür döker sözinde 
 
Perì ise niçün gözden ùulunmaz 
Ferişteyse niçün gökde bulunmaz  (Şeyòì, HŞ., s. 50) 

Âzerî’nin eserinde Mehin Banu ve Şirin bahsine gelindiğinde Şirin’in 

güzelliği diğer eserlerden farklı olarak önce şairin ağzından anlatılır. Daha sonra 

diğer eserlerde olduğu gibi Şavur Husrev’e anlatır: 

Gül gibi yañaàı al u rengìn 
Şekker deheni vü adı Şìrìn 
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Ùÿbì gibi úaddi òÿb-reftÀr 
Ùÿùì gibi laèli şehd-güftÀr 
 
Òoş-bÿy ãaçı miåÀl-i sünbül 
Rengìn yañaàı nitekim gül 
 
Sünbül ãaçı reşk-i nÀfe-i Çìn 
Gül gibi yañaàı òÿb u rengìn 
 
Gìsÿları müşgden muùarrÀ 
Áyìne idi ruòı mücellÀ 
 
ReftÀra geleydi serv mÀnend 
ReftÀra iderdi serv sevgend 
 
Naòl-i úadin eylese òırÀmÀn 
Gördükde olurdı serv óayrÀn 
 
GülzÀr- ãıfat gülerdi rÿyı 
EzhÀr gibi gelürdi bÿyı 
 
Mevzÿn mevzÿn yürürdi ol mÀh83 
Bir nÀzla kim tebÀrek-AllÀh 
 
RaènÀ raènÀ úılurdı reftÀr84 
Şìrìn şìrìn iderdi güftÀr 
 
MÀnendini ne zamÀne görmiş 
Miålin ne felek daòı getürmiş 
 
Başındaàı zülf-i èanber-Àlÿd 
Şemè-i ruòına meåÀbe-i dÿd 
 
Ùÿùì-i şeker-şiken zebÀnı 
Olmış aña ÀşiyÀn dehÀnı 
 
DendÀnı gibi dür-i güzìde 
Görmez felek-i hezÀr-dìde  (Áõerì, HŞ., yk. 12a-12b) 

Şirin kendi güzelliğini tasvir ettiği aşağıdaki beyitlerde, her uzvunu ilgili bir 

nesne ile mukayese etmekte ve uzuvlarının benzerlik ilişkisi içinde olduğu nesnelere 

üstünlüğünü ifade ederek kendisini övmektedir. A. Atilla Şentürk bu üslubun 

                                                
83 Bu mısra’ın vezni bozuk. 
84 Bu beytin vezni bozuk. 
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mesnevilerde özellikle güzelin kendi güzelliğini övdüğü zamanlarda yaygın 

olduğuna işaret eder.85 Bu ifade tarzıyla güzelin güzellikteki derecesi vurgulanmıştır:  

ReyÀóìne úoúumdandur ùarÀvet 
Bala şìrìnligümdendür óalÀvet 
 
Güneş baòtumda bir pervÀne oldı 
Yüzüm gördi úamer dìvÀne oldı 
 
èAúìúüm laèlüñ urur başına seng 
Úomadı gül yüzüm yüz gülde bir reng 
 
Delim gez gözlere ben virmişem nÿr 
TÀtÀrdan itmişem göz darlıàın dÿr 
 
Çü aya müşgümi zencìr iderven 
Delim arslanları naòcìr iderven (Faòrì, HŞ., s. 447) 

Şirin cariyelerle gül bahçesinde dolaşırken onun güzelliği oradaki diğer 

varlıklarla karşılaştırılır. Gül bahçesine girdiğinde Şirin’in güzelliğini gören gül, 

menekşe, reyhan, servi ve şimşad âdeta acze düşerler. Çünkü Şirin en güzeldir: 

ÒırÀmÀn yürüdi ãaón-ı çemende 
áazÀl-ı Çìn bigi mülk-i Òoten’de 
 
Çü gül bigi güle gülzÀra girdi 
ÒacÀletden úaçup gül òÀra girdi 
 
Ne bustÀna ki úaddi gölge atdı 
Yüce serv oldı vü şimşÀd bitdi 
 
Ne sebze kim ãaçı müşgi ãaçıldı 
Benefşe úoúdı vü reyóÀn açıldı 
 
Ne yire kim ruòından düşdi pertev 
Bitürdi seng-i òÀra gül-bün-i nev 
 
äu yazup naúşını Àyìnesine 
Úuçar idi urup ayına sìne 
 
ÒırÀmÀn úÀmeti servin çü gördi 
Aàaçlar òıdmet içün örü ùurdı 
 
Ayaà üzre ùurup serv ile şimşÀd 
Úuluñuz dir eger bende ger ÀzÀd (Şeyòì, HŞ., s. 44) 

                                                
85 Şentürk, s. 277. 
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Şirin Medayin’e Husrev’i görmeye giderken yolda toz toprak içinde kalmıştır. 

Bu nedenle konakladığı sırada gördüğü bir pınarda yıkanmaya karar verir. Şirin’in 

hurinin Kevser suyuna yönelişi gibi pınara doğru yürümesi, nazlı bir eda ile 

elbiselerini çıkarıp mavi bir peştamalle suya girişi ve suda saçlarını tarayarak 

yıkanışı son derece canlı bir şekilde tasvir edilmiştir. Şirin o kadar güzeldir ki onun 

güzelliği âdeta suya bulaşmıştır:  

Yüridi çeşmeye ol çeşme-i nÿr 
Nitekim óavø-ı kevåerden yaña óÿr 
 
K’ola suda gül-i ter bigi rüste 
Gül-Àb ile úıla billÿrı şüste 
 
äoyılur bigi ebr az az úamerden 
Şeşer bendi úabÀ ile kemerden 
 
Çü èuryÀn oldı ol cism-i münevver 
äanasın cÀn yüzin açdı muãavver 
 
Ùutup bir meyzer-i nìlì miyÀna 
Suya girdi vü od urdı cihÀna 
 
Anuñ’çün nìl ider rengin óicÀbuñ 
Ki nìlìdür óicÀbı ÀftÀbuñ 
 
Úomasa taòt-ı sìme lÀciverdì 
Atardı çarò-ı kuólì tÀc-ı zerdi 
 
äanasın Àbnÿsa urnadı èÀc 
VeyÀòod nìle àarú idi sefìdÀc 
 
Çün ol ãÀfì güher girdi bu suya 
äanasın girdi rÿşen gün busuya 
 
Zihì su kim àamından gözi yaşdur 
Bu nÿr-ı çeşmenüñ k’adı güneşdür 
 
Yüz aàardup çü buldı şÀh-ı meh-rÿ 
Yir üzre gök dirilse ùañ mıdur su 
 
Tenini yur iken ol çeşme-i nÿr 
èAceb bu k’ider idi çeşmeyi nÿr 
 
Suya kim ãaçı ãaçmış dÀm-ı şesti 
Degül mÀhi meh idi zìr-desti 
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Gül-Àb ile ter idüp müşg-i òuşkı 
Úılur keffÀret-i kÀfÿr müşgi 
 
Su köynürdi nitekim úalb-i maórÿr 
Teni içürmiş idi úurã-ı kÀfÿr 
 
Yunurken şekkerinden úaùre-i Àb 
äuya ùammış u itmiş cümle cüllÀb  (Şeyòì, HŞ., s. 62-63) 

Şirin’in pınarda yıkandığı sıradaki güzelliğini Ahmed-i Rıdvan da Şeyhî’nin 

ifadelerine benzer şekilde tasvir eder: 

Yüzi mÀhın úılup mihre muúÀbil 
Bu óavø üzre ãalındı serv-i mÀyil 
 
Naôar úılduúda óavøa ol gül-i ter 
Gül-Àb oldı ãuyı óavøuñ çü kevåer 
 
ÚabÀsından çıúup nÀz ile meh-rÿ 
Kemer-bendini çözdi ol miyÀn-mÿ 
 
MiyÀnına ùutup bir nìlì meyzer 
Bıraúdı çeşmenüñ Àbına Àõer 
 
Anuñ’çün nìl-gÿn itdi óicÀbın 
Ki ãaúladı naôardan ÀftÀbın 
 
ÓicÀb itmese sìme lÀceverdi 
Yire düşerdi çaròuñ tÀc-ı zerdi 
 
NiúÀb eyledi èÀca Àbnÿsın 
Kebÿd itdi sefìdÀcuñ lubÿsın 
 
LibÀsından ãoyındı ol semen-ten 
Dür-i nÀ-süfteveş çıúdı ãadefden 
 
äuya girdi yunur ol çeşme-i nÿr 
Óaúìúatde bu nÿr ol çeşmeyi yur 
 
Çü Àb içre görindi verd-i aómer 
äarardı àuããadan nìlÿfer-i ter 
 
Çü ãÀfidi teni ãudan nigÀruñ 
äuyın úılmışdı ãÀfì ol bıñaruñ86 
 
 

                                                
86 bıñaruñ: bekÀruñ M. 
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Şekerveş çün ãuya düşmişdi Şìrìn 
DehÀnın çeşmenüñ úılmışdı şìrìn 
 
Úarışmışdı ãuya ol rÀh-ı bì-àışş 
Gören dirdi ne òoş Àb içre Àteş 
 
Çü yunmışdı ãuda ol cism-i verdi 
Úomamışdı ten-i pÀkinde gerdi (RıêvÀn, HŞ. s. 293-294) 

Şirin’in pınarda yıkanırken suyun içindeki güzelliği Şeyhî ve Rıdvan’da 

olduğu gibi Fahrî ve Celilî’nin eserlerinde de anlatılmıştır.87 

Şirin gözlerden uzak bir şekilde yıkanırken oraya Husrev gelir. Husrev 

düşmanlarının hilesi sonucu babasının hışmına uğramış ve babasından korktuğu için 

Medayin’den bir süre uzaklaşmaya karar vermiştir. Şavur vasıtasıyla Şirin’den haber 

bekleyen Husrev, bu olay üzerine Ermen’e doğru yola çıkar. Bu yolculuk sırasında 

tesadüfen Şirin’le karşılaşır. Fakat pınarda yıkanırken gördüğü güzel kadının, 

güzelliğinin medhini duyup âşık olduğu Şirin olduğunu bilmez. Husrev bu güzelliğe 

hayran kalmıştır. Şirin’in Husrev’i hayran bırakan güzelliği Husrev’in gözünden 

şöyle anlatılır: 

Gelürek arúun arúun gördi nÀ-gÀh 
äu içinde tecellì úıldı bir mÀh 
 
Nice meh k’ÀfitÀb-ı èÀlem-efrÿz 
İrişse sÀyesine ola bì-sÿz 
 
äu içinden cihÀna berú urur nÿr 
äu anı ol cihÀnı nÿr ile yur 
 
Güle ãaçmış benefşe dÀne dÀne 
Urur sünbüllere dendÀn-ı şÀne 
 
Teni gencìne úılmış ãu içini 
Bu gence tÀrmÀr itmiş ãaçını 
 
Girü úılmış eli ol mÀrı der-pìç 
Ki yaènì siórdür üşenmeñüz hìç 
 
BinÀgÿşın görüp itdügine cÿş 
äuyı zülfinden itmiş óalúa-der-gÿş 
 
 

                                                
87 bk. Faòrì, HŞ., s. 285 ; Celìlì, HŞ, s. 163-164. 
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Çü Àşuftedür ü şÿrìde-tedbìr 
Degül óalúa ki úılmış bend ü zencìr 
 
äaçılduúca teni billÿrına Àb 
äan ider perde dürden nÿr-ı meh-tÀb  (Şeyòì, HŞ., s. 65-66) 

Burada Husrev’in kendisini seyrettiğini gören Şirin utanarak titremeye başlar. 

Saçlarıyla yüzünü ve vücudunu örterek sudan çıkar ve oradan uzaklaşır. Şirin’in bu 

görüntüsünü Şeyhî ve Celilî şöyle anlatır: 

Semen-ber ol naôardan àÀfil idi 
Ki sünbül nergisine óÀéil idi 
 
Çü gitdi gün yüzinden ebr-i müşgìn 
Gözin açdı vü gördi şÀhı Şìrìn 
 
HümÀ gördi biner perr-i èuúÀba 
Direk olmış durur serv ÀftÀba 
 
Bu şerm ü òavf ile ol çeşme-i Àb 
Şu resme ditredi kim ãuda meh-tÀb 
 
Ol ay bulmadı bundan àayrı çÀre 
Ki gìsÿlardan idindi sitÀre 
 
Büridi ãaçlarını ol naôarda 
Giceyi gündüze eyledi perde  (Şeyòì, HŞ., s. 66) 

ÓayÀdan ditreyüp ol ebr-i ümmìd 
Olur lerzÀn ãanasın ãuda òurşìd 
 
Güli pinhÀn ider müşg-i ter ile 
Bürür kÀfÿr-ı levói èanber ile 
 
Bulup furãat ãudan çıúdı perìveş 
Gözi göñli olup pür-Àb u Àteş  (Celìlì, HŞ, s. 164-165) 

Şirin’in pınarda yıkanma sahnesi Âzerî’nin eserinde yoktur. Şirin Medayin’e 

yakın bir yerde yorgun bir hâlde konakladığı sırada tesadüfen Husrev’le karşılaşır. 

Diğer mesnevilerde bu karşılaşma Şirin pınarda yıkanırken gerçekleşir. 

Şirin’in güzelliğinin tasvir edildiği başka bir sahne Husrev’le evlendiklerinde 

zifaf odasında Husrev’in karşısına çıktığı sahnedir. Şirin burada gelinlik giymiş ve 

süslenmiş bir güzel kadın olarak değil, o andaki doğal güzelliği ile tasvir edilmiştir: 
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Götürüp perdeyi keşf itdi dìdÀr 
Ùulÿè itdi óicÀbından úamervÀr 
 
Úamer n’olur güneş nÿrına muótÀc 
Ayaàı tozı ayuñ farúına tÀc 
 
Diyeydüm serv serv olsa úabÀ-pÿş 
Oúurdum gül gül olsa şekkerìn-nÿş 
 
Büte beñzerdi büt èayyÀr imişse 
Diyeydüm èömr èömr er yÀr imişse 
 
Yolına cÀn virür cennet nesìmi 
İşigin yaãdanur devlet nedìmi 
 
ZülÀli úaùresi biñ cÀn degirdi 
áubÀrı çeşme-i óayvÀn degirdi 
 
Gözi tìr atar u laèli ùutar seng 
Òadeng ü seng ile ider yaènì òod ceng 
 
CemÀli Àyetin nÿr eylemiş Óaú 
Ki urmaya úalem óarfine barmaú 
 
Úılur odını òaddi lÀlenüñ tìz 
Gül ol òaddüñ óayÀsından èaraú-rìz 
 
äaçı ay u güneşüñ sÀye-bÀnı 
Dili Àb-ı óayÀtuñ tercemÀnı 
 
äabÀ her dem diler tozına destÿr 
Ki firdevse fer iltür óÿrìye nÿr 
 
Yüzi ãan tÀze güldür terliginden 
äuyı cÀn şerbeti şekkerliginden 
 
Nitekim mey göñülden gerd alıcı 
Müferrió bigi cÀndan derd alıcı 
 
äan uçmaúdan gelür ùÀvÿs-ı raènÀ 
Degül ùÀvÿs mÀh-ı serv-i bÀlÀ Şeyòì, HŞ., s. 249 

Düğün gecesinin sabahında Husrev’in yanında yatmakta olan Şirin’in 

güzelliği Husrev’in gözünden şöyle tasvir edilir: 

Birazdan k’ire ÀåÀr-ı seóergÀh 
Güneş bigi götürdi baş şehen-şÀh 
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CihÀn maúãÿdını yanında gördi 
Dü èÀlem õevúini cÀnında gördi 
 
İrişmiş bigi Òıør’a Àb-ı óayvÀn 
Ulaşmış bigi cism-i mürdeye cÀn 
 
Bıraúmış boynını müşgìn kemende 
Bilini baàlamış billÿr bende 
 
Gül-i ter şÀò-ı sìmìn-serve mÀéil88 
Semenler yÀsemen üzre óamÀéil 
 
ÒumÀrına irişmiş sÀàar-ı mül 
KenÀrına dökilmiş òırmen-i gül 
 
Ùoúınmış nÀr-ı sìmìn sìnesine 
Güher ùolmış yatur gencìnesine (Şeyòì, HŞ., s. 249) 

Ferhad u Şirin mesnevilerinde hikâyenin seyri Husrev ü Şirin 

mesnevilerindekinden farklı olduğu için Şirin’in güzelliğinin tasviri de buna göre 

farklılık gösterir. Şirin yine son derec güzel bir kadın olarak tasvir edilir. Ancak onun 

güzelliğini tasvir eden kişiler ve tasvirin yapıldığı sahneler farklıdır. 

Ferhad u Şirin mesnevilerinde Şirin’in âşığı olan kişi Çin hakanının oğlu 

Ferhad’dır. Ferhad bir gün babasının hazineleri arasında yer alan tılsımlı bir ayna 

bulur. Bu ayna İskender-i Rumî’nin aynasıdır. Aynanın arkasında tılsımı çözen 

kişinin, ileride başına gelecek olayları göreceği ve bu tılsımı çözmek için Yunan 

ülkesindeki hakim Sokrat’ı bulması gerektiği yazılıdır. Ferhad uzun maceralardan 

sonra aynanın tılsımını çözer. Aynaya baktığında güzel bir yeşillik yer, yanında 

büyük bir dağ ve dağı kazmakta olan kişileri görür. Aynı zamanda orada kendi 

timsali de vardır. Birdenbire oraya at üzerinde güzel bir kızın geldiğini görür. 

Ferhad’ın aynadaki timsali bu kızı görünce düşüp bayılır. Aynada bunları gören 

Ferhad kıza yakından bakınca tıpkı timsali gibi kendini kaybedip yere yıkılır. 

Ferhad’ı güzelliğiyle kendinden geçiren kız Şirin’dir. Şirin’in Ferhad’ın aynada 

gördüğü güzelliği şöyle tasvir edilir: 

Ruò-ı gül-gÿnı mihre ùaró idüp at 
Úılur bir beydaú ile şehleri mÀt 
 

                                                
88 şÀò-ı sìmìn-serve: şÀh-ı sìmìn serve M. 
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äaçı ùuàrası olmış óüsne menşÿr 
Yazılmış alnına “nÿrun èalÀ nÿr ”89 
 
Bu levóa ol perìşÀn ùurre-çìni 
MüdÀòil naúşdur Rÿmì vü Çìnì 
 
Budur var ise óüsn iline meydÀn 
Ki her bir gÿşede pür gÿy u çevgÀn 
 
Úaşı nÿndur cebìni altında peydÀ 
Ya levó-i ruòları üzre iki rÀ 
 
KemÀndur müşg tozlu úabøası sìm 
HilÀl-i óüsndür olmış iki nìm 
 
Çeküp ièrÀb içün müşgìn iki med 
İder dil ùıflına taèlìm-i ebced 
 
İki çeşmi iki cellÀd-ı òÿn-rìz 
CihÀn úaãdına çekmiş òancer-i tìz 
 
İki nergis durur nÀz uyòusında 
Yaturlar mest olup yaz uyòusında 
 
Gören kirpüklerin ãaf ãaf ber-À-ber 
äanur olmış muúÀbil iki leşker 
 
Meger úafir gözidür nev-müselmÀn 
Ùutarlar her yañadan tìà-ı èuryÀn 
 
İki zülfi iki zünnÀra beñzer 
Ya muàlardur ùaparlar nÀra beñzer 
 
Ya èAbbÀsì èalemlerdür çözilmiş 
Ya DÀvÿdì zırıhlardur düzilmiş 
 
Ya ejderdür ãaçar aàzından Àteş 
Semenderdür ya Àteş içre dem-keş 
 
Ruòıdur pertev-i nÿr-ı İlÀhì 
Ki idrÀk eylemez gözler kemÀhì 
 
SaèÀdet ãubóıdur miãbÀó-ı óaúdur 
LeùÀfet bÀàıdur gülden ùabaúdur 
 
 

                                                
89 “nÿrun èalÀ nÿr ”: Nur üstüne nurdur. 
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Güneşdür kim fürÿàı èÀlem-efrÿz 
Ya bir bì-dÿd Àteşdür cihÀn-sÿz 
 
Ol Àteş içre yaúmış òÀli micmer 
Ki ola meclis-i óüsni muèaùùar 
 
ÒaùÀ didüm ruòı miréÀt-ı cÀndur 
SevÀd-ı çeşm-i òalú anda èıyÀndur 
 
Ya müşgìn noúùadur gerdÿn yüzinde 
Ya encüm èuúdesidür gün yüzinde 
 
BinÀgÿşından uàurlar seóer nÿr 
èİõÀrından olur gün yüzi mesrÿr 
 
Münebbih bir elifdür burnı zìbÀ90 
Ol iki ãıfr ucında çeşmek-i hÀ 
 
Yüz olmış bir iken óüsni anuñla 
Ol iki çeşm-i cÀnı rÿşen añla 
 
Eger ãıfr-ı dehÀnın idesin øam 
Biñ ol deñlü görürsin óüsnini hem 
 
Meger kim elf-i maènìdür o bìnì 
Úomış mìzÀna rÿy-ı nÀzenìni 
 
Ya engüşt-i Muóammed’dür muóaúúaú 
Ki itmiş úurãa-i bedri iki şaú 
 
Ya elmÀsı çekilmiş tìàdur kim 
Ruòı elmÀsını úılmış iki nìm 
 
Lebi cÀn dürcidür kim içi pürdür 
Leb-À-leb şehd ü úand u gevher ü dür 
 
Ya şeb-nemle pür olmış àoncadur ol 
Niçe vaãf eylesem yüz oncadur ol 
 
DehÀnı noúùadur var ise mevhÿm 
Ya òÀl-i óüsnidür sürò ile merúÿm 
 
Egerçi bì-nişÀndur ol muèammÀ 
Çıúar fetó olsa lìkin yüz biñ esmÀ 
 
 

                                                
90 Münebbih: Münebbet M. 
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Dili òancer durur yalıñ güherden 
Ya yÀúÿtì cevÀrişdür şekerden 
 
Tekellümde bu şehd ü sükker-Àmìz 
Tebessümde o dürr ü gevher-Àvìz 
 
Gelüp gül gibi ol laèl-i BedaòşÀn 
Şafaúdan gösterür berú-i dıraòşÀn 
 
ZenaòdÀnı ki BÀbil’den nişÀndur 
Göñül muràına sìmìn ÀşiyÀndur 
 
Ya zemzem çÀhıdur yÀ cübb-i KenèÀn 
Ya diller Yÿsuf’iyçün oldı zindÀn 
 
Muùavvaú àabàabı k’olmış mürevvaú 
äanasın bir içim ãudur muèallaú 
 
Gümiş boynı durur ãan èarş pÀyı 
Kim olmış kürsì-i levó-i ÒuõÀyì 
 
Boyı cÀn gülşeninüñ tÀze servi 
äaçı dil bÀàınuñ raènÀ teõervi 
 
Óarem naòli gibi servi ser-efrÀz 
Yimişi şìve bergi èişve vü nÀz 
 
Anuñ bÀlÀ degül adı belÀdur 
DiyÀr-ı óüsne òaùù-ı istivÀdur 
 
CihÀn içinde yÀ cÀn ãÿretidür 
Ya cÀn içinde ìmÀn ãÿretidür 
 
ÚıyÀmetdür hele úÀmet degüldür 
Aña kimdür diyen Àfet degüldür 
 
İki bÀzÿları billÿra beñzer 
ÒaùÀsın boynuma ãal nÿra beñzer 
 
Óarìr içre iki deste semendür 
NihÀl-i gül ya şÀò-ı nesterendür 
 
NihÀl-i nÀrvendür yaza irmiş 
Ucında on úalem var tÀze irmiş 
 
Úalemler ucları rengìn çiçekler 
Zihì ãunè-ı ÒuõÀ AllÀhu ekber 
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Bili cÀn gerdenidür kim çeker bÀr 
Dil ü cÀn ol òayÀlüñ dengi her bÀr 
 
İki èÀlem miyÀnında yaúìn bil 
MiåÀl-i èÀlem-i berzaòdur ol bil 
 
Görenler niçe anı olmasun deng 
CihÀnı bir úıl ile itmiş Àveng 
 
Ser-À-tÀ-pÀ teni cÀndur muãavver 
Gül ü müşg ü şeker birle muòammer 
 
Muúaşşer levze beñzer nÀzük ü ter 
LeùÀfetden muãaffÀ gibi ditrer 
 
Beden ãanmañ mücessem nÿrdur pÀk91 
TemÀşÀsına döymez çeşm-i idrÀk  (LÀmièì, FŞ., s. 259-261) 

Nevâî Şirin’in aynadaki güzelliğini daha kısa ve öz bir şekilde tasvir 

etmiştir.92 

Ferhad aynada gördüğü güzel kadına âşık olur. Aşkın etkisiyle hasta düşer. 

Hekimler Ferhad’ın bir adaya götürülmesini tavsiye ederler. Bu yolculuk sırasında 

yaşanan uzun ve tehlikeli maceralar sonunda Yemen’e gitmekte olan bir tüccar 

gemisi tarafından kurtarılan Ferhad bu gemide Şapur adlı bir nakkaşla arkadaş olur. 

Aynada gördüklerini ve âşık olduğunu Şapur’a anlatır. Şapur Ferhad’ın gördüğü o 

yerin Ermen olduğunu söyler ve birlikte Ermen’e giderler. Ermen’de Ferhad’ın tıpkı 

aynada gördüğü gibi dağ başında dağı kazmak için çalışan insanları görürler. Onlara 

ne yaptıklarını sorunca, hükümdar Mehin Banu’nun yeğeni Şirin için su kanalı 

açmaya çalıştıklarını söylerler. Bu konuşmalar sırasında bu kişiler Şirin’in güzelliği 

ile ilgili rivayetleri şöyle anlatırlar: 

Òamìri nÿrdan olmış sirişte 
Meger óÿrìdür ol cÀn yÀ firişte 
 
Yüzini görmemişdür Ádemì-zÀd 
Meger bir niçe gül-ruò serv-i ÀzÀd 
 
Anuñ vaãfı deminden behremüz yoú 
Adın añmaàa daòi zehremüz yoú 
 

                                                
91 mücessem: mücessed M. 
92 bk. NevÀéì, FŞ., s. 247. 
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äaçın ôulmet ruòın dirler güneşdür 
HilÀl ebrÿsı alnı mÀhveşdür 
 
Gözi maómÿr òˇÀb-Àlÿdelıúdan 
Lebi mey-gÿn şarÀb-Àlÿdelıúdan 
 
RevÀn-perver yüzinüñ tÀze verdi 
Ki óayvÀn çeşmesidür Àb-òordı 
 
Eger ide ãalìb-i zülfin iôhÀr 
Úuşanur zÀhid-i ãad-sÀle zünnÀr 
 
Urınsa serv-Àyìn kec-külÀhı 
Úılur ol gün şikest iúlìl-i mÀhı 
 
DehÀnı àoncadür kirpükleri òÀr 
èİõÀrı genc ü pür-òam ùurrası mÀr 
 
Semen-ber yÀsemen-ten serv-úÀmet 
Otursa fitne vü ùursa úıyÀmet   (LÀmièì, FŞ., s. 282) 

Ferhad Şirin’in kasrına su getirmek için dağı kazmakta olan bu kişilere 

yardım eder. Onların üç yılda bitiremediği işi Ferhad bir günde bitirir. Mehin Banu 

bu haberi duyunca Şirin’e bildirir. Şirin Ferhad’ı merak eder ve görmek için birlikte 

yola çıkarlar. Atına binip hızla yol alan Şirin’in güzelliğini Nevâî şöyle tasvir eder: 

Perìveş dìv-zÀdın sürdi çün tìz 
Gül üzre ãarãar oldı şeb-nem-engìz 
 
Yitişdi raòş üze ol nevè çÀlÀk 
Ki gerdÿn tevsenide mihr-i eflÀk 
 
Tüşüp her yan müselsel zülfi bendi 
Boluràa òÀre-efgenler kemendi 
 
Kemend olmay ki ikki şÀm-ı deycÿr 
Arada farú itip bir òaùù-ı kÀfÿr 
 
Bolup miècerde ol müşg-i siyeh-tÀb 
Úara şÀmì ki yapúay anı meh-tÀb 
 
Yüzi eùrÀfıda dürr ü leéÀlì 
Úuyaş devride aòterler miåÀli 
 
Ni dür kim sigritip bu çarò-ı gerdÀn 
Úuyaşnıñ çeşmesidin úaùre her yan 
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İki úaşı hilÀli fitne-engìz 
Yazılàan köp ol ay başıda òÿn-rìz 
 
MüdÀm eylerge úan tökmek kiñeşi 
Bolup ikkisiniñ peyveste başı 
 
Bu òÿn-rìz ittifÀúıàa úılıp cehd 
Yüzidin muãóaf açıp úılàalı èahd 
 
Közi İslÀm ilige tapıban dest 
Yatıp muãóaf yüzide kÀfir-i mest 
 
Bolup ãıóóat alurda gÀh rencÿr 
Bolup geh èaynı ösrüklükde maòmÿr 
 
Közi bì-óÀl òˇÀb-Àlÿdlıàdın 
Lebi mey-gÿn şarÀb-Àlÿdlıàdın 
 
Ni ikki èanberÀsÀ zülf veh veh 
Ni ikki cÀn-fezÀ leb AllÀh AllÀh 
 
Şeker dik leb velì yoú tuz kem anda 
Tuzì kim úand èÀlem èÀlem anda 
 
Bu yañlıà úand ile tuz kimse bilmey 
Kim ol óayvÀn ãuyı içre izilmey 
 
SevÀd-ı òÀli uàrılıúúa mÀnend 
Kilip kündüz küni iltür üçün úand 
 
Alıp şìrìnlıú ammÀ èavd iter dem 
Ayaàları bolup şekkerde muókem 
 
Uàurlarda tuz u şekker nihÀnì 
Şeker ùutmış vü yÀ tuz ùutmış anı 
 
İñi gülzÀrıda köp reng ile bÿ 
Lebi èaynü’l-óayÀtıdın içip ãu 
 
RevÀn-perver yüziniñ tÀze verdi 
Ki ÓayvÀn çeşmesidur Àb-òordı 
 
Aàız üstide burnı ùurfe timåÀl 
Ùutup yanıda menzil Hinduvì òÀl 
 
Úoyup ol Hindÿ-yı tÀcir-ãıfÀtı 
Şeker tengide HindÿstÀn nebÀtı 
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NebÀt-ı Hind yoú kim àonca-i gül 
Úılıp dìvÀne èaúl-ı külni bi’l-kül 
 
Kümiş dik reng-i nesrìnfÀmı anıñ 
Kümişdin àonca dik endÀmı anıñ 
 
Bolup her kirpigi bir nevk-i òÀme 
Úarartıp èÀlem ehli rÿzgÀrın 
 
Úadi ÀzÀde cennet sÿseni dik 
Yüzi gül lìk yüz gül òırmeni dik 
 
ÓarÀret Àteşìn laèlidin aşıp 
Hem ol gül òırmeniàa ot ùutaşıp 
 
Şerer úılàaç ol otdın meyl-i eflÀk 
Úuyaş baştın ayaàın örteben pÀk 
 
Õeúan devride andaú òaùù-ı mevhÿm 
Ki úılàay anı sÀlim õevú maèlÿm 
 
Niçük kim mihr yanıda hilÀlì 
Körünür yÀ körünmesdin òayÀli 
 
Bu devrì kim anı taãvìr itip vehm 
Aàıznı noúùası taúdìr itip vehm 
 
Úulaúta dürr-i nÀb u gevheri hem 
Úamer devride Zühre Müşterì hem 
 
Úad u èÀrıø bile şimşÀd-ı gülfÀm 
Ni şimşÀd u ni gül serv-i gül-endÀm 
 
Úadı rÿó Àfeti çÀbüklük içre 
Bili cÀn riştesi nÀzüklük içre 
 
Boy u cismin di alman úuçúu yañlıà 
Perì dik çüstluútın uçúu yañlıà 
 
Lebidin cÀn ùamıp bisyÀr bisyÀr 
Sözidin şehd aúıp òarvÀr òarvÀr 
 
Tenidin ùamıp u aúıp leùÀfet 
Yüzidin aúıp u ùamıp melÀóat 
 
Boyıda óullelerdin rÿó alıp úÿt 
Velì elvÀnıdın yüz èaúl mebhÿt 
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Úılıp kirpik oúıdın tìr-i bÀrÀn 
Niçük kim ùaà ara ebr-i baóÀrÀn 
 
Lebiniñ her sözi yüz cÀnàa Àfet 
äaçı her tÀrı miñ ìmÀnàa Àfet 
 
Bu yañlıà úÀtilÀsÀ kilse közge 
Yoú iş Àh urmaú u ölmekdin özge  (NevÀéì, FŞ., s. 292-295) 

Ferhad u Şirin mesnevilerinde Magrip hükümdarı olan Husrev, öldükten 

sonra tacını ve tahtını bırakacağı bir çocuk ister. Bunun için güzel, soylu ve kendine 

layık bir kızla evlenmek istemektedir. Bu isteğini ülkenin ileri gelenlerine bildirir. Bu 

kişiler Husrev’in istediği gibi bir kız olarak Şirin’i tavsiye ederler ve Şirin’in 

güzelliğinden övgüyle söz ederler: 

Ki şimdi óüsnile èÀlemde meşhÿr 
Olupdur ravôa-i Ermen’de bir óÿr 
 
Ne óÿrì úaddi ùÿbì úadri eflÀk 
Sözi gibi özi gevherleyin pÀk 
 
Güneşdür gökden olmış yire nÀzil 
Melekdür eylemiş BÀbil’de menzil 
 
Ruòından nÿra àarú ol òıùùa-i pÀk 
Güneşden nitekim bu merkez-i òÀk 
 
Çekildükde ruòında óüsn òˇÀnı 
Úonılmış baòş-ı àÀyibdür dehÀnı 
 
Lebin nÿşìn-revÀn u úaşların ùÀú 
äaçın zencìr-i èadl itmiş o ÒallÀk 
 
Yüzinden şemè-i mihr ü meşèal-i mÀh 
CihÀn-efrÿzdur şÀm u seóergÀh 
 
ÓisÀbda óisbeti var ÀftÀba 
Nesebde nisbeti EfrÀsiyÀb’a 
 
äaçı sünbül yañaàı verd-i nesrìn 
Lebi şekker sözi şehd adı Şìrìn 
 
Úaşı fikri òam itmişdür hilÀli 
Günüñ mihr-i ruòındandur zevÀli 
 
CemÀlinden perì Àşufte-dildür 
Görüp cennet ruòın óÿrì òacildür 
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äalìb-i zülfin itmiş òalúa iôhÀr 
Ki olmış úavm-i Ermen ehl-i zünnÀr 
 
Ne tenhÀ úavm-i Ermen Çìn ü BÀbil 
Olupdur zülfinüñ Àşuftesi bil 
 
Ùutaldan kÀyinÀtı óüsni çavı 
CihÀn içinde ol cÀndur müsÀvì (LÀmièì, FŞ. s. 322-323) 

Şirin’in bu tasviri benzer ifadelerle Nevâî’nin eserinde de yer almaktadır.93 

Husrev Şirin’i başka kişilere de sorup soruşturur. Aynı şekilde Şirin’in son 

derece güzel bir kız olduğundan söz ederler. Husrev’in böylece hiçbir tereddüdü 

kalmaz ve Şirin’e âşık olur. Burada aşkta ve evlilikte güzelliğin önemi ortaya 

çıkmaktadır. Husrev’in Şirin’i sorduğu kişiler onun güzelliğini şöyle anlatırlar: 

Úamusı didiler ey şÀh-ı devrÀn 
Bugün óüsn ile oldur mÀh-ı devrÀn 
 
Ôemìn ùurup dönelden çarò u aòter 
Kimesne görmedi ol resme duòter 
 
Ne duòter aòter-i burc-ı saèÀdet 
Ne aòter gevher-i dürc-i siyÀdet 
 
Úaşından münkesirdür ùÀú-ı Kisrì 
Dudaàından òacildür úand-ı Mıãrì 
 
Naôìri yoú durur ÀfÀú içinde 
Ferìdü’l-óüsndür nüh-ùÀú içinde 
 
O óÿrìdür İrem bÀàıdur Ermen 
Güzeller anda èişret bunda òırmen  (LÀmièì, FŞ. s. 324) 

I. I. 1. 3. CariyelerCariyelerCariyelerCariyeler    

Yusuf u Züleyha ve Husrev ü Şirin mesnevilerinde asıl kahramanların 

maiyyetinde bulunan cariye kızlar da en az hikâyelerin esas kahramanları olan 

Züleyha ve Şirin kadar genç ve güzel kızlardır. Cariyelerin tasvirinde en dikkati 

çeken husus onların güzelliğinin baştan çıkarıcılığı ve bakire olmalarıdır. 

Züleyha’nın her an beraberinde bulunan, ona arkadaşlık ve hizmet eden 

cariyelerini Hamdî, Kemal Paşazade ve Yahya şöyle tasvir ederler: 

                                                
93 NevÀéì, FŞ., s. 336-337. 
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Her biri bir perì-ãıfat úız idi 
Biri biñ cÀna ãanma kim úız idi 
 
Kimisi sözde pür-melÀóat idi 
Kimisi gözde èayn-ı Àfet idi 
 
Kimi bir dÀne ile cÀn avlar 
Bir úıl ile kimi cihÀn avlar 
 
Her biri bir nihÀl-i tÀzeyidi 
Hevesi cevre meyli nÀzeyidi  (Óamdì, YZ., s. 76) 

Bile yanınca ol zìbÀ güzeller 
Ne görmiş gözler ü ne degmiş eller 
 
Ter ü tÀze úamu maóbÿb u meràÿb 
Seóer vaútinde berg-i gül gibi òÿb 
 
Úamu beste-deòÀn u nÀr-pistÀn 
Sözi şìrìn yüzi gül gibi òandÀn 
 
Aúar ãudan ùuru vü pÀk idiler 
Her işde yil gibi çÀlÀk idiler 
 
Gül-i ter gibi cümle nÀzenìn-ten 
NihÀl-i serv gibi pÀk-dÀmen  (KemÀl, YZ., s. 49) 

Yanınca bir niçe hem-zÀd u hem-ser 
Melek-sìmÀ vü óÿrìveş perìler 
 
Kamusı pÀk-dÀmen çün firişte 
äanasın nÿrdan olmış sirişte  (KemÀl, YZ., s. 97) 

Yanınca cÀriye bì-óadd ü pÀyÀn 
LeùÀfetde miåÀl-i Áb-ı ÓayvÀn 
 
Perì-peykerleri úıldı perestÀr 
Sehì-úÀmetlere oldı hevÀdÀr 
 
Kimi sÀzende vü kimi òoş-ÀvÀz 
İderdi ol kebÿterlerle pervÀz  (YaóyÀ, YZ., s. 53) 

Züleyha cariyelerinin güzelliğini şöyle anlatır: 

Sever idüm güzelleri àÀyet 
Óüsnile bì-bedelleri àÀyet 
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Pür idi meclisüm güzellerle 
Mülk-i óüsn içre bì-bedellerle 
 
Var idi iki yüz perestÀrum 
Her biri òıdmetümde dildÀrum 
 
Ne úadar varsa güzel úızlar 
Kimisi bedr ü kimi yıldızlar 
 
Her biri meclisümde zìver idi 
Her biri bir dil-rübÀ vü dil-ber idi (ĠubÀrì, YZ., s. 119) 

Züleyha Mısır Azizi ile evlenirken babası ona çeyiz (cihaz) olarak son derece 

güzel cariyeler verir. Bu cariyelerin güzelliği şöyle tasvir edilmiştir: 

Kenìz bì-óadd ü bì-nihÀye kenìz 
Cümlesi mÀh-rÿy-ı mihr-engìz 
 
Cümle pistÀnı àunc u àonca-dehÀn 
Sìb-àabàab nihÀl-i serv-i revÀn 
 
Kimi aãnÀm-ı Rÿmì kimi ÒıùÀ 
Cümlesinüñ cemÀli úıble-nümÀ 
 
Her biri bir perì-ãıfat dil-ber 
Altun üsküflü úur kemerlü úamer 
 
Baàlamış èanberìn külÀleleri 
Yile virmiş gül ile lÀleleri  (Óamdì, YZ., s. 93) 

Perì-peyker úamerveş biñ kenìzek 
Perì gibi her işde cüst ü zìrek 
 
èUùÀrid-fıùrat u Zühre-cebìnler 
MelÀóat kişverinde nÀzenìnler 
 
Düzinmiş ü úuşanmış her birisi 
Úamer gün ruòlarınuñ müşterìsi 
 
Güline sünbülin úılmış perìşÀn 
Aãılmış bir úılında biñ dil ü cÀn (KemÀl, YZ., s. 85) 

Züleyha Aziz’le evlendikten sonra Aziz’in sarayında Züleyha’ya hem hizmet 

hem de arkadaşlık eden cariyelerin güzelliği ise şöyle tasvir edilir: 

SarÀyınuñ içi ùolu cevÀrì 
CinÀn úaãrıydı gÿyÀ pür-óavÀrì 
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Kenìzekler dil-Àşÿb u dil-ÀrÀ 
Kimi gül-çihre vü kimi semensÀ 
 
NihÀl-i serv tek òıdmetde úÀyim 
Ayaà üzre ùururlarıdı dÀyim 
 
Perì-rÿlar úaãab-pÿş u kemer-bend 
Ser-À-pÀ òÿb u şìrìn çün ney-i úand 
 
Kimi lÀle-èiõÀr u kimi gülfÀm 
Siyeh-çerde kimi çün èanber-i òÀm  (KemÀl, YZ., s. 97) 

Züleyha Yusuf’u baştan çıkarmaları için Yusuf’un yanına cariyelerini 

gönderir. Bu cariyelerin baştan çıkarıcı güzelliği şöyle tasvir edilir: 

Yüz güzel yüzli fitne gözli kenìz 
Cümle dÿşìze úand sözli kenìz 
[…] 
Óulle-i nÀzile o cÀriyeler 
èÁriyetden bahÀda èÀriyeler 
[...] 
Yÿsuf’a úarşu ùurdılar ãaf ãaf 
Ùoldı ãaf ãaff u serv-i bÀà-ı şeref 
[...] 
Bunlaruñ fikri mekr ü destÀnlar 
Yüzde büt dìnde büt-perestÀnlar (Óamdì, YZ., s. 127-129) 

Bile yüz serv-úad zìbÀ kenìzek 
Özi òoş sözi dil-keş yüzi gökçek 
 
Úamu nÀrenc-àabàab nÀr-pistÀn 
Yüzi nÿrı úılur nÀrı gülistÀn 
 
Daòı gözgülerini ùutmamış pÀs 
Daòı gevherlerin delmemiş elmÀs 
ÓavÀrì gibi ol zìbÀ cevÀrì 
Bezerler bÀà için çün mÀh-ı cÀrì 
 
Gül-i ter gibi açılup úatında 
Ùururlar serv gibi òıdmetinde (KemÀl, YZ., s. 142) 

Yusuf u Züleyha mesnevilerinin bazılarında adı geçen ve kendi güzelliğiyle 

mağrur bir melik kızı olan Bâzıga’nın da tıpkı Züleyha ve Şirin gibi daima 

beraberinde cariye kızlar bulunur. Bâzıga güzelliğinin namını duyduğu Yusuf’u 

görmeye giderken beraberindeki cariyelerin güzelliği şöyle anlatılır: 
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Bile uydurdı biñ cemìle kenìz 
Her biri fitne-sÀz u mihr-engiz 
[...] 
Cümle dÿşìze tÀze duòterler 
Bedeni burca beñzer aòterler 
 
Naúş-ı óüsn ile ùurfe ùurfe nigÀr 
Her biri bir ùureyfi üzre süvÀr 
[...] 
Her biri bir melÀóatüñ kÀnı 
Yüzi gül óullesi gülistÀnì  (Óamdì, YZ., s. 110) 

Husrev ü Şirin mesnevilerinde Şirin’in maiyetindeki cariyelerin tasviri de 

Yusuf u Züleyha mesnevilerindekilerden farklı değildir. Hepsi genç, eşsiz güzellikte 

ve güzellikleriyle herkesi kendilerine hayran bırakan kızlardır.  

Aşağıdaki parçalar Şirin’in cariyelerinin çeşitli şairler tarafından yapılmış 

güzellik tasvirlerine örnektir: 

Ni körklüg úız kim ol iller ara bar 
Úamuà Şìrìn tapuàında bolurlar 
 
Naôìri yoú alarnıñ körk içinde 
Alar tig bolmaàay Çìn ü MÀçìn’de 
 
MuòÀlif yoú úamuàı rÀst birge 
Tüzerler çenk yañlıà yirge yirge 
 
ÒırÀmlap tigme biri çın hümÀy tig 
áalaù aydın yürirler ùolun ay tig 
 
TamÀm úaddi alarnıñ serv-i ÀzÀd 
ÒırÀmlarlar biri birindin üstÀd 
 
Ùolup beste aàızlar úand u şekker 
èAceb kim ança şìrìn bolsa Úevåer 
 
Eger uçtmaóda óÿrì ise meşhÿr 
Ol il uçtmaó irür ol fitneler óÿr (Úuùb, HŞ., s. 207-208) 

Ulular úızlarıydı úapusında 
Dururlar yetmiş güzel ùapusında94 
 
Göñül aldayıcı úamusı cÀndur 
Kamusı gül-ruò u şìrìn-zebÀndur 

                                                
94 Bu mısra’ın vezni bozuk. 
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Úamusı şÀd olup yirler içerler 
Ùolu ay bigi menziller geçerler 
 
Gehì ay òirmenine müşg ãaçarlar 
Gehì gül òirmeninde ãu içerler 
 
Güzellikde úamunuñ eşleri yoú 
Yimek içmekden artuú işleri yoú 
 
Baúışda èÀlemüñ cÀnın dökerler 
Felekde ılduzuñ gözin dikerler (Faòrì, HŞ., s.276) 

Ulular u muèayyenler úızından 
Üründü eyleyüp birin yüzinden 
 
Tapusında olur üç yüz úız oàlan 
Virürseñ úız degül birine biñ cÀn 
 
Úamusı òÿbı vü maóbÿbı cÀnuñ 
Dil-ÀrÀmı vü ÀrÀmı cihÀnuñ 
 
Alurlar nÿr u fer gündüz yüzinden 
Úaparlar sürmeyi ılduz gözinden 
 
Yüzinde yoò úamunuñ bend ü burúaè 
Ne perde aña k’ola nÿra maùlaè 
 
Dimeyem Àb u òÀki nÿrlardur 
Behişt ol mülk anlar óÿrlardur 
 
Semen-sìmÀ gül-endÀm eràavÀn-òad 
äanem-şekl ü semen-ber òìzrÀn-úad  (Şeyòì, HŞ., s. 39-40) 

Bilesince olur üç yüz úamerveş 
Ki burúaè alsa ãalur cÀna Àteş 
 
Úamusı mihr-ùalèat meh-liúÀlar 
Úamusı èömr bigi bì-vefÀlar 
 
Úamu àonca-dehenler serv-úadler 
Úamu nesrìn-bedenler lÀle-òadler 
 
Güher bigi úamu pÀkìze úızlar 
Dür-i nÀ-süfteveş dÿşìze úızlar (Celìlì, HŞ., s. 129) 

Alurlar mihr ü mehden óüsn ile bÀc 
Çü aòter çarò-ı óüsne dürretü’t-tÀc 
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[…] 
Düzüp zülf ü zenaòdan gÿy u çevgÀn 
Girüp gösterseler meydÀna cevlÀn 
 
Úılurlar mihr ü meh ùopın şikeste 
İderler raòş-ı çaròı dest-beste  (LÀmièì, FŞ., s. 290) 

I. I. 1. 4. DayelerDayelerDayelerDayeler 

Züleyha doğduğunda onun için seçilen dayeler genç, çevik, sütü çok, her 

bakımdan eksiksiz kadınlardır: 

Bulurlar dÀyeler k’aãlı ola pÀk 
Ùutup úapmaúda àÀyet cüst ü çÀlÀk 
 
Yüzi ãulu vü òoş òÿlu südi çoú 
Gereklüsi yirinde eksügi yoú  (KemÀl, YZ., s. 45) 

Kemal Paşazade’nin eserindeki bu tasvir dışında diğer mesnevilerde dayelerin 

dış görünüşüne ve güzelliklerine dair tasvirlere rastlanmaz. Dayeler mesnevilerde 

esas kahramanlara süt analık yapma, onları büyütüp besleme, eğitme, dertlerine çare 

arama vb. görevlerini yerine getiren kişiler olduklarından daha çok psikolojik 

tasvirlerine yer verilmiştir. 

I. I. 1. 5. BâzıgaBâzıgaBâzıgaBâzıga    

Bâzıga Mısır’da güzelliğiyle meşhur, Ad kavmine mensup bir melik kızıdır. 

Kendi güzelliğiyle mağrur olan bu kız bir gün Yusuf’un güzelliğinin övgüsünü duyar 

ve ona âşık olur. Yusuf satılmak üzere mezada çıkarıldığı sırada Yusuf’u görmeye 

gider. Bâzıga oraya vardığında herkesin Yusuf’u hayranlıkla seyrettiğini, kendi 

güzelliğine kimsenin dönüp bakmadığını görür. Ancak Yusuf’un güzelliği karşısında 

kendisi de şaşkına dönmüştür. Yusuf’a yaklaşır ve bu güzelliği ona kimin verdiğini 

sorar. Yusuf bu güzelliği kendisine Allah’ın bahşettiğini söyler ve Allah’ın varlığını 

ve birliğini, onun âlemlerin Rabbi olduğunu anlatır. Bunları duyan Bâzıga Müslüman 

olur ve Yusuf’a duyduğu mecazî aşk hakikî aşka dönüşür. Hikâyede Yusuf’un 

güzelliğinin Allah’ın varlığına ve kudretine delil olduğunu anlatmak için böyle bir 

kadın tipine yer verilmiştir. Güzellikte üstünlük iddiasıyla Yusuf’un karşısına çıkan 

bu kadının güzelliği şöyle tasvir edilmiştir: 

Var idi Mıãr içinde bir duòter 
Nice duòter cemÀl ile aòter 
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[...] 
MÀh-rÿ dil-ber idi Zühre-cebìn 
Şöhreti ùolmış idi rÿy-ı zemìn 
 
NÀmı èÀlemde BÀzıàa meşhÿr 
İbnet-i óaøret-i Melik ÙÀbÿr 
 
Yoà idi èaãr içinde mÀnendi 
Mıãr’a ùolmışdı leõõet-i úandı 
 
Leb-i şìrìni olsa şekker-òand 
Õevúden şìşe içre úaynaya úand 
 
Nìl-i èaşúuñ ãaçı nehengiyidi 
áamzesi fitneler òadengiyidi 
 
İrelü Çìn’e bÿy-ı gìsÿsı 
Müşg-efşÀn olupdur Àhÿsı 
 
Düre deryÀ idi cevÀhire kÀn 
MÀlı bì-óadd cemÀli bì-pÀyÀn 
 
Niçe şehler anuñ esìriyidi 
Ol cemÀl ehlinüñ emìriyidi 
 
Bunca mÀl ü cemÀl ü istiànÀ 
Eyle virmişdi aña èizz ü àınÀ 
 
Ki felek secde itse ol melege 
Óüsni baş egmez idi bir felege (Óamdì, YZ., s. 109) 

Bâzıga’nın güzelliğini Kemal Paşazade şöyle tasvir eder: 

DiyÀr-ı Mıãr’da var idi bir úız 
Felek miålin getürmemişdi hergiz 
 
Doàurmamış naôìrin mÀder-i dehr 
Yüzi ayına vÀlih kÿçe vü şehr 
 
Güher òÀdim olupdur dişlerine 
Úul olmış serv úaddi èarèarına 
 
Dürük yüzlü degülmişseydi àonca 
Lebine beñzeyeydi olduàınca 
 
Benefşe öykinem zülfine ãandı 
Eliyle yüz úarasını úazandı 
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Olup hem-şìre gül şekker lebine95  
Úamer hem-şìreyidi àabàabına 
 
Lebi õikr olduàı yirde muúarrer 
Şeker añılsa söz olur mükerrer 
 
Lebinden laèlüñ olmışdur yiri seng 
DehÀnından şeker úalmışdı dil-teng 
 
Lebinüñ dadını şekkerden almış 
NebÀtuñ barmaàı dendÀnda úalmış 
 
CemÀli gün gibi illerde meşhÿr 
äıfÀtı óüsninüñ dillerde meõkÿr 
 
İrem bÀàı cemÀli adıyıdı 
BinÀsı óüsninüñ ŞeddÀdìyidi 
 
Atası úomış aña BÀzıàa ad 
Yazılmaz yazuàa itdügi bì-dÀd 
 
Melek nice yaza anuñ günÀhın 
Úalur óayrÀn göricek yüzi mÀhın 
 
Yüzine òÀli virmiş zìnet ü zeyn 
Ki olmış cÀn gözine úurretü’l-èayn  (KemÀl, YZ., s. 121) 

Bâzıga Hamdî ve Kemal Paşazade’nin eserleri dışında Yahya’nın eserinde yer 

alır. Bâzıga’nın güzelliği Yahya’da da bu iki eserdekine benzer ifadelerle 

anlatılmıştır.96 Değerlendirilen diğer Yusuf u Züleyha mesnevilerinde Bâzıga 

hikâyesine yer verilmemiştir. 

I. I. 1. 6. MeryemMeryemMeryemMeryem    

Meryem Husrev ü Şirin mesnevilerinde adı geçen Rum kayserinin kızı ve 

Husrev’in ilk karısıdır. Kutb ve Rıdvan’ın eserlerinde Meryem’in kimliğine ve 

güzelliğine dair bilgiler yoktur. Bu eserlerde Husrev’in ilk karısı olarak görülür. 

Âzerî’de Meryem’den hiç söz edilmemiştir. Meryem’in güzelliği hakkındaki bilgiler 

Fahrî, Şeyhî ve Celilî’nin eserlerinde yer almaktadır.  

NigÀrìn rÿh-ı óüsnüñ gögi ayı 
Saçı Hindì vü ùuluñı ÒıùÀyì 

                                                
95 gül şekker: gül-şekker M. 
96 bk.YaóyÀ, YZ., s. 81. 
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Yüzine úarşu yüz úomış yire Rÿm 
Yañaàı şeb-çirÀà ol resme kim mÿm 

 
Lebi mercÀna yüz biñ ùaène urmış 
Saçı cÀn yolına yüz aàı úurmış 

 
Dem-i èÌsÀ olup sözinde peydÀ 
Ki hem Meryem’den olmışdur MesìóÀ (Faòrì, HŞ., s. 357) 

Var idi úayãerüñ bir úızı meh-rÿ 
Ki mihrinden ãarardur idi mehrÿ 
 
Semen-sìmÀ idi vü eràavÀn-òad 
Óarìr-endÀm idi vü òìzrÀn-úad 
 
äaçı ôulmet ùudaàı Àb-ı óayvÀn 
Adı Meryem virür èÌsÀ bigi cÀn  (Şeyòì, HŞ., s. 134) 

Meger virmişdi bir úız Úayãere Óaú 
Gül-i ruòsÀrı bÀà-ı óüsne revnaú 
 
Boyı beñzer nihÀl-i cÿybÀra 
CemÀli tÀze gül-berg-i bahÀra 
 
Leb ü dendÀndan ol serv-i gül-endÀm 
Úarışdurmış ãanasın úand u bÀdÀm 
 
Degül dürr ü güher kim ol yegÀne 
äaçupdur mièceri dÀmına dÀne 
 
Leb-i èÌsì-i cÀn-baòş adı Meryem 
CemÀli ãan bahÀr-ı bÀg-ı òurrem 
 
İki ebrÿsı arasındaki òÀl 
äan ol şeh-bÀzdur açmış per ü bÀl  (Celìlì, HŞ, s. 189-190) 

I. I. 1. 7. ŞekerŞekerŞekerŞeker    

Şeker Husrev ü Şirin mesnevilerinde güzelliği ile ünlü Isfahanlı bir kadındır. 

Hikâye içinde Husrev’in kısa süreli gönül ilişkisi yaşadığı bir kadın olarak yer alır. 

Husrev ilk karısı Meryem öldükten sonra Şirin’e geri döner. Fakat Şirin 

nikâhsız Husrev’le asla bir araya gelmemek konusunda kararlılık sergiler. Tüm 

yalvarışlarına rağmen Şirin’in haddi aşan nazlanmalarından bıkan Husrev gönül 

ilişkisi yaşayacağı başka bir güzel aramaya başlar.  
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Bir gün çeşitli memleketlerin hükümdarları Husrev’i ziyarete geldikleri sırada 

Husrev, kendisine uygun bir güzelin nerede bulunacağını sorar. Herkes bir fikir verir. 

Konuklardan biri Isfahan’da Şeker adlı bir güzelden söz eder. Şeker’in güzelliği bu 

kişi tarafından şöyle tasvir edilir: 

Biri didi ki lÀyıú şÀha dil-ber 
SipÀhÀn’da bilürven adı Şeker 
 
Şeker andan görür yüz dürlü bì-dÀd 
ÒÿzistÀn’a úılur efàÀn u feryÀd 
 
Ùudaàında anuñ yüz gülmegi var 
Ùudaàında şeker úuldur degül yÀr 
 
Çemen úaftÀnı servinden olup ùar 
Semen oldı görüben gümişin zÀr 
 
NiúÀbın alsa yil ü açsa mÀhı 
Úuyudan úıldı Yÿsuf yüz Àhı97 (Faòrì, HŞ., s. 431) 

Rıdvan’ın eserinde Husrev’e Şeker’in güzelliğini şöyle anlatılır: 

Biri ùurdı yirinden didi ey şÀh 
Bu devr içre ùoàupdur yirde bir mÀh 
 
Naôìrini felek görmiş degüldür 
Meh-i gerdÿn aña irmiş degüldür 
 
Anuñ vaãfında úÀãırdur lisÀnum 
Yanar şeró eylesem óadden zebÀnum (RıêvÀn, HŞ. s. 415) 

Şeker Şeyhî’nin eserinde Meryem’in cariyelerindendir. Meryem bu cariyeyi 

çok sevmiş ancak Husrev’e hiç göstermemiştir. Meryem Husrev’in Şirin’e olan 

aşkını bildiği için kendisi öldükten sonra Husrev’in Şirin’e döneceğini düşünerek, 

cariyelerden birine, ölümünden sonra Şeker’i Husrev’in karşısına çıkarmasını vasiyet 

eder. Meryem öldükten sonra Şirin’e tekrar dönmek isteyen Husrev, Şirin tarafından 

reddedilince üzülür. Onu üzgün gören cariye Meryem’in vasiyetini gerçekleştirmek 

üzere Husrev’e Şeker’den söz eder. Cariyenin ağzından Şeker şöyle tasvir edilir: 

Úatuñda var durur bir mÀh-peyker 
Ne meh kim ÀftÀb olmaz ber-À-ber 
 

                                                
97 úıldı: úayladı M. 
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Gice gün yüzini èarø itse ol mÀh 
Görenler ol düni ãana seher-gÀh 
 
V’eger gündüz niúÀb açsa yüzinden  
äarardup yüz gide gün kendüzinden 
 
ZüleyòÀvÀr gösterse zenaòdÀn 
HezÀrÀn Yÿsuf’a cÀh ola zindÀn 
 
Güler laèleyni yÀúÿta ãafÀdan98 
Çözer sünbülleri müşgi ÒıùÀ’dan 
 
Ruòındandur gülüñ her òırúası òÀr 
Lebinden oldı vaúti àoncanuñ ùar 
 
Çemende servi seyr itse òırÀmÀn 
äanavber deng ü èarèar úala óayrÀn 
 
Semendür cismi ãan sìmìnliginden 
Şeker úonmış adı şìrìnliginden 
 
Ne şekker gül úulıdur òandesinüñ 
Şeker daòı biridür bendesinüñ 
[…] 
Ki miåli yoú durur taòtü’l-felekde 
Degül ins ü perì óÿr u melekde  (Şeyòì, HŞ., s.199) 

Bunun üzerine Husrev Şeker’le tanışmak için bir meclis kurdurur. Şeker 

Husrev’in karşısına çıktığı anda görenleri hayran bırakan güzelliği şöyle tasvir 

edilmiştir: 

HemÀn-dem girdi bir ùÀvÿs-peyker 
Ki cevlÀn urıcaú döker perì per 
 
äaçınuñ çìni èanber ãaça ãaça 
Ruòınuñ ferri güller aça aça 
 
Girih açduúca zülfinüñ kemendi 
Göñül boynına berk olurdı bendi 
 
Úıya baúsa gözinüñ àamzesine 
Ùutamazdı felek cellÀdı sìne 
 
Götürmişdi güõer ãan servi ayı 
VeyÀ seyr itdürür ÙÿbÀ hümÀyı 
 

                                                
98 laèleyni: laèlìni M. 
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Gül ü şekker velì cüllÀb elinde 
Muãavver Àteş illÀ Àb elinde 
 
Yükindi şÀh ileyinde úodı baş 
Görenler didiler taósìn ü şÀbÀş (Şeyòì, HŞ., s.200) 

I. I. 2. ÇİRKİN KADINLARÇİRKİN KADINLARÇİRKİN KADINLARÇİRKİN KADINLAR    

Yusuf u Züleyha ve Husrev ü Şirin mesnevilerde tasvir edilen çirkin kadınlar 

kocakarılar (èacÿze, pìre-zen)dır. Bu kadınlar genel olarak saçları ağarmış, yüzü 

buruşmuş, beli bükülmüş ve dişleri dökülmüş, zayıf cüsseli olarak tasvir edilirler. 

Husrev ü Şirin mesnevilerinde görüleceği üzere kocakarı tipleri hikâye içinde kötü 

rol oynayan kadın tipleridir. Bundan dolayı şairler eserlerinde kocakarı tiplerine, 

kötü karakter tahlilleriyle uyumlu bir fizik tasviri ile yer vermişlerdir. 

Yusuf u Züleyha mesnevilerinde görülen kocakarı tipi Yusuf’un güzelliğine 

âşık olup onu bir kelep iple satın almaya giden yaşlı ve yoksul bir kadındır. Onun 

hikâyedeki rolü kötülük olmadığı için Husrev ü Şirin mesnevilerindeki kocakarı 

tasvirlerinden farklı olmak üzere, çirkinliği yaşlılığın doğal sonucu olarak tasvir 

edilmiştir. 

Değerlendirilen mesnevilerin bazılarında bu kadından söz edilmesine karşılık 

dış görünüş tasvirine yalnızca Yahya’nın Yusuf u Zeliha mesnevisinde yer 

verilmiştir: 

äoúuldı bir úarı ortaya nÀ-gÀh 
èAãÀsına ùayanup eyledi Àh 
 
Úarımış úurımış dönmiş úadìde 
èAdem dalı gibi úaddi òamìde 
 
DehÀnında dişinüñ dürri düşmiş 
äadef úabı gibi yüzi buruşmış 
 
Buruşmış yüzi arturmış enìni 
Getürmiş Rÿm’a gÿyÀ ehl-i Çìn’i 
 
Sütÿn olmasa cismine èaãÀsı 
Yıúılurdı vücÿdınuñ binÀsı 
 
İrişmiş maàribe şems-i óayÀtı 
Gözini baàlamış òˇÀb-ı memÀtı 
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äorarsañ yaşını heftÀda yitmiş 
ZamÀne úÀmeti yayın òam itmiş 
 
Eli ditrer şuèÀè-ı şems mÀnend 
ViãÀl-i yÀra ammÀ Àrzÿmend  (YaóyÀ, YZ., s. 80) 

Husrev ü Şirin ve Ferhad u Şirin mesnevilerinde iki ayrı rolde kocakarı tipi 

vardır. Bunlardan ilki, Husrev’in Şirin’e âşık olan Ferhad’a Şirin’in öldüğünü haber 

vermesi için görevlendirdiği kocakarıdır. Şairler bu kadın tipini saçları dökülmüş, 

yüzü kapkara ve buruşmuş, gök gözlü, ağzı çarpık ve kuyu gibi, burnu tabuta benzer, 

beli bükülmüş, zayıf, görenleri ürkütücü ve korkutucu derecede çok çirkin olarak 

tasvir etmişlerdir. 

Bu kocakarının çirkin görünüşü Şeyhî, Rıdvan, Celilî ve Lamiî tarafından 

şöyle tasvir edilmiştir: 

Bulurlar bir èacÿze ehl-i telbìs 
Ki mekri andan ögrenürdi iblìs 
 
Úatı göñli úara şeyùÀn úarısı 
Úurımış süñük üstinde derisi 
 
Eli tesbìóli vü başında meyzer  
Velìkin àÿl bigi şerre reh-ber 
 
Hemìşe yüzi ekşi sözi acı 
Dilinden òayr gelmemiş keleci 
 
Pes ol kerkesleyin gök gözlü úarı 
Úara úaràalayın şer sözlü úarı (Şeyòì, HŞ., s.183-184) 

Meger var idi bir cÀdÿ èacÿze 
Ki çoà eskitmişidi kefş u mÿze 
 
Kerìhidi be-àÀyet zişt-çihre  
Boyanurdı görenler anı zehre 
 
Görenüñ úorúudan ödi ãıdardı 
Teninden cÀnı ürkerdi giderdi 
 
Gözinüñ şìşesi pür-semm-i úÀtil 
Ùoluyidi içi zehr-i helÀhil 
 
Gözi ùokınduàı úalmazdı diri 
Yüzini görenüñ gÿridi yiri 
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Başı ùazlaú ãaçı dökilmişidi 
Bili ãarãaú iki bükilmişidi (RıêvÀn, HŞ. s. 391) 

Celilî bu kocakarıyı daha ayrıntılı ve canlı bir şekilde tasvir etmiştir:  

Bulurlar bir èacÿze dehr bigi 
Gözi bir şìşe-i pür-zehr bigi 
 
Leb-i gÿr üzre tÀbÿt-ı muèallaú 
Lebi üstinde ol bìnìdür el-óaú 
 
DehÀn-ı çÀki dehlìz-i èademdür 
İki leb ãan der-i endÿh u àamdur 
 
Ser-i bìnìde aàzı çÀk ü nÀ-pÀk 
Ecel pÀyında ãan bir kefşdür çÀk 
 
Cebìni taòteden bir köhne dìvÀr 
Úaşı dìvÀr üstinde siyeh mÀr 
 
İki pistÀnı ãan muşt-ı yek-engüşt 
Ecel dìvÀrıdur ol muşta hem-püşt 
 
Yüzi úara kedÿ-yı zift bigi 
Gözi gök şìşe-i pür-neft bigi 
 
DehÀn içre zebÀnı itse güftÀr 
Úımıldar gÿr içinde ãan ser-i mÀr  (Celìlì, HŞ., s. 226-227) 

Lamiî bu kadının adının Hacı Ana olduğunu belirtir: 

CihÀn-kirdÀr u zÀl-i sÀl-òorde 
Teni şer işde zinde göñli mürde 
[…] 
Yüzinüñ çìni naúş-ı òaùù-ı telbìs 
Sözinden ders alur biñ dìv ü iblìs 
 
Òuyÿù-ı mekr ü dem naúş-ı cebìni 
Pür olmış èuúde-i siór-Àstìni 
 
ÔebÀnı çeşm-i siór-Àmÿz-ı MÀrÿt 
DehÀnı gÿr-ı kende burnı tÀbÿt 
 
Gören bÀdÀm-ı çeşmin óücre içre 
Çürük úozdur döner dir óufre içre 
[…] 
Gözinüñ sürmesidür nìl-i mÀtem 
Úınası ellerinüñ òÿn-ı èÀlem 
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Yürür õikr-i Óaú ile yana yana 
Elinde sübóa adı ÓÀcı Ana  (LÀmièì, FŞ., s. 383-384) 

Yukarıda gösterilen tasvir örneklerine benzer tasvirler Nevâî ve Âzerî’nin 

mesnevilerinde de görülür.99 Kutb’da bu kadının yalnızca kötü bir kadın olduğundan 

söz edilmiş, fizikî tasvirine yer verilmemiştir.  

Husrev ü Şirin mesnevilerinden Şeyhî ve Rıdvan’ın eserlerinde, başka bir 

kocakarı tasviri de Husrev’le Şirin’in düğün gecesi sahnesinde görülür. O gece 

Husrev Şirin’in tembihine uymayıp sarhoş gelince, Şirin zifaf odasına çirkin bir 

kocakarı göndererek Husrev’e latife yapar. Bu kocakarı Şirin’in ninesidir. Şirin bu 

kocakarıyı Husrev’in yanına göndermekle onun güzeli çirkinden ayırt edip 

edemeyeceğini, dolayısıyla ne kadar sarhoş olduğunu sınamak istemiştir. Şeyhî bu 

kocakarıyı şöyle tasvir eder: 

Úatında bir úarı vardı burışmış 
Atasınuñ ebÀsına irişmiş 
 
İki emcek boşalmış meşke beñzer 
Ùudaúları küf almış keşke beñzer 
 
Dizinden güç gözinden nÿr gitmiş 
Yüzinden fer sözinden sÿr gitmiş 
 
Aàaç yayı bigi arúası baàrı 
Acı úavun bigi pür-zehr ãaàrı 
 
Yüzinde beñleridür ãan úara mìò 
Dişi yirinde úalmış saru zırnìò 
 
Kesüp aàız idinmiş yiñliginden 
Ne aàız ùar deredür giñliginden 
 
Açuú úalmış gözi kirpük dökilmiş 
BelÀlar başına yük yük dökilmiş 
 
Biraz úarıyı ùaúup zìver ü zer 
Viribir şÀha ol mÀh-ı füsÿnger (Şeyòì, HŞ., s. 248) 

Bu kocakarının Rıdvan’ın eserindeki tasviri ise şöyledir: 

NigÀruñ var idi bir pìr ebesi 
Ki virmişdi anasına dedesi 

                                                
99 NevÀéì, FŞ., s. 437-438; Áõerì, HŞ., yk. 45b-46a. 
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Yüzi gözi egilmiş hem burışmış 
Biribirine ãarmaşmış úırışmış 
 
Bozulmış aàzı dendÀnı dökilmiş 
Boşanmış bendi aèøÀsı sökilmiş 
 
Bicikleri ãoàulmış çün úuru òìk 
Teninde gerdeni ãan mÿy-ı bÀrìk 
 
Yüzinde bir burun úalmış sövelür 
Avurtlarına yil gitmiş úovalur 
 
Yirik aàzı ten-i nÀ-pÀki kende 
Vücÿd-ı köhnesi olmış çü jende 
 
Ùuùaúları açuú aàzı bulaşuú 
Eli ùutmaz ayaúları ùolaşuú  (RıêvÀn, HŞ. s. 501-502) 

Husrev çok sarhoş olmasına rağmen karşısına çıkan bu kadını görünce şaşırır. 

Güzel Şirin’in böyle karşısına çıkmayacağını düşünür. Kendi kendine söylenmeye 

başlar. Husrev’in bu sözlerinden de kocakarının ne kadar çirkin olduğu anlaşılıyor: 

Görindükde şehüñ gözine úarı 
äanasın urdılar gözine úarı 
 
Didi bu mÀh mı yÀ ejdehÀdur 
DirìàÀ úaràa mı yÀòod hümÀdur 
 
Ne ùÀvÿs oúıyam dilküye beñzer 
Degül gülşen úara ilküye beñzer (Şeyòì, HŞ., s. 248) 

Didi Şìrìn degül bu telò zehr-Àb 
Úanı ebr-i siyeh-gÿn úanda meh-tÀb 
 
İrem ùÀvÿsını virdüm mi zÀàa 
Degişdüm mi hümÀ úuşın kelÀàa 
 
Boyanmışken dimÀà-ı cÀn èabìre 
Neden düşdi yolum úaùrÀn u úìre (RıêvÀn, HŞ. s.501-502) 

I. II. GİYİM KUŞAMGİYİM KUŞAMGİYİM KUŞAMGİYİM KUŞAM    

Yusuf u Züleyha ve Husrev ü Şirin mesnevilerindeki kadın kahramanların 

giyim kuşamına dair bilgiler, özellikle XIII. ve XIV. yüzyıllarda yazılmış 

mesnevilerde yok denecek kadar azdır. Çoğu zaman yalnızca elbisenin kumaşının 
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cinsinden söz edilmiştir. Daha sonraki yüzyıllarda yazılmış mesnevilerde de çok defa 

durum aynıdır. Adı geçen giysi adları da câme, libâs, kabâ gibi genel 

adlandırmalardan ibarettir. Kadınların dış görünüş tasvirlerinde giysiler genel olarak 

ya yalnızca kumaşının adıyla ya da kumaşın rengiyle tasvir edilmiştir. Giysinin bütün 

özellikleri ayrıntılı olarak tasvir edilmemiştir. 

Kadın kahramanların giysilerinde kullanılan kumaş türleri genellikle dîbâ, 

atlas, zer-beft gibi değerli kumaşlardır. Değerli kumaşlar kadın kahramanlar 

evlenirken kendilerine verilen cihaz içinde önemli bir yer teşkil ederler. Geline 

babası ve kocası tarafından cihaz olarak değerli kumaş ve giysiler verilir. Bunlar at, 

deve veya katır yükü Rum, Mısır, Şam ipekleri, atlas ve eksundur. (bk. s. 837 Kıza 

Verilen Çeyizler)     

I. II. 1. GİYSİLERDE KULLANILAN KUMAŞ ÇEŞİTLERİGİYSİLERDE KULLANILAN KUMAŞ ÇEŞİTLERİGİYSİLERDE KULLANILAN KUMAŞ ÇEŞİTLERİGİYSİLERDE KULLANILAN KUMAŞ ÇEŞİTLERİ    

I. II. 1. 1.DDDDîbâîbâîbâîbâ    

“Dîbâ” Farsça bir kelime olup renkli, çiçek motifleriyle süslü, kıymetli bir 

ipek kumaşın adıdır.100 Reşat Ekrem Koçu dîbâ ile ilgili şu bilgileri verir: 

“Fransızların ‘Brocard’ adını verdikleri çiçek nakışları dokunmuş lüks bir ipek 

kumaşın adı, ki bazen türlü renklerdeki çiçeklerin ipekleri arasına altın teller de 

atılırdı. Pek güzelleri hem memleketimizde dokunmuş, hem de doğuda İran’dan ve 

batıda Fransa ile İtalya’dan idhal edilmiştir”101 M. Zeki Pakalın ise “bir tür kalın 

canfese de dîbâ” adı verildiğini bildirirken, “heft renk, Acem dîbası, Frengî ağır telli 

ve nakışlı mor dîbâ, Venedik heft-renk turfanda nakışlı dîbâsı, Venedik’in sair heft 

renk sade telli dîbâsı, Frengî nakışlı telli dîbâ, İslâmbol’un telli al dîbâsı” olmak 

üzere çeşitli türlerinden söz eder.102. 

Züleyha gelin olduğunda gelinliği dîbâ ve zer-beft kumaştandır: 

Büt-i sìmìn geyer zer-beft ü dìbÀ 
äaçı boynında èanberden çelìpÀ (KemÀl, YZ., s.88) 

                                                
100 KT, s. 637; Devellioğlu, s. 184. 
101 Koçu, s. 89. 
102 Pakalın, C.I, s. 449. 
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Züleyha Yusuf’la gizlice buluşacağı köşke süslenerek ve rengârenk elbiseler 

giyerek gider. Onun dîbâ kumaştan yapılmış elbisesinin parlaklığı, güneşe benzeyen 

yüzünün ışıltısına ışıltı katmıştır: 

Mihr-i Maàrib’deki øiyÀ-yı bedìd 
Oldı dìbÀ şuèÀèıyıla mezìd  (Óamdì, YZ., s. 135) 

Kemal Paşazade de Züleyha’nın bu buluşmaya dîbâ kumaştan bir elbise 

giyerek gittiğini ifade ediyor: 

Görindi cÀme-i dìbÀ içinde  
äanasın naúş-ı Çìn dìbÀ içinde (KemÀl, YZ., s.160) 

Şeyhî, Şirin’in çevresindeki cariyelerden bazılarının zer-beft bazılarının dîbâ 

kumaştan yapılmış elbiseler giydiklerini bildiriyor: 

Düzenmiş her biri bir renge zìbÀ 
Kimi zer-beft geymiş kimi dìbÀ (Şeyòì, HŞ., s.44) 

I. II. 1. 2. HarHarHarHarîîîîrrrr 

Arapça bir kelime olan “harîr” ipek demektir.103 Ferheng-i Farsî’104de 

“Perniyan, perend, ibrişim, ibrişimden yapılmış elbise” olarak tanımlanan bu 

kelimenin ipekli bir kumaş adı olduğu anlaşılmaktadır. Aynı sözlükte105 “perniyan” 

“işlemeli ipek kumaş”, “perend” ise “işlemesiz, sade ipek kumaş” olarak 

tanımlandığına göre harîr, işlemeli ve işlemesiz olmak üzere iki türlüdür. 

Şirin Medayin yolculuğu sırasında bir pınarda yıkanırken suya girmeden önce 

beline mavi bir ipek (harîr) peştamal bağlamıştır: 

Óarìr-i nìl-gÿn baàladı bile 
äuya girdi urdı od [eli] ile106  (Faòrì, HŞ., s. 285) 

I. II. 1. 3. Benek AltunluBenek AltunluBenek AltunluBenek Altunlu    

“Benek” Farsça bir kelime olup, atlas zemin üzerine sırma işlemeli bir kumaş 

türünün adıdır.107Divan şiirindeki örneklerde bu kumaşın adı “altunlu benek”, “altun 

                                                
103 KT, s. 546. 
104 Muèìn, C. I,  s. 1352. 
105 Muèìn, C. I, s. 756,758. 
106 Bu mısra’ın vezni bozuktur. 
107 Devellioğlu, s. 84. 
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beneklü” ve “altun benek” biçimlerinde görülüyor.108 Burhan-ı Katı’da “Bir gûne 

atlas zemin üzerine zer-beft çiçekli bir ziba kumaş adıdır”109 şeklinde tanımlanan bu 

kumaş üzerinde çiçek motifleri olduğu belirtilmekle birlikte, Yahya’nın aşağıdaki 

beytinden bu motiflerin panter (leopar, pars), kaplan gibi hayvanların postu 

üzerindeki motiflere benzediği anlaşılmaktadır. 

Yahya Züleyha’nın güzelliğini tasvir ederken Züleyha’yı kaza Kaf’ının 

zirvesindeki pantere benzeterek altınlı benek kumaştan elbiseler giyse yakışacağını 

söyler. 

Benek altunlular geyse sezÀdur 
Peleng-i úulle-i ÚÀf-ı úaøÀdur (YaóyÀ, YZ., s. 53) 

Tahsin Öz yukarıda sözü edilen hayvan postlarındaki şekillerden esinlenilmiş 

“kaplan çizgisi” ve “leopart beneği” adı verilen motifler hakkında şu bilgileri 

veriyor: “(…)biri yanyana iki kıvrık çizgiden ve diğeri üç yuvarlaktan mürekkep 

bulunan bu motifleri, kumaşlarımızda XV. yüzyıldan başlayarak hemen her asırda 

değişik şekillerde buluyoruz.(…) Bugün bilhassa tezhip sanatkarları kaplan 

postundan alınmış olan bu ufkî iki kıvrık çizgiye bulut, ve leopart postundan alınan 

üç yuvarlak beneğe de iğne perdahı demektedirler.”110 

I. II. 1. 4. Zer Zer Zer Zer----beftbeftbeftbeft    

Farsça’da “zer-baft”ve “zer-bafte” biçimleri de olan “zer-beft”, altın tellerle 

dokunmuş bir tür kumaş adıdır. İran’da ve özellikle Isfahan’da dokunanları gayet 

makbuldür.111  

Züleyha gelin olduğunda gelinliği dîbâ ve zer-beft kumaştandır. 

Büt-i sìmìn geyer zer-beft ü dìbÀ 
äaçı boynında èanberden çelìpÀ (KemÀl, YZ., s.88) 

Şirin’in cariyelerinin bazılarının elbisesi de zer-beft kumaştandır: 

Düzenmiş her biri bir renge zìbÀ 
Kimi zer-beft geymiş kimi dìbÀ (Şeyòì, HŞ., s.44) 

                                                
108 Kuloğlu, Nazan, “XVI. Yüzyıl Divan Şiirinde Kadın Giyimleri”, Tarih ve Toplum, sayı: 149, 
Mayıs 1996, s. 28. 
109 Burhan, s. 66.  
110 Öz, Tahsin, Türk Kumaş ve Kadifeleri, C.II, İstanbul, 1951, s. 84. 
111 Pakalın, C. III, s. 653. 
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I. II. 1. 5. KasabKasabKasabKasab    

“Kasab” Arapça bir kelime olup, dokumacılıkta “ince dokunmuş keten” 112 

kumaşa verilen addır. Ferheng-i Farsî’de 113 “Yumuşak ince ketenden veya ipekten 

dokunmuş zarif bir kumaş türü” olduğu belirtiliyor. 

Kemal Paşazade Züleyha’ya hizmet eden cariyeleri tasvir ederken “kasab” 

kumaştan yapılmış kıyafetler giydiklerini belirtiyor: 

Perì-rÿlar úaãab-pÿş u kemer-bend 
Ser-À-pÀ òÿb u şìrìn çün ney-i úand  (KemÀl, YZ., s.97) 

Aşağıdaki beyitlerde Nevaî ve Lamiî de “şimşÀd-ı úaãab-pÿş” ve “serv-i 

úaãab-pÿş” ifadeleriyle Şirin’den söz etmektedirler. Bu ifadelerden Şirin’in “kasab” 

kumaştan elbiseler giydiği anlaşılmaktadır: 

Sömürdi eyle şimşÀd-ı úaãab-pÿş 
Ki mundın aldı anıñ içkeni hÿş  (NevÀéì, FŞ., s. 331-332) 

CüvÀn-ı nev-òaù u serv-i úaãab-pÿş 
ZebÀnı ney-şekerveş şerbeti nÿş  (LÀmièì, FŞ., s. 366) 

I. II. 1. 6. ŞalŞalŞalŞal    

Farsça bir kelime olan şal, “En güzelleri İran’da ve Hindistan’da dokunmuş 

esvablık, omuz ve boyun için atkılık, kuşaklık ve sarıklık kıymetli bir yünlü kumaşın 

adıdır. […] Keşmir keçisi denilen bir cins keçinin çok makbul yünü ile dokunmuş ve 

çubuklar arasında resmedilmiş çiçek motifleri ile ve bilhassa badem şekilli motifleri 

ile kendine mahsus güzellikde bir yünlü kumaşdır. İpek karışdırılarak dokunmuşları 

da vardır.”114 

Husrev tarafından para karşılığı tutulan ve Şirin’in öldüğünü söyleyerek 

Ferhad’ın ölümüne neden olan hilekâr kocakarının giyim kuşamı tasvir edilirken, 

sırtında şal kumaştan yapılmış kat kat eski elbiseler olduğu belirtiliyor: 

Geyer egnine úat úat köhne şÀli 
Úurar zerú ile mekr ü dÀm u Àli (LÀmièì, FŞ., s. 384) 

    

                                                
112 Devellioğlu, s. 492. 
113 Muèìn, s. 2680. 
114 Koçu, s. 212 



 108 

I. II. 2.  GÜNLÜK GİYSİLER GÜNLÜK GİYSİLER GÜNLÜK GİYSİLER GÜNLÜK GİYSİLER    

I. II. 2. 1. Vücuda GiyilenlerVücuda GiyilenlerVücuda GiyilenlerVücuda Giyilenler    

I. II. 2. 1. 1. TonTonTonTon (Don) (Don) (Don) (Don)    

“Ton (Don)” Türkçe bir kelime olup, genel olarak elbise anlamındadır.115 

Fakat bu kelimenin aynı zamanda “Vücudu belden aşağı topuklara kadar örten, ve 

bacaklar için iki paçası bulunan ve ten üstüne giyilen bir iç çamaşırı; tasrih ile ‘iç 

donu’ ayrıca ‘tuman’” anlamında kullanıldığı da görülmektedir.116 

Yusuf u Züleyha ve Husrev ü Şirin mesnevilerinde rastlanan örneklerin 

tamamında “ton”un “iç çamaşırı” anlamında değil, “genel olarak elbise”, “üste 

giyilen giysinin genel adı”  anlamında kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

Züleyha özel olarak yaptırdığı köşkte Yusuf’la buluşacağı zaman 

mücevherlerle süslü elbiseler giyerek cennetteki tavus kuşuna benzemiştir: 

ZelhÀ anda cevherì ùonlar alur 
äanki bir ùÀvÿsdur uçmaúda yürür (äÿlì Faúìh, YZ., s. 205) 

Husrev ü Şirin mesnevilerinde Şeker’den usanıp kendisine geri dönen 

Husrev’e evinin kapılarını kapatan Şirin, Husrev’le evinin damından konuşur. Bu 

sırada Husrev’in yalvarışlarına binbir nazla karşılık verirken, onu büyülercesine 

kıymetli taşlarla süslenmiş elbiseler içindedir. Şirin’in bu sırada giydiği giysiler ton 

olarak ifade edilmiştir: 

Bıraúdı öñine bir ùon muraããaè 
äarındı mıúnaèa mÀh-ı muúannaè (Faòrì, HŞ., s. 442) 

Şirin Ferhad’ı görmek için Bisütun dağına giderken dîbâ kumaştan bir elbise 

giymiştir: 

Yine ol dil-rübÀ vü òÿb u zìbÀ 
Ùolu laèl üsküfi vü ùonı dìbÀ  (Faòrì, HŞ., s. 417) 

Şirin Husrev öldüğünde cenaze töreni yapılırken âdeta bir gelin gibi 

giyinmiştir. Üstünde kırmızı bir elbise vardır:  

Sarınıp bir sarıà óulle başınàa 
Kidip al ùon çiçek tig tün taşınàa (Úuùb, HŞ., s.448) 

                                                
115 KT,  s. 911. 
116 Koçu, s. 93. 
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Burada Şirin’in giydiği kırmızı elbise geleneksel olarak giyilen siyah veya 

mavi renklerdeki yas elbiseleri gibi törensel bir giysi değildir. Şirin Husrev’in mezarı 

başında ölmeyi tasarladığı için onun yanına gelin gibi gitmek istemiş ve kırmızı bir 

elbise giymiştir. 

Husrev Ferhad’a Şirin’in öldüğünü söyleyerek onun Şirin’den vazgeçmesini 

sağlamak için hilekâr bir kocakarı tutar. Bu kadın Ferhad’ın yanına giderken kara 

elbiseler giymiştir: 

Úara ùonlarını egnine aldı 
Úara tesbìóini eline aldı (RıêvÀn, HŞ. s. 392) 

Lamiî aynı kocakarının yün bir elbise giydiğini söyler: 

Úılup òurmÀ aàacından èaãÀsın 
İdüp yüñden ùonın úıldan ridÀsın (LÀmièì, FŞ., s. 384) 

I. II. 2. 1. 2.    KabâKabâKabâKabâ    

Arapça bir kelime olan kabâ, geniş bir üst giysisi olup, “En basit tarifi ile önü 

daima açık duran, kapanmayan kaftanın adıdır.”.117 

Hamdî Züleyha’nın fiziksel tasvirini yaparken onun altın işlemeli kabâ 

giydiğini belirtiyor: 

Serv-i ser-keş úabÀsı zer-keş idi 
İçi ãÀde ùaşı münaúúaş idi  (Óamdì, YZ., s. 75) 

Kemal Paşazade’nin aşağıdaki beyitlerinde de Züleyha’nın Yusuf’un 

karşısına çıkmadan önce süslenirken kabâ giydiği görülmektedir: 

Büt-i zerrìn-úabÀ sìmìn binÀgÿş 
Gül-i nÀzük-beden serv-i úabÀ-pÿş  (KemÀl, YZ., s.159) 

Geyüp rengìn úabÀlar tÀze vü ter 
Buòÿr itdi özine èÿd u èanber   (KemÀl, YZ., s.160 

Geyüp zer-keş úabÀ ol serv-i ser-keş 
İçin sÀde úılur ùaşın münaúúaş  (KemÀl, YZ., s.160) 

Züleyha’nın cariyeleri de kaba giymiştir: 

Geyinmişler úabÀlar òÿb u gül-reng 
Çü àonca nÀzük ü çün ney-şeker teng (KemÀl, YZ., s.85) 

                                                
117 Koçu, s. 136. 
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Şirin’in pınarda yıkanma sahnesinden alınan aşağıdaki beyitlerde, o sırada 

Şirin’in üzerinde rengârenk kabâ bulunduğu anlaşılıyor: 

Çıúardı bir bir egninden libÀsın 
Gül-i ter bigi gÿnÀ-gÿn úabÀsın 
 
ÚabÀ ardınca pìrÀhen çıúardı 
Semenden ãan gül-i nesrìn çıúardı  (Celìlì, HŞ., s. 158) 

Şirin ava çıkarken baştan aşağı erkek kıyafetleri giyer. Üzerinde Türklerin 

giydiği türden kabâ vardır:  

Eren resmince geyürdi giyesi 
Müretteb pehlevÀnì her libÀsı 
 
ÚabÀ-yı Türkì tÀc-ı GürcüvÀnì 
KemÀn-ı ÇÀçì vü tìr-i KeyÀnì  (Şeyòì, HŞ., s. 57) 

I. II. 2. 1. 3. LibLibLibLibââââs / s / s / s / CCCCââââmemememe    

Arapça bir kelime olan libâs ile Farsça’daki karşılığı olan câme, “giyilecek 

şey, elbise, esvap, çamaşır” anlamındadır.118 “Istılah olarak yenleri bol ve rahat ev 

kıyafeti hakkında kullanılan bir tabirdir.”119 

Şairler aşağıdaki örneklerde bu kelimelerle yaptıkları giyim kuşam 

tasvirlerinde özel bir giysi adından değil, genel olarak üste giyilen giysilerden söz 

etmek istemişlerdir. 

Yahya aşağıdaki beyitlerde Züleyha’nın elbisesinin düğmesinin güneşe 

benzediğini ve her gün ayrı bir elbise ile güneş gibi parladığını ifade etmektedir: 

Tenezzül eyleyüp òurşìd-i òÀver 
LibÀsına olurdı tügme-i zer 
[…] 
Geyerdi gün başına bir libÀsı 
ŞuèÀè-ı şemse beñzerdi øiyÀsı (YaóyÀ, YZ., s. 53) 

Başka bir beyitte de Züleyha’nın giymiş olduğu altın işlemeli elbisenin 

parlaklığıyla yüzünün parlaklığının bir araya gelip güzelliğinin bir kat daha arttığını 

söyler: 

                                                
118 KT, s. 466, 1226; Muèìn, C. I, s. 1208, C. III, s. 3556; Koçu, s. 49. 
119 Pakalın, C.I, s. 255. 
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ŞuèÀé-ı cÀme-i zer nÿr-ı ruòsÀr 
Bir iken iki oldı óüsn-i dildÀr  (YaóyÀ, YZ., s. 126) 

Züleyha’nın sabah kalktığında nasıl giyinip süslendiğinin anlatıldığı bölümde, 

dîbâ kumaştan bir elbise giydiği belirtiliyor: 

Görindi cÀme-i dìbÀ içinde  
äanasın naúş-ı Çìn dìbÀ içinde (KemÀl, YZ., s.160) 

Hamdî, Züleyha’nın Yusuf’la görüşmeye giderken çeşitli renklerde kat kat 

elbiseler giydiğini söyler: 

áonceveş ol ãanavber-i mevzÿn 
Geydi úat úat libÀs-ı gÿn-À-gÿn (Óamdì, YZ., s. 135) 

Yahya ise bu görüşme sırasında Züleyha’yı kat kat kızıl renkli elbiseler içinde 

âdeta başdan ayağa kana boyanmış gibi tasvir eder: 

Úızıllar    geydi àonca gibi úat úat 
Boyınca úana girmişdi ol Àfet (YaóyÀ, YZ., s. 126) 

Babası Züleyha evlenirken ona cihaz (çeyiz) olarak mücevherlerle süslenmiş 

altın işlemeli kumaşlardan oluşan elbiseler vermiştir. Hamdî bu elbiselerin güneş 

motifleriyle işlenmiş (şemseli) olduklarını ve parlak düğmeleri olduğunu ayrıca 

belirtmiştir. Çünkü eski giyim kuşam tarzında düğme kendi işlevinin yanı sıra 

elbiseye değer katan süsler arasında yer almıştır. R. Ekrem Koçu bu konuda şunları 

söyler: “Tarihimizde servet ve kudreti temsil eden kimselerin altın tel ve ipek nakışlı 

en ağır, en kıymetli kumaşlardan kesilmiş esvaplarındaki düğmeler, o esvapların 

maddî kıymetini yükselten elmaslardan, yâkutlardan, zümrüdlerden yapılmışdı.[…] 

Akik, fîrûze, yeşim gibi kıymetli taşlar ve mercan da düğme olmuşlardır; bunlara 

altın ve gümüşü de eklemek lâzımdır.”120  

Virdi hem cÀmeler dü ãad mefreş 
Cevher ile münaúúaş u zer-keş 
 
Şemsesi şems-i burc-ı èizzet idi 
Dügmesi şeb-çerÀà-ı devlet idi (Óamdì, YZ., s. 94) 

Şirin Medayin’e Husrev’i görmeye gitmek üzere yola çıkacağı sırada 

padişahlara yakışır bir şekilde giyinmiştir. Elbisesi baştan aşağı kırmızı renkli değerli 

taşlarla süslüdür: 
                                                
120 Koçu, s. 98. 
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Úamu tertìbini düzdi şehÀne 
LibÀsını geyindi òusrevÀne 
[…] 
LibÀsıyıdı başdan ayaàa laèl 
Geyürmişdi semendine õeheb naèl  (RıêvÀn, HŞ. s. 285) 

Şirin ava çıkarken adet üzere erkek kılığına bürünür. Bütün giysileri 

pehlivanlara özgüdür: 

Bu imiş içlerinde resm ü èÀdet 
Binicek ãayda ol ehl-i saèÀdet 
 
Eren resmince geyürdi giyesi 
Müretteb pehlevÀnì her libÀsı  (Şeyòì, HŞ., s. 57) 

Hamdî Züleyha’ya babasının cihaz olarak verdiği cariyeleri, rengârenk 

elbiseler içinde tasvir etmiştir: 

Her birinüñ libÀsı reng-À-reng 
Gül ü àonca miåÀli tÀze vü teng (Óamdì, YZ., s. 93) 

I. II. 2. 1. 4. HulleHulleHulleHulle    

Arapça bir kelime olan “hulle”, belden aşağı ve belden yukarı olmak üzere iki 

parçadan oluşan giysinin adıdır.121 Kimi kaynaklarda cennette giyilecek elbiseye de 

“hulle” adı verildiği bildirilmektedir.122 Lugat-i Remzi’de ise “Kumaştan ve aher 

sevbden ibaret ridâ ve izârın mecmuuna veya içi astarlı elbiseye veyahut biniş 

nev'inden bir resm-i mahsûsta olan libâsa denilir” şeklinde tanımlanmıştır.123 

Kutb, Şirin’in Husrev’in cenaze töreninde başına sarı bir hulle sardığını ifade 

ediyor. Burada ifade edilen hullenin, ridâ gibi başa bürünüp bele kadar örtülen örtü 

olduğu anlaşılmaktadır: 

Sarınıp bir sarıà óulle başınàa 
Kidip al ùon çiçek tig tün taşınàa (Úuùb, HŞ., s.448) 

Hamdî Züleyha’nın Aziz’in ölümünden sonra iyice yoksullaştığı için kıymetli 

kumaşlardan yapılmış, süslü giysileri giyemez olduğunu ifade eder: 

Zìver-i óulle gitdi dÿşından 
Güher-i óìle iki gÿşından  (Óamdì, YZ., s. 165) 

                                                
121 Pakalın, C. I, s. 854; Devellioğlu, s. 380. 
122 KT, s. 558; Devellioğlu, s. 380. 
123 Remzî, C. I, s. 458. 
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Nevâî Şirin’in giydiği elbiselerden ruhun gıda aldığını ve bu elbiselerin 

renklerinin yüzlerce aklı şaşkına çevirdiğini belirtir: 

Boyıda óullelerdin rÿó alıp úÿt 
Velì elvÀnıdın yüz èaúl mebhÿt (NevÀèì, FŞ., s. 295) 

Şirin Ferhad’ın su kanalı açma işini tamamladığını öğrendiğinde onu 

görmeye giderken yeşil renkli bir elbise giymiştir. Elbisenin yakası sırma ile 

işlenmiştir. Şirin bu kıyafetiyle gökten aniden inmiş bir melek gibi tasvir edilmiştir: 

Ser-À-ser serv gibi geydi aòêar 
Ki ùÀvÿs-ı cinÀn olur hümÀ-fer 
 
Diküp zer-dÿz ãırmayla yaúasın 
Dimiş èÀşıúlaruñ oda yaúasın 
 
Gören bu óulle-i sebz içre anı 
Melekdür dir felekden indi Ànì (LÀmièì, FŞ., s. 289) 

Züleyha’nın cariyeleri cennet kızlarının giydiği hulle gibi elbiseler 

giymişlerdir: 

Her birinüñ libÀsı óulle-i óÿr 
Kemer ü tÀcı óasret-i faàfÿr  (Óamdì, YZ., s. 93) 

Bâzıga’nın cariyeleri ise gül bahçesi gibi (rengârenk) hulle giymişlerdir: 

Her biri bir melÀóatüñ kÀnı 
Yüzi gül óullesi gülistÀnì  (Óamdì, YZ., s. 110) 

Züleyha’nın evlenirken giydiği gelin elbisesi de bazı örneklerde “hulle” 

olarak geçmektedir. Gelinlik anlamındaki hulle için bk. s. 123 Gelin Giysileri. 

I. II. 2. 1. 5. Pirehen Pirehen Pirehen Pirehen    

Farsça’da “pirehen” ve “pirahen” biçimlerinde geçen bu kelimenin 

Türkçe’deki karşılığı “gömlek”tir. Reşat Ekrem gömlek hakkında şu bilgileri veriyor: 

“Gömlek denilegelir, doğrusu gönlektir; gön deri, ten demektir. Gönlek çıplak tene 

giyilen şey demektir.[…] Kadın gömlekleri ayak bileklerine kadar uzun olur, ama 

aslında bu çamaşır bedenin üst kısmını örter.”124  

                                                
124 Koçu, s. 125. 



 114 

Züleyha köşkünde Yusuf’la buluşacağı zaman beyaz tenine beyaz bir gömlek 

giymiştir. Hamdî Züleyha’nın beyaz teni üzerindeki beyaz gömleği beyaz gül 

üzerindeki yasemine ve saf, tatlı suya benzetmiştir: 

Nÿra nÿrÀnì geydi pìreheni 
Pìrehen itdi aú güle semeni 
 
Pìrehen çünki yÀsemìn oldı 
áonce ceyb ü gül Àstìn oldı 
 
Ol ten üzre bu pìrehen miåÀl125 
Aú gül üzre laùìf pÀk-i zülÀl126 (Óamdì, YZ., s. 135) 

Kemal Paşazade’nin aşağıdaki beytinde Züleyha’nın yaseminden daha güzel 

ve parlak olan beyaz teninin parlaklığının giydiği gömlekten dışarı yansıdığı 

anlatılmaktadır: 

Ber ü dÿşı ter ü tÀze semenden 
äafÀsı ùaşra urur pìrehenden  (KemÀl, YZ., s. 47) 

Pınarda yıkanmak için suya gireceği sırada soyunan Şirin’i tasvir eden Celilî, 

üstündeki rengârenk elbiseleri ve bu elbiselerin altına giydiği gömleği çıkarışını 

şöyle anlatır: 

Çıúardı bir bir egninden libÀsın 
Gül-i ter bigi gÿnÀ-gÿn úabÀsın  
 
ÚabÀ ardınca pìrÀhen çıúardı 
Semenden ãan gül-i nesrìn çıúardı (Celìlì, HŞ., s. 158) 

I. II. 2. 1. 6. RidRidRidRidââââ / Ç / Ç / Ç / Çâââârrrr 

Arapça bir kelime olan rida, “Belden yukarı örtülen örtü”127, “Bazı dervişlerin 

şal gibi omuzlarına attıkları ve ihtiyaca göre seccade ve yorgan gibi de kullandıkları 

yün kumaş”128 olarak tanımlanmaktadır. Derviş Çeyizi 129 adlı eserde de rida ile ilgili 

olarak “(…) bilinen bir örtüdür ki başa ve belden yukarıya bürünülür. Çar, yani çadır, 

çarşaf, şal fûte çeşidinden dervişin hırka ve abâsına denir ki bu, ‘izâr’ karşılığıdır.” 

denilmektedir. 
                                                
125 miåÀl: timåÀl M. 
126 pÀk-i zülÀl: pÀk zülÀl M. 
127 Devellioğlu, s. 893 
128 KT, s. 661. 
129 Atasoy, Nurhan, Deviş Çeyizi (Türkiye’de Tarikat Giyim Kuşam Tarihi ), Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2005, s. 239. 
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Lamiî Şirin’in öldüğünü söylemek için Ferhad’ın yanına giden kötü 

kocakarıyı hurma ağacından asası, yün elbisesi ve kıldan ridası ile bir derviş gibi 

tasvir etmiştir. Çünkü bu kadın hilesini gerçekleştirebilmek için Ferhad’a dinine 

bağlı, zamanını ibadet etmekle geçiren bir kadın gibi görünerek yaklaşır: 

Úılup òurmÀ aàacından èaãÀsın 
İdüp yüñden ùonın úıldan ridÀsın (LÀmièì, FŞ., s. 384) 

Aşağıdaki beyitte de bu kadının üstüne rida gibi yamalı bir örtü (çâr-ı 

murakka) bürüdüğü belirtiliyor: 

Bürür üstine bir çÀr-ı muraúúaè 
Yüzinde burúaè u başında mıúnaè (LÀmièì, FŞ., s. 384) 

I. II. 2. 2.    Başa GiyilenlerBaşa GiyilenlerBaşa GiyilenlerBaşa Giyilenler    

I. II. 2. 2. 1. MıknaMıknaMıknaMıkna    

Arapça bir kelime olan mıkna, “baş örtüsü” demektir.130 

Şirin Şeker’den usanıp kendisine geri dönen Husrev’in yalvarışlarına nazla 

karşılık verir. Kasrının kapılarını Husrev’e kapatır. Kendisi Husrev’i baştan 

çıkarırcasına süslenip dama çıkar. Kendini Husrev’e oradan gösterir. Bu sırada 

Şirin’in süslü elbiseler giydiği ve başına mıkna örttüğü ifade edilmektedir: 

Bıraúdı öñine bir ùon muraããaè 
äarındı mıúnaèa mÀh-ı muúannaè (Faòrì, HŞ., s. 442) 

Husrev’in cenaze töreninde tabutun ardından yürüyen Şirin’in başında yeşil 

bir mıkna vardır: 

Úamer gibi yaşıl mıúnaè ãarınmış 
Güneş gibi úızıl burúaè bürinmiş (Faòrì, HŞ., s. 480) 

Lamiî’nin aşağıdaki beyitlerinde Ferhad’ın ölümüne neden olan hilekâr 

kocakarının başında mıkna olduğu görülmektedir: 

Bürinür mıúnaèın çün şÀm-ı deycÿr 
Úara úayàuya batdı rÿz-ı pür-nÿr 
[…] 
Bürür üstine bir çÀr-ı muraúúaè 
Yüzinde burúaè u başında mıúnaè (LÀmièì, FŞ., s. 384) 

                                                
130 Remzî, C. II, s. 655 ;Devellioğlu, s. 641. 
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I. II. 2. 2. 2. ÜsküfÜsküfÜsküfÜsküf    

“Yeniçeri börkünün sırma işlemeli çeşidi”131 olarak bilinen üsküf hakkında 

M. Zeki Pakalın “Eski başlıklardan birinin adıdır. Arapça ‘kûfiye’, Rumca 

‘ksufos’dan geldiği söylenir. Boru şeklinde ve bir endazeden fazla uzunlukta olup 

başa giyilince yarısı arkaya sarkan Yeniçeri ‘börk’ünün kenarının sırmalısı idi. 

Birinci Murat zamanında ihdas olunmuş ve kendisinden sonraki padişahlar tarafından 

tâc-ı sultânî ittihaz olunmuştur.[…] Fatih zamanına kadar devam eden üsküf onun 

vaktinde daha süslü ve sırmalı bir şekle konulup Kapıkulu piyadesiyle bunların 

zabitlerine tahsis edilmiştir” diyor.132 Kâmûs-ı Türkî’de üsküfün yeniçeri başlığı 

olduğundan söz edilmemiş ve şu bilgiler verilmiştir: “Tepesi devrik ve ucu püsküllü 

takye ki ekseriya Akdeniz adalılar giyerler. Kırmızı yünden örme olup fesin 

esasıdır.”133 

Hamdî’nin Züleyha’nın cariyelerini tasvir ettiği aşağıdaki beyitte üsküf, 

“sırma işlemeli yeniçeri börkü” tarifine uygundur. Her biri peri gibi güzel cariyelerin 

başlarında altın işlemeli üsküf vardır: 

Her biri bir perì-ãıfat dil-ber 
Altun üsküflü úur kemerlü úamer (Óamdì, YZ., s. 93) 

Şirin Ferhad’ı görmek için Bisütun dağına giderken başına la’l taşları ile 

süslü üsküf giymiştir: 

Yine ol dil-rübÀ vü òÿb u zìbÀ 
Ùolu laèl üsküfi vü ùonı dìbÀ  (Faòrì, HŞ., s. 417) 

I. II. 2. 2. 3. KülahKülahKülahKülah    

Farsça bir kelime olan “külah”, “[Eskiden] giyilen, ucu sivri veya yüksek 

başlık” 134 anlamındadır. Reşat Ekrem Koçu “külah”ın “Türlü çeşitleri ile yüzyıllar 

boyunca yalnız erkekler ve asker ile her tabakadan halk tarafından giyilmiş bir 

serpuş” olduğunu ve “dikişsiz, bir tek parça keçeden” yapıldığını bildirir.135 

                                                
131 Koçu, s. 236. 
132 Pakalın, C. III, s. 560-561. 
133 KT, s. 206. 
134 Devellioğlu, s. 533. 
135 Koçu, s. 162. 
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Yukarıda Reşat Ekrem’in külahın yalnız erkekler tarafından giyildiğini 

bildirmesine karşılık aşağıdaki örneklerde kadınların da külah giydikleri 

görülmektedir.  

Züleyha Yusuf’la buluşmak için süslenirken başına külah giymiştir. Şair 

Züleyha’nın güzelliğinden emin olmanın gururuyla külahının ucunu eğdiğini 

belirtiyor: 

áurÿr-ı óüsn ile egdi külÀhı 
Güneşe õerre dimez mÀha mÀhì (KemÀl, YZ., s. 161) 

Lamiî aşağıdaki beyitlerde Şirin’in, külahının ucunu aşağı doğru sarkıtmak 

suretiyle eğri giydiğini belirtiyor: 

Urınsa serv-Àyìn kec külÀhı 
Úılur ol gün şikest iúlìl-i mÀhı (LÀmièì, FŞ., s. 282) 

MaúÀmın úalb-i èAúreb itdi mÀhuñ 
HilÀl-Àyìn ãıdı ùarfın külÀhuñ  (LÀmièì, FŞ., s. 289) 

Şirin ava çıkarken erkek kıyafetleri giyer. Bu sırada başında külah vardır: 

äaçını börk içine baàlamış berk 
KülÀhına cihÀnı eylemiş terk  (Şeyòì, HŞ., s. 57) 

Şirin gibi beraberindeki cariyeler de ava çıkarken başlarına külah 

giymişlerdir: 

Úamu TürkÀne geymişler úabÀyı 
Güni úoyup külÀha börke ayı  (Şeyòì, HŞ., s. 57) 

Hamdî Züleyha’nın cariyelerini tasvir ederken başlarına la’l renkli (kırmızı) 

külah giymiş olanları laleye benzetmiştir: 

Kimi laèlìn-külÀh lÀle gibi 
Kimi zerrìn-kemer piyÀle gibi (Óamdì, YZ., s. 93) 

I. II. 2. 2. 4.    BörkBörkBörkBörk    

Sözlükte “Yuvarlak ve kürksüz baş kabı, kalpak” 136 olarak tanımlanan börk 

hakkında Pakalın şu bigileri veriyor: “Yeniçerilerin kullandıkları başlığın adıydı. 

Beyaz çuhadan veya keçeden yapılırdı. Alt taraftı şerit şeklinde sırma ile işlenir, ön 

tarafına sarı tenekeden bir kaşıklık ilave olunurdu.(…) Börk Osmanlı kıyafetinin ilk 

                                                
136 KT, s. 309. 



 118 

tanzimi sırasında ve Orhan zamanında keçe külahlara verilmiş bir isimdir. Daha 

sonraları bilâistisna bütün Müslümanların börk giymesi usul ittihaz olunmuştur. 

Yeniçeri ocağının ilgasını mütaakıp fesin resmî serpuş ittihazına kadar 

müslümanların başlarına giydikleri hep börktü.” 137 

Aşağıdaki beyitlerde Şirin’in ava çıkarken başına börk giymiş olduğu 

görülmektedir: 

äaçını börk içine baàlamış berk 
KülÀhına cihÀnı eylemiş terk  (Şeyòì, HŞ., s. 57) 

Úomış başına bir TürkÀne börki 
Ki yaàma ide görki Rÿm u Türki (Şeyòì, HŞ., s. 101) 

Ava çıkarken Şirin’e eşlik eden cariyeler de başlarına börk giymişlerdir: 

Úamu TürkÀne geymişler úabÀyı 
Güni úoyup külÀha börke ayı  (Şeyòì, HŞ., s. 57) 

I. II. 2. 2. 5. Meyzer Meyzer Meyzer Meyzer    

Arapça aslı “mi’zer” biçiminde olan “meyzer”, Farsça “püşt-mâl” ve “fûta” 

kelimeleri ile aynı anlamdadır. Püşt-mâl (peştamal) ise, “bele bağlanan ve vücudun 

belden aşağı kısmını örten bez” 138 demektir. Fakat kadınların sokağa çıkarken 

başlarıyla birlikte gövdelerini örttükleri örtüye de peştamal denmektedir.139 

Şeyhî, hilekâr kocakarı tasvirinde bu kadının başında meyzer olduğunu 

belirtir....    

Eli tesbìóli vü başında meyzer 
Velìkin àÿl bigi şerre reh-ber  (Şeyòì, HŞ., s. 183) 

“Meyzer”,  aşağıdaki beyitlerde de “bele bağlanan ve vücudun belden aşağı 

kısmını örten örtü” anlamındadır. Şirin pınarda yıkanmak için suya girerken beline 

mavi bir meyzer bağlamıştır: 

Ùutup bir meyzer-i nìlì miyÀna 
Suya girdi vü od urdı cihÀna  (Şeyòì, HŞ., s. 62) 

MiyÀnına ùutup bir nìlì meyzer 
Bıraúdı çeşmenüñ Àbına Àõer  (RıêvÀn, HŞ., s. 293) 

                                                
137 Pakalın, C. I, s. 243. 
138 Koçu, s. 191. 
139 Koçu, s. 191. 
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Beline nìl-gÿn meyzer ùutındı 
Gül-i ter bigi nìlÿfer ùutındı  (Celìlì, HŞ., s. 159) 

I. II. 2. 3.Yüz ÖrtüleriYüz ÖrtüleriYüz ÖrtüleriYüz Örtüleri    

I. II. 2. 3. 1. Yaşmak Yaşmak Yaşmak Yaşmak    

Yaşmak, “İslam kadınlarının sokakta ferace giydikleri vakit yüzlerine 

tutundukları ince beyaz dülbendden örtü ki biri yukarıdan ve biri aşağıdan gelerek 

gözlerin önünde bir aralık bırakan iki parçadan ibarettir.” 140 

Aşağıdaki beyitte Züleyha’nın Mısırlı kadınları evine davet ettiğinde onların 

karşısına çıkınca yüzündeki yaşmağı kaldırışı tasvir edilmektedir: 

İdinüp mÀh-ı nevden başmaàını 
Yuúaru úor güneşden yaşmaàını (KemÀl, YZ., s.188)    

I. II. 2. 3. 2.    NikâbNikâbNikâbNikâb/ Burka/ Burka/ Burka/ Burka    

Arapça bir kelime olan nikâb, “yüz örtüsü” demektir. Peçe, burka, yaşmak, 

lisam, hicab kelimeleri ile eş anlamlıdır.141 Reşat Ekrem Koçu nikâb hakkında şu 

bilgileri veriyor: “Bilhassa siyah ve beyaz, yarı şeffaf kumaşlardan yapılırdı; nikâbın 

hemen ardındaki gözler önünü ve etrafını gereği gibi görür; uzakdan bakan gözler ise 

nikâb ardındaki yüzü seçemez tanıyamazdı. Yüzün tümünü örtdüğü için nikâb 

karşılığı olarak yaşmağı da kaydetmek doğru olmaz, zîrâ yaşmak gözleri açıkda 

bırakırdı, nikâbın tam Türkçe karşılığı peçedir” 142 

Koçu, nikâb ile aynı anlama gelen burka ile ilgili olarak da şunları söyler: 

“Peçenin Arapçası; eski metinlerimizde peçe karşılığı olarak çok rastlanır.” 143 

Züleyha, iyice yaşlanıp yoksullaştığı zamanlarda daha önce kullandığı altın 

işlemeli burkayı artık kullanamaz olmuştur. Yüzünde burka örtülü değildir:  

Boynı boş heykel-i muraããaèdan 
Yüz açuú zer-nigÀr burúaèdan (Óamdì, YZ., s. 165) 

Şirin Şavur ile ilk karşılaştığında, onunla konuşurken yüzünü nikâb ile 

örterek gizlemiştir: 
                                                
140 Koçu, s. 240. 
141 KT, s. 1467.; Devellioğlu, s. 836. 
142 Koçu, s. 181-182. 
143 Koçu, s. 46. 
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NiúÀb ile yaşurdı ÀftÀbın 
Götürdi söz cemÀlinüñ niúÀbın (Şeyòì, HŞ., s. 51) 

Husrev, Şirin’in kapısına gelip ona yalvarırken Şirin sürekli nazlanır, kapıyı 

açmaz. O sırada Şirin’in yüzü burka ile örtülüdür. Husrev hiç olmazsa yüzündeki 

burkayı açmasını ister: 

Bıraú burúaè yüzüñden alnuñı aç 
Ne óÀcet güneşe burúaè vü yÀ tÀc (Faòrì, HŞ., s. 450) 

Şirin Husrev’le bir araya gelip önce çevgan oynayıp sonra avlandıkları bir 

gün, güzelliğini başkalarının görmemesi için yüzüne nikâb örtmüştür. Şair Şirin’in 

nikâbı, güzelliğinin ateşinin cihanı yakmaması için örttüğünü belirterek hüsn-i ta’lil 

sanatı yapmıştır: 

CihÀnı yaúmamaàa óüsni tÀbı 
Büridi ÀftÀbına niúÀbı  (Şeyòì, HŞ., s. 101) 

Husrev’in cenaze töreninde tabutun ardından yürüyen Şirin yüzünü kızıl bir 

burka ile örtmüştür. Şirin o gün yas giysileri değil gelin giysileri giymiştir. Gelinlerin 

duvak rengi kırmızı olduğundan Şirin de yüzünü kırmızı bir burka ile örtmüştür: 

Úamer gibi yaşıl mıúnaè ãarınmış 
Güneş gibi úızıl burúaè bürinmiş  (Faòrì, HŞ., s. 480) 

Şirin Ferhad ile ilk kez karşılaştığında Şirin’in sesini duyan Ferhad adetâ 

sarhoş olur. Bu sırada Şirin’in yüzü peçe ile örtülüdür. Ferhad Şirin’e kendisini oraya 

getiren güzel olup olmadığını sorar. Ardından öyle bir ah çeker ki bu ahın rüzgârı 

Şirin’in peçesini uçurur. Böylece Şirin’in yüzünü gören Ferhad onun aynada gördüğü 

kız olduğunu anlar ve bayılıp yere düşer: 

Anıñ dik Àh ùÿfÀnın çıúardı 
Ki mehveşniñ niúÀbı yilge bardı (NevÀéì, FŞ., s. 298) 
 
HemÀn-dem irişüp ùÿfÀnı Àhuñ 
NiúÀbını yile virdi o mÀhuñ  (LÀmièì, FŞ., s. 293) 

Şirin Ferhad’ın kendisi için yaptığı su kanalını görmeye gittiğinde yüzünde 

nikâb örtülüdür. Şair onun nikâb altında gizlenmiş güneşe benzeyen yüzünü, bulutun 

arkasına gizlenen aya benzetir: 
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Yüzi mihri niúÀb altında pinhÀn 
Nitekim meh seóÀb altında pinhÀn (LÀmièì, FŞ., s. 303) 

Şirin’in cariyeleri yabancıların gözünden korunmak için yüzlerine nikâb 

örtmüşlerdir: 

Kitermezler niúÀb il körmesin tip 
Yaman közlüg baúıp zaòm urmasın tip (Úuùb, HŞ., s. 208) 

Celilî Şirin’in cariyelerinin yüzlerinde burka olduğunu, eğer burkayı 

kaldırırlarsa güzellikleriyle görenin canını yakacaklarını söyler: 

Bilesince olur üç yüz úamerveş 
Ki burúaè alsa ãalur cÀna Àteş (Celìlì, HŞ., s. 129) 

Hilekâr kocakarı Ferhad’ın yanına, üstüne yamalı bir örtü, yüzüne burka ve 

başına mıkna örterek gider:  

Bürür üstine bir çÀr-ı muraúúaè 
Yüzinde burúaè u başında mıúnaè (LÀmièì, FŞ., s. 384) 

I. II. 2. 3. 3. ÇenberÇenberÇenberÇenber    

Çenber Farsça bir kelime olup, “Boyun veya alına bağlanan yemeni”144ye 

denir. “Eskiden ‘destimal’ ve ‘çevre’ denilen zamanımızın mendiline nisbetle çok 

büyük değirmi (dört köşe, kare) şeklinde olup yazma nakışlarla süslenirdi.” 145 

Züleyha yedi haneli köşkte Yusuf’a vuslat için yalvarışlarına karşılık 

bulamayınca onun tacizlerinden kaçan Yusuf’un ardından kovalarken kocası 

Kutayfer’e yakalanırlar. Züleyha Yusuf’un namusuna göz diktiğini söyler. Küçük bir 

bebeğin şahitliği ile Züleyha’nın Yusuf’a iftira ettiği ortaya çıkınca Züleyha 

utancından çenberiyle yüzünü örter 

Anda ZelòÀ gey utanur ol söze 
Kim óayÀdan çenberi örtdi yüze (äÿlì Faúìh, YZ., s. 224) 

I. II. 2. 4. Ayağa Giyilenler Ayağa Giyilenler Ayağa Giyilenler Ayağa Giyilenler    

I. II. 2. 4. 1. BaşmakBaşmakBaşmakBaşmak    

“Eski bir ayakkabı adı; yüzyıllar boyunca halk, asker, kadın, erkek ve 

çocuklar tarafından giyilmiştir. Yemeni biçiminde idi, üstü açık ve ön kısmı 

                                                
144 KT, s. 516 
145 Koçu, s. 70. 
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parmakları tamamen örterdi, yemenide ise parmak aralıklarının bitimi 

görünebilir.(…) Başmak’ın burnu küt, yuvarlak, arka kısmı da sert idi. (…) Kadın 

başmağının erkek başmağından farkı küçüklüğü ile taban astarı idi, kadın başmağına 

taban astarı olarak sahtiyan yerine bir atlas parçası konurdu. Başmağın dış tabanı da 

yemeni gibi düz olup içinden gayet kısa bir ökçe konurdu.” 146 

Züleyha Mısırlı kadınlara verdiği davette ayağına hilale benzer bir başmak 

giymiştir: 

İdinüp mÀh-ı nevden başmaàını 
Yuúaru úor güneşden yaşmaàını (KemÀl, YZ., s.188)    

I. II. 2. 4. 2. Nalın Nalın Nalın Nalın    

Nalın, Arapça “na’leyn” kelimesinin Türkçede söylendiği biçimidir. 

“Na’leyn” Arapça’da “bir çift ayakkabı” anlamına gelmektedir. Türkçe’de nalın 

denilegelen bu ayakkabı türü ile ilgili Reşat Ekrem Koçu şu bilgileri verir: “Odundan 

(Tahtadan) yontularak yapılmış ve ayağı tutması için köseleden tasması bulunan, 

zemini taş döşeli ve hatta ıslak, sulu yerlerde, ayak yolunda ve hamamda giyilen 

ayakkabı.(…) Nalınların odunu seçilmiş ve şimşirden, abanozdan yapılmış, ayak 

basılacak üstü, kenarları ve nalının kendi ayakları sedef işlemeli, gümüş tel, mercan 

kakmalı, yalnız üstü sırma işlemeli kumaş kaplı, tasmaları sırma işlemeli, hatta sırma 

ile karışık inci işlemeli, kadifeden, ayna kırıkları ile süslü yapılmış ve hakikaten 

sanat eseri olanları vardır.” 147 

Şirin Medayin’e Husrev’i görmeye giderken başına la’l taşları ile süslü taç, 

beline yine la’llerle süslü kemer takmış ve ayaklarına süslü nalınlarını giymiştir: 

Başında tÀc-ı laèlìni muraããaè 
Kemer pür-laèl ü naèleyni muraããaè  (RıêvÀn, HŞ. s. 285) 

I. II. 2. 4. 3.    MMMMûûûûzezezeze    

Muze Farsça bir kelime olup, “çizme” demektir. “Ayağı bacak ile beraber 

örten, koruyan ayakkabı, koncu baldıra, hatta diz kapağına kadar çıkan uzun konçlu 

                                                
146 Koçu, s. 29. 
147 Koçu, s. 179-180. 
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ayakkabı; ki bazı çizmelerin koncu, lağımcı amele çizmeleri gibi, diz kapağını da 

aşar.148 

Şirin Ferhad’ı görmeye giderken ayağına turuncu renkli bir çizme giymiştir: 

Ayaàına çeküp nÀrencì mÿze 
Úıvanup ol hümÀ bu baòt-ı rÿza (LÀmièì, FŞ., s. 290) 

Kötü kocakarı Ferhad’ın yanına giderken ayağına çizme giymiştir: 

HemÀn ùurdı yirinden ol èacÿze 
Bu şer işe úuşandı geydi mÿze  (RıêvÀn, HŞ. s. 392) 

I. II. 2. 4. 4. Ser Ser Ser Ser----mmmmûûûûzezezeze    

Ser-mûze, Farsça’da “Çizme üzerine giyilen ayakkabı” demektir.149 “Ser-

mûze”nin Arapça’daki karşılığı “curmûk” Türkçe karşılığı ise “sokman 

(sökmen)”dir.150 

Reşat Ekrem Koçu, “XVIII. yüzyıl sonlarına kadar padişahlar ve vezirler 

tarafından, en güzel sahtiyanlardan yapılmış çizme-mestler kullanılmıştır; yani 

yumuşak mestin koncu diz kapağı üstüne kadar uzatılarak çizme şekline konmuştur. 

Bu çizme-mestlerle sokağa çıkarken ayağa ayrıca sokaklık bir pabuç, kundura 

giyilirdi.” diyor.151 Koçu, çizme-mestler üzerine giyilen ayakkabıya ne ad 

verildiğinden söz etmemekle birlikte ser-mûzeden söz ediyor olmalıdır. 

Şirin Ferhad’ı görmeye giderken ayağına kırmızı ser-mûzeler giymiştir. 

Yaòoõ cÀn defteridür keffeteyni 
Ki al ser-mÿzelerdür deffeteyni (LÀmièì, FŞ., s. 290) 

I. II. 3. GELİN GİYSİLERİGELİN GİYSİLERİGELİN GİYSİLERİGELİN GİYSİLERİ    

I. II. 3.1. Hulle1. Hulle1. Hulle1. Hulle    

Yusuf u Züleyha ve Husrev ü Şirin mesnevilerinde kadınların “Günlük 

Giysiler”i başlığı altında ele alınan hulle (bk. s. 112 ), aynı zamanda gelin kıyafeti 

olarak da geçer. 

                                                
148 Koçu, s. 77. 
149 Burhan, s. 671; Şükun, C. 2, s. 1194; Devellioğlu, s. 943. 
150 Burhan, s. 671. 
151 Koçu, s. 77. 
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Aşağıdaki beyitte Züleyha’nın zer-beft ve dîbâ kumaşlardan yapılmış bir 

gelinlik giydiği anlaşılmaktadır. Bu gelinlik hulle veya hil’at gibi elbise adlarıyla 

değil kumaş adıyla belirtilmiştir. Nitekim aynı eserden alınan diğer beyit Züleyha’nın 

gelinliğinin hulle olduğunu göstermektedir. 

Büt-i sìmìn geyer zer-beft ü dìbÀ 
äaçı boynında èanberden çelìpÀ (KemÀl, YZ., s. 88) 

Bezendi óulleyile óÿr gibi 
CihÀnı úıldı rÿşen nÿr gibi  (KemÀl, YZ., s. 94) 

Aynı şekilde Ali’nin eserinde de Züleyha’nın harîr kumaştan bir gelinlik 

giydiği anlaşılmaktadır. 

Óarìr kiydi tÀc urundı taòta aàdı 
Köñli açılıp òÀùırı rÿşen oldı 
HemÀn-dem on törtünçi ùolunay ùoàdı 
Beñzi nÿrı köşki ruşen úılur imdi  (èAlì, KY., s. 287) 

Hamdî ise Züleyha’nın gelinlik olarak sırma işlemeli bir hulle giydiğini ifade 

ediyor: 

Geydi sìmìn tenine óulle-i zer 
Bend itdi miyÀna Mıãrì kemer (Óamdì, YZ., s. 390) 

I. II. 3. 2. Hil’at. Hil’at. Hil’at. Hil’at    

Arapça bir kelime olan hil’at, “Üste giyilen elbiselerden birinin adıdır. 

Türkçesi ‘kaftan’dır. Hil’at; padişahlar tarafından devlet erkânına giydirildiği gibi 

sadrazamlarla vezirler de aynı suretle alâkalılara hil’at ilbas eylerlerdi” 152.  

Darîr Züleyha’ya Yusuf’la evlenirken gelinlik olarak hil’at giydirildiğini 

ifade ediyor: 

Dürlü òilèatler geyürdiler aña 
Kim ki gördi yüzini úaldı ùaña (ëarìr, KY., s. 312) 

I. II. 3. 3. D D D Duvakuvakuvakuvak    

Duvak (tuvak), “Gelinin veya yeni doğmuş çocuğun başına takılıp yüzünü 

örten tülden ve telli süslü örtü[ye denir]. Eski gelin duvakları gelin telleri ile beraber 

başın üstünden diz kapakları altına kadar inerdi. Şehirlerde ve kasabalarda beyaz 

                                                
152 Pakalın, C. I, s. 833. 
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tülden yapılırdı.(…) Köylü gelinlerin duvaklarında ise, bazı bölgeler için hâlâ kırmızı 

tülden duvaklar tercih edile gelmiştir.” 153 Reşat Ekrem Koçu’nun duvağın rengine 

ilişkin verdiği bilgiye karşılık Sevgi Gürtuna, Osmanlı sarayında gelinlik rengi 

değişse de duvağın XIX. yüzyılın ortalarına kadar genellikle kırmızı renkte olduğunu 

bildirir.154Pars Tuğlacı da eskiden gelinlerin yüzüne örtülen kenarları sırma işlemeli 

kırmızı krepe de “al duvak” dendiğinden söz eder.155  

Duvakla ilgili malzemenin tespit edildiği Yusuf u Züleyha mesnevilerinden 

Hamdî, Kemal Paşazade ve Yahya’nın eserlerinde duvak rengi kırmızıdır. Duvağın 

renginin kırmızı olduğu, duvakla renk ilişkisi kurulan lale, gonca ve şafak 

benzetmeliklerinden anlaşılmaktadır: 

Bildiler sìnesinde dÀàın anuñ 
LÀleden itdiler ùuvaàın anuñ  (Óamdì, YZ., s. 225) 

Gül yüzi üzre lÀle gibi ùuvaú 
Elde peymÀne dilde dÀà-ı firÀú (Óamdì, YZ., s. 233) 

Ùuvaà altına alup gül yüzini 
Büridi àonca gibi kendüzini  (KemÀl, YZ., s. 280) 

Bürindi lÀle gibi Àl ùuvaàı 
NiúÀb altında úaldı óüsni bÀàı 
 
Ùuvaà altında ol õÀt-ı muùahhar 
Şafaúda mihr-i èÀlem-tÀba beñzer (YaóyÀ, YZ., s.75) 

Hamza’nın eserinde ise Züleyha’nın yüzündeki duvak “burka” olarak ifade 

edilmiştir. Aşağıdaki beyitte Züleyha’nın düğün gününe kadar görmeden evlenmekte 

olduğu Mısır Azizi Kutayfer’i duvağının altından ilk gördüğü an anlatılmaktadır: 

ZelòÀ görür burúaè altından anı 
Eydür uşbu kim durur ãoruñ bunı (Óamza, YZ., s. 227) 

    

    

                                                
153 Koçu, s. 97. 
154 Gürtuna, Sevgi, Osmanlı Kadın Giysisi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1999, s. 54. 
155 Tuğlacı, Pars, Türkiye’de Kadın 1: Osmanlı Döneminde İstanbul Kadınları, Cem Yayınevi, 
İstanbul, 1984, s. 72. 
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I. II. 4. YAS GİYSİLERİ YAS GİYSİLERİ YAS GİYSİLERİ YAS GİYSİLERİ    

Yusuf u Züleyha ve Husrev ü Şirin mesnevilerinde kadınların başta ölüm 

olmak üzere mutsuzluk, umutsuzluk, ayrılık, yalnızlık, gönül kırgınlıkları vb. 

sebeplere bağlı olarak yas tuttukları görülmektedir. Yas tutan kadınların bu süre 

içinde mavi ve siyah renkli yas giysileri giydikleri dikkati çeker. 

Yusuf u Züleyha ve Husev ü Şirin mesnevileri dışında Türk edebiyatında 

yazılmış diğer mesnevilerde de rastlanan, yas merasimlerinde mavi renkli giysi 

giyme geleneğinin İran kökenli olduğuna dair Atilla Şentürk şu bilgileri veriyor: 

“Matem âdetleri arasında en çok kullanılanı, aslen İran’a mahsus olup Fars edebiyatı 

mesnevilerinde sık sık rastlanan mor veya mavi matem elbisesi giyme âdetidir. 

Firdevsî’den itibaren hemen bütün Farsça mesnevilerde karşılaşılan bu âdetin 

Şems’in ölümü üzerine Mevlânâ’nın bir müddet ‘duhânî (mor) destar” sarmasına 

nazaran Anadolu Selçukluları devrinde Türkler arasında da mevcut olduğu 

anlaşılmaktadır.”156 

Divan şiirinde mesneviler dışında özellikle mersiyelerle, kaside ve gazellerde 

de yas elbisesinin mavi ve siyah renklerde olduğuna dair örneklere sıkça rastlanır.157 

Ayrıca halk edebiyatındaki ağıtlarda da mavi ve siyahın yanı sıra beyaz rengin de yas 

rengi olduğu görülür.158  

I. II. 4.    1. . . . Mavi Renkli ElbiseMavi Renkli ElbiseMavi Renkli ElbiseMavi Renkli Elbise    

Züleyha Yusuf’u rüyada görüp âşık olmuştur ve âşık olduğu kişinin Yusuf 

olduğundan habersizdir. Uyandığında âşık olduğu genci yanında göremeyen ve onun 

gerçek yaşamda kim olduğunu bilmediği için hayal kırıklığına uğrayan Züleyha yas 

tutmaktadır. Onu bu hâlde gören dayesi bunun nedenini sorar. Bu konuşmalardan 

Züleyha’nın mavi bir yas elbisesi giydiği anlaşılıyor: 

CemÀlüñ lÀlezÀrı n’oldı ãoldı 
Niçün sÿsen gibi cÀmeñ gök oldı 
 
Meger zülfüñ gibi mÀtem-zede olduñ 
Şeker-tengiydüñ ammÀ nem-zede olduñ (KemÀl, YZ., s. 62) 

                                                
156 Şentürk, s. 654. 
157 Onay, s. 284. 
158 Boratav, Pertev Naili, “Türk Ağıtlarının İşlevleri, Konuları ve Biçimleri”, Folklor ve Edebiyat II, 
Adam Yayınları, İstanbul, 1982, s. 446-447. 
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Züleyha iftira ile Yusuf’u zindana hapsettirdikten sonra pişman olmuştur. 

Onun hasretine dayanamayıp üzüntüye boğulan Züleyha matem tutmaktadır. 

Yusuf’la birlikte geçirdiği zamanları hatırladıkça âdeta mavi bir yas elbisesi 

giymişçesine, tüm vücudu morarıncaya kadar dövünür. Buradan anlaşıldığı üzere 

kadınların yas sırasında giydikleri elbisenin rengi mavidir: 

Döginür yÀr ile geçen dem içün 
TÀ kebÿd ola rengi mÀtem içün (Óamdì, YZ., s. 153) 

Şirin’in Ferhad’ın ölümü üzerine yas tutarken söylediği şu sözlerden de yas 

renginin mavi olduğu anlaşılıyor: 

Baña nìlÿfer-i gülzÀr-ı òurrem 
Olur pìrÀhen-i nìlì-i mÀtem  (Celìlì, HŞ, s. 232) 

I. II. 4.    2. Siyah Renkli Elbise. Siyah Renkli Elbise. Siyah Renkli Elbise. Siyah Renkli Elbise    

Züleyha’nın rüyada âşık olduğunu öğrenen dayesi ona böyle boş bir hayalden 

vazgeçmesi için nasihatler eder. Fakat Züleyha bu aşktan vazgeçmemekte kararlıdır. 

Hem nasihatlerinin fayda etmemesine hem de Züleyha’nın aşk yüzünden üzüntü 

çekmesine gönlü razı olmayan dayesi yas tutar. Bu sırada daye karalar giymiştir: 

Bu àamdan dÀye úaddini òam itdi 
Úaralar geydi òaylì mÀtem itdi (YaóyÀ, YZ., s. 61) 

Züleyha kocası Kutayfer’in ölümü için yas tutar. Ancak asıl sebepYusuf’a 

duyduğu özlemdir. Yas tutan Züleyha karalar giymiş yas bitince de beyaz giysilere 

bürünmüştür. 

Bu ùÀú-ı kec-nihÀd altında her dem 
Úara geymiş ùutardı çeşmi mÀtem 
 
Dem-i şÀdìde èişretde hemìşe 
Siyeh-pÿş olmaà idi aña pìşe 
 
Çün oldı mÀtem-i hicrÀn-ı dil-ber 
Çıúardı yas ùonını ser-À-ser 
 
Görüp mÀtem günin giderdi yasın 
Geyüben aàı çıúardı úarasın  (KemÀl, YZ., s. 236) 

Züleyha vuslat için Yusuf’a ne kadar yalvardıysa Yusuf o kadar istinga 

göstermiştir. Bu duruma çok üzülen Züleyha karalar giymiştir: 
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Ùoàmadı çün yüzine mihr-i nigÀr 
áuããadan úara geydi çün şeb-i tÀr (Óamdì, YZ., s. 121) 

Úara geydi ùayandı úaldı nÀ-çÀr 
MiåÀl-i sÀye-i dìvÀr-ı dildÀr  (YaóyÀ, YZ., s.145) 

Ferhad öldüğünde onun ardından yas tutan Şirin karalar giymiştir: 

Úara geydi ãaçı bigi ùutup yas 
Göñül Àyìnesine irdi çoú pÀs  (RıêvÀn, HŞ. s. 395) 

Şirin Husrev’in karısı Meryem ölünce kendisine rakip gördüğü için onun 

ölümüne sevinmiş ancak Husrev’in hatırı için yas tutmuştur. Bu sırada siyah renkli 

giysiler giymiştir: 

Velì şÀh òÀùırıyçün ùutdı yası 
NigÀrìn de úara geydi giyesi  (RıêvÀn, HŞ. s. 400) 

Şirin Husrev’in ölümü üzerine yas tutarken siyah rekli atlas bir elbise 

giymiştir: 

ÚabÀ-yı aùlas-ı sebzi idüp çÀk 
Dökerdi sebze gibi üstine òÀk (Celìlì, HŞ, s. 253) 

Husrev öldüğünde kadın erkek herkes yasa boğulmuştur. Cenaze töreni 

sırasında erkek hizmetçilerle birlikte cariyelerin kara çullar giydikleri ifade ediliyor: 

Açupdı baş úaravaşlar u úullar 
Úamu geymişler idi úara çullar (Faòrì, HŞ., s. 480) 

I. III. SÜSLENME SÜSLENME SÜSLENME SÜSLENME    

Her çağda o çağın estetik anlayışına uygun olarak güzel olmak, güzel 

görünmek insanlar için daima önemli olmuştur. Kadın cinsi ise erkeğe göre güzel 

görünmeye daha çok önem vermiştir. Başka insanların ve özellikle karşı cinsin 

beğenisini kazanmak isteyen kadın, güzelleşmek için çeşitli yollara başvurmuştur. 

Giyim kuşamdaki zarafet, kıyafeti tamamlayan mücevher ve aksesuarlarla çeşitli süs 

(makyaj) malzemelerinin kullanımı kadın güzelliğine güzellik katan unsurlar 

olmuştur. 

Yusuf u Züleyha ve Husrev ü Şirin mesnevilerindeki kadın kahramanlar da 

süslenmeye son derece önem veren kişiler olarak karşımıza çıkar. Konuları aşk olan 

bu mesnevilerde, aşkın başlangıcında kadın güzelliği en önemli etkendir. Yaradılış 
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itibariyle mükemmel bir güzelliğe sahip olan bu kadınlar, kıymetli kumaşlardan 

yapılmış süslü giyim kuşamlarının yanı sıra göz alıcı mücevher ve aksesuarlar ve 

yüzlerini süslemek için çeşitli süs (makyaj) malzemeleri kullanmak suretiyle 

güzelliklerine güzellik katmışlardır. Böylece güzellikleri dillere destan olan bu 

kadınlar, genç erkeklerin beğenisini kazanmışlardır. 

Aşağıda söz konusu mesnevilerdeki kadın kahramanların süslenme 

araçlarından olan makyaj (kozmetik) malzemeleri ile takı (mücevher) ve 

aksesuarlardan söz edilecektir. 

I. III.    1.1.1.1. MAKYAJ (KOZMETİK) MALZEMELERİ MAKYAJ (KOZMETİK) MALZEMELERİ MAKYAJ (KOZMETİK) MALZEMELERİ MAKYAJ (KOZMETİK) MALZEMELERİ    

Fransızca “maquillage” kelimesinden Türkçe’ye geçmiş olan “makyaj” 

terimi, yüzü güzelleştirmek için kaş, göz, kirpikler, yanak ve dudaklara çeşitli 

maddeler sürülerek yapılan işlemin adıdır.159 Eskiden makyaja “yüz yazmak” 

denilmiştir. Reşat Ekrem Koçu “yüz yazmak” ile ilgili şu bilgileri veriyor: “Eski 

Türk kadınının süslenmesinde allıklı, aklıklı, rastıklı, sürmesi, yapma lâden benli yüz 

makiyajı karşılığı kullanılmış bir deyimdir. Hünerli, zevkli kızlar, kadınlar yüzlerini 

kendileri yazarlardı. Ham elliler ise, bu işte bilgisi kabul edilmiş kadınlara baş 

vururlardı.160 “Yüz yazmacısı” denen bu kadınlar “…aynı zamanda saç tanzim 

ederler, kâkül keserler, kadın berberliği yaparlardı ve evleri zamanımızın güzellik 

salonları gibi süslü kadınların uğrağı idi. Yüz yazmacılığı ile geçinirlerdi. Kibar 

hanımefendiler tarafından ise konaklara davet edilirlerdi.”161 Türkçe’de “yüz 

yazmacısı” olarak adlandırılan bu kadınlara Arapça’da “mâşıta” veya “meşşâta” 

denir. 

Makyaj için kullanılan maddeler zamana göre çeşitlilik göstermiştir. 

Günümüzde modern kimyanın ürünleri olan fondöten, pudra, allık, rimel, far ve ruj 

gibi maddelerin yerine eskiden kimyasal işlem görmemiş, doğal yollarla çeşitli bitki 

ve madenlerden elde edilen maddeler kullanılmıştır. Eskiden kadınların kullandıkları 

makyaj (süs) malzemeleri genel olarak kına (hınna, hızab), rastık (vesme), sürme 

(kuhl, tutiya), çivit (nil), allık (gül-gûne, gâze, surhî, kızılca, düzgün), üstübeç 

                                                
159 TS., s. 1334. 
160 Koçu, s. 248. 
161 Koçu, s. 12. 
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(sefidac isfidac, sefidab), altın suyu, altın varak (zerek), yapma ben (hâl-i ârızî) gibi 

maddelerdir. Bu maddelerden “hınna, vesme, surhî, sefidab, sürme, zerek ve hâl-i 

ârızî”den oluşan yedi tanesine genel olarak Farsça’da “her-heft” denilmektedir.162. 

Burhân-ı Kâtı’da yedinci madde ile ilgili olarak ihtilaf bulunduğuna işaret edilerek 

“hâl-i ârızî” yerine kimilerinin “gâliye” yi tercih ettikleri bildiriliyor.163 Nitekim bu 

yedinci madde Ferheng-i Şu’ûrî’164de “gâliye” iken Gencine-i Güftar’165da ve 

Devellioğlu’nda166 “misk” olarak geçer. 

Eski zaman kadınlarının, makyaj malzemelerinin yanı sıra güzel kokulu 

maddeler de kullandıkları görülür. Günümüzde kullanılan parfümün yerini tutan bu 

maddeler ise müşg (misk), anber, ud, nafe, galiye ve gül suyu gibi maddelerdir. 

Taradığımız Yusuf u Züleyha ve Husrev ü Şirin mesnevilerinden tespit 

edilen, kadın kahramanların kullandıkları çeşitli süs malzemeleri ile ilgili örneklere 

ve bu maddelerin özellikleri, hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanıldıklarına dair 

bilgilere aşağıda yer verilmiştir. 

I. III. 1. 1. Kına / 1. Kına / 1. Kına / 1. Kına / Hınâ (Hınnâ)Hınâ (Hınnâ)Hınâ (Hınnâ)Hınâ (Hınnâ) / Hız / Hız / Hız / Hızââââbbbb    

Arapça’da “hınâ” ve “hınnâ” biçimlerinde kullanılan ve Türkçe’de “kına” 

olarak bilinen bu madde, kına ağacının yapraklarının tozundan yapılmış karamtırak 

kırmızı bir boyadır.167  

Eski Türk süslemesinde çok önemli bir yere sahip olan kına, kadın ve kızlar 

tarafından el, ayak ve saçlarını boyamakta kullanılmıştır. Bu boyama işlemine de 

“kına yakmak” denmiştir. Reşat Ekrem Koçu kınanın kullanımı ile ilgili şu bilgileri 

veriyor: “Bir macun hâline getirilen kına boyası akşam yemeğinden sonra avuca 

konulur ve parmaklar yumularak yumruk olmuş eller bezle sarılıp bağlanırdı, ertesi 

sabah açılıp yıkandığında avuçlar ve parmaklar bir aydan fazla devam edecek, 

tırnaklar da uzayıp kesildikçe kaybolacak şekilde kırmızıya boyanmış olurdu. 

                                                
162 Muèìn, C. 4, s. 5130. 
163 Burhan, s. 344. 
164 Şuèÿrì Óasan, Ferheng-i Şuèÿrì (LisÀnü’l-èAcem), İstanbul, 1155, C. II, yk. 425a-b. 
165 Şükun, C. III, s. 1985. 
166 Devellioğlu, s. 358. 
167 KT, s. 560; Remzî, C. I, s. 466, Devellioğlu, s. 362. 



 131 

Düğünlerde gelin kızın el ve ayaklarına muhakkak kına yakılır ve gece sabaha kadar 

devam eden sazlı sözlü oyunla eğlenceye ‘Kına gecesi’ denilirdi”168 

Kemal Paşazade Züleyha’nın güzelliğini tasvir ederken kınalı ellerini 

renginden dolayı âşıkların kanıyla yıkanmış bir ele ve avuçiçini de pençe şeklindeki 

mercana benzetir: 

Úıluban òÿn-ı èuşşÀúı mürekkeb 
Yazar cevr ü cefÀ dersin müretteb 
 
MuóannÀ elleri ol úana yunmış 
Ayası pençe-i mercÀna dönmiş (KemÀl, YZ., s.47) 

Şu beyitte de Züleyha’nın benek benek kına yakılmış ayaklarıyla attığı her 

adımı şarap kadehine benzetiyor: 

Ayaàın úılsa óınnÀyıla gül gül 
Olur her baãmaàı bir sÀàar-ı mül (KemÀl, YZ., s.48) 

Züleyha yedi haneli köşküne Yusuf’u davet edip işret yapacağı gün baştan 

ayağa süslenmiştir. Şair bu sırada Züleyha’nın kınalı ellerini şöyle tasvir eder: 

Yoàurmış òÿn-ı èuşşÀúıla óınnÀ 
Elin ol úan ile itmiş muóannÀ 
[...] 
Yazar óınnÀyıla avcını düpdüz 
Meh-i bedrüñ ùutar yüzini yılduz 
 
èAceb naúş itmiş idi ol nigÀrìn 
Şafaú-gÿn olmış idi mÀh-ı sìmìn 
 
Boyayup úana barmaú oúlarını 
Úılur èunnÀb-gÿn fınduúlarını 
 
Gümüş barmaàı laèlìn olsa òoşdur 
Ki zìrÀ òÀme rengìn olsa òoşdur (KemÀl, YZ., s.160) 

Yahya da Züleyha’nın yedi haneli köşküne Yusuf’u davet etmeden önce 

süslenirken, onu vuslata razı etmek için ellerine kına yakarak hile yaptığını ifade 

ediyor: 

Elini eyledi óınnÀ ile al 
Óabìbi vuãlatına eyledi Àl (YaóyÀ, YZ., s.126) 

                                                
168 Koçu, s. 157. 
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Darîr’in aşağıdaki beytinde de Züleyha’ya Yusuf’la evlenirken kına yaktıkları 

bildiriliyor: 

Úıldılar aña yüzük laèl ü güher 
Úına yaúuban èarÿs eylediler  (ëarìr, KY., s. 312) 

Şirin Husrev’in cenaze töreninde gelin gibi süslenmiştir. Gözüne sürme çekip 

eline kına yakmıştır: 

ÒırÀmlayu ıdıp saç arúasınàa 
Úodup sürme közinge ilge úına (Úuùb, HŞ., s. 448) 

Rıdvan ise Husrev’in cenaze töreninde gelin gibi süslenen Şirin’in hem 

ellerine hem de ayaklarına kına yaktığını söyler: 

èArÿsÀne düzinmiş ol nigÀrìn 
ÓınÀyile eli ayaàı rengìn  (RıêvÀn, HŞ. s. 527) 

Şirin Ferhad’ı görmek için Bisütun dağına giderken kınalanarak süslenmiştir: 

Gören óınnÀdan anı bestelenmiş 
Semendür dir gül ile destelenmiş (LÀmièì, FŞ., s. 290) 

Arapça “hızab” kelimesi genel olarak “boya” demektir.169 Devellioğlu’nda ise 

boya anlamının yanı sıra “kına” anlamı da görülüyor. Buna göre “hızab” kaşa 

sürüldüğünde rastık (bk. Vesme, s.132), ele veya ayağa sürüldüğünde kına anlamına 

gelen bir kelimedir. 

Hamdî’nin Züleyha’nın ellerine kına yakmasını tasvir ettiği aşağıdaki 

beyitlerde de “hızab” kına anlamındadır. Züleyha Yusuf’a güzel görünüp onu baştan 

çıkarmak için süslenirken ellerini kınalamıştır:  

İtdi siór-i òıøÀb ile ol cÀn 
PÀre-i sìmi pençe-i mercÀn 
 
Oldı fınduú bu siór ile èunnÀb 
Oldı billÿr laèl ü aómer-i nÀb 
 
Keffi levóine itdi naúş-ı nigÀr 
TÀ bu naúş ile el vire o nigÀr  (Óamdì, YZ., s. 134-135) 

                                                
169 Kamus, C. I, s. 121; KT., s. 583. 
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Abdulbaki Gölpınarlı Hafız Divanı 170 tercümesinde “Nigâr, hem güzel 

manasına gelir, hem de parmaklara konan kına manasına gelir. Bu bakımdan şairler, 

daima bu kelimenin iki manasıyla bir sanat yaparlar.” diyor. Bu kelime Ferheng-i 

Farsî’de de “Sevgilinin (güzelin) el ve ayaklarına kına ile yapılan şekil” 171 olarak 

tanımlanmıştır. Buna göre yukarıda da yer verilen şu beyitlerde geçen “nigâr ve 

nigârîn” kelimelerinin tercihinde bu anlam ilişkisi rol oynamış olmalıdır: 

Keffi levóine itdi naúş-ı nigÀr 
TÀ bu naúş ile el vire o nigÀr  (Óamdì, YZ., s. 135) 

èAceb naúş itmiş idi ol nigÀrìn 
Şafaú-gÿn olmış idi mÀh-ı sìmìn (KemÀl, YZ., s.160) 

èArÿsÀne düzinmiş ol nigÀrìn 
ÓınÀyile eli ayaàı rengìn  (RıêvÀn, HŞ. s. 527) 

I. III. 1. 2. Vesme Vesme Vesme Vesme    

Türkçe’deki “rastık” kelimesinin Arapça karşılığı olan “vesme”, kadınların 

kaşlarına sürdükleri siyah boyaya denir.172Farsça sözlüklerden Burhân-ı Kâtı’da 

vesme ile ilgili olarak şu bilgiler veriliyor: “Bir nebattır. Karılar kaynatıp usaresi ile 

ebruların hizab ederler. Bu nebat ketem dedikleridir ki mersin varakına şebih, semeri 

fülfül kadar ve ba’de’l-kemâl siyah olur. Bazılar ‘vesme varaku’n-nîl yani çivit 

otudur’ dedi. Bazılar indinde hınâ-yı siyahtır ki hınâ-yı mecnûn veya hınâ-yı şugâl 

dahi derler.(…) Bir kavilde rastık taşıdır.”173 Burhan’da bitkisel ve madeni kökenli 

olduğu bildirilen vesmenin diğer sözlüklerde174 yalnızca rastık taşı denilen “antimon” 

elementinden elde edildiği bildirilmektedir. 

Hamdî, Züleyha vesme çektiğinde kaşlarının yeni aya benzediğini ifade 

ediyor: 

Çekse vesme úaşına ol òurşìd 
Úavs-i müşgìn olurdı mÀh-ı cedìd  (Óamdì, YZ., s. 76) 

Aşağıdaki beyitte de Züleyha kaşlarına siyah renkli vesmeyi sürünce hilal 

kaşlarının gökkuşağına benzediği ifade ediliyor: 
                                                
170 Şirazî, Hafız Divanı, Çeviren: Abdülbaki Gölpınarlı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 
1992, s. 704. 
171 Mu’în, C. 4, s. 4803. 
172 KT, s. 1492; Koçu, s. 196; Pakalın, C. III, s. 13. 
173 Burhan, s. 809. 
174 KT, s. 654-655; Koçu, s. 196; Pakalın, C. III, s. 13. 
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èAnberìn vesme virdi ùurfe cemÀl 
Oldı úavs-i úuzaó ol iki hilÀl  (Óamdì, YZ., s. 134) 

Kemal Paşazade de Züleyha’nın vesme çekilmiş kaşlarını gökkuşağına 

benzetiyor: 

ÒıøÀb ile çeküp úaşı miåÀlin 
Úılur úavs-i úuzaó èìdüñ hilÀlin (KemÀl, YZ., s. 160) 

Yahya Züleyha’nın, vesme çektiğini belirtmese de mihraba benzeyen 

kaşlarını süslediğinden söz ediyor. Bu beyitte gözlerine sürme çektiğinden de söz 

edilen Züleyha’nın, kaşlarını da vesme ile boyayarak süslediği anlaşılmaktadır: 

Úaşı miórÀbını úılmış müzeyyen 
Gözinüñ sürmesin itmiş muèayyen  (YaóyÀ, YZ., s. 70) 

Şirin gelin olduğunda süslenirken kaşlarına vesme sürmüştür: 

Sürüp ebrÿlarına reng-i vesme 
Çeker ol nergis-i şehlÀya sürme (Celìlì, HŞ., s. 242) 

Yusuf u Züleyha ve Husrev ü Şirin mesnevilerinde kadınların kaş boyası 

olarak vesmenin yanı sıra müşg tozu kullandıkları da görülmektedir. 

Hamdî’nin aşağıdaki beytinde gelin süsleyici kadınların Züleyha’nın 

kaşlarına kaş boyası olarak müşgden toz sürdükleri ifade ediliyor:  

Geldi meşşÀùalar ZüleyòÀ’ya 
Müşgden toz itdiler yaya (Óamdì, YZ., s. 171) 

Husrev Şirin’in kasrına geldiğinde, Şirin Husrev’in karşısına çıkmadan önce 

süslenirken kaşına müşgden toz sürmüştür: 

Úaşınuñ yayına toz urdı müşgìn 
Çeküp şeh yüregine nÀvek-i kìn (Şeyòì, HŞ., s. 212) 

Lamiî Şirin’in kaşlarını tasvir ettiği aşağıdaki beyitte, kaşları kemana 

benzetirken, müşg tozlu olduğunu da belirtmektedir: 

KemÀndur müşg tozlu úabøası sìm 
HilÀl-i óüsndür olmış iki nìm  (LÀmièì, FŞ., s. 260) 

Lamiî aşağıdaki beyitte de “müşgîn keman” ifadesiyle Şirin’in kaşlarına 

müşg sürdüğünü belirtmektedir: 
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äunup úaşına bir müşgìn kemÀnı 
Didi ùut yayúarayile cihÀnı  (LÀmièì, FŞ., s. 289) 

I. III. 1. 3. Sürme / Kuhl Sürme / Kuhl Sürme / Kuhl Sürme / Kuhl    

Sürme Türkçe’den Farsça’ya geçmiş bir kelime olup Arapça karşılığı “kuhl 

ve tutiya”dır. Sürme kadınların süs amacıyla göz kenarlarına sürdükleri siyah veya 

lacivert renkli toz bir maddedir.175 Kaynaklarda “sürme”nin aynı zamanda Isfahan’da 

bir köyün adı olduğu ve en iyi sürmenin burada elde edildiği bildirilmektedir.176 

Sürmenin kadınlar tarafından göz kenarlarının yanı sıra kimi kaynaklarda 

kirpiklere ve kaşa da sürüldüğünden söz ediliyor.177 Sürme kabı (sürmedan) içinde 

ezilerek yapışkan bir hâle getirilen sürmenin mîl (ince ve uzun çubuk şeklinde alet) 

yardımıyla gözler yumularak kirpiklere sürüldüğü bildirilmektedir.178 

Sürmenin kadın süs malzemelerinden biri olmak dışında görüş gücünü artırıcı 

bir ilaç özelliği taşıdığı ve yendiği takdirde ses kısılmasına veya yiyenin hiç 

konuşamamasına neden olduğu yolunda bilgiler de vardır. Sürme Fars ve divan 

şiirinde bu özellikleri ile de yer almıştır.179 

Yusuf u Züleyha ve Husrev ü Şirin mesnevilerinden tespit edilen sürme ile 

ilgili örneklerde, sürmenin kadınlar tarafından yalnızca göze sürüldüğü ve süs 

amacıyla kullanıldığı görülmektedir. 

Yahya Züleyha’nın güzelliğini tasvir ederken gözlerinin sürmesinin rengini 

Kadir gecesinin karanlığına benzetir: 

Aña bir Àyine olmış meh-i bedr 
Gözinüñ kuóli tÀrìk-i şeb-i Úadr (YaóyÀ, YZ., s. 53) 

Züleyha Yusuf’u rüyasında üçüncü kez gördüğünde onun kim olduğunu 

öğrendiği için çok mutlu uyanmıştır. Bu mutlulukla yeniden hayata döner ve 

süslenmeye başlar. Bu süslenme sırasında kaşına rastık, gözüne de sürme çektiği 

ifade ediliyor: 

                                                
175 KT, s. 719, 1151; Burhan, s. 699; Şükun, C. II, s. 1194; Koçu, s. 211; Onay, s. 381-382. 
176 Burhan, s. 699; Şükun, C. II, s. 1194; Onay, s. 381. 
177 Koçu, s. 211; KT, s. 719. 
178 Koçu, s. 212. 
179 bk. Gürer, Dr. Abdulkadir, “Dîvân Edebiyatında Sürme ve Nâ’ilî’nin Bir Gazeli”, Türkoloji 
Dergisi C. 12 sayı: 1’den Ayrı Basım, Ankara, 1997. 
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Úaşı miórÀbını úılmış müzeyyen 
Gözinüñ sürmesin itmiş muèayyen (YaóyÀ, YZ., s. 70) 

Züleyha’nın Yusuf’la gizlice buluşmak ve onu vuslata davet etmek için 

yaptırdığı köşke giderken gözlerini baştan çıkarıcı biçimde sürme ile süslediğini 

Hamdî ve Kemal Paşazade aşağıdaki beyitlerde şöyle ifade ediyorlar: 

Nergise çekdi kuól-i èayyÀrı 
İtdi merdümlere siyeh-kÀrı  (Óamdì, YZ., s. 134) 

Úılup kirpüklerini nÀvek-endÀz 
Çekindi gözlerine sürme-i nÀz 
 
Çeküp nergislerine sürmesini 
SiyÀh itmişdi merdümler evini (KemÀl, YZ., s. 160) 

Züleyha Yusuf’la evlenirken gelin süsleyici kadın(meşşâta)lar Züleyha’nın 

gözüne sürme çekmişlerdir: 

Çekdiler nergisine sürme-i nÀz 
ZÀà-düm oldı ãanasın şeh-bÀz180 (Óamdì, YZ., s. 171) 

Aşağıdaki beyitte de Şirin’in gelin olduğunda süslenirken gözlerine sürme 

çektiği ifade edilmektedir: 

Sürüp ebrÿlarına reng-i vesme 
Çeker ol nergis-i şehlÀya sürme (Celìlì, HŞ., s. 242) 

Husrev’in cenaze töreninde gelin gibi süslenenen Şirin gözüne sürme çekip, 

ellerine kına yakmıştır: 

ÒırÀmlayu ıdıp saç arúasınàa 
Úodup sürme közinge ilge úına (Úuùb, HŞ., s. 448) 

I. III. 1. 4. N N N Nîîîîllll    

“Nîl” Farsça bir kelime olup, Türkçe’de “çivit” ve “çivit otu”nun karşılığıdır. 

“Çivit” Hint’te ve Yemen’de yetişen bir bitkiden elde edilen koyu mavi renkli bir 

boyadır.181 Yanmış üzerlik tohumuna da nil (çivit) denildiği bildirilen sözlüklerde, 

bunun nazar değmesinden korumak amacıyla çocukların kulağı tozuna ve alınlarına 

                                                
180 ZÀà-düm: ZÀà-ı düm M. 
181 KT, s. 533; Burhan, s. 562; Şükun, C. III, s. 1939. 
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çekildiğinden söz ediliyor.182 Nitekim Şeyhî’nin Husrev ü Şirin mesnevisinden 

alınan aşağıdaki beyitte de çividin nazardan korunmak için yüze çekildiği açıkça 

ifade ediliyor:  

Çividi kim yüz ayına çekerler 
Naôar jenginden eylerler óaõerler  (Şeyòì, HŞ., s. 64) 

Yusuf u Züleyha ve Husrev ü Şirin mesnevilerinden tespit edilen aşağıdaki 

beyitlerde kadınların nîli tıpkı rastık ve sürme gibi süslenirken yüzlerine çektikleri, 

amaçlarının ise güzel yüzlerini nazardan korumak olduğu anlaşılıyor. 

Hamdî ve Kemal Paşazade Züleyha’nın vuslat amacıyla Yusuf’la gizli 

buluşması öncesinde nasıl süslendiğini anlattıkları bölümde yüzüne nilden bir çizgi 

çekişini ve nedenini benzer ifadelerle şöyle anlatıyorlar:  

MÀha òaù çekdi nìlden çün mìl 
Óüsn-i Mıãr’dan èimÀret itdi o Nìl 
 
Çekdügi òaùù-ı nìli ol mÀha 
TÀ ki mìl ola çeşm-i bed-òˇÀha 
 
Ya görüp çeşmin oldı mÀşıùa mest 
Sürme mìlin düşürdi ditredi dest  (Óamdì, YZ., s. 134) 

Çekindi ay yüzine nìlden mìl 
CemÀl-i Mıãr’ın ÀbÀd itdi ol Nìl 
 
Degüldi úaãdı aya nìl sürme 
Elinden düşmiş idi mìl-i sürme 
 
Ne çeksün òaùù-ı nìl ol ay yüzine 
Meger mìl idi bed-òˇÀhuñ gözine  (KemÀl, YZ., s. 484) 

Husrev Şirin’e yalvarırken, Şirin’in yüzündeki nil ile çekilmiş çizgiyi serv-i 

âzâd (düzgün ve uzun servi) sanırken zulüm oku gibi göründüğünü söyler. Çünkü 

Şirin ona nazlanmaktadır. Buradan nilin yüze düz bir çizgi şeklinde çekildiği 

anlaşılıyor: 

Ruòuñ nìlin ãanurdum serv-i ÀzÀd 
DirìàÀ gösterür bir tìr-i bì-dÀd (Celìlì, HŞ, s. 187) 

                                                
182 Burhan, s. 562; Şükun, C. III, s. 1940. 
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Şirin Ferhad’ın ölümüne yas tutarken yüzündeki nil ile çekilmiş çizgi 

gözyaşından Nil ırmağının akmasına benzetilmiştir: 

Degül ruòsÀresinde òaùù-ı nìlì 
Gözi yaşı aúıtmış cÿy-ı Nìl’i  (Celìlì, HŞ, s. 231) 

I. III. 1. 5. Gül Gül Gül Gül----ggggûne / Gâûne / Gâûne / Gâûne / Gâze / Kızılcaze / Kızılcaze / Kızılcaze / Kızılca    

Farsça’da “gül-gûne” ve “gâze”olarak geçen kelime Türkçe’de kadınların 

süslenmek amacıyla yüzlerine sürdükleri düzgünlerden “allık”ın karşılığıdır. 

“Düzgün” ise eski usul makyajda kadınların yüzlerine sürdükleri beyaz ve kırmızı 

boyaların genel adıdır. Düzgünün beyaz renkli olanına “aklık (sefidab, sefidac, 

isfidac, üstübeç)”, kırmızı renkli olanına “allık (gül-gûne, gâze)” denir.183 

R. Ekrem Koçu, allığın nasıl yapıldığı ve kadınlar tarafından nasıl kullanıldığı 

hakkında şu bilgileri verir: “Eski toplum hayatımızda allık yanak ve dudak üstünde 

yalnızca kadınlar tarafından kullanılmıştır.(…) Kadın makyajında allık olarak 

herhangi bir kırmızı boya kullanılmıştır ve attarlar tarafından ‘Gaz Boyaması’ adı ile 

satılmıştır. Gaz denilen incecik tülbendler kırmızı boyaya batırılır ve boya o tülbend 

üstünde toplanıp kurur idi. Boyanacak hanımlar yanaklarını gül suyu ile hafifçe 

ıslatırlar ve sonra küçük bir parça gaz boyamasını cild üzerinde gezdirerek yüzün 

gereken yerlerini allandırırlardı. Dudak boyamak için de dudağı dil ile ıslatıp üstüne 

gaz boyamasını sürmek kâfî gelirdi.”184 

Yusuf u Züleyha ve Husrev ü Şirin mesnevilerinden tespit edilen örneklerde 

allığın kadınlar tarafından yalnızca yüze sürülen bir makyaj malzemesi olarak 

kullanıldığı görülmektedir. 

Züleyha Yusuf’u köşküne davet etmeden önce âdeta gelin gibi süslenir. 

Aslında süse ihtiyacı yoktur. Ancak süslenince güzelliği bir kat daha artmıştır. 

Yüzüne sürdüğü kızılca (allık) da o sırada kullandığı süs malzemelerindendir: 

Yoà idi zeyne iótiyÀcı anuñ 
Artdı andan velì revÀcı anuñ 
 
Güle virdi úızılca rengi revÀc 
Nÿr arturdı nÿra isfìdÀc  (Óamdì, YZ., s. 134) 

                                                
183 Koçu, s. 98. 
184 Koçu, s. 12. 
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Kemal Paşazade Züleyha’nın Yusuf’a daha güzel görünmek için allık 

sürdüğünü belirtiyor: 

Sürer gül-gÿne ol ter gül yüzine 
Ki şìrìn görine yÀri gözine  (KemÀl, YZ., s. 160) 

Züleyha Yusuf’la evlenirken gelin olduğunda yüzüne allık sürmüştür: 

TÀze-reng itdi àÀze lÀlelerin 
áÀliye-müşg idüp külÀlelerin  (Óamdì, YZ., s. 171) 

Şirin gelin olurken gelin süsleyici kadın (meşşata) Şirin’in yüzüne allık sürer: 

Virür meşşÀùa ol gül-çihreye zìb 
İder gül-gÿn u isfìdÀc tertìb  Celìlì, HŞ., s. 242) 

I. III. 1.    6. Sefida Sefida Sefida Sefidac / c / c / c / İsfidaİsfidaİsfidaİsfidacccc    

Farsça’da “sefida, sefidab, sefidac” biçimlerinde görülen ve “isfidac” olarak 

Arapça’ya geçmiş olan kelimenin sözlüklerdeki185 karşılığı “üstübeç”tir. Üstübeç ise 

kurşun boyası (kurşun karbonat) da denilen ve boyacılıkta kullanılan beyaz madenî 

bir maddedir.186 Eskiden kadınlar beyaz renkli toz hâlindeki bu maddeyi süs 

malzemesi olarak yüzlerine sürmekte kullanmışlardır. Düzgünün beyaz renkli 

olanıdır ve buna “aklık” denir.187 Bu maddenin kullanımı ile ilgili sakıncayı Koçu 

“…aklıkda üstübeçli bir su kullanıldığı için hem yüzün taravetini tahrib eder, hem de 

cildden geçerek dişler üzerinde tesir gösterir, yıllar boyunca her gün düzgünlenmiş 

kadınların dişleri kapkara olurdu.”sözleriyle ifade ediyor.188 Üstübeç veya aklık 

olarak bilinen bu madde günümüzde kadınların kullandığı pudranın karşılığıdır. 

Hamdî ve Kemal Paşazade’nin aşağıdaki beyitleri, Züleyha’nın Yusuf’u evine 

davet edip buluşmadan önce süslendiği sırada yüzüne sefidac sürdüğünü gösteren 

beyitlerdir: 

Güle virdi úızılca rengi revÀc 
Nÿr arturdı nÿra isfìdÀc  (Óamdì, YZ., s. 134) 

SefìdÀc urdı yüzine semenvÀr 
Sehì- serv-i revÀn oldı semen-bÀr (KemÀl, YZ., s. 160) 

                                                
185 KT, s. 726; Devellioğlu, s. 929. 
186 Büyük Türk Sözlüğü, Hayat Yayınları, İstanbul, tarihsiz, s. 1211; TS, s. 2065. 
187 Koçu, s. 98. 
188 Koçu, s. 99. 
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Şirin gelin olduğunda gelin süsleyici kadın Şirin’in yüzüne isfidac sürer: 

Virür meşşÀùa ol gül-çihreye zìb 
İder gül-gÿn u isfìdÀc tertìb  (Celìlì, HŞ., s. 242) 

I. III. 1. 8.I. III. 1. 8.I. III. 1. 8.I. III. 1. 8.  Zerr Zerr Zerr Zerrin Varakin Varakin Varakin Varak    

“Zerrin varak” veya “zer varak (altın varak)”, çeşitli süsleme sanatlarında 

kullanılan ve ince tirşelerin arasında dövülerek inceltilen altın levhalara denir. Altın 

varaklar “altın ezme”189 yoluyla ezilip toz hâline getirildikten sonra fırça ile 

sürülerek tatbik edildiği gibi, işlenecek zemine yapıştırmak suretiyle de 

kullanılmıştır. Genellikle miksiyon ve yumurta akı zemine sürülür sonra altın varak 

zemin üzerine döşenir. Daha sonra ince kağıt ve kalın fırça yardımıyla yapıştırılır.190 

Altın varak çeşitli süsleme sanatlarında kullanılan bir madde olmakla birlikte 

eskiden kadınların kullandıkları yedi süs malzemesi (her-heft)’nden biri olarak da 

bilinir. Farsça’da kadınların süslenmek amacıyla yüzlerine yapıştırdıkları bu altın 

varaklara “zerek” denilmektedir.191 

Şirin gelin olduğunda yüzüne altın varak yapıştırmıştır. Şair Şirin’in 

yüzündeki altın varağı sanki ayın üstüne konmuş yıldızlara benzetir: 

Urup zerrìn varaú ruòsÀr-ı Àle 
İder mÀh üstine encüm óavÀle (Celìlì, HŞ., s. 242) 

I. III. 1. 8.I. III. 1. 8.I. III. 1. 8.I. III. 1. 8. Altın SuyuAltın SuyuAltın SuyuAltın Suyu    

Farsça’da “zer-âb” kelimesinin Türkçe’deki karşılığı olan “altın suyu” 

sözlüklerde mücellitler ve nakkaşların tezhip için kullandıkları bir madde olarak tarif 

edilmektedir.192 Altın varaklar “altın ezme” adı verilen özel bir yöntemle (bk. 139. 

dipnot) ezilip toz hâline getirildikten sonra jelâtinli su ile karıştırılır. Elde edilen bu 

                                                
189 Altın Ezme: Altın varakların Arap zamkı veya süzme bal yardımı ile ezilip kamış kalemle 
yazılabilecek veya fırça ile sürülebilecek hâle getirilme işlemine denir. Ezilen altını kullanmak 
gerektiğinde jelatinli su ile karıştırılır ve  kamış kalemin ucuna fırça yardımı ile konarak yazılır veya 
fırça ile sürülür. bk. Derman, Çiçek, “Altın Ezme”, TDVİA, C. 2, s. 537; Esiner Özen, Mine, Türk 
Cilt Sanatı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1998, s. 35. 
190 Pakalın, C. I, s. 54; Ayan Birol, İnci, “Altın Varak”, TDVİA, C. 2, s. 541. 
191 Burhan, s. 840; Muèìn, C. 2, s. 1735; Şükun, C. 2, s. 1070. 
192 Burhan, s. 838; Muèìn, C 2, s.1728. 
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karışıma altın suyu (ezme yaldız, sulu yaldız) denir. Altın suyu, uygulanacak zemine 

fırça yardımıyla sürülerek kullanılır.193 

Kaynaklarda altın suyunun kadın süs malzemesi olarak kullanıldığı 

belirtilmemekle birlikte Kemal Paşazade’nin aşağıdaki beytinde altın suyunun tıpkı 

altın varak gibi makyajda kullanıldığı görülmektedir. 

Züleyha Kutayfer ile evlenirken gelin süsleyici kadınlar onun yüzünü altın 

suyu ile süslerler. Züleyha’nın altın suyu ile süslenen yüzü yaldızlanmış kitaba 

benzetilmiştir: 

Gelüp meşşÀùalar yüzin düzerler 
Yüzin altun ãuyı birle yazarlar 
 
Güzellik resmini tertìb iderler 
CemÀl-i muãóafın teõhìb iderler (KemÀl, YZ., s. 96) 

I. III. 1. 9.I. III. 1. 9.I. III. 1. 9.I. III. 1. 9. Yapma Ben (Hâl Yapma Ben (Hâl Yapma Ben (Hâl Yapma Ben (Hâl----i i i i AAAArızî)rızî)rızî)rızî)    

“Ben” insan vücudunda ve özellikle yüzde doğal olarak bulunan siyah renkli 

leke veya kabartılara denir. “Ben”in Arapça’daki karşılığı “òÀl” ve “şÀme”dir. 

Ben eskiden kadın güzelliğinde önemli bir güzellik unsuru olarak kabul 

edilmiştir. Bu nedenle yüzünde doğal ben bulunmayan güzeller “yapma ben (òÀl-i 

èÀrıøì)” kullanmışlardır. Yapma ben, Girit Adası’nda yetişen bir çalıdan elde edilen 

ve “lâden” denilen zamkın balmumu kıvamına getirilmesiyle elde edilmiştir. 

Balmumu kıvamına getirilen bu zamktan küçük parçalar koparılıp yüzün istenen bir 

yerine yapıştırılmak suretiyle kullanılmıştır.194 

Eskiden gelin süslemesinde de muhakkak kullanılan yapma benin ayrıca altın 

ile yaldızlanmış olanlarına “hâl-i zer” adı verilirmiş.195Burhân-ı Kâtı’da “her-heft” 

maddesi açıklanırken “hâl-i ârızî” hakkında “(…) sürmeden câ-be-câ yüzlerine zer-

nişân konulan noktalardır”196 deniyor. Bu bilgiden de yapma benin sürme ve altın 

karıştırılarak elde edildiği anlaşılmaktadır. 

                                                
193 Esiner Özen, Mine, Türk Cilt Sanatı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1998, s. 35. 
194 Koçu, s. 33. 
195 Koçu, s. 33. 
196 Burhan, s. 344. 
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Hamdî ve Kemal Paşazade’nin aşağıdaki beyitlerinde Züleyha’nın Yusuf’la 

gizlice buluşacağı zaman süslendiği sırada yüzüne yapma benler yapıştırdığı 

anlatılmaktadır: 

CÀ-be-cÀ ruòlarına òÀl itdi 
Yaèni dildÀra èarø-ı óÀl itdi  (Óamdì, YZ., s. 134) 

Úodı yüzine yir yir èanberìn-òÀl 
Ki ide yÀre èarø-ı ãÿret-i óÀl  (KemÀl, YZ., s. 160) 

Celilî’nin Şirin’in gelin olduğunda süslenirken ayağına altın bir halhal 

taktığını ifade ettiği aşağıdaki beyitte, Şirin’den istiare yoluyla “mâh-ı anberîn-hâl” 

olarak söz edilmektedir. Burada Şirin, yüzünde anber kokulu ya da anber gibi siyah 

renkli benleri olan bir ay olarak tasvir edildiğine göre gelin olduğunda yüzünde 

yapma benler bulunduğu anlaşılmaktadır: 

Ayaàına o mÀh-ı èanberìn-òÀl 
Meh-i nevden ùaúar zerrìne òalòÀl  (Celìlì, HŞ., s. 242) 

I. III. 1.I. III. 1.I. III. 1.I. III. 1. 10. Gül10. Gül10. Gül10. Gül----âbâbâbâb    

Farsça’da “gül-âb”, Arapça’da “cüllâb” biçimlerinde görülen “gül suyu”, “gül 

yağı yapılırken yan ürün olarak elde edilen kokulu ve renksiz sıvı”197nın adıdır. 

Arapça’da su anlamındaki “mâ” ve gül anlamındaki “verd” kelimeleriyle yapılan 

tamlama ve birleşik kelimelerden oluşan “mâ-i verd, mâ’ü’l-verd, mâ-verd” ibareleri 

de gül suyu anlamındadır. 

Gül suyu eskiden beri güzel kokusu ve ferahlatıcı özelliği nedeniyle 

kullanılmış bir maddedir. Ayrıca eski halk hekimliğinde sarhoşluktan ayılanların baş 

ağrılarını gidermek için ve yürek çarpıntısında, asabî hâllerde çeşitli çiçek suları gibi 

gül suyu içmek âdet olmuştur.198 

Yusuf u Züleyha ve Husrev ü Şirin mesnevilerinde de kadınların gül suyunu 

güzel kokusu, ferahlatıcı ve cilde tazelik verici özelliği dolayısıyla cilt temizliğinde; 

ferahlatıcı ve sakinleştirici etkisi dolayısıyla da asabî hâllerde haricen kullandıkları 

görülmektedir. 

                                                
197 TS, s. 806. 
198 Onay, s. 409. 
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Züleyha sabah uyandığında cariyeler Züleyha’nın yüzünü, ellerini ve 

ayaklarını gül suyu ile yıkarlar: 

Gül-Àb ile ter eylerler yañaàın 
Kimi elin ovar kimi ayaàın  (KemÀl, YZ., s.55) 

Aynı şekilde Züleyha Yusuf’la buluşacağı zaman süslenirken yüzünü gül 

suyu ile yıkar: 

Gül-Àb ile yuyup ter gül yüzini 
Düzüp ÀrÀyiş itdi kendüzini  (KemÀl, YZ., s. 159) 

Şirin de ilk kez Ferhad’ı görmeye gideceği zaman süslenirken yüzünü gül 

suyu ile yıkar: 

SemenzÀr eyleyüp serv-i revÀnın 
Yudı Àb-ı gül ile eràavÀnın  (LÀmièì, FŞ., s. 289) 

Darîr ve Sûlî Fakîh’in aşağıdaki beyitlerinde gül suyunun tedavi edici 

özelliğinden söz edilmektedir. Züleyha Yusuf sanarak evlendiği Mısır Azizini ilk kez 

gerdek odasında gördüğünde hayal kırıklığına uğrayarak düşüp bayılmıştır. O an 

cariyeler hemen Züleyha’nın yüzüne gül suyu serpmişler ve Züleyha kendine 

gelmiştir: 

Áh ider èaúlı gider ol dem nigÀr 
Yire düşdi ol zamÀn bì-çÀrevÀr 
 
äaçdılar gül ãuyın ol dem gül yüze 
èAúlı geldi gül yüzin diler yüze (ëarìr, KY., s. 166-167) 

ZelìòÀ’nuñ hemÀn  uããı gider199 
Düşdi yire kendüzinden bì-òaber 
 
Úaravaşlar yüzine mÀ-verd ãaçar 
èAúlı geldi yine gözini açar  (äÿlì Faúìh, YZ., s. 166) 

Züleyha Yusuf’u ilk kez gördüğünde de şaşkınlıktan bayılıp düşer. Bu sırada 

dayesi onun kendine gelebilmesi için yüzüne gül suyu serper: 

Gördi yÀrin çü ÀfitÀb gibi 
Ditredi yire düşdi tÀb gibi 
 
Gelüp üstine dÀye pür-teb ü tÀb 
Şìşe-i dìdeden ãaçardı gül-Àb 

                                                
199 Bu mısra’ın vezni bozuk. 
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èAúlı geldi çü mÀé-i verd ile 
Başladı aàlamaàa derd ile  (Óamdì, YZ., s. 104) 

Züleyha Yusuf’u gerçek yaşamda görüp şaşkına döndüğü o an şaşkınlığının 

nedenini dayesine açıklar. Yusuf Züleyha’nın rüyasında görüp âşık olduğu kişidir. 

Yusuf’a bu kadar yakın iken onu kaybetmek istemeyen Züleyha evli olduğu için onu 

oğul olarak satın almak ister. Bu isteğini dayesi vasıtasıyla Yusuf’a iletir. Yusuf oğul 

bahanesine inanmayıp Züleyha’nın yaşadığı aşktan haberdar olduğunu ve vuslatın 

uzun yıllar cefa çekmeden gerçekleşmeyeceğini söyler. Züleyha bu haberi duyunca 

kendini kaybeder. Dayesi yine Züleyha’nın yüzüne gül suyu serperek kendine getirir: 

Áh idüp eyle düşdi ol cÀnÀn 
äanasın kim teninde úalmadı cÀn 
 
DÀyesi ãaçdı gül yüzine gül-Àb 
Ùurdı yirden niteki mest ü òarÀb (Óamdì, YZ., s. 105) 

I. III. 1. I. III. 1. I. III. 1. I. III. 1. 11. Müşg11. Müşg11. Müşg11. Müşg /  /  /  / NNNNââââfefefefe    

“Müşg” Farsça bir kelime olup Arapça karşılığı “misk”tir. Âhû-yı müşgîn 

veya âhû-yı Hoten denilen ve Hıta, Hoten, Çin ve Hindistan bölgelerinde yaşayan 

ceylanların göbeğinden elde edilen güzel kokulu maddeye denir.200 Ahmet Talat 

Onay’ın şarih Sudî’nin Hafız Divanı Şerhi’nden aktardığı bilgiye göre “O 

memleketlerin [Hıta, Hoten, Çin ve Hindistan] avcıları bunları [misk ahularını] sürü 

sürü muhafaza ederek hem etinden hem miskinden faydalanırlarmış. Rûm’un 

(Anadolu) âhûları yılda bir kere boynuzlarını düşürdüğü gibi, o âhûlar da yılda bir 

defa nâfelerini düşürürlermiş. Bu zaman gelince avcılar zarflar (kese) peyda edip 

hayvanın karnı altına bağlarlarmış. Bu hayvan insan ve hayvan ürkütmesiyle, yahut 

birbirleriyle oynaşmakla hararet kesbedermiş. Bu yüzden nâfesine [göbeğine] birkaç 

damla kan damlarmış. Böylelikle nâfe miskle dolar; vakti gelince düşermiş. 

Düştükten sonra –kokmadığı için- bazı ilaçlarla terbiye ederlermiş. Bazılarına göre 

misk, lale ve sünbül otlamaktan hâsıl olurmuş.”201 

Yine Farsça bir kelime olan “nâfe” de kaynaklarda “Hıta ve Hoten ahularının 

göbeğinde toplanan kandan elde edilen bir çeşit misk, güzel koku” olarak 

                                                
200 Onay, s. 30, Devellioğlu, s.653; KT, s. 1343. 
201 Onay, s. 30. 
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tanımlanmıştır.202 Buna göre müşg ve nâfe aynı maddenin adıdır. Misk ya da nâfe 

ipekler içinde saklanırmış.203 

Yahya’nın Züleyha’nın yanağına düşen kıvrım kıvrım saçlarını kızıl ipek 

içindeki Çin nâfesine benzettiği aşağıdaki beyitte, nâfenin ipek içinde saklandığına 

da işaret edilmektedir: 

Düşerdi èÀrıøına zülf-i pür-çìn 
Úızıl vÀlÀda gÿyÀ nÀfe-i Çìn  (YaóyÀ, YZ., s. 126) 

Müşg ve nâfe kadınların özellikle saçlarına sürdükleri bir koku olarak 

kullanılmıştır. 

Hamdî’nin aşağıdaki beyitlerinde Züleyha’nın Yusuf’la buluşmadan önce 

saçlarına müşg (nâfe) sürdüğü anlatılmaktadır: 

Sünbüli müşge bÿy bend itdi 
Siór ile dillere kemend itdi  (Óamdì, YZ., s. 134) 

İtdi zülfin girih girih çìn çìn 
Ùutdı eùrÀfı bÿy-ı nÀfe-i Çìn  (Óamdì, YZ., s. 134) 

Lamiî’nin aşağıdaki beytinde de Şirin’in saçlarına müşg sürdüğü ifade 

edilmektedir. Şair burada Şirin’in müşg sürerek boynuna saldığı saçlarını anberîneye 

benzetir. Anberîne, içine anber konularak gerdanlık gibi kullanılan bir kadın süs 

malzemesidir.204: 

Düzüp ãaçını müşgìn èanberìne 
Aãup zencìr-i zer sìmìn berine (LÀmièì, FŞ., s. 289) 

Müşgün kadınlar tarafından kaş boyası olarak kullanımı ile ilgili örnekler 

Vesme başlığı altında ele alınmıştır (bk. s. 133). 

I. III. 1. I. III. 1. I. III. 1. I. III. 1. 12. Anber12. Anber12. Anber12. Anber    

Arapça bir kelime olan “anber” sözlüklerde genel olarak “Ada balığı (amber 

balığı)nın mide veya bağırsaklarından elde edilen, güzel kokulu, yumuşak, yapışkan 

ve kül renkli bir madde” olarak tarif edilmiştir.205 

                                                
202 Şükun, C.3, s. 1862; Devellioğlu, s. 796; KT, s. 1449-1450; Onay, s. 30. 
203 Onay, s. 31. 
204 Mu’in, C. 2, s. 2357; Rami, Şerafeddin, Enisü’l-Uşşak (Klasik Doğu Edebiyatlarında Sevgiliyle 
İlgili Mazmunlar), Çevirenler: Yrd. Doç. Dr. Turgut Karabey, Yrd. Doç. Dr. Numan Külekçi, Dr. 
Habib İdris, Ankara, 1994, s. 8. 
205 KT, s. 953; Devellioğlu, s. 33, Muèìn, C.2, s. 235. 
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Kamus Tercümesi’nde ise “Úanber vezninde ùìb-i maèrÿf ismidir. Bunuñ 

mÀddesi bir dÀbbe-i baóriyyenüñ rÿå u faølasıdur. YÀòod deryÀda kÀéin bir bıñardan 

zift gibi úaynayup çıúar yaènì dühniyeti sebebiyle ãuyuñ üzerine çıúup müncemid 

olduúda mevc sürüp sÀóil-i deryÀda bulunur.” şeklinde tanımlanmaktadır. Burada 

Mütercim Asım Efendi şu görüşünü eklemiştir: “İşbu èanber mÀddesinde 

müteúaddimìn ile müteéaòòirìn iòtilÀf eylediler. Müéellifüñ beyÀnı müteúaddimìne 

göredür. ÓattÀ dirler ki gÀhìce ol müncemid olan nesneyi balıúlar yudup kendülerine 

muøır olmaúla helÀk olup êarb-ı emvÀc ile sÀóilde bulduúdan ãoñra úarınlarını yarup 

çıúarurlar imiş ve müteéaòòirìne göre cezÀéir-i Hind cibÀlinde olan bal arıları òoş-bÿ 

nebÀtÀtdan raèy ile óÀãıl eyledügi èaseldür ki keåret-i bÀrÀn sebebiyle arılaruñ 

úovanlarını sel ãuyı deryÀya getürdükde eczÀ-yı èaseliyyesi maóv olup eczÀ-yı 

şemèiyyesi bÀúì úalduúda mevc sÀóile atup anda bulınur. Bu úavl ùabèa mülÀyimdür. 

ZìrÀ baèøı èanberlerde arı úanadı ve ayaàı ve úuyruàı müşÀhede olınur.”206 

Amber (anber) hakkında elde edilen en son bilgiyi M. Zeki Pakalın 

vermektedir: “(…) anber kaşalot denilen büyük balığın karnından çıkararak denizlere 

bıraktığı pek güzel kokulu, fakat pek temiz sayılmayacak bir maddedir. Bu balığın da 

insanlar gibi safra yolunda kum hastalığına tutulduğu, anberin işte bu safra 

kumlarının bir araya gelmesinden hâsıl olduğu anlaşıldı. Japonlar da ak anbere 

balinanın necaseti adını vermektedirler. Anber Madagaskar Adası ile Japon ve 

Kromandel sahillerinde bulunur. Tazesi gayrimuntazam siyah kütleler hâlinde 

bulunur ve satıhları düz veya çıkıntılı olur.” 207 Bu bilgiye göre, nereden elde edildiği 

hakkındaki bilgilerin muhtelif olduğu amberin, kaşalot denilen balığın salgıladığı bir 

madde olduğu kesinleşmiştir. 

Amber de müşg ve nâfe gibi, kadınların saçlarının güzel kokması için 

kullandıkları bir süs malzemesidir. 

Aşağıdaki beyitte Züleyha müşg ve amberi karıştırarak saçlarına sürdüğünde 

boynuna salınan saçlarının anberîneye208 benzediği ifade edilmektedir: 

Úatuban èanber-i ter müşg-i Çìn’e 
Úılur boynına zülfin èanberìne (KemÀl, YZ., s. 159) 

                                                
206 Kamus, C. 2, s.44. 
207 Pakalın, C. I, s. 61 
208 bk. s. 145 
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Şeyhî Şeker’in güzelliğini tasvir ederken saçlarının kıvrımlarından anber 

kokusu saça saça yürüdüğünü ifade ediyor: 

äaçınuñ çìni èanber ãaça ãaça 
Ruòınuñ ferri güller aça aça  (Şeyòì, HŞ., s. 200) 

Aşağıdaki beyitte de amberin öd (ud)le birlikte vücuda sürülen bir koku 

olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Züleyha renkli ve güzel elbiselerini giydikten 

sonra amber ve öd tütsüsü ile kokulanmıştır: 

Geyüp rengìn úabÀlar tÀze vü ter 
Buòÿr itdi özine èÿd u èanber  (KemÀl, YZ., s. 160) 

I. III. 1. I. III. 1. I. III. 1. I. III. 1. 13. Ud13. Ud13. Ud13. Ud    

“Ud” Türkçe’de öd ya da öd ağacı olarak bilinen kelimenin Arapçasıdır. “Ud” 

Hindistan’dan gelen bir cins kıymetli odun olup yakıldığında hoş bir koku 

yaydığından özel micmerlerde yakılarak kullanılırmış.209 Evlerde oda kokusu olarak 

kullanılmakla birlikte kadınlar tarafından parfüm olarak da kullanılmıştır. 

Nitekim Züleyha Yusuf’la gizli buluşması öncesinde güzel elbiseler giyerek 

öd ve amber tütsüsüyle de üstünün güzel kokmasını sağlamıştır: 

Geyüp rengìn úabÀlar tÀze vü ter 
Buòÿr itdi özine èÿd u èanber  (KemÀl, YZ., s. 160) 

I. III. 1. I. III. 1. I. III. 1. I. III. 1. 14. G14. G14. G14. Gââââliyeliyeliyeliye----müşg müşg müşg müşg     

“Gâliye” Arapça bir kelime olup “Misk ve anberden mürekkep güzel kokulu 

siyah bir macun ki saça ve kaşa sürülür.”210 ”Gâliye-misk” ya da “gâliye-müşg” ise 

yine aynı macunun adı olup yaygın söyleyişte “kalemis” tabir edilen kelimenin 

aslıdır.211 

Hamdî’nin aşağıdaki beytinde Züleyha’nın saçlarına kalemis sürdüğü ifade 

edilmektedir:  

TÀze-reng itdi àÀze lÀlelerin 
áÀliye-müşg idüp külÀlelerin  (Óamdì, YZ., s. 171) 

                                                
209 KT, s. 955. 
210 KT, s. 961 
211 KT, s. 961; Devellioğlu, s. 275. 
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Burada sözü edilen koku (ıtriyat) maddelerinin kadın kahramanlar evlenirken 

kendisine verilen cihaz içinde de yer aldığı görülmektedir. Kadın kahramanların 

cihazı içinde yer alan koku maddeleri nafe, ud, anber, müşg ve abir olarak 

geçmektedir. (bk. s. 837 Kıza Verilen Çeyizler) 

I. III. 2. I. III. 2. I. III. 2. I. III. 2. TAKILARTAKILARTAKILARTAKILAR    (MÜCEVHERLER)(MÜCEVHERLER)(MÜCEVHERLER)(MÜCEVHERLER) VE AKSESUARLAR VE AKSESUARLAR VE AKSESUARLAR VE AKSESUARLAR    

I. III. 2. 1. I. III. 2. 1. I. III. 2. 1. I. III. 2. 1. TAKILAR (MÜCEVHERLER)TAKILAR (MÜCEVHERLER)TAKILAR (MÜCEVHERLER)TAKILAR (MÜCEVHERLER)    

Burada sözü edilen takı ve mücevherler kadın kahramanların günlük 

yaşamlarında kullanmakta oldukları takı ve mücevherlerdir. Evlenen kadınlara 

verilen cihaz içinde yer alan takı ve mücevherler de vardır. Bunlar çoğunlukla 

bilezik, küpe, altın, inci, lal, yakut ve mercan olarak geçmektedir. (bk. s. 842 Kıza 

Verilen Çeyizler (Cihaz) 

I. III. 2. 1. I. III. 2. 1. I. III. 2. 1. I. III. 2. 1. 1. G1. G1. G1. Gûûûûşvşvşvşvââââr / Gr / Gr / Gr / Gûûûûşvşvşvşvâââârererere    

“Gûşvâr” veya “Gûşvâre” Farsça’da küpe demektir. “Küpe” kadınların 

kulaklarına taktıkları elmas, inci, altın, la’l gibi değerli mücevherlerden yapılmış bir 

takı çeşididir. Çoğunlukla bir kadın takısı olarak bilinen küpe eskiden erkekler 

tarafından da kullanılmıştır.212 

Reşat Ekrem küpe ile ilgili şu bilgileri veriyor: “Eski çağlarda Türk 

kadınlarının tuvaletinde küpe, mücevherat arasında çok önemli yer alır. Osmanlı 

sarayında valide sultanlar, haseki sultanlar, üzerlerindeki baha biçilmesi güç 

mücevherler arasında, kulaklarına en muhteşem küpeleri takmışlardır.[…] Türk 

kuyumculuğu küpelere şekillerine göre “Armud Küpe”, “Gül Küpe”, “Salkım Küpe”, 

“Divanhane Enseri” gibi isimler vermişti. Bir kadının hayatında ilk kızlık küpesi ve 

gelinlik küpesi büyük hatıralar taşırdı.”213 

Yusuf u Züleyha ve Husrev ü Şirin mesnevilerinde de kadınların altın, inci ve 

la’l gibi değerli mücevherlerden yapılmış küpeler kullandıkları görülmektedir. Fakat 

en çok inci küpe kullanılmıştır. 

                                                
212 Koçu, s. 162. 
213 Koçu, s. 163-164. 
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Züleyha çocukluktan genç kızlığa geçtiği dönemde süslenmeye başlamıştır. 

Hamdî ve Kemal Paşazade, Züleyha’nın nasıl süslendiğini tasvir ederlerken kulağına 

taktığı küpeyi Pervin (Ülker Yıldızı)’e benzetirler:  

MÀha Pervìn’i gÿşvÀr itdi 
Nÿrıla mihri şermsÀr itdi (Óamdì, YZ., s. 75) 

èİõÀrında gören dir gÿşvÀrın 
Görinür ãu içinde èaks-i Pervìn (KemÀl, YZ., s. 47) 

Aşağıdaki beyitte Züleyha’nın saçları güzellik hümasının yuvasına 

benzetilirken, kulağındaki inci küpeler de hümanın yuva içindeki yumurtalarına 

benzetilmiştir: 

HümÀ-yı óüsne zülfi ÀşiyÀndur 
İçinde beyøalar gÿşındaki dür (KemÀl, YZ., s. 46) 

Kemal Paşazade Züleyha’nın ne kadar iffetli, erkek eli değmemiş bir kız 

olduğunu, bileğine bilezikten, kulağına küpeden başka bir şey dokunmadığı 

şeklindeki ifadeleriyle anlatmıştır: 

Bilegin ùutmamış illÀ sivÀrı 
BinÀgÿşın nitekim gÿşvÀrı (KemÀl, YZ., s. 48) 

Züleyha’nın Yusuf’la gizli buluşması öncesinde süslenirken kulağına küpe 

takmasını şairler aşağıdaki beyitlerde şöyle tasvir etmişlerdir: 

Cemè idüp devletüñ sitÀresini 
Düzdi ol mÀh gÿşvÀresini  (Óamdì, YZ., s. 135) 

Görinür èÀrıøında gÿşvÀre 
Meh ile ãan úırÀn itmiş sitÀre 
 
Umardı ol úırÀn óükmiyle bu mÀh 
MuúÀrin ola mihr-i yÀre nÀ-gÀh 
 
Görür gÿşında ol èıúd-ı leéÀli 
äuya düşmiş ãanur èaks-i hilÀli (KemÀl, YZ., s. 160) 

èİõÀrın gÿşvÀre itdi tezyìn 
Yüzine düşdi ol mÀhuñ bu Pervìn (YaóyÀ, YZ., s. 126) 

Züleyha’nın Yusuf’u göstermek için evine davet ettiği Mısırlı kadınların 

takıları tasvir edilirken küpelerinin altın olduğu belirtilmektedir: 
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Muraããaè tÀc u zerrìn gÿşvÀre 
El ü ayaú ùolu òalòÀl u yÀre  (KemÀl, YZ., s. 188) 

Kutb Şirin’in kırmızı ve değerli bir süs taşı olan la’lden küpe taktığını şöyle 

ifade ediyor: 

Laèldin úoş asırgalar úulaúda 
Tumaàa dÀne yinçüdin yañaúda (Úuùb, HŞ., s. 448) 

Şirin Medayin’e Husrev’i görmeye giderken kulağına parlak bir inci küpe 

takmıştır. Şeyhî Şirin’in inci küpesini berrak bir suyun içindeki mermere benzetir: 

BinÀgÿşında aãmış bir güher pÀk 
Ki ider nÿrı gündüz perdesin çÀk 
 
Úamu nÿrı ile ol gÿşvÀre 
äanasın ãÀfì ãuda seng-i òÀre  (Şeyòì, HŞ., s. 57) 

Nevâî Şirin’in kulağındaki inci küpeleri ayın çevresindeki Zühre ve Müşteri 

yıldızlarına benzetir: 

Úulaúta dürr-i nÀb u gevheri hem 
Úamer devride Zühre Müşterì hem  (NevÀèì, FŞ., s. 294) 

Lamiî Şirin’in kulağındaki inci küpeleri gülün üstündeki çiy tanelerine 

benzetir: 

äadefvÀr eyledi gÿşını pür-dür 
Ki ãan şeb-nem dizilmiş devr-i güldür (LÀmièì, FŞ., s. 289) 

I. III. 2. 1. I. III. 2. 1. I. III. 2. 1. I. III. 2. 1. 2. Bilezik / 2. Bilezik / 2. Bilezik / 2. Bilezik / SivSivSivSivââââr / r / r / r / YâYâYâYârererere    

Bilezik “Kadın kolunun bilek ile dirsek arası süsünün adı; bir mürekkeb 

isimden kısaltılmıştır; “bezek” süs demektir; “bilek bezeği” de “bilek süsü” olup 

zamanla kısalıp “bilezik” olmuştur. Çok eskiden beri kadınlarımız kollarını altından 

gümüşden, altın ve gümüş üzerine elmas, zümrüd, yakutlar ve sâir kıymetli taşlarla 

murassâ ve billurdan bileziklerle süslenmişlerdir; bazan ağır kıymetde tek bir bilezik 

takılmış, bazan da kollar bilekden dirseğe bileziklerle donatılmışdır.”214Bileziğin 

Arapça karşılığı “sivâr”, Farsça karşılığı ise “yâre” ve “berencen (berencin, 

ebrencen)” dir. 

                                                
214 Koçu, s. 38. 
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Hamdî aşağıdaki beyitte Züleyha’nın kollarına bilezikten başka bir şey 

dokunmadığını ve beline kemerden başka bir şeyin dolanmadığını söyleyerek ona 

hiçbir şekilde erkek elinin değmediğini, son derece iffetli bir kız olduğunu 

anlatmaktadır: 

Úollarını güher úucardı hemÀn 
İnce bilin kemer úucardı hemÀn (Óamdì, YZ., s. 75) 

Kemal Paşazade de Züleyha’nın iffetliliğini Hamdî’nin ifadesine benzer bir 

ifadeyle anlatmaktadır. Ona göre Züleyha’nın bileğini bilezikten başka bir şey 

tutmamış, kulağına küpeden başka bir şey dokunmamıştır: 

Bilegin ùutmamış illÀ sivÀrı 
BinÀgÿşın nitekim gÿşvÀrı (KemÀl, YZ., s. 48) 

Hamdî aşağıdaki beyitte de altının, son derece güzel bir kız olan Züleyha’nın 

ayağına kapanıp koluna bilezik olmak istediğini bildirdiğini ifade ediyor. Buradan 

Züleyha’nın altın bilezik kullandığı anlaşılmaktadır: 

Düşdi zer ayaàına bu dilege 
Bilezük ola tÀ gümiş bilege  (Óamdì, YZ., s. 75) 

Yahya ise Züleyha’nın kolundaki bileziği şeklinden dolayı gökyüzündeki 

hilale benzetmektedir: 

DehÀnıydı cihÀnuñ yoàı varı 
HilÀl-i ÀsmÀn idi sivÀrı (YaóyÀ, YZ., s. 53) 

Züleyha yaptırdığı görkemli köşkte Yusuf’la buluşacağı gün özenle 

süslenmiştir. Gümüş bir balığa benzeyen koluna da kırmızı altından bir bilezik 

takmıştır: 

Ol gümiş mÀhì òÿb u revnaú idi 
Ki zer-i sürò ile muùavvaú idi (Óamdì, YZ., s. 135) 

Yusuf’un karşısına çıkmaya hazırlanan Züleyha’nın koluna taktığı altın 

bilezik Kemal Paşazade’de la’l ve diğer değerli taşlarla süslüdür. Kemal Paşazade de 

Züleyha’nın kolundaki bileziğin duruşunu Hamdî gibi gümüş bir balığın altın 

gerdanlık takmasına benzetiyor: 

Ùaúındı úolına bir zer sivÀrı 
Ser-À-ser laèl ü gevherden nigÀrì 
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SivÀr-ı zer olup devrini dÀyir 
Çeker Àb üstine Àteş devÀyir 
 
Olur zerrìn sivÀr u sìm sÀèid 
Biri birine taósìnde müsÀèid 
 
äanur gören úolında zer sivÀrın 
Gümüş mÀhì ùaúınmış ùavú-ı zerrìn  (KemÀl, YZ., s. 160) 

Bâzıga güzelliğiyle Yusuf’u etkilemek için onu görmeye süslenerek gider. 

Bu sırada koluna altın bilezikler takmıştır: 

Sìm-i òÀmı àarìú-i zer itdi 
èAnberi pür-dür ü güher itdi  (Óamdì, YZ., s. 258) 

Aşağıdaki beyitte Züleyha’nın evine konuk gelen Mısırlı kadınların 

kollarının bileziklerle dolu olduğu ifade ediliyor: 

Muraããaè tÀc u zerrìn gÿşvÀre 
El ü ayaú ùolu òalòÀl u yÀre  (KemÀl, YZ., s. 188) 

I. III. 2. 1. I. III. 2. 1. I. III. 2. 1. I. III. 2. 1. 3. Yüzük / Hâtem3. Yüzük / Hâtem3. Yüzük / Hâtem3. Yüzük / Hâtem    

Yüzük, parmağa takılan üstünde elmas, yakut, pırlanta, akik gibi kıymetli 

taşlar bulunan altın veya gümüş halkaya denir. Arapçası “hâtem”, Farsçası 

“engüşter”dir.215 

“Güzel ve kıymetli bir yüzük, âşıktan sevgiliye gönderilecek mücevher 

hediye olarak ilk hatırlanan şey olagelmiştir.”216 

Husrev ü Şirin mesnevilerinden Şeyhî’nin Husrev ü Şirin’inde Husrev, 

arkadaşı Şavur’dan Şirin’in vasfını duyunca ona âşık olur. Bunun üzerine Şavur’u 

Şirin’i istemek üzere Ermen’e gönderir. Husrev bu sırada Şirin’e dedelerinden miras 

kalmış değerli bir yüzük gönderir. Aşağıdaki beyitlerde Şavur tarafından Şirin’e 

verilen yüzüğün tasviri yapılmıştır: 

Pes andan bir yüzük çıúardı ãundı 
Ki gün yüzi anuñ yüzinde ùondı 
 
Degül úıymet cihÀnuñ taòt u tÀcı 
Degir bir baúımı èÀlem òarÀcı 

                                                
215 Koçu, s. 247. 
216 Koçu, s. 247. 
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BahÀsın cevherìler ãorar olsa 
Yitürmeye yir ü gök pür-zer olsa 
 
İrişmiş ced-be-ced Cemşìd şehden 
Yig imiş Òusrev’e tÀc u külehden 
 
Ùapuña ol SüleymÀn’uñ nişÀnı 
Bu òÀtemdür åenÀdur armaàanı 
 
Eger BelúìsvÀr anuñla ÀrÀm 
İderseñ ola ins ü cin saña rÀm (Şeyòì, HŞ., s. 53) 

Celilî Şavur’un Husrev’in gönderdiği yüzüğü Şirin’e sunuşunu şöyle 

anlatıyor: 

Çıúardı bir güher òÀtem külehden 
Ki úalmış Òusrev’e Cemşìd şehden 
 
Öpüp ol òÀtemi Şìrìn’e ãundı 
äanasın àonca-i nesrìne ãundı 
 
Ki sen Belúìs’a gönderdi nişÀne 
Bu mühri ol SüleymÀn-ı zamÀne (Celìlì, HŞ, s. 148) 

Kutb ve Fahrî’nin eserlerinde de Husrev’in Şirin’e yüzük gönderdiğinden söz 

ediliyor. Ancak bu eserlerde yüzüğün tasviri yapılmamıştır.217 

Züleyha Yusuf’la gizlice buluşacağı gün parmağına üstünde la’l taşı bulunan 

bir yüzük takmıştır. Züleyha’nın parmağı bu yüzükle, açılmış gül dalına benzemiştir. 

Açılmış gül budaàı gibi ol dem 
Ùaúındı barmaàına laèl òÀtem (YaóyÀ, YZ., s. 126) 

Aşağıdaki beyitlerde de Züleyha Yusuf’la evlenirken padişahın kadınlarının 

ve kızlarının gelip yüzük ve mücevherler taktığı anlatılmaktadır: 

PÀdişÀhuñ úızları òÀtÿnları 
Geydi úamu bizenüp altunları 
 
Úamu geldiler ZüleyòÀ úatına 
Cümle óayrÀn oldılar ãoóbetine 
[…] 
Úıldılar aña yüzük laèl ü güher 
Úına yaúuban èarÿs eylediler  (ëarìr, KY., s. 312) 

                                                
217 bk.Úuùb, HŞ., s. 223; Faòrì, HŞ., s. 277. 
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I. III. 2. 1. I. III. 2. 1. I. III. 2. 1. I. III. 2. 1. 4. Tavk4. Tavk4. Tavk4. Tavk    

“Tavk” Arapça bir kelime olup “kadınların boyunlarına taktıkları gerdanlık, 

kolye, boyun süsü” anlamındadır.218 

Yusuf u Züleyha ve Husrev ü Şirin mesnevilerinde kadınların kullandıkları 

gerdanlık ve kolye gibi süs eşyaları her örnekte “tavk” adı altında geçmemektedir. 

Kimi zaman gerdanlığı oluşturan değerli taşların ya da nesnelerin adı ile 

geçmektedir. 

Hamdî’nin aşağıdaki beytinde Züleyha’nın inci ve elmaslardan oluşan bir 

gerdanlık taktığı ifade edilmektedir: 

Boynına ãalınurdı dürr ü güher 
Ol úatı yüzlü yüz bulurdı meger (Óamdì, YZ., s. 76) 

Yahya Yusuf’u güzelliğiyle büyülemek isteyen Züleyha’nın boynuna altın bir 

gerdanlık taktığından söz ediyor: 

CemÀli ùavú-ı zerden buldı tertìb 
GülistÀnı kitÀbın úıldı teõhìb  (YaóyÀ, YZ., s.126) 

Ferhad’ı görmeye giden Şirin de boynuna altın zincir takmıştır: 

Düzüp ãaçını müşgìn èanberìne 
Aãup zencìr-i zer sìmìn berine (LÀmièì, FŞ., s. 289) 

Lamiî aşağıdaki beyitte de Şirin’in fildişi gibi beyaz boynuna kıymetli 

taşlardan oluşan bir gerdanlık taktığını anlatmaktadır: 

CevÀhirle idüp èÀcı muùavvaú 
KevÀkib birle virdi bedre revnaú (LÀmièì, FŞ., s. 289) 

I. III. 2. 1. I. III. 2. 1. I. III. 2. 1. I. III. 2. 1. 5. Halhal5. Halhal5. Halhal5. Halhal    

“Halhal” Arapça bir kelime olup “Arap kadınlarının süs olarak ayak 

bileklerine taktıkları gümüşten veya altından yapılmış halka, ayak bileziği” 

demektir.219 

                                                
218 KT, s. 902; Devellioğlu, s. 1041. 
219 KT, s. 586; Devellioğlu, s. 317; Onay, s. 187; Pakalın, C.I, s. 708. 
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Arap kadınlarının kullandığı bir takı türü olan halhalın Türk toplumunda 

yalnızca köçek oğlanlar ve çengi kadınlar tarafından kullanıldığını söyleyen Reşat 

Ekrem, bu kişilerce kullanılan halhalın şairlere teşbih motifi olduğunu belirtir.220Bu 

konuda Ahmet Talat Onay ise “Türk şairlerinin halhaldan bahsetmeleri ya 

Arabistan’a seyahat suretiyle Arap dilberlerinde yahut Arabistan’dan getirilen 

cariyelerde görmelerinden ileri geldiği muhakkaktır.”221 demektedir. Ancak Türk 

edebiyatında yazılmış mesnevilerin pek çoğu Fars edebiyatından tercüme veya 

adaptasyon niteliğinde olduklarından, Yusuf u Züleyha ve Husrev ü Şirin 

mesnevilerinde kadınların halhal kulandıklarını gösteren örneklerde bu durumun 

etkisini de belirtmek gerekir. 

Kemal Paşazade eserinde “Sıfat-ı Hüsn-i Zeliha” başlığı altında Züleyha’nın 

güzelliğini çeşitli yönlerden tasvir ederken ayaklarındaki halhaldan şöyle söz eder: 

Ayaúlarında òalòÀl-ı hilÀlì 
Úılur çaròuñ meh-i bedrin hilÀlì 
 
Óased iltürdi òalòÀline meftÿl 
Nitekim ùoúa ac u baya yoòsul (KemÀl, YZ., s. 48) 

Ùaúar sÀúına òalòÀl-ı hilÀlì 
Ki mÀh-ı nev ùutar andan miåÀli (KemÀl, YZ., s. 160) 

Züleyha aşk yüzünden babası tarafından zincire vurulup zindana 

hapsedilmiştir. Bir süre sonra zindandan çıkarılmış, ayağına zincir yerine 

mücevherlerle süslü halhal takılmıştır: 

Ayaàından gidüp zencìre-i zer 
Yirini ùutdı òalòÀl-i mücevher (KemÀl, YZ., s. 228) 

Züleyha yedi haneli köşkte Yusuf’la buluştuğunda gelin gibi süslenmiştir. 

Ayağında mercan halhal vardır: 

TÀc oynatur úaşın kirür közin süzer 
Süzüldükce nefesinden èanber tüter 
HemÀn dem firdevs içre óÿrlar kizer 
Ayaàında mercÀn òalòÀl úoşar imdi  (èAlì, KY., s. 317) 

                                                
220 Koçu, s. 126. 
221 Onay, s. 188. 
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Yahya ise bu buluşma sırasında Züleyha’nın ayağına taktığı hilale benzeyen 

halhalı, onun ayaklarını öpüp kucaklayan insan gibi hayal ederek teşhis (kişileştirme) 

sanatı yapmıştır: 

Açup aàzını òalòÀli hilÀli 
Öper úucardı sÀú-ı bì-miåÀli  (YaóyÀ, YZ., s. 126) 

Mısırlı kadınlar Züleyha’nın evine konukluğa giderken özenle 

süslenmişlerdir. Başlarına süslü taçlar, kulaklarına altın küpeler, kollarına bilezikler 

ve ayaklarına halhallar takarak gitmişlerdir: 

Muraããaè tÀc u zerrìn gÿşvÀre 
El ü ayaú ùolu òalòÀl u yÀre  (KemÀl, YZ., s. 188) 

Şirin gelin olduğunda ayağına hilale benzeyen altın bir halhal takmıştır: 

Ayaàına o mÀh-ı èanberìn-òÀl 
Meh-i nevden ùaúar zerrìne òalòÀl (Celìlì, HŞ, s. 242) 

I. III. 2. 1. I. III. 2. 1. I. III. 2. 1. I. III. 2. 1. 6. İnci / Dürr / Lü’lü’6. İnci / Dürr / Lü’lü’6. İnci / Dürr / Lü’lü’6. İnci / Dürr / Lü’lü’    

“İnci”, kabuğu sadef denilen istiridye cinsinden bir deniz hayvanının içinden 

çıkan değerli bir süs malzemesidir.222 Arapça karşılığı olan “dürr” ve “lü’lü’” 

kelimeleri şiirde daha çok kullanılmıştır. 

En makbulleri sıcak iklim ülkelerinin denizlerinden ve özellikle Basra 

Körfezi ile Hint Denizinden çıkarılan inciler, denizden çıkarıldıktan sonra tüccarları 

tarafından gereken terbiyeyi görerek temizlenir ve boy boy ayrılarak satışa çıkarılır. 

En değerlileri fındık büyüklüğünde, hiç pürüzü olmayan, yusyuvarlak incilerdir.223 

Eski bir inanışa göre nisan yağmuru istiridye kabuğuna düşerse inci, yılanın ağzına 

düşerse zehir olurmuş.224 

“İnci Osmanlı sarayında ve eski toplum hayatımızda en çok rağbet görmüş bir 

süslenme unsuru idi. Çeşitli kıymetli taşlarla beraber çeşitli mücevherlere girdikten 

başka sadece inci olarak iğne, küpe ve bilhassa kolye, gerdanlık olmuştur. […] İnci, 

eski kadın esvablarının altın tellerle beraber işlemeleri arasına da girmiştir.”225 

                                                
222 KT, s. 253; Koçu, s. 132. 
223 Koçu, s. 133. 
224 Onay, s. 320; Şirazî, Hafız Divanı, Çeviren: Abdülbaki Gölpınarlı, Milli Eğitim Bakanlığı 
Yayınları, İstanbul, 1992, s. 678. 
225 Koçu, s. 133. 
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Kadınların kullandığı mücevherler arasında olduğu kadar giyim kuşam 

süslemeciliğinde de önemli bir yere sahip olan inci, kadınlar tarafından saç ve yüz 

süslemesinde de kullanılmıştır. “Türk kadınları baş süslemelerine ayrı bir önem 

vermiştir. Uzun saçlılar, ince örgülerini incili kurdelelerle bağlayarak önde ve yanda 

zülüfler bırakmışlardır.”226 Reşat Ekrem Koçu Türk Giyim Kuşam ve Süslenme 

Sözlüğü’nde inci ve benzeri süs malzemelerinin kadınların yüz süslemesinde 

kullanılması ile ilgili olarak “Yapıştırma” maddesinde şu bilgileri veriyor: 

“Yapıştırma, zamanımızda yapılmayan gelin yüzü süslerindendir. Çiçek şeklinde 

kesilen küçük kadife veya atlas parçaları üzerine altın teller ve incilerle işlemeler 

yapılır; bu teller ve inciler arasına bâzan küçük yakutlar, zümrütler, elmaslar 

yerleştirilir; bu işlemeli çiçekciklerin altına gayet sık dokunmuş kalın bezden bir kat 

astar dikildikten sonra ‘yapıştırma’ denilen altın telli, incili, elmaslı çiçekler, astarına 

zamk sürülerek gelin kızın alnının, yanaklarının ve çenesinin muhtelif yerlerine 

yapıştırılırdı. Bir gelin kız yüzünün tabiî asil güzelliğini bozan ve muhakkak ki 

ibtidâî bir zevkin eseri olan yapıştırmalar, bir bakıma da gelin yüzüne şıkır şıkır, pırıl 

pırıl tuhaf ve garib bir güzellik verirdi. İncili elmaslı yapıştırmalar ancak zengin kızı 

gelinlerin yüzünde görülürdü”227 

Yusuf u Züleyha ve Husrev ü Şirin mesnevilerinde kadınların inci 

kullanımına ilişkin örnekler, onların inciyi daha çok saçlarına taktıklarını ve 

yüzlerine yapıştırdıklarını göstermektedir. Koçu’nun incili elmaslı yapıştırmaları 

yalnızca zengin kızı gelinlerin kullandığından söz etmesine karşılık, aşağıdaki 

örneklerde gelin olmayan kadınların da günlük yaşamda çeşitli münasebetlerle 

yüzlerine inci yapıştırdıkları görülmektedir. 

Ali’nin aşağıdaki dörtlüğünde Züleyha’nın gelin olduğunda saç örgüsü içine 

inci ve mercan koyduğu bildirilmektedir: 

ZüleyòÀ dürr ü mercÀn bile zülüf ördi228 
Yincü birle muraããaè úılmış irdi 
èArÿsÀne úılıban köşke girdi 
Beñzi nÿrı köşki rÿşen úılur imdi (èAlì, KY., s.316) 

                                                
226 Gündüz, Filiz-Çileroğlu, Birsen, “Osmanlı Sarayı Kadın Giyimine Genel Bir Bakış(16.-19. 
Yüzyıl)”, Uluslararası Kuruluşunun 700. Yıldönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Kongresi 
(7-9 Nisan 1999), Bildiriler, Konya, 2000, s. 155. 
227 Koçu, s. 239-240. 
228 Bile zülüf ördi: ile zülüf örtündi M. 
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Lamiî de Şirin’in karanlık bir gece gibi simsiyah ve kıvrım kıvrım saçları 

arasına yıldızlara benzer inci dizisi taktığını ifade ediyor: 

Şeb-i deycÿrdur ol mÿy-ı meràÿl 
KevÀkibdür içinde èıúd-ı meftÿl (LÀmièì, FŞ., s. 289) 

Yahya Züleyha’nın güzelliğini tasvir ederken, aya benzeyen yüzünde 

yüzlerce yıldız gibi inci taneleri olduğunu söylüyor: 

Ùaúınmış bir niçe lÿlÿ-yı şehvÀr 
O mÀhuñ ãad hezÀrÀn yılduzı var (YaóyÀ, YZ., s. 53) 

Züleyha Mısırlı kadınlara ziyafet verdiğinde onların karşısına süslenerek 

çıkar. Bu sırada yüzüne inci taneleri dizmiştir: 

Dizilmiş ruòlarına dÀne-i dür 
Kılur ol dürle genc-i óüsnini pür (KemÀl, YZ., s. 188) 

Hamdî’nin aşağıdaki iki beytinde Bâzıga’nın Yusuf’u görmeye giderken nasıl 

süslendiği anlatılmaktadır. Birinci beyitte Bâzıga’nın aya benzeyen yüzüne yıldızlar 

dizdiği ifade edilmektedir. Burada sözü edilen yıldızlar, inci taneleridir. İkinci beyitte 

de kollarına altın bilezikler, saçlarına da inci ve mücevherler taktığı belirtilmektedir. 

Bu beyitte de saç istiare yoluyla “anber” kelimesiyle ifade edilmiştir: 

Óüsni mihrin bu vech ile düzdi 
Úamer üzre sitÀreler dizdi 
 
Sìm-i òÀmı àarìú-i zer itdi 
èAnberi pür-dür ü güher itdi  (Óamdì, YZ., s. 110) 

Aşağıdaki beyitlerde Kutb, Nevâî ve Lamiî de Şirin’in yüzünü inci taneleriyle 

süslediğini ifade etmektedirler: 

Laèldin úoş asırgalar úulaúda 
Tumaàa dÀne yinçüdin yañaúda (Úuùb, HŞ., s. 448) 

Yüzi eùrÀfıda dürr ü leéÀlì 
Úuyaş devride aòterler miåÀli (NevÀèì, FŞ., s. 292) 

Lamiî Şirin’in yüzünü dolunaya benzetirken, yüzün üstündeki inci tanelerini 

de yıldızlara benzetmiştir. 

CevÀhirle idüp èÀcı muùavvaú 
KevÀkib birle virdi bedre revnaú (LÀmièì, FŞ., s. 289) 
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I. III. 2. 1. I. III. 2. 1. I. III. 2. 1. I. III. 2. 1. 7. Heykel / Hamâ7. Heykel / Hamâ7. Heykel / Hamâ7. Heykel / Hamâil / Hırzil / Hırzil / Hırzil / Hırz    

Arapça bir kelime olan “heykel” kadınların kullandığı bir süs malzemesi 

olarak “ta’viz, hamayil”229 anlamındadır. Hamail (hamayil) ise “Boyuna asılan veya 

kola takılan nüsha (muska)ya verilen addır. Halk dilinde ‘hamaylı’ suretinde 

kullanılır.(…) Hamailler müselles şeklinde meşinden, tenekeden, gümüş ve altından 

yapıldıkları gibi dört köşe veya kalb biçiminde yapılanları da vardır. (…) Kalb 

biçiminde olanını nazardan korumak için, insanlara olduğu gibi, atlara takanlar da 

vardır.”230 “Hırz” da aynı şekilde kötülüklerden ve nazar değmesinden korunmak için 

kullanılan muska, nazar boncuğu, tılsım anlamındadır. 231 Ali İhsan Öbek de XIV-

XIX. yüzyıllar arasında yaşamış çeşitli divan şairlerinin şiirlerinden örnekler vererek 

heykelin “(bir tür) muska; sihir, büyü, tılsım” anlamlarında kullanıldığından söz 

eder.232 

İslâm memleketlerinde muska taşımanın halk arasında âdet olduğunu 

söyleyen B. Carra De Vaux “hamail” hakkında şu bilgileri veriyor: “Buna şimâlî 

Afrika’da óurz, şarkî Arabistan’da óamÀya yahut óÀfiô, èÿõa yahut maèÀõa, 

Türkiye’de nusòa (muska) yahut óamÀéil denilir. Bunlar ekseriyâ küçük bir kese, bir 

madalyon veya para kesesi içine konularak boyuna asılır veya kola takılır yahut 

sarığa bağlanır. Zenginler muskalıkları altın veya gümüşten yaptırırlar.[…]Genç 

bedevî kızlarının çok sevdikleri bir muskaları (óurz) vardır ki, 7 cm. boyunda, 4 veya 

5 cm. eninde, içinde dualar yazılı küçük bir kitaptır; bunu, altın veya gümüş bir kutu 

içine koyarak, bir broş gibi takarlar. Muskalarda yazılı olan dualar, işaretler veya 

resimlerin muhtelif menşe’leri olup, bunların tetkiki hayli güçtür. Bu hususlarda 

Allah’ın isimleri (al-asmÀé al-óusnÀé), melek isimleri, efsânevî şahısların isimleri, 

Kur’an sûreleri, nücûm işâretleri, remzî harfler, remil murabbâları, insan veya 

hayvan resimleri görülür.”233 

Züleyha’nın babası Mısır Azizi Kutayfer’e kızını alması için yazdığı 

mektupta Züleyha’nın ne kadar namuslu, iffetli, el değmemiş olduğunu anlatırken, 

                                                
229 Muèìn, C. 4, s. 5233. 
230 Pakalın, C. I, s. 716; KT, s. 558; Onay, s. 190. 
231 KT, s. 544; Devellioğlu, s. 363. 
232 Öbek, Ali İhsan, “ Bir Tür Muska Olarak Heykel Üzerine ” Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 
C.7, İstanbul, 2002, s. 163-184. 
233 De Vaux, B. Carra, “Hamâ’il”, İA, C. V, s. 172-173. 
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onun güzel bir genç kız olduğundan beri boynuna yalnızca heykel taktığını, başka el 

değmediğini söyler: 

Pìş-dest olalı melÀóate ol 
Heykeli ãaldı daòi boynına úol (Óamdì, YZ., s. 91) 

Züleyha Yusuf’u satın almak için dayesinin aracılık etmesini, Yusuf’a bu 

isteğini iletmesini ister. Bunun için çok kıymetli bir mücevheri olan heykelini 

dayesine bahşiş olarak verir. Bu heykel, inci ve diğer değerli taşlarla süslü olup, 

yirmi bin altın değerindedir: 

Cevherì heykelini ol miskìn 
Virdi pÀ-müzd dÀyesine hemìn 
 
Nice heykel dür ile gevher idi 
Kim bahÀsı yigirmi biñ zer idi (Óamdì, YZ., s. 104) 

Züleyha Yusuf’un aşkının elemleriyle yaşlanıp güzelliğini kaybettiğinde 

gençliğindeki gibi süslenmez olmuştur. Artık ne boynunda mücevherlerle süslü 

heykeli ne de yüzünde altın işlemeli peçesi vardır:  

Boynı boş heykel-i muraããaèdan 
Yüz açuú zer-nigÀr burúaèdan (Óamdì, YZ., s. 165) 

Aşağıdaki beyitte Şirin’in altın heykel taktığı ifade edilmektedir: 

BeyÀø-ı ãubódur ol sìne-i ter 
Fürÿà-ı mihr-i enver heykel-i zer (LÀmièì, FŞ., s. 289) 

Şirin Şeker’i bırakıp kendisine dönen Husrev’in karşısına çıktığında 

görenlerin aklını başından almak için kıymetli taşlarla süslenmiş bir hamayil 

takmıştır: 

Muraããaè èanber ile bir óamÀyil 
Daúındı kim úıla yüz èaúlı zÀyil (Faòrì, HŞ., s. 442) 

Şavur Husrev’e Şirin’in güzelliğini anlatırken, teninin beyazlığının Şems 

suresini ezberlemiş olmasından ve süs olarak içinde Nur duası yazılı bir muska 

takmasından kaynaklandığını söyler: 

äanasın sìm-i sÀde sìnesi var 
MuãaffÀ levóden Àyìnesi var 
 
Meger kim sÿre-i Şems ez-ber itmiş 
DuèÀ-yı Nÿr óırzın zìver itmiş  (Celìlì, HŞ, s. 128) 
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I. III. 2. 1. I. III. 2. 1. I. III. 2. 1. I. III. 2. 1. 8. Halka8. Halka8. Halka8. Halka    

Halka, “Ortası boş, daire şeklinde olan şey” demektir. İp, tel veya madenden 

yapılan ortası boş, daire şeklindeki nesnelere de halka denir.234Süs malzemesi olarak 

kullanılan halkaların parmağa takılanına “yüzük”, kulağa takılanına “küpe” ve burun 

kanadına takılanına “hızma” denilmektedir. 

Vücudun muhtelif bölgelerine takılarak kullanılmış olan halkalar Kemal 

Paşazade ve Lamiî’nin aşağıdaki beyitlerinde görüleceği üzere, kadınlar tarafından 

kaşa takılarak da kullanılmıştır. 

Kemal Paşazade Züleyha’nınYusuf’la buluşmadan önce süslenirken kaşlarına 

zırh (halka) takabilmek için saçlarını kıvrım kıvrım şekillendirdiğini söyler. Burada 

saç kıvrımı örme zırhın halkalarına benzetilmiştir. “Örme zırh, küçük demir halkaları 

birbirine geçirmek suretiyle bir kumaş gibi yapılmış olan ve içinde vücudun 

kolaylıkla hareket etmesine müsait olan zırh” 235 demektir. Bu ifadelerden, kadınların 

süs için kaşlarına halka taktıkları anlaşılmaktadır. 

Düzetmiş zülfi ucına girihler 
Ki ùaúa úaşı yayına zirihler  (KemÀl, YZ., s. 161) 

Aşağıdaki beyitten de Şirin’in Ferhad’ın yanına gitmek için süslenirken 

kaşlarına altın halka taktığı anlaşılmaktadır. Şair, kaşın şekil yönünden hilale, 

halkanın hâleye benzerliği dolayısıyla istiare sanatı yapmıştır: 

Ùaúup her bir hilÀle hÀle-i zer 
Semen şÀòında açdı lÀle-i ter  (LÀmièì, FŞ., s. 290) 

I. III. 2. 2. I. III. 2. 2. I. III. 2. 2. I. III. 2. 2. AKSESUARLARAKSESUARLARAKSESUARLARAKSESUARLAR    

I. III. 2. 2. 1.I. III. 2. 2. 1.I. III. 2. 2. 1.I. III. 2. 2. 1. TâcTâcTâcTâc    

Farsça bir kelime olan “tac”, hükümdarların başlarına giydikleri ve tahtla 

birlikte hükümdarlık alameti sayılan cevahirli başlığa denir. “İklil”, “efser” ve 

“dihim” kelimeleri de aynı anlamdadır. Gelinlerin başlarına koydukları çeşitli 

cevherlerle süslü başlığa da “tac” denilmektedir. 236 

                                                
234 KT, s. 557. 
235 Pakalın, C.III, s. 659. 
236 KT, s. 371, Pakalın, C. III, s. 371; Devellioğlu, s. 1012; Onay, s. 403. 
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Kaynaklarda gelinlerin kullandığı bir süs olarak da tanımlanan taç, Yusuf u 

Züleyha ve Husrev ü Şirin mesnevilerinden tespit edilen örneklerde görüleceği üzere 

hem gelin başlığı hem de kadınların herhangi bir münasebetle süslenirken başlarına 

taktıkları süslü bir aksesuar olarak kullanılmıştır. 

Hamdî ve Yahya’nın, eserlerinde Züleyha’nın güzelliğini tasvir ettikleri 

bölümlerden alınan aşağıdaki beyitlerde onun kullandığı süslü taç şöyle tasvir 

edilmektedir: 

èAcem’üñ tÀc idindi bÀcını ol 
İtdi Rÿm’uñ kemer òarÀcını ol (Óamdì, YZ., s. 75) 

Yoàidi zìnete hìç iótiyÀcı 
Muraããaè tÀc idi başında tÀcı 
 
Gümişden servdür yÀ şemè-i kÀfÿr 
Görinen tÀc-ı zer bir şuèle-i nÿr 
 
Dizilmiş tÀcına vÀfir cevÀhir 
Nücÿm ile nitekim çarò-ı dÀyir (YaóyÀ, YZ., s. 53) 

Züleyha’nın Yusuf’la gizlice buluştuğu sırada giydiği tacı Kemal Paşazade ve 

Yahya şöyle tasvir etmektedirler:  

Başına urdı bir tÀc-ı muãannaè 
Ser-À-ser dürr ü gevherle muraããaè (KemÀl, YZ., s. 161) 

Başında tÀc u tÀcında cevÀhir 
Felek farúında mÀnend-i zevÀhir 
 
äanasın oldı ol tÀc-ı şehÀne 
HümÀ-yı kÀküline ÀşiyÀne  
 
Yaraşdı tÀc-ı zerrìn-i ZelìòÀ 
Başında od yanar èışú ile gÿyÀ (YaóyÀ, YZ., s. 126) 

Züleyha’nın Yusuf’u kendilerine göstermek için evine davet ettiği Mısırlı 

kadınlar da cevherlerle süslü altın taç giymişlerdir: 

Muraããaè tÀc u zerrìn gÿşvÀre 
El ü ayaú ùolu òalòÀl u yÀre 
 
äanasın her biri bir şemè-i sìmìn 
Başında şuèlesidür tÀc-ı zerrìn (KemÀl, YZ., s. 188) 
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Züleyha Mısır azizi ile evlenirken gelin olduğunda başına taktığı tacı Ali, 

Hamdî ve Kemal Paşazade şöyle tasvir etmektedirler: 

Óarìr kiydi tÀc urundı taòta aàdı 
Köñli açılıp òÀùırı rÿşen oldı 
HemÀn-dem on törtünçi ùolunay ùoàdı 
Beñzi nÿrı köşki ruşen úılur imdi  (èAlì, KY., s. 287) 

Nÿra nÿr oldı reng-i isfìdÀc237 
SÀye ãaldı o nÿra zerrìn tÀc  (Óamdì, YZ., s. 171) 

Kemal Paşazade Züleyha’nın gelin tacının cevherî bir taç olduğunu 

belirtirken bunun Gürcülere özgü, gelincik (şakik) ve erguvan çiçekleri gibi kırmızı 

renkli bir taç olduğundan söz eder: 

Ururlar başına bir cevherì tÀc 
Ki ay u gün olur nÿrına muótÀc 
 
Urup başına tÀc-ı GürcüvÀnì 
Òacil eyler şaúìú ü ercüvÀnı238 (KemÀl, YZ., s.96) 

Züleyha evlenirken babasının ona çeyiz (cihaz) olarak verdiği cariyelerin de 

kırmızı taç giydikleri görülüyor: 

äanasın her biri bir serv-i sìmìn 
Başında lÀle gibi tÀc-ı laèlìn  (KemÀl, YZ., s. 85) 

Şirin Husrev’i görmek için Medayin’e giderken kırmızı renkli ve değerli 

taşlarla süslü bir taç giymiştir: 

Başında tÀc-ı laèlìni muraããaè 
Kemer pür-laèl ü naèleyni muraããaè  (RıêvÀn, HŞ. s. 285) 

Lamiî Şirin’in Ferhad’ı ilk kez görmeye giderken başına parlak bir taç 

giydiğinden söz ediyor: 

Yirinden ùurdı pes o mihr-i enver 
Úodı başına bir nÿrÀnì efser  (LÀmièì, FŞ., s. 289) 

    

    

                                                
237 Nÿra nÿr: Nÿr-À-nÿr M. 
238 şaúìk ü : şaúìú-i M. /ercüvÀnı: ercüvÀnì M. 
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I. III. 2. 2. I. III. 2. 2. I. III. 2. 2. I. III. 2. 2. 2. Kemer2. Kemer2. Kemer2. Kemer    

“Kemer” Farsça bir kelime olup, “Bir şerit şeklinde yapılan ve giyilen esvabı 

belden sıkıp tutmak için veya sadece süs olarak kullanılan ve bele yalnız bir defa 

dolanarak önden bir toka ile tutturulan şey”239 demektir. 

Eski toplum hayatında kadın ve erkek giyiminde çokça kullanılmış olan 

kemer türleri hakkında Reşat Ekrem şu bilgileri veriyor: “1. Yüksek tabakanın 

kullandığı ağır kumaşlardan yapılmış ve çeşitli mücevherlerle bezenmiş murassâ 

kemerler, 2. En kıymetli kumaşlardan yapılmış ve altın sırma ile işlenmiş kemerler, 

3. İnce kuyumculuk işi altın ve gümüş tellerle örülmüş altın ve gümüş kemerler, 4. 

Altın ve gümüş paftalardan (plaklardan) yapılmış kuyumculuk işi murassâ 

kemerler.”240 

Yusuf u Züleyha ve Husrev ü Şirin mesnevilerindeki kadın kahramanların 

giyim kuşamında da yukarıda sözü edilen değerli kumaşlardan yapılmış ve çeşitli 

mücevherlerle bezenmiş (murassa) kemerler en önemli aksesuarlardandır. 

Züleyha’nın kullandığı kemerin tasvir edildiği beyitler şöyledir: 

Úollarını güher úucardı hemÀn 
İnce bilin kemer úucardı hemÀn (Óamdì, YZ., s. 75) 

èAcem’üñ tÀc idindi bÀcını ol 
İtdi Rÿm’uñ kemer òarÀcını ol (Óamdì, YZ., s. 75) 

Züleyha gelin olurken altın işlemeli bir elbise (gelinlik) giyerken beline de 

Mısır’a özgü bir kemer takmıştır 

Geydi sìmìn tenine óulle-i zer 
Bend itdi miyÀna Mıãrì kemer (Óamdì, YZ., s. 171) 

Yahya Züleyha’nın belindeki kemeri servin etrafına dolanan akarsuya 

benzetir: 

Kemer-bendi ùolanmış ol miyÀnı 
Aúar ãu nitekim serv-i revÀnı  (YaóyÀ, YZ., s. 126) 

Züleyha Aziz’in ölümünden sonra iyice yoksullaşmıştır. Beline eskiden 

olduğu gibi kemer değil ip kuşak bağlamıştır: 

                                                
239 Koçu, s. 152. 
240 Koçu, s. 152. 
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İp úuşaú baàladı kemer yirine 
Cÿà-ı sengìn ùaúup güher yirine (Óamdì, YZ., s. 165) 

Şirin Husrev’i görmek için Medayin’e giderken padişahlara yakışır bir 

şekilde giyinmiştir. Bu sırada beline la’l taşları ile süslenmiş bir kemer takmıştır: 

Başında tÀc-ı laèlìni muraããaè 
Kemer pür-laèl ü naèleyni muraããaè  (RıêvÀn, HŞ. s. 285) 

Aşağıdaki beyitte de Şirin’in Ferhad’ı görmeye giderken beline cevherlerle 

süslü kemer taktığı ifade ediliyor: 

Úuşaàın itdi cevher silkine àarú 
Olınsun diyü ol cÀn riştesi farú (LÀmièì, FŞ., s. 289) 

Şirin ava çıkarken de kemer takmıştır. Bu kemer ise altınlarla süslüdür: 

äoúındı biline elmÀs òançer 
MiyÀnına kemer baàladı pür-zer (RıêvÀn, HŞ. s. 288)    

Aşağıdaki beyitlerde de Züleyha’nın cariyelerinin kullandığı kemerler tasvir 

edilmektedir. Bu beyitlerden cariyelerin de tıpkı Züleyha gibi değerli ve süslü 

kemerler kullandığı anlaşılmaktadır: 

Her biri bir perì-ãıfat dil-ber 
Altun üsküflü úur kemerlü úamer 
 
Her birinüñ libÀsı óulle-i óÿr 
Kemer ü tÀcı óasret-i faàfÿr 
[...] 
Kimi laèlìn-külÀh lÀle gibi 
Kimi zerrìn-kemer piyÀle gibi (Óamdì, YZ., s. 93) 

I. III. 2. 2. I. III. 2. 2. I. III. 2. 2. I. III. 2. 2. 3. Hançer3. Hançer3. Hançer3. Hançer    

“Hançer” Farsça bir kelime olup “Ucu sivri, iki tarafı keskin kamaya 

benzer bıçak”241 anlamındadır. 

“Tanzimattan önceki eski toplum hayatımızda hançer, erkek tuvaletinin, aynı 

zamanda merdlik nişanı olan en önemli süslerinden biriydi. Erkek çocuğun 

delikanlılık çağı, belindeki kuşağın kıvrımına sokulmuş bir hançer taşıması ile 

başlardı. Hançerin kını ve kabzası, memleketimizde yıllar boyunca en zengin 

                                                
241 KT, s. 589 
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kuyumculuk konularından biri olmuş, irili ufaklı zümrütler, yâkutlar, elmaslar, 

pırlantalar ile süslenmiş, yüksek kıymetlerine kıymet biçilmesi güç ve güzelliklerinin 

seyrine doyum olmaz hançerler Osmanlı padişahları tarafından vezirlere, serdarlara, 

yabancı hükümdarlara hediye olarak verilmiş, gönderilmiştir. Osmanlı padişahları 

kendileri de en muhteşem hançerleri taşımışlardır. Kadifeden, ipekten, altın sırma ve 

incilerle işlenmiş kıymetli kumaşlardan esvapların, kaftanların arasında murassa bir 

hançer kabzası, göz kamaştıran şahane tuvalete ayrı bir revnak vermiştir.”242  

Yukarıda verilen bilgilere göre erkeklerin kullandığı bir aksesuar olan hançer, 

Yusuf u Züleyha ve Husrev ü Şirin mesnevilerinden Yahya ve Rıdvan’ın eserlerinde 

kadın kahramanlar tarafından da kullanılmış bir aksesuar olarak karşımıza çıkar. 

Yahya Züleyha’nın vuslat ümidiyle Yusuf’la buluşacağı sırada süslenirken 

hançer takındığını ve iki yanına bakındığını söylemektedir: 

Meh-i nev gibi òançer ùaúınurdı 
İki yanına gÀhì baúınurdı  (YaóyÀ, YZ., s. 126) 

Rıdvan’ın aşağıdaki beytinde de Şirin’in ava çıkarken, beline elmas bir 

hançer taktığı ifade edilmektedir: 

äoúındı biline elmÀs òançer 
MiyÀnına kemer baàladı pür-zer (RıêvÀn, HŞ. s. 288)    

I. III. 2. 2. I. III. 2. 2. I. III. 2. 2. I. III. 2. 2. 4. Yün / Tuğ4. Yün / Tuğ4. Yün / Tuğ4. Yün / Tuğ    

“Yün (yüñ)”, tüy, kuş tüyü anlamındadır.243 Tuğ, sorguç, yün, tüy ve çelenk 

kelimeleri aynı anlamdadır. M. Zeki Pakalın’ın verdiği bilgiye göre “Sorguç, 

serpuşların (kavuk, başlık) ön taraflarına süs nev’inden takılan muhtelif şeyler 

hakkında kullanılır bir tabirdir. Beyaz veya siyah tüyden, balıkçıl tüyünden, kıymetli 

mücevherden olurdu. Tepeli kuşların tepelerine de sorguç denir. Çelenk de bu 

mânada kullanılır. Gelinlerin başlarına takılan süslere de bu ad verilir. Sorgucun lâle, 

çiçek, armut, yuvarlak, topuz gibi muhtelif şekilleri, altından olanları, firuze ve 

yakutla süslenenleri vardı. Padişahların kavuklarına takılanlar o türlü kıymetli 

maddelerden yapılırdı.[…] Sorguç, padişahlar tarafından hükümdarlara, hattâ 

                                                
242 Koçu, s. 127. 
243 Yeni Tarama Sözlüğü, Düzenleyen: Cem Dilçin, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1983, s. 
254. 
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kadınlara verilirdi.”244 Başa giyilen başlığın (börk, üsküf, sarık vb.) önündeki sorguç 

takmaya mahsus yere de “sorguçluk (tüylük)”245 veya “yünlük”246 adı verilir. 

Şirin, Husrev’i karşılayacağı bir gün onu büyülemek için en güzel giysilerini 

giymiş, en güzel takılarını takmıştır. Burada aksesuar olarak kullandığı tüy(yüñ)ler 

dikkat çekicidir: 

CevÀhir úısmını cümle ùaúındı 
Muraããaè yüñlerin daòı ãoúındı (RıêvÀn, HŞ., s. 439) 

Şirin ilk kez Bisütun’a Ferhad’ı görmeye gideceği zaman mükemmel bir 

şekilde süslenir. Başına parlak bir tac giyer ve bu taca bir de tuğ takar: 

Yirinden ùurdı pes ol mihr-i enver 
Úodı başına bir nÿrÀnì efser 
[…] 
äoúup üstine bir tÿà-ı mücevher 
ŞuèÀè-ı mihr úıldı èaks-i bì-fer (LÀmièì, FŞ., s. 289) 

I. II. II. II. III. 2. 2. II. 2. 2. II. 2. 2. II. 2. 2. 5. Çiçek5. Çiçek5. Çiçek5. Çiçek    

Eskiden çeşitli çiçekler sorguç olarak başlıklara takılabildiği gibi (bk. 

Yün/Tuğ) , kavukla sarık, sarıkla fes arasına da sokulmuştur.247 Reşat Ekrem Koçu 

Cumhuriyetin ilanından önceki dönemde Müslüman Türk kadınının “başa çiçek 

takma” âdeti ile ilgili şu bilgileri veriyor: “Bir kadın başında çiçek, ancak kendi 

evinde ve helâli olan kocasının karşısında süs olmuştu. Hatta öyle ki, eski Türk 

kadınları sabah tuvaletlerini, çiçek bulamasalar dahi, başlarındaki yemeninin bir 

kenarına bir yeşil yaprak iliştirerek tamamlamışlardır. Her sabah kocasının karşısına 

başında bir çiçek veya yeşil yaprakla çıkan kadın: ‘Sana karşı sevgim, aşkım dâimâ 

tâzedir!...’ demek istemiştir.”248 

Züleyha Yusuf’u üçüncü kez rüyasında görmüş ve kim olduğunu öğrenmiştir. 

Bu nedenle uykudan çok mutlu bir şekilde uyanmıştır. Bu mutlulukla süslenerek 

perişan hâlini düzeltir. Aşağıdaki beyitte Züleyha’nın bu süslenme sırasında başına 

güzel çiçekler taktığı söylenmektedir: 

NihÀl-i bÀà-ı cennet gibi gÿyÀ 
äoúunmış başına ezhÀr-ı zìbÀ  (YaóyÀ, YZ., s. 69) 

                                                
244 Pakalın, C. III, s. 257-258. 
245 Pakalın, C. III, s. 258. 
246 Koçu, s. 247. 
247 Onay, s. 362. 
248 Koçu, s. 28. 
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II. BÖLÜMII. BÖLÜMII. BÖLÜMII. BÖLÜM    

KADINLARIN PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİKADINLARIN PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİKADINLARIN PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİKADINLARIN PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ    

II. I. II. I. II. I. II. I.  YUSUF U ZÜLEYHA MESNEVİLERİNDEKİ KADINLARIN  YUSUF U ZÜLEYHA MESNEVİLERİNDEKİ KADINLARIN  YUSUF U ZÜLEYHA MESNEVİLERİNDEKİ KADINLARIN  YUSUF U ZÜLEYHA MESNEVİLERİNDEKİ KADINLARIN 

PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİPSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİPSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİPSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ    

II. I. 1.II. I. 1.II. I. 1.II. I. 1. ZÜLEYHA’NIN PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ ZÜLEYHA’NIN PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ ZÜLEYHA’NIN PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ ZÜLEYHA’NIN PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ    

II. I. 1. 1. II. I. 1. 1. II. I. 1. 1. II. I. 1. 1. GENEL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİGENEL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİGENEL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİGENEL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ    

Yusuf u Züleyha mesnevilerinde Züleyha’nın kişilik özelliklerine ilişkin 

olarak kimi zaman doğrudan şair tarafından, kimi zaman Züleyha’nın kendi 

ağzından, kimi zaman da hikâyedeki diğer kahramanların ağzından bazı bilgiler 

verilmiştir. Bu bilgiler şüphesiz bütünüyle Züleyha’nın kişilik yapısını ortaya koyan 

bilgiler değildir. Uzun ve mübalağalı fizikî tasvirler arasında değinilmiş olanların 

yanı sıra kimi olay ya da durumlar sırasında yeri geldiğinde değinilmiş olan 

özelliklerdir. Buna göre Züleyha Yusuf’a âşık oluncaya kadar aşkı hiç tatmamış, 

gönlü aşktan uzak, iffetine son derece düşkün, hayattan zevk alarak yaşamayı seven, 

nazlı, tatlı dilli ve pek çok konuda hüner sahibi biri olarak karşımıza çıkar. Bunlar 

dışında onun sevecen, muhteris, kuruntulu, kıskanç, karamsar, öfkeli, baştan çıkarıcı, 

fitneci, hilekâr, yalancı, inatçı, melankolik, sabırlı vb. özellikleri genellikle aşk 

psikolojisi içinde sergilediği özellikler olduğundan burada değinilmemiştir. “Aşk 

Psikolojisi” başlığı altındaki ilgili bölümlerde Züleyha’nın bu özelliklerinin 

yansımasını görmek mümkündür. 

II. I. 1. 1. 1.II. I. 1. 1. 1.II. I. 1. 1. 1.II. I. 1. 1. 1. Sade Sade Sade Sade----dillilik /dillilik /dillilik /dillilik /    Aşkı TanımamaAşkı TanımamaAşkı TanımamaAşkı Tanımama    

Züleyha rüyasında muhayyel bir sevgiliyi görüp ona âşık olmadan önce son 

derece sakin bir hayat sürmektedir. O güzel bir genç kız olarak yaşantısını kimi 

zaman ev içinde, kimi zaman ona arkadaşlık eden cariyelerle sohbet, eğlence ve 

gezintilerle sürdürür. Gönlünde aşka ve sevgiliye dair hiçbir duygu oluşmamıştır. Bu 

nedenle aşk derdi nedir bilmez: 

Úalbi naúş-ı nigÀrdan sÀde 
CÀnı cÀnÀn àamından ÀzÀde  (Óamdì, YZ., s. 76) 
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Maóabbetden vücÿdı levói sÀde 
Daòı meyl itmemiş õevú-i murÀda 
 
Dili Àyìnesi ãÀfì vü èÀrì 
Daòı naúş olmamış taãvìr-i yÀri 
 
EóibbÀ semtine úılmaz neôÀre 
Gözi şeh-bÀzı meyl itmez şikÀra 
 
CemÀli bedri bulmamış kemÀli 
Maóabbet gevherinden gÿşı òÀlì (YaóyÀ, YZ., s. 53-54) 

Züleyha sadece rüyada gördüğü ve kim olduğunu bile bilmeden âşık olduğu 

sevgilinin hayaliyle konuşurken, bu aşka düşmeden önce ne kadar rahat, huzurlu, aşk 

derdinden habersiz biri olduğunu şöyle dile getirir: 

Bir gül idüm açılmadın òandÀn 
Serv-i ÀzÀd idüm çemende revÀn 
 
Ne ayaàuma òÀr degmiş idi 
Ne tenüme àubÀr degmiş idi 
[…] 
Sìnemi mihrüñ itdi ãad-pÀre 
Döşegüm òÀr yaãduàum òÀre  (Óamdì, YZ., s. 79) 

Daha önce aşkı tatmamış olan Züleyha bunun nasıl bir dert olduğunu aşka 

düştükten sonra öğrenir: 

Zelìòa olmış idi èaşú esìri 
Yoà idi èaşú içinde dest-gìri 
 
Nedür bilmezdi daòı èaşú derdin 
Bu yoluñ çekmemişdi germ ü serdin 
 
Büyümişdi delim ièzÀz içinde 
Ulalmışıdı èizz ü nÀz içinde 
 
Bu kez bu derde kim cÀnı boyandı 
äanasın uyòudayıdı    uyandı 
 
Bu kez bildi ki dünyÀ úaç bucaúdur 
Ùoúınan yire geh baş geh ayaúdur  (KemÀl, YZ., s. 59) 

II. I. 1. 1. II. I. 1. 1. II. I. 1. 1. II. I. 1. 1. 2. İffetlilik2. İffetlilik2. İffetlilik2. İffetlilik    

Züleyha’nın en önemli özelliklerinden biri iffetine düşkünlüğüdür. O, eline 

erkek eli değmediği gibi erkeklerin yanına bile yaklaşamadığı, yüzünü aynadan 
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başka kimsenin görmediği, tenine giysilerinden başka bir şeyin dokunmadığı bakire 

bir kızdır.  

Kemal Paşazade onun bu özelliğini şöyle anlatır: 

Egerçi nÀzenìndi berg-i gülden 
Velìkin serv gibi pÀk-dÀmen 
 
Yüzine kimse olmazdı muúÀbil 
Meger Àyìne k’oldı Àhenìn-dil 
 
Úaşından ùutmamış kimse miåÀli 
Meger Àyìnede èaks-i cemÀli 
 
Degürmemiş kimesne leb lebine 
Yoúanmamış daòı el àabàabına 
 
äalınmamış yanınca bende vü şÀh 
Meger kim sÀyesi ol daòı geh gÀh 
 
ÒaùÀ didüm bu sözi ben ol aya 
Güneş görmezdi yüzin úanda sÀye 
 
Ùoúınmamışdı sìnesine sìne 
Meger kim sìnesi pìrÀhenine 
 
Yiñi öpmiş idi ancaú elini 
Kemer úuçmış hemìn ince bilini 
 
Kimesne ãalmamışdur boynına úol 
Meger ol zülf-i èanber-bÀr u meftÿl 
 
Bilegin ùutmamış illÀ sivÀrı 
BinÀgÿşın nitekim gÿşvÀrı 
 
äaçından kimse virmemiş nişÀne 
Meger bÀd-ı ãabÀ yÀ dest-i şÀne 
 
Kimesne girmemiş kÿyına bì-bÀk 
Meger bÀd-ı ãabÀ zì düzd-i çÀlÀk 
 
Dirilmemişdi dÀne òırmeninden 
Üzülmemişdi bir gül gülşeninden 
 
Muúaffel mühriyile daòı dürci 
Daòı evc-i felekden yüce burcı (KemÀl, YZ., s. 48) 



 171 

Züleyha kendisiyle evlenmek isteyen yedi iklim padişahlarının bu isteklerini 

geri çevirmiştir. O rüyasında görüp âşık olduğu Mısır azizinin ─ aslında bu kişi 

Yusuf olup Züleyha’ya rüyasında kendisinin Mısır azizi olduğunu söylemiştir ─ 

yolunu beklemektedir. Babası onun ümitsiz bekleyişine çare bulmak için Aziz’e 

kızıyla evlenmesi için mektup yazar. Bu mektupta babasının Züleyha’nın iffetine 

düşkünlüğüne dair söylediği sözler önemlidir.  

Hamdî’nin eserinde, babasının Züleyha’nın ne kadar iffetli bir kız olduğunu 

anlatan sözleri şöyledir: 

Úoúmadı sünbülin meger èanber 
Öpmedi leblerin meger sÀàar 
 
Pìş-dest olalı melÀóate ol 
Heykeli ãaldı daòi boynına úol 
 
Serv olalı cemÀli bÀàına 
DÀmen irdi meger ayaàına 
 
Setr ider óüsni àoncasın gülden 
Gül yaşınmadı diyü bülbülden 
 
äaúlanur servi çeşm-i nergesden 
äaúlamaz diyü çeşmi herkesden 
 
Hem-demi bir èafìfe dÀyesidür 
Gicede şemè günde sÀyesidür 
 
Böyle mestÿreyiken ol àonce 
Ùoldı ÀfÀúa şöhreti günce  (Óamdì, YZ., s. 91) 

Kemal Paşazade’de ise şöyledir:  

SarÀy-ı èiãmet içre bir úızum var 
Size cüft olmaàa gördüm sezÀvÀr 
 
Meh-i tÀbende-i burc-ı şerefdür 
äafÀda ãanasın dürr-i ãadefdür 
 
Úuãÿr-ı Àb u gilden gül yüzi dÿr249 
Güneş tek perde-i nÿr içre mestÿr 
 
ÓicÀb olmasa zülfinüñ seóÀbı 
Yaúardı ÀftÀbı óüsni tÀbı 

                                                
249 Úuãÿr-ı: Úuãÿrı M. 
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Naôìrin çeşm-i aóvel görmiş ancaú 
Yüzine Àyìne yüz urmış ancaú 
 
Úamer irmiş degüldür pÀyesine 
Güneş düşmiş degüldür sÀyesine 
 
äuya èarø itmez ol meh kendüzini 
Ki èaks-i çeşm görmeye yüzini 
 
Yüzin göre diyü çeşm-i sitÀre 
Giceyle olımaz mÀha neôÀre 
[…] 
Alımaz kimse zülfinden nişÀne 
Meger bÀd-ı ãabÀ yÀ dest-i şÀne 
[…] 
Ayaàına kimesne úomadı baş 
Meger gìsÿ-yı èanber-pÀş-ı úallÀş 
 
Açılmamış dehÀnı àonca-i ter 
İçilmemiş ùudaàı ùolu sÀàar  (KemÀl, YZ., s. 82-83) 

Yahya’nın eserinde Züleyha’nın babası Aziz’e kızını alması için mektup 

yazmaz. Aziz Züleyha’nın kendisini isteyenleri kabul etmediğini öğrenince, babasına 

Züleyha’yı istediğini bildiren bir mektup yazar. Bu mektuba kızını Aziz’e verdiğini 

bildiren bir cevapla karşılık veren babası, Züleyha’yı överken onun ne kadar iffetli 

bir kız olduğunu şu sözlerle ifade eder: 

CihÀnda Úaèbeveş mestÿredür bu 
TevÀøuè ehlidür mÀnend-i ebrÿ 
 
Ùaúılmasun diyü yanına sÀye 
Çıúup görinmez ol gün ile aya 
 
Yüzini göremez anuñ melek de 
Meger kim göre miréÀt-i felekde 
 
Degül bÀb-ı cemÀli òalúa meftÿó 
NihÀn-ender-nihÀndur nitekim rÿó 
 
PerìşÀn-óÀlidür sünbüller anuñ 
Úulaúdan èÀşıúıdur güller anuñ (YaóyÀ, YZ., s. 72) 

Hamdî, Kemal Paşazade ve Yahya’nın eserlerinde yer alan, babasının 

Züleyha’nın iffetine düşkünlüğünü öven sözlerinde dikkati çeken husus, iffetli bir 

kadının gözlerden uzak bir yaşam sürdüğüdür. 
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II. I. 1. 1. II. I. 1. 1. II. I. 1. 1. II. I. 1. 1. 3. Rind3. Rind3. Rind3. Rind----meşreplikmeşreplikmeşreplikmeşreplik    

Züleyha’nın yaşam tarzı hakkında Kemal Paşazade’nin aşağıdaki beyitlerinde 

verdiği bilgiler, onun rind-meşrep bir kişiliğe sahip olduğunu gösteriyor. O, zamanın 

geçiciliğini bildiği için eline geçen her fırsatta hayattan tat alarak yaşamayı seven 

biridir. Dünya dertlerinden uzak, dört mevsimi zevk ve eğlence ile geçirir. 

äafÀyile sürerdi èÀlemini 
Yimezdi õerrece èÀlem àamını 
 
Bilüp èömr-i èazìzüñ úıymetini 
Alurdı bir demüñ biñ leõõetini 
 
Bile yanınca ol zìbÀ güzeller 
Ne görmiş gözler ü ne degmiş eller 
[…] 
Bularuñla sürüp õevú u ãafÀyı 
Geçerdi èìş içinde úış u yayı 
[…] 
Yayın yaylaú úışın úışlaú içinde 
Gehì gülzÀr u gÀhì ùÀú içinde 
 
Geçürür dört faãlı èişret ile 
Úamu óükmin virürdi óikmet ile 
 
Hemìşe èişret ü èìş idi işi 
Geçerdi ãoóbet ile yaz u úışı 
 
Yıluñ on iki ayın gice gündüz 
Sürerdi èişret ü õevú ile düpdüz 
 
Bilürdi kim zamÀne bì-vefÀdur 
Felek bì-mihr ü devrÀn pür-cefÀdur 
 
Olurdı furãat el virdükce dil-şÀd 
Alurdı gerdiş-i bì-dÀddan dad (KemÀl, YZ., s. 49-50) 

II. I. 1. 1. II. I. 1. 1. II. I. 1. 1. II. I. 1. 1. 4. Nazeninlik4. Nazeninlik4. Nazeninlik4. Nazeninlik    

Züleyha’nın kişiliğini yansıtan özelliklerden biri de onun son derece nazlı, 

nazik bir yapıya sahip olmasıdır. O bir hükümdar kızıdır. Sarayda bolluk içinde, her 

isteği yerine getirilerek ve özenle büyütülmüş bir kızdır. Bu nedenle kırılgan, ince, 

nazlı bir kişiliğe sahiptir. 
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Kemal Paşazade Züleyha’nın büyük bir özenle, nazlı bir kız olarak 

büyütüldüğünü şöyle ifade ediyor: 

Büyümişdi delim ièzÀz içinde 
Ulalmışıdı èizz ü nÀz içinde  (KemÀl, YZ., s. 59) 

Aşağıdaki beyitlerde de onun ne kadar nazik, çabuk incinen biri olduğu ifade 

edilmektedir. Gül yaprağından daha nazik olan Züleyha’nın, yerde nakışlı ipek döşeli 

olsa ipeğin çözgü (dokumada atkı denilen enine iplerin geçirildiği uzunlamasına 

ipler, arşak)lerinin ayağına batacağı söylenerek inceliğinin derecesi 

vurgulanmaktadır: 

Egerçi nÀzenìndi berg-i gülden 
Velìkin serv gibi pÀk-dÀmen 
[…] 
Döşendügi óarìr olsa münaúúaş 
Ayaàına batardı tÀr-ı mifreş  (KemÀl, YZ., s. 48) 

Kemal Paşazade aşağıdaki beyitlerde de Züleyha’nın nazikliğini hüsn-i ta’lil 

sanatıyla anlatır. Züleyha gelin olduğunda rüzgârın etkisiyle titreyen duvağın, 

Züleyha’nın taze bir gül yaprağından daha nazik olduğunu bildiğinden onu rüzgardan 

korumak için tir tir titrediğini söyleyerek doğal bir olayı güzel ve hayalî bir nedene 

bağlar. 

Úaçan bÀd-ı ãabÀ yanından uàrar 
Ùuvaà üstinde yapraú gibi ditrer 
 
Bilür nÀzüklügin gül-berg-i terden 
äaúınur àoncayı bÀd-ı seóerden  (KemÀl, YZ., s. 94) 

Yahya Züleyha’nın giydiği gömleğin üstündeki gül yaprağı desenlerinin bile 

tenine değdiğinde onu inciteceğini belirterek ne kadar nazik biri olduğunu anlatır:  

Ùoúınsa nÀ-gehÀn pìrÀhenine 
Batardı berg-i gül nÀzük tenine  (YaóyÀ, YZ., s. 52) 

Aşağıdaki beyitte de Züleyha’nın baştan ayağa tavrının naz ve işve olduğunu 

belirtir: 

İrem bÀàında laèli tÀze mìve 
Teni başdan ayaàa nÀz u şìve  (YaóyÀ, YZ., s. 52) 
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II. I. 1. 1. II. I. 1. 1. II. I. 1. 1. II. I. 1. 1. 5. Tatlı Dillilik5. Tatlı Dillilik5. Tatlı Dillilik5. Tatlı Dillilik    

Kemal Paşazade ve Sûlî Fakîh’in aşağıdaki beyitlerinde Züleyha’nın güzel 

ahlakı yanında tatlı dilli biri olduğu, konuştuğunda sözleriyle cana can kattığı, 

ölümlü hastaya can bağışladığı ifade edilmektedir: 

Bu óüsn-i òulú ile şìrìn zebÀnı 
Söze gelse iderdi cÀn-feşÀnì 
 
Söze başlasa cÀna cÀn baàışlar 
Ölümlü òasteye dermÀn baàışlar 
 
Şeker leblerden itdükce òiùÀbı 
Virürdi òaste-cÀnlara cevÀbı  (KemÀl, YZ., s. 48-49) 

ZelòÀ òÀtÿnıdı ol úızuñ adı250 
Söyleye şekker virür idi dadı  (äÿlì Faúìh, YZ., s. 152) 

II. I. 1. 1. II. I. 1. 1. II. I. 1. 1. II. I. 1. 1. 6. Hünerlilik6. Hünerlilik6. Hünerlilik6. Hünerlilik    

Züleyha her hünerde mükemmeliğe erişmiştir. Hatta pek çok hünerde de eşi 

yoktur. 

KemÀle irmiş idi her hünerde 
Naôìri yoà idi ekåer hünerde  (KemÀl, YZ., s. 49) 

Bu denli hünerli bir kadın olan Züleyha, Yusuf’u satın alıp sarayına 

getirdikten sonra ona âdeta kul köle olur. Hizmette kusur etmez. Bir annenin 

çocuğuna gösterdiği özeni gösterir. Yusuf’un yiyeceği yemekleri bile kendi elleriyle 

hazırlar. Öyle yemekler yapar ki bu yemeklerin adını Züleyha’dan başka kimse 

bilmez: 

Yimegin rÿz u şeb tertìb iderdi 
Eliyle kendüzi terkìb iderdi 
 
MüheyyÀ eyler idi istemedin 
Şu yimekler ki bilmez kimse adın 
 
Yidürüp tÀze vü ter úuş etini 
İçürüp úand u şekker şerbetini 
 
Úılurdı óÀøır ol serv-i semen-ten 
Şeker senbÿseler şìrìn lebinden 
 

                                                
250 úızuñ adı: úızıdı M. 
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Alur óalvÀ bişürdükc’ol gül-endÀm 
DehÀn u àamzesinden úand u bÀdÀm  (KemÀl, YZ., s. 126) 

II. I. 1. 1. II. I. 1. 1. II. I. 1. 1. II. I. 1. 1. 7. Alçak Gönüllülük7. Alçak Gönüllülük7. Alçak Gönüllülük7. Alçak Gönüllülük    

Züleyha’nın babası kızını kendisinden isteyen Mısır azizinin mektubuna 

yazdığı cevap mektubunda kızını överken onun alçak gönüllülüğünden şöyle söz 

eder: 

CihÀnda Úaèbeveş mestÿredür bu 
TevÀøuè ehlidür mÀnend-i ebrÿ (YaóyÀ, YZ., s. 72) 

II. I. 1. 2.II. I. 1. 2.II. I. 1. 2.II. I. 1. 2. AŞK PSİKOLOJİSİ AŞK PSİKOLOJİSİ AŞK PSİKOLOJİSİ AŞK PSİKOLOJİSİ    

II. I. 1. 2. 1. II. I. 1. 2. 1. II. I. 1. 2. 1. II. I. 1. 2. 1. AŞKIN BAŞLAŞKIN BAŞLAŞKIN BAŞLAŞKIN BAŞLANGICIANGICIANGICIANGICI    

Teze konu edilen Yusuf u Züleyha mesnevilerinin hepsinde hikâyenin asıl 

kahramanları olan Yusuf ile Züleyha arasındaki aşk macerası, Züleyha’nın Yusuf’u 

rüyasında görüp onun eşsiz güzelliğine âşık olmasıyla tek taraflı olarak başlar. 

Yusuf u Züleyha mesnevilerinde Züleyha’nın güzel Yusuf’u rüyasında görür 

görmez âşık olması ve diğer kadın kahramanların (kocakarı, Bâzıga, Mısırlı kadınlar) 

Yusuf’un güzelliği karşısında hayrete düşüp âşık olmaları; öte yandan güzelliğinin 

namı her tarafa yayılmış olan Züleyha’yı pek çok ülke padişahının sadece onun 

güzelliğinin övgüsünü duyup evlenmek istemelerine bakıldığında, insan güzelliğinin 

aşkın başlangıcında son derece önemli olduğu görülmektedir. Husrev ü Şirin 

mesnevilerinde de durum aynıdır. Aşkın çoğu kez dış güzelliğe bağlanmasının 

nedeni hakkında İbn Hazm şunları söylüyor: “Hemen hemen hiç değişmeksizin çoğu 

kez aşkın dış güzelliğe bağlanmasını sağlayan neden, ruhun kendisinin güzel 

olmasıdır. Bu nedenle ruh güzel olan her şeye hemen tutulur; güzel ve hoş motiflere 

karşı bir eğilim gösterir. Güzel bir şey gördüğünde hemencecik ona bağlanır; biçimin 

ötesinde kendisiyle uyuşan bir çizgi ayrımsarsa, işte o zaman birleşme meydana 

gelir. Gerçek aşk da budur zaten. Şayet görünenin ötesinde kendisiyle uyuşabilen en 

ufak bir nitelik göremezse sevgisi bu dış biçimden daha ileriye gidemez. Sadece 

bedensel bir arzu olarak kalır. Gerçekte dış biçimler ruhların birbirlerinden ayrılmış 

parçaları üzerine etkin bir çekim gücüne sahiptir.”251 

                                                
251 İbn Hazm, Güvercin Gerdanlığı, Çeviren: Mahmut Kanık, İnsan Yayınları, İstanbul, 2003, s. 36. 
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Yusuf kıssasının asıl kaynağı olan Tevrat ve Kur’an’da Züleyha’nın Yusuf’a 

âşık olması, mesnevilerde olduğu gibi rüyada değil, Yusuf’un Mısır azizi tarafından 

satın alınmasından sonra başlar. Züleyha o sırada Mısır azizinin karısıdır. Köle 

olarak satın alınan güzel Yusuf, Aziz’in evinin hizmetini görmektedir. Züleyha 

Yusuf’a bu sırada âşık olmuştur. Zaten gerek Tevrat’ta gerekse Kur’ân’da Yusuf’un 

Mısır azizine satılmasına kadar Züleyha’dan söz edilmez. 252  

Türk edebiyatında yazılmış Yusuf u Züleyha mesnevilerinin çoğunda Züleyha 

Yusuf’u farklı zamanlardaki üç ayrı rüyada görür. Züleyha’nın rüya sayısı aşağıdaki 

örneklerde görüleceği üzere bazı mesnevilerde bir, bazılarında iki, bazılarında da 

dört olarak değişmektedir. 

Rüyada âşık olma motifi ilk olarak XV. yüzyılda yaşamış İran’ın büyük şairi 

Abdurrahman Câmî (817/1414)’nin yazdığı Farsça Yusuf u Züleyha mesnevisinde 

görülür. Bu eserde de Züleyha Yusuf’u rüyasında üç kez görür.253 

Türk şairlerinin çoğu Câmî’nin eserinden etkilenmişlerdir. Ancak Câmî’den 

önce yazanlar, tefsirlerden ve kısas-ı enbiyalardan da yararlanmışlardır. Kur’an’da 

“ahsenü’l-kasas (kıssaların en güzeli)” olarak nitelendirilen bu hikâye, İslam 

kültürünün hâkim olduğu toplumlarda Tevrat’tan Kur’ân’a geçtikten ve müfessirler 

tarafından bazı ilaveler yapıldıktan sonra bir çok İran ve Türk şairi tarafından 

manzum hikâye konusu olarak ele alınmış ve Yusuf u Züleyha ya da Kıssa-i Yusuf 

adı altında mesneviler yazılmıştır.254 Hikâyenin bir peygamberin hayatını anlatması 

dolayısıyla esas olarak bir değişiklik yapılmasına imkân olmadığı için bu konuyu ele 

alan şairler eserlerinde hikâyenin Kur’ân’daki şekline bağlı kalmakla birlikte 

tefsirlerdeki ve kısas-ı enbiyalardaki rivayetlerden de faydalanmışlardır. Aynı 

zamanda her şair kendi duyuş ve görüşlerini de eserine yansıtmıştır. Mesnevilerdeki 

bazı olay ya da durumların ayrıntılarındaki farklılıkların kaynağı budur. Dolayısıyla 

Züleyha’nın Yusuf’a rüyada âşık olması motifi de hikâyenin aslına sonradan ilave 
                                                
252 Tevrat (Tekvin) 39/7 ; Kur’ân-ı Kerim 12/23. Ayrıca Tevrat’ta ve Kur’ân-ı Kerim’deYusuf Kıssası 
hakkında bk. Tahbaszâde (Hayyampur), Abdürresul, Türk ve İran Edebiyatlarında Yusuf ve Züleyha 
Mesnevisi, Doktora Tezi, T. 209, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 1945, s. 1-8; Settârî, Celâl, 
Züleyha’nın Aşk Derdi, Çeviren: Mehmet Kanar, İnsan Yayınları, İstanbul, 1998, s. 19-29, 47-51; 
Furat, Ahmet Suphi, “Yûsuf”, İA., C. 13, s. 441-442; Óamza, YZ., s. 207-208. 
253 Tahbaszâde (Hayyampur), Abdürresul, Türk ve İran Edebiyatlarında Yusuf ve Züleyha Mesnevisi, 
Doktora Tezi, T. 209, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 1945, s. 62. 
254 Tahbaszâde (Hayyampur), Abdürresul, Türk ve İran Edebiyatlarında Yusuf ve Züleyha Mesnevisi, 
Doktora Tezi, T. 209, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 1945, s. 1. 
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edilmiş bir motiftir. P. Naili Boratav masallarda ve halk hikâyelerinde de görülen 

genç kızla genç erkeğin birbirlerine rüyada âşık olmaları motifinin Hindistan, İran ve 

Yunanistan’da rastlanan çok eski bir motif olduğunu belirtir.255 

Âşık tarzı şiir geleneğinde âşıkların sade kişilikten sanatçı kişiliğe geçişinde 

önemli bir işlevi olan rüya motifi256, Yusuf u Züleyha mesnevilerinde de Züleyha’nın 

yaşamında önemli bir aşamadır. Züleyha’nın yaşam seyri Yusuf’u görüp âşık olduğu 

rüyadan sonra bütünüyle değişmiştir. Gerçek yaşamda namus kaygısıyla erkeklerden 

uzak bir yaşam süren Züleyha’nın, hayatın içinden bir erkeği görüp âşık olması 

mümkün olmadığından, rüyasında gördüğü ve kim olduğunu bilmediği bir gence âşık 

olmasını, insanî bir duygu olan aşk duygusunun tatmini açısından doğal bir sonuç 

olarak değerlendirmek gerekir. Çünkü “Freud’a göre insanın şuuraltı bastırılmış 

içgüdülerinin ve kavuşulmamış isteklerinin biriktiği bir kavramdır. Uyku hâli şuuru 

ortadan kaldırdığı için şuuraltında yaşayan istek ve duygular rüya biçiminde ortaya 

çıkmaktadır.”257  

Kur’ân’da da rüyanın önemli bir yeri vardır. Kur’ân’da “Rüyadan 

bahsedilirken kullanılan rüya ve ahlâm kelimeleri birbirinden farklıdır. Bunlar benzer 

hadiseler olmakla beraber rüya mücerred ve subjektif bir hadise değildir. Rüyanın 

arkasında ulaşılacak hakiki bir mana gizlidir. Hulüm ise gerçekte hiçbir manası 

olmayan boş bir vehim ve hayalden ibarettir. Bu sebeple tabir ve tevili olmayan bir 

ihtilâm gibi sırf nefsî bir hadise veya şeytanî bir yalan hulüm olmaktan ileriye 

gidemez. Lisan-ı hakikatte rüya sadık olanın, ahlâm kazip olanın ismidir. Bunların 

ikisi de uyku hâlinde hayal şeklinde ortaya çıktıklarından zaman zaman 

karıştırılmaktadır. Ekseriyetle rüyalar ferdin nefsindeki gizli şuur hususiyetlerine 

göre söyleyen bir muamma, bir lugaz, bir bilmece gibi garip bir temsildir ve 

ledünnîdir. Bazı rüyalar aynen gerçekleşir, bazı rüyaların tabiri de beraber görülür, 

bazı rüyalar, gören kişinin vicdanında tabir olunamamakla beraber sadık bir rüya 

olduklarına dair bir kanaat uyanır.”258 

İnsanların her devirde, her medeniyette ve her dinde rüyalara ayrı ve 

müstesna bir yer verdiklerini belirten Umay Günay, “Teferruat bir yana bırakıldığı 
                                                
255 Boratav, Pertev Naili, Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği, Adam Yayınları, İstanbul, 1988, s. 40. 
256 Günay (a), s. 97. 
257 Günay (a), s. 86. 
258 Günay (b), s. 82. 
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zaman en eski rüya teorilerinden günümüzde kabul edilenler arasında prensip olarak 

müştereklik görülmektedir. Bugün, ferdî-şuuraltı veya ferdî-şuuraltı-kollektif şuuraltı 

kavramlarıyla açıklanmaya çalışılan ve mânidar veya kehanetli rüyalar diye tavsif 

edilen rüyalar eski devirlerde ve dinlerin içinde Tanrı’nın buyruğu veya Tanrı’dan 

gelen işareti temsil eden, gelecekten haber veren rüyalar şeklinde 

değerlendirilmişlerdir.” demektedir.259 

Putperest bir kadın olan Züleyha’nın, gördüğü bu rüyayı Tanrısal bir buyruk 

ya da gelecekten haber veren bir rüya olarak değerlendirdiğine dair bir bilgi yoktur. 

O çevresindekilerin boş hayal, büyü, peri ve dev işi olduğuna inandıkları bu durumun 

gerçekliğine inanmış, bu inançla hayatının akışını değiştirmiştir. Aşk duygusunun 

onun psikolojisi üzerindeki etkisi rüya ile gerçek arasındaki farkı düşünmesine izin 

vermemiştir. Ancak rüyada Yusuf’un ona aşkında sadık olduğu takdirde vuslatı 

vadetmesi, rüyanın İlahî bir mesaj içerdiğini gösteriyor. Nitekim Züleyha hikâyenin 

kurgusu içinde rüyada gördüğü suretin Yusuf’a ait olduğunu Yusuf’la gerçek 

yaşamda karşılaştığında anlar ve Müslüman olduktan sonra Yusuf’la evlenerek 

vuslata erer. Hem putlarının yerine Allah’ı koyarak Müslüman olan hem de Yusuf’a 

duyduğu aşkta sadakat sembolü olan Züleyha Allah tarafından vuslatla 

ödüllendirilmiştir. Böylece gördüğü rüyanın mesajı gerçek olmuştur. 

“İnsanlık tarihi boyunca bütün dünyada pek çok bilinmeyenin anahtarı, 

insanın ve geleceğinin habercisi olarak zaman zaman korkulan, zaman zaman 

hayranlık duyulan rüyalar edebî eserlerin pek çoğuna konu olmuş ve bu eserlerde 

farklı akisler yaratmıştır.”260 Tevrat’ta ve Kur’ân’da yer almayan Züleyha’nın rüyada 

âşık olması motifi, İslam kültürü içinde eser veren şairlerin, rüyanın bu kültürdeki 

öneminden etkilenerek eserlerine aksettirdiklerini düşünmek gerekir. 

Türk edebiyatında yazılmış olan ve teze konu edilen mesnevilerde 

Züleyha’nın gördüğü rüyalarda nasıl âşık olduğu ve neler yaşadığı büyük ölçüde 

benzerlik göstermekle birlikte bazı şairler yaşananları yukarıda da değinildiği gibi 

farklı sayıdaki rüyalar içinde ifade etmişlerdir. 

                                                
259 Günay (b), s. 88. 
260 Günay (b), s. 88. 
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Züleyha’nın üç kez rüya gördüğünden söz eden şairlerden Hamdî ve Kemal 

Paşazade eserlerinde bu rüyalarda onun neler yaşadığını şöyle ifade etmişlerdir: 

I. Rüya 

Züleyha bir gece otururken uykusu gelir ve uykuya dalar. Rüyasında son 

derece güzel bir genç görür. Onu görür görmez gönlüne aşk ateşi düşer: 

Maàrib’üñ mihr-i èÀlem-ÀrÀsı 
MÀh-peykerlerüñ ZüleyòÀ’sı 
 
Nergisin cÀm-ı òˇÀb mest itmiş 
Sünbülin àonca pür-şikest itmiş 
[…] 
Bu keşif içre ol nigÀr-ı laùìf261 
Luùf ile çünki itdi òˇÀb-ı òafìf 
 
BÀd-pÀy-ı òayÀle oldı süvÀr 
áayb ãaórÀlarını itdi şikÀr 
 
Seyr iderken riyÀø-ı pinhÀnı 
ÔÀhir oldı àazÀl-i KenèÀnì 
 
Bir göñül ãayd idici cÀn gördi 
Nice cÀn bir güzel cüvÀn gördi 
[…] 
Oldı òÀli òayÀli cÀnına dÀà 
èAşú àavàÀsı geldi gitdi ferÀà 
[…] 
Gözleri òˇÀb içinde dil bìdÀr 
èAúlı ser-mest-i bÀde-i dìdÀr 
[...] 
ÒˇÀb içinde uyandı àafletden 
ŞÀhid-i maènì gördi ãÿretden 
[…] 
Ol perì-rÿy òˇÀb-ı nÿşında 
áarú olmış ãafÀ-yı dÿşında 
 
èAşú ile bì-òod olmış idi ne òˇÀb 
İtdi cÀm-ı şebÀne mest ü òarÀb (Óamdì, YZ., s. 77-78) 

Teni çün gerd-i òˇÀb ile boyandı 
Gözi uyıdı vü göñli uyandı 
 
Yumup ten gözini devrÀn yüzinden 
Göñül gözini açdı cÀn yüzinden 

                                                
261 keşif: keşf M. 



 181 

[…] 
İderken göñli cÀn mülkine seyrÀn 
Gözine ùuş olur bir mÀh-ı tÀbÀn 
[…] 
Görür bir yirde ùurmış bir perì-ruò 
Perì n’olur melekden daòı ferruò 
[…] 
Gözine görinince ol perì-veş 
Bu mÀhuñ òırmenine urdı Àteş 
 
Òadeng-i àamzesiyle òaste oldı 
Kemend-i zülfile pÀ-beste oldı 
 
İdüp göñlinde yir úaddi òayÀli 
Diker naòl-i maóabbetden nihÀli 
[…] 
Göñül deryÀsı cÿş itdi vü ùaşdı 
Gelüben èaşú mevci başdan aşdı 
 
Ciger úanın gözi yaşıyla azdı 
Bu ãÿret naúşını levóinde yazdı 
 
Kılup cÀn levóine naúşın muãavver 
HecÀ-yı èaşúı dil ùıflı itdi ezber (KemÀl, YZ., s. 51-53) 

Bu rüyadan sonra Ôüleyha’nın günleri âşık olduğu bu kişinin kim olduğunu 

ve nerede yaşadığını merak etmekle geçer. Âşık olduğu kişinin Yusuf olduğundan 

habersizdir: 

BelÀ-yı Yÿsuf’a oldı òarìdÀr 
Degül ammÀ ki Yÿsuf’dan òaberdÀr  (YaóyÀ, YZ., s. 56) 

Birinci rüyayı burada yer verilen örneklerdekine benzer şekilde ifade eden 

diğer şairler Ali, Hamza, Nahîfî, Sûlî Fakîh, Yahya ve Şerifî’dir.262 

II. Rüya 

Züleyha ilk rüyada âşık olduktan bir süre sonra aynı kişiyi ikinci kez 

rüyasında görür. Bu kez âşık olduğu kişiye kim olduğunu ve nerede yaşadığını sorar: 

Gözini yumdı çün cihÀndan o cÀn 
Açdı óüsni niúÀbını cÀnÀn 
[…] 
Dil-i èÀşıúda ôÀhir oldı bu nÿr 
İtdi evvelki ãÿret ile ôuhÿr 

                                                
262 bk. èAlì, KY, s. 280; Óamza, YZ, s. 224-225, Naóìfì, YZ., s. 859; äÿlì Faúìh, YZ, s. 153; YaóyÀ, 
YZ, s. 54-55; Şerìfì, YZ, s. 2. 
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Anı çün gördi èÀşıú-ı miskìn 
PÀyına düşdi zülfi gibi hemìn 
 
Yalvarup didi ey dil-ÀrÀmum 
Úomaduñ dilde ãabr u ÀrÀmum 
 
Ol ÒudÀ óaúúı kim yaratdı seni 
Seni gül saña bülbül itdi beni 
[…] 
Cismümi mÿy iden miyÀnuñ içün 
Beni dil-teng iden dehÀnuñ içün 
 
Teşne oldum ãuvar òiùÀbuñ ile 
Òasteyem úıl şifÀ cevÀbuñ ile 
 
CÀn iseñ di nice cihÀndansın 
ÒÀn iseñ úanúı òÀnedÀndansın 
 
Böyle şìrìn durur senüñ cÀmuñ 
Òusrev ola ya cem ola nÀmuñ (Óamdì, YZ., s. 83-84) 

Òıred raòtın alup àÀretger-i òˇÀb 
Gözini mest úıldı sÀàar-ı òˇÀb 
 
Çü gitdi cÀn gözinden perde-i rayb 
Yine açdı gözini şÀhid-i àayb 
 
Göñül Àyìnesi oldı mücellÀ 
Bayaàı naúş-ı cÀnÀn oldı peydÀ 
[…] 
Olup óÀli perìşÀn òÀli gibi 
Yüz urdı pÀyına òalòÀlı gibi 
 
Düzüp bülbül gibi bu naàmede sÀz 
Diler gül perdesinden keşf ide rÀz 
 
Didi iy şemè-i cemè-i ÀşnÀyì 
Yüzüñdür cÀn gözine rÿşenÀyì 
[…] 
ZebÀnuñ çün k’olur sözde şeker-bÀr 
Lebüñ sırrından it cÀnum òaberdÀr 
 
CemÀlüñ nice gülzÀruñ gülidür 
Dilüñ úanàı gülistÀn bülbülidür 
 
Perì mi yÀ melek aãluñ beyÀn it 
Bize bu sırr-ı pinhÀnı èıyÀn it  (KemÀl, YZ., s. 68) 
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Züleyha’nın bu sözlerine karşılık meçhul sevgili, bir insan olduğunu, 

kendisinde görülen cemalin Hakk’ın cemali olduğunu, Züleyha’yı şeyda edenin de 

onun şevki olduğunu söyler. Ardından “Mademki benimle aşk davası içindesin, 

namusunla beni beklersen belki bir gün vahdet sarayına birlikte girer, senliği ve 

benliği ortadan kaldırır bir oluruz. Hakikatte âşık ve maşuk birdir. Bu sırrı 

keşfedecek olan da sadık âşıktır.” diyerek kaybolur. 

Sevgilinin bu sözleri Züleyha’nın ömrünü bu aşkın vuslata ereceğine dair 

ümitle geçirmesine neden olmuştur. Züleyha sabah uyandığında derdi ve kederi 

büsbütün artmış, sabır ve kararını yitirmiş, âdeta cünun hâli baş göstermiştir. Onun 

bu hâlini gören dayeleri derdine çare olmak istemişlerse de bir türlü çare 

bulamamışlar, sonunda babasına bildirmişlerdir. Babası kızına öğütler verip bu 

sevdadan vazgeçirmeye çalışmış ancak söz geçirememiştir. Sonunda Züleyha babası 

tarafından zincire vurulmuştur. 

İkinci rüya burada örnek verilemeyen Ali, Hamza, Nahîfî, Sûlî Fakîh, Yahya 

ve Şerifî’nin eserlerinde de benzer şekilde anlatılmıştır.263 

III. Rüya 

Züleyha zincire vurulup zindana hapsedildiği gece düşünde yine sevgiliyi 

görür. Ona kim olduğunu ve nerede yaşadığını tekrar sorar: 

Úılur iken dehÀnı hìçe òiùÀb 
Ùutdı Àhÿların òayÀl ile òÀb 
 
Yine cÀnında buldı cÀnÀnı 
Yine taòtında gördi sulùÀnı 
 
Vaãf olınmaz cemÀl ile gördi 
Gerçi çeşm-i òayÀl ile gördi 
 
Áh idüp úarşu vardı ayına 
Göz yaşın dökdi pÀk pÀyına 
[…] 
Ey baña úayd iden òayÀliyile  
Ey beni ãayd iden cemÀliyile 
 
Kerem it ol ÒudÀ-yı pÀk içün 
Ki úılur cÀnı bende òÀk içün 

                                                
263 bk. èAlì, KY, s. 282; Óamza, YZ, s. 225-226; Naóìfì, YZ., s. 859; äÿlì Faúìh, YZ, s. 154; YaóyÀ, 
YZ, s. 62-63; Şerìfì, YZ, s. 3. 
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Bir iki laóôa gözden olma nihÀn 
NÀmuñı söyle şehrüñ eyle èıyÀn (Óamdì, YZ., s. 87) 

Teb-i èaşú ile olmışken içi tÀb 
Gözi Àhÿların ãayd eyledi òˇÀb 
 
Göñül terk eyledi ten külòenini 
Girüp seyr eyledi cÀn gülşenini 
 
İderken cÀn gülistÀnını seyrÀn 
Görür ùÀvÿsveş yÀr itdi cevlÀn 
[…] 
Görince gül yüzini úarşu vardı 
Açup bülbül dilin sevgend virdi 
[…] 
Yüzüñde nÿr-ı YezdÀn óaúúıyiçün 
Lebüñde sırr-ı pinhÀn óaúúıyiçün 
 
Baña bildür nedür nÀmuñ nişÀnuñ 
Ne gülşende biter serv-i revÀnuñ  (KemÀl, YZ., s. 76) 

Sevgili, Züleyha’ya Mısır’da yaşadığını ve Mısır azizi olduğunu söyler. Sûlî 

Fakîh’de üçüncü rüyada Yusuf’un Züleyha’ya verdiği cevap farklıdır. Yusuf açıkça 

Yakub oğlu Yusuf olduğunu ve Züleyha’nın onu Mısır’da bulabileceğini söyler. 

Eserlerinde aşkın başlangıcını üç rüya içinde anlatan diğer şairlerde de 

üçüncü rüyanın seyri burada değinildiği şekilde anlatılmıştır.264 

Darîr’in eserinde Züleyha bir kez rüya görür ve âşık olur. Züleyha’nın bu ilk 

rüyada âşık oluşu şöyledir: 

Düşde gördi bir gice ol bÀ-kemÀl 
Úudret-i YezdÀn bir oàlan cemÀl 
 
èÁşıú oldı göñlin aña baàladı 
èAşú odıyla cigerini ùaàladı 
 
äordı aña úanda olursın nigÀr 
Eytdi beni isteyen Mıãr’a irür 
 
Uyúudan uyandı nÀ-gÀh ey ulu 
Gördi olmış èaşú ile içi ùolu  (ëarìr, KY., s. 305-306) 

                                                
264 bk. èAlì, KY, s. 283; Óamza, YZ, s. 226; Naóìfì, YZ., s. 860-861; äÿlì Faúìh, YZ, s. 156; YaóyÀ, 
YZ, s. 68-69; Şerìfì, YZ, s. 4. 
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Haliloğlu Ali’de Züleyha dört kez rüya görür. İlk rüyada bir güzel oğlan 

görür. Adını sorar. Yusuf Züleyha’ya adını bu ilk rüyada söyler. Sevgili, adının 

Yusuf olduğunu Ali, Sûlî Fakîh ve Ahmedî’nin eserlerinde de açıkça söylemiştir. 

Bir güzel oàlan görür 
Aduñ nedür dir ãorar 
Düşünde alur òaber 
Adum Yÿsuf’dur diyü (Òalìloğlu èAlì, YZ., s. 184) 

Bu rüyadan uyandığında Yusuf’u gerçek hayatta göremeyince hayal kırıklığı 

yaşar. Gözü ve gönlü hep onu ararken ikinci kez rüya görür. Bu rüyada aşkı iyice 

artar: 

Gice úarañu oldı 
Uyudı yine gördi 
Bu kez berk èÀşıú oldı 
Úız uyandı aàlayu  (Òalìloğlu èAlì, YZ., s. 184) 

Züleyha’nın çaresizce ağlayıp inlediğini gören babası derdini sorar. Züleyha 

rüyasında gördüğü bir gence âşık olduğunu söyler. Bunun üzerine babası onu 

rüyasında bir daha görürse nerede yaşadığını sormasını ister. Aradan bir yıl geçer. 

Züleyha rüyasında Yusuf’u tekrar görür. Yusuf’un nerede olduğunu sorar:  

Aradan bir yıl geçdi 
ZelìòÀ yine gördi 
Bu kez ZelìòÀ ãordı 
Úande olursın diyü  (Òalìloğlu èAlì, YZ., s. 185) 

Yusuf “Ben dünyaya gelmedim. Sadece sana benden başka kimseye 

varmamanı söyleyebilirim, sen benimsin ben seninim” diyerek Züleyha’nın kendisini 

beklemesini söyler. 

Züleyha bu rüyadan sonra Yusuf’a iyice bağlanır. Fakat Yusuf yanında 

olmadığı için aşkın etkisiyle Züleyha’da cünun baş gösterir. Bu nedenle babası onu 

tımarhaneye hapseder. Züleyha üç yıl sonra tekrar bir rüya görür ve Yusuf’a tekrar 

nerede olduğunu sorar: 

Üç yılda yine gördi 
Zelìòa yine ãordı 
Eyit úandasın didi 
Úılduñ sen beni delü  (Òalìloğlu èAlì, YZ., s. 185) 

Yusuf bu kez Mısır’da sultan olduğunu, kendisini orada bulabileceğini söyler. 
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Ahmedî’de Züleyha rüyasında âşık olmuştur. Ancak ilk rüyanın nasıl 

görüldüğü ve rüyada neler olduğu anlatılmamıştır. Züleyha’da aşkın etkileri 

görülmeye başlayınca babası onun neden bu hâle düştüğünü sorunca, Züleyha 

babasına rüyasında bir güzel gence âşık olduğunu söyler: 

Ol ZüleyòÀ dir ata ben uyuram 
VÀúıèamda bir cemÀli buluram 
 
Göreli ben aña meftÿn olmışam 
èÁşıú u dìvÀne mecnÿn olmışam (Aómedì, YZ. I, s. 39) 

Babası bir daha rüya görürse ona yerini, adını, aslını sor der. Bir süre sonra 

Züleyha ikinci kez rüya görür. Züleyha bu muhayyel sevgiliye adını aslını ve nerede 

olduğunu sorar. 

Yatdı ZelòÀ gördi ãorar adını 
Aãlını hem şehrini bünyÀdını  (Aómedì, YZ. I, s. 40) 

Yusuf aslının Âdem nesli, adının Yusuf, yaşadığı yerin Mısır olduğunu ve 

kendisinin Mısır sultanı olduğunu, eğer âşık olduysa Züleyha’nın onu Mısır’da 

bulmasını söyler. Dolayısıyla Ahmedî’nin eserinde Züleyha’nın Yusuf’u gördüğü 

rüya sayısı ikidir. 

Gubârî’de Züleyha’da aşkın başlangıcı rüyalardan önce kilise ziyareti 

sırasında kilisede aniden bir resim görmesiyle başlar. Züleyha nasıl âşık olduğunu 

Yusuf’a şöyle anlatır: 

Yine bir gün ol deyri seyr itdük 
Büt-perest olduú anda òayr itdük 
[…] 
NÀ-gehÀn gördüm anda bir ãūret 
Nice ãūret ki ãūret-i óayret 
 
Eylemişler o ãūretüñ naúşın 
Reşk-i naúş-ı nigÀr-òÀne-i Çìn 
 
Gördügüm demde èÀşıú oldum aña 
èÁşıú u yÀr-ı ãÀdıú oldum aña 
 
Beni Àşufte itdi ol ãūret 
Beni Àlufte itdi ol heyéet 
 
Aña cÀn ile mübtelÀ oldum 
Bì-belÀ başuma belÀ oldum 
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Beni ol ãūret eyledi óayrÀn 
Baúa úaldum çü ãūret-i bì-cÀn 
 
Deyr-i dilde yazıldı ol ãūret 
Oldı maòãūã aña èubūdiyyet  (ĠubÀrì, YZ., s. 120) 

Züleyha kilisede gördüğü resme âşık olduktan sonra diğer mesnevilerde 

olduğu gibi rüyasında da aynı resmin hayalini görür. Fakat onunla konuşamaz. Daha 

sonra aynı hayali ikinci kez rüyasında görür. Hayal cismani bir hâle dönüşür. 

Züleyha karşısında güzel bir genç görür. Onunla konuşmaya başlar, ona âşkını ilan 

eder. Bir süre sonra bu kişi gözden kaybolur. Züleyha bu rüyadan uyandıktan sonra 

iyiden iyiye aşka boğulmuş ve aşkın etki ve belirtileri kendini göstermeye 

başlamıştır. Bir süre sonra Züleyha muhayyel sevgiliyi üçüncü kez rüyasında görür. 

Bu rüyada diğer mesnevilerde olduğu gibi muhayyel sevgilinin Mısır azizi olduğunu 

öğrenir.265 

Gubârî Züleyha ile Yusuf arasındaki aşkın başlangıcını anlatırken, hem 

sevgilinin resmini görerek, hem de rüyada âşık olma motiflerini bir arada kullanarak 

diğer mesnevilerden biraz olsun farklı bir anlatım tarzı benimsediğini göstermek 

istemiştir. 

Sonuç olarak bütün mesnevilerde rüya ile başlayan bu aşk serüveni, başlangıç 

itibariyle şairler arasında çok büyük farklılıklar göstermemektedir. 

II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. AŞKIN ETKİLERİ VE BELİRTİLERİAŞKIN ETKİLERİ VE BELİRTİLERİAŞKIN ETKİLERİ VE BELİRTİLERİAŞKIN ETKİLERİ VE BELİRTİLERİ    

Aşkın âşık olan kişi üzerindeki etkilerinden kaynaklanan bir takım belirtileri 

vardır. Bu belirtiler aşkın ruh üzerindeki yaptığı etkilerin ruhsal ve fiziksel dışa 

vurumudur. Âşık tarafından başlangıçta gizlenmeye çalışılan bu etkiler, zamanla 

başka insanlar tarafından da kolayca anlaşılabilirler. 

Hamdî, Kemal Paşazade ve Yahya aşağıdaki beyitlerde aşkın gizli 

kalamayacağını, âşığın bir takım duygu ve davranışlarıyla ve bedeni üzerindeki 

değişikliklerle kendini göstereceğini söylerler: 

Òoş dimiş bunı merd-i óikmet-dÀn 
èAşú olmaz niteki müşg nihÀn 
 

                                                
265 bk.ĠubÀrì, YZ., s. 122-131. 
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Anı kim èaşú oúı kemÀn eyler 
Yüzi levóinde yüz nişÀn eyler (Óamdì, YZ., s. 80) 

KemÀn-ı èaşúdan çün kim çıúar tìr 
Siper ùutmaú degüldür aña tedbìr 
 
Ki bu èaşú oúıdur ùurmaz siperde 
Siper n’olur ki eglenmez cigerde 
 
Bu oúa cÀn k’ola taèlìm-òÀne 
Olur ãandÿúa-i tìr ü nişÀne 
 
NişÀnıdur ol oúuñ dÀà-ı sìne 
Olur zeyn ol gül ile bÀà-ı sìne 
 
Şular kim sır işinde perde-dirdür 
Dimişler müşg ü èaşúa perde birdür 
 
Ne deñlü olsa bendi nÀfenüñ òuşk 
Úoòusından ùuyurur kendüzin müşk 
 
Girü ne deñlü èÀşıú úılsa nìreng 
Yiter şÀhid yüzinde zaèferÀn reng 
 
İkisinüñ de ùurfe òÿyı vardur 
Bunuñ rengi vü anuñ bÿyı vardur 
 
Ne deñlü ãaúlasa èaşú ehli rÀzı 
Ùuyurur rÀzını Àòir niyÀzı  (KemÀl, YZ., s. 59) 

Olur her tende nÿr-ı èaşú maósÿs 
ÓicÀb olmaz øiyÀ-yı şemèe fÀnÿs 
 
İdemez cism-i Àdem èaşúı pinhÀn 
äıvanmaz balçıà ile mihr-i YezdÀn 
 
Yüzini èÀşıúuñ yaş eylese yaş 
İder bu vech ile esrÀrını fÀş 
 
Øarÿrì óÀl olur derd ehli Àhı 
Çıúar her Àteşüñ dÿd-ı siyÀhı 
 
Úaçan bu menzili úaùè itse èÀşıú 
MuòÀlifler sözi olmaz muùÀbıú 
[…] 
Açanlar perde-i èuşşÀúdan rÀz 
ÓicÀbı perdesin çÀk eyler az az 
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Bilürler bir baúımda ehl-i derdi 
ŞehÀdet eyler aña rÿy-ı zerdi 
 
ÚıyÀs ile sezerler gizlü rÀzı 
Ùuyarlar úıããa-i ehl-i niyÀzı 
 
NihÀn itdüm ãanur esrÀrı èuşşÀú 
Olur bir gÿşeden meşhÿr-ı ÀfÀú (YaóyÀ, YZ., s. 57) 

İbn Hazm aşkın belirtileri ile ilgili olarak, “Nedene dayalı, nedenleri yok 

olunca kendileri de yok olan sevgi türlerinin hiçbirinde gönül meşguliyeti, akıl 

karışıklıkları, kuşkular, vesveseler, mizaç ve doğal niteliklerin değişikliği, zayıflama, 

iç çekmeler ve ruh bunalımlarının öteki belirtileri gerçek aşkta olduğu kadar ortaya 

çıkmaz”266 demektedir. 

Züleyha Yusuf’u görüp âşık olduğu rüyadan uyandığı andan itibaren aşkın 

kendi ruh dünyasında yarattığı etkileri hissetmeye başlar. Züleyha’nın aşkı yıllar 

boyunca Yusuf’ta karşılığı olmayan bir aşk olarak devam etmiştir. Vuslata kadar 

geçen zaman içinde her an bu aşkın ıstırabını yaşamıştır. Aşağıda bu aşkın 

Züleyha’yı nasıl etkilediği ve bu etkilerin hangi belirtilerle kendini gösterdiğine ayrı 

ayrı değinilmiştir. 

II. I. 1. 2. 2. 1.II. I. 1. 2. 2. 1.II. I. 1. 2. 2. 1.II. I. 1. 2. 2. 1. İçe Kapanma /İçe Kapanma /İçe Kapanma /İçe Kapanma /    Aşkı GizlemeAşkı GizlemeAşkı GizlemeAşkı Gizleme 

Züleyha rüyadan uyandığında yaşadıklarının rüyadan ibaret olduğunu 

anlayınca büyük bir hayal kırıklığı yaşamış, üzüntüsünden yakasını yırtmak istemişse 

de âşık olduğundan kimsenin haberdar olmaması için duygularını gizlemiştir. Çünkü 

âşık olmak ayıplanan bir durumdur. Bu nedenle duygularını içinde yaşamaya başlar. 

Bu arada duygularının başkaları tarafından anlaşılmaması için gündelik faaliyetlerini 

de hiçbir şey olmamış gibi sürdürmeye çalışır: 

MÀh-ı Maàrib diledi kim der-óÀl 
Şevúden yaúa yırta şarú miåÀl 
 
Dest-i àayret velìk menè itdi 
Kendüyi àayret ile cemè itdi 
 
Gerçi olmışdı mihr sìnede germ 
Daòi úalmışdı ille õerre-i şerm 

                                                
266 İbn Hazm, Güvercin Gerdanlığı, Çeviren: Mahmut Kanık, İnsan Yayınları, İstanbul, 2003, s. 34. 



 190 

Ùutmış iken belÀ yaúasını 
DÀmen-i ãabra ãardı pÀsını 
 
Yumdı àonca gibi  dehÀnı revÀn 
Úaynaduàınca baàrı úanı revÀn 
 
Seyr ider servi ãaón-ı ãaórÀda 
áuããadan úalbi úaèr-ı deryÀda 
 
Teni aãóÀbıyıla èişret ider 
CÀnı ol èìşden şikÀyet ider 
 
Bezm-i èişretde şemèe döndi hemÀn 
İçini od yaúar ùaşı òandÀn 
 
LÀle gibi ùutar elinde ayaà 
Başda bunca hevÀ vü sìnede dÀà (Óamdì, YZ., s. 78) 

äubó-dem bir àarìb gülşende 
CÀnı pür-àam cemÀli pür-òande 
 
Gül gibi açılup çiçekler ile 
Laèl içerdi gümiş bilekler ile 
 
Geçdi bu óÀlet ile bir niçe dem 
Gice zÀr ide gündüzin òurrem (Óamdì, YZ., s. 79) 

ÒayÀl ü òˇÀb imiş bildi o óÀlet 
ÒarÀb itdi göñül mülkin melÀlet 
 
El urup istedi ol serv-i çÀlÀk 
Yaúasın àonca gibi eyleye çÀk 
 
Velìkin şerm eli ùutdı yükini 
Utandı òalúdan dirdi ögini 
 
Egerçi àoncaveş ùoldı içi baş 
Velì gül gibi zÀrın úılmadı fÀş 
 
Ùutar idi bu gül çün dÀmenin pÀk 
äaúındı perdesin kim olmaya çÀk 
 
ÒayÀl-i òÀlin idüp baàrına dÀà 
Kemend-i zülfin itdi boynına baà 
 
Lebi şevúi yir itdi cÀn içinde 
äanasın laèl-i terdür úan içinde 
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Egerçi nÀfeveş ùolmışdı úandan 
Velì bir şemme ùuyurmadı andan 
 
Kenìzeklerle idüp èişret ü èìş 
Dimedi kimseneye n’olduàın iş 
 
Bu meh-rÿlarla úılduàınca ãoóbet 
KebÀb eylerdi baàrın nÀr-ı óasret 
 
Çi ger bülbülveş eylerdi tekellüm 
Úılurdı àoncaveş geh geh tebessüm 
 
Velì ùolmışdı içi sÿz ile tÀb 
Gözini ùutmış idi òÀr u òÿn-Àb 
 
Dili söylerdi yÀrÀna óikÀyet 
Úılurdı göñli yÀrine şikÀyet 
 
Egerçi şemèveş gül yüzi òandÀn 
İçi olmış idi sÿzÀn u giryÀn 
 
Egerçi lÀleveş olurdı òurrem 
İçine dÀà ururdı Àteş-i àam  (KemÀl, YZ., s. 56) 

Uyúudan uyandı nÀ-gÀh ey ulu 
Gördi olmış èaşúıla içi ùolu 
 
Söylemedi kimseye hem oldı lÀl 
Gün-be-gün incelüben oldı hilÀl (ëarìr, KY., s. 161) 

Gice gündüz Àh u vÀh ider nihÀn 
RÀóatı yoú incelür óÀli yamÀn 
 
Áteş-i èaşúı dügüpdür sìneye 
Söylemezdi óÀlini bir kimseye 
 
TÀbì-i èaşú içre ol leyl ü nehÀr 
Úavrulurdı söylemez iderdi Àh (Aómedì, YZ. I, s. 38) 

Züleyha geceden sabaha kadar dert içinde ah edip ağlamıştır. Sabah 

olduğunda çevresindekiler onun aşka düştüğünden şüphelenmesin diye kanlı 

gözlerini gözyaşıyla yıkar. Yemeden içmeden, kimseyle konuşmadan, sabr ederek 

duygularını herkesten gizler: 

Meger kim defè içün òalúuñ gümÀnın 
Yaşıyla yurdı çeşm-i òÿn-feşÀnın 
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İçini almış idi èaşú derdi 
Göñül Àyìnesin ùutmışdı gerdi 
 
Velìkin itmez idi keşf-i esrÀr 
Degüldi kimse óÀlinden òaberdÀr 
 
Ne yimek yir idi ne ãu içerdi 
Ne kimseyle bu sırdan söz açardı 
 
Cigerden ãaúlar idi èaşú dÀàın 
Çekerdi ãabr etegine ayaàın 
 
Göñül göynüklerin itmişdi maórem 
Gözi yaşıyıla olmışdı hem-dem (KemÀl, YZ., s. 59) 

ZiyÀde olur idi iştiyÀúı 
Çekerdi gice gündüz bu firÀúı 
 
PerìşÀn olsa hicrÀn ile nÀ-çÀr 
Girü kendüyi cemè eylerdi tekrÀr 
 
Girüp bir beyte olurdı muèammÀ 
Añardı yÀrını aàlardı tenhÀ 
 
Göñülde yÀre eylerdi niyÀzı 
DehÀnı gibi ãaúlardı bu rÀzı 
 
äaúındı il dilinden laèl-i nÀbın 
Gözi yaşına sedd itdi óicÀbın  (YaóyÀ, YZ., s. 56) 

Züleyha âşık olduktan bir süre sonra Yusuf sandığı Mısır aziziyle evlenir. 

Gerçeği öğrendikten sonra bu evlilikten geri de dönmemiştir. Bu sırada Yusuf bir 

kervancı tarafından Mısır’a getirilmiş ve satılmak üzere mezada çıkarılmıştır. 

Züleyha Yusuf’u gerçek yaşamda ilk kez orada görür. Rüyasında gördüğü kişinin 

Yusuf olduğunu anlayınca kocasından hemen onu satın almasını ister. Yusuf satın 

alındıktan sonra kısmen vuslatı yaşamışsa da Yusuf’un bu aşktan haberi yoktur. 

Çünkü Züleyha Yusuf’u oğul bahanesiyle satın aldırmıştır. Bu kavuşmadan sonra 

Züleyha bütün zamanını Yusuf’la geçirir. Onu giydirir, yedirir ve o uyurken sürekli 

başında bekler. Bu sırada gizlice saçlarını koklar, ayaklarını öper. Bunları yaparken 

çekinir ve korku duyar. Çünkü aşkından Yusuf habersizdir. Başlangıçta aşkını 

Yusuf’tan bile gizler: 
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Uyurdı õevú ile ol mÀh-pÀre 
Bu göz yummazdı mÀnend-i sitÀre 
 
Açardı Àl ile òaddi gülini 
ÔarÀfetle úoúardı sünbülini 
 
Öperdi Yÿsuf’uñ pÀy-ı laùìfin 
EsÀs-ı Kaèbe-i õÀt-ı şerìfin 
 
Ùuyurmaz idi bu düzdÀne rÀzı 
Óabìbinden var idi iótirÀzı 
 
Ùururdı èÀlem-i òavf u recÀda 
NiúÀb-ı èaşúın itmezdi güşÀde 
 
Óabìbi èaşúını bilmiş degüldi 
ÓicÀb-ı èÀrı yırtılmış degüldi  (YaóyÀ, YZ., s. 88) 

II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. 2. Yalnızlık / İnsanlardan Uzaklaşma2. Yalnızlık / İnsanlardan Uzaklaşma2. Yalnızlık / İnsanlardan Uzaklaşma2. Yalnızlık / İnsanlardan Uzaklaşma    

Züleyha gündüzleri aşk derdini gizlemek için çaba harcarken gecenin 

olmasını dört gözle bekler. Çünkü âşık için gece en iyi sırdaştır. Hamdî ve Kemal 

Paşazade gecenin âşık için öneminden şöyle söz ederler: 

Gicedür sÀzkÀrı èuşşÀúuñ 
Gicedür rÀzdÀrı èuşşÀúuñ 
 
Ol ki leyli libÀs-ı rÀz itdi 
Anı çoú derde çÀre-sÀz itdi 
 
Gice rÀzuñ çü perdedÀrıdur 
Cümle èuşşÀúuñ iòtiyÀrıdur  (Óamdì, YZ., s. 78-79) 

Gicedür rÀz-ı èaşúuñ perde-pÿşı 
Gice èÀşıúlaruñ artar òurÿşı 
 
Gicedür rÀzdÀrı ehl-i èaşúuñ 
Gicedür sÀzkÀrı ehl-i èaşúuñ 
 
Gice olsa bularuñ derdi artar 
Dem-i germiyle Àh-ı serdi artar 
 
Güni èÀşıúlaruñ dÀyim gicedür 
Gicesi fikr úıl gör kim nicedür 
 
Çi ger èuşşÀúa birdür gice gündüz 
Velì her vaútuñ olmaz óÀli düpdüz 
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Gice artar bularuñ ıøùırÀbı 
Daòı vìrÀn olur göñli òarÀbı 
 
Belì bìmÀr olur ehl-i maóabbet 
Gice artuà olur bìmÀra zaómet 
 
Gice yüklü durur çün ãubó urur dem 
Ùoàurur òalúa şÀdì èÀşıúa àam  (KemÀl, YZ., s. 57) 

Züleyha gece gündüz aşk derdi yaşamaktadır. Gündüzleri çevresindeki 

insanlardan çekindiği için duygularını istediği gibi yaşayamaz. Sabırla gecenin 

olmasını bekler. Gece olunca gönül derdiyle baş başa olmak, istediği gibi ağlayıp 

inlemek, sevgilisinin hayaliyle konuşup içini dökmek için yalnız kalmak onun en çok 

istediği şeydir: 

CÀnı geldi hezÀr kerre lebe 
Rÿz-ı óasretde irişince şebe 
[…] 
Mihr-i Maàrib nihÀn idüp özini 
Urdı dìvÀra zÀr olup yüzini 
 
Ùañ mı itse düşen àam-ı yÀra 
Püşti aàyÀra rÿyı dìvÀra 
 
Göñlinüñ àoncası çün itdi şüküft 
Yaúdı cÀn perdesin nevÀ-yı nühüft  (Óamdì, YZ., s. 191) 

Seóerden giceye dek işbu óÀli 
Çeküp gitmezdi göñlinden melÀli 
 
ÒalÀyıúdan gice eylerdi èuzlet 
Göñül derdiyile úalurdı òalvet 
[…] 
ÒayÀl-i yÀr ile iderdi bÀzÀr 
Anuñ’çün àayrdan olurdı bìzÀr 
 
Şular kim yÀr ile bÀzÀr iderler 
CihÀndan cÀnların bìzÀr iderler 

İderdi ol òayÀl ile òiùÀbı 
Anuñlaydı suéÀli vü cevÀbı  (KemÀl, YZ., s. 57) 

Züleyha’nın dilinden söylenmiş bir gazelde aşkın onu nasıl insanlardan 

uzaklaştırdığı, yalnızlaştırdığı şöyle ifade edilmiştir: 

Göñlümi ÀşinÀ ideli derd-i yÀr ile 
BìgÀne eyledi baña úamu ÀşnÀyı èaşú (Óamdì, YZ., s. 79) 
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Aşk derdi çeken bir âşık sürekli ağlayıp inlediği için bu durum aşkın en 

önemli belirtilerindendir. 

Kemal Paşazade ve Yahya, gözyaşının aşk derdini herkesten gizlemeye 

çalışan âşığın bu sırrını ele verdiğini şöyle ifade ederler: 

Eger ki gizler idi baàrı başın 
Yeñemezdi nice itsün gözi yaşın 
 
Nice örtülü úalsun perdede rÀz 
Arada var çü yaşı gibi àammÀz (KemÀl, YZ., s. 59) 

RevÀn olsa úaçan kim yaşı cÿyı 
Dökilür ehl-i èaşúuñ Àb-ı rÿyı (YaóyÀ, YZ., s. 64) 

Âşığın gözlerinden sel gibi kanlı yaşlar akar. Haluk İpekten gözyaşının kanlı 

olmasının divan şiirinde iki türlü açıklanabileceğini söyler: “Çok ağlamaktan gözler 

hastalanır, kanlanır. Kanlı gözden dökülen gözyaşı kanlı olur. İçlerinin ateşinden 

âşıkların ciğerleri erir ve gözlerinden kanlı yaş olarak dökülür.”267 

Züleyha da âşık olduğu ilk andan Yusuf’a kavuşuncaya kadar bu aşkın 

derdiyle sürekli gözyaşı döker. Onun gözyaşları da kanlıdır. Şairler Züleyha’nın bu 

aşk yüzünden çok gözyaşı döktüğünü anlatabilmek için tasvirlerinde çoğu kez 

mübalağalı bir tutum sergilemişlerdir: 

Varduàınca àÀlib oldı èaşú aña 
Nergis-i ter ãu ãaçar gülden yaña 
 
äoldı nergisleri oldı bì-úarÀr 
èAşú elinde aàlar idi zÀr zÀr  (ëarìr, KY., s. 161) 

Ol yüce úarúu boyı oldı kemÀn 
Gözlerinüñ yaşı òÿn-Àb-ı revÀn (äÿlì Faúìh, YZ., s. 154) 

Gözde Àb-ı revÀn sìnede nÀr 
Başda bunca hevÀ göñülde àubÀr (Óamdì, YZ., s. 80) 

Lebi şevúıyla gözden úan dökerdi 
Ne úan geh laèl ü geh mercÀn dökerdi (KemÀl, YZ., s. 56) 

                                                
267 İpekten, Doç. Dr. Haluk, “Gazel Şerhi Örnekleri II”, Türk Dili, Türk Şiiri Özel Sayısı II (Divan 
Şiiri), Temmuz-Ağustos-Eylül 1986, s. 265. 
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Elini çünki yudı yüz ãuyından 
CihÀnı àarúa virdi göz ãuyından 
 
Maóabbet derdi çün cÀna boyandı 
Gözi yaşıyıla úana boyandı  (KemÀl, YZ., s. 69) 

İderdi àoncaveş àuããayla dil-teng 
Yüzin eyler ciger úanıyla gül-reng (KemÀl, YZ., s. 75) 

Züleyha vuslat arzusuna Yusuf’un yüz çevirmesi üzerine üzüntüden kanlı 

gözyaşı döker: 

Ruòlarına úızılca yirine hem 
Gözlerinden aúardı her dem dem (Óamdì, YZ., s. 121) 
 
Oldı bì-ãabr u bì-dil ü ÀrÀm 
äaçdı èunnÀb-ı ter siyeh-bÀdÀm268 (Óamdì, YZ., s. 124) 

Siyeh bÀdÀmdan èunnÀb-ı gül-gÿn 
äaçup gül-gÿn yañaàın úıldı pür-òÿn  (KemÀl, YZ., s. 137) 

Aúardı úaùre úaùre eşk-i òÿn-bÀr 
Dönerdi lÀlezÀra iki ruòsÀr 
 
Yüzine úanlu yaş gülgÿne oldı 
Nücÿm ile meh-i ruòsÀrı ùoldı (YaóyÀ, YZ., s. 108) 

Yusuf ‘tan bir an olsun ayrı kalmaya gönlü razı olmayan Züleyha, Yusuf bağa 

bağbanlık yapmaya gidince kanlı gözyaşı döker: 

Derdi günden güne ziyÀd oldı 
Muúlesinde yaşı müdÀd oldı 
 
Ol midÀd ile óÀlini dem dem 
äafóa-i rÿya yazdı çekdi úalem (Óamdì, YZ., s. 130) 

Yusuf zindandayken onun hasretine dayanamayan Züleyha o kadar kanlı 

gözyaşı döker ki Nil nehrinin suyu kan olur: 

Dem-be-dem ki dökerdi òÿn-Àbı 
Nìl-i Mıãr’uñ olurdı òÿn Àbı  (Óamdì, YZ., s. 164) 

    

    
                                                
268 èunnÀb-ı ter siyeh: èunnÀb-ı tersiye M. 
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II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. 4. Ah4. Ah4. Ah4. Ah    

Ah üzüntü, keder, ıstırap gibi hâllerin ifadesi için iç çekme, ah diyerek feryad 

etme anlamına gelen bir ünlemdir. Divan şairleri, âşıkların gönlü aşk ateşiyle yandığı 

için onların ahını çok defa ateşli ve dumanlı olarak hayal etmişlerdir. Hatta bu ateşli 

ahın dumanı ve kıvılcımları göğe kadar yükselir, gökte her ne varsa yakar. Böyle bir 

hayalde âşığın yaşadığı aşk derdinin büyüklüğü ve ahın etkisinin derecesi anlatılmak 

istenmiştir. Âşığın ah çekmesinin en önemli sebebi sevgilisine kavuşamaması ve ona 

duyduğu özlemdir. Aşk ateşiyle yanan gönlünün ıstırabı gece vakti tahammül 

edilemez bir hâl alan âşığın en etkili ahı seher vakti çektiği ahtır. Seher vakti yapılan 

duaların kabul olacağına dair genel inançtan hareketle, çaresiz âşığın seherde 

çekeceği bir ahın da ok gibi hedefine isabet edeceğine inanılır.269 Bu nedenle şairler 

şiirlerinde “ah-ı sehergâh”tan çok söz etmişlerdir. 

Kemal Paşazade ve Yahya, aşk derdini gizlemeye çalışan âşığın ahının onun 

derdinin herkes tarafından bilinmesine neden olacağını söyler: 

Ùutalum ãaúlar imiş cÀnda derdin 
Dem-i germ ile neyler Àh-ı serdin 
 
Kimüñ èÀlemde Àh-ı serdi vardur 
Gören bilür ki anuñ derdi vardur (KemÀl, YZ., s. 59) 

Ùuyurur genc-i èaşúı Àh-ı serdi 
Üşürür başına zenbÿr-ı derdi  (YaóyÀ, YZ., s. 124) 

Yusuf’a duyduğu karşılıksız aşkın elemleriyle sürekli ah eden Züleyha’nın 

ahı da göklere çıkar ve onun bu ahı aşkın ateşiyle kebap olmuş gönlünden 

gelmektedir: 

Dem-À-dem ùurmazıdı Àh iderdi 
Göñülden Àhı göge rÀh iderdi 
 
Úaçan derd ile Àh itse içerden 
Gelürdi bu kebÀb olmış cigerden (KemÀl, YZ., s. 59-60) 

Hamdî Züleyha’nın sabah vakti ortalığı aydınlatan ahının ateşinden gündüzün 

harmanının tutuştuğunu söyleyerek, onun ne kadar yakıcı, etkili olduğunu anlatır: 

Eyle cÿş itdi Àh-ı ãubó-efrÿz 
Áh odından ùutuşdı òırmen-i rÿz (Óamdì, YZ., s. 84) 

                                                
269 Onay, s. 25. 
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Züleyha ateşli ahının gökyüzünü kapladığını ve bu ateşten ayın harmanının 

tutuşup yandığını söyler: 

DuòÀnumdan felek oda boyandı 
Ùutışdı òırmen-i meh oda yandı (KemÀl, YZ., s. 163) 

Aşağıdaki beyitte de ahının dumanının dünyayı kapladığını, bu yüzden 

yıldızların gözlerinin yaşardığını söyler: 

Ùolar her gice Àhumla cihÀn dÿd 
Olur çeşm-i kevÀkib girye-Àlÿd (KemÀl, YZ., s. 91) 

Züleyha’nın ahının dumanı her tarafını kaplamış, bu yüzden kara elbiseler 

giymiş gibi görünmektedir: 

Úara geydürdi aña dÿd-ı Àhı 
Úızardı giryeden çeşm-i siyÀhı (YaóyÀ, YZ., s. 108) 

Züleyha yedi haneli köşkünde Yusuf’a aşkına karşılık vermesi için 

yalvarırken bu aşk yüzünden her gün seher vakti çektiği ateşli ahtan gökyüzünün 

tarlasının ve ayın harmanının yandığını söyler. Ardından ateşli ahının onun 

harmanını da yakmaması için Yusuf’u uyarır. Züleyha bu sözleriyle ne kadar ıstırap 

çektiğini anlatırken, eğer Yusuf aşkına karşılık vermezse bu ıstırabın ona da zarar 

vereceğini ima etmektedir: 

Benüm Àhum odından her seóergÀh 
Yanar gök mezraèı vü òırmen-i mÀh 
 
İrişmesün duòÀnum revzenüñe 
äaúın kim od bıraàur òırmenüñe (KemÀl, YZ., s. 163) 

Hamdî aşağıdaki beyitte Züleyha’nın ahını oka benzetir: 

Áhı oú úÀmeti kemÀn oldı 
Reng-i sìmÀsı zaèferÀn oldı  (Óamdì, YZ., s. 130) 

Züleyha o kadar ah etmektedir ki onun ahına dağlar taşlar da eşlik etmiştir: 

Ùaà u ùaş Àhına Àheng iderdi 
Gezerken gölgesiyle ceng iderdi (KemÀl, YZ., s. 70) 

Züleyha’nın iyice yaşlandığı yıllarda Yusuf Mısır’a aziz olmuştur. Züleyha 

hâlâ Yusuf’un yolunu bekler. Bir gün Yusuf’un karşısına çıkar ve aşkını kabul etmesi 

için yalvarmaya devam eder. Yusuf Züleyha’nın aşkının gerçek olup olmadığını 
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anlayabilmek için bunu kanıtlayan bir şey göstermesini ister. Züleyha Yusuf’un 

kamçısını kendisine uzatmasını söyler ve derin bir ah çeker. Ahın ateşiyle kamçı 

yanmaya başlar. Yusuf kamçının ateşiyle yanan elinin acısına dayanamaz ve kamçıyı 

elinden yere atar. İşte o zaman Züleyha bu ateşi yıllardır yüreğinde taşıdığını 

söyleyerek aşkının şiddetini Yusuf’a kanıtlamış olur: 

ZelòÀ eydür úamçıñı ãunàıl baña 
TÀ nişÀn gösterem èaşúumdan saña 
 
Yüzüme úarşu getür ol úamçıyı 
Göstereyüm ben saña èaşúdan beni 
[…] 
Bir kez Àh itdi içinden od çıúar 
Yÿsuf’uñ úamçısın ol demde yaúar 
 
Yandı ol úamçı çıra gibi i yÀr 
Yana yana Yÿsuf’uñ eline irer 
 
Gördi Yÿsuf kim elini yandurur 
Ùutmadın elden hemìn yire urur 
 
Ger Yÿsuf úamçısını atmayadı 
Yÿsuf’uñ eti ùonı hep yanadı 
 
ZelòÀ eydür kim Yÿsuf’a ey cÀnum 
Didi gördüñ mi bu èaşúumı benüm 
 
Bir sÀèatcük úamçuñı dutamaduñ 
Úorúduñ oddan elümi yaúar didüñ 
 
Ben nitedür kim içümde ãaúlaram 
Bunca yıldur kim ol oda yanaram (äÿlì Faúìh, YZ., s. 328-329) 

Züleyha’nın ahının ateşiyle Yusuf’un kamçısını yakarak aşkının gerçekliğini 

Yusuf’a kanıtladığına dair bilgilere Ali, Hamza, Haliloğlu Ali, Darîr, Nahîfî ve 

Ahmedî’nin eserlerinde de yer verilmiştir. 270 

II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. 5. Ferya5. Ferya5. Ferya5. Feryatttt Figan Figan Figan Figan    

Yaşanan aşkın gamıyla sürekli feryat figan etmek de âşıklığın 

işaretlerindendir. 

                                                
270 bk.èAlì, KY., s. 390-391; Óamza, YZ., s. 268; Òalìloğlu èAlì, YZ., s. 227-228; ëarìr, KY., s. 308; 
Naóìfì, YZ., s. 914; Aómedì, YZ. II, s. 29-30. 
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Züleyha’nın hazin feryatlarından komşuları bile uyuyamamaktadır: 

áam yaàar nÀle-i óazìninden 
Uyımaz úoñşular enìninden  (Óamdì, YZ., s. 97) 

Kemal Paşazade Züleyha’nın aşk derdiyle bükülmüş belini çenge, 

gözyaşlarını çengin tellerine, feryadını da çengin tiz ve pes perdeden çıkardığı 

seslere benzetir: 

Boyını èaşú derdi eyleyüp çeng 
Virür ÀvÀzına gözi yaşı reng 
 
Gözi yaşın idüp ol çenge evtÀr 
Óazìn avÀzıyıla iñledi zÀr 
[…] 
İçi vü ùaşı ùoldı derd ü àamdan 
FiàÀn u nÀle itdi zìr ü bemden (KemÀl, YZ., s. 57) 

Kemal Paşazade’nin eserinde Züleyha’nın dilinden söylenmiş bir gazelde 

Züleyha feryat figanından kuşların ve balıkların uyuyamadığını, kimsenin kendisi 

gibi aşk derdine düşüp ağlayıp inlememesini diler. Burada onun feryadının yeri göğü 

kapladığı anlatılmaktadır. 

FiàÀn u Àh u nÀlemden uyımaz murà ile mÀhì 
Benüm gibi àam-ı èaşúa düşüp zÀr olmasun kimse    (KemÀl, YZ., s. 58) 

Züleyha yaşlanıp yoksullaştığı zaman neyden yaptığı evinde feryad ederken 

onun feryadına neyler de eşlik eder: 

Úılsa pìrÀne nÀle niteki çeng 
Her ùarafdan iderdi ney Àheng (Óamdì, YZ., s. 380) 

II. I. 1II. I. 1II. I. 1II. I. 1. 2. 2. . 2. 2. . 2. 2. . 2. 2. 6. Yemeden İçmeden Kesilme6. Yemeden İçmeden Kesilme6. Yemeden İçmeden Kesilme6. Yemeden İçmeden Kesilme    

Aşkın âşık üzerindeki en belirgin etkilerinden biri de hayatın devamlılığını 

sağlayan yemek yeme ve su içme gibi temel ihtiyaçlardan bile vazgeçmesine neden 

olmasıdır. Sürekli sevgiliyi düşünen ve özellikle sevgilinin hasretini çeken âşık 

yemeden içmeden kesilir. 

Züleyha da aşk derdiyle hiçbir şey yiyip içmez, hiç kimseyle de konuşmaz 

olmuştur. 

Ne yimek yir idi ne ãu içerdi 
Ne kimseyle bu sırdan söz açardı    (KemÀl, YZ., s. 59) 
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Hìç ùaèÀm yimez ZelìòÀ oturur 
Añar ol ãÿreti gögsin oñdurur (äÿlì Faúìh, YZ., s. 154) 

ZelòÀ ne ùaèÀm yir ne ãu içer ne uyur271 
Ol óūruñ èaşúına ol óayrÀn olur (Naóìfì, YZ., s. 859) 

Ali ve Haliloğlu Ali aşkın Züleyha üzerindeki etki ve belirtilerini tek bir 

dörtlükle dile getirmişlerdir. Bu dörtlüklerde Züleyha’nın yemeden içmeden 

kesildiğini de ifade etmektedirler: 

ZüleyòÀ uyúudan maórÿm úaldı 
Ay kibi körüklü yüzi nÿrı ãoldı 
Yimekden içmekden maórÿm úaldı 
Düni küni Yÿsuf diyü aàlar imdi  (èAlì, KY., s. 282) 

ZelìòÀ aş yimez oldı 
DÀéim uyumaz oldı 
Hergìz söylemez oldı 
Yÿsuf’ı Àrzÿlayu (Òalìloğlu èAlì, YZ., s. 185) 

Hiçbir şey yiyip içmediği gibi yakınlarıyla da hiç konuşmayan Züleyha’nın 

bu durumundan endişelenen dayesi ondaki değişimin nedenini sorar: 

Ne yimek yirsin ü ne ãu içersin 
Ne bir laóôa bizümle söz açarsın 
 
Ne giceñ gice durur ne günüñ gün 
Neden óÀlüñ olur böyle diger-gÿn (KemÀl, YZ., s. 61) 

Züleyha Yusuf zindandayken onun hasretiyle yemeye içmeye rağbet etmez 

olmuştur. Çünkü o ruhun gıdası olan aşkın lezzetini tatmış, onunla beslenmektedir: 

Yimege içmege itmezdi raàbet 
áıdÀ-yı rÿódan almışdı leõõet 
 
Ne yimek yirdi vü ne ãu içerdi 
Ne uyurdı vü ne gözin açardı 
 
Geçüp óayvÀn gibi ten beslemekden 
Kesilmiş idi içmekden yimekden  (KemÀl, YZ., s. 222) 

II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. 7. Zayıflama 7. Zayıflama 7. Zayıflama 7. Zayıflama     

Aşkın etkisiyle yemeden içmeden kesilen, geceler boyu uyumayan, ah edip 

inleyen âşığın zayıflaması da kaçınılmazdır. 
                                                
271 Bu mısra’ın vezni bozuk. 
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Züleyha kim olduğunu bilmediği birini gördüğü ilk rüyadan sonra aşkın esiri 

olmuş ve bu aşk yüzünden zayıflamaya başlamıştır. Şair Züleyha’nın zayıflayan 

bedenini ayın son günlerinde görünen hilale benzetir: 

Esìr-i şÀhid-i àayb oldı nÀ-gÀh 
Eridi geçdi gÿyÀ Àòir-i mÀh  (YaóyÀ, YZ., s. 56) 

Darîr ve Hamdî de Züleyha’nın aşk derdiyle zayıf düşen bedenini hilale 

benzetirler: 

Söylemedi kimseye hem oldı lÀl 
Gün-be-gün incelüben oldı hilÀl (ëarìr, KY., s. 161) 

Ayuñ ondördiyiken oldı hilÀl 
Gitdi óüsn ü cemÀl úaldı òayÀl (Óamdì, YZ., s. 80) 

Gubârî’de ise Züleyha âşık olduğu hayalin onu hayale döndürdüğünü 

söyleyerek aşkın etkisiyle zayıfladığını anlatır: 

Beni úıldı anuñ òayÀli òayÀl 
Ne òayÀl beni eyledi bed-óÀl  (ĠubÀrì, YZ., s. 125) 

Züleyha aşkını ne kadar gizlemeye çalışsa da aşkın onun dış görünüşüne 

yansıyan etkileri nedeniyle yakınları bu durumdan endişe duymaya başlamışlardır. 

Aşk yüzünden dert çeken Züleyha iyice zayıflamıştır. Bu durum önce dayesinin 

sonra babasının dikkatini çekmiştir.  

Züleyha’nın aşk yüzünden zayıflamasını daye şöyle tasvir eder ve Züleyha’ya 

bunun nedenini sorar: 

Güneşsin göreyin irme zevÀle 
Niçün bedr ay iken döndüñ hilÀle (KemÀl, YZ., s. 63) 

CemÀlüñ mihri irişmiş zevÀle 
Bir ay içinde dönmişsin hilÀle    (YaóyÀ, YZ., s. 58) 

Züleyha’nın gün geçtikçe zayıfladığını gören babası da dayesi gibi 

zayıflamasının nedenini sorar ve Züleyha’nın serv gibi mevzun bedeninin ince bir 

fidana, daha önce dolunaya benzeyen yüzünün de hilale benzediğini söyler: 

Ne perìden irişdi saña bu rìv 
Seni òaste melek mi itdi ya dìv 
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Servüñi eyledi nihÀl-i øaèìf 
Bedrüñi eyledi hilÀl-i naóìf  (Óamdì, YZ., s. 82) 

Yusuf’a aşkına karşılık vermesi için sürekli yalvaran Züleyha Yusuf’un 

sürekli istigna göstermesine çok üzülmektedir. Bu nedenle her geçen gün daha fazla 

zayıflamaktadır. Fakat kendine de söz geçirememektedir: 

Gün günin yavlaú øaèìf oldı teni 
Kendüye úalmadı hergiz fermÀnı (äÿlì Faúìh, YZ., s. 194) 

II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. 8. Rengin Sararı8. Rengin Sararı8. Rengin Sararı8. Rengin Sararıp Solmasıp Solmasıp Solmasıp Solması    

Kemal Paşazade âşık aşkını gizlemek için ne kadar çabalarsa çabalasın 

yüzünün renginin safran gibi sararmasının onun aşk sırrını açığa çıkarmaya yeterli 

olduğunu söyler: 

Girü ne deñlü èÀşıú úılsa nìreng 
Yiter şÀhid yüzinde zaèferÀn reng (KemÀl, YZ., s. 59) 

Buna göre rengin sararıp solması da aşkın belirtilerindendir.  

Aşkın etkisiyle yemeden içmeden kesilen, gün geçtikçe zayıflayan 

Züleyha’nın da âdeta vücudunda kan kalmamış, bu nedenle yüzünün rengi solmuş, 

sapsarı olmuştur. Şairler Züleyha’nın solan yüzünü safrana, nesrine, sarı laleye, 

çeşitli altın paralara, sonbahardaki bahçeye benzetmişlerdir. 

Aşağıdaki dörtlüklerde Ali Züleyha’nın ay gibi güzel yüzünün solduğunu 

belirtirken, Haliloğlu Ali betinin benzinin sarardığını söyler: 

ZüleyòÀ uyúudan maórÿm úaldı 
Ay kibi görklü yüzi nÿrı ãoldı 
Yimekden içmekden maórÿm úaldı 
Düni küni Yÿsuf diyü aàlar imdi (èAlì, KY., s. 282) 

Şöyle kim èÀşıú oldı 
Beti beñzi ãarardı 
Úamunuñ terkin urdı 
Yÿsuf’ı benüm diyü (Òalìloğlu èAlì, YZ., s. 196) 

Sûlî Fakîh Züleyha’nın aşk derdine düşmeden önce gül gibi kırmızı 

yanaklarının âşık olduktan sonra safran gibi sarardığını ve zayıfladığını söyler: 

Ol yañaúlar kim güle beñzer idi 
ZaèferÀna döndi düşüp eridi  (äÿlì Faúìh, YZ., s. 154) 
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Nahîfî Züleyha’nın gül yüzünün aşk derdiyle lale gibi sarardığını söyler: 

Gül yüzi anuñ ãarardı lÀlevÀr 
Dün ü gün óasretden ider Àh u zÀr (Naóìfì, YZ., s. 859) 

Hamdî Züleyha’nın yüzünü, Yusuf’un yüzünün damga (sikke) olarak 

vurulduğu Yusufî dinara benzetir: 

äÿreti naúşı oldı sikke-i yÀr 
Oldı sìmÀsı Yÿsufì dìnÀr  (Óamdì, YZ., s. 80) 

Kemal Paşazade Züleyha’nın sararan yüzünü Magribî denilen altın paraya ve 

sonbaharın geldiği gülbahçesine benzetir: 

CemÀli Maàribì dìnÀra döndi272 
ÒazÀna uàramış gülzÀra döndi (KemÀl, YZ., s. 76) 

Yusuf Züleyha’nın vuslat isteğini reddedince Züleyha üzüntüsünden sararıp 

solar. Nesrin gibi bembeyaz olan yüzünün düzgüne bile ihtiyacı kalmamıştır.Âdeta 

düzgün sürmüş gibi görünmektedir: 

Áfet-i àamdan ol gül-i rengìn 
Reng-i rÿy ile oldı çün nesrìn 
[...] 
Reng-i rÿyın idelü àam tÀrÀc 
Kalmadı iótiyÀc-ı isfìdÀc (Óamdì, YZ., s. 121) 

Yahya ise Züleyha’nın solgun yüzünü, aşk derdiyle vücudunda kan kalmadığı 

için boş kadehe benzetir: 

Tehì sÀàar gibi beñzinde ol Àn 
áam-ı cÀnÀnı ile úalmadı úan (YaóyÀ, YZ., s. 107) 

Aşağıdaki beyitte de aşkın gamıyla, güle benzeyen kırmızı yanaklarının 

renginin küle benzediğini söyler: 

áam-ı èaşú ile mièrÀcını buldı 
Küle döndi gül-i ruòsÀrı ãoldı (YaóyÀ, YZ., s. 61)    

Züleyha’nın bu üzüntüden yalnızca yüzünün rengi solmamış, dudakları 

kurumuş, rengini kaybetmiştir: 

Lebi òuşk oldı tÀze Àb iken 
Oldı bì-reng laèl-i nÀb iken  (Óamdì, YZ., s. 121) 

                                                
272 Maàribì dìnÀra: maàribi-i dünyÀya M. 
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Yusuf bağban olarak bağa gidince Züleyha ondan ayrı kalmanın acısıyla 

sararıp solmuş, yüzünün rengi safran gibi sapsarı olmuştur: 

Áhı oú úÀmeti kemÀn oldı 
Reng-i sìmÀsı zaèferÀn oldı  (Óamdì, YZ., s. 130) 

Züleyha’nın yüzünün renginin safrana benzemesi gönlündeki aşk ateşinden 

dolayıdır: 

ZaèferÀn rengi çünki oldı èıyÀn 
Sìnesi göynügine oldı nişÀn  (Óamdì, YZ., s. 130) 

äarardup beñzini içindeki derd 
Gül-i surò iken olur lÀle-i zerd 
 
Bilürdi seyr idenler işbu bÀàı 
K’olur her lÀlenüñ içinde dÀàı 
 
Buñuñ daòi içinde dÀàı vardur 
Anuñ’çün beñzini böyle ãarardur (KemÀl, YZ., s. 60) 

Dayesinin gözünden Züleyha’nın renginin sararıp solduğu, hatta dudaklarının 

mosmor olduğu şöyle ifade edilir: 

Neden ey bÀà-ı cÀnuñ tÀze verdi 
Gül-i nesrìn gibi beñzüñ ãarardı 
 
äarardı zaèferÀnveş gül yañaàuñ 
äoruldı geçdi ol şekker ùudaàuñ 
[…] 
Kebÿd oldı lebüñ yÀúÿt rengi 
Niçün gizlü degül àamzeñ òadengi  (KemÀl, YZ., s.62) 

Aşkın Züleyha üzerindeki etkilerini gözleyen dayesi Züleyha’ya bu hâline 

neden olan âşıklıktan vazgeçmesini söyler. Çünkü aşk onun rengini soldurmuş, 

gözyaşı döktürmektedir: 

Nedür bu rÿy-ı zerd ü eşk-i mevvÀc 
Bu èÀşıúlıú libÀsın eyle iòrÀc  (YaóyÀ, YZ., s. 58) 

II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. 9. Uykusuzlu9. Uykusuzlu9. Uykusuzlu9. Uykusuzlukkkk    

Gece vakti aşk derdi büsbütün artan âşığın uyuması mümkün değildir. Tıpkı 

yeme ve içme gibi temel bir insanî ihtiyaç olan uykudan da vazgeçmiştir. Daha önce 

de değinildiği gibi gece âşığın sırdaşıdır. Herkesten gizlediği duygularını hiçbir 
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çekince duymadan yaşayabildiği bir andır. Âşık gece boyunca ağlar, inler, 

sevgilisinin hayaliyle konuşur. Bu nedenle uyuyamaz. Gecesi gündüzü bir olmuştur. 

Züleyha Yusuf’u ilk kez görüp âşık olduğu rüyadan uyandığında, 

yaşadıklarının bir rüya olduğunu anlayınca hayal kırıklığı yaşar ve büyük bir üzüntü 

duyar. O andan itibaren rahatını, huzurunu kaybetmiş, sürekli ağlamaktadır. Sürekli 

ağlayan gözlerde uykudan eser kalmamıştır: 

ÒˇÀb gitdi gözi pür-Àb oldı 
RÀóat-ı cÀn òayÀl-i òˇÀb oldı  (Óamdì, YZ., s. 78) 

ZüleyòÀ uyúudan maórÿm úaldı 
Ay kibi körüklü yüzi nÿrı ãoldı 
Yimekden içmekden maórÿm úaldı 
Düni küni Yÿsuf diyü aàlar imdi (èAlì, KY., s. 282) 

ZelìòÀ aş yimez oldı 
DÀéim uyumaz oldı 
Hergìz söylemez oldı 
Yÿsuf’ı Àrzÿlayu (Òalìloğlu èAlì, YZ., s. 185) 

ZìrÀ ol hìç añmazıdı kendüzin 
Yimez içmez uyumazdı dün ü gün (Naóìfì, YZ., s. 876) 

Züleyha gece boyunca aşk derdiyle ah edip yanar ve sürekli ağlar. Bu nedenle 

uyumaz: 

Giceden ãubóa dek bu derd içinde 
Dem-i germ ile Àh-ı serd içinde 
 
Bu gül yüzli çekerdi sÿz u tÀbı 
Aúıdup nergisinden ter gül-Àbı (KemÀl, YZ., s. 59) 

Aşkını dayesinden bile gizleyen Züleyha’nın geceleri uyumadığını gören 

dayesi ona bunun nedenini sorar: 

Neyiçün gitdi nergisüñ òˇÀbı 
Nice oddur bu sìneñüñ tÀbı  (Óamdì, YZ., s. 82) 

Hamdî’nin eserinde Züleyha’nın dilinden söylenmiş bir gazelde Züleyha, 

gözünde uykudan eser kalmadığını, sürekli ağladığı için gözlerinin yaşla dolduğunu 

ve sonunda bu aşk macerasının daha neler yapacağını merak ettiğini söyler: 

Úalmadı gözde òˇÀb eåeri ùoldı Àb ile 
Bilmem ki èÀúıbet n’idiser mÀ-cerÀ-yı èaşú (Óamdì, YZ., s. 79) 
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Yahya gece vakti artan aşk derdinin Züleyha’yı uyutmadığını söyler: 

Giceyle derdi olurdı firÀvÀn 
Uyutmazdı anı sevdÀ-yı cÀnÀn (YaóyÀ, YZ., s. 56) 

Hatta aşkını herkesten gizli tutmak zorunda olduğu için gündüzleri gülüp 

eğleniyormuş gibi davranıp geceleri uyumaksızın sabahlara kadar ağlayıp inlemekte, 

sevgilisinin hayaliyle konuşmaktadır: 

Ol gice ãubóa dek bu zÀr ile 
äoóbet itdi òayÀl-i yÀr ile 
 
Geh odın yaúdı geh söyündürdi 
Dile ãu ãaçdı geh göyündürdi 
 
ÓÀl-i èÀşıú belì úarÀr olmaz 
Çünki èÀşıúda iòtiyÀr olmaz 
 
äubó-dem bir àarìb gülşende 
CÀnı pür-àam cemÀli pür-òande 
 
Gül gibi açılup çiçekler ile 
Laèl içerdi gümiş bilekler ile 
 
Geçdi bu óÀlet ile bir niçe dem 
Gice zÀrìde gündüzin òurrem  (Óamdì, YZ., s. 79) 

Züleyha yaşadığı sıkıntıların sebebi olarak gördüğü feleğe sitem ederken bu 

aşk derdiyle rahat uykuyu unuttuğunu, buna karşılık talihinin hiç uyanmadığını şöyle 

dile getirir: 

Gözümüñ òˇÀbı gitdi vardı saña 
ÒˇÀb-ı rÀóat òayÀl oldı baña 
 
Sen uyan ben uyuyayın bir dem 
ŞÀyed olam viãÀl ile òurrem  (Óamdì, YZ., s. 83) 

Úılurdı pür-sitÀre ay yüzini 
äabÀó olınca yummazdı gözini 
 
Gice çün şemè ol mÀh-ı şeb-efrÿz 
Úalurdı girye vü sÿz içre tÀ rÿz (KemÀl, YZ., s. 98) 

Yusuf Züleyha’nın tüm yalvarışlarına rağmen aşkına karşılık vermez. Bu 

duruma çok üzülen Züleyha’nın gözüne uyku girmez. Bu nedenle gecesi ve gündüzü 

bir olmuştur. Hatta uykusuzluk onun için hastalık boyutuna ulaşmıştır: 
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Yanında yÀr yoú óÀlini diye 
Gözine uyòu gelmez kim uyuya 
 
Anuñ kim baàrı òÿn oldı seóerden 
Gözin şÀm u seóer yummaz seherden (KemÀl, YZ., s. 152) 

Yahya da Yusuf zindandayken onun hasretiyle sürekli ağlayan Züleyha’nın 

gecesiyle gündüzünün bir olduğunu söyler: 

Gözine perde oldı eşk-i hicrÀn 
Giceyle gündüzini úıldı yeksÀn (YaóyÀ, YZ., s. 145) 

II. I. 1. 2.II. I. 1. 2.II. I. 1. 2.II. I. 1. 2. 2.  2.  2.  2. 10. Hasta Düşme10. Hasta Düşme10. Hasta Düşme10. Hasta Düşme    

Âşığın aşk yüzünden hasta düşmesi ile ilgili olarak İbn Hazm, “Sevgisinde 

samimî olan ve fakat ya bir ayrılık sebebiyle veya sevgilisi kendisinden kaçtığı için, 

ya da herhangi bir nedenle aşkını gizli tutmak zorunda kaldığından dolayı 

sevgilisiyle buluşması imkânsız olan bir âşık, kaçınılmaz olarak en sonunda hastalığa 

tutulur, vücuddan düşer, erir, sararıp solar. Hatta kimi zaman bu yüzden yatağa 

düşer. Bu çok sık görülen bir durumdur” der.273 

Züleyha rüyasında âşık olduktan sonra bunun rüyadan ibaret olduğunu 

görünce büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Bu üzüntü ve aşkın etkisiyle hasta düşer, 

günlerce yatar. 

ŞarÀb-ı èaşú ile kendüyi bilmez 
ÚasÀvetden ùutup ùutup yeñilmez 
 
Bıraúdı kendin ol şemè-i hidÀyet 
Yanardı başı òaste oldı àÀyet 
 
Niçe gün yatdı ol ôıll-ı İlÀhì 
İrişdi göklere Àh-ı siyÀhı 
 
CemÀli güllerine geldi óumret 
Ten-i sìmìnine irişdi åıúlet 
 
Teraúúì eyledi derd-i derÿnı 
BelÀ-yı èaşúınuñ oldı zebÿnı  (YaóyÀ, YZ., s. 55-56) 

                                                
273 İbn Hazm, Güvercin Gerdanlığı, Çeviren: Mahmut Kanık, İnsan Yayınları, İstanbul, 2003, s. 144. 
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Züleyha ikinci rüyada da âşık olduğu kişinin kim olduğunu öğrenemeyince 

uyandığında sevgilinin hayaliyle konuşurken bu aşk yüzünden gönlünün hasta 

düştüğünü, hasta gönlüne bu rüyada çare ararken onun kim olduğunu yine 

öğrenemediği için daha da çaresiz kaldığını söyler: 

Ben çÀre bulmaú ister idüm òaste göñlüme 
Derdüñle sen beni daòı bì-çÀre eyledüñ (Óamdì, YZ., s. 84) 

Züleyha’nın aşk yüzünden hasta olduğunu gören dayesi onun bu hâline çok 

üzüldüğünü söyler: 

Seni èaşú ile gördüm böyle bìmÀr 
Ben öldüm àamdan ey gül yüzlü dildÀr (YaóyÀ, YZ., s. 58) 

Züleyha bu aşk yüzünden hasta düştüğünü şöyle anlatır: 

Benem ol òaste kim øaèìf ü èalìl 
Teni ãaóib-firÀş bir niçe yıl  (Óamdì, YZ., s. 97) 

Züleyha başlangıçta Yusuf’un kim olduğunu bilmemenin endişesi ve onu 

gerçek yaşamda görebilme arzusunun etkisiyle hasta düşmüştür. Yusuf sandığı Mısır 

aziziyle evlendikten sonra rüyada gördüğü yüzün sahibi olan Yusuf’u köle olarak 

satın alarak yanında görmeye başlamıştır. Bir süre sonra aşkını Yusuf’a da itiraf 

etmiş, onu sürekli vuslata razı etmeye çalışmıştır. Fakat Yusuf, efendisinin karısının 

bu isteğini sürekli geri çevirmiştir. Yusuf’a yalvarışlarına bir türlü karşılık 

bulamayan Züleyha bu çaresizlik ve dert yüzünden hasta olup yatağa düşmüştür: 

Òaste oldı ZelòÀ döşege düşer 
èAşú odından yüregi yaàı bişer 
 
Şöyle düşdi ZelòÀ ayaúdan yire 
Kim unutdı kendüzini bì-çÀre (äÿlì Faúìh, YZ., s. 194) 

ZìrÀ ol hìç añmazıdı kendüzin 
Yimez içmez uyumazdı dün ü gün 
 
Böyl’iderek èaşúıla baàrı bişer 
Òaste oldı ãoñra döşege düşer (Naóìfì, YZ., s. 876) 
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Sultan274 Züleyha’nın hasta olduğunu görünce, hastalığının ne olduğunu 

sorar. Çünkü Züleyha’nın yüzünün rengi solmuş, inlemektedir. Fakat Züleyha cevap 

vermez: 

ZelòÀ ãayru olduàın sulùÀn bilür 
Tìz ùurdı ZelòÀ’yı ãoragelür 
 
Geldi sulùÀn ZelòÀ’yı gördi yatur 
Úalmamış gül yüzinde õerre nÿr 
 
SulùÀn eydür yÀ ZelìòÀ nitesin 
Yavlaú iñlersin be-àÀyet nitesin 
 
Òastelıàuñ neyise söyle baña 
Bir çÀre úılam ki bu rencüñ oña 
 
Söyleyügördi cevÀb alımadı 
Renci nedür ZelòÀ’nuñ bilimedi (äÿlì Faúìh, YZ., s. 194-195) 

SulùÀn anuñ òasteluàın işidür 
Durdı ol dem ZelòÀ’yı göre gelür 
 
Didi kim yÀ ZelìòÀ n’oldı saña 
Hìç cevÀb virmedi ZelìòÀ aña (Naóìfì, YZ., s. 876) 

Bunun üzerine sultan hemen bir hekim çağırır. Hekim Züleyha’yı muayene 

eder ve bir hastalığının olmadığını anlar. Sonra göğsünü muayene ederken aşk 

damarının ve kalbinin hızla çarptığını görür. O andan sonra Züleyha’nın aşk ile bu 

hâle geldiği, aşk ateşiyle yüreğinin yandığı kararına varır: 

Gördi kim ZelòÀ’da yoúdur renc ü bìm 
Bu kezin gögsine el urdı óakìm 
 
Gördi èaşú ùamarı yavlaú deprenür 
Gögsi içinde yürek varur gelür 
 
Bildi óakìm ãayrulıàı aãlına 
Baş uruban duèÀ úıldı sulùÀna 
[…] 
Kim bunuñ yoúdur maraøı bellü bil 
İllÀ bunuñ ãayrulıàın diñlegil 
 
èÁşıú olmış bu óÀle gelmiş durur 
èAşú odıyla yüregi yanmış durur 

                                                
274 Sûlî Fakîh ve Nahîfî’de “sultan” olarak yer alan kişi diğer mesnevilerde Mısır azizi olarak geçen ve 
Züleyha’nın kocası olan kişidir. 
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ZelòÀ bu óakìm sözinden utanur 
Elile yoràanı başına bürür 
 
Óakìme eydür ùuruban gidesin 
Çünki rencüm bilmedüñ pes n’idesin 
 
Gitdi óakìm sulùÀnuñ göñli melÿl 
Bulmadı ol ãayrulıàa çÀre ol  (äÿlì Faúìh, YZ., s. 195-196) 

Geldi óakìm baúdı anuñ yüzine 
Gördi ùamarların işit sözi ne 
 
Gördi èaşú ùamarlarını oynaşur 
Yüregi içinde èaşúı úaynaşur 
 
Didi şÀha yoú bunuñ òasteluàı 
SulùÀn eydür diyüvir ne olduàı 
[…] 
Didi sulùÀnum bunuñ òasteluàı  
èÁşıú olmış èaşúa mecrūó yüregi 
 
Maraøı yoúdur buña ide øarar 
èAşú odı yüregine itmiş eåer 
 
ZelìòÀ utanup urdı yüzini 
Var git dir bilmedüñ sen beni 
 
SulùÀn işidüp oldı melūl 
ZìrÀ derde bulmadı dermÀnı ol (Naóìfì, YZ., s. 876) 

Haliloğlu Ali’de de Züleyha aşk yüzünden hastalanır ve yatağa düşer. Onu bu 

hâlde gören Kutayfer bütün hekimlerini çağırır. Hekimler muayene sonucu 

Züleyha’nın hasta olmadığına karar verirler. Zeliha’ya sorarlar. Züleyha hekimlerin 

ilacına ihtiyacı olmadığını, derdinin içinde olduğunu söyleyince hekimler çıkıp 

giderler. Bütün bu olanlardan sonra Kutayfer Züleyha’nın âşık olduğunu, bu yüzden 

yatağa düştüğünü anlar: 

Úuùayfer bir gün geldi 
ÔelìòÀ úatına girdi 
ÓÀlini ôaèìf gördi 
Meger beñzi ãararu 
[…] 
Bu kez ùabìbler geldi 
ZelìòÀ’yı yatur buldı 
Úolın eline aldı 
Ùamar oynar mı diyü 
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Çün gördiler ùabìbler 
Úamu ùamar úımıldar 
Òaste degül didiler 
Birbirine söyleşü 
 
ZelìòÀ’ya ãordılar 
ÓÀlüñ nedür didiler 
Göñlüñüz neyi diler 
èİlÀc idelüm diyü 
 
ÔelìòÀ eydür söylemeñ 
Baña èilÀc eylemeñ 
Ùaşuma zaómet virmeñ 
Benüm aàrum içerü 
 
Ùabìbler èÀciz úaldı 
Hìç èilÀc idemedi 
ZelìòÀ dönüp söyledi 
Derdüme dermÀn diyü 
 
Ùabìbler úalúdı gitdi 
ZelìòÀ yatu úaldı 
Úuùayfer daòı bildi 
Bu èÀşıú olmış diyü  (Òalìloğlu èAlì, YZ., s. 196-197) 

Züleyha’nın koca evinde Yusuf’a duyduğu aşkın günden güne artması sonucu 

hasta olup yatağa düşmesi ve hekimlerin onun aşk yüzünden yatağa düştüğünü 

söylemeleri ile ilgili bölüm Ali ve Hamza’nın eserlerinde de yer almaktadır.275 

İbn Hazm aşk hastalığı ile ilgili olarak “Aşktan doğan arazlar hastalıkların 

ortaya çıkardığı arazlardan farklıdır. Uzman doktorlar bunları birbirinden daha ilk 

anda ayırt ederler.”diyor.276 Burada da hekimler Züleyha’nın tedavi etmeyi 

gerektiren bedensel bir hastalığının olmadığına karar vermişlerdir. Onun durumu 

tamamen aşkın cilvesidir. Dermanı da sevgiliye kavuşmaktır. 

II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. 11. Gönül Yangını11. Gönül Yangını11. Gönül Yangını11. Gönül Yangını    

Aşk âşığın gönlüne düşen bir ateşe benzetilir ve bu ateş sürekli yanan bir 

ateştir. Bu benzerlikte aşk duygusunun ruhu ve dolayısıyla bedeni saran sürekli etkisi 

ve bu duygunun içinde daima ıstırabı barındırması etkilidir. 

                                                
275 bk. èAlì, KY., s. 308-309; Óamza, YZ., s. 234. 
276 İbn Hazm, Güvercin Gerdanlığı, Çeviren: Mahmut Kanık, İnsan Yayınları, İstanbul, 2003, s. 144. 
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Züleyha Yusuf’u gördüğü ilk rüyasından uyandığında gönlü aşk ateşi ile 

dolmuştur. Şair, Züleyha’nın rüyasında aşk şarabı içtiğini, bu şarabın da gönlünde 

ateş yaktığını söyler. Burada aşk, ateş gibi kırmızı renkli şaraba benzetilmiştir. 

Züleyha’nın aşk şarabını içip sarhoş olması âşık olması demektir.  

Giceki bÀdeden olmışdı ser-òoş 
Ol Àb urmış idi cÀnına Àteş  (KemÀl, YZ., s. 55) 

Züleyha’nın gönlünde yanan aşk ateşini Hamdî, Kemal Paşazade Yahya ve 

Gubârî’nin aşağıdaki beyitlerinde de görmek mümkündür: 

Gözde Àb-ı revÀn sìnede nÀr 
Başda bunca hevÀ göñülde àubÀr (Óamdì, YZ., s. 80) 

Yüregi şevú ile pür-nÀr oldı 
DimÀàı dÿd-ı sevdÀyıla ùoldı  (KemÀl, YZ., s. 69) 

Yıluñ on iki ayı ol úamerveş 
Yanar yaúılur idi hem çü Àteş (YaóyÀ, YZ., s. 146) 

Şevú u õevúum òayÀl ü òˇÀb oldı 
Sìne pür-tÀb u dil kebÀb oldı  (ĠubÀrì, YZ., s. 125) 

Züleyha ikinci rüyadan sonra aşkın şiddeti ve çaresizlik nedeniyle cünun 

belirtileri görülünce babası tarafından zincire vurulup hapsedilir. Züleyha iki yıl 

hapis hayatı yaşar. O günlerde Züleyha’nın gönlündeki yangın şöyle anlatılmıştır: 

Yanar úandìl içinde èaşú dÀàı 
Olur rÿşen anuñla dil otaàı 
[…] 

İçi germ olmış u óammÀma dönmiş 
Gözi úanıyla rengìn cÀma dönmiş 
 
Yanup dil külòeninde èaşú nÀrı 
Çıúar başına sevdÀnuñ buòÀrı (KemÀl, YZ., s. 76) 

Züleyha’nın gönlü Yusuf’un aşkının ateşiyle öyle yanmaktadır ki o her 

yerde Yusuf’u ararken, bu yangını söndüreceği düşüncesiyle Yusuf sandığı 

Kutayfer’le evlenir. Bu yanlışlığı Mısır’a gelin geldikten sonra öğrenen Züleyha, 

hayal kırıklığını anlatırken Kutayfer’i serap olarak niteler. Oysa onun gönül 

yangınına çare olacak su Yusuf’tur: 

 



 214 

Benem ol teşne cÀnı pür-teb ü tÀb 
Áb içün óÀli her ùarafda şitÀb 
 
Lebi üzre dili çerÀà gibi 
Yanar odlara cÀnı yaà gibi 
 
Úalmış iken ıraúdan Àbı görür 
Saèy ider aña òaste cÀnı sürür 
 
Sürçe düşe olur çün aña yaúın 
Görür anı serÀb imiş miskìn  (Óamdì, YZ., s. 97) 

Yusuf bir süre Züleyha’nın yalvarışlarından uzaklaşmak için bağa 

bağbanlık yapmaya gider. Züleyha ondan ayrı kalmanın acısıyla sararıp solar, 

yüzünün rengi zaferan rengine benzer. Buna sebep gönlündeki aşk ateşidir: 

ZaèferÀn rengi çünki oldı èıyÀn 
Sìnesi göynügine oldı nişÀn  (Óamdì, YZ., s. 130) 

Yusuf’un yokluğuna daha fazla dayanamayan Züleyha sipergam (fesleğen) 

ekme bahanesiyle bağa Yusuf’u görmeye gittiğinde, söylediklerini Yusuf’un 

dinlemediğini görünce üzgün bir şekilde geri döner. Bu hüzün onun gönlünü öyle 

yakmıştır ki gönlü kebaba benzemiştir: 

Ùaraf-ı dÀr-ı óüzne oldı revÀn 
Dìde giryÀn dil ü ciger biryÀn277 (Óamdì, YZ., s. 131) 

Züleyha’nın dilinden söylenmiş bir gazelde Züleyha sevgilisinin özlemiyle 

gönlünde yanan ve ıstırap veren aşk ateşini şöyle anlatır: 

Úanlu yaşumdan úabaàumda şarÀbum var benüm 
Başlu baàrumdan ocaàumda kebÀbum var benüm 

 
Ay yüzüñ şevúıyla var sìnemde bì-óad tÀze dÀà 
Ol sebebden çarò gibi ıøùırÀbum var benüm          KemÀl, YZ., s. 171) 

Züleyha Yusuf’a yalvarırken aşk ateşinin gönlünde durmaksızın yandığını 

fakat Yusuf’un onun aşkına kayıtsız kaldığını söyleyerek sitem eder: 

Yanar derdüñ odı cÀnda söyinmez 
Ne ôÀlimsin baña özüñ göyinmez (KemÀl, YZ., s. 163) 

    
                                                
277 dil ü ciger: ü dil ciger M. 
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II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. 12. Belin Bükülmesi12. Belin Bükülmesi12. Belin Bükülmesi12. Belin Bükülmesi    

Aşkın bitmeyen gam yükü altında âdeta ezilen âşığın beli bükülür. 

Yusuf u Züleyha mesnevilerinin şairleri Züleyha’nın aşk yüzünden bükülen 

belini, genellikle yaya, dal harfine, çenge, orağa, menekşeye benzetmişlerdir: 

Ol yüce úarúu boyı oldı kemÀn 
Gözlerinüñ yaşı òÿn-Àb-ı revÀn (äÿlì Faúìh, YZ., s. 154) 

Derd altında úaddi dÀl oldı 
Derdine cümle óÀli dÀl oldı  (Óamdì, YZ., s. 80) 

Dilde endÿhı oldı çün enbÿh 
Serv-i úaddin òam eyledi endÿh (Óamdì, YZ., s. 121) 

Áhı oú úÀmeti kemÀn oldı 
Reng-i sìmÀsı zaèferÀn oldı  (Óamdì, YZ., s. 130) 

Boyını èaşú derdi eyleyüp çeng 
Virür ÀvÀzına gözi yaşı reng  (KemÀl, YZ., s. 57) 
 
Boyını dÀs gibi eylemiş òam 
Göñül enbÀrı ùolmış dÀne-i àam (KemÀl, YZ., s. 70) 

ZelìòÀ’ya irüp bÀd-ı melÀli 
İki úat oldı úaddinüñ nihÀli  (YaóyÀ, YZ., s. 124) 

Bilini bükdi anuñ bÀr-ı fürúat 
Belì böyle olur kÀr-ı maóabbet (YaóyÀ, YZ., s. 145) 

Züleyha’nın aşkın etkisiyle bükülen belini dayesi boynu bükülmüş 

menekşeye benzetir: 

Ùudaàuñ àonca gibi derhem oldı 
Benefşe gibi úaddüñ pür-òam oldı  (KemÀl, YZ., s. 62) 

Züleyha Yusuf’a yalvarırken aşkın gamından ok gibi düzgün boyunun yaya 

benzediğini söyler: 

Boyum tìri olupdur ya àamuñdan 
Gözümüñ çeşmesi deryÀ àamuñdan  (KemÀl, YZ., s. 163) 

Züleyha yaşadığı üzüntü ve sıkıntıların sebebi olarak gördüğü feleğe sitem 

ederken, feleğin kahr ile belini büküp yaya benzettiğini söyler: 

Cevr oúına beni nişÀn itdüñ 
Úahr ile úaddümi kemÀn itdüñ (Óamdì, YZ., s. 83) 
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Hamdî de feleğin Züleyha’nın kıl gibi ince belini iki büklüm ederek çenge 

benzettiğini söyler: 

Felek itdi nihÀl-i úaddini çeng 
Ùutmaà içün enìnine Àheng 
[...] 
Yüz belÀyile çarò-ı bed-óarekÀt 
İtdi mÿy-ı miyÀnını iki úat  (Óamdì, YZ., s. 165) 

II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. 13. Gam Çekmek13. Gam Çekmek13. Gam Çekmek13. Gam Çekmek    

Divan şiirinde aşk aslında gamla özdeş bir durumdur. Çünkü aşk hep 

kavuşulamayan sevgilinin özlemiyle yaşanan bir duygudur. Âşıklar âşık olduğu ilk 

andan itibaren tepeden tırnağa gama boyanmış durumdadırlar. 

Züleyha’nın aşkı da gamın ta kendisidir. Başlangıçta rüyada gördüğü birine 

âşık olduğu için bu kişinin kim olduğunu öğrenme ve ona kavuşma arzusuyla gam 

çekmiştir. Daha sonra yine rüyada öğrendiği bilginin peşine düşüp sevgili sandığı 

Mısır aziziyle evlendiği için hayal kırıklığıyla gam çekmiştir. Evliyken bile hep 

sevgiliyi arayan Züleyha, Yusuf’un Aziz tarafından satın alınmasıyla tam 

kavuştuğunu sanırken Yusuf’un sürekli istigna göstermesiyle çaresizliğe düşmüş ve 

onunla vuslata erebilme arzusuyla ömrü boyunca gam çekmiştir.  

Şairler Züleyha’nın içinin dışının gamla dolduğunu, bir türlü gam çekmekten 

kurtulamadığını şöyle anlatırlar: 

İçi vü ùaşı ùoldı derd ü àamdan 
FiàÀn u nÀle itdi zìr ü bemden (KemÀl, YZ., s. 57) 

Boyını dÀs gibi eylemiş òam 
Göñül enbÀrı ùolmış dÀne-i àam (KemÀl, YZ., s. 70) 

ZelìòÀ’nuñ çün oldı óÀli müşkil 
Dilinden bend-i àam olmadı zÀyil 
 
èAceb bend itdi aña èaşú derdi 
Ki úaldı şeş-der-i àam içre nerdi (KemÀl, YZ., s. 76) 

áam-ı èaşú ile mièrÀcını buldı 
Küle döndi gül-i ruòsÀrı ãoldı (YaóyÀ, YZ., s. 61)    
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Züleyha Yusuf’a aşkına karşılık vermesi için yalvarırken ona âşık 

olduğundan beri nasıl bir gama düştüğünü şöyle anlatır: 

Cümle cismümde yoú àamuñsuz úıl 
Ben beni úılca bilmez oldum bil 
[…] 
TÀ àamuñ lüccesine àarú oldum 
Başdan ayaàa derd ile ùoldum 
 
Eyle oldum àamuñ muóìùine àarú 
Úapladı pÀydan beni tÀ farú 
 
Alsa regden úan alıcı úanum 
Dem yirine àamuñ çıúar cÀnum (Óamdì, YZ., s. 124) 

HelÀk oldı àam u derdüñle cÀnum 
FenÀya vardı cism-i nÀ-tüvÀnum (YaóyÀ, YZ., s. 141) 

Dayesi Züleyha’nın aşkına karşılık görememesi yüzünden çektiği gamdan 

ölümlü hastaya döndüğünü şu sözlerle anlatır: 

Didi ey èaşú esìri şÀh-zÀde 
MelÀlüñ çoú àamuñ óadden ziyÀde 
 
Melÿl olma yüri göñlüñi òoş ùut 
Ölümlü òaste gibi ùurma mebhÿt (YaóyÀ, YZ., s. 125) 

II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. 14. Huzursuzluk / Sabır ve Kararı Yitirme14. Huzursuzluk / Sabır ve Kararı Yitirme14. Huzursuzluk / Sabır ve Kararı Yitirme14. Huzursuzluk / Sabır ve Kararı Yitirme    

İçi dışı gamla dolmuş, her anı aşkın elem ve kederiyle geçen, sevgilinin 

hasretini çeken bir âşığın rahat ve huzurunu yitirmiş olması da aşkın doğal 

etkilerindendir. 

Züleyha rüyada âşık olduktan sonra tüm huzurunun kaybolduğunu şöyle ifade 

eder: 

Göñlümi aldı úarÀrum úalmadı 
Mecnūn oldum mecÀlüm úalmadı (Naóìfì, YZ., s. 859) 

İmrÀnì úul beni mecnūn eyledi 
Yanaram èaşúıyla gör ki n’eyledi 
 
Dün ü gün ãabr u úarÀrum úalmadı 
Yaúdı beni hìç mecÀlüm úalmadı (Naóìfì, YZ., s. 877) 
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Züleyha bir gece sevgilisinin hayaliyle konuşurken aşk derdinden 

kaynaklanan huzursuzluğunu şöyle dile getirir: 

Sìnemi mihrüñ itdi ãad-pÀre 
Döşegüm òÀr yaãduàum òÀre 
 
Nice rÀóat bulam bu òÀr üzre 
Ola mı dil óuøÿrı nÀr üzre  (Óamdì, YZ., s. 79) 

Züleyha bir gazelinde bu aşk yüzünden yaşadığı huzursuzluğu, sabır ve 

kararını yitirdiğini sevgiliye hitaben şöyle dile getirir: 

äabrum libÀsını yine ãad-pÀre eyledüñ 
Tìr-i àamuñla baàrumı pür-yÀre eyledüñ278 
 
äalduñ dilüme zülf-i perìşÀn òayÀlüñi279 
Kÿy-ı óuøÿrdan beni ÀvÀre eyledüñ280 
[…] 
Ey gül hevÀña düşelü ben bülbül-i àarìb 
Yirümi òÀr ü mesnedümi òÀre eyledüñ (Óamdì, YZ., s. 84) 

Züleyha Hamdî ve Ahmedî’nin aşağıdaki beyitlerinde de huzursuzluğunu, 

karar ve ihtiyarını kaybettiğini şöyle dile getirir: 

Meskenüm òÀr içinde ten yapraú 
Mesnedüm òÀre minderüm ùopraú (Óamdì, YZ., s. 90) 

RÀóatum yoúdur úarÀrum úalmadı 
Gitdi elden iòtiyÀrum úalmadı (Aómedì, YZ. I, s. 39) 

Hamdî ve Kemal Paşazade’nin aşağıdaki muhtelif beyitlerinde de 

Züleyha’nın huzursuzluğu, sabır ve kararını yitirmiş olduğu bu şairlerin kendi 

ağzından şöyle anlatılmıştır: 

Úalmadı cÀn u serde rÀóat u hÿş 
Heme hem-dem belÀya hem-Ààÿş (Óamdì, YZ., s. 86) 

Yaãduàı òışt oldı pisteri òÀk 
ÒÀke müstaàraú oldı ol gül-i pÀk (Óamdì, YZ., s. 165) 

Oldı bì-ãabr u bì-dil ü ÀrÀm 
äaçdı èunnÀb-ı ter siyeh-bÀdÀm281 (Óamdì, YZ., s. 124) 

                                                
278 pür-yÀre: pür-yara M. 
279 òayÀlüñi: òayÀlini M. 
280 Kÿy-ı: Gÿ-yi M. 
281 èunnÀb-ı ter siyeh: èunnÀb-ı tersiye M. 
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Úalmadı ãabrı gitdi ÀrÀmı 
Geçdi miónetde niçe eyyÀmı  (Óamdì, YZ., s. 130) 

Derd-i Yÿsuf çün aña kÀr itdi 
Anı bì-kÀr u bì-úarÀr itdi  (Óamdì, YZ., s. 157) 

ÒayÀl-i yÀr almışdı úarÀrın 
Taàıtmış idi ãabr u kÀr u bÀrın (KemÀl, YZ., s. 55) 

Çıúuban başına sevdÀ buòÀrı 
Úara zülfi gibi gider úarÀrı  (KemÀl, YZ., s. 57) 

Şairlerin bu ifadeleri arasında Hamdullah Hamdî’nin Züleyha’nın 

huzursuzluğunu anlattığı beyitlerdeki ifadeler dikkat çekicidir. Pek çok beyitte 

Züleyha’nın oturduğu yeri dikenle dolu bir yere, sırtını dayadığı yeri de mermere 

benzetir. Aynı şekilde yastığını kerpice, mermere, döşeğini dikene ve toprağa 

benzetir. Bu benzetmeliklerle Züleyha’nın gönlündeki huzursuzluğu, diken gibi 

batıcı veya taş, toprak gibi sert ve rahatsız edici şeyler üzerinde yatan ya da oturan 

birinin duyduğu rahatsızlıkla somutlaştırmaya çalışmıştır. 

II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. 15. Perişanlık15. Perişanlık15. Perişanlık15. Perişanlık    

Aşk acısı çeken bir âşığın en belirgin özelliklerinden biri perişanlığıdır. 

Züleyha aşkın etkisiyle perişan bir hâldedir. Yüzü makyajsız ve saçları 

taranmamıştır. Züleyha’nın âşık olduğundan habersiz olan dayesi, onun perişanlığını 

görünce neden bu hâle geldiğini sorar:  

Niçün Àşufte vü derhem olursın 
Dem-À-dem derd ile hem-dem olursın 
[…] 
Niçün şÿrìde zülfüñ gibi óÀlüñ 
äınuú yaya neden döndi hilÀlüñ 
 
Niye meşşÀùa zeyn itmez gülüñi 
Neyiçün şÀne dirmez sünbülüñi (KemÀl, YZ., s. 62) 

Züleyha Yusuf’a aşkına karşılık vermesi için yalvarırken bu aşkın gönlünü 

perişan ettiğini şöyle dile getirir: 

äaçuñ yenginde göñlümdür perìşÀn 
Lebüñ mÀnendi çeşmümdür dür-efşÀn (KemÀl, YZ., s. 163) 
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Yusuf Züleyha’nın yalvarışlarına karşılık vermediği için Züleyha 

çaresizlikten perişan bir hâldedir: 

Sücÿda vardı dÀl-i derdi gibi 
PerìşÀn oldı Àh-ı serdi gibi (YaóyÀ, YZ., s. 124) 

Züleyha Yusuf’u zindana hapsettirdikten sonra onun ayrılığının acısıyla kötü 

günler yaşar. Bu nedenle perişan bir hâldedir. Giyinip kuşanmayı, süslenmeyi 

bırakmıştır. Saçları taranmamaktan birbirine girmiştir: 

Düzinmekden úoşınmaúdan çekildi 
Geyinmekden úuşanmaúdan kesildi 
 
Yüzi gül-gÿne úaydından muèarrÀ 
CemÀli óüsn-i Yÿsuf’dan müberrÀ 
 
MuùarrÀ úılmayup zülf-i dırÀzın 
Göze göstermez idi kuól-i nÀzın 
 
Biri birine girdi zülf-i şeb-reng 
İki àam leşkeri ider gÿyÀ ceng (YaóyÀ, YZ., s. 145) 

II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. 16. Herşeyde Sevgiliyi Görme16. Herşeyde Sevgiliyi Görme16. Herşeyde Sevgiliyi Görme16. Herşeyde Sevgiliyi Görme    

Gönlünde aşktan başka bir duyguya yer vermeyen ve sevgilisinden herhangi 

bir nedenle ayrı düşen âşık, sevgiliye duyduğu özlemle neye baksa sevgiliyi görmeye 

başlar. İbn Hazm “Göz ruha açılan büyük bir penceredir. Gönlün sırlarını keşfe 

çalışır ve en gizli düşüncelerini açığa vurur. Gönül tercümanıdır göz. İşte sevgilisine 

bakan birinin hiç kılını kıpırdatmadan ona baktığını, sevgilisiyle aynı anda yer 

değiştirdiğini, uzaklaştığı zaman onunla uzaklaştığını, herhangi bir yöne 

yöneldiğinde onun da aynı yöne yöneldiğini, bukalemunun güneşi izlediği gibi onu 

izlediğini görürsünüz.” 282 demektedir. Bu tavır sevgili ile aynı yerde bulunan bir 

âşığın tavrıdır. Sevgiliden uzak ve onu görmeyi, ona kavuşmayı, her an sevgilisinin 

yanında olmasını arzulayan âşığın gözü ise herşeyi sevgili gibi görmeye başlar. Bu 

bir türlü algı yanılmasıdır. Çünkü ruhun göz penceresinden görmek istediği yalnızca 

sevgilidir. Sevgilinin herhangi bir uzvuyla benzerlik içinde olan herşey ona sevgili 

gibi görünür. 

                                                
282 İbn Hazm, Güvercin Gerdanlığı, Çeviren: Mahmut Kanık, İnsan Yayınları, İstanbul, 2003, s. 39. 



 221 

Hamza, Hamdî ve Kemal Paşazade Züleyha’nın aşk ıstırabının arttığı 

muhtelif zamanlarda herşeyde sevgiliyi gördüğünü şöyle anlatırlar: 

Úamu nesnesin ZelìòÀ unudur 
Ne ki görse eydür uş Yÿsuf budur (Óamza, YZ., s. 232) 

Úanda aàyÀrı görse yÀrı ãanur 
Her ne naúşı göre nigÀrı ãanur (Óamdì, YZ., s. 78) 

İçine ùaşına ùolmışdı yÀri 
Göñül levóinde naúş itmişdi BÀrì 
 
Çi ger ãÿretde aàyÀrın görürdi 
Ne naúşa kim baúa yÀrin görürdi 
[…] 
Çemende göricek serv ü çenÀrı 
Boyın añup iderdi Àh u zÀrì 
 
Varurdı mÀh-ı nev gördükce vecde 
Úılurdı úaşı miórÀbına secde  (KemÀl, YZ., s. 56) 

Züleyha âşık olduğu ilk günlerde her nereye baksa sevgilinin hayalini 

gördüğünü şöyle ifade eder: 

Úanda baúsam o ãūreti fi’l-óÀl 
Naúş ider tÀze naúş-bend-i òayÀl 
 
Ùoldı bu naúş ile derūn u bìrūn 
Deyr-i èÀlem pür oldı nice derūn 
 
Baña bu dÀr-ı dehr deyr oldı 
Úanda baúsam nigÀrı seyr oldı 
 
Gözi yumsam derūnda seyr iderin 
Gözüm açsam birūnda seyri iderin (ĠubÀrì, YZ., s. 121-122) 

Züleyha bir gece ayla konuşurken ayın Yusuf’u görürse kendisinin neye 

baksa Yusuf’un yüzünü gördüğünü, başka hiçbir şey istemeyip yalnızca Yusuf’u 

beklediğini söylemesini ister: 

Neye úılsa naôar yüzüñi gözler 
Daòı nesne gözetmez seni gözler (KemÀl, YZ., s. 98) 

Hatta Züleyha ağlayarak göğe baktığında gökte Yusuf’un adının yazılı 

olduğunu görür: 
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Gözi yaşı ZelòÀ’nuñ aúar idi 
Aàlayıcaú göklere baúar idi 
 
Gökde daòı Yÿsuf adını görür 
Daòı èaşú àÀlib olup delü olur (äÿlì Faúìh, YZ., s. 189) 

Yusuf zindandayken Züleyha her neye baksa Yusuf’un hayalini görür. Bu 

hayalle zindanın içini Yusuf’un resimleriyle donatılmış gibi görür: 

Ne naúşa kim baúa olurdı óayrÀn 
Görinürdi gözine naúş-ı cÀnÀn 
 
CemÀl-i dil-beri idüp taãavvur 
Olurdı òÀnesi ol naúş ile pür  (KemÀl, YZ., s. 234) 

II. II. II. II. I. 1. 2. 2. I. 1. 2. 2. I. 1. 2. 2. I. 1. 2. 2. 17. Sevgilinin Hayaliyle Konuşma17. Sevgilinin Hayaliyle Konuşma17. Sevgilinin Hayaliyle Konuşma17. Sevgilinin Hayaliyle Konuşma    

Sevgilinin hasretini çeken ve aşkını herkesten gizleyen, tüm duygularını 

kendi içinde yaşayan âşık geceleri yalnız kalmayı ister. Gece vakti yalnız kaldığında 

rahatça ağlayıp inlemek, özlemini duyduğu sevgilinin hayaliyle konuşabilmek ister. 

Âşık, sevgili sanki karşısındaymış gibi aşk yüzünden yaşadığı sıkıntıları, 

çaresizliklerini, özlemini, sitemlerini dile getirerek kendi kendine konuşur. Hatta 

belki de sevgili karşısında olsa söylemekten çekineceği pek çok şeyi söyler. Bu 

şekilde bir nebze olsun rahatlamaya çalışır. Bu sırada gözyaşı, ah, feryad figan da 

konuşmalarına eşlik eder. 

Züleyha henüz rüyada âşık olduğu ilk zamanlarda âşık olduğu kişinin kim 

olduğunu merak ettiği için büyük bir sıkıntı içindedir. Yalnız kaldığı bir gece 

sevgilinin hayali gözünün önüne geldiğinde tüm hissettiklerini sevgili 

duyuyormuşçasına konuşmaya başlar. Sevgilinin yüzünü bile görmeden rüyada âşık 

olarak büyük bir derde düştüğünü, sevgilinin nerede ve kim olduğunu bilse hemen 

aramaya çıkacağını, ancak hiçbir şey bilmediği için çaresizlik içinde olduğunu, âşık 

olmadan önce yaşadığı rahat ve huzurdan eser kalmadığını ve bir an önce ona 

kavuşmak istediğini söyleyerek sabaha kadar ağlar: 

YÀdına geldügince naúş-ı nigÀr 
Laèli bu dürleri úılurdı niåÀr 
 
Ey beni derd ile belÀya ãalan 
èAşú odına yaúup hevÀya ãalan 
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Görmedin gül yüzüñi bülbül-i cÀn 
ÒÀr-ı miónetde olmışam nÀlÀn 
 
Çün òayÀlüñ görindi òˇÀbumda 
Baña oldı òayÀl òˇÀbumda 
 
Şeb-i fürúat ãaçuñ gibi bì-óad 
äubó-ı vaãluñdan irmez ise meded 
 
Úandadur bilsem ey güher kÀnuñ 
èAzm-i saèyını eylesem anuñ 
 
NÀmuñı bilmezem ki yÀd úılam 
Göñlümi õikrüñ ile şÀd úılam 
 
Ne nişÀnuñı bulmışam ne seni 
Bì-nişÀn idiser bu àuããa beni 
 
Ne yirüñ şehr-yÀrısın şeh iseñ 
Menzilüñ úanúı gökdedür meh iseñ 
 
Bencileyin olur mı bì-óÀãıl 
Ki ne dildÀr var úatumda ne dil 
 
Bir gül idüm açılmadın òandÀn 
Serv-i ÀzÀd idüm çemende revÀn 
 
Ne ayaàuma òÀr degmiş idi 
Ne tenüme àubÀr degmiş idi 
 
Beni bir luèb ile şikÀr itdüñ 
Çün òayÀlüñi ÀşikÀr itdüñ 
 
Sìnemi mihrüñ itdi ãad-pÀre 
Döşegüm òÀr yaãduàum òÀre 
 
Nice rÀhat bulam bu òÀr üzre 
Ola mı dil óuøÿrı nÀr üzre 
 
Çün düşürdüñ hevÀya ser-keşümi 
Ábuñ ile söyündür Àteşümi  
 
Óüsnüñüñ kÀlesi girÀn-mÀye 
Bende yoú àamdan özge ser-mÀye 
 
Çün meded irmeye baña senden 
Bilürem çÀre yoú baña benden 
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Ol gice ãubóa dek bu zÀr ile 
äoóbet itdi òayÀl-i yÀr ile  (Óamdì, YZ., s. 79) 

Züleyha’nın sevgilinin hayaliyle yaptığı bu konuşma Kemal Paşazade’nin 

eserinde şöyledir: 

İderdi ol òayÀl ile òiùÀbı 
Anuñlaydı suéÀli vü cevÀbı 
 
Dir idi n’itdüñ ey mihr-i cihÀn-tÀb 
Ki úılduñ õerre gibi bizi bì-tÀb 
 
äalup cÀna cemÀlüñ pertevini 
Úarañu eyledüñ göñlüm evini 
 
İrem bÀàı mıdur yÀ Rab cemÀlüñ 
Ki böyle nÀ-bedìd oldı viãÀlüñ 
 
Bu ãÿretde olur mı Àdemì-zÀd 
Perìsin sen meger ey serv-i ÀzÀd 
 
Yüregüm derd ile òÿn-Àb olupdur 
Göñül Àteş gözüm pür-Àb olupdur 
 
NeyistÀnuma èaşúuñ urdı Àteş 
İgende olma Àhum gibi ser-keş 
 
áam-ı èaşúuñla úaldum òÀr içinde 
HezÀrÀn nÀle ile zÀr içinde 
 
Dür-i yek-dÀnesin dürcüñ ne yirdür 
Meh-i tÀbendesin burcuñ ne yirdür 
 
Nedür nÀmuñ nişÀnuñ ey perì-zÀd 
Ne gülşende biter bu tÀze şimşÀd 
 
Ne yirde isteyeyin úanda bulayın 
Baña bildür seni anda bulayın 
 
Göñül gitdi vü yÀruñ yoú nişÀnı 
Ne bülbül bulınur ne gülsitÀnı 
 
Ne müşkildür ne dil ola ne dildÀr 
Bu óÀle olmasun kimse giriftÀr (KemÀl, YZ., s. 57-58) 

Züleyha rüyasında sevgiliyi ikinci kez görür ve kim olduğunu öğrenmek ister. 

Sevgili Züleyha’nın sorusuna karşılık, kendisinin bir insan olduğunu ve aşkında 
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sadık ise namusuyla vuslatı beklemesini söyler. Züleyha uyandığında huzursuzluğu 

ve derdi büsbütün artmıştır. Ağlayıp inleyerek sanki sevgili karşısındaymış gibi 

içinde bulunduğu durumu anlatan şu sözleri söyler:  

Hem-zebÀnın òayÀl-i yÀr itdi 
Dilden aña şeker niåÀr itdi 
 
äabrum libÀsını yine ãad-pÀre eyledüñ 
Tìr-i àamuñla baàrumı pür-yÀre eyledüñ283 
 
äalduñ dilüme zülf-i perìşÀn òayÀlüñi284 
Kÿy-ı óuøÿrdan beni ÀvÀre eyledüñ285 
 
Ben çÀre bulmaú ister idüm òaste göñlüme 
Derdüñle sen beni daòi bì-çÀre eyledüñ 
 
Dil óücresinde yaúalu şemè-i òayÀlüñi 
PervÀne göñlümüñ hevesin nÀre eyledüñ 
 
Ey gül hevÀña düşelü ben bülbül-i àarìb 
Yirümi òÀr u mesnedümi òÀre eyledüñ (Óamdì, YZ., s. 84) 

Züleyha Yusuf sanarak Mısır aziziyle evlendiği günlerde de yalnızca 

Yusuf’un aşkı ve özlemiyle günlerini geçirmektedir. Bir gün ona kavuşacağı 

ümidiyle zor da olsa sabırlı olmaya çalışır. Günleri ağlayıp inlemekle geçmektedir. 

Geceleri de sevgilisinin hayaliyle konuşur, derdini sanki ona anlatır. Bir gece yine 

sevgiliyle konuşurken rüyasında sevgili Mısır azizi olduğunu söylediği için yerini 

yurdunu terkedip Aziz ile evlendiğini, fakat hayal kırıklığı yaşadığını, eğer düğün 

günü gaipten gelen sese kulak vermese kavuşma ümidini yitirmek üzere olduğunu, o 

sesi duyduğundan beri kavuşacağı günü dört gözle beklediğini söyler: 

äadr-ı dilde òayÀl-i cÀnÀnı 
äubó olınca olurdı mihmÀnı 
 
Terk-i úÀnÿn-ı èahd idüp çü rebÀb 
NÀleyile úılurdı aña òiùÀb 
 
K’ey vaùandan beni àarìb úılan 
Gül iken òaste èandelìb úılan 
 

                                                
283 pür-yÀre: pür-yara M. 
284 òayÀlüñi: òayÀlini M. 
285 Kÿy-ı: Gÿ-yı M. 
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Beni oú gibi eyleyen pertÀb 
ÔÀhir idüp nişÀne-i nÀ-yÀb 
 
Oldum ÀvÀre-i kemÀn-ı gümÀn 
Yil gibi bulmazam úarÀr u nişÀn 
 
Dir idüñ baña ey dil-ÀrÀmum 
MÀh-ı Mıãr’am èAzìz’dür nÀmum 
 
Mıãr’a anuñ içün àarìb oldum 
Ne àarìb ol ki bì-naãìb oldum 
 
Meger ol Mıãr olan cenÀn imiş 
Mıãr-ı dilde èazìz-i cÀn imiş 
 
Virmeseydi yaúìn hÀtif-i àayb 
Úalur idüm bu şübhede lÀ-reyb 
 
Bu yaúìn ile zindedür cÀnum 
Umaram bir gün ire dermÀnum 
 
Gerçi var vaãluña dilümde yaúìn 
Bilmem ammÀ ıraú mıdur ya yaúın 
 
Gözlerüm óasretüñde tÀr oldı 
Şeş-cihet gözlemekde çÀr oldı 
 
Vaútidür gün yüzüñle òurrem olam 
Gökde istedügümi yirde bulam 
 
TÀb-ı óüsnüñ ùulÿè ide nÀ-gÀh 
Varlıàum õerresini ide tebÀh 
 
Şevú-ı vaãla ire dil ü cÀnum 
Gele cÀnum yirine cÀnÀnum 
 
Yoà idüp eyle vÀãıl ide beni 
Yoúluàumdan da àÀfil ide beni 
 
Baña ol dem irer dem-i bÀúì 
Ki beni bì-òod ide ol sÀúì 
 
Saña varlıú óicÀb ise ey dost 
Oda yansun bu cÀn nedür ten ü post 
 
Úaldı göñlüm ile gözüm sende 
Seni bilmem úaçan bulam bende 
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TÀ seóer şemèveş yanup nÀra 
Od ãaçardı zebÀn ile yÀra  (Óamdì, YZ., s. 100-101) 

II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. 18. Talihten Şikâyet Etme18. Talihten Şikâyet Etme18. Talihten Şikâyet Etme18. Talihten Şikâyet Etme    

Âşık aşk yüzünden yaşadığı dayanılmaz sıkıntıları kendi talihsizliği olarak 

gördüğü için talihine kızar, söver, beddualar eder, şikâyetlerini dile getirir. Çünkü 

“Eskilere göre gök tabakası felekler dokuzdur. Her semâda bir yıldız tasavvur 

edilmiştir. Bu yedi seyyar yıldızdan her birinin dünyaya ve dünya üzerindeki canlı 

cansız her şeye hâkim ve müessir olduğu farzolunmuş, her yıldız az çok uğurlu, 

uğursuz sayılmış ve her birinin hususî tabiatleri, hâkim olduğu iklimleri, hâkimiyet 

saatleri olduğu sanılmış, işte bu sebeple dünyada olup biten her şey feleğe isnâd 

olunmuştur. Çarh da bu manayadır. Kaza ve kadere itiraz edemeyen şairler dünyada 

olup biteni feleğe ve yıldızlara isnâd ederek ruhî tezahürlerini böylelikle izhar 

etmişlerdir.”286 

Hamdî ve Kemal Paşazade’nin eserlerinde Züleyha birinci rüyadan sonraki 

günlerde bir gece sevgilisinin hayaliyle dert içinde ağlayıp inlerken talihine şöyle 

kızar: 

Çün ZüleyòÀ’ya irmedi dermÀn 
Derd ile hem-dem oldı niçe zamÀn 
 
ÓÀãıl olmaduàına ãoóbet-i gül 
Bir gice aàlar idi ol bülbül 
 
Geh şekerden ùuz ekdi yÀresine287 
Geh èitÀb eyledi sitÀresine 
 
K’ey sitÀrem niçün aàarmazsın 
GÀh geh burc-ı saède varmazsın 
 
Gözümüñ gitdi òˇÀbı vardı saña 
ÒˇÀb-ı rÀóat òayÀl oldı baña 
 
Sen uyan ben uyuyayın bir dem 
ŞÀyed olam viãÀl ile òurrem 
 
Geh felekden şikÀyet eyler idi 
Devr cevrin óikÀyet eyler idi 
 

                                                
286 Onay, s. 166. 
287 şekerden: şekkerden M.; yÀresine: yarasına M. 
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K’ey felek mihrüñ oldı úahr baña 
Úahr idersin devÀm-ı dehr baña 
 
Bì-úarÀram hemìşe sencileyin 
Düşmesün derde kimse bencileyin 
 
Cevr oúına beni nişÀn itdüñ 
Úahr ile úaddümi kemÀn itdüñ 
 
Tìr atarsın dile kemÀnı úanı 
Yaúdı mihr anı mihrbÀnı úanı 
 
Úalbi ùutduñ kemendi gizlersin288 
Baàladuñ cÀnı bendi gizlersin289 (Óamdì, YZ., s. 83) 

Atardı dÿd-ı Àhından òadengi 
Úılurdı çarò-ı gerdÿn ile cengi 
 
Úılurdı ay yüzini pür-sitÀre 
Bunı dirdi idüp çaròa neôÀre 
 
Beni sen eyledüñ ey çarò-ı bed-kìş 
ŞihÀb-ı tìr-i Àhumla ciger-rìş 
 
Boyum derd ile döndürdüñ kemÀne 
MelÀlet oúına úılduñ nişÀne 
 
Meger èömrüm güni irdi zevÀle 
Ki döndi óüsnümüñ bedri hilÀle 
 
Şafaúveş úanlu yaşa eyledüñ àarú 
Ki giceden günümi itmezem farú 
 
Beni kendüñ gibi ÀvÀre úılduñ 
Başum åÀbitlerin sitÀre úılduñ (KemÀl, YZ., s. 67-68) 

Züleyha’da cünun hâli artmaya başlayınca babası onu korumak için zincire 

vurur. Ayağında zinciri gören Züleyha talihinden şikâyet edip kara bahtına söver: 

Çün ZüleyòÀ’ya àÀlib oldı cünÿn 
èAşú sevdÀsı itdi anı zebÿn 
 
Óıfô içün ol cemÀl gencini 
Ùaúdılar sìme mÀr-ı zerrìni 
[…] 

                                                
288 gizlersin: gözlersin M. 
289 gizlersin: gözlersin M. 
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Gördi pÀyında çün bu mÀrı bu genc 
Úara baòtına sögdi virdi ilenc 
 
K’ey sitÀrem işüñ tedennìdür 
Felegüñ óalúa olmış efèìdür 
 
Menzilüñ aúreb olalı her dem 
Gül gibi úucdı ayaàum arúam 
 
PÀy-i serve muóÀl iken reftÀr 
äuyı bend itdüñ aña ey àaddÀr 
 
PÀy-i èarèar girifte-gil iken 
Şìve-i cünbiş aña müşkil iken 
 
Bu ne óikmet ki bÀàbÀn-ı cihÀn 
Aña zencìr itdi Àb-ı revÀn 
 
Bendi ol düzde ur ki òˇÀbumda 
Mest idüp èaúlum aldı tÀbumda 
 
Yoú úarÀrı felek gibi her dem 
Göze àÀéib melek gibi her dem 
 
Berú-ı raòşÀn gibi çün ide ôuhÿr 
Gözlerüm ebr olur yaşum yaàmur 
 
Eriyüp àamdan oldum Àb-ı zülÀl 
Áh eger ôÀhir olsa serv-i òayÀl 
 
PÀk destüm olurdı dÀmen-gìr 
Ben olurdum ayaàına zencìr 
 
Yüzini görmek ile bir pÀre 
ŞÀyed olaydı derdüme çÀre  (Óamdì, YZ., s. 86) 

Züleyha Aziz Kutayfer’le evlendiği gün onun, rüyasında gördüğü kişi 

olmadığını anladığında yaşadığı hayal kırıklığının ardından talihinden şöyle şikâyet 

eder: 

Úılup geh ùÀliè-i şÿmın óikÀyet 
İder geh úara baòtından şikÀyet 
 
Ki eydür ey felek feryÀd elüñden 
Ki bir dem olmadum dil-şÀd elüñden 
 
Yirümi laèl gibi eyledüñ seng 
Yüzüm úıldum ciger úanıyla gül-reng 
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Beni ÀvÀre úılduñ meskenümden 
Ayırduñ àonca iken gülşenümden 
 
Virüben dÀmenümi òÀr eline 
Düşürdüñ óüsn gencin mÀr eline 
 
Ben umardum k’idesin derde çÀre 
Sen urduñ yÀremüñ üstine yÀre 
 
İçüme lÀle gibi dÀà urduñ 
Beni gülzÀrdan kÿhsÀra sürdüñ 
 
Dem-À-dem àonca gibi yutdurup úan 
Yirümi eyledüñ òÀr-ı muàaylÀn 
 
Ben umardum k’idesin derde çÀre 
Sen urduñ yÀremüñ üstine yÀre 
 
Beni çün yÀrum ile itmedüñ yÀr 
Neyidi başuma teşvìş-i aàyÀr 
 
Elüñden iñlerem ey çarò-ı dÿlÀb 
Ki ùoldurduñ gözümüñ gözesin Àb 
[…] 
Boyumı eyledüñ miónet kemÀnı 
Hedef úılduñ belÀ oúına cÀnı 
[…] 
Niçe bir cÀnuma cevr eyleyesin 
Beni cevr ile yaúup n’eyleyesin (KemÀl, YZ., s. 90-91) 

II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. 19. İnsan Dışı Varlıklarla19. İnsan Dışı Varlıklarla19. İnsan Dışı Varlıklarla19. İnsan Dışı Varlıklarla Konuşma Konuşma Konuşma Konuşma    

Züleyha Mısır aziziyle evlendikten sonraki günlerde de Yusuf’un aşkıyla 

yanmaktadır. Çünkü Yusuf sandığı Aziz Kutayfer ile evlenmiş ve düğün günü 

öğrendiği bu yanlıştan geri dönememiştir. Fakat Kutayfer’e karşı hiçbir duygu 

beslemediğinden, hiç evlenmemiş gibi Yusuf’a kavuşacağı günün arzusuyla günlerini 

geçirmektedir. Aşkını gönlünde hâlâ gizli tutmaktadır. Bu nedenle derdini 

paylaşacağı hiç kimse yoktur. Aşk derdiyle uyumadan geçirdiği bir gecenin 

sabahında esen seher yeliyle konuşur. Sevgilisinden haber sorar ve sevgilisini 

bulmakta ona yardım etmesini, eğer bulursa yanına getirmesini söyleyerek teselli 

bulmaya çalışır: 

Esmege başlasa seóerde nesìm 
Dir idi ey óayÀt-ı èaôm-i remìm 
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Nükhetüñden irişmese dem-i gül 
áonceveş úan ùolar dil-i bülbül 
 
Bÿy-ı luùfuñ çemende àonca-güşÀy 
NefeóÀtüñ bedende rÿó-efzÀy 
 
Eåerüñ èÀşıúuñ ãafÀsıdur 
Òaberüñ dost meróabÀsıdur 
 
èÁşıúuñ dil-berine nÀmesisin 
Müjde peyàÀmınuñ óamÀmesisin 
 
Yoú cihÀnda benüm gibi àamnÀk 
Benden ièrÀø idesin òÀşÀk 
 
YÀri bulmaúda baña yÀr olsañ 
áuããa vaútinde àam-güsÀr olsañ 
 
Olmaya yir yüzinde menzilgÀh 
Ki yoluñ aña uàramaz geh gÀh 
 
Dilerem ol nigÀrı cüst idesin 
Luùf idüp saèyuñı dürüst idesin 
 
Bì-úuãÿr ara cümle eyvÀnı 
Bulasın şÀyed ola sulùÀnı 
 
Cümle şehrüñ şehrini göresin 
Her diyÀruñ emìrini göresin 
 
Arayup her diyÀrı dürişesin 
Úapu yapılsa bacadan düşesin 
 
Güõer it cümle bÀàa her cÿya 
Naôar it bÀà içinde her sÿya290 
 
ŞÀyed eylerken ol tek ü pÿyı 
Bulasın ol nihÀl-i dil-cÿyı 
 
Òoten Àhÿlarını çün göresin 
Her birine àazÀlumı ãorasın 
 
Yoluñ olsa nigÀr-òÀne-i Çìn 
äormadın ol nigÀrı geçme ãaúın 
 
 

                                                
290 sÿya: suya M. 
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Kÿh u hÀmÿna eyleseñ güõeri 
Gelse nÀ-gÀh öñüñe kebk-i derì 
 
Aña ol şÀh-bÀzı yÀd idesin 
Göñlümi şÀyed ola şÀd idesin 
 
Hem-rehüñ olsa kÀrvÀn-ı revÀn 
Olsa sÀlÀr-ı server-i òÿbÀn 
 
Getür ol dil-beri bu araya 
Baúayın ol ruò-ı dil-ÀrÀya 
 
ŞÀyed ola benüm dil-ÀrÀmum 
Gitmedin cÀn göre dil ÀrÀmum 
 
Rÿşen olınca şìşe-i aómer 
Hem-demi olur idi bÀd-ı seóer (Óamdì, YZ., s. 101) 

Züleyha Kemal Paşazade’nin eserinde de sevgilisinden haber sorar ve kendi 

hâlini sevgiliye anlatmasını, dört gözle onu beklediğini iletmesini söyler: 

Dir idi ey berìd-i kÿy-ı dil-ber 
Nesìmüñden dimÀà-ı cÀn muèaùùar 
[…] 
Saña bir yirde yoúdur úapu baca 
Gezersin perdelerden aça aça 
[…] 
N’ola ùursañ úadem-rencìde úılsañ 
NigÀrum úandalıàın baña bilseñ 
 
Sen ayaú basmaduàuñ yir mi vardur 
Yüzin görmedügüñ dil-ber mi vardur 
 
Düzüp zülfi úılıyıla şümÀruñ 
Diyeydüñ óÀlini ben bì-úarÀruñ 
 
Benüm gibi bir ÀvÀre úuluñ var 
GülistÀnuñda azmış bülbülüñ var 
 
äaçuñ bendiyle úalmış boynı baàlu 
Ruòuñ şevúıyla olmış baàrı dÀàlu 
 
Oluban şeb-nem-i eşk ile pür-Àb 
Gice nergis gibi görmez gözi òˇÀb 
 
NihÀl-i serv görür saña beñzer 
Yüz urur pÀyına çün sebze-i ter 
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Gözi nergis gibi yol gözlemekde 
Dem-À-dem gül yüzüñi özlemekde 
 
Yiler peyk oluban eşk-i revÀnı 
Uçar úuş gibi Àhınuñ duòÀnı 
 
Arar ol òÀk-i pÀyuñ armaàanın 
Bu ister bÿy-ı zülfüñüñ nişÀnın 
 
Teraóóum vaútıdur ol mübtelÀya 
Demidür k’ire vaãluñla ãafÀya 
[…] 
Úılup servin belÀ bendinden ÀzÀd 
İdesin òÀùırını gül gibi şÀd 
 
CemÀlüñ èarø idüp gül gibi rÿşen 
ÒalÀã eyle anı fürúat düninden (KemÀl, YZ., s. 99-100) 

Divan şiirinde rüzgârın âşık ile sevgili arasındaki habercilik işlevi bu 

örneklerde de Züleyha ile Yusuf arasında görülmektedir. 

Züleyha bir gece Yusuf’u düşünürken onun yüzüne benzettiği ayla 

konuşmaya başlar. Aya da rüzgârla konuşurken söylediği sözlere benzer sözler 

söyler. Ay dolaştığı yerlerde eğer sevgilisini görürse onun hasretiyle yaşadığı 

sıkıntıları ve kendisini beklemekte olduğunu bildirmesini söyler: 

Dir idi ey vefÀ şehrinde kÀmil 
Benüm óÀlüme mihr ile naôar úıl 
 
Sefer ehlisin ey peyk-i òuceste 
Benüm gibi degülsin pÀy-beste 
 
Gezersin şehr şehr itmezsin ÀrÀm 
Olur geh menzilüñ Rÿm u gehì ŞÀm 
 
Baña senden olur olursa çÀre 
İlet benden òaber ol gül-èiõÀre 
 
Birez gün eylegil úaùè-ı menÀzil 
Ola kim olasın ol mihre vÀãıl 
 
Olursa yüzini görmek müyesser 
Güneşe õerre óÀlinden òaber vir 
 
Eyit kim bir belÀ-keş èÀşıúuñ var 
Yoluñda ãubó gibi ãÀdıúuñ var 
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İdelden meh-rÿñ ile germ bÀzÀr 
Şafaú gibi olupdur içi pür-nÀr 
 
Gidüp õerre gibi ãabr u úarÀrı 
Yoluñda yil gibi yoà oldı varı 
[…] 
Görüp düşde yüzüñ bì-òˇÀb úalmış 
Gözi nergis gibi bì-tÀb úalmış 
 
Eser yilde umar zülfüñ hevÀsın 
Aúar ãuya oúur dil mÀ-cerÀsın 
 
Neye úılsa naôar yüzüñi gözler 
Daòı nesne gözetmez seni gözler 
[…] 
Gice gündüz işi yollar gözetmek 
ÒayÀlüñ òayline yollar düzetmek 
[…] 
N’ola raóm eyleseñ ol pür-belÀya 
ViãÀlüñle irişdürseñ ãafÀya 
[…] 
CemÀlüñden gözin pür-nÿr úılsañ 
Dil-i àam-dìdesin mesrÿr úılsañ 
 
Bu yüzden söz açup ol mihr-i ruòsÀr 
Úılurdı mÀha mihri şevúın iôhÀr (KemÀl, YZ., s. 98) 

Züleyha niyazlarına Yusuf’un nazla karşılık vermesinden dolayı üzgündür. 

Bu üzüntüyle bir gece evinde otururken kendisine benzettiği mumla konuşmaya 

başlar. Mum da kendisi gibi ateşte yanmaktadır. Onu herkesten gizlediği aşk derdini 

paylaşacağı bir hemdert olarak görür: 

Ararken óÀline bir yÀr-ı maórem 
Ki dil derdin anuñla yana bir dem 
 
Baúup şemèi görür kendüye hem-derd 
Yüzini èaşú derdi eylemiş zerd 
[…] 
Görür bir kendü gibi oda yanmış 
Ser-À-ser dÿd-ı miónetle boyanmış 
[…] 
Görüp şemèüñ bu óÀlin ol dil-efrÿz 
Öñine geldi úıldı girye vü sÿz 
 
Dir ey cÀnum gibi oda ùutuşmış 
BelÀ pervÀnesi başına üşmiş 
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Niçün baàrum gibi içüñ úarardı 
Niye beñzüm gibi yüzüñ ãarardı 
 
Meger óÀlümi gördüñ ey dil-efrÿz 
Ki özüñ göyinüp olduñ ciger-sÿz 
 
Neden oldı içüñ pür-şuèle vü dÿd 
Meger kim èaşú yaúdı başuña od 
 
Gel imdi baş úoşalum olmaàıl ferd 
Yanalum bir arada iki hem-derd 
 
Saña şeró ideyüm óÀlüm zevÀlin 
Ki göynüklü bilür göynüklü óÀlin 
 
Velì sen úanda bilürsin bu óÀli 
Ki var aàzuñda daòı vaãl balı 
[…] 
Çü nÿş-ı vaãl ile sen èìş idersin 
BelÀlu dillerüñ nìşin n’idersin 
 
Senüñ taòt oldı yirüñ sìm ü zerden 
Ben itdüm pisterüm òÀk ü óacerden 
 
Benümle sen úaçan hem-derd olursın 
Ki bir dem germ bir dem serd olursın 
 
Senüñ oddan olur baàruñ cerÀóat 
Benüm ol od ider cÀnumı rÀóat 
 
Senüñ saúfa irer Àhuñ duòÀnı 
Benüm Àhum boyadı ÀsmÀnı 
 
Senüñ şuèleñ söyinür ãubó olınca 
Benüm odum yanar dilde ölince 
 
Senüñ bir üf ile şuèleñ söyinür 
Ben Àh itsem cihÀn oda göyinür 
 
Degüldür derd-ièaşú oda göyinmek 
Gice yanup seóergehden söyinmek 
 
Dayanmaz èaşú odına degme kişi 
Degül durur bu iş her kişi işi 
 
ÒayÀl-i yÀrdur baña naôargÀh 
Daòı yüz gözlemezden bilür AllÀh 
 



 236 

Bilürüz şemè-i cemè-ÀrÀysın sen 
Yanarsañ n’ola kim her-cÀyisin sen 
 
Bileydüñ Àteş-i èaşúuñ ãafÀsın 
Dile almaz idüñ anuñ belÀsın 
 
Ben añmazam ölürsem èaşú odını 
Ol oduñ cÀnum olmışdur odını 
 
Sen ol odı düşürmezsin dilüñden 
Ulaşduñ daòı úomazsın elüñden 
 
El ucıyla ùutarsın ol odı sen 
Bu odı cÀn içinde ãaúlaram ben 
 
Dilüñ ucında senüñ bir şerer var 
Benüm gel gör ki göñlümde neler var 
 
Didi sen rÀzuñı açduñ dehÀnuñ 
Kesildi tìà-ı àayretle zebÀnuñ 
 
Ölürsem úılmayam ben rÀzumı fÀş 
Ki dirler virmeñüz rÀzı virüñ baş (KemÀl, YZ., s. 150-151) 

Yahya’da Züleyha mum ve pervaneyle, Yusuf bağban olarak bağa gittiğinde 

ayrılık acısı çektiği bir gece konuşur: 

SarÀyında ZelìòÀ ferd ü tenhÀ 
Ùururdı ol gice bì-hÿş u şeydÀ 
 
Ne kim var mÀniè-i eşàÀl-i cÀnÀn 
Götürüp åıúleti gitmişdi ol Àn 
 
HemÀn bir kendü bir şemè idi ancaú 
Yanardı aàlar idi ãubóa dek çaú 
 
Dir idi aàlayup ol verd-i òandÀn 
Ne derdüñ var eyÀ şemè-i şebistÀn 
 
Yanar başuñ ölümlü òaste gibi 
Ùurursın èÀşıú-ı dem-beste gibi 
 
äaru lÀle gibi baàruñ úararmış 
Ruò-ı èÀşıú gibi beñzüñ ãararmış 
[…] 
Olursañ sen olursın baña óÀldaş 
Benüm gibi dökersin tÀ seóer yaş 
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Başuñda od yanar mÀnend-i èuşşÀú 
Vücÿduñ nÀr-ı fürúat eyler iórÀú 
 
Bnei bir mÀh-rÿ yandurdı yaúdı 
Dür-i eşküm gibi gözden bıraúdı 
 
NiyÀzum nÀzını itdi ziyÀde 
Degüldür àoncaveş göñlüm güşÀde 
 
Ne tedbìr ile buldum vaãlına rÀh 
Ne derd ü miónetümden oldı ÀgÀh 
 
Olaldan èÀşıú-ı dìdÀr-ı dildÀr 
Tedennì itdi baòtum hemçü enhÀr 
[…] 
Saña nÀr-ı maóabbet el uzatdı 
Elüñ aldı ricÀl-i àayba úatdı 
 
FenÀ-ender-fenÀ olur vücÿduñ 
Ne nÀruñ görinür òalúa ne dÿduñ 
 
Beni gör ki ne diri ne ölüyem 
Bu mÀtemden göñül pür-àam gözüm nem 
 
Ne dirgürür viãÀlinüñ devÀsı 
Ne öldürür firÀúınuñ belÀsı 
 
FerÀàat itmege dermÀnum olmaz 
ViãÀle irmege imkÀnum olmaz 
 
CihÀnuñ cevri yÀrumdan ziyÀde 
Ki öldürmez beni künc-i belÀda 
 
ZelìòÀ şemèe yanup yaúılurken 
Gözinüñ yaşını deryÀ úılurken 
 
ØiyÀ-yı şemèi bir pervÀne gördi 
CÀn atdı kendüyi ol şemèe urdı (YaóyÀ, YZ., s. 122-123) 

Kemal Paşazade’de Züleyha mumla konuştuktan sonra mumun kendisine 

cevap vermediğini görünce pervaneyle konuşmaya başlar: 

ZelìòÀ gördi şemèüñ yoú cevÀbı 
Dönüp pervÀneye úıldı òiùÀbı 
 
Dir ey benüm gibi od cÀnlu miskìn 
Yüregi şuèleden peykÀnlu miskìn 
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Meger vardur içüñde èaşú şevúı 
Ki bu oddan süresin böyle õevúı 
[…] 
HevÀ-yı èaşúda pervÀz idersin 
SemendervÀr od içre yürürsin 
 
Neyiçün yÀr zaòmından úaçarsın 
SinÀn-ı şuèle öñinden uçarsın 
 
İşüñi puòte iken òam idersin 
N’içün èÀşıúları bed-nÀm idersin 
 
Saña olmaya bundan özge taèôìm 
K’idesin cÀnı cÀnÀnuña teslìm 
[…] 
Benüm gibi olayduñ èaşk eri sen 
Niderdüñ ãaúınup bÀl ü peri sen 
[…] 
Yanan bende oda cÀn u cigerdür 
Senüñ bir muòtaãar bÀl ile perdür 
 
Yaúaldan yüregümi yÀr şevúı 
Sürer cÀnum ol Àteş birle õevúı 
[…] 
Niçe bunuñ gibi göynüklü sözler 
Diyüp èaşú Àyetin eylerdi ez-ber 
 
Velì kendü dir ü kendü işidür 
Belì bu èÀşıúuñ dÀyim işidür 
 
Görür hem-dem degül ne ol u ne bu 
Sepilmedi yüregi odına ãu  (KemÀl, YZ., s. 151-152) 

Yahya’da ayrılık acısıyla mumla konuşurken bir pervanenin mumun ateşinde 

yandığını görünce bu kez pervaneyle konuşmaya başlar: 

Didi pervÀneye ey èaşú mesti 
Maóabbet bezminüñ Àteş-peresti 
 
İdersin Àteş-i şemèe taóammül 
DuòÀnın sünbül itdüñ şuèlesin gül 
 
Çü nÀr-ı èaşúa oldı ittióÀduñ 
Úırıldı yandı hep úoluñ úanaduñ 
[…] 
Düşüp nÀr-ı viãÀle nÿr olduñ 
èAceb şÀd u èaceb mesrÿr olduñ 
[…] 
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Óuzÿruñ bar beúÀ-yı Àòiretde 
Sürÿruñ var sarÀy-ı èÀúıbetde 
 
ÒalÀã olduñ àamından kÀyinÀtuñ 
CihÀnuñ úaydına yoú iltifÀtuñ 
 
Yazuúlar baña kim óayrÀn-ı èaşúam 
áam-ı hecr ile ser-gerdÀn-ı èaşúam 
 
MurÀdumdur fenÀ-yı muùlaú olmaú 
Úabÿl itse duèÀmı Óaøret-i Óaú 
 
Meger noúãÀn-ı èaşúum oldı mÀniè 
Ki ùoàmaz üstüme òurşìd-i ùÀliè 
 
N’olaydı ben de pervÀne olaydum 
FenÀ iúlìmine vuãlat bulaydum 
[…] 
CemÀlin gösterelden ÀfitÀbum 
ÇerÀà-ı ãubóa döndi ferr ü tÀbum 
 
Biraz şeró itdi derd-i ıøùırÀbın 
Oúudı şemè ü pervÀne kitÀbın (YaóyÀ, YZ., s. 123-124) 

II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. 20. Cünun20. Cünun20. Cünun20. Cünun    

Cünun Arapça’da bir şeyi örtüp gizlemek anlamında bir kelime olup aynı 

zamanda aklın örtülmesi yani delirmek demektir.291 Aşkta cünun ise âşığın 

şiddetlenen aşkının aklından üstün gelmesiyle delirmesi, çıldırmasıdır. Bu durumdaki 

kişiye deli anlamında “mecnun”, “divane” denir. Cünun uzun süre devam edip 

etmemesi bakımından ikiye ayrılmıştır. Uzun süreli cünuna “cünun-ı mutbik”, kısa 

süreli cünuna da “cünun-ı gayr-i mutbik” denilmiştir.292 Âşık aşkın şiddetiyle 

delirdiğinde aklı başında olan kişilerce onaylanmayacak anormal davranışlar 

sergilemeye başlar. 

Züleyha da aşk derdinin haddi aştığı ve daha çok bu dert içinde kendini en 

çaresiz hissettiği anlarda kısa süreli delilik hâlleri sergilemiştir. Delirdiği zamanlarda 

üstünü başını parçalayıp, saçını başını yolduğu gibi yanına gelenlerin üstünü başını 

da parçalamıştır. Hatta tüm giysilerini çıkarıp çırılçıplak kalmıştır. Kapı ve 

duvarlarla konuşmaya başlamıştır. Öyle delirmiştir ki aşkta mecnun sembolü olan 
                                                
291 Kamus, C. 3, s. 610. 
292 Dönmez, İbrahim Kâfi, “Cünûn”, TDVİA, C. 8, s. 126. 
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Mecnun ve Ferhad’ı bile geçmiştir. İhtiyarını yitirdiği için doğruyu yanlışı ayırt 

edemez hâle gelmiş ve kim ne derse onu yapmaya başlamıştır. Kimi zaman hiç 

kimseyle konuşmaz. Hatta kendisiyle konuşanları bile duymaz. Hiçbir çare, hiçbir 

öğüt onun bu hâlini ortadan kaldırmaya yetmediği için babası tarafından zincire 

vurularak bir süre hapsedilir. 

Ahmet Talat Onay delilerin davranışlarıyla ilgili olarak “Deliler kendi 

kendilerine konuşurlar. Semaya ve kendilerini muhît olan eşyaya hitâb ve itâb 

ederler.”293demektedir. Yusuf u Züleyha mesnevilerinde Züleyha da sevgiliyle 

konuşuyormuş gibi kendi kendine konuşur (bk. s. 222 Sevgilinin Hayaliyle 

Konuşma). Fakat o bu şekilde konuşurken aklı başındadır. Aşk ayıplanan bir durum 

olduğu için âşık olduğunu herkesten gizler, duygularını kendi içinde yaşar. Yalnız 

kaldığı zamanlarda da karşısında sevgilisi varmış gibi konuşarak içini döker. Zaten 

şairler de Züleyha’nın delirdiği için böyle konuştuğuna dair hiçbir bilgi 

vermemişlerdir. Bu nedenle Züleyha’nın söz konusu konuşmalarından örneklere 

burada yer verilmemiştir. 

Züleyha Hamdî, Kemal Paşazade ve Yahya’nın eserlerinde, Onay’ın sözünü 

ettiği, gökyüzündeki ve kendi çevresindeki bir takım varlık ve eşyalarla da konuşur. 

Fakat yalnızca Yahya’nın eserinde seher yeli, ay ve güneşle konuştuğu sırada cünun 

hâlindedir. Hamdî ve Kemal Paşazade’nin eserlerinde ise bu varlıklarla, aşkını 

gizlemek zorunda olduğundan dertleşmek, içini dökmek için konuştuğu görülür. Bu 

iki eserdeki örnekler için bk. s. 230 İnsan Dışı Varlıklarla Konuşma. 

Züleyha ilk rüyada âşık olduktan sonra aşk onun aklını başından almıştır. 

èAşú eser eyledi ZüleyòÀ’ya 
èAúlı milkini virdi yaàmÀya  (Óamdì, YZ., s. 194) 

Aşk yüzünden aklı başından giden Züleyha bir gece sevgiliye duyduğu 

hasretle taşlarla dövünmeye, yanıp yakılmaya, kapı ve duvarlarla konuşmaya başlar: 

ZelìòÀ èaşúınuñ oldı zebÿnı 
Teraúúì itdi bir gice cünÿnı 
 
Başından aşdı baór-i iştiyÀúı 
Bir ayruúsı belÀ oldı firÀúı 

                                                
293 Onay, s. 119. 
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Aúar ãu gibi ùaşlarla dögündi 
ŞiúÀyet eyledi yandı göyündi 
 
Bu sevdÀ ile aúlını şaşurdı 
Der ü dìvÀrı ile söyleşürdi (YaóyÀ, YZ., s. 61) 

Züleyha sevgiliyi rüyasında ikinci kez gördükten sonra aşk derdi büyümüş, 

çaresizliği büsbütün artmıştır. Âşık olduğu kişinin kim olduğunu öğrenememek onun 

huzursuzluğunu artırmış, âdeta cünun hâli belirmeye başlamıştır: 

Ol seóer çün uyandı nergis-i nÀz 
Òaste itdi cevÀb-ı dil-ber-i rÀz 
 
Mest olup dil-berüñ òiùÀbından 
Ol dem el yudı yüzi Àbından 
 
YÀresi üzre yÀre urdı çü yÀr294 
Oldı bìmÀr iken daòı bìmÀr 
 
Eyle deprendi èaşú silsilesi 
Doldı cÀna cünÿn àulàulesı 
[…] 
Geh urur ruòlarını kef gibi 
Geh döger sìnesini def gibi 
[…] 
Hem-zebÀnın òayÀl-i yÀr itdi 
Dilden aña şeker niåÀr itdi295 
[…] 
Gül gibi çÀk düp girìbÀnın 
áarú-ı òÿn itdi pÀk dÀmÀnın 
 
Her kişi kim geleydi aña yaúın296 
ÇÀk iderdi anuñ ùonın da hemìn 
[...] 

YÀd itdükce ãoóbet-i dÿşı 
Cÿş eylerdi mevc-i bì-hÿşı 
 
Serv ùurduúca sÀyeveş düşdi 
DÀyeler cümle üstine üşdi 
 
Ne duèÀ çÀre eyledi ne füsÿn 
Oldı LeylÀ-yı óüsn iken Mecnÿn (Óamdì, YZ., s.84-85) 

 

                                                
294 YÀresi: Yarası M.; yÀre: yara M. 
295 şeker: şekker M. 
296 yaúın: yaúìn M. 
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Düşince èÀlem-i vuãlatdan ayru 
Yitürdi kendüzini ol perì-rÿ 
 
TemÀşÀ eyledi èÀlem fenÀsın 
HemÀn óayúırdı çÀk itdi yaúasın 
 
Bulutlar gibi vardı bir kenÀra 
LibÀsın çekdi itdi pÀre pÀre 
 
İki ùaş aldı mihr ü mÀh gibi 
Dögündi ùaşra çıúdı Àh gibi 
 
Öñine baúmayup eylerdi reftÀr 
Úaçan kim úarşusına gelse dìvÀr 
 
Güneş gibi aña vururdı kendin 
Çalardı yirlere serv-i bülendin 
 
Eger ùutmasalar o mÀhı muùlaú 
Giderdi inúıùÀè-ı arøa dek çaú 
 
Yüzinde zülfi cìmi úaşı nÿnı 
HüveydÀ eyledi naúş-ı cünÿnı 
 
Çıúup elden èinÀn-ı iòtiyÀrı 
Semend-i èaşú ile gitdi úarÀrı 
 
BelÀ baórine irdi fülk-i cÀnı 
HevÀya uydı ãabrı bÀdbÀnı 
 
Úara baòtından irdi ôulmet-i àam 
äarındı Àhdan destÀr-ı mÀtem 
 
Yanına dÀyeler geldükce àamnÀk 
İderdi anlaruñ da cÀmesin çÀk 
 
Dir idi olalum bu yolda hem-reng 
İdelüm nÀle ile Àha Àheng 
 
Egerdi ol gül-i cennet nihÀlin 
Yolardı sünbül-i bÀà-ı cemÀlin 
 
Úomadı cÀmesinden bir nişÀne 
O gül yapraúların atdı yÀbÀna 
 
Bıraúdı cÀmesin ol serv-i ÀzÀd 
ŞitÀdan düşdi ãankim berg-i şimşÀd 
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Düşürdi tÀc-ı zerrìnin ZelìòÀ 
Güneş öyle yirinden gitdi gÿyÀ 
 
Gözi yaşını silmez òalúı bilmez 
Ùutulmaà ile gün gibi yeñilmez 
 
Girüp bÀzÀr-ı èaşú içre alındı 
Yaşı gird-Àbına cismi ãalındı 
 
RevÀn olsa úaçan kim yaşı cÿyı 
Dökilür ehl-i èaşúuñ Àb-ı rÿyı 
 
DevÀdan cismi bì-dermÀn úaldı 
Başından èaúlı gitdi óayret aldı (YaóyÀ, YZ., s. 63-64) 

Züleyha’nın aşk yüzünden deli divane olduğunu gören babası ona bu aşktan 

vazgeçmesi için ne kadar öğüt verirse de fayda etmez. Bunun üzerine onu korumak 

için ayağına zincir vurup bir odaya hapseder. Ayağında zinciri gören Züleyha’nın 

cünunu iyice artar. O gece yine ağlayıp inlemeye, dövünmeye, başına toprak saçıp, 

taşlara vurmaya başlar. Bazen bahtına kızar bazen de sevgiliye hitaben kendi kendine 

konuşur: 

YÀdına gelse ùÀlièi raúamı 
Òaù çekerdi yüzine on úalemi 
 
Yazusı úaradur diyüp başa 
Úara ùopraú ãaçup döger ùaşa297 
 
Nergis-i mesti eràavÀn ãaçdı 
Yine sÿsen gibi zebÀn açdı 
 
Eyledi gÀh aòterine èitÀb 
Geh güneş yüzli dil-berine òiùÀb (Óamdì, YZ., s. 87) 

Yahya’nın eserinde Züleyha zincire vurulup hapsedildiği gece seher yeliyle, 

ertesi gece ayla konuşur. 

Seher yeline sevgilisinden haber sorar ve kendi durumunu sevgiliye 

iletmesini söyler. Haberci olarak gördüğü seher yelinden derdine medet umar: 

İderken óasret-i yÀr ile nÀle 
Didi feryÀd ile bÀd- şimÀle 
 
Gel ey peyk-i diyÀr-ı yÀr-ı àaddÀr 
Gel ey yÀr-ı hevÀdÀr u òaberdÀr 

                                                
297 döger (nüsha): döküp M. 
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[…] 
RicÀl-i àayba beñzersin hemÀnÀ 
Gezersin kÀyinÀtı tÀ ser ü pÀ 
[…] 
Açarsın rÿy-ı dildÀruñ óicÀbın 
Bilürsin úanda ise yÀr bÀbın 
[…] 
Sürersin yüce ùaàlardan duòÀnı 
Olursın cümlenüñ ÀrÀm-ı cÀnı 
 
Ùutalum ùaà imiş bu cism-i bì-cÀn 
Gider Àhum duòÀnın eyle dermÀn 
 
Varursañ bÀb-ı yÀre ara çÀre 
Benüm óÀlümi bildür ol nigÀre 
 
æevÀba gir ne deñlü zaómet ise 
Diyesin ancaà olur fürúat ise 
 
Olupdur himmetüñle úatı òaste 
NihÀl-i úaddi Àhından şikeste 
 
CemÀli gülleri derdüñle ãoldı 
Senüñ çaú istedügüñ gibi oldı 
 
Bucaúlarda yatur bìmÀr u bì-yÀr 
áamuñla úaldı bì-dermÀn u nÀ-çÀr 
 
äorarsañ ol àarìb ü ol faúìri 
Olupdur bend ü zencìrüñ esìri 
 
PerìşÀn-òÀùır u derde giriftÀr 
Ne bir hem-dem ne bir óÀlin ãorar var 
 
Iraúdan baúar oldı aúrabÀsı 
èAdÀvet itdi cümle ÀşinÀsı 
 
CefÀ vü cevre olmaz mı nihÀyet 
Daòi gelmez mi eyyÀm-ı şefÀèat 
 
Vücÿda geldi èaşúuñ muúteøÀsı 
ÚaøÀ-yı èaşúuña oldı rıøÀsı 
 
SelÀsilden olur Àzürde cÀnı 
Gider boynından ol bÀr-ı girÀnı 
 
Ùutalum düşmenüñ olmış ZelìòÀ 
Aña ver eyle bÀrì bir müdÀrÀ 
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Diyesin yoú mıdur yoúsa úıyÀmet 
äorulmaz mı bu ôulm-ibì-nihÀyet 
 
Çekemezdi bu derdi úulle-i ÚÀf 
Oran oldı yiter inãÀf inãÀf  (YaóyÀ, YZ., s. 65-66) 

Ertesi gece gökte ayı görür ve onunla konuşmaya başlar. Yine aydan da 

sevgilisine haber götürmesini ister. Çünkü kendisini deli diye zincire vurdukları için 

yakınlarına kızgındır. Çok sıkıntı çekmekte olduğunu, ölmeden önce sevgiliyi 

görmek istediğini ayın sevgiliye bildirmesini ister: 

Eyitdi sen de èÀşıú mısın ey mÀh 
Kesilmez ıøùırÀbuñ tÀ seóergÀh 
 
Cünÿn-ı èaşú ile olduñ mı pür-şevú 
Ki vardur gerdenüñde hÀleden ùavú 
 
ÒazÀn yapraàına dönmiş cemÀlüñ 
Senüñ de gün gibi var bir zevÀlüñ 
 
Hele boynuñda yoú zencìr bÀrı 
Gezersin istedügüñ yirde bÀrì 
 
Senüñ kimden olur derdüñe dermÀn 
Ùutulsañ úurtılursın ol dem ÀsÀn 
 
Yazuúlar baña kim birúaç edÀnì 
Ùaúarlar pÀy-bend-i aómaúÀnı 
 
KemÀl ü èaúlumı itmezler idrÀk 
Cünÿnı var diyü eylerler imsÀk 
 
İderler èaúlı yÀr olanı maózÿn 
äanur òalúuñ sefìhi anı mecnÿn 
 
äuçum yoà iken ey mÀh-ı münevver 
Beni mecnÿn yirine baàladılar 
 
Yüce yirden nidÀ it ol perìye 
Teveccüh eyleye şÀyed beriye 
 
Di eyyÀr u cefÀkÀr u sitemkÀr 
Degülsin derdmendüñden òaberdÀr 
 
FerÀmÿş eyledüñ úavl ü úarÀrı 
Unutduñ bu àarìb-i rÿzgÀrı 
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Yetiş bìmÀruña ölmezden evvel 
Kerem eyle ecel irişmedin gel 
 
Giceden tÀ görince ÀfitÀbı 
Bu resme eyledi mÀha òiùÀbı  (YaóyÀ, YZ., s. 66-67) 

Ayla konuştuğu gecenin sabahında bu kez güneşle konuşmaya başlar. Aya 

söyleklerine benzer sözler söyleyerek sevgilisine haber götürmesi için yardım ister: 

ZelìòÀ itdi òurşìde òiùÀbı 
Didi ey devr-i èÀlem ÀftÀbı 
[…] 
Saña her nesnenüñ var iótiyÀcı 
Vücÿduñdur cihÀnuñ başı tÀcı 
 
Gezersin èÀlemi òÀne-be-òÀne 
Varursañ ol meh-i nÀ-mihrbÀna 
 
Düşesin ayaàına yalvarasın 
Ola kim terk ide cevr ü cefÀsın 
 
Öpesin dÀmen-i cÀnÀnı vÀfir 
Añasın mÀ-cerÀ-yı eşki bir bir 
 
Diyesin ey SüleymÀn-ı zamÀne 
Teraóóum eyle mÿr-ı nÀ-tüvÀna 
[…] 
Yazıúdur düşküni yardan uçurma 
Aña kim Tañrı urmuş sen de urma 
 
Ölümlü òastenüñ Àhını alma 
Ne deñlü ise noúãÀnına úalma 
[…] 
Maóabbet ehlini aàlatma her gÀh 
Esirge yılduzı düşküni ey mÀh 
 
Boyuñsuz serv-i gülşen tìr-i àamdur 
Yüzüñsüz gül aña nÀr-ı elemdür 
 
DehÀnuñsuz şeker bir zehr-i úÀtil 
Lebüñsüz cÀm-ı mey semm-i helÀhil 
 
Niçe bir ola dillerde fesÀne 
Niçe bir Àteş-i hicrÀna yana  (YaóyÀ, YZ., s. 67-68) 

Züleyha âşık olduğu kişiyi ikinci kez rüyasında gördükten sonra aşkını şiddeti 

giderek artar ve cünun hâli belirmeye başlar. Bu bakımdan Mecnun ve Ferhad gibi 
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ünlü âşıklarla karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmada onlardan daha çılgın bir âşık 

olduğu vurgulanmaktadır: 

Gözi yaşıyla èÀlem oldı gül-gÿn 
Egerçi Leylì’yidi oldı Mecnÿn 
 
Nice dinsün aña Mecnÿn’uñ işi 
Ki Mecnÿn aña göre uãlu kişi 
 
Ol itdiyidi vaóşìlerle ãoóbet 
Bu vaóşìden daòı ùutmışdı vaóşet 
 
Anuñ başında úuş yapdı yuva òoş 
Bu uçurmış idi ol yuvadan úuş 
 
Varur ol secde içün kÿh-ı Necd’e 
Bu her yirde iderdi yÀre secde 
 
Bu ãanèatd’aña öykinmezdi FerhÀd 
O kem şÀkird idi bu kÀmil üstÀd 
 
O ùaàa ùaşa urdıysa külüngin 
Bu söyletmişdi ùaàuñ lÀl ü güngin 
 
Anuñ yaúdıysa óüzni Bìsütÿn’ı 
Bunuñ yaúmışdı Àhı kÀf u nÿnı 
 
O çÀk itdiyse ùonını feraónÀk 
Bu ùon yirine iderdi tenin çÀk 
 
Berì oldıyısa ol gìsÿsından 
Bunı gören ãanurdı çıúdı sinden 
 
Göñül naúşında ol úaldıysa óayrÀn 
Bu cÀn gülzÀrını iderdi seyrÀn 
 
O cÀn virmekle cÀnın úıldısa şÀd 
Bu olmışdı àam u şÀdìden ÀzÀd 
 
Maóabbet pìşesinde şìr idi bu 
Çi ger Àhÿ-ãıfat naòcìr idi bu 
 
HevÀ yolında birdür mÀde vü ner 
äadÀúat kimde ise ol durur er 
 
Bu gül çün àonca gibi yüzin açdı 
Yire şeb-nem gibi göz ãuyı ãaçdı 
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ÓayÀnuñ perdesin açdı yüzinden 
Giderdi şerm zeynini sözinden 
 
Yazar zülf ü úadinden cìm ü nÿnı 
Oúur yüzin gören naúş-ı cüñÿnı (KemÀl, YZ., s. 70-71) 

Yahya aşktan deliye dönmüş âşığın gerek kendi kendine, gerekse insan dışı 

varlıklarla konuşarak sürekli aşk derdini dile getirmesi hakkında şunları söyler: 

YÀbÀna söylemekden hemçü mecnÿn 
Yorılmaz èÀşıú-ı bìmÀr u maózÿn 
 
Döker derdini derdi olan abdÀl 
Meåeldür bu ki ıssın söyledür mÀl 
 
Belürse bÀd-ı ãarãardan èalÀmÀt 
Dilini ùutmaz evrÀú-ı nebÀtÀt 
 
Mey-i èaşú ehl-i derdi bülbül eyler 
KitÀb-ı èaşúı oúur ùurmaz ez-ber 
 
Ùuyurur genc-i èaşúı Àh-ı serdi 
Üşürür başına zenbÿr-ı derdi 
 
Bilür óÀl ehli óÀl-i èÀşıúÀnı 
Ölürken ùutılur ancaú zebÀnı  (YaóyÀ, YZ., s. 124) 

Züleyha’nın Yusuf’a tacizleri sırasında Yusuf kaçarken Kutayfer’e yakalanır. 

Evli bir kadın olarak zina ile suçlanmaktan korkan Züleyha, kocasına Yusuf’un 

namusuna göz diktiğini söyler. Bu iftira üzerine Yusuf kendisini Kutayfer’e karşı 

savunurken Züleyha’nın yalan söylediğini ve onda cünundan eser olduğunu söyler. 

Yusuf tarafından Züleyha’nın bu hâli şöyle tasvir edilir: 

ZelìòÀ’nuñ cünÿnından eåer var 
Degüldür kendü kÀrından òaberdÀr 
 
Cibillìdür anuñ sevdÀ-yı òÀmı 
PerìşÀn itme ol bedr-i tamÀmı 
 
ÒuãÿãÀ kim bozulmışdur mizÀcı 
ZiyÀde lÀzım olmışdur èilÀcı  (YaóyÀ, YZ., s. 137) 

Aşkın etkisiyle Züleyha’nın aklı başında değildir ve doğruyu yanlışı ayırt 

edemez durumdadır. Yusuf’un istignası haddi aşmış, vuslat arzusuyla yanıp tutuşan 

Züleyha çaresizdir. Vuslata giden yolda doğru veya yanlış kim ne derse ona 
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uymaktadır. Onun vuslat isteğine karşılık vermeyen Yusuf’un gönlünü 

yumuşatabilmek için Mısırlı kadınların Yusuf hakkındaki yalan sözlerine inanıp onu 

zindana hapsetmeye karar verir: 

KemÀl-i èaşú ile olmışdı maóv ol 
Ne èaúlı vardı kim añlaya sehv ol 
 
ÒudÀ èaúlını nÀúıã itmiş idi 
Olanca èaúlı daòı gitmiş idi 
 
áarìb-i şehr-i èaşú idi ZelìòÀ 
áarìú-i baór-i èaşú idi ZelìòÀ 
 
Olur lÀ-büd àarìb olanlar aèmÀ 
áarìúuñ óÀli òod gün gibi peydÀ 
 
Meded isterdi ne yüzden olursa 
äanurdı el-meded kimden bulursa 
 
ÒalÀã içün ùolaşur zülf-i yÀre 
Resen ãanup elin ãunardı mÀra 
 
Ne yola getürürlerse giderdi 
Ne iş kim ögredürlerdi iderdi 
 
Diseler kÿy-ı vaãla bu durur yol 
Giderd’ olsa cehennem çÀhı da ol 
 
Eyüden yatluyı farú itmez idi 
Ne ols’işler eyü yatlu dimezdi 
 
ÒayÀl iúlìmine girmişdi cÀnı 
Eyü yavuz unutmışdı cihÀnı 
 
CihÀnı neylesün cÀn isteyenler 
Niderler cÀnı cÀnÀn isteyenler 
 
Bu söz üstine çün fikr oldı Àòir 
ZelìòÀ oldı bu işe mübÀşir 
 
Ki zindÀn eyleye Yÿsuf yirini 
äala seng içine cÀn gevherini  (KemÀl, YZ., s. 205-206) 

Züleyha Yusuf zindandayken ayrılık acısı ona öyle tesir eder ki aklı başından 

gider. Kendinden geçmiş, sevgiliden başka bir şey düşünmez olmuştur. Bu nedenler 

hizmetçilerinin kendisine söyledikleri sözleri bile duymaz. 
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Gelse òÀdimleri anuñ úatına 
Bir sözi söylemege òıdmetine 
 
Bir niçe defèa çaàırurlar idi 
ÓÀli andan òaber virürler idi 
 
Dir idi anlara ki şaşdı bilüm 
Vardı zindÀn içine düşdi dilüm 
 
èAúlumı aldı yÀr-i zindÀnì 
Úodı bì-òod bu mest ü óayrÀnı 
 
èAúlını her kimüñ ki ala o mÀh 
Bu cihÀndan úaçan olur ÀgÀh  (Óamdì, YZ., s. 158) 

Kemal Paşazade Züleyha’nın özlem duygusuyla aklını yitirdiğini, sürekli 

Yusuf’un adını sayıkladığını söyler: 

Mey-i şevú ile olur èaúlı zÀyil 
Yatur sÀye gibi bì-hÿş u bì-dìl 
 
Baúar gözi gören ãanur uyuúlar 
İşitmez didügin ùurmaz ãayuúlar 
 
Diline gelmez illÀ nÀm-ı Yÿsuf 
Dil-i bì-ãabrınuñ ÀrÀmı Yÿsuf 
 
Hemìn Yÿsuf dir ü Yÿsuf işidür 
Belì bu èÀşıúuñ dÀyim işidür  (KemÀl, YZ., s. 217) 

Yahya ise vuslat düşüncesine engel olur diye hiç konuşmadan oturduğunu, 

gönlü iyice daraldığında da ağlayıp inleyerek dövündüğünü söyler: 

ÓicÀb olur diyü fikr-i viãÀle 
Òamÿş olur úarışmaz úìl ü úÀle 
 
Güneş gibi vücÿdı pür-óarÀret 
İrişdi òÀne-i èaúlına àÀret 
 
ÓarÀmì gözleri úan ile ùoldı 
Baúışlar òaylì maôlÿmÀne oldı 
[…] 
Ùaraldı àoncaveş úalb-i óazìni 
ZiyÀde oldı bülbülveş enìni 
[…] 
Gögerdürdi dögünmekden yüzini 
Gülüñ oldı benefşe hem-nişìni (YaóyÀ, YZ., s. 145) 
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Züleyha’nın cünun hâli yıllarca vuslatı beklemekten yaşlandığı ve hâlâ 

Yusuf’u beklediği günlerde de görülür. Sabırla yılları geçiren Züleyha vuslata dair 

bir işaret göremeyince cünun baş gösterir: 

Niçe gün ãabr iderdi ol dil-efgÀr 
ViãÀlinden èıyÀn olmazdı ÀåÀr 
 
Daòı artardı sevdÀ-yı cünÿnı 
BelÀ-yı èaşúı àavàÀ-yı cünÿnı 
 
Úararup úalur idi úaşı gibi 
Yüzi üzre düşerdi yaşı gibi 
 
Elemden olmayup bir laóôa òÀlì 
Bu idi èaşú-ı dildÀr ile óÀli  (YaóyÀ, YZ., s. 156) 

II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. 21. Ayıplanmaktan Utanmama21. Ayıplanmaktan Utanmama21. Ayıplanmaktan Utanmama21. Ayıplanmaktan Utanmama    

Âşık başlangıçta ayıplanma endişesiyle aşkını herkesten gizlerken, aşk derdi 

giderek artınca ayıplanma kaygısını bir kenara bırakır. Çünkü sevgiliden başka hiçbir 

şey umrunda değildir. İbn Hazm bu konuda “Aşkın açığa vurulması, çoğu kez aşkın 

hayâya galebe çalması ve aşkını ilan etme gereksiniminin her türlü ağırbaşlılığı yok 

etmesi nedeniyledir. Böylesi durumlarda, insan kendi kendine hâkim olamaz ve 

başka bir davranış göstermek için kendini zorlayamaz. İşte bu durum aşkın son 

kertesidir; akla olan tahakkümünün en güçlü olduğu dönemidir.”298 demiştir. 

Kemal Paşazade’nin aşağıdaki beyitlerinde Züleyha’nın aşk yüzünden 

ayıplanmayı hiçe saydığı ve utanma duygusunu bir kenra bıraktığı belirtilmektedir: 

Virüp cÀn òırmenini bÀd-ı Àha 
MelÀmet kÿhını ãaymazdı kÀha (KemÀl, YZ., s. 70) 

ÓayÀnuñ perdesin açdı yüzinden 
Giderdi şerm zeynini sözinden (KemÀl, YZ., s. 71) 

Züleyha dayesinin öğütlerine karşılık aşkta kararlılığını anlatırken 

yakınlarından utanma ve düşmanlardan korkma kaygısı taşımadığını, bunun âşıklığın 

gereği olduğunu söyler: 

Bu cÀmı nÿş idende olmaz aãlÀ 
ÓicÀb-ı ÀşnÀ vü òavf-ı aèdÀ  (YaóyÀ, YZ., s. 60) 

                                                
298 İbn Hazm, Güvercin Gerdanlığı, Çeviren: Mahmut Kanık, İnsan Yayınları, İstanbul, 2003, s. 69. 
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Züleyha’da aşk etkileri cünuna sebep olmaya başlayınca babası onunla 

konuşur, ona bu sevdadan vazgeçmesi için öğütler verir. Ancak Züleyha bu sözlere 

hiç itibar etmez. Babası onun bu aşk yüzünden dile düşmesinden korktuğu için onu 

uyarır. Fakat Züleyha için bunun önemi yoktur. Babasının söylediklerine şöyle cevap 

verir: 

Didi duòter olalu èaşú èıyÀn 
Gitdi úalmadı bende nÀm u nişÀn 
 
Pederi didi olma rüsvÀyì 
èAúluñı dir ùaàıt bu sevdÀyı 
 
Didi duòter olalu bu óÀlet 
Bende ne èÀr úaldı ne àayret299 (Óamdì, YZ., s. 85) 

Didi gül gibi úılma perdeñi çÀk 
Eyitdi perde-derdür èaşú-ı bì-bÀk 
[…] 

Didi levóüñde àayret naúşı úanı 
Eyitdi eşk-i çeşmüm yudı anı  (KemÀl, YZ., s. 71) 

Züleyha Yusuf Mısır’a satılmak üzere getirildiğinde onu ilk kez tesadüfen 

evinin penceresinden görür. Onun rüyada görüp âşık olduğu kişi olduğunu anlayınca 

hemen pazara gidip yakından görmek ister. Cariyeler onu engellemeye çalışırlar. 

Çünkü Züleyha o sırada evli bir kadındır. Fakat o âşıklarda ar olmayacağını, 

sabredemeyeceğini ve hemen onu kucaklamak istediğini söyler: 

Úoñ beni şehre varam 
BÀzÀr içine varam 
Sevdügüm bellü görem 
Òalúlar beni ùañlayu 
 
èÁşıúlarda èÀr olmaz 
äabrı úarÀrı úalmaz 
Úuçmayınca úurtulmaz 
Sevdügüne ulaşu  (Òalìloğlu èAlì, YZ., s. 189) 

Yusuf’un istigna gösterip ona bu aşktan vazgeçmesi için söylediği azarlayıcı 

sözlerinden Züleyha hoşnuttur: 

Aña seng-i melÀmet òoş gelürdi 
O muràÀn-ı saèÀdet òoş gelürdi (YaóyÀ, YZ., s. 108) 

                                                
299 èÀr (nüsha): àayr M. 
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Aşkın şiddeti giderek artınca âşık sevgilinin cefasından, nazından, 

istignasından kısacası aşkın her türlü derdinden hoşnut olmaya başlar. Âdeta cefayı 

kanıksamış, aşkın doğal bir sonucu olduğunu kabullenmiştir. Hatta derdine çare 

olacak herşeyi reddeder. Bu derdin sona ereceğini düşünerek vuslatı bile istemez. 

Gerçek âşığın en önemli özelliği aşk derdinden şikâyet etmemesidir. 

Züleyha’nın aşk yüzünden perişan olduğunu gören dayesi, bu aşktan 

vazgeçmesi için öğütler verir. Züleyha son derece kararlıdır. Aşkın her türlü belasına 

alıştığını, bundan böyle hiçbir şeyin onu bu aşktan vazgeçiremeyeceğini, aşk 

derdinden başka bir şeyin onu mutlu etmeyeceğini söyler: 

BelÀ-yı èaşúa muètÀd oldı cÀnum 
ÒarÀb-ÀbÀd-ı óasretdür mekÀnum 
 
Beni şimden girü hergiz úayırmaz 
äafÀ vü õevú u şevúumdan ayırmaz 
 
Beni şÀd eylemez illÀ àam-ı dost 
Bu söz meşhÿrdur bir dost bir post  (YaóyÀ, YZ., s. 60) 

Züleyha’da aşk yüzünden cünun baş gösterince babası tarafından zincire 

vurulup hapsedilir. Fakat Züleyha bu durumdan hiç rahatsız değildir. Aşkı için böyle 

bir cezayı bile hiçe sayarak kabullenir: 

Ùaúıldı boynına zencìr-i zerrìn 
Bu àamdan olmadı ebrÿları çìn 
 
Bu zer zencìre yoà idi nizÀèı 
CemÀli şemsinüñ oldı şuèÀèı 
[…] 
ZelìòÀ’ya cünÿn-ı èaşúı baàı 
Virürdi bÀà-ı cennetden ferÀàı 
[…] 
Dir idi eyleyüp èaşúını iôhÀr 
Bize bu bend olupdur bend-i dildÀr 
 
Maóabbet bÀàınuñ serv-i bülendi 
Bu úayd u bendi àÀyetde begendi (YaóyÀ, YZ., s. 64) 
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Züleyha Yusuf’a hitaben söylediği bir gazelde aşk derdinden hoşnutluğunu 

şöyle dile getirir: 

Ölince çekem derdüñi uãanmayam ey dost 
äanma àam-ı hicrÀn ile ben senden uãandum (KemÀl, YZ., s. 163) 

Başka bir gazelde de Yusuf’un gözlerinin cefasından gönlünün safa 

bulduğunu söyler: 

Gözlerüñden göñlüme cevr ü cefÀ eksük degül 
Ol cefÀ vü cevr ile cÀnda ãafÀ eksük degül (KemÀl, YZ., s. 194) 

Yusuf’la gizlice buluştuğu yedi haneli köşkte ona yalvarırken, her türlü 

cefasına rağmen asla yüz çevirmeyeceğini, usanmadan bunlara katlanacağını, canının 

son damlasına kadar bu aşktan vazgeçmeyeceğini söyler: 

CefÀlar eyleseñ biñ biñ degül yüz 
Birinden incinüp döndürmezem yüz 
 
Bilürsin kim uãanmaz èÀşıúuñ var 
Ne deñlü cevr iderseñ eylegil var 
[…] 
HevÀñ odı yaúarsa Àb u òÀküm 
Yapa èaşúuñ binÀsın cÀn-ı pÀküm  (KemÀl, YZ., s. 164) 

Züleyha Yusuf’a âşık olduğu için Mısırlı kadınların kendisi hakkında 

dedikodu yaptıklarını duyunca onları evine davet eder. Yusuf’u karşılarına çıkarıp 

onun güzelliğine âşık olmakta ne kadar haklı olduğunu kanıtlamak ister. O gün 

Yusuf’u kadınların karşısına çıkardığında ona duyduğu aşkın her türlü cefasından 

memnuniyetini şu sözleriyle dile getirir: 

Bu ne deñlü ki eyler telò ü nefrìn 
Gelür biri birinden baña şìrìn 
 
Gerekmez àayr elinden tÀze gülşen 
Diken yigdür baña yÀrüm elinden 
 
Eger luùf ola ger úahr u cefÀdur 
Ne kim baña gelür bundan ãafÀdur  (KemÀl, YZ., s. 197) 

Züleyha bunca cefa ve zahmetten hoşnut olmasını sadık bir âşık olmasına 

bağlar. Aynı zamanda âşığın daima cevre, sevgilinin ise lutf u vefaya layık 

olduğunun bilincindedir. Bu nedenle ona sevgilinin cefası safadır. 



 255 

CefÀsın çoà u luùfın az eyler 
Bilür çoú sevdügümi nÀz eyler 
[…] 

Bilür kim bir cefÀ-keş èÀşıúıyam 
Yolında cÀn u dilden ãÀdıúıyam 
 
Aña lÀyıú çi ger luùf u vefÀdur 
Benüm cÀnuma cevr itmek sezÀdur 
 
Ki èÀşıú cÀnı miónetde yaraşur 
BelÀ vü derd ü óasretde yaraşur (KemÀl, YZ., s. 198) 

Züleyha bir gün aşk yüzünden hasta yatarken kocası Kutayfer hekimlerini 

çağırır. Hekimler Züleyha’yı muayene ettikten sonra hasta olmadığını anlarlar. Fakat 

Züleyha’ya derdini sorarlar. Züleyha bu derdine ilaç istemediğini, derdinin dışta 

değil içinde olduğunu, bu yüzden ilaca ihtiyacı olmadığını söyler. O aşk derdinden 

hoşnuttur. Tabiplerin kendisinden el çekmesini ister. 

ZelìòÀ’ya ãordılar 
ÓÀlüñ nedür didiler 
Göñlüñüz neyi diler 
èİlÀc idelüm diyü 
 
ÔelìòÀ eydür söylemeñ 
Baña èilÀc eylemeñ 
Ùaşuma zaómet virmeñ 
Benüm aàrum içerü 
 
Ùabìbler èÀciz úaldı 
Hìç èilÀc idemedi 
ZelìòÀ dönüp söyledi 
Derdüme dermÀn diyü 
 
Ùabìbler úalúdı gitdi 
ZelìòÀ yatu úaldı 
Úuùayfer daòı bildi 
Bu èÀşıú olmış diyü  (Òalìloğlu èAlì, YZ., s. 197) 

II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. 23. Sevgiliden Başka Her Şeyden Vaz23. Sevgiliden Başka Her Şeyden Vaz23. Sevgiliden Başka Her Şeyden Vaz23. Sevgiliden Başka Her Şeyden Vazgeçme geçme geçme geçme     

Züleyha ilk kez rüyasında gördüğü ve kim olduğunu bilmediği bir gence âşık 

olduktan sonra gönlünde ondan başka hiçbir şeye yer kalmamıştır. Gönlü yalnızca 

sevgilinin düşüncesiyle dolmuştur. Sevgili dışındaki herşey ona yabancıdır: 
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Úazındı levó-i dilden naúş-ı aàyÀr 
HemÀn efkÀr-ı yÀr oldı aña kÀr (YaóyÀ, YZ., s. 56) 

Úalbden mÀ-sivÀyı defè itdi 
Başda olan hevÀyı refè itdi  (ĠubÀrì, YZ., s. 120) 

MÀ-sivÀ çıúdı hep derūnumdan 
Òaberüm yoú benüm birūnumdan 
 
Pes odur şimdi dilde dìdemde 
Bu derūn u bìrūn-ı èÀlemde  (ĠubÀrì, YZ., s. 127) 

Hìç Yūsuf’dan àayrıyı añmaz idi 
Yoúsa andan àayrıyı görmez idi 
[…] 
Gözi yaşı yire dökilür idi 
Yirde Yūsuf adını yazar idi  (Naóìfì, YZ., s. 874) 

Züleyha dayesinin rüyada gördüğü birinin aşkıyla bu kadar perişan olmaması, 

bu aşktan vazgeçmesi için verdiği öğütlere karşılık aşkı uğruna canından ve cihandan 

bile vazgeçtiğini, sevgili olmadan yaşayamayacağını, bu nedenle boşa öğüt 

vermemesini söyler: 

Göñül mıãrında sulùÀn itdüm anı 
Ne cÀnı ister oldum ne cihÀnı 
 
Şu göz kim gördi anı oldı şeydÀ 
Kime baúsun kimi itsün temÀşÀ 
 
Kimüñle diñlene bì-çÀre göñlüm 
Kimüñle eglene ÀvÀre göñlüm 
 
ÓayÀtum olmaz ol rÿh-ı revÀnsuz 
Ne dirlik baña ol èÌsì-dehÀnsuz 
 
Naãìóat itmesün yoú yire yÀrÀn 
Gerekmez mÀniè-i efkÀr-ı cÀnÀn (YaóyÀ, YZ., s. 60) 

Züleyha zincire vurulup hapsedildiğinde bu durumdan hiç rahatsız değildir. 

Çünkü gönlünün sevgiliden başka hiçbir şeye ilgisi yoktur. Dolayısıyla bedeninin bu 

eziyetten acı çekmesi onu rahatsız etmez. 

Úuyÿd-ı mÀ-sivÀdan geçdi muùlaú 
Teninde úayd-ı cÀnÀn úaldı ancaú 
[…] 
Olup úayd-ı cihÀndan fÀriàu’l-bÀl 
Bu minvÀl üzre geçdi bir iki sÀl (YaóyÀ, YZ., s. 64-65) 
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Züleyha rüyasında âşık olduğu kişi sandığı Mısır azizi ile evlenmiş, evlendiği 

kişinin âşık olduğu kişi olmadığını düğün günü anlamış ve o an sanki dünya başına 

yıkılmıştır. Fakat bu evlilikten geri dönemez. Düğün merasimi devam etmektedir. 

Gelinin tahta oturtulması, taç giydirilmesi ve saçı merasimi sırasında Züleyha’nın içi 

kan ağlamaktadır. Gözü ne kocası Kutayfer’de ne de taç ve tahttadır. Onun tek 

varlığı aşkıdır. Bu uğurda canını bile verecek kadar âşıktır: 

Çün ZüleyòÀ’ya menzil oldı bu taòt 
Eylediler duèÀ-yı devlet ü baòt300 
 
Gerçi çıúdı zer üzre ol gevher 
Áteş idi velì aña ol zer 
 
Úodılar farúına muraããaè tÀc 
Úıymeti èaşú-ı cÀndan alduàı bÀc 
 
LÀkin ol efser-i girÀn-gevher 
Oldı farúında ãanki kÿh-ı kemer 
 
Dem-be-dem k’üstine direm yaàdı 
Aña bÀrÀn-ı derd ü àam yaàdı 
 
Ol güher kim iderdi óÿr aña reşk 
Çeşmine oldı mÀye dürr-i eşk 
 
èAşú ile varlıàın viren yÀra 
CÀn daòi olsa baúmaz aàyÀra 
 
èÁşıúuñ meyli mi olur tÀca 
Çün virüpdür serini tÀrÀca 
 
Çeşmi anuñ ki ola gevher-bÀr 
Görinür mi èaceb gözine niåÀr (Óamdì, YZ., s. 99) 

ZelìòÀ derd ile olmışdı dil-saòt 
Gözine girmez idi tÀc ile taòt 
 
äaçılduàınca dürr ü gevher enbÿh 
Yaàardı üstine bÀrÀn-ı endÿh 
 
Dür-i eşkiyle olup gözleri pür 
Görinmedi gözine gevher ü dür 
 
 

                                                
300 devlet ü: devlet-i M. 
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Úalup sengìn óiãÀr içinde cÀnı 
Başına tÀc virdi ser-girÀnì 
 
Çün oldı gözinüñ içi ùolu Àb 
İçine ãıàmaya olursa cüllÀb 
 
Göñül kim ide bir yÀr ile bÀzÀr 
Olur àayrından anuñ cÀnı bìzÀr (KemÀl, YZ., s. 96) 

Kemal Paşazade’nin aşağıdaki beyitlerinde de Züleyha’nın sevgili dışında 

herşeyden vazgeçtiği anlatılmaktadır: 

CihÀna cÀn ile olmışdı aàyÀr 
Görinmezdi gözine dÀr u deyyÀr 
[…] 

ZelìòÀ gerçi geçmişdi cihÀndan 
CihÀn n’olur ki el yumışdı cÀndan (KemÀl, YZ., s. 97) 

Züleyha aşağıdaki beyitlerde Yusuf’a onun aşkı uğruna vatanından, 

dünyadan, canından, herşeyden vazgeçtiğini şöyle dile getirir: 

Beni èaşúuñ ayırdı òÀn u mÀndan 
Lebüñ şevúıyla cÀn geçdi cihÀndan (KemÀl, YZ., s. 137) 

Baña sensüz cihÀn mülkin gerekmez 
CihÀn n’olur ki cÀn ilkin gerekmez (KemÀl, YZ., s. 164) 

Seni ister seni sever bu cÀnum 
Daòı kimse gözüme gelmez benüm (äÿlì Faúìh, YZ., s. 208) 

Aziz, Züleyha’nın isteği üzerine Yusuf’u satın alıp Züleyha’ya teslim ettikten 

sonra Züleyha her şeyden vazgeçmiş, tüm sevgisini, ilgisini Yusuf’a yöneltmiştir: 

Úamu dünyÀ sevgisini terk ider 
Yÿsuf’uñ èaşúını cÀnda berk ider 
[…] 
Úamu nesneyi unutdı ol nigÀr 
Yÿsuf’uñ èaşúı anı eyledi zÀr 
 
Úan aldursa úanı yire ãaçılur301 
Yirde Yÿsuf adı ol dem yazılur 
 
Yirde naúş olurıdı Yÿsuf adı 
Hem müfessirler daòı eyle didi (äÿlì Faúìh, YZ., s. 189) 

                                                
301 Bu mısra’ın vezni bozuk. 
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Züleyha Yusuf’tan suhuf-ı İbrahim’i öğrenme bahanesiyle Yusuf’la birlikte 

olduğu gün, Yusuf onu Allah’a iman etmeye davet eder. Züleyha Allah’la aşinalığı 

olmadığı, kendisinden başka kimseye âşık olmayacağı cevabını vererek Yusuf’a 

duyduğu aşkın herşeyden üstünlüğünü dile getirir. Yusuf’u taparcasına sevmektedir: 

Didi AllÀh ile yoú ÀşnÀlıú 
Göñül olmaz senüñ àayruña èÀşıú 
 
Ùapuñdan àayrı yoúdur baña maúãÿd 
Senüñ olsun o maèbÿd u mescÿd 
 
ŞarÀb-ı èaşú ile bì-hÿş u mestem 
CemÀlüñ göreli ãÿret-perestem (YaóyÀ, YZ., s. 115) 

Züleyha Yusuf’a yalvarırken ondan başka her şeye yüz çevirdiğini şu gazelle 

dile getirmiştir: 

Kÿyuña naôar úılalı gülşenden uãandum 
Sen cÀn yüzini göreli ben benden uãandum 
 
Geçdüm göreli gün yüzüñi cÀn u cihÀndan 
Yaènì ki seni bulalı ben benden uãandum 
 
Uãandı ãanursın ola cÀnÀnı senden 
Ùoyınca yüzüñ görmemişem úandan uãandum 
 
Kÿyuñda görelden berü gül ruòlaruñ ey dost 
Gül yüzine baúmadum u gülşenden uãandum (KemÀl, YZ., s. 163-164) 

Yusuf zindandayken Züleyha’nın gönlüne Yusuf’tan ayrı kalmanın elemi 

öyle tesir eder ki her şeyden hatta kendinden bile vazgeçmiş durumdadır: 

Eyle bilişdi derd-i cÀnÀne 
K’oldı cÀn u cihÀna bìgÀne302 
 
Eyle yaúlaşdı aña şevú ile şÿr 
Ki anı cümle işden eyledi dÿr 
 
Eyle ùoldı hevÀ o serv-i sehì 
Ki úamu varlıàından oldı tehì 
 
Eyle ùoldurdı şevú ile reg ü post 
Kendü boşaldı ùoldı yirine dost 

                                                
302 bìgÀne: bì-gÀne M. 
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Şöyle kim bir gün ol øaèìf-mizÀc 
Oldı úan almaàa meger muótÀc 
 
Çün aúup yire düşdi úanı hemìn 
NÀm-ı Yÿsuf’la naúş oldı zemìn 
[…] 
Eyle ùoldurdı anı mihr-i nigÀr 
Úalmadı anda õerrece aàyÀr 
 
ÔÀhirinde ne bÿy úaldı ne reng 
BÀùınında ne ãuló úaldı ne ceng 
 
YÀr ile ùoldı bÀùın u ôÀhir 
Belki yÀr oldı evvel ü Àòir 
 
Söze gelse sözinde yÀr idi 
Naôar itse gözinde yÀr idi 
 
Ne hevÀ-yı küleh ne reng-i úabÀ 
Ne nemed àayreti ne neng-i èabÀ303 
 
Ne recÀ-yı kerem ne şevú-ı vefÀ 
Ne belÀ-yı elem ne õevú-ı ãafÀ 
 
Ne àam-ı salùanat ne şevket-i taòt304 
Ne èulüvv-i şeref ne devlet ü baòt (Óamdì, YZ., s. 157-158) 

KemÀle irmedin güm-rÀhlıàı 
Teninden var iken ÀgÀhlıàı 
 
Olur günlerde bir gün faãda óÀcet 
Gelüp cerrÀó ider cismin cerÀóat 
 
Bitürür bir dem içre úolı bÀàı 
NihÀl-i èÀcdan mercÀn budaàı 
 
Ne yire kim úolından úan ãaçıldı 
Úalemsüz Yÿsuf’uñ adı yazıldı 
 
Pür olmış dostdan şöyle reg ü post 
Ki çıúmaz postdan illÀ gine dost 
 
Kişi şöyle gerek yÀr ile olmaú 
Boşalup kendüzi yÀr ile ùolmaú 
 
 

                                                
303 neng-i (nüsha): reng-i M. 
304 taòt (nüsha): baòt M. 
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ZelìòÀ cÀm-ı şevú ile olup mest 
Óarìf-i èaşú ile olmışdı hem-dest 
 
Gidüp başdan hevÀ-yı tÀc u taòtı 
HevÀ odına yaúmış raòt u baòtı 
 
Vücÿdı mìvesinden bÿyıla reng 
Gidüp úalmamış idi naúş u nìreng 
 
Maóabbet naúşıyıla içi ùolmış 
áam-ı èaşúa düşüp yek-reng olmış  (KemÀl, YZ., s. 222) 

Züleyha Yusuf’a öyle âşıktır ki gönlünde onun aşkından başka hiçbir şeye yer 

yoktur. Hatta kan aldırdığında yere damlayan kan Yusuf’un adını yazmıştır. 

MizÀcı bozulup faããÀd geldi 
Urup neşter úolına úan aldı 
 
Úolından ayrılup úanlar ki indi 
Zemìne nÀm-ı Yÿsuf naúş oldı 
 
Óabìbüñ àayrın atmış idi úanı 
èAceb mi naúş-ı Yÿsuf olsa úanı (Şerìfì, YZ., s. 25) 

Bu motif yukarıda Sûlî Fakîh, Hamdî ve Kemal Paşazade’den alınan örnek 

beyitler arasında da geçmektedir. Aynı motif bunların dışında Ali ve Haliloğlu 

Ali’nin eserlerinde de yer alır.305. 

Yusuf’un ayrılığıyla yanmakta olan, Züleyha kocası Aziz’in ölümünden sonra 

maddeten de yoksullaşmıştır. Maddi manevi yoksulluk içindeyken gönlünde en 

büyük varlığı Yusuf’un aşkıdır. Ondan başka hiçbir şeye yer yoktur. 

Döşegi òÀr oldı yaãduàı ùaş 
Dost àayrın göñülden itdi tirÀş (Óamdì, YZ., s. 164) 

Döşendi ùopraàı yaãdandı òÀrı 
Giderdi levó-i dilden àayr-ı yÀrı 
 
Delü göñlin belÀya úıldı muètÀd 
Úuyÿd-ı dünyevìden oldı ÀzÀd (YaóyÀ, YZ., s. 154) 

Züleyha Yusuf’a yalvarırken onun uğruna malını mülkünü, vatanını, tacı ve 

tahtı bırakıp geldiğini fakat Yusuf’un vefasız olduğunu dile getirir: 

                                                
305 bk. èAlì, KY., s. 305; Òalìloğlu èAlì, YZ., s. 194. 
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Ata ana úavm u mülk ü mÀlumı 
Senüñ içün terk úıldum taòt-ı şÀh 
 
Seni baña yÀr olasın dir idüm 
Ne úılayum olmaduñ püşt ü penÀh 
 
Senüñ içün terk úıldum mÀlumı 
Senüñ içün terk úıldum mülk ü cÀh  (ëarìr, KY., s. 181-182) 

II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. 24. Sevdiğine Kul Köle Olma24. Sevdiğine Kul Köle Olma24. Sevdiğine Kul Köle Olma24. Sevdiğine Kul Köle Olma    

Zengin ya da fakir, efendi ya da kul her kim olursa olsun âşıksa sevdiğine 

gönülden kul köle olması, Kemal Paşazade’nin aşağıdaki beyitlerde belirttiği gibi 

âşığın yüceliğinin göstergesidir: 

Belì maèşÿúa èÀşıú bende olur 
Ululuú èaşú içinde úanda olur 
 
CihÀnda bende vü şeh bay u yoòsul 
Dil ü cÀndan olur cÀnÀnına úul (KemÀl, YZ., s. 127) 

Züleyha büyük aşk duyduğu Yusuf’u oğul bahanesiyle satın alıp sarayına 

getirmiştir. Kendisine çok sayıda hizmetçinin hizmet ettiği bir banu iken o şimdi 

Yusuf’a hizmet etmekte, maddî manevi hiçbir fedakârlıktan kaçınmamaktadır: 

Mihr ü meh çün maúÀma irdiler 
Ùoàrı èişret-serÀya girdiler 
 
Rÿşen olmaàa meclis-i èişret306 
Virdi ol mÀha nÿrdan òilèat 
 
Virdi zerrìn kemer muraããaè tÀc 
Her biri şarúa bÀc u àarba òarÀc 
 
Her gün ol mÀha olsa ãubó-ı cedìd 
Yiñi òilèat virürdi ol òurşìd 
 
Yaãduàından götürse gün gibi ser 
ÓÀøır eylerdi laèl-gÿn efser 
[...] 
Olmaz idi o ùalèat-ı lÀmiè 
Bir girìbÀndan iki gün ùÀliè 
 
Eylemezdi o serv-i gülşen-i nÿr 
İki defèa bir efser ile ôuhÿr 

                                                
306 èişret(nüsha): işÀret M. 
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Bir kemer-bendi ney gibi o nigÀr 
Baàlamazdı miyÀnına tekrÀr 
 
Çün ZüleyòÀ ideydi Yÿsuf’ı zeyn 
ÓÀãıl eylerdi cÀna úurrat-ı èayn 
[…] 
Ùaşt-ı zerrìnde yurdı sünbülini 
Farú iderdi benefşeden gülini 
 
Müşgini cevhere mülemmaè idüp 
äadrını mesned-i muraããaè idüp 
 
Bunca bÀnÿ iken ol ehl-i temìz 
Eline ãu úoyardı ãanki kenìz  (Óamdì, YZ., s. 112-113) 

Aradı menzil ol meh-rÿya lÀyıú 
SarÀyı úalbini buldı muvÀfıú 
 
Düzetdi ol sarÀy içinde mesken 
K’ola anda muúìm ol serv-i gülşen 
 
Úamu esbÀbını gördi müretteb 
Úayurdı eksügin ne var ise hep 
 
Müzehheb cÀmeler zerrìn kemerler 
Degül bir iki üç úat úat mükerrer 
[…] 
Geyürüp cÀmeler gül gibi rengìn 
İderdi gülşenin her ãubó tezyìn 
[…] 
ZelìòÀ úullıàında úÀyim idi 
O serve sÀye gibi lÀzım idi 
 
ÒırÀm itdükce ol serv-i dil-ÀrÀ 
Sürünürdi yanınca sÀyeÀsÀ 
[…] 
Giceler sünbüliyle hem-dem olur 
Seóer gül ruòlarıyla maórem olur 
 
Varınca uyòuya ol nergis-i ter 
Yanında giceler efsÀne söyler 
 
Seóer açınca nergisveş gözini 
Gül-Àbıyıla yurdı gül yüzini 
[…] 
Otursa úanda ol serv-i dil-ÀrÀ 
Döşerdi sebze gibi sebz dìbÀ 
[…] 
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Yimegin rÿz u şeb tertìb iderdi 
Eliyle kendüzi terkìb iderdi 
 
MüheyyÀ eyler idi istemedin 
Şu yimekler ki bilmez kimse adın 
[…] 
ZelìòÀ cÀn ile òıdmet úılurdı 
Ne òıdmet eylese minnet bilürdi 
 
Olup ol serv-i raènÀya hevÀdÀr 
Olur òÀtÿn-ı Mıãr iken perestÀr (KemÀl, YZ., s. 125-127) 

Yusuf satın alınıp Aziz’in sarayına getirildikten sonra Züleyha’nın Yusuf’un 

giyim kuşamı ve yiyip içmesi ile ilgili olarak kul köle olup hizmetler etmesi Sûlî 

Fakîh, Gubârî ve Yahya’nın Yusuf u Züleyha’larında da Hamdî ve Kemal 

Paşazade’deki gibi anlatılmıştır.307 

Züleyha Mısır’da Aziz’in sarayında bir banu, Yusuf ise kocasının satın aldığı 

bir kuldur. Ancak aşk Züleyha’yı kulunun kulu hâline getirmiştir. Züleyha’nın bu 

durumunu şairler aşağıdaki beyitlerde şöyle dile getirmişlerdir: 

Òıõmet eyler idi aña her zamÀn 
Yÿsuf aña şÀh ZüleyòÀ pÀsbÀn (ëarìr, KY., s. 181) 

Mıãr òÀtÿnıyam saña uş úaravaş 
N’olmışam gör óÀlümi ey baàrı ùaş (äÿlì Faúìh, YZ., s. 208) 

Dimezem ben saña èazìz oldum 
Belki bir kemterìn kenìz oldum (Óamdì, YZ., s. 125) 

Egerçi Mıãr şehrinde èazìzem 
Saña kim çÀker ü kemter kenìzem (KemÀl, YZ., s. 417) 

Yahya’nın aşağıdaki beytinde de Züleyha, Yusuf’a onun uğrunda her şeyini 

harcayıp, yüce bir kişiyken ona kul köle olduğunu şu sözleriyle ifade eder: 

Saña maúdÿrını ãarf itdi ol yÀr 
èAôìmü’ş-şÀn iken oldı perestÀr (YaóyÀ, YZ., s. 111) 

II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. 25. Kıskançlık25. Kıskançlık25. Kıskançlık25. Kıskançlık    

Kıskançlık âşığın en bilinen özelliklerindendir. Sevgilisiyle başka birinin 

ilgilenmesine ya da sevgilinin âşıktan başka biriyle ilgilenmesine tahammülü yoktur. 

                                                
307 äÿlì Faúìh, YZ., s. 187-188; ĠubÀrì, YZ., s. 113-114; YaóyÀ, YZ., s. 87-88. 
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Âşık kendisi dışında sevgilisi ile ilgili olan her şeyi rakip olarak görür. Hatta 

sevgiliyi kendi gözünden bile kıskanır. 

Ahmed Gazzali âşığın kıskançlığı hakkında şunları söyler: “Gerçi başlangıçta, 

âşık sevgilinin dostuna dost, düşmanına düşman olsa da iş kemale erince durum 

tersine döner. Kıskançlıktan dolayı onun dostu düşman, düşmanı da dost olur. Daha 

da ileride ona kimsenin bakmasını istemez.”308 “(…) kıskançlık aşkın yüce 

adaletindendir. Aşkın adaleti denklik, eşitlik ya da rakip istemez; aşkla karılma ve 

kaynaşmayı ister.309 

Züleyha Yusuf’u satın alıp sarayına getirdikten sonra ona olağanüstü özen 

gösterir. En güzel elbiseleri giydirir. En güzel yemekleri yedirir. Sürekli yanında 

bulunur. Yusuf’u öyle çok sever ki tenine değen elbiselerden bile kıskanır. Onun 

elbiselerinin yerinde olmak ister: 

Meger úucduúca bilin reşk iderdi 
Elin öpdükce yiñ uããı giderdi 
 
ÚabÀ ol servi çekdükce kenÀre 
Urur göñlek gibi gögsine yÀre 
 
Giyerken göñlegin nÀzük tenine 
Dir idi söyleyüp pìrÀhenine 
 
N’olaydı sende ben bir tÀr olaydum 
İrüp ol serve ber-òurdÀr olaydum 
 
Úaçan müşgìn ãaçını şÀnelerdi 
O miskìn şÀneye dişler bilerdi 
 
Diküp nergis gibi gül yüzine göz 
Kesilmezdi yanından gice gündüz 
[…] 
äaúınup gül yüzini òÀr-ı naôardan 
Gidermezd’ol şeker-bÀrı naôardan 
 
äalınmasun diyü yanınca sÀye 
Úomazdı gün düşe ol meh-liúÀye (KemÀl, YZ., s. 126) 

LibÀsın geydürüp anuñ ZelìòÀ 
LisÀn-ı óÀl ile söylerdi tenhÀ 

                                                
308 Gazzâlî, s. 51 
309 Gazzâlî, s. 105 
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Dir idi kÀşki cÀmeñ olaydum 
Seni her laóôa úoynumda bulaydum 
 
Geyürse gül gibi pìrÀhenini 
Bu söz eglerdi ol úalb-i óazìni 
 
N’olaydı pìrÀhende tÀr olaydum 
SezÀvÀr-ı viãÀl-i yÀr olaydum 
 
Kemer-bendini ãunduúca seóerde 
Uàurlayınca eydürdi kimerde 
 
İrişse kÀşkì daòi yaúına 
Ùolaşsa rişte-i cÀnum beline 
 
Eger başmaàını döndürse ol Àn 
Dir idi kendü kendüsine pinhÀn 
 
Olurdı úadrüm eflÀke ber-À-ber 
Yüzüm olaydı yÀrüñ baãduàı yer (YaóyÀ, YZ., s. 87) 

Züleyha ona bakan kişilerin âşık olduğunu düşünerek kendisinden başkasının 

bakmasını istemez. Bu nedenle yüzüne peçe örter. Hiç kimseye göstermez: 

Kim aña diúúatle olınca baãìr 
Zencìr-i èaşúında olurdı esìr 
 
İstemez àayrı aña úıla ñaôar 
Göz doúınmasun diyü eyler óaõer 
 
Kim naôarlar baúmaya tÀ özine 
Bir niúÀb iltürdi anuñ yüzine 
 
Kimseye göstermez idi anı ol 
äaúlar idi cÀn içre cÀnı ol  (Aómedì, YZ. I, s. 55) 

Züleyha Yusuf’u babasından da kıskanır. Yusuf bir gün gezintiye çıktığında 

babası Yakub’u tanıyan ve Yakub’un memleketinden gelen birine rastlar. Babasının 

hasta olduğunu öğrenir ve çok üzülür. Yusuf’un bu üzüntüyle herşeyden vazgeçtiğini 

gören Züleyha, Yusuf’u teselli etmeye çalışır. Babana mektup gönderip onu buraya 

çağıralım der. Bu zarif davranışın ardından Züleyha dışarı çıkıp Kenan iline 

göndereceği haberciyi geri çağırır. Yusuf’un bundan haberi olmaz. Daha sonra 

dayesi ile işbirliği yapıp babasının öldüğünü söylerler. Bu yalanla, Yusuf’un 

babasıyla ilgisini kesip Züleyha’ya yönelmesini sağlamak isterler: 
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Tesellì eyledi anı ZelìòÀ 
Didi ey reh-nümÀ-yı úurb-ı MevlÀ 
 
Yazalum Óaøret-i Yaèúÿb’a nÀme 
İdelüm daèvet anı bu maúÀma 
 
Sen anı ol seni itsün ziyÀret 
İriş maúãÿduña çekme melÀlet 
 
Ol işüñ ki ola dermÀnı ÀsÀn 
Melÿl olmaú gerekmez aña insÀn 
 
Bu rÀzı eyleme nÀşìlere fÀş 
Gerekmez baña senden àayrı sırdaş 
 
Muóaããal bir nice gün mühlet aldı 
HemÀn bu òıdmete bir kimse ãaldı 
 
ÔarÀfet eyledi òaylì ZelìòÀ 
Evinden ùaşraya çıúdı hemÀnÀ 
 
Meh-i KenèÀn’a itdi óìle vü Àl 
Girü ol kimseyi döndürdi fi’l-óÀl 
[…] 
ZelìòÀ’ya didi bir gice dÀye 
Yaúışmaz Yÿsuf’uñ göñli buraya 
 
İkide birde yÀd eyler diyÀrın 
Geçürür Àh ile leyl ü nehÀrın 
 
Úuralum óìle vü tezvìre üslÿb 
Diyelüm Yÿsuf’a fevt oldı Yaèúÿb 
 
Ölen ardınca ölmiş yoú meåeldür 
ÔarÀfet idelüm àÀyet maóaldür 
 
HemÀn meşàÿl olalum bu nifÀúa 
Kesilsün àayrı yirlerden èalÀúa 
 
áam-ı Yaèúÿb’dan bulsun òalÀãı 
Yaluñuz bize olsun iòtiãÀãı 
 
Maóabbet itmez iòvÀnına ol yÀr 
Anuñ Yaèúÿb’dan àayrı kimi var 
 
O daòi ùarò olınca ara yirden 
Bize úalur hemÀn ol şemè-i rÿşen 
 



 268 

Maóabbet èÀleminde úalmaz aàyÀr 
Gül-i bì-òÀr olur gÿyÀ ki dildÀr 
 
èAceb olmaz bu deñlü rÀy-ı tezvìr 
İder èaşú Àdemi çÿbÀn-ı òınzìr (YaóyÀ, YZ., s. 93-94) 

Züleyha’yı Yusuf’a âşık olduğu için kınayıp dedikodusunu yapan Mısırlı 

kadınlar, Züleyha onları evine davet edip Yusuf’u gösterdiğinde her biri âşık olup 

kendini kaybeder. Züleyha bu kadınların Yusuf’a âşık olduğunu görünce kıskanmaya 

başlar:  

Görince bunlaruñ èaşúın hüveydÀ 
Teraúúì eyledi derd-i ZelìòÀ 
[…] 
ViãÀl-i yÀre olsa àayrı ùÀlib 
İder èaşú ehlinüñ şevúını àÀlib (YaóyÀ, YZ., s. 140) 

II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. 26. Sevgilinin Yaşadığı Bazı Hâllerin Âşığa Malum Olması26. Sevgilinin Yaşadığı Bazı Hâllerin Âşığa Malum Olması26. Sevgilinin Yaşadığı Bazı Hâllerin Âşığa Malum Olması26. Sevgilinin Yaşadığı Bazı Hâllerin Âşığa Malum Olması    

Arapça’da “mine’l kalbi ile’l-kalbi sebîlâ”310 olarak bilinen ve Türkçe’ye 

“Kalpten kalbe yol vardır”, “Gönülden gönüle yol vardır” ya da “Kalp kalbe 

karşıdır” biçimlerinde geçen kelam-ı kibar, “Birbirlerine bir takım duygularla bağlı 

olan iki kimseden biri, ötekisi ne düşünüyorsa o da beriki için aynı şeyi düşünür”311 

anlamındadır. Dolayısıyla bu söz aşkta, âşıkla maşuktan birinin diğeri için aynı anda 

aynı şeyi düşünmesi ya da hissetmesi, birinin yaşadığı olay veya hissettiği bir 

duygunun diğerinin gönlüne malum olması anlamına gelmektedir. Bu durum 

Fuzulî’nin Leyla vü Mecnun mesnevisinde, farklı farklı yerlerde olmalarına karşılık 

Leyla’nın kolundan kan alındığında Mecnun’un yeninden de kan çıkması şeklinde 

görülür.312 Aynı şekilde Gelibolulu Âlî Tuhfetü’l-Uşşâk mesnevisinde Leyla ile 

Mecnun’un başından geçen bu durumu kendisinin de yaşadığını anlatmıştır.313 

Hamdî ve Kemal Paşazade aşağıdaki parçalarda, âşıkla maşuk arasında 

kalpten kalbe yol olduğunu ancak bunun aşk derdiyle gönlü yaralanmış ve sadık bir 

âşık için söz konusu olduğunu söylerler: 

                                                
310 Devellioğlu, s. 650. 
311 Aksoy, Ömer Asım, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, 2 C., İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1988, C. 1, 
s. 290. 
312 Onan, Necmettin Halil, Fuzulî- Leylâ ile Mecnun, İstanbul, 1956, s. 211. 
313 Aksoyak, İ. Hakkı, “Mahzenü’l-Esrar Geleneğine Bağlı Mesnevilerde Ortak Hikâyeler”, Bilig-
3/Güz-1996, s. 187. 
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Ùañ mı ol mÀh olsa ger ÀgÀh 
Ki göñülden göñüle vardur rÀh 
 
Dil-i èÀşıú èale’l-òuãÿã ey yÀr 
K’ola ãad-pÀre derd ile ãad-bÀr 
 
CÀnına revzen ola her yÀre314 
Naôar ide o yÀreden yÀre315 
 
Her ne vaãf ile kim görür anı 
Ola ol resme cismi vü cÀnı 
 
ÒÀr batsa nigÀr pÀyına 
Ola ol pÀya rÿyı Àyìne316 
 
Bì-úarÀr olsa zülf-i cÀnÀnı 
Ùaàıla òÀùır-ı perìşÀnı 
 
YÀr òaddine úonsa ôulm ile gerd 
Düşe èÀşıú diline Àteş-i derd  (Óamdì, YZ., s. 114) 
 
Belì her cÀn olur bu sırdan ÀgÀh 
Ki var durur göñülden göñüle rÀh 
 
ÒuãÿãÀn şol göñülde k’ola bu çÀk 
K’ola èaşúuñ yolında òÀr u òÀşÀk 
 
K’anuñ her çÀki bir sulùÀn yolıdur 
SarÀy-ı sìne-i cÀnÀn yolıdur 
 
Úılur cÀsÿs-ı dil anda neôÀre 
Olur vÀúıf anuñla óÀl-i yÀre 
 
Anuñ’çün sırr-ı maèşÿú evvel Àòir 
Olur èÀşıúlara gün gibi ôÀhir 
 
Batarsa pÀy-i yÀre neşter-i òÀr 
Dil-i èuşşÀúa irür zaòm-ı òançer 
 
Getürür èaşúa ãıdú ile irÀdet 
èAceb mi èaşú erinden bu kerÀmet 
 
Olur maènÀda bir maèşÿú u èÀşıú 
Şu şarù ile ola èaşúında ãÀdıú  (KemÀl, YZ., s. 127-128) 

                                                
314 yÀre: yara M. 
315 yÀreden: yaradan M. 
316 rÿyı: rÿ-yı M. 
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Yusuf’un, kardeşleri tarafından kuyuya atıldığı zaman yaşadığı sıkıntıları, 

anlaşılmaz bir şekilde Züleyha da kendi içinde hissetmiştir. Züleyha o zaman 

anlayamadığı bu sıkıntının nedenini Yusuf’la bir araya geldikten sonra, Yusuf’un bir 

gün sohbet sırasında başından geçen bu olayı anlatması üzerine anlayabilmiştir: 

Züleyha’nın daha Yusuf’a kavuşmadan önce Yusuf’la aynı zamanda hissettiği 

duygular şöyle anlatılmıştır: 

Olmadın vaãl-ı yÀr ile òurrem 
Ùoldı bir gün derÿnı Àteş-i àam 
 
Úalmadı cÀnda ãabr u dilde sürÿr 
Yiri od oldı yile vardı óuøÿr 
 
Rÿz-ı rÿşen gözine tÀr oldı 
äoóbet-i gülşen aña òÀr oldı 
 
Ne sarÀyında buldı göñli güşÀd 
Ne çemen seyri itdi cÀnını şÀd 
 
Çeşmi bì-iòtiyÀr aàlar idi 
Bì-sebeb zÀr zÀr aàlar idi (Óamdì, YZ., s. 113-114) 

Ki vaãl-ı Yÿsuf olmadın müyesser 
ZelìòÀ hecr ile olup mükedder 
 
Egerçi dÀyimÀ miónetdeyidi 
BelÀ-yı èaşú ile zaómetdeyidi 
[…] 
Velì bir gün èaceb olmışdı óÀli 
ZiyÀd’olmışdı göñlinüñ melÀli 
 
Yiler yil gibi ùaàılmışdı varı 
Aúar ãu gibi gitmişdi úarÀrı 
[…] 
Ne evde oturup ãabr idebilür 
Ne çıúup ùaşra seyre gidebilür 
 
Gehì nesrìn gibi beñzi ãarardı 
Gehì nergis gibi gözi úarardı 
[…] 
İçinden õerrece eksilmeyüp sÿz 
Geçer bu óÀlet ile bir niçe rÿz 
 
Nedendür añlamazdı sÿz u tÀbın 
Nedür bilmezdi aãl-ı ıøùırÀbın (KemÀl, YZ., s. 127) 
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Dayesi onu böyle görünce derdini sorar, çare bulmak ister. Züleyha içinde 

bulunduğu durumun sebebini kendisi de anlayamadığı için hislerini şöyle anlatır: 

Ki bu gün ben de olmışam óayrÀn 
Beni bilmen ne itdi ser-gerdÀn 
 
Sebebin bilmezem bu óayretümüñ 
èİlletin bilmezem bu èilletümüñ 
 
CÀna tìr urdılar kemÀnı nihÀn 
Yoú kemÀna gümÀn u tìre nişÀn 
 
Yilerem yil gibi úarÀrum yoú 
Bilmezem óÀlüm iòtiyÀrum yoú (Óamdì, YZ., s. 114) 

Bu sıkıntısının sebebini çok zaman sonra Yusuf bir gece Züleyha’ya 

kardeşleri tarafından kuyuya atıldığı zaman yaşadıklarını anlatınca anlar. Günleri, 

haftaları hesaplar tam da o zamana denk gelince şüphesi kalmaz. O zaman gerçekte 

kim olduğunu bile bilmeden rüyasında görüp âşık olduğu sevgilisinin yaşadığı 

sıkıntıları aynen yaşadığını anlar: 

Çün ZüleyòÀ’ya Yÿsuf-ı KenèÀn 
Hem-dem oldı niteki cism ile cÀn 
 
Bir gice şevú irişüp ol aya 
Ser-güõeştin didi ZüleyòÀ’ya 
 
Õikr olındı bu şevú ile nÀ-gÀh  
Şeró-i aóvÀl-i rÀh u úıããa-i çÀh 
 
Çün ZüleyòÀ işitdi úıããasını 
Añdı ol bì-bahÀne àuããasını 
 
Didi ol gün ki irdi baña melÀl 
İrmiş ol dem bu mihre bunca zevÀl 
 
Beni iden esìr-i miónet ü àam 
Úıããa-i çÀh-ı Yÿsuf imiş o dem 
 
Çün óisÀb itdi rÿz u hefte vü mÀh 
Oldı bu sırra şübhesüz ÀgÀh 
 
Ùañ mı ol mÀh olsa ger ÀgÀh 
Ki göñülden göñüle vardur rÀh (Óamdì, YZ., s. 114) 
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İşidür çün ZelìòÀ ol belÀyı 
Bu mÀha çehde olan ibtilÀyı 
 
Olur çün rismÀn-ı ber-pìç derhem 
Düşer göñline ol óÀlet hemÀn-dem 
 
Ki kendü başına gelmişdi nÀ-gÀh 
Anuñ sırrından olmamışdı ÀgÀh 
 
Günin ayın óisÀb itdi vü bildi 
Ne vaútın olduàın taèyìn úıldı 
 
Yaúìn bildi ki ol gündüz hemÀn ol 
Ki kesmiş idi miónet kendüye yol 
 
Belì her cÀn olur bu sırdan ÀgÀh 
Ki var durur göñülden göñüle rÀh  (KemÀl, YZ., s. 127) 

Bu konuyu Şerifî çok kısa bir şekilde şöyle anlatmıştır: 

O gün ki çÀh içine girdi Yÿsuf 
İrişmişdi ZelìòÀ’ya teéesüf 
 
Göñülden göñüle zìrÀ olur yol 
Meåeldür bu söz èÀlem içre maúbÿl  (Şerìfì, YZ., s. 17) 

Yusuf, kendisini kardeşlerinin attığı kuyudan çıkaran kervancı tarafından 

satılmak üzere Mısır’a getirilir. Mısır’a geldiğinde güzelliğini duyan herkes onu 

görebilmek için toplanmıştır. Bu haberi Züleyha da duymuş ve o da görmek için can 

atmaktadır. Çünkü nerede güzel bir kişiden söz edilse kulağı çınlar ve gözü seğrir. 

Hemen görmeyi arzular. İşte Yusuf’un vasfını işitince de bu arzusu artmıştır. Fakat 

nedenini kendisi de bilemez. Oysa sevgilisinin gelişi onun gönlüne malum olmuştur. 

Çün yine Yÿsuf-ı cihÀn-ÀrÀ 
İtdi mıãr-ı cihÀna èarø-ı bahÀ 
[…] 
äubógehden o èarøgÀh-ı cemÀl 
Ehl-i şevú ile oldı mÀl-À-mÀl 
[…] 
Görmek içün cemÀlini anuñ 
Şevúı bì-óadd idi ZüleyòÀ’nuñ 
 
Vaãla ümmìdi çün dürüst idi 
Cüst ü cÿy eylemekde cüst idi 
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Úanda işitse bir dil-ÀrÀmı 
Görmese olmaz idi ÀrÀmı 
 
Yÿsuf’uñ vaãfın işidüp ilden 
ÙÀlib idi cemÀline dilden 
 
Medóini her ne dem ki diñler idi 
Segriyüp çeşmi gÿşı çıñlar idi 
 
Dilde artardı şevú ile şeàabı 
Bilmez idi velì nedür sebebi  (Óamdì, YZ., s. 102) 

Kemal Paşazade’nin eserinde, Yusuf Mısır’a geldiğinde Züleyha her şeyden 

habersizdir. Ancak Züleyha o gün kendini her zamankinden daha kötü hisseder. Aşk 

acısı her zamankinden daha da artar. Hâli perişandır ve gözleri ağlamaklıdır. Kimi 

zaman kendini mutlu hissetmektedir. Kısacası karma karışık duygular içindedir. 

Bunun nedeni Yusuf’un gelişinin onun gönlüne malum olmasıdır.  

Çi ger àÀfildi bu işden ZelìòÀ 
Ki girdi dürc-i Mıãr’a ol güher-zÀ 
 
Velìkin başına aàmışdı sevdÀ 
äu gibi olmış idi göñli şeydÀ 
 
PerìşÀn idi òÀli gibi óÀli 
Òam olmış idi àamdan gül nihÀli 
 
Cigerde tÀzelenmiş eski dÀàı 
äulanmış göz yaşıyla óüsni bÀàı 
 
Bezenmiş şeb-nem ile tÀze verdi 
Yeñilenmişdi dilde eski derdi 
 
Meger kim göñline maèlÿm idi ol 
Ki dirler var göñülden göñüle yol 
 
İderdi cÀnı ol resme şehÀdet 
K’olısar ùÀliè envÀr-ı saèÀdet 
 
Şeàabla geh ùolardı içine şevú 
Ùarabdan geh olurdı göñli pür-õevú 
 
Velì bilmezdi ol óÀle sebeb ne 
Nedür aãlı bu şÿruñ ol şeàab ne (KemÀl, YZ., s. 115-116) 
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27. Sadakat27. Sadakat27. Sadakat27. Sadakat    

Sadakat âşığın maşuğa sağlam ve güçlü bir sevgi duygusuyla içten bağlılığını 

ifade eden bir kavramdır ve âşıklığın en önemli şartıdır. Âşığın maşuğun her türlü 

naz ve istignasına, cevr ve cefasına karşılık sevgisinden ödün vermemesi hatta onun 

bu tavırlarından hoşnut olması, yalnızca onun uğruna herşeyden, canından bile 

vazgeçmesi sadakatinin göstergelerindendir. 

Züleyha rüyada başlayan aşkın gerçekliğine inanarak, bu aşkın her türlü 

cefasını çekmiş, karşısına çıkan her türlü engeli aşmış sadık bir âşıktır. 

Züleyha’nın güzelliği her tarafta meşhur olunca yedi iklim padişahları onunla 

evlenmek için elçi gönderip babasından isterler. Babası bu durumu Züleyha’ya 

bildirir. Züleyha kendisini isteyenler arasında Mısır azizinin olmadığını öğrenince 

çok üzülür. Pek çok mal mülk vadeden bu padişahların hiç birine itibar etmez. O 

düşünde görüp âşık olduğu ve kendisinin Mısır azizi olduğunu söyleyen sevgiliye 

kavuşacağı günün hayalini kurmaktadır. Babası Züleyha’nın üzüldüğünü görünce 

kızını teselli eder ve Mısır azizine mektup yazacağını söyleyerek diğer elçileri uygun 

bir dille geri gönderir. 

Óüsni meşhÿr olup ZüleyòÀ’nuñ 
Maùlabı olmış idi her òÀnuñ 
[…] 
Niçe şÀh isteyü ãalurdı resÿl 
Redd olınurdı niçe ehl-i úabÿl 
[…] 
Virdi her biri isteyüp duòter 
MÀl-ı ÚÀrÿn u milk-i İskender 
[…] 
Çün ZüleyòÀ’ya vÀãıl oldı òaber 
Úalbe endìşe itdi zìr ü zeber 
 
Bunca endìşe içre derd-i seri 
Bu ki Mıãr’uñ da var mı ki òaberi 
 
Maúãadı kÀãid-i èAzìz idi 
áayrıdan aña ol èazìz idi (Óamdì, YZ., s. 88-89) 
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Züleyha’nın kendisini isteyen yedi iklim padişahlaryla evlenmeyi kabul 

etmemesi Kemal Paşazade’nin eserinde de Hamdî’nin eserindeki gibi anlatılmıştır.317 

Yahya’da ise bu durum biraz farklıdır. Babası Züleyha’yı isteyen yedi iklim 

padişahlarından söz eder. Bunlardan biriyle evlenmesi için ısrar eder. Ancak Züleyha 

hiç birini kabul etmez. Mısır azizi bu durumdan haberdar olunca şansını denemek 

için bir mektup da o yazar. Züleyha’nın babası Aziz’in mektubunu memnuniyetle 

karşılar ve kızını Aziz’e verir.  

CemÀline işiden èÀşıú oldı 
CihÀn elùÀf u iósÀniyle ùoldı 
 
Ulaúlar ãaldı şarúuñ pÀdişÀhı 
Diledi şÀh-ı Maàrib’den o mÀhı 
[…] 
 
ZelìòÀ’ya bu aóvÀl oldı ièlÀm 
Atası şÀh-ı Maàrib itdi ibrÀm 
 
Birine varmaàa olmadı úÀyil 
Birinüñ olmadı maúãÿdı óÀãıl 
 
èAzìz-i Mıãr olup bu işden ÀgÀh 
SitÀre imtióÀnın itdi nÀ-gÀh 
 
TemennÀ-yı viãÀle yazdı nÀme 
DiyÀr-ı Maàrib’e ãaldı óamÀme (YaóyÀ, YZ., s. 71) 

Züleyha’nın gerçek yaşamda Yusuf’la ilk karşılaşması Yusuf mezada 

çıkarıldığı sıradadır. O an onun rüyasında gördüğü kişi olduğunu şiddetle hissetse de 

bundan emin olamadığı için kendi içinde tereddüt yaşar. Eğer o değilse sevdiğine 

sadakatsizlik etmiş olacağını düşünür: 

èAcebdür ol benüm mÀhum degülse 
Göñül taòtındaki şÀhum degülse 
 
Hele iúlìm-i óüsnüñ òÀnıdur bu 
MelÀóat gevherinüñ kÀnıdur bu 
 
CihÀnuñ cÀnıdur cÀnuñ cihÀnı 
Bu cÀnÀna ne dil virmeye cÀnı 
 

                                                
317 bk. KemÀl, YZ., s. 80-81. 
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Dönüp eydür yine úılma yoluñ pìç 
Yaraşmaz èaşú erine egrilik hìç 
 
Kişi gördügine dil virmek olmaz 
Gözi irdügi verdi dirmek olmaz 
 
Çü dil birdür yiter bir dil-ber aña 
áaraø yanmaúsa bes bir aòker aña 
 
Göñül birdür gerekmez iki dem-sÀz 
Ki bir mescidde iki miórÀb olmaz 
 
Kim itse iki miórÀba niyÀzı 
Úabÿl ola mı bir dìnde namÀzı 
 
Çü bir yÀr ile kişi ide bÀzÀr 
Gerek àayrından anuñ ola bìzÀr (KemÀl, YZ., s. 117) 

Züleyha rüyada gördüğü muhayyel sevgiliye o kadar sadıktır ki gerçekte 

gördüğü kişinin o olabileceğini düşündüğü anda bile sadakatsizlik etmekten çekinir. 

Sonunda iyice yaklaşıp yüzüne dikkatlice baktığında bu kişinin rüyada gördüğü kişi 

olduğunu anlar. 

Fakat Züleyha Yusuf aşkına karşılık vermeyince çok üzülür. Bu hırsla 

kendine kızar. Duyguları aşka mayil, mantığı bu aşkın yanlışlığı yönündedir. 

Dolayısıyla Züleyha gönlüyle ve gözüyle kavga etmeye başlar. Başına gelen bu 

belanın gönlü ve gözü yüzünden olduğunu düşünür. Sonra kendine kızmaya başlar. 

Bir kulu sevmenin utanılacak bir şey olduğunu, kendine layık, sevgisine sevgiyle 

karşılık veren birini sevmesi gerektiğini söyler. Fakat duyguları yine Yusuf’un 

aşkıyla meşguldür. Bütün bu davranışlarının sebebi aslında duygularıyla mantığını 

uzlaştıramamasının bir sonucudur. Sonuçta duyguları mantığına üstün gelmiş, bu 

aşktan vazgeçmemiştir: 

Gehì kendüye eydür olma bì-èÀr 
Kişi úulına úul olmaú zihì èÀr 
 
Çün olduñ mülk-i óüsnüñ ser-firÀzı 
Yaraşmaz bendelerle èaşú-bÀzì 
 
Kişi çün kim olur ãıdú ile èÀşıú 
Gerek kendüye lÀyıú yÀr-ı ãÀdıú 
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Güneşsin çün idin bir meh-ruòı yÀr 
Ki şÀh olana şÀh olur sezÀvÀr 
 
Bu yüzlerden dili söylerdi sözler 
Velìkin cÀn gözi cÀnÀnı gözler 
 
İşitmezdi sözini cÀn úulaàı 
Yilerdi èaşú yolında ulaàı 
 
Dil ü cÀn kim ola èaşúuñ esìri 
Olımaz èaúl olaruñ dest-gìri 
[…] 
Velìkin yoú durur bu işe imkÀn 
Ki ide cÀn-ı èÀşıú terk-i cÀnÀn (KemÀl, YZ., s. 133) 

Züleyha yukarıda görüldüğü gibi zaman zaman bu aşka kapılmasına neden 

oldukları için gözüne ve gönlüne, kendisini sevmeyen birini sevdiği için kendine 

kızsa da Yusuf’a yalvarışları hiç bitmemiştir. Ona yalvarırken aşkında ne kadar sadık 

olduğunu şu sözleriyle dile getirir: 

Göñül gül yüzüñe olalı èÀşıú 
Olupdur ãubóveş mihrüñde ãÀdıú 
 
Yoluñda õerreveş yoà olsa varı 
Girü mihrüñle bÀúìdür úarÀrı  (KemÀl, YZ., s. 138) 

Züleyha’nın kocası Kutayfer ölünce yerine onun kardeşi Reyyan sultan olur. 

Reyyan Züleyha’ya göz koyar. Züleyha Yusuf’un aşkından vazgeçip ona boyun 

eğmeyince Reyyan Züleyha’yı saraydan kovar. Bundan sonra Züleyha için yoksul 

günler başlar. Züleyha saraydan kovulma pahasına da olsa Yusuf’un aşkından 

vazgeçmez.  

ReyyÀna rÀm olmadı 
Çoú diledi varmadı 
Yÿsuf terkin urmadı 
TÀ ölince umınu 
 
ZelìòÀ ReyyÀn úovdı 
Hem sarÀyından sürdi 
ZelìòÀ bir ev aldı 
Vardı anda oturu (Òalìloğlu èAlì, YZ., s. 210) 

Ömrü boyunca her şeye rağmen aşkına sadık kalmış ve sonunda Allah’ın 

emriyle Yusuf’la nikâhlanarak vuslata ermiştir. Yusuf’tan ayrı kaldığı yıllarda 

Müslüman olan Züleyha’nın sadakati Allah katında kabul görmüş ve Allah’ın 
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Yusuf’a nikâh emrini göndermesiyle Allah tarafından vuslatla ödüllendirilmiştir (bk. 

s. 418 Vuslat): 

Züleyha Yusuf’la evlendikten sonra onun sevgisinin gücü ve sadakati 

Yusuf’un gönlüne tesir etmiş ve roller değişmiştir. Bu kez Yusuf âşık, Züleyha 

maşuk rolüne girmiştir. Daha doğrusu âşık ve maşuk bir olmuştur.  

Var idi ãıdúı çün ZüleyòÀ’nuñ 
Geçdi her vaúti èaşú ile anuñ 
 
èAşú ile açdı èÀleme gözini 
èAşú ile bildi buldı kendüzini 
 
Daòı èalemde bilmedin çep ü rÀst 
Oldı cÀnında cümle èaşú işi rÀst 
 
Ùıfl iken bu àama ùufeylì idi 
YÀri Yÿsuf òayÀli òaylì idi 
[…] 
Bitdi servi hevÀ-yı èaşú ile 
Oldı bÀlÀ belÀ-yı èaşú ile 
 
èAşú ile itdi terk mülk-i peder 
èAşú ile itdi şehr-i Mıãr’a sefer 
 
Gitdi mÀl u cemÀli èaşú içün 
Naúãa irdi kemÀli èaşú içün 
 
İtdi èaşúı àınÀsı pìr ü faúìr 
Oldı èaşúı àınÀsıyıla êarìr 
 
èÁúıbet virdi aña èaşú sürÿr 
Kÿr iken itdi nergisin pür-nÿr 
 
Nev-cüvÀn oldı bu kerÀmet ile 
İrdi vaãl-ı èazìze èizzet ile 
 
Vaãl ile èaşú olmadı kem aña 
Belki oldı etem bu mÀtem aña 
 
èAşú ile bitdi èaşú ile yitdi 
èAşú ile geldi èaşú ile gitdi 
 
äıdúılaydı çü èaşúınuñ varı 
Oldı äıddìú sırrına sÀrì 
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Yÿsuf’a mihri eyle eyledi germ 
Ki bu germiyyetinden eyledi şerm 
 
Eyle sevdi anı dil ü cÀnı 
RÀóat olmazdı görmese anı  (Óamdì, YZ., s. 172) 

ZelìòÀ Yÿsuf’a kim èÀşıú idi 
CemÀl-i ãubó gibi ãÀdıú idi 
 
Çün urdı ãubó gibi ãıdú ile dem 
Olur mihri anuñ meşhÿr-ı èÀlem 
 
Toàup ãıdú ile ol èaşú ÀftÀbı 
Bıraàur Yÿsuf’uñ göñline tÀbı 
 
İder teéåìr anuñ göñline ol sÿz 
K’olur pervÀne ol şemè-i dil-efrÿz (KemÀl, YZ., s. 243) 

Züleyha’nın sadık bir âşık olduğunu Kemal Paşazade şöyle ifade eder: 

Ne Yÿsuf gibi var maèşÿú-ı fÀyiú 
Ne èaşúında ZelìòÀ gibi ãÀdıú 
 
Ùarìú-i èaşúda åÀbit-úademdür 
Adı èaşú ile èÀlemde èalemdür 
 
Göbegin kesmiş idi tìà-ı óasret 
İçürmiş dÀyesi şìr-i maóabbet 
 
Kiçiden èaşú ile perverde oldı 
Anuñla ùoàdı vü anuñla öldi 
 
CüvÀn iken ki èaşúa düşdi cÀnı 
Çü pìr oldı úomadı elden anı  (KemÀl, YZ., s. 37) 

II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. II. I. 1. 2. 2. 28. İyi Huylar Kazanma28. İyi Huylar Kazanma28. İyi Huylar Kazanma28. İyi Huylar Kazanma    

Aşkın Züleyha’nın alçak gönüllülük, hayırseverlik, merhamet gibi pek çok iyi 

huylar kazanmasını sağladığından yalnızca Yahya söz eder. Aşkın kişinin bazı 

huylarını değiştirdiği hakkında İbn Hazm şöyle diyor: “O zamana kadar başkalarına 

vermekten kaçındığı malının tümünü bir anda dağıtmaya başlayan kimse için de aşk 

belirtileri söz konusudur. Bundan böyle bağış yapan ve mutlu olması gereken 

insandır sanki. Bu savurganlık kendisinin iyi ve arzu edilen biri olduğu duygusunu 

tatmin eder. Böylece nice cimriler cömert, nice kaba insanlar kibar ve ince, nice 
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bilgisizler bilgili ve kültürlü, nice korkaklar cesur ve şecaatli, nice nahoşlar nazik, 

nice düşük kimseler güzel oldular.”318 

ZelìòÀ’nuñ vücÿdında maóabbet 
Mürebbì oldı virdi òaylì óÀlet 
 
èUlüvv-i şÀnı var idi hemìşe 
Göñül alçaúlıàını itdi pìşe 
 
áurÿrı gitdi göñli kişverinde 
Úomazdı kendüyi dil-ber yirinde 
 
Maóabbet eyledi dervìş-meşreb 
İşi zühd ü ãalÀó idi müretteb 
 
NihÀl-i úaddi oldı òayra meyyÀl 
Aña óÀl oldı cümle aósenü’l-óÀl 
 
SeòÀ vü baòşişi gelmez beyÀna 
Arardı luùf u iósÀna bahÀne 
 
Geleydi yanına bir mÀh-peyker 
äaçardı başına encüm gibi zer 
 
Aña her kim baş egse hemçü gerdÿn 
Virürdi meh gibi bir bedre altun 
 
Şefìúu’l-òalú idi şÀn-ı şerìfi 
Raúìúu’l-úalb idi õÀt-ı laùìfi 
 
Gözi ùuş olsa görse bir yetìmi 
Aúardı eşkinüñ dürr-i yetìmi 
 
Bir ehl-i iótiyÀcı görse óÀøır 
èİlÀcı èaynını eylerdi nÀôır 
 
Güzellikde bulınmazdı miåÀli 
KemÀlinde idi faøl u kemÀli 
 
BedÀyiède yoà idi aña åÀnì 
äanÀyiède cihÀnuñ pehlevÀnı 
 
Anuñ her èÀdeti memdÿó-ı yÀrÀn 
Anuñ mÀhiyyeti bì-èayb u noúãÀn 
 

                                                
318 İbn Hazm, Güvercin Gerdanlığı, Çeviren: Mahmut Kanık, İnsan Yayınları, İstanbul, 2003, s. 40. 
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Aña her eylügi virmişdi AllÀh 
Yedi iúlìme meşhÿr oldı ol mÀh (YaóyÀ, YZ., s. 70) 

IIIIIIII. I. 1. 2. 3. . I. 1. 2. 3. . I. 1. 2. 3. . I. 1. 2. 3. SEVGİLİYLE İLK GÖRÜŞMESEVGİLİYLE İLK GÖRÜŞMESEVGİLİYLE İLK GÖRÜŞMESEVGİLİYLE İLK GÖRÜŞME 

Züleyha Yusuf’a kim olduğunu bile bilmeden rüyasında görüp âşık olduktan 

sonra yıllarca onu gerçek yaşamda görmediği hâlde günlerini bu aşkın ıstırabıyla 

geçirmiştir. Ancak rüyasında üçüncü kez gördüğünde Yusuf ona Mısır azizi 

olduğunu söylediği için evlilik çağına geldiğinde kendisini isteyen kişilerin hiç birini 

kabul etmeyerek sonunda Mısır azizi Kutayfer ile evlenmiştir. Ancak düğün günü 

Kutayfer’in rüyada gördüğü sevgili olmadığını öğrenerek hüsrana uğramıştır. O 

sırada gaipten gelen sesin Kutayfer’in sevgiliye kavuşmasına vesile olacağını, bu 

nedenle sabırla beklemesini söylemesi üzerine Yusuf’a kavuşacağı günü bekleyerek 

günlerini geçirmeye başlar. 

Züleyha’nın Yusuf’la ilk karşılaşma anı mesnevi şairleri tarafından bazı 

farklılıklarla anlatılmıştır. 

Hamdî’nin eserinde, Yusuf kıskanç kardeşlerinin attığı kuyudan kendisini 

kurtaran ve daha sonra onlardan satın alan kervancı tarafından Mısır’a getirilmiştir. 

Mısır’da satılmak üzere mezada çıkarılacaktır. Züleyha da herkes gibi onu görmeye 

gider. Yusuf’u tesadüfen ilk kez orada görür. Onun rüyasında gördüğü sevgilisi 

olduğundan hiç şüphesi kalmaz. Bu şaşkınlıktan bir ah edip yere düşer: 

èArø-ı óüsn eyledi çün ol meh-rÿ 
Ùoldı ÀfÀúa naèra-i yÀhÿ 
 
Çün ZüleyòÀ aña nigÀh itdi 
Yıúılup úaèr-ı dilden Àh itdi 
 
Naôarı yÀre düşdi kendü yire 
N’eylesün cÀnı ol ki yÀra ire 
 
Gördi yÀrın çü ÀfitÀb gibi 
Ditredi yire düşdi tÀb gibi (Óamdì, YZ., s. 104) 

Onu bu hâlde gören dayesi telaşla yanına gelir ve ağlamaya başlar. Bir süre 

sonra Züleyha kendine gelir ve o da ağlamaya başlar. Dayesi derdini sorar. Züleyha 
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onun daha önce rüyasında görüp âşık olduğu kişi olduğunu, nihayet ona kavuştuğunu 

söyler: 

Gelüp üstine dÀye pür-teb ü tÀb319 
Şìşe-i dìdeden ãaçardı gül-Àb 
 
èAúlı geldi çü mÀé-i verd ile 
Başladı aàlamaàa derd ile 
 
Yalvarup òÀã dÀye ãordı aña 
K’ey gözüm nÿrı yine n’oldı saña 
 
Didi ol baàruma uran yÀre320 
Beni Maàrib’den iden ÀvÀre 
 
Gösteren òˇÀb içinde naúş-ı òayÀl321 
Eyleyen Mıãr içinde èaód-i viãÀl 
 
Bu görinen úamerdür ey dÀye 
Óaúú’a minnet ki irdüm ol aya 
[…] 
Mıãr’a Àòir èazìz olur bu melek  
Umaram kim bulam o demde dilek  (Óamdì, YZ., s. 104) 

Bu karşılaşmadan sonra Yusuf Züleyha’nın isteği üzerine kocası Kutayfer 

tarafından satın alınarak eve getirilir. 

Kemal Paşazade bu karşılaşma anını biraz daha dramatik bir şekilde anlatır: 

Züleyha Yusuf’un Mısır’a geldiği gün sebepsiz bir şekilde gönlünde sıkıntı hisseder. 

Bu sıkıntıyı hafifletmek için atına binerek cariyeleriyle birlikte sahraya dolaşmaya 

çıkar. Akşam eve dönerken bir kalabalık görür. Kalabalığın bir kervancının getirdiği 

güzel yüzlü bir kulu görmek için toplandığını öğrenir. O da kalabalığın içine girip 

Yusuf’u görmek ister. Yusuf’u görür görmez büyük bir şaşkınlık yaşar. Gördüğü 

kişinin rüyasında gördüğü sevgili olduğunu düşünür. Fakat bir ara tereddüt eder. 

Biraz daha yakından görünce hiç şüphesi kalmaz ve şaşkınlıktan kendini kaybeder. 

Çünkü hiç beklemediği bir anda yolunu gözlediği sevgiliye kavuşmuştur: 

Naôar úıldı ıraúdan çün ZelìòÀ 
Görindi gözine ol sìm-sìmÀ 
 

                                                
319 pür-teb: pür-tebb M. 
320 yÀre: yara M. 
321 naúş-ı òayÀl: naúş-ı cemÀl M. 
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äalınca üstine gün yüzi pertev 
Yirinde maóv oldı bu meh-i nev 
 
Görindi gözine çün rÿy-ı dil-ber 
MeşÀmm-ı cÀna irdi bÿy-ı dil-ber 
 
Belürdi ÀşnÀlıúlar nişÀnı 
Yüregi oynadı úaynadı cÀnı 
 
Gözi nÿr oldı çün kim gün yüzinden 
Yaúın úaldı ki gide kendüzinden 
[…] 
Yaúın úaldı ki diyem virdi èaúlın 
Girü zìreklik ile dirdi èaúlın 
 
Didi kendüye kim bu serv-i ÀzÀd 
Ki úıldı ãabrumı gül gibi ber-bÀd 
 
èAcebdür ol benüm mÀhum degülse 
Göñül taòtındaki şÀhum degülse 
 
Hele iúlìm-i óüsnüñ òÀnıdur bu 
MelÀóat kişverinüñ kÀnıdur bu 
 
CihÀnuñ cÀnıdur cÀnuñ cihÀnı 
Bu cÀnÀna ne dil virmeye cÀnı 
 
Dönüp eydür yine úılma yoluñ pìç 
Yaraşmaz èaşú erine egrilik hìç 
 
Kişi gördügine dil virmek olmaz 
Gözi irdügi verdi dirmek olmaz 
 
Çü dil birdür yiter bir dil-ber aña 
áaraø yanmaúsa bes bir aòker aña 
[…] 
Bu fikri idüp ol serve baúarken 
äu gibi göñli ol yÀre aúarken 
 
Yaúın vardı birez ol gül-èiõÀre 
Oñat úıldı cemÀline neôÀre 
 
Yaúìn bildi ki kendü dil-beridür 
MelÀóat kişverinüñ serveridür 
 
O meh-rÿdur ki evvel düşde gördi 
ÚarÀrı òırmenini oda urdı 
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Çü bildi dil-berini vardı elden 
ÚarÀrı úalmadı vardı èamelden 
 
Yitürdi kendüyi yÀrini buldı 
Boşaldı kendülikden yÀri ùoldı 
 
Cigerde tÀzelendi èaşú derdi 
Açıldı bÀg-ı dilde èaşú verdi 
 
HevÀ yaàmacısı çün geldi yitdi 
MetÀè-ı ãabr u dil yaàmaya gitdi (KemÀl, YZ., s. 116-117) 

Züleyha şaşkın bir şekilde onu seyrederken Yusuf birden gözden kaybolur. 

Züleyha o anda deliye döner, feryad edip ağlamaya başlar. Bu üzüntüyle atının 

üstünden bayılıp yere düşer. Yakınları onu baygın şekilde alıp sarayına götürürler: 

RevÀn geçdi çün ol serv-i semensÀ 
Yirinde sÀyeveş úaldı ZelìòÀ 
 
ÒayÀl idi ãanasın geldi geçdi 
Perì idi yaòud uçdı vü úaçdı 
 
Ùolundı çün gözinden ol perì-zÀd 
ZelìòÀ’nuñ içinden úopdı feryÀd 
 
Úara zülfi gibi gitdi úarÀrı 
Ùaàıldı èaúl u ãabr u kÀr u bÀrı 
 
Nice ãabr eylesin cÀnÀnı gitdi 
Görürken gözi tenden cÀnı gitdi 
 
FiàÀn u zÀrıyıla Àh úıldı 
Ùurumadı vü atından yıúıldı 
 
Düşüp sÀye gibi yüz yire urdı 
Güneş yüzin òas u òÀşÀke sürdi 
 
Yitürdi èaúlın ol serv-i úabÀ-pÿş 
İletdiler sarÀya deng ü medhÿş (KemÀl, YZ., s.117) 

Saraya geldiğinde onu gizlice odasına yatırırlar. Sanki bir ölü gibi sabaha 

kadar yatar: 

Ne kim yüzine baúar ne söyler 
Perì urmış gibi endÀmı ditrer 
 
NihÀn òalvetgehine úoyup anı 
Dimezler kimsey’ol rÀz-ı nihÀnı 
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äabÀó olınca yatur deng ü óayrÀn 
ÓayÀt ÀåÀrı yoú ãan cism-i bì-cÀn 
 
Açup nergis gibi gözin seóergÀh 
Olur çün kendinüñ óÀlinden ÀgÀh (KemÀl, YZ., s.117-118) 

Burada Yusuf ertesi gün mezada çıkarılır. Züleyha talip olur ve Yusuf satın 
alınır. 

Şerifî bu karşılaşma anını daha kısa olmak üzere Kemal Paşazade gibi 

anlatmıştır.322 

Yahya’nın eserinde, bir gün bir sohbet sırasında şehre satılmak üzere bir kul 

getirildiğinden ve bu kulun güzelliğinden söz edilir. Yusuf’un güzelliğinin övgüyle 

anlatıldığını duyan Züleyha onun düşte görüp âşık olduğu kişi olduğundan şüphe 

etmez. Büyük mutluluk duyar ve bu kulun satın alınması için kocası Kutayfer’i ikna 

etmeye çalışır. Yani Züleyha Yusuf’un daha yüzünü görmeden sevgilisi olduğuna 

karar vermiştir. Onunla yüz yüze gelmeleri satın alındıktan sonra gerçekleşir: 

ZelìòÀ gÿşına irdi bu evãÀf 
ŞikÀf itdi yaúasın nitekim kÀf 
 
ŞehÀdet itdi úalbi mihrbÀnı 
Ki irdi şÀhid-i maúãÿda cÀnı 
 
Eyitdi ol perì-ruòsÀrdur bu 
Düşümde sevdügüm dildÀrdur bu 
 
Gözi göñli açıldı yüzi güldi 
Sevinmekden helÀk olmalı oldı 
 
Didi biñ cÀn ile el-óamdü li’l-lÀh 
Ki açduñ menzil-i maúãÿduma rÀh 
 
Şeb-i enduh-ı hicrÀn buldı pÀyÀn 
Bu gün mihr-i saèÀdet oldı raòşÀn 
 
Açıldı güldi yüzi bu òaberden 
Gül-i óamrÀ gibi bÀd-ı seóerden (YaóyÀ, YZ., s. 84) 

Yusuf Züleyha’nın bu kararından sonra Aziz tarafından satın alınmış ve 

Züleyha ile başbaşa kalmışlardır. Züleyha çok mutludur ve olanlara inanamaz. 

Yusuf’u yanında gören Züleyha’nın bu mutluluğu ve şaşkınlığı şöyle anlatılmıştır: 
                                                
322 bk. Şerìfì, YZ., s. 15 
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ZelìòÀ irdi çünkim bu murÀda 
PerestÀr oldı ol òayrü’l-èibÀda 
 
Lebi gibi severken àÀyibÀne 
Enìs oldı óuøÿr-ı dil-sitÀna 
 
Úolında şÀh-bÀz-ı èizz ü devlet 
Elinde òÀtem-i õevú-ı saèÀdet 
 
Naãìb olsa úaçan kim vuãlat-ı yÀr 
Sevindüginden aàlar èÀşıú-ı zÀr 
 
CemÀli şemsine úalurdı óayrÀn 
ÒudÀya şükr idüp olurdı giryÀn 
 
Baúup ol şÀhid-i maúãÿda gÀhì 
NiyÀz ile dir idi yÀ İlÀhì 
 
Düşüm midür bu devlet bu saèÀdet 
èAceb gerçek midür bu õevú u óÀlet 
 
Uyandı mı benüm şemè-i sitÀrem 
Bulındı mı oñulmaz derde çÀrem 
 
MüsÀèid oldı mı baòt-ı hümÀyÿn 
CefÀ vü cevr elin çekdi mi gerdÿn 
 
Beni bì-cÀn iden cÀnÀn mıdur bu 
Beni dervìş iden sulùÀn mıdur bu 
 
Bu mıdur Àrzÿ-yı cÀn-ı bìmÀr 
Bu mıdur arayup bulmaduàum yÀr  (YaóyÀ, YZ., s. 87) 

Bu olay Ahmedî’de de Yahya’dakine benzer şakilde anlatılmıştır. Ahmedî’de 

de Züleyha güzel bir kulun satılmak üzere Mısır’a getirilmek üzere olduğunu duyar. 

Hemen bu kişinin sevgilisi olabileceğini düşünür. Fakat emin değildir. Ertesi gün 

Yusuf ‘un gelişini seyreden kalabalığın arasına girer ve herkesten evvel Yusuf’u 

görerek onun düşte gördüğü sevgilisi olduğuna emin olur: 

Ol ZüleyòÀ ol nÿrı görmiş idi 
VÀúıèada ÀşinÀ olmış idi 
 
Cümleden evvel görür ZelòÀ anı 
Didi buldum derdümüñ dermÀnını  (Aómedì, YZ. I, s. 46) 
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Züleyha’nın Yusuf’u ilk görüşü Sûlî Fakîh’de ise şöyle anlatılır: Yusuf 

satılmak üzere Mısır’a getirilmiştir. Züleyha o sırada Mısır pazarının karşısında 

görkemli bir köşkte yaşamaktadır. Köşkün penceresi pazara bakar. Yusuf bir gün bu 

pazara getirilmiş, dellallar Yusuf’un satılacağını ve güzelliğini haber vermektedirler. 

İşte Züleyha bu sırada köşkünün penceresinden olanı biteni izlerken Yusuf’u görür. 

O anda kendisini pencereden aşağıya atıp Yusuf’a koşmak ister: 

ZelòÀ baúar anı köşkinden görür 
Áh idüben çıàırur naèra urur 
 
Yÿsuf’uñ üstine uçmaú eyledi 
Maèşÿúı öpmek ü úoçmaú eyledi 
 
Diledi kim kendüzin rüsvÀy ide 
Maèşÿúına yapışa rüsvÀy ide 
 
Pencereden çıúarur kendüzini 
Aşaàa bıraúmaú ister özini  (äÿlì Faúìh, YZ., s. 173) 

Züleyha’yı bu hâlde gören cariyeleri halka rüsva olmaması için onu 

engellemeye çalışırlar. Züleyha gördüğü kişinin düşte görüp sevdiği kişi olduğunu, 

onu düşünde üç kez gördüğü için bundan emin olduğunu söyleyerek onun satın 

alınmasını ister: 

ZelòÀ eydür bunlara ùutmañ beni 
Vireyüm maèşÿú içün ùatlu cÀnı 
 
Budur Àòir düşde görüp sevdügüm 
Bunuñ èaşúıdur dün ü gün úovduàum 
 
Üç kezin gördüm düşümde ben bunı 
Hìç yañılmadum işümden ben daòı 
 
İşbu benüm óelÀlümdür bilesin 
Úıàıruban bunı ãatun alasın  (äÿlì Faúìh, YZ., s. 173-174) 

Züleyha’nın Yusuf’la ilk karşılaşması Ali, Hamza, Haliloğlu Ali, Darîr, 

Nahîfî ve Gubârî’nin eserlerinde de Sûlî Fakîh’in eserindeki gibi anlatılmıştır.323 

    

                                                
323 bk. èAlì, KY., s. 293; Óamza, YZ., s. 228-229; Òalìloğlu èAlì, YZ., s. 188-189; ëarìr, KY., s. 172; 
Naóìfì, YZ., s. 867-868; ĠubÀrì, YZ., s.106-107. 
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Züleyha rüyasında gördüğü gence âşık olduktan sonra uyandığında bunun bir 

rüya olduğunu anlayınca büyük bir hayal kırıklığı yaşar: 

Nergisi çün uyandı òˇÀbından  
Baúdı her gÿşeye şitÀbından 
 
Eyle olmış idi baór-i şevúa àarìú  
Ki ãanurdı òayÀlini taóúìú 
 
Çün görinmedi ol ruò-ı gül-reng 
áonceveş úaldı bir zamÀn dil-teng 
 
ÒˇÀb gitdi gözi pür-Àb oldı 
RÀóat-ı cÀn òayÀl-i òˇÀb oldı  (Óamdì, YZ., s. 78) 

Yüzi gül gibi güldi òurrem oldı 
İçinden àonca gibi derhem oldı 
 
Baúup çün görmedi gül yüzlü yÀri 
Göñülden úıldı bülbül gibi zÀrì 
 
ÒayÀl u òˇÀb imiş bildi o óÀlet 
ÒarÀb itdi göñül mülkini melÀlet (KemÀl, YZ., s. 56) 

Züleyha yaşadığı bu hayal kırıklığını dayesine şöyle anlatır: 

Düşinde bulmış idi teşne-dil Àb 
Uyandum gördüm içüm ùolu pür-Àb 
 
Düşümde yatmış idüm gizlü gence 
Uyandum bulmadum çekdüm şikence  
 
Nice müflis düşinde gence uàrar 
Uyanur baàrını óasretle ùoàrar (KemÀl, YZ., s. 64) 

Uyandı nÀ-gehÀn ol şemè-i rÿşen 
ÒaberdÀr oldı óüsni èÀleminden 
 
KemÀl-i óayretinden èaúlı şaşdı 
Yaşınuñ seyli deryÀya ulaşdı 
 
Eåer úıldı aña hicrÀn-ı cÀnÀn 
ÒazÀn yapraàı gibi oldı lerzÀn 
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O ãoóbetler òayÀl-i òˇÀb oldı 
Gözi peymÀnesi òÿn ile ùoldı 
 
Yanında gördi yoú yÀruñ cemÀli 
Elinden çıúdı ãan dünyÀca mÀli 
 
Düşinde gördügin yanında bulmaz 
äorup nÀm u nişÀnın bulmaú olmaz 
 
Gözinde uçar ol şeh-bÀz-ı úudret 
HebÀ olmış o cemèiyyet o ãoóbet 
 
ŞarÀb-ı èaşú ile kendüyi bilmez 
ÚasÀvetden ùutup ùutup yeñilmez 
 
Bıraúdı kendin ol şemè-i hidÀyet 
Yanardı başı òaste oldı àÀyet  (YaóyÀ, YZ., s. 55) 

Züleyha başka bir hayal kırıklığını kendisini isteyen yedi iklim padişahları 

arasında Mısır azizinin olmadığını öğrendiği anda yaşar. Çünkü rüyasında âşık 

olduğu kişi, kendisinin Mısır azizi olduğunu söylemiştir. Züleyha ilk başta kendisini 

isteyen bu padişahların elçi gönderdiğini duyunca heyecanlanır. Mısır azizinden 

haber olup olmadığını merak eder. Babası Züleyha’yı isteyenler arasında Mısır azizi 

olduğundan söz etmeyince hayal kırıklığına uğrar, umutları kırılmış olarak babasının 

yanından ayrılır ve talihine isyan eder: 

Òatm olup bu kelÀm-ı mihr-engìz 
Çün añılmadı nÀm-ı Mıãr-ı èAzìz 
 
Óayret irüp dil-i ZüleyòÀ’ya 
èAúlı milkini virdi yaàmaya 
 
Bì-óuøÿr oldı eşki şÿrından 
Ùurdı nevmìd ata óuøÿrından 
 
Úalbi deryÀ vü èaynı pür-dür idi 
Dile geldükce mevc eydür idi 
 
Áh kim vaãla olmadı çÀre 
Bilmezem n’eyleyem ben ÀvÀre 
 
KÀşkì ùoàmayaydum ben anamdan 
Gelmeyeydüm úadìmì òÀnemden 
 
Bilmezem ùÀlièüm ne aòterdür 
Meger ol çeşm-i mÀr-ı deh-serdür 
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Ki baña zehr-i mÀrı feyø eyler 
Mihr ü şefúat deminde àayø eyler 
 
Ger deñizden úopa bir ebr-i girÀn 
Ola sìr-Àb anuñla her èaùşÀn 
 
Gelse ben teşne üstine o seóÀb 
Áb yirine yaàdurur yire tÀb 
 
Urur iken ãabÀ ãafÀdan dem 
Baña her dem oúur óikÀyet-i àam 
 
Bilmezem saña n’itdüm ey gerdÿn 
Eyledüñ àonca gibi baàrumı òÿn (Óamdì, YZ., s. 89) 

Atası söyler ol ùurup diñerdi 
Úaçan Mıãr’ı aña diyü öñerdi 
 
Çün oldı her yañadan úıããa der-pìç 
Añılmadı arada Mıãr adı hìç 
 
ZelìòÀ gördi söz çoú oldı tekrÀr 
Ne Mıãr u ne diyÀrından òaber var 
 
Yaúìn bildi ki Mıãr’uñ yoú resÿli 
Didi beñzer ùutıldı Mıãr yolı 
[…] 
Çü nevmìd oldı Mıãr’uñ úıããasından 
Yaúın oldı helÀke àuããasından 
 
Atasınuñ öñinden ùurdı giryÀn 
Sögüt yapraàı mÀnendinde lerzÀn 
 
Olup elmÀs-ı àamzeyle güher-rìz 
Ciger úanıyla úıldı dÀmenin tìz 
 
Didi n’idem bu baòt-ı şÿm elinden 
Bu tìre ùÀliè-i meşéÿm elinden 
[…] 

N’olaydı çekdürüp biñ àuããa vü úahr 
Ùoàurmayaydı beni mÀder-i dehr 
[…] 
Ne devrÀndan göreydüm eyü yatlu 
Ne èÀlemden ùadaydum acı ùatlu 
 
Diyüp sözleri eylerdi zÀrì 
Açardı úanlu yaşdan lÀlezÀrı 
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[…] 
Úalup òÀr-ı àam içre ol yüzi gül 
Úılurdı nÀle vü efàÀn çü bülbül (KemÀl, YZ., s. 81) 

Züleyha en büyük hayal kırıklığını rüyasında görüp âşık olduğu kişi sandığı 

Mısır azizi ile evlendiğinde yaşar. Aziz’i karşısında gördüğünde onun âşık olduğu 

kişi olmadığını anlayınca âdeta yıkılır yine talihine isyan eder. Tam sevdiğine 

kavuştuğunu sandığı anda umduğunu bulamamıştır. Hem de ailesinden ve vatanından 

boş yere ayrı düşmüştür. 

Düğün günü Aziz’in Mısır’da Züleyha’yı karşıladığı sırada çadırında 

bekleyen Züleyha Aziz’i görmek için sabırsızlanmaktadır. Çünkü o ana kadar hiç 

görmemiştir. Onun sabırsızlığını gören dayesi çadırın bir köşesini delerek 

Züleyha’nın Aziz’i görmesini sağlar. Züleyha Aziz’i görür görmez bir ah çeker ve 

hayal kırıklığını dile getiren sözler söyleyip ağlamaya başlar: 

Çün ZüleyòÀ èAzìz’e itdi nigÀh 
Dil-i àam-dìdesinden eyledi Àh 
 
K’ey dirìàÀ ne müşkil oldı işüm 
Dìv oldı melek umarken eşüm 
 
Bu degül ol ãanem ki ben gördüm 
èAşúına cÀn ile göñül virdüm 
 
Bu degül ol ki èaúlum aldı benüm 
Eridi óasretinde cÀn u tenüm 
 
Bu degül ol ki bildürüp özini 
èAúlumuñ rÿşen itdi yılduzını 
 
Bunı kim düşde göre òayra yora 
äÿretin kim òayÀline getüre 
 
Óayf kim bunca derd-i ser çekdüm 
Saèy toòmın úurı yire ekdüm 
 
Ey dirìàÀ yile virüp nÀmÿs 
Ùopraàa ãaçdı yüz ãuyın Ùaymÿs 
 
Rÿz-ı baòtum siyÀh oldı dirìà 
Dün ü gün işüm Àh oldı dirìà 
 
Gül umardum naãìbüm oldı diken 
Toòm-ı mihr ekdüm idi bitdi mióen 
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Genc içün çekdüm anca renc ü belÀ 
Áòir oldı naãìbüm ejderhÀ 
 
ZÀàı ben sÀye-i hümÀ ãandum 
DÀàı dil derdine devÀ ãandum 
 
Benem ol teşne cÀnı pür-teb ü tÀb 
Áb içün óÀli her ùarafda şitÀb 
 
Lebi üzre dili çerÀà gibi 
Yanar odlara cÀnı yaà gibi 
 
Úalmış iken ıraúdan Àbı görür 
Saèy ider aña òaste cÀnı sürür 
 
Sürçe düşe olur çün aña yakın324 
Görür anı serÀb imiş miskìn  (Óamdì, YZ., s. 96-97) 

Züleyha Kemal Paşazade’de de Aziz’i ilk kez çadırın deliğinden görür. O 

anda kendini öldürücü bir zehir içmiş gibi hisseder. Feryad ederek ağlamaya, yüzünü 

parçalamaya başlar. Züleyha hem karşısında sevdiğini görememenin, yok yere başka 

biriyle evlenmiş olmanın hem de boşu boşuna evinden, vatanından ayrılmış olmanın 

üzüntüsünü yaşar: 

èAzìz-i Mıãr’a oldı çün gözi ùuş 
äanasın zehr-i úÀtil eyledi nÿş 
 
FiàÀn ile yüregin pÀre úıldı 
Semen yüzini pÀre pÀre úıldı 
 
NedÀmet ùaşına urdı başını 
Ciger úanıyla boyayup yaşını 
 
Didi bu gördügüm yÀrum degüldür 
Benüm bu yÀr-ı dildÀrum degüldür 
 
Benüm göñlüm alan dil-ber degül bu 
Bu òÀra beñzemez hergiz o gül-bÿ 
 
Perì-peykerdi ol bu dìve beñzer 
Perì olur mı dìv ile ber-À-ber 
 
Baña baòt-ı siyÀhum gör ne itdi 
Úara zülfüm gibi varum ùaàıtdı 
[…] 

                                                
324 yakın: yaúìn M. 
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Anuñ’çün òÀnmÀn terkini urdum 
Düşüp yollara yil gibi yügürdüm 
 
Ki olam vaãl-ı dildÀr ile mesrÿr 
Ne bilem kim úaluram böyle mehcÿr 
 
HezÀrÀn cidd ü cehd itdüm dürişdüm 
Sevindüm yaènì kim yÀre irişdüm 
 
Ne bilem anı kim aàyÀre irdüm 
Elümle dÀmenümi yile virdüm 
 
Dilerdüm kim irişem yÀr iline 
Umar mıydum düşem aàyÀr eline 
 
äafÀ-yı vuãlatı idüp taòayyül 
BelÀ-yı àurbete itdüm taóammül 
 
İrem dirken viãÀli gülşenine 
Düşüp yandum firÀúı külòenine 
 
Göñül bÀàına dikdüm naòl-i òurmÀ 
DirìàÀ òÀr-ı miónet oldı peydÀ 
 
Maóabbet toòmı virdi bÀr-ı miónet 
Bitürdi şÀò-ı àurbet berg-i óasret 
 
Úılup geh ùÀliè-i şÿmın óikÀyet 
İder geh úara baòtından şikÀyet (KemÀl, YZ., s. 89-90) 

Yahya’da Züleyha bu büyük hayal kırıklığını, düğün günü Aziz’in evine 

geldiğinde evin kapısı üzerindeki resmini görünce yaşar. Çünkü Aziz bu resimde son 

derece çirkin görünmektedir. Düşünde gördüğü kişinin o olmadığını hemen anlar. 

Üzüntüden feryad etmeye başlar. Böyle biriyle yaşayamayacağını düşünerek 

hançerini çıkarıp intihara kalkışır. Cariyeler hemen engel olurlar: 

O devlet-òÀneye geldi ZelìòÀ 
èAzìz’üñ oldı taãvìri hüveydÀ 
[…] 
ZelìòÀ gördi ol taãvìri nÀ-gÀh 
èAzìz’üñ úıããÀsından oldı ÀgÀh 
 
Düşinde gördügi meh-rÿ degül bu 
FiàÀn u nÀle ile ãaàdı ãaàu 
 
Didi feryÀd ile óayfÀ dirìàÀ 
Beni èaşú eyledi òalúa temÀşÀ 



 294 

HümÀdur didügümüz serçe oldı 
Güher ôann itdügümüz ãırça oldı 
 
Yirinde bulmadum èÌsì-dehÀnı 
Kim eyler bunuñ ile zindegÀnì 
 
Gül umarken naãìbüm oldı bir òÀr 
DevÀ umarken oldum daòı nÀ-çÀr 
Vücÿdum döndi gÿyÀ ol óabÀba 
Düşer gird-Àba düşer ıøùırÀba 
 
Çıúardı òançerin yÀr-ı àaøabnÀk 
Diledi kim ide ten cÀmesin çÀk 
 
PerestÀruñ biri geldi yaúına 
èAle’t-taècìl yapışdı eline (YaóyÀ, YZ., s. 76-77) 

Sûlî Fakîh’de Züleyha Aziz’i ilk kez gerdek odasında görür. Hemen 

dayelerini çağırır ve Aziz’in odadan çıkarılmasını ister. Bir süre sonra üzüntüden 

düşüp bayılır: 

ZelòÀ baúar Úuùayfer yüzin görür325 
İşbu kimdür diyü bir kez çaàırır 
 
DÀyelerine çaàırdı kim gelüñ 
Ne kişidür bunı úatumdan sürüñ 
 
Düşde gördügüm degüldür bu kişi 
Ne diler benden ne var bunuñ işi 
 
Segirdüñ bunı tìz çıúaruñ girü326 
Daòı gelmesün úatuma ilerü 
 
Düşde gördügüm benüm óÿrìyidi 
Bu dìve beñzer baña bu neyidi 
[…] 
ZelòÀ’nuñ hemÀn dem uããı gider 
Düşdi yire kendüzinden bì-òaber (äÿlì Faúìh, YZ., s. 165-166) 

Züleyha’nın Aziz’le evlendiğinde yaşadığı hayal kırıklığı diğer mesnevilerde 

de buradaki örneklere benzer şekilde anlatılmıştır.327 

    
                                                
325 Bu mısraın vezni bozuk. 
326 Bu mısra’ın vezni bozuk. 
327 bk. èAlì, KY., s. 288-289; Óamza, YZ., s. 227-228; Òalìloğlu èAlì, YZ., s. 187-188; ëarìr, KY., s. 
166-167; Naóìfì, YZ., s. 864-865; Şerìfì, YZ., s. 5-6; ĠubÀrì, YZ., s. 138; Aómedì, YZ. I, s. 42-43. 
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II. I. 1. 2. 4. II. I. 1. 2. 4. II. I. 1. 2. 4. II. I. 1. 2. 4. 2. Dile Düşme2. Dile Düşme2. Dile Düşme2. Dile Düşme    

Züleyha âşık olduktan sonra aşk belirtileri kendini göstermeye başlayınca, 

çevresindekiler onun hâlindeki bu değişiklik hakkında çeşitli yorumlar yapmaya 

başlarlar. Aşk toplum tarafından ayıplanan bir durum olduğu için, Züleyha aşkını ne 

kadar gizlemeye çalışmışsa da yakınları tarafından anlaşılmıştır. Kimi Züleyha’ya 

göz değdiğini, kimi bunun bir büyü olduğunu, kimi devlerin işi olabileceğini 

söylerken kimileri de Züleyha’nın aşk yüzünden bu hâle geldiğini söyler: 

Güneşi setr idem didi gil ile 
Baàlayam ãandı tevseni úıl ile 
 
Süñi Àòir çuvala ãıàmadı 
Mevc-i deryÀ sifÀle ãıàmadı 
 
Ùuydılar derd-i óÀlin aãóÀbı 
Bildiler var derÿnınuñ tÀbı 
 
Añladılar egerçi èilletini 
Bilmediler velìk èilletini 
 
Didi baèøı ki yoú yüzi gibi yüz 
èAceb olmaz degerse óüsnine göz 
 
Didi baèøı lebi deger yüz cÀn 
Ùañ degüldür ziyÀn degerse zebÀn 
 
Didi baèøı perì cemÀline dìv 
èÁşıú olup èaceb mi eylese rìv 
 
Didi baèøı ki bu hümÀya meger 
äayd içün siór ile urıldı seóer 
 
Didi baèøı bu èaşú eåerleridür 
Bu óikÀyet anuñ òaberleridür 
 
èAybdan Àb-ı rÿyı Àbìdür 
ÔÀhir oldur bu àayb òˇÀbıdur328 
 
Bunca dürlü òayÀl eylediler 
Cemè olup úìl ü úÀl eylediler 
 
İlle taóúìúi ôÀhir itmediler 
Sözi bir yirde Àòir itmediler  (Óamdì, YZ., s. 80) 

                                                
328 àayb òˇÀbıdur: àayb-ı òˇÀbìdür M. 
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Kenìzekler görüben işbu óÀli 
İder her biri bir dürlü òayÀli 
 
Görüben zülf ü úaddinden cìm ü nÿnı 
Çekerler levóine òat-ı cünÿnı 
 
Kimi eydür irişmişdür yavuz göz 
Anuñ’çün şemèveş oldı ciger-sÿz 
[…] 
Kimi eydür nÀzenìn ü àonca-lebdür 
Eger dil degmediyise èacebdür 
 
Kimi eydür ki bu fièl-i perìdür 
Dimezven ben bu kÀr-ı serserìdür 
 
Perì gördi bunı dìvÀne oldı 
ÒayÀli gencine vìrÀne oldı 
 
Çü gördi olmadı kendüye hem-reng 
Bunı bu resme úıldı vÀlih ü deng 
 
Kimi eydür ki mekr ü siór olupdur 
Buña beñzer ki sÀóir yol bulupdur 
 
Kimi eydür ki èaşú ÀåÀrıdur bu 
Başındaàı göñül efkÀrıdur bu 
 
Bu işler kim bu işler tek degüldür 
Óaúìúat èaşú işidür şek degüldür 
 
Başına od yaúupdur èaşú derdi 
Anuñ’çün şemèveş beñzi ãarardı 
 
Velì úanda görür kimi sever bu 
Meger uyòuda gördi bir perì-rÿ 
 
Didi her biri fikri irdügince 
GümÀn u vehm úuvvet virdügince  (KemÀl, YZ., s. 60) 

Züleyha’nın aşkın etkisiyle içinde bulunduğu durum hakkında 

çevresindekilerin yaptığı yorumlar Gubârî’de de Hamdî ve Kemal Paşazade’de 

anlatıldığı gibi anlatılmıştır.329 

Züleyha’nın aşk sırrının herkes tarafından öğrenilmesi Yahya’da kısaca şöyle 

anlatılmıştır: 

                                                
329 bk.ĠubÀrì, YZ., s. 126. 
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Gül-i raènÀ gibi Àòir ZelìòÀ 
Açıldı úıldı esrÀrını ifşÀ 
 
Ùuyuldı bÿy-ı èaşú u müşgi nÀ-gÀh 
Bu sırdan bende vü şÀh oldı ÀgÀh 
 
Ne deñlü kÀr-ı èaşúı itse inkÀr 
Bu inkÀr olur idi èayn-ı iúrÀr 
 
O ôÀlim àamzeler hep oldı maôlÿm 
Olurdı genc-i èaşúı òalúa maèlÿm  (YaóyÀ, YZ., s. 58) 

Gubârî’de ise Züleyha’nın âşık olduğunu çevresindekiler öğrenince ona bu 

aşktan vazgeçmesi için nasihat ederler. Fakat bu nasihatler Züleyha’ya kâr etmez. 

Bunun üzerine Züleyha’nın kilisede görüp âşık olduğu resmi ortadan kaldırırlar. 

Fakat o resim Züleyha’nın gönlüne nakş olmuştur. Züleyha bu durumu şöyle anlatır: 

èÁúıbet ibtilÀmı ùuydılar 
èAşúı ile belÀmı ùuydılar 
 
Baña pend ü naãìóat eylediler 
Ne naãìóat faøìóat eylediler 
 
Sözleri n’ola girmese gūşa 
Hìç naãìóat olur mı bì-hūşa 
 
Pendüñ olmadı çünki teéåìri 
Bozdılar èÀúıbet o taãvìri 
 
äandılar gitdi ãūreti yaènì 
Úaldı göñlümde ãūret-i maènì (ĠubÀrì, YZ., s. 121) 

Züleyha’da aşkın etkisiyle cünun belirtileri görülmeye başlayınca, onun bu 

hâlini görenler babasına iletirler ve kızına öğüt vermesini tembih ederler: 

Yazar zülfi úadinden cìm ü nÿnı 
Oúur yüzin gören naúş-ı cüñÿnı 
 
Görenler óÀlini tesfìh iderdi 
Atasına gelüp tenbih iderdi 
 
Didiler ol perì dìvÀne oldı 
Maóabbet şemèine pervÀne oldı 
 
Gerek kim idesin pend ile tedbìr 
Ki lÀzım olmaya bend ile zencìr (KemÀl, YZ., s. 71) 
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Züleyha’ya babasının öğütleri fayda etmeyince zincire vurulup zindana 

hapsedilir. Zindanda bir gece dertle ağlayıp inlerken sevgilisinin hayaliyle 

konuşmaya başlar. Ona bu aşk yüzünden yaşadığı sıkıntıları anlatırken, aşka 

düştüğünün herkes tarafından bilinmesi nedeniyle nam u nişanı kaybettiğini, 

babasının kendisinden utandığını, hatta daye ve cariyelerinin de kendisinden 

uzaklaştığını, yapayalnız kaldığını anlatır: 

ÁşkÀr olalı bu èaşú u hevÀ 
Gelmemişdür benüm gibi rüsvÀ 
 
Çünki èaşúuñ nişÀnı oldı tamÀm 
Ne nişÀn úaldı bende şimdi ne nÀm 
 
FÀş olaldan cihÀna derd-i serüm 
Peder olmaàa èÀr ider pederüm 
 
SÀyeñem dir iken baña dÀye 
äalmaz üstüme èÀr ider sÀye 
 
Aàlayaldan bu Àb-rìzelrüm 
Benden el yudular kenìzlerüm 
 
Úalmadı şimdi bende èaúl ile dil 
N’ola benden úaçarsa her èÀúil (Óamdì, YZ., s. 87) 

Celìsüm yoú àamuñ odından artuú 
Enìsüm yoú anuñ dÿdından artuú 
 
Úamu úavmum olup bìzÀr benden 
Görüp óÀlüm iderler èÀr benden 
 
Görelden mezraèumda bezr-i miónet 
Peder eyler adum añmamaàa àayret 
 
Olaldan èaşúuñ ile dil birÀder 
Pür-Àõerdür àamumdan cÀn-ı mÀder 
 
Girür èammum àamumdan àÀr-ı èÀra 
Görüp óÀlüm úaçar òÀlem kenÀra 
 
Melÿl olup úarañu külhenümden 
Úaçar sÀyem gibi dÀyem yanumdan 
 
Birez gündüz yanumı sÀye bekler 
Gice nÀlem üninden ol da ürker (KemÀl, YZ., s. 74-75) 
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Züleyha zincire vurulduğu günlerde yalnız başına kalınca derdini kendisiyle 

özdeşleştirdiği insan dışı varlıklarla konuşarak paylaşır. Rüzgârla konuşurken en 

yakınları tarafından bile yalnız bırakıldığını söyleyip rüzgârın eğer sevgilisini 

görürse kendisinden böyle bahsetmesini ister: 

PerìşÀn-òÀùır u derde giriftÀr 
Ne bir hem-dem ne bir óÀlin ãorar var 
 
Iraúdan baúar oldı aúrabÀsı 
èAdÀvet itdi cümle ÀşnÀsı  (YaóyÀ, YZ., s. 66) 

İlk rüyadan sonra sevgilinin kim olduğunu merak eden ve ayrılığa daha fazla 

dayanamayan Züleyha, sevgiliyi rüyada bile tekrar göremediğinden şikâyet ederken 

onun bu hâlinden yakınlarının utanır olduğunu söyler. 

ÓicÀb oldı vücÿdum aúrabÀma 
BelÀyam hem kendüme hem ÀşinÀma 
 
Benüm óÀlümden aóbÀbum ider èÀr 
Bürÿdetle geçer bÀd-ı seóervÀr (YaóyÀ, YZ., s. 62) 

Züleyha’nın Yusuf’a âşık olduğunu duyan Mısırlı kadınlar Züleyha’nın kendi 

kölesine âşık olduğunu, kölenin ona yüz vermediğini, kendilerini görse hemen âşık 

olacağı şeklinde dedikodu etmeye başlarlar (bk. s. 477 Mısırlı Kadınlar / 

Dedikoduculuk). 

Züleyha bu dedikoduları duyunca çok üzülür ve Yusuf’a âşık olmaktaki 

haklılığını göstermek için ziyafet düzenleyip kadınları evine davet eder. Bu sırada 

kendisi hakkında yaptıkları dedikodular yüzünden sitemlerini dile getirir: 

Çün ZüleyòÀ’ya vÀãıl oldı òaber 
ÒÀùırın àayret itdi zìr ü zeber 
 
İşret esbÀbı düzdi ol òoş-rÀy 
K’ide ol bì-òaberleri rüsvÀy 
 
Ùaèn iden zenleri øiyÀfet ide 
Ne øiyÀfet úamu feøÀóet ide 
[…] 

Minder-i zer-keş üzre bÀnÿlar 
Oturup òıdmet itdi meh-rÿlar 
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Yidiler çün òˇÀn-ı àÿn-À-gÿn 
Eyledi èìş ü nÿşı bÀde-füzÿn 
 
Çün ZüleyòÀ bu emri úıldı tamÀm 
Òıdmete itdi serv gibi úıyÀm 
 
Her perì-rÿy eline àunc ile  
Bir bıçaú virdi bir turunc ile 
[…] 
Didi ey mıãr-ı óüsne bÀnÿlar 
Meclis-i èizz ü nÀza meh-rÿlar 
 
Õemm idersiz bu bì-dil ü cÀnı 
Ki sever bir àulÀm-ı İbrÀnì 
 
Size èarø eylese èiõÀrın o nÿr 
Ben àarìbi ùutardıñuz maèõÿr  (Óamdì, YZ., s. 146) 

ZelìòÀ oldı bu işden òaberdÀr 
Bu acı sözler itdi cÀnına kÀr 
 
Diledi göñli bunlardan ala kìn 
Düzüp gül yüzi gibi óìle rengìn 
 
Buları cemè úıldı ãoóbet itdi 
ŞehÀne bir ulu cemèiyyet itdi 
[…] 
Pes andan didi kim ey nÀzenìnler 
Bu bezm-i óüsnde bÀlÀ-nişìnler 
 
Neyiçündür baña sizden bu işler 
K’idersiz dürlü dürlü ser-zenişler 
 
Beni bed-nÀm idüp òalúa yayasız 
Sever bir úulın utanmaz diyesiz 
 
İdesiz èiãmetümüñ perdesin çÀk 
äaçasız perde-i nÀmÿsuma òÀk 
 
İçüm àonca gibi idüp dil-efgÀr 
Yirümi eyleyesiz gül gibi òÀr 
 
Urup cÀnum regine zaòm-ı neşter 
Şeker lebden viresiz acı diller 
 
O meh-rÿnuñ ki dil dìvÀnesidür 
ÒayÀli gencinüñ vìrÀnesidür 
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Eger bir kez göreydüñüz yüzini 
Ya işideydüñüz şìrìn sözini 
 
Benüm èöõrüm olaydı size rÿşen 
Giderdi òÀr olurdı tÀze gülşen 
 
Açaydı gül yüzin ol serv-i çÀlÀk 
İderdüñüz yüzüñüz sebzeveş òÀk 
 
Bilürdüñüz n’içün oldum dil-efgÀr 
Ne bende murà-ı cÀn oldı giriftÀr 
 
Bilürdüñüz kimüñ meftÿnıyam ben 
Ne LeylÀ zülfinüñ Mecnÿn’ıyam ben 
 
Diküp nergis gibi gül yüzine göz 
Daòı bir yüze döndürmezdüñüz yüz 
 
Benefşe gibi boynuñuz olup pìç 
Aàız açmazduñuz àonca gibi hìç 
 
Baña sÿsenveş uzatmazduñuz dil 
Olurduñuz benüm fièlüme úÀyil (KemÀl, YZ., s. 188,191-192) 

MesÀvì olduàın bildi ZelìòÀ 
ZenÀn-ı Mıãr’ı çaàırdı hemÀnÀ 
[…] 
ØiyÀfet emri irişdi tamÀma 
ZelìòÀ başladı fetó-i kelÀma 
 
Didi ey nÀzenìn ü dil-rübÀlar 
Beni àıybet idici ÀşinÀlar 
 
Benüm sevdügümi görse gözüñüz 
Baña olmazdı ùaèn ile sözüñüz 
 
Sözi òalúa olur siór ile efsÿn 
Yüzi eyler niçe LeylÀ’yı Mecnÿn 
 
Size virürdi àıybetden ferÀàat 
Sizi eylerdi èaşú ile melÀmet  (YaóyÀ, YZ., s. 138) 

Daha sonra Züleyha Yusuf’u kadınların karşısına çıkarır. Kadınlar Yusuf’u 

görünce şaşkınlıktan kendilerine ikram edilen turunç yerine ellerini keserler. 

Züleyha’ya onun insan olabileceğine inanamadıklarını, gökten inmiş bir melek 

olabileceğini söylerler. Hepsi de Yusuf’u görünce âşık olmuşlardır. Kimisi hayretten 
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düşüp bayılır, kimi aklını yitirip deli olur. Kısacası Züleyha’yı kınarlarken her biri 

bir Züleyha olup çıkar (bk. s. 481 Mısırlı Kadınlar /Âşıklık). Böylece Züleyha adını 

kötüye çıkaran bu kadınlara karşı mücadelesinde üstünlüğü ele geçirmiştir. Bu konu 

burada örnek verilmeyen diğer mesnevilerde de buradaki örneklere benzer şekilde 

anlatılmıştır.330 

Züleyha Yusuf’a âşık olduğu için hakkında herkesin dedikodu yaptığını 

öğrenince çareyi Yusuf’u bağa bekçi olarak göndermekte bulur. Böylece Yusuf’un 

aşkından soğuyup onu unutacağını sanır. Fakat onun ayrılığına katlanamadığı için bir 

süre sonra gidip Yusuf’u geri getirir: 

èAşúı mevci başdan aşdı 
Göñline şöyle düşdi 
ZelìòÀ’yı úovlaşdı 
İl ü şehirlü úamu 
 
ZelìòÀ eydür n’idelüm 
Yÿsuf’ı nice giderelüm 
Ya bÀàa bekçi úoyalum 
TÀ ki göñlümden sürü 
 
Bir gün ZelìòÀ didi 
Ol Yÿsuf’a söyledi 
Var bostÀnı bekle didi 
Kimseyi getürmeyi 
 
Hem senden ıraà olam 
Bir iki gün görmeyem 
Ola kim ben ãovuyam 
Seni sevmekden diyü 
 
Yusuf bostÀna vardı 
BostÀn èimÀret oldı 
ZelìòÀ úatlanumadı 
Vardı girü getürü (Òalìloàlu èAlì, YZ., s. 196) 

Züleyha Yusuf’a iftira ederek zindana hapsettirmiş ve yıllar boyu bundan 

duyduğu pişmanlık ve ayrılık acısıyla yaşamıştır. Sonunda kocası da ölmüş, maddi 

ve manevi her şeyini kaybetmiştir. Aziz öldükten sonra Yusuf zindandan 

                                                
330 Òalìloğlu èAlì, YZ., s. 206-207; ëarìr, KY., s. 194-197; äÿlì Faúìh, YZ., s. 229-234; Naóìfì, YZ., s. 
886-887; ĠubÀrì, YZ., s. 169-172; Aómedì, YZ. I, s. 75-78. 
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kurtulmuştur. Fakat Züleyha iyice yaşlanmış, zavallı bir hâdedir ve hâlâ Yusuf’a 

kavuşamamıştır. Onu bu halde görenler hakkında şöyle dedikodu yaparlar: 

Gelürdi il dilinden bir büyük derd 
Döyemez anı tafãìl itmege merd 
 
Çeküp tìà-ı zebÀnı ol óazìne 
Dir idi gören anı birbirine 
 
Budur sevdügine bühtÀn idici 
SarÀy-ı èırøını vìrÀn idici 
 
Ùaàıldı èaúl u fikri èırøı ãındı 
Niçe günler bu óÀl ile geçindi (YaóyÀ, YZ., s. 154) 
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Züleyha aşk derdini ilk kez dayesiyle paylaştığında daye onun bu durumuna 

çok üzülür. Rüyada gördüğü bir hayale âşık olup üzülmemesi için bu aşktan 

vazgeçmesi yolunda öğütler verir. Ancak Züleyha büyük bir kararlılık sergiler, asla 

vazgeçmeyeceğini bildirir. Daye Züleyha’nın kararlılığı karşısında durumu babasına 

bildirir. Daye ile Züleyha’nın bu konudaki konuşmaları şöyledir: 

Deheni gibi gördi sözleri hìç 
RÀstlıú óÀletini añladı pìç 
 
èUúde óall itmedi çü bendinden 
Bir úaç efsÿn oúudı pendinden 
 
Didi evvel bu dìv kÀrıdur 
Dìve uyma ki rìv kÀrıdur 
 
Görinür Àdeme cemÀl ile 
äayd ider anı sekr ü Àl ile 
 
MÀh-ı Maàrib didi ki itme gümÀn 
Ki anuñ gibi cÀnı göstere cÀn 
 
Dìv olur mı reşk-i óÿr-ı behişt 
äanma nÀrı ki ola nÿr-sirişt 
 
Yine dÀye didi ki olma hilÀl 
Úaşlaruñ gibi görüp egri òayÀl 
 
Olmasayduñ bu kec òayÀl ile yÀr 
Olmaz idüñ gözüñ gibi bìmÀr 
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Gözüñe lÀzım oldı bìmÀrì 
Kec òayÀl oldı çün anuñ yÀri 
 
Didi duòter kec olsa ger bu òayÀl 
RÀstlar úametin úılur mıdı dÀl 
 
RÀstam n’ola güççük ise yaşum 
Ùoàrıyam n’ola egri ise úaşum 
 
Didi dÀye muóÀli itme ùaleb 
Ki olur ol ùaleb zevÀle sebeb 
 
Didi n’idem ki kÀr elümde degül 
Gitdi ãabr iòtiyÀr elümde degül331 
 
YÀr naúşı ãaóìfe-i berde 
æÀbit oldı niteki mermerde 
 
Esme yil gibi olma od gibi germ 
Gitmez ol naúş mermer olmaz nerm 
 
Bunca pend ü füsÿn ile dÀye 
ÇÀre bulmadı çün ZüleyòÀ’ya 
 
èÁúıbet vÀúıf itdiler pederin 
Didiler aña derdinüñ òaberin  (Óamdì, YZ., s. 81-82) 

Kemal Paşazade’de de daye Züleyha’ya uzun uzun öğüt verir (bk. s. 444 

Koruyuculu/Kurtarıcılık). Züleyha dayesinin söylediklerini duyunca onun bu aşka 

engel olduğunu söyleyek kızar ve aşkını inandırmaya çalışır:  

İşitdi dÀyeden çün bu òiùÀbı 
Úaúıyup òışm ile virdi cevÀbı 
 
Didi ey dÀye sözüñ rìv gibi 
Yolum urmaú dilersin dìv gibi 
 
Eger úılmaz iseñ derdüme çÀre 
Úo bÀrì yÀrem üzre urma yÀre 
 
O gül-ruò k’urdı benüm içüme òÀr 
Muãavver nÿr iken òÀşÀ k’ola nÀr 
 
Melek-ãÿret n’içündür ger ola dìv 
V’eger ola melek úaçan der rìv 

                                                
331 elümde: olmada M. 
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Dimezven ben bu kÀr-ı serserìdür 
Bu yÀ nesl-i beşerdür yÀ perìdür (KemÀl, YZ., s. 65) 

Daye bu düşüncesinin yanlış olduğuna ve vazgeçmesine dair sözler 

söyleyince Züleyha bu konuda yanlış yolda olmadığını, bu aşkın ona alın yazısı 

olduğunu söyleyerek kararlılık sergiler: 

Çü bildi dÀyesinüñ kim sözi ne 
äanur anı inanmadı sözine 
[…] 
İşümde zülf gibi yoú kem ü kÀst 
Elif úaddüm gibi sözümdeyin rÀst 
 
Bu söz kim söylerem yoúdur yalanı 
Ki düşde sevmişem bir nev-cüvÀnı 
 
Naôìri yoú durur devrÀn içinde 
Elif úaddi yir itdi cÀn içinde 
 
Düşümde gördügüm olmazsa ùoàru 
Gözümden pes kim uàruladı uyòu 
 
Bilümi kimdür iden óalúa-i mìm 
Dilümi kimdür iden çeşme-i mìm 
 
Füsÿn u siór odına beni yaúma 
Úaşum egriligin başuma úaúma 
 
Egerçi yay gibi egridür ol 
Nice oú gibi ùoàruya urur yol 
 
Yiter úaú başuma ol egri rÀyı 
Úara yazudur alnuma ÒudÀyì 
 
Budur söz bilmezem ben şöyle böyle 
Dimişler egri otur ùoàru söyle  (KemÀl, YZ., s. 65-66) 

Yahya’da Züleyha dayesinin sözlerine kesin bir dille kimsenin kendisini bu 

aşktan vazgeçirmeye çalışmamasını, aşkın esiri olmuş birine nasihatlerin kâr 

etmeyeceğini söyler: 

Naãìóat itmesün yoú yire yÀrÀn 
Gerekmez mÀniè-i efkÀr-ı cÀnÀn 
 
Baña pend eyleyen ehl-i óayÀlar 
HemÀn fikr-i cemÀlinden uyalar 
[…] 
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Esìri èaşúa kÀr itmez naãìóat 
Görür gözi olur cÀm-ı maóabbet 
 
Bu cÀmı nÿş idende olmaz aãlÀ 
ÓicÀb-ı ÀşinÀ vü òavf-i aèdÀ 
[…] 
Bu vech ile cevÀbın aldı dÀye 
Sözi kÀr itmedi ol dil-rübÀya  (YaóyÀ, YZ., s. 60-61) 

Hamdî’de dayesi Züleyha’nın aşk yüzünden perişan olmasına engel 

olamadığı için babasına haber vermiştir. Babası Züleyha ile konuşmaya gelince 

Züleyha âşık olduğunu babasına anlatır. Babası bu duruma çok üzülür. Kimseye 

duyurulmadan kızının derdine çare bulmak ister. Fakat babası da her ne söylediyse 

kâr etmez. Züleyha asla bu sevdadan vazgeçmek niyetinde değildir. Züleyha ile 

babasının konuşmaları şöyledir: 

Pederi didi derde ãabr eyle 
Cebr idüp kesri cÀna cebr eyle 
 
Didi duòter ki ãabra yoú çÀre 
Cebr olınmaz bu kesr-i ãad-pÀre 
 
Pederi didi gey ãaúın nÀmı 
Görelüm nice olur eyyÀmı 
 
Didi duòter olalı èaşú èıyÀn 
Gitdi úalmadı bende nÀm u nişÀn 
 
Pederi didi olma rüsvÀyì 
èAúluñı dir ùaàıt bu sevdÀyı 
 
Didi duòter olalı bu óÀlet 
Bende ne èÀr úaldı ne àayret332 
 
Pederi didi olma dìvÀne 
MübtelÀ olma óabs-i zindÀna 
 
Didi duòter anuñ zenaòdÀnı 
Göñlümüñ çoúdan oldı zindÀnı 
 
Pederi didi úo bu tedbìri 
İderem saña bend ü zencìri 
 
 

                                                
332 èÀr (nüsha): àayr M. 
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Didi duòter o zülf-i èÀlem-gìr 
Beni zencìre çoúdan itdi esìr 
 
Pederi didi n’ola dermÀnuñ 
Di ki saèyında olalum anuñ 
 
Didi ger şeh virürse destÿrı 
Giderem tÀ bulınca ol nÿrı 
 
Pederi didi yoú buna imkÀn 
Gelmesün göñlüñe bu vehm ü gümÀn 
 
Didi maèşÿúa èÀşıú olsa revÀn 
ÓÀéil olur mı perde-i imkÀn 
 
Pederi didi èazm idicek aña 
Kim olur reh-nümÀ yoluñda saña 
 
Didi èazm eylesem aña bu õelìl 
Ol èazìzüñ olur hevÀsı delìl 
 
Pederi didi itseñ aña ùaleb 
Ne mekÀnda bulursın ola èaceb 
 
Didi çün arayam o sulùÀnı 
Taòt-ı dilde bulam direm anı  (Óamdì, YZ., s. 85) 

Bu konuşmadan sonra Züleyha’da cünun hâli artınca babası Züleyha’yı 

zincire vurur. 

Kemal Paşazade’de daye, sözünü dinlemeyen Züleyha’nın durumunu 

annesine bildirir. Annesi de aynı şekilde öğüt verir, bu aşktan vazgeçmesini ister. 

Fakat Züleyha için annesinin sözlerinin de önemi yoktur: 

Çü òÀtÿn oldı bu işden òaberdÀr 
Ki oldı àoncasınuñ yiri pür-òÀr 
 
PerìşÀn òÀùır oldı ol bu òaberden 
Nitekim verd-i ter bÀd-ı seóerden 
 
Úıàırdı úatına bÀnÿyı òÀlì 
Birez pend ile virdi gÿşmÀli 
[…] 
Dizüp söz riştesine gevher ü dür 
Úulaàın ol gülüñ dürden ider pür 
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Virüp pend eyledi çoú istimÀlet 
Ki gide òÀùırından ol melÀlet 
 
Bu söyler idi ol başın egerdi 
Bu anuñ yüzine ol yire baúardı 
 
Ùurup sÿsen gibi úarşuda òÀmÿş 
Benefşe gibi diñlerdi ùutup gÿş 
 
ÒacÀlet güllerine virdi taàyìr 
Naãìóat göñline úılmadı teèåìr 
 
Ùuru geldi yirinden ol gül-endÀm 
Varup òalvetgehine úıldı ÀrÀm 
 
Aña k’itmiş durur èaşú ile bÀzÀr 
Ne deñlü söyler iseñ eylemez kÀr (KemÀl, YZ., s. 66-67) 

Annesinin sözlerini de dinlemeyen Züleyha’da bir süre sonra cünun başlar. 

Babasına haber verirler. Bu kez babası öğüt vermeye başlar. Züleyha babasına da 

karşı çıkar. Bunun üzerine babası zincire vurmak ister fakat onu çok zayıf gördüğü 

için bir süre erteler: 

Didi zülfüñ gibi itme kem ü kÀst 
Eyitdi oú gibi sözümdeyin rÀst 
 
Didi yÀ niçün olduñ óalúaveş sen 
Eyitdi bir hilÀl-ebrÿ àamından 
 
Didi úılmış seni kej-rÀ ol ebrÿ 
Eyitdi böyleyimiş başda yazu 
 
Didi gül gibi úılma perdeñi çÀk 
Eyitdi perde-derdür èaşú-ı bì-bÀk 
 
Didi ãaúın úonar dÀmenüñe gerd 
Eyitdi gözyaşı yur anı ne derd 
[…] 
Didi Àhuñla çıúmış başuña dÿd 
Eyitdi èaşú ãaldı içüme od 
 
Didi gel çekme èaşú ile úuru òÀr 
Eyitdi gözyaşından gülleri var 
 
Didi àam nice ura saña şemşìr 
Eyitdi sebze olmaz Àbdan sìr 
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Didi levóuñda àayret naúşı úanı 
Eyitdi eşk-i çeşmüm yudı anı 
 
Didi kim úıldı çeşmüñ eşk ile pür 
Eyitdi óoúúa-i laèlindeki dür 
 
Didi kim úanda olur didügüñ dür 
Eyitdi rişte-i cÀn èuúdesidür 
 
Didi ol riştede èuúde òaùÀdur 
Eyitdi nÀòunum èuúde-güşÀdur 
 
Didi ãalma anı àam tìşesidür 
Eyitdi ol èÀşıúuñ kim pìşesidür 
 
Didi pes úanda èarø itdi cemÀlin 
Eyitdi görmişem düşde òayÀlin 
 
Didi úo ol òayÀli kim düşüñdür 
Eyitdi úo beni baña işüñ gör 
 
Didi dìvÀne olduñ ey perì-gìr 
Eyitdi zülfi bendin eyle zencìr 
 
Didi nice yiyesin yÀre-i àam 
Eyitdi vaãl-ı yÀr urınca merhem 
 
Didi nÿşın yimezsin çekme nìşin 
Eyitdi kim bilür taúdìrüñ işin 
 
Didi mihrüñ görüp virmez saña nÿr 
Eyitdi meh gerekdür mihrden dÿr 
 
Didi kim eylerem yirüñi zindÀn 
Eyitdi óÀøır ol çÀh-ı zenaòdÀn 
 
Didi nÀzük tenüñ döymez belÀya 
Eyitdi dek irişsün cÀn ãafÀya 
 
Didi ten olmasa cÀndan ne óÀãıl 
Eyitdi cÀn olur cÀnÀna vÀãıl 
 
Didi ne çÀre idem ben bu óÀle 
Eyitdi eyle taúdìre óavÀle 
 
Ne acıyla iderse şeh òiùÀbı 
Şeker dilden virür şìrìn cevÀbı 
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Görür kim pend ile olmadı çÀre 
Bu merhemle oñulmadı o yÀre 
 
Diledi kim çeke ol mÀhı bende 
Úıla ÀzÀd iken servini bende 
 
Velì gördi øaèìf oldı meh-i nev 
İçinden şuèle-i mihr urdı pertev 
 
Ùamarda òÿn-ı şefúat cÿşa geldi 
Bu şer işi yine teéòìre ãaldı  (KemÀl, YZ., s. 71-72) 

Sûlî Fakîh’de Züleyha aşk sırrını sadece babasıyla paylaşır. Üçüncü rüyadan 

sonra âşık olduğu kişinin Yakub oğlu Yusuf olduğunu ve Mısır’da yaşadığını 

öğrenince durumu babasına söyler: 

Eydür ata bildüm Àòir yirini 
Söyledi Àòir baña söz varını 
 
Yaèúÿb oàlı Yÿsuf-ı KenèÀn imiş 
Mıãr içinde gey ulu sulùÀn imiş 
 
Söyledi úamu sözin bir bir baña 
İmdi çÀre  úıl ki irişem aña  (äÿlì Faúìh, YZ., s. 158) 

Dir i baba buldum anuñ yirini 
Aãlını vü neslini hep varını 
 
Yaèúūb oàluyam didi KenèÀn’a şÀh 
Ben Yūsuf’am didi Mıãr’a pÀdişÀh 
 
Baña dermÀn eylegil dir ey baba 
Yoúsa benüm èömrüm olısar hebÀ (Naóìfì, YZ., s. 861) 

Babası Mısır altı aylık uzak bir yol olduğu için bu aşktan vazgeçmesini 

söyleyince Züleyha babasına Yusuf’a varmazsa canına kıyacağını söyler. 

ZelòÀ eydür anı baña viresin 
Yoúsa úıyam kendüzüme göresin 
 
Òançer alam kendüzümi öldürem 
Ey baba yüregümi úan ùolduram 
 
Beni irişdür didi zinhÀr aña 
İşidicek atası úaldı ùaña  (äÿlì Faúìh, YZ., s. 158) 
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ZelìòÀ dir çün beni virmeyesin 
Ben baña úıyam beni görmeyesin 
 
Òancer alup öldürürem kendümi 
Benüm artuú görmeyesin yüzümi (Naóìfì, YZ., s. 861) 

II. I. 1. 2. 4. II. I. 1. 2. 4. II. I. 1. 2. 4. II. I. 1. 2. 4. 4. Zincire Vurulma4. Zincire Vurulma4. Zincire Vurulma4. Zincire Vurulma    

Züleyha’da cünun artınca çaresiz kalan babası onu korumak için zincire 
vurur: 

Çün ZüleyòÀ’ya àÀlib oldı cünÿn 
èAşú sevdÀsı itdi anı zebÿn 
 
Óıfô içün ol cemÀl gencini333 
Ùaúdılar sìme mÀr-ı zerrìni 
 
Zülf-i yÀruñ çün ola pÀ-mÀli 
MÀr olursa èaceb mi òalòÀli 
 
Gördi pÀyında çün o mÀrı bu genc 
Úara baòtına sögdi virdi ilenc (Óamdì, YZ., s. 86) 

Kemal Paşazade’de Züleyha’nın sevdasının başından aştığını ve nasihatin 

fayda etmediğini gören babası, onu yalnız başına karanlık bir yere hapsedip ayağına 

zincir vurur. Bu mihnetten bıkıp aşkından vazgeçeceğini sanarak böyle bir cezaya 

başvurur: 

Atası gördi kim pend aããı itmez 
Maóabbet rìv-i efsÿn ile gitmez 
 
Bu kerre bend ile tedbìr itdi 
Gümüş sÀúına zer zencìr itdi 
 
Güneş gibi úoyup bu mÀhı tenhÀ 
Düzetdi bir úarañu yirde meévÀ 
 
Yaãaà itdi yanına varmaya hìç 
Yüzini görmeyeler ir eger giç 
 
Ki miónet Àteşine yana yana 
HevÀ-yı èaşúdan cÀnı uãana 
 
Aña òod yanmadın pervÀneyidi 
Ki èaşúuñ odına pervÀ ne idi 
 

                                                
333 cemÀl: cemÀl-i M. 
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Bu oddan olmış idi cÀnı òoşnÿd 
Gül ü reyóÀn gelürdi şuèle vü dÿd 
 
Virüp zülfi gibi yile úarÀrın 
Görüp zencìr añdı zülf-i yÀrin 
 
Gülüp gül gibi dirdi ol semen-bÿ 
Bize zülf-i nigÀruñ bendidür bu 
 
FiàÀnından ki ditrer úubbe-i kÀò 
Dil-i zencìr olur sÿrÀò sÿrÀò 
[…] 
Ferìdÿn genciyiken ol ten-i pÀk 
Nice øabù itdi anı mÀr-ı ëaóóÀk 
 
ZelìòÀ’ya èaceb bend oynadı dehr 
Ki yÀrin mÀr úıldı şekkerin zehr  (KemÀl, YZ., s. 73) 

Züleyha’nın zindanda yaşadığı zor anlar şöyle anlatılır: 

Yaturdı úarañu zindÀn içinde 
Yaşından lÀle gibi úan içinde 
 
İdinür sengi bÀlìn òÀki bister 
İçüp göz yaşını òÿn-ı ciger yir 
 
Yatup baş urduàınca ùaşa ol mÀh 
Olurdı şemè-i bÀlìn şuèle-i Àh 
 
İşi dün gün fiàÀn u àulàul idi 
GülistÀnından azmış bülbül idi 
 
äu yüzin görmez ü yimek yimezdi 
Gözin ãayyÀd-ı òˇÀb avlayımazdı  (KemÀl, YZ., s. 74) 

Yahya’nın eserinde durum biraz daha farklıdır: Cünun belirtileri gösteren 

Züleyha babası tarafından boynundan zincire vurulur. Fakat Züleyha Hamdî ve 

Kemal’de olduğu gibi bu durumdan rahatsız değildir. Aşkın bu türlü mihnetlerine 

katlanmaktan hoşnuttur. Ancak zindanda kaldığı günlerde aşk derdini paylaşmak için 

ayla konuşurken zincire vurulmasının haksızlık olduğundan şikâyet eder.  

Atası şÀh-ı Maàrib ùuydı óÀli 
Didi vardur bu mihrüñ bir zevÀli 
 
DirìàÀ n’eyleyem ben bì-sitÀre 
Ne sióre uàramış bu mÀh-pÀre 
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Didiler ser-güõeşt ü mÀ-cerÀsın 
MurÀd idindi bu derdüñ devÀsın 
 
Ùaúıldı boynına zencìr-i zerrìn 
Bu àamdan olmadı ebrÿları çìn 
 
Bu zer zencìre yoà idi nizÀèı 
CemÀli şemsinüñ oldı şuèÀèı 
[…] 
Dir idi èaşúını eyleyüp iôhÀr 
Bize bu bend olupdur bend-i dildÀr 
 
Maóabbet bÀàınuñ serv-i bülendi 
Bu úayd u bendi àÀyetde begendi 
[…] 
Olup úayd-ı cihÀndan fÀriàu’l-bÀl 
Bu minvÀl üzre geçdi bir iki sÀl (YaóyÀ, YZ., s. 64-65) 

Züleyha’nın zincire vurulmakta kendisine haksızlık edildiğine dair aya 

yaptığı şikâyet şöyledir: 

Yazuúlar baña kim birúaç edÀnì 
Ùaúarlar pÀy-bend-i aómaúÀnı 
 
KemÀl-i èaúlumı itmezler idrÀk 
Cünÿnı var diyü eylerler imsÀk 
 
İderler èaúlı yÀr olanı maózÿn 
äanur òalúuñ sefìhi anı mecnÿn 
 
äuçum yoà iken ey mÀh-ı münevver 
Beni mecnÿn yirine baàladılar (YaóyÀ, YZ., s. 67) 

Haliloğlu Ali’de Züleyha’nın üç yıl boyunca eli kolu bağlı olarak zindanda 

kaldığı belirtilmiştir. Şerifî’de ise sadece zincire vurulduğundan söz edilmiştir.334 

Sonuçta Züleyha bu ceza ile de aşktan vazgeçmemiştir. Sadık bir âşık olduğu 

için her türlü mihnete seve seve katlanır. Üç yıl eli kolu bağlı zindanda kalmıştır. 

II. I. 1. 2. 4. II. I. 1. 2. 4. II. I. 1. 2. 4. II. I. 1. 2. 4. 5. İstenmeyen Evliliğe Sabır Gösterme5. İstenmeyen Evliliğe Sabır Gösterme5. İstenmeyen Evliliğe Sabır Gösterme5. İstenmeyen Evliliğe Sabır Gösterme    

Züleyha Aziz’le evlendiğinde hayal kırıklığına uğramış, büyük üzüntü 

yaşamaktadır. Çünkü o rüyada görüp âşık olduğu kişi değildir. Züleyha Yusuf’u 

ikinci kez rüyasında gördüğünde Yusuf ona “Eğer aşkında sadık isen namusunla beni 

                                                
334 bk. Òalìloğlu èAlì, YZ., s.185; Şerìfì, YZ., s. 4. 
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bekle” demiştir. İşte bu nedenle Aziz’le evlendiği zaman Züleyha en çok bu konuda 

çaresiz hissetmiş ve dua etmeye başlamıştır: 

Tañruñ içün beni esirge felek 
Cevr-i devrüñden it dilümi dilek 
 
Virmesün òÀra gül gibi etegüm 
Olmasun òar naãìbi sìb eñegüm 
 
Elüme virmedi çün ol yÀri 
Elüm aàyÀra virmesün bÀri 
 
Mühr-i èahd urdı úufl-ı gencüme yÀr 
MÀr itme kilìdini zinhÀr  (Óamdì, YZ., s. 97) 

Kemal Paşazade’de bu evlilik onun bütün hayallerini yıktığı için ağlayıp 

feryad etmekte ve talihinden şikâyet etmektedir: 

Gül isterdüm yirüm òÀr itdi devrÀn 
Beni bülbül gibi zÀr itdi devrÀn 
 
Dili bend itdi miónet şeş-derinde 
Beni nerd-i àama zÀr itdi devrÀn 
[…] 
Óabìb isterdüm uàradum raúìbe 
Gül isterdüm yirüm òÀr itdi devrÀn 
 
Niçe bunuñ gibi eşèÀr-ı dil-sÿz 
Oúurdı derd ile ol şemè-i şeb-efrÿz 
 
Bu miónet Àteşi boyandı úana 
Teni òÀkister oldı yana yana  (KemÀl, YZ., s. 91) 

Züleyha bu şekilde dua etmekteyken gaipten ses gelir. Bu ses ayrılığa sabr 

etmesini, Aziz her ne kadar sevdiği kişi olmasa da vuslata vesile olacağını ve 

iktidarsız olduğu için bekâretine zarar gelmeyeceğini söyleyince onun derdine deva 

olmuştur. Züleyha bu söylenenler üzerine sabırla olacakları beklemeye başlar: 

Úılur iken bu bì-dil ü pür-tÀb335 
ZÀr ile çarò-ı bì-vefÀya òiùÀb 
 
HÀtif-i àaybdan nidÀ geldi 
Ne nidÀ derdine devÀ geldi 
 

                                                
335 bì-dil ü: bì-dili M. 
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K’ey ZüleyòÀ firÀúa ãabr eyle 
Aàlama iştiyÀúa ãabr eyle 
 
Bu degül gerçi ol èazìz-i cemÀl 
Budur ammÀ kilìd-i bÀb-ı viãÀl 
 
Sevse dil dil-berüñ şemÀéilini 
Sever anuñ úamu vesÀéilini 
 
Naôaruñdan bu şaòãı eyleme redd 
Maúãad olur vesìle-i maúãad 
 
Yoú kilìdinde anca úuvvet ü fer 
Ki bula fetó-i mühr-i úufle ôafer 
 
İtdi taúdìr anuñ kilìdini mÿm 
Mÿm germ olıcaú işi maèlÿm 
[…] 
Yaş diken sÿzen işin işleyimez 
Çÿb-ı nerm Àhen işin işleyimez336 
 
Çün ZüleyòÀ anuñ işitdi sözin 
Urdı rÿy-ı zemìne şükr yüzin 
 
Yudı èahd Àbıyıla ol demden 
Dehenin nÀleden gözin nemden 
 
Gerçi àam ney gibi delerdi dilin 
äabra merdÀne baàlamışdı bilin 
 
Gözedüp çeşm-i intiôÀr ile rÀh 
Ki úaçan ire devlet-i nÀ-gÀh  (Óamdì, YZ., s. 97-98) 

Kemal Paşazade’de Züleyha ağlayıp inlemekten bitap düşüp yatmakta olduğu 

sırada gaipten ses gelir ve şunları söyler: 

Olup òÀkister-i ten Àteş-Àlÿd 
Yaturken sÀye gibi yirde bì-òod 
 
HümÀ-yı baòt nÀ-gÀh urdı pervÀz 
Sürÿş-ı àaybdan irdi bu ÀvÀz 
 
Ki ey bì-çÀre úılma Àh u zÀrì 
Dil ü cÀn òırmenine urma nÀrı 
[…] 
 

                                                
336 Çÿb: Çöp M. 



 316 

Ùutup himmet demin ehl-i duèÀdan 
Ümìdüñ kesmegil luùf-ı ÒudÀ’dan 
 
Her işüñ ivmek olmaz aãlı vardur 
äoñında bu firÀúuñ vaãlı vardur 
[…] 
Bu şarùıla k’idüp Óaúú’a tevekkül 
Úılasın cevr-i aàyÀra taóammül 
 
ViãÀl-i yÀr ile bulmaàa èizzet 
Gerek úılmaú èAzìz-i Mıãr’a òıdmet 
[…] 
Dilerseñ k’aça vaãl-ı yÀr gülzÀr 
Gerekdür kim çekesin zaómet-i òÀr 
 
ViãÀl-i yÀre şevú oldıysa àÀlib 
èAzìz-i Mıãr’ıla olàıl muãÀóib 
 
Egerçi ol degül göñlüñ murÀdı 
Velì ansuz açılmaz bÀb-ı şÀdì 
 
Vesìledür viãÀl-i dil-bere ol 
Anuñla kÿy-ı yÀre fetó olur yol 
 
Gerekdür idesin anuñla müdÀre 
Ki anuñla iresin vaãl-ı yÀre 
[…] 
Ne emr eylerse rÀm ol bì-tevaúúuf 
MuãÀóib ol anuñla bì-tekellüf 
 
Yacanma ãoóbetinden düşme bìme 
Ki yoú andan øarÀr ol úufl-i sìme 
 
Elinde yoà iken miftÀó-ı Àhen 
Aça mı úufl ümìdi òÀnesinden (KemÀl, YZ., s. 92) 

Züleyha gaybdan gelen sesten mutlu olur ve sabırla beklemeye başlar: 

ÒiùÀb-ı hÀtifi çün gÿş úıldı 
äanasın Àb-ı óayvÀn nÿş úıldı 
 
Yaúìn bildi ki RaómÀnìdür anı 
ÓayÀt-ı tÀze buldı mürde cÀnı 
 
Açıldı göñli oldı gül gibi şÀd 
Boyı servi gibi oldı àamdan ÀzÀd 
[…] 
Yumuban aàzını àoncaveş epsem 
Oturdı ùıfl-ı sÿsen gibi ebkem 
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ÒayÀl-i dil-beri idüp der-Ààÿş 
CihÀn u cÀnı úılmışdı ferÀmÿş 
 
Ümìd-i intiôÀr ile çeküp úahr 
Deñerdi ne ùoàurur mÀder-i dehr (KemÀl, YZ., s. 92) 

Yahya’da da Züleyha evlilikten geri dönemez. Aziz’i görünce yaşadığı hayal 

kırıklığı sonucu çaresizlik içinde ağlayıp inlerken birden bire hançerini çıkarıp 

canına kıymak ister. Cariyenin biri engel olur: 

Çıúardı òançerin yÀr-ı àaøabnÀk 
Diledi kim ide ten cÀmesin çÀk 
 
PerestÀruñ biri geldi yaúına 
èAle’t-taècìl yapışdı eline  (YaóyÀ, YZ., s. 76) 

Tam bu sırada gaibden gelen ses ona sabır telkin eder. Vuslata giden yolun 

Aziz olduğunu söyler. Bu eserde Aziz’in iktidarsız olduğu hakkında bir şey 

söylememiştir: 

İrişdi gÿşına àÀyibdeb ÀvÀz 
Eyitdi ey nihÀl-i àonca-i nÀz 
 
Ùaralma àonca gibi olma dil-teng 
Yüri ãabr u sükÿna eyle Àheng 
 
Kilìd-i bÀb-ı vuãlatdur bu taãvìr 
Vücÿda gelmelüdür emr-i taúdìr 
 
Úo ãÿret èÀlemini gözle maènì 
Tevekkül ehli ol ãabr eyle yaènì 
 
Bu ol şems-i cihÀnuñ sÀyesidür 
MetÀè-ı vuãlatuñ ser-mÀyesidür 
 
Dil-i èÀşıúda olmasa teéennì 
İder evc-i viãÀlinden tedennì  (YaóyÀ, YZ., s. 76-77) 

Bu sözler Züleyha’yı sakinleştirir. Fakat bekâretini Yusuf’a saklamak istediği 

için bu konuda çaresizdir. Daha sonra gerdekte görür ki Aziz iktidarsızdır: 

èAzìz olmışdı bu sÿr ile mesrÿr 
ZelìòÀ òıdmetine oldı destÿr 
ZelìòÀ’nuñ açılmadı óicÀbı 
BerÀy-ı maãlaóat çekdi èaõÀbı 
[…] 
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Ümìdi òÀmesi yazmadı nÀme 
MurÀdı şÀhı gelmedi úıyÀma  (YaóyÀ, YZ., s. 77-78) 

Böylece Züleyha bakire olarak Yusuf’a kavuşacağı günü beklemeye başlar: 

NihÀn eylerdi derd-i èaşú-ı yÀri 
Úapuda idi èayn-ı intiôÀrı  (YaóyÀ, YZ., s. 78) 

Sûlî Fakîh’de ise Züleyha Aziz’i ilk kez gerdek odasında gördüğünde hayal 

kırıklığına uğramıştır. Dayelerini çağırıp Aziz’in hemen odadan çıkarılmasını 

istemiştir. Bu davranışı yüzünden ne olduğunu anlamayan dayeleri Züleyha’ya 

kızarlar: 

DÀyeleri çaàıruban geldiler 
Hem ZelìòÀ’yı bu óÀlde gördiler 
 
Didiler hey utanmaz bì-edeb 
Bu ne aàlamaú durur saña èaceb 
 
Niçün kendüzüñi úılduñ cünÿn 
İşbu zÀrì aàlamaú saña niçün 
 
Aàlama diyü bular ögütledi 
SulùÀn anı göricek gör neyledi (äÿlì Faúìh, YZ., s. 166) 

Aziz sinirlenerek odadan çıkıp gider. Züleyha çaresiz olarak bu evliliği 

sürdürmek zorunda olduğunu düşünerek bakireliğinin korunması için Allah’a dua 

eder. Allah Züleyha’nın duasını kabul eder. Aziz’in yanına gerdekte bir peri kızı 

gönderir: 

Didi ey Çalab èaceb oldı işüm 
äaúlaàıl beni yitürmegil baum 
 
Müşkil işe uàradum ey pÀdişÀh 
Beni úurtar bu kişiden ey İlÀh 
 
Bu gice ol er gelürse n’ideyüm 
áarìbem úancaru úaçup gideyüm 
 
Bunı didi ZelìòÀ zÀr eyledi  
Kendü óÀlini Çalab’a söyledi 
 
Eytdi beni bu kişiden ãaúlaàıl 
Saña ãıàındum beni sen ãaúlaàıl 
 
Çalab anuñ duèÀsın úıldı úabÿl 
Gör ne úıldı anda ÒÀliúu’l-èuúÿl 
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Bir perì úızına ilhÀm eyledi 
ZelìòÀ’ya gör ne inèÀm eyledi (äÿlì Faúìh, YZ., s. 168-169) 

Züleyha’nın istemediği bu evliliğe katlanmak zorunda kalışı Ali, Haliloğlu 

Ali Darîr ve Nahîfî’nin mesnevilerinde de Sûlî Fakîh’teki gibi anlatılmıştır. Ancak 

bu mesnevilerin bazılarında peri kızı yerine cin kızı ve dişi dev yer alır. 337 

Ayrıca Züleyha’nın Aziz’in kendisini aşırı sevgisine karşılık ona duyduğu 

sevgisizlik, bu evliliğe zorunlu olarak tahammülünün bir göstergesidir: 

èAzìz-i Mıãr ile bir olmaz idi 
Göñülde mihrine yol bulmaz idi 
 
Göricek àoncaveş yüzin dürerdi 
Benefşe gibi boynını burardı 
 
Ne gül gibi tebessüm ider idi 
Ne ùÿùìveş tekellüm ider idi 
 
Olurdı àonca gibi pìç-der-pìç 
Açılmazdı anuñla gül gibi hìç (KemÀl, YZ., s. 97) 

II. I. 1. 2. 4. II. I. 1. 2. 4. II. I. 1. 2. 4. II. I. 1. 2. 4. 6. Yusuf’un Satın Alınması İçin Mücadele Etme6. Yusuf’un Satın Alınması İçin Mücadele Etme6. Yusuf’un Satın Alınması İçin Mücadele Etme6. Yusuf’un Satın Alınması İçin Mücadele Etme    

Züleyha Yusuf’u gerçek yaşamda ilk kez Yusuf satılmak üzere Mısır’a 

getirildiğinde görür. Yusuf’un, rüyasında görüp âşık olduğu kişi olduğunu anlayınca 

şaşkınlıktan kendini kaybeder. Bu duruma şahit olan daye Züleyha’nın derdini sorar. 

Züleyha âşık olduğu kişinin Yusuf olduğunu açıklar ve tam bulmuşken kaybetmek 

istemediği için Yusuf’u oğul bahanesiyle satın almak ister. Bunun için dayenin 

aracılık etmesi, bu isteğini Yusuf’a iletmesi gerekmektedir. Hatta bu aracılık karşılığı 

dayeye bahşiş olarak çok kıymetli bir hamailini verir: 

Dilegüm senden oldur ey dÀye 
Òaberüm irgüresin ol aya 
 
Diyesin kim èAzìz-i Mıãr zeni 
Diler alup oàul idine seni 
 
Müşterì olur ise ger aàyÀr 
Olmasun rÀøì ol úamer zinhÀr 
 

                                                
337 bk. èAlì, KY., s. 290-291; Òalìloğlu èAlì, YZ., s. 188; Óamza, YZ., s. 227-228; ëarìr, KY., s. 166-
169; Naóìfì, YZ., s. 864-866; Aómedì, YZ. I, s. 42-43. 
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Úan yudarken bu òaste-dil bülbül338 
Óayfdur òÀra düşse dÀmen-i gül 
 
ÒÀk-i pÀyın gözüme ide sebìl 
Ki àamı giryesinden oldı èalìl 
 
Cevherì heykelini ol miskìn 
Virdi pÀ-müzd dÀyesine hemìn 
[…] 
Vaèdeler eyledi ki varup aña 
Getürürseñ anuñ sözini baña 
 
Bir kelÀmına biñ güher vireyin 
Ne güher belki cÀn u ser vireyin (Óamdì, YZ., s. 104) 

Züleyha’nın bu isteği daye tarafından Yusuf’a iletilince, Yusuf oğul 

bahanesine inanmadığını, Züleyha’nın yedi yaşında rüyasında görüp âşık olduğunu 

bildiğini, kendisinin de onu o zaman gördüğünü ve gönlüne onu yazdığını fakat 

vuslatın çok bela çekmeyince gerçekleşmeyeceğini söyler:  

Yÿsuf’a çünki vÀãıl oldı òiùÀb 
Òastesine bu resme virdi cevÀb 
 
Ki ZüleyòÀ’ya benden eyle selÀm 
Bilürem óÀlini ne ise tamÀm 
 
Eylemesün oàul bahÀnesini 
Bilürem ben anuñ fesÀnesini 
 
Çün bile óÀl-i èÀşıúı dildÀr 
Bì-vesìle olur úamu bÀzÀr 
 
Yidi yaşında çün o bedr-i cemÀl 
Oldı naúş-ı òayÀlüm ile hilÀl 
 
Ben daòi anı görmiş idüm o dem 
Sìneme dÀàın urmış idüm o dem339 
 
İlle yoúdur bize mecÀl-i viãÀl 
Çoú belÀ çekmeyince bir niçe sÀl 
 
èÁşıúa bundan özge olmaya dem 
Vaãl-ı dildÀr ile ola òurrem 
 

                                                
338 òaste-dil: òaste-dil-i M. 
339 Sìneme dÀàın urmış idüm o dem (nüsha): Ol benümdür niteki ben anuñam M.  
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Gele yüz nÀz ile muúÀbeleye 
Başlaya luùf ile muèÀmeleye  (Óamdì, YZ., s. 104-105) 

Züleyha Yusuf’un sözlerine çok şaşırır ve kendini kaybeder: 

Çün ZüleyòÀ’ya ol òaber yitdi 
Bì-òaber oldı kendüden gitdi 
 
Áh idüp eyle düşdi ol cÀnÀn 
äanasın kim teninde úalmadı cÀn 
 
DÀyesi ãaçdı gül yüzine gül-Àb 
Ùurdı yirden niteki mest ü òarÀb 
 
Geh taèaccüb iderdi ol òaberi 
Seng-i ãabr ile geh dögerdi seri (Óamdì, YZ., s. 105) 

Bunun üzerine mezat günü Züleyha Yusuf’a talip olur. Rakiplerini geride 

bırakır. Dayesiyle Aziz’e haber gönderir. Çocukları olmadığı için Yusuf’u oğul 

olarak almak istediğini bildirir: 

Çün ZüleyòÀ’da aòir oldı mezÀd 
Úıldı anı muøÀèaf aldı murÀd340 
 
Çün tamÀm idi anda õevú-i ãaóìó 
Aàzı her nÀúıãuñ ùutuldı ãarìó 
 
DÀyesin gönderüp èAzìz’e revÀn 
Didi çün bizden olmadı oàlan 
 
Vech odur kim ala bu dil-bendi 
İde ferzÀne ola ferzendi  (Óamdì, YZ., s. 106) 

Bu kez Aziz tüm hazinesini bir araya getirse Yusuf’u satın almaya 

yetmeyeceğini söyler. Züleyha onun Yusuf’u satın almaya meylinin olduğunu 

görünce hemen içi mücevher dolu hazinesini ortaya koyar: 

SÀkin oldı odı ZüleyòÀ’nuñ 
Çünki gördi bu meylini anuñ 
 
Defèì bir dürc açdı pür-gevher 
Dürci ãan burc-ı gevher-i aòter 
[…] 
Didi vir bunları da itme gezend 
TÀ ki olsun bizümle ol ferzend (Óamdì, YZ., s. 106-107) 

                                                
340 aldı: oldı M. 
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Aziz bu kez de Yusuf’u sultanın satın almak istediğini, kendilerinin talip 

olmasının sultana ayıp olacağını söyleyince Züleyha Aziz’in sultandan özür 

dileyerek Yusuf’u oğul olarak satın almaları için izin istemesini söyler: 

Didi var söyle ol cihÀndÀra 
Minnet it òıdmetüñle bir pÀre 
 
Di ki yoúdur cihÀnda dil-bendüm 
Gelmemişdür vücÿda ferzendüm 
 
Niçe bir derd ile şikeste úalam 
Himmet it tÀ ki şol àulÀmı alam 
 
Burc-ı úaãrumda ola tÀbende 
Baña ferzend ola şÀha bende  (Óamdì, YZ., s. 107) 

Aziz sultana bu sözleri söyler ve sultan razı olur. Yusuf Aziz tarafından satın 

alınıp Züleyha’ya teslim edilir: 

Bu sözi şÀha çünki didi èAzìz 
Gördi anı óasen ol ehl-i temìz 
[…] 
Çün èAzìz oldı mÀlik ol aya 
Anı ıãmarladı ZüleyòÀ’ya  (Óamdì, YZ., s. 107) 

Züleyha’nın Yusuf’u satın almak için harcadığı çabalar Nahîfî ve Gubârî’de 

de Hamdî’deki gibi anlatılmıştır.341 

Kemal Paşazade’de Züleyha Yusuf’a haber göndermez. Yusuf mezada 

çıkarıldığında Yusuf’a tüm mal varlığını ortaya koyarak talip olur. Mezatta rakipsiz 

kalır. Kocasına parayı Yusuf’un sahibine vermesini söyleyince Aziz buna gücünün 

yetmeyeceğini söyler. Züleyha bir definesi olduğunu bunu harcamak istediğini 

söyler: 

Bu resme germ olur bÀzÀr-ı Yÿsuf 
İşidür çün ZelìòÀ bì-tevaúúuf 
 
Ne virdilerse ol èÀlì-nijÀda 
Bu ol deñlü daòı eyler ziyÀde 
 
İşidürler çü ùÀlibler bu óÀli 
Teraúúìye bulımazlar mecÀli 
[…] 

                                                
341 Naóìfì, YZ., s. 868-870; ĠubÀrì, YZ., s. 108-111. 
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Olup ùÀliè müsÀèid baòt hem-rÀh 
ZelìòÀ’nuñ düşer üstine ol mÀh 
 
èAzìz’e pes didi kim ey nigÿ-rÀy 
áulÀmuñ úıymetini mÀlike ãay 
 
èAzìz eytdi ki bende yoú o úudret 
K’anuñ virem bahÀsını tamÀmet 
[…] 
ZelìòÀ didi vardur bir defìnem 
CevÀhir ùoludur içi òazìnem 
[…] 
Ne isterseñ çıúar içinden anuñ 
BahÀsını vir ol cÀn-ı cihÀnuñ  (KemÀl, YZ., s. 119-120) 

Aziz bir başka mazeret öne sürer. Yusuf’u sultanın satın almak istediğini 

söyler. Züleyha bu kez Aziz’in sultandan özür dilemesini, oğulları olmadığı için onu 

satın almalarına izin vermesini söylemesini ister. Sonunda Aziz Züleyha’nın bu 

isteğini yerine getirir. Züleyha bu engelleri ustalıkla aşarak Yusuf’u satın almayı 

başarır: 

ZelìòÀ girü èöõrin eyledi red 
Didi şÀha taøarruè ile bì-óad 
 
Eyit kim şÀh-ı èÀlem devletinde 
MurÀdum cümle óÀãıl himmetinde 
 
Neye úaãd itdüñ ise oldı vÀãıl 
Velir Àrzÿm olmadı óÀãıl 
 
Oàul görmeklik olmadı müyesser 
N’idelüm böyleyimiş çün muúadder 
 
Bugün gördükde ol àayrı àulÀmı 
Beni ãayd itdi anuñ zülfi dÀmı 
 
Görince yüzini úaynadı úanum 
İşidince sözini sevdi cÀnum 
 
Umaram k’ide şeh ben úula himmet 
Vire ol mÀhı almaàa icÀzet 
 
Dilemezven ki anı úul idinem 
MurÀdum bu durur k’oàul idinem 
 
Baña ferzend ola sulùÀna bende 
Olınca úul olavuz ol da ben de 
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èAzìz-i Mıãr işitdi çün bu sözi 
Daòı úalmadı èöõr itmege yüzi 
 
ZelìòÀ’nuñ bu fikrini gördi maèúÿl 
Ol işüñ bitmesine oldı meşàÿl 
 
Varup evvel şehüñ aldı rıøÀsın 
Pes andan mÀlike virdi bahÀsın 
 
Alup ol servi geldi úaãrına şÀd 
CihÀn úayàularından cÀnı ÀzÀd 
 
ZelìòÀ’ya getürdi virdi anı 
Eyitdi gözle bu serv-i revÀnı  (KemÀl, YZ., s. 119-120) 

Haliloğlu Ali’de Züleyha Yusuf’u görür görmez satın almak ister. Hizmetçisi 

ile Kutayfer’e haber gönderir.342 Kutayfer razı olmaz. Züleyha’nın aklını başına 

toplamasını, bu ayıp sözü bir daha söylememesini söyler: 

ZelìòÀ çoú aàladı 
Göñlin şuna baàladı 
ÒÀdimine söyledi 
Ol úulı alam diyü 
 
ÒÀdim eydür görelüm 
Hem sulùÀna ãoralum 
Ol alur mı görelüm 
Hem biz andan utanu 
 
ZelìòÀ bunı işitdi 
SulùÀna òaber itdi 
Göñlüm şol úulı dutdı 
Kerem it alam diyü 
 
SulùÀna òaber virdi 
ÔelìòÀ dek dursun didi 
èAúlını dirsün didi 
èAyıblu sözi úoyu 
 
SulùÀn úabÿl itmedi 
ZelìòÀ sözin dutmadı 
ZelìòÀ avunmadı 
Úaldı şöyle aàlayu (Òalìloàlu èAlì, YZ., s. 189) 

                                                
342 Bu eserde Züleyha’nın kocası olan Kutayfer Mısır sultanıdır. 
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Züleyha’nın isteğini kabul etmeyen Kutayfer Yusuf’u görünce hayranlıktan 

hemen ona talip olur. Tüm hazinesini harcayarak Yusuf’u satın alır. Züleyha’ya oğul 

olarak teslim eder. Böylece Züleyha’nın başta reddedilen bu isteği kolayca yerine 

gelmiştir. 

Yahya’da bu olay kısaca anlatılır: Züleyha Aziz’e oğul olarak Yusuf’u satın 

alması için yalvarır. Aziz tüm varlığını harcayıp satın alır. Züleyha’ya Yusuf’u teslim 

eder. Burada Züleyha bir engelle karşılaşmamıştır.343 

Sûlî Fakîh’de Züleyha Yusuf’u mezatta ilk gördüğünde hemen satın alınması 

için hizmetçilerini gönderir. Sonunda Kutayfer Yusuf’u satın alır Züleyha’ya teslim 

eder. Burada da Züleyha Yusuf’u satın almak konusunda herhengi bir engelle 

karşılaşmadığı için mücadele etmek zorunda kalmaz.344 

Ahmedî’de Züleyha Yusuf’u hiç görmeden birçok kişinin onu satın almak 

için talip olduğunu öğrenince kaygılanır. Hemen kendisi satın almak ister. Çok 

kıymetli bir gerdanlığını kocası Reyyan345’a gönderir. Reyyan gerdanlığı geri 

gönderir ve amber, misk ve altın göndermesini, ancak bu şekilde satın alabileceğini 

söyler. Züleyha isteneni yerine getirir ve Yusuf’u satın alır.346 

II. I. 1. 2. 4. II. I. 1. 2. 4. II. I. 1. 2. 4. II. I. 1. 2. 4. 7. Naz ve Niyaz7. Naz ve Niyaz7. Naz ve Niyaz7. Naz ve Niyaz    

Âşık ve maşuk olmanın en önemli özelliklerinden biri olan naz maşuğun, 

niyaz âşığın özelliğidir.  Âşık olmadan maşuk, maşuk olmadan âşık olamayacağı gibi 

niyaz olmadan naz, naz olmadan da niyaz olmayacaktır. Nasrullah Pürcevadî işve, 

naz ve cilvenin dilberlik yapabilme üslubu olduğunu belirtirken,347 Ahmed Gazzalî 

“Güzelliğin (hüsn) cilvesi başka, mâşukluğun cilvesi başkadır. Güzelliğin cilvesi 

aşktan başkasına yüz çevirmez ve başkasıyla ilgisi de yoktur. Ama mâşukluğun, 

işvenin, edanın ve nazın cilvesine gelince, bunlar âşığın yardımı olmaksızın ayakta 

duramazlar; onsuz olamazlar. Bu yüzden maşuka âşık gereklidir.” diyerek maşuğun 

âşığa dolayısıyla nazın niyaza ihtiyacını açıkça ortaya koyar.348 

                                                
343 bk. YaóyÀ, YZ., s. 84-85. 
344 bk. äÿlì Faúìh, YZ., s. 173-186. 
345 Ahmedî’de Züleyha’nın kocasının adı Reyyan’dır ve Mısır sultanıdır. 
346 bk. Aómedì, YZ. I, s. 48-49. 
347 Pürcevadî, Nasrullah, Can Esintisi (İslâmda Şiir Metafiziği), Çeviren: Hicabi Kırlangıç, İnsan 
Yayınları, İstanbul, 1998, s. 184.  
348 Gazzâlî, s. 34. 
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Züleyha Yusuf’u gerçek yaşamda görmeden önce onun hayaliyle yaşar, tek 

arzusu onu bir an olsun görebilmektir. Yusuf’u görüp oğul bahanesiyle satın aldıktan 

sonra ise onun yüzünü görmek yetmemeye başlar. Züleyha bir an önce vuslatı 

yaşamak, onu öpmek, koklamak, sarılmak ister. Bu arzu ile her ne yaptıysa Yusuf 

hep yüz çevirir. Züleyha onun bu davranışına çok üzülür: 

Yÿsuf’ı görmedin ZüleyòÀ’ya 
èAşúdan bir òayÀl idi vÀye 
 
İki èÀlemde Àrzÿsı hemÀn 
Bir naôar yÀre irmek idi èıyÀn 
 
İrdi maùlÿba çün o devletmend 
Serv gibi hevÀsı oldı bülend 
 
Cüst ü cÿyı bu óÀle oldı revÀn 
Ki kenÀra gelse o serv-i revÀn 
 
Bÿse-i laèl-i yÀr ola úÿtı349 
Nÿşı ola şarÀb-ı yÀúÿtı 
 
Fi’l-meåel görse şemèi pervÀne 
Úaãd ider vaãl-ı yÀre merdÀne 
 
ÚÀniè olmaz cemÀli şevúına ol 
Cüréet eyler viãÀli õevúına ol 
 
èÁúıbet nÿr olur bu şevú ile 
CÀn-ı şìrìn virür bu õevú ile350 
 
Çün ZüleyòÀ ideydi ãoóbete òìz 
Yÿsuf aãardı perde-i perhìz 
 
Çün ZüleyòÀ dilerdi çÀresini 
Úordı Yÿsuf anuñ kenÀresini 
 
Çün ZüleyòÀ dökeydi eşk ile yemm 
Yÿsuf’uñ irmez idi úalbine nem 
 
Çün ZüleyòÀ uraydı cÀnına dÀà 
Yÿsuf andan úaçup bulurdı ferÀà 
 
Çün ZüleyòÀ ol aya ide naôar 
Yÿsuf eylerdi püşt ü pÀya naôar 

                                                
349 úÿtı: úuvveti M. 
350 virür: virüp M. 
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Baúmadı rÿy-ı fitne rÿyına 
Düşmedi dÀm-ı fitne cÿyına 
 
èÁşıú olmaz bu devlete yüze yüz 
YÀrı nergis gibi göre göze göz 
 
èÁşıúuñ özge óÀli faúr u niyÀz 
Dil-berüñ şÀnı şìve èÀdeti nÀz 
 
Ehl-i èaşúuñ kemÀli faúr u fenÀ 
YÀra lÀyıú beúa vü istiànÀ 
 
Çün ZüleyòÀ’ya bu àazÀl-i Òalìl 
Olmadı rÀm oldı cÀnı èalìl  (Óamdì, YZ., s. 120-121) 

ViãÀl-i Yÿsuf’ı idüp temennÀ 
Dün ü gün bì-úarÀr idi ZelìòÀ 
 
Başın döndürmiş idi cÿybÀra 
Velì ol serv gelmezdi kenÀre 
 
Ayaàında olurdı sebzeveş òÀk 
Başını egmez idi ol serv-i çÀlÀk 
 
Bunuñ var lÀleveş baàrında dÀàı 
Anuñ var gül gibi bundan ferÀàı 
 
Úılurdı sÿz ile nÀle çü bülbül 
Úulaà urmaz idi sözine ol gül 
 
Úılup murà-ı viãÀle gözlerin dÀm 
Yaşından yim dökerdi ol dil-ÀrÀm 
 
Aña meyl itmeyüp ol murà-ı çÀlÀk 
Olurdı dÀm-ı èiãyÀndan óaõernÀk 
 
Çü murà-ı zìrek ol zülf-i mücaèèad 
äaçı bendine olmazdı muúayyed 
 
ZelìòÀ úalmış idi deng ü óayrÀn 
Bilimezdi nedür derdine dermÀn 
 
Eli ol naòl-úadde irmez idi 
İrüp òurmÀ-yı laèlin dirmez idi 
[…] 
Dilerdi cÀm-ı laèlin eyleye nÿş 
Kemer gibi úıla bilin der-Ààÿş 
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Velìkin olmaz idi rÀm Yÿsuf 
Lebinden virmez idi kÀm Yÿsuf 
[…] 
ZelìòÀ gördi var anuñ ferÀàı 
Begenmez serv-úaddi degme bÀàı 
 
Olup dil-teng aàzı mìm gibi 
Boyı çeng oldı zülfi cìm gibi 
 
Büküldi serv-úaddi bÀr-ı àamdan 
Buñaldı úatı bu derd ü elemden (KemÀl, YZ., s. 131) 

Başladı yaènì keşf-i esrÀra 
Keşf-i rÀz ider idi dildÀra 
 
GÀh olur óasretin óikÀyet ider 
GÀh olur firúatin rivÀyet ider 
 
GÀh èaşúın óikÀyet eyler aña 
GÀh ãıdúın rivÀyet eyler aña 
 
GÀh olur Yūsuf’uñ cemÀlin öger 
GÀh olur óüsnile kemÀlin öger 
 
GÀh olur naúş-ı óüsnine óayrÀn 
Baúa úalur çü ãūret-i bì-cÀn 
 
Niçe günler geçüp bu óÀl üzre 
GÀh nÀz üzre geh delÀl üzre 
 
Başladı ãoñra dürlü destÀna 
Óadden aşdı füsūn u efsÀne 
 
äabr u ÀrÀm işi tamÀm oldı 
ÒˇÀb u òor nefsine óarÀm oldı 
 
Eyledi gūne gūne mekr-i zenÀn 
Óìleden òÀlì olmadı bir Àn 
 
èÁúıbet yÀre èarø-ı óÀl itdi 
Ùaleb-i nièmet-i viãÀl itdi 
 
İltifÀt itmedi aña Yūsuf 
Baúmadı hìç ol yaña Yūsuf 
 
Her ne deñlü ki keşf-i rÀz itdi 
Óaøret-i Yūsuf iótirÀz itdi  (ĠubÀrì, YZ., s. 139-140) 
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Züleyha, Yusuf’un aşkına karşılık vermemesi üzerine dayesini gönderir (bk. 

s. 453 Daye / Aracılık). Yusuf yine karşılık vermez. Bu kez dayanamayıp tekrar 

yalvarmaya başlar: 

Ùurdı serv-i òırÀm nÀz ile  
Vardı yÀra didi niyÀz ile 
 
Ey ayaàuñ àubÀrı tÀc-ı serüm 
Óüsnüñ ayınsuz olmasun naôarum 
 
Cümle cismümde yoú àamuñsuz úıl 
Ben beni úılca bilmez oldum bil 
 
Naúş-ı óüsnüñ òayÀli cÀn tenüme 
èAşúuñ aàlÀli ùavú gerdenüme 
 
CÀnum ise àamuñla perverdeñ 
Tenüm ise işigüñe bendeñ 
[...] 
Bì-dil oldum dilüm yoluñda yiler 
Sìnesi yÀresine çÀre diler 
 
TÀ àamuñ lüccesine àarú oldum 
Başdan ayaàa derd ile ùoldum 
[...] 
Alsa regden úan alıcı úanum 
Dem yirine àamuñ çıúar cÀnum (Óamdì, YZ., s. 124) 

äu gibi gözyaşın idüp revÀne 
Gelüp yüz urdı ol serv-i revÀne 
[…] 
Didi ey òÀk-i pÀyuñ başuma tÀc 
Şeb-i Úadri ãaçuñuñ cÀna MièrÀc 
[…] 
Göñül ay yüzüñe şeydÀ olupdur 
áam-ı zülfüñle pür-sevdÀ olupdur 
 
Ne yirüme k’ura faããÀd neşter 
Aúar úan yirine sevdÀ muúarrer 
[… 
 
èAceb mi olsa èaşúuñ cÀn içinde 
Olur genc-i revÀn vìrÀn içinde 
 
ViãÀlüñ úadrini bilmez degül dil 
O nièmet şükrini úılmaz degül dil 
[…] 



 330 

Gel ey gül bülbülüñi zÀr úılma 
áarìbüñ göñlini ÀzÀr úılma 
[…] 
Kemend-i zülfüñüñ oldum esìri 
Ayaàa düşmişüñ ol dest-gìri  (KemÀl, YZ., s. 137) 

Vardı çün Yūsuf’a selÀm itdi 
Yūsuf aña ãad iótirÀm itdi 
 
Didi ey Yūsuf ey cefÀkÀrum 
Olmaduñ õerre deñlü àam-òˇÀrum 
 
Şöyle beñzer ki bilmedüñ óÀlüm 
İtmedüñ istimÀè-ı aúvÀlüm 
 
Olmadı derd-i dilden ÀgÀhuñ 
Ki olmadum õerrece naôargÀhuñ 
 
Niçe bir pür-cefÀlıú À ôÀlim 
Niçe bir bì-vefÀlıú À ôÀlim 
 
Õerre miúdÀrı şefúatüñ yoú mı 
Úaùre miúdÀrı raómetüñ yoú mı 
 
Ser-güõeştüm saña beyÀn itdüm 
Cümle derdüm saña èıyÀn itdüm 
 
èAşúuñ ile diyÀrı terk itdüm 
Yoluña cümle varı terk itdüm 
 
Umar idüm benümle yÀr olasın 
Ġam zamÀnında àam-güsÀr olasın 
 
Ey dirìàÀ ki seng imiş úalbüñ 
Óayf úalb-i peleng imiş úalbüñ (ĠubÀrì, YZ., s. 143) 

Yusuf Züleyha’nın bu yalvarışını görünce ağlamaya başlar ve kendisine 

gönül verenin rahatı olmayacağını ve kim tarafından sevildiyse dertten kederden 

kurtulamadığını söyler. Çünkü daha önce onu çok seven halasının iftirasına uğramış, 

babası onu çok sevdiği için de kardeşlerinin düşmanlığını kazanmıştır. 

Züleyha Yusuf’un bu söylediğine de aldırış etmez ve yalvarışını yine 

sürdürür: 

İşidüp bu cevÀbını anuñ 
Yaúdı şefúat dilin ZüleyòÀ’nuñ 
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Didi ey çeşm-i cÀna nÿr-ı çerÀà 
Mehden itdüm fürÿàuñ ile ferÀà 
 
Dimezem ben saña èazìz oldum 
Belki bir kemterìn kenìz oldum 
 
äanma bu kemterìn kemìne kenìz 
Ola şevúuñda saña şÿr-engìz 
 
Şÿr yoú sìnede meger èaşúuñ351 
Òayr ola şerr ise eger èaşúuñ 
 
Cismüñi ol ki yig sever cÀndan 
CÀnuña Àfet ire mi andan 
 
äÀdıú-ı èaşú olan úıyar serine 
Úıymaz Àfet deminde dil-berine 
 
Tìà-ı mihrüñle dil dü-nìm oldı 
Vaút-i vuãlat ne vaút-i bìm oldı 
 
Luùf idüp olsañ ey perì rÀmum 
RÀmum olurdı ãabr u ÀrÀmum (Óamdì, YZ., s. 125-126) 

Çü urduñ èÿd-ı cÀna germ-i Àteş 
Kerem úıl olma Àteş gibi ser-keş 
 
Egerçi Mıãr şehrinde èazìzem 
Saña kim çÀker ü kemter kenìzem 
 
Göñül gül yüzüñe olalı èÀşıú 
Olupdur ãubóveş mihrüñde ãÀdıú 
 
Anı kim dost ola cÀn u dilden 
RevÀ mı bilesin kendüñe düşmen 
[…] 
Tenüm içinde cÀnumsın sen ey dost 
Benüm cÀn u cihÀnumsın sen ey dost 
 
İder mi èÀúil olan cÀnın ÀzÀr 
Eliyle òırmenine kim úoya nÀr 
[…] 
Geçürdüm èömri bu sevdÀ içinde 
Niçe üze kişi deryÀ içinde 
 
 

                                                
351 Şÿr : Şÿrı M. ; meger: mekr-i M. 
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Eger irmezse senden bÀd-ı himmet 
Alur ten zevraúın gird-Àb-ı miónet 
[…] 
Elüm ùutmaz iseñ düşdüm ayaàa 
Lebüñ ãunmazsañ irdi cÀn ùudaàa 
 
Yigitsin alma úanum boynuña gel 
Úoluñ úıl òaste cÀn boynına heykel  (KemÀl, YZ., s. 138) 

Yusuf Züleyha’nın bu ısrarlarına dayanamayıp kendisinin ona yalnızca 

hizmet edebileceğini söyleyerek Züleyha’dan bir süre uzaklaşmak için bağbanlık 

görevi ister.352 

Sûlî Fakîh’de Yusuf’un istignası karşısında çaresiz kalan Züleyha onu gözü 

önünden uzaklaştırıp aşkını unutmak için Yusuf’u bekçilik yapmak üzere bağa 

gönderir. Yusuf’un orada otları temizlemesini ve bahçıvana kulluk etmesini ister. 

Böylece Züleyha Yusuf’tan iki yıl ayrı kalır. İki yıl sonra bahçeye Yusuf’un yanına 

gider. Yusuf’u görünce aşkının hiç eksilmemiş olduğunu anlar. Yusuf’u alıp sarayına 

geri getirir: 

Niçe kim yalvardı Yÿsuf’a özi 
Hìç işitmez Yÿsuf andan ol sözi 
 
Yÿsuf anda hìç yaúın varmazıdı 
Sözine anuñ úulaú urmazıdı353 
 
Gördi ZelòÀ yÀr olmaz kendüye354 
Fikir ider çÀre ide kendüye 355 
 
BÀri dir Yÿsuf’ı gözden ırayum 
Göñlümüzden anuñ èaşúın süreyüm 
[…] 
Yÿsuf’ı bir baòçeye viribidi 
Varàıl ol baòçeyi beklegil didi 
 
Otını ol baòçenüñ eridesin356 
BÀàbÀna úulluú idüp ùurasın 

                                                
352 Yusuf’un Züleyha’nın sarayından ayrılıp bağa gitmesi mesnevilerde farklı nedenler yüzündendir. 
Haliloğlu Ali’de Züleyha bu aşk yüzünden herkesin diline düştüğü için Yusuf’u bağa gönderir. Sûlî 
Fakîh’de Yusuf Züleyha’nın aşkına karşılık vermediği için onu cezalandırmak ve bu süre içinde 
Yusuf’un aşkından vazgeçmek için gönderir. Hamdî, Kemal Paşazade ve Yahya’da ise Yusuf 
Züleyha’nın yalvarışlarından bıkmıştır ve ondan uzaklaşmak için kendisi bu görevi ister. 
353 Sözine anuñ úulaú urmazıdı (nüsha): Anuñ sözin úulaàa úoymazıdı M. 
354 yÀr (nüsha): muùìè M. 
355 Fikir ider çÀre ide kendüye (nüsha): Bu kez fikr ider ki çÀre n’eyleye M. 
356 Otını ol baòçenüñ eridesin (nüsha):Ol baòçenüñ otını eridesin M. 
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áaraøı budur ki èaşúdan ãovıya 
Terk ide Yÿsuf’uñ èaşúını úoya 
[…] 
İki yıldan ãoñra gör ZelòÀ n’ider 
Yÿsuf’ı añaru baòçeye gider 
 
äoàımadı Yÿsuf èaşúından göñül357 
Vardı ZelòÀ’ya yine göñli melÿl 
 
Elin aldı Yÿsuf’uñ döndi yine 
SarÀyına geldi kendü evine  (äÿlì Faúìh, YZ., s. 193-194) 

Yahya’nın eserinde Züleyha ile Yusuf arasında naz ve niyaz faslı başlangıçta 

Züleyha’nın açıkça yalvarmalarıyla değil ima yoluyla başlar. Züleyha bir yolunu 

bulup ona aşkını ilan etmenin derdindedir. Bu amaçla bir gün sohbet ederken sözü 

vefasız bir sevgilinin cevr ü cefÀsına getirir. Bu öyle bir sevgilidir ki herkes ona 

âşıktır. Çünkü güzelliği herkesi kendine hayran bırakır. Sonunda Züleyha bu vefasız 

sevgiliye Yusuf’un nasihat etmesini söyler. Yusuf dil ucuyla kabul eder. Züleyha 

latife ederek hemen Yusuf’un kendi resmini Yusuf’a gösterir. Bu şekilde dolaylı 

olarak Yusuf’a olan aşkını ilan eden Züleyha onun vefasızlığından ve istignasından 

şikâyet etmiştir. Fakat Yusuf yine kızarak cevap verir ve bu sevdadan vazgeçmesini 

söyler: 

ZelìòÀ döndürüp sevú-ı kelÀmı 
KelÀma çekdi sulùÀn-ı be-nÀmı 
 
Birinden eyledi vÀfir şikÀyet 
Didi ey server-i mülk-i melÀóat 
 
Bu şehr içinde bir òurşìd-ruòsÀr 
Yirin òalú-ı cihÀnuñ eyledi nÀr 
 
Vücÿdı sÀúì-i bezm-i belÀdur 
BelÀ-yı èaşúı görinmez úaøÀdur 
 
TemÀşÀ-yı cemÀlinüñ ucından 
Úalur her kişi işinden gücinden 
 
İder esrÀr-ı èaşúı òalúı óayrÀn 
Virür bedr-i tamÀmı èaúla noúãÀn 
 
 

                                                
357 Yÿsuf (nüsha); Yÿsuf’uñ M. 
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Olur her kişi anuñ mübtelÀsı 
Girür her òÀneye mihri øiyÀsı 
[…] 
Ne cevrinden ferÀàat eyler ol yÀr 
Ne bìmÀrına eyler şimdi tìmÀr 
 
Yıúar her laóôa úalb-i mübtelÀyı 
Yaúar her òÀnmÀnı her sarÀyı 
[…] 
ÒaùÀsın añlamaz ol çeşmi fettÀn 
Yazuúlar kim ider nÀ-óaú yire úan 
[…] 
Naãìóat itseler artar èinÀdı 
ZiyÀde bì-vefÀya çıúdı adı 
 
Kec eyler illere úaşı kemÀnı358 
Daòi görmiş degül sulùÀnum anı 
 
Olursa óaøretüñden bir icÀzet 
Getürsünler aña eyleñ naãìóat 
 
Dil ucıyla icÀzet virdi dildÀr 
Velì göñline geldi niçe efkÀr 
 
ZelìòÀ eyledi bir òÿb tedbìr 
CemÀl-i Yÿsuf’ı itmişdi taãvìr 
 
Derÿn-ı dilden itdi nÀle vü Àh 
Çıúardı ãundı ol taãvìri nÀ-gÀh 
 
Ôuhÿra geldi ol rÀz-ı nühufte 
Uyandı nÀ-gehÀn Àşÿb-ı òufte 
 
Tebessüm eyledi ol verd-i òandÀn 
ZelìòÀ’ya didi òışm ile ol Àn 
[…] 
ZamÀnı gelmedin olsa güşÀde 
Virür gül òırmen-i èömrini bÀda 
[…] 
 
Saña bu nefs-i emmÀre olur mÀr 
Seni mesmÿm ider zinhÀr zinhÀr 
 
HevÀya tÀbiè olur dÿd-ı memdÿd 
İder yüzi úarası anı merdÿd 
 

                                                
358 kec: güc M. 
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CihÀnı ùutmadın nÀr-ı melÀmet 
Söyündür itme daèvÀ-yı maóabbet 
 
Dile düşse anuñ kim laèl-i nÀbı 
Depilür yire èırøı ÀftÀbı 
 
ZelìòÀ’nuñ sözi düşdi kesÀda 
èİtÀbı Yÿsuf’uñ oldı ziyÀde  (YaóyÀ, YZ., s. 103-104) 

Bu konuşmaların ardından şair ikisinin durumunu şöyle özetler: 

Birisi èÀlem-i vaódetde óayrÀn 
Birisi mübtelÀsından gürìzÀn 
 
Bunuñ maúãÿdını eyler o merdÿd 
Anuñ merdÿdını eyler bu maúãÿd 
 
O èulviyyÀtdan söyler maèÀnì 
Bu süfliyyÀtdan eyler beyÀnı 
 
Anuñ maènÀ-yı daèvÀsı felekden 
Bunuñ feóvÀ-yı sevdÀsı semekden 
 
O söyler ser-güõeşt-i enbiyÀyı 
Bu söyler mÀ-cerÀ-yı eşúıyÀyı 
 
ZiyÀde òÿb olur yÀruñ èinÀdı 
Olınca èÀşıú ile ittióÀdı 
 
Bu fürúat bir viãÀl-i maènevìdür 
Bunı ol bildi kim èaúlı úavìdür 
 
Ùuyurur èaşú-ı yÀrı èÀşıú-ı òÀm 
ŞuèÀè-ı mihre óÀyil olımaz cÀm 
 
Bu óÀl üstine geçdi niçe demler 
Biri birine virürdi elemler  (YaóyÀ, YZ., s. 104) 

Bir türlü Yusuf’a aşkını kabul ettiremeyen Züleyha yalvarışlarını sürdürürken 

bir gün Yusuf’la sohbet edebilmek için Suhuf-ı İbrahim (Hz. İbrahim’e Allah’tan 

gelen on emir)’i öğretmesi bahanesiyle Yusuf’un yanına gider. Bu sırada Yusuf’un 

her söylediğini duymuyormuş gibi davranup tekrar etmesini ister ve onun sözleriyle 

mutlu olur. Onun güzelliğini hayranlıkla izleyip ahlar çeker. Yusuf Züleyha’nın bu 

öğrenme isteğinden memnun kalmış ve onu o gün imana davet etmiştir. Züleyha bu 

daveti fırsat bilip ondan başka kimseye âşık olamayacağını söyleyerek yalvarışlarını 
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sürdürmüştür. Yusuf bunun üzerine Züleyha’dan uzak durması zaruretini hissetmiş 

ve bağbanlık görevi istemiştir: 

Bülend ÀvÀz ile ol bülbül-i dil 
Oúurdı ãuóf-ı İbrÀhìm’i her Àn 
[…] 
Yaúardı èÀlemi sÿz u güdÀzı 
ZelìòÀ Yÿsuf’a ãordı bu rÀzı 
 
Didi bildür baña ey bedr-i kÀmil 
Ne dildür bu úırÀéat itdügüñ dil 
[…] 
Baña luùf eyle ögret bu zebÀnı 
ZiyÀde sevdi cÀnum göñlüm anı 
 
Teraúúì itmek içün ittióÀdı 
TemennÀ itdi andan bu murÀdı 
[…] 
Bu dilden aña taèlìm itdi dildÀr 
HezÀr aòbÀr-ı esrÀr oldı iôhÀr 
 
İkide birde eylerdi òiùÀbı 
äafÀ virürdi tekrÀr-ı cevÀbı 
[…] 
Meh-i KenèÀn’ı söyletmege tekrÀr 
İşitmezlenmek olmışdı aña kÀr 
 
Mükerrer sözi laèli şekkerinden 
Úoparurdı dil ü cÀnı yirinden 
 
EdÀ-yı òÿb ile luùf-ı kelÀmın 
KemÀl-i iltiyÀm ile selÀmın 
 
äafÀ-yı òÀùır ile ãoóbetini 
èİnÀdı óÀletinüñ leõõetini 
 
Yaraşduàını ruòsÀrı gülinüñ 
Yüzine düşdügini sünbülinüñ 
 
Ruò-ı rengìn ile çeşm-i siyÀhın 
EóibbÀsına nÀz ile nigÀhın 
 
Ùonanup òançerin ùaúınduàını 
Úıyıú şÀhìn gibi baúınduàını 
 
HilÀl ebrÿlarınuñ óÀletini 
CemÀli mÀhınuñ mahiyyetini 
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Taãavvur eyleyüp óayrÀn olurdı 
Yaúasın çÀk idüp nÀlÀn olurdı 
 
Olurdı iki sözinüñ biri Àh 
İderdi rÀz-ı pinhÀnından ÀgÀh 
 
ZelìòÀ’nuñ ãalÀóı àÀlib oldı 
Ki taóãìl-i kemÀle ùÀlib oldı 
 
O mÀha òaylì raàbet itdi Yÿsuf 
O gün ìmÀna daèvet itdi Yÿsuf 
 
Didi AllÀh’ı bir bil ey ZelìòÀ 
Ki yoúdur varlıàında şübhe aãlÀ 
[…] 
ZelìòÀ diñledi Yÿsuf sözini 
Uyardı uyòudan cÀn gözini 
 
Didi AllÀh ile yoú ÀşnÀlıú 
Göñül olmaz senüñ àayruña èÀşıú 
 
Ùapuñdan àayrı yoúdur baña maúãÿd 
Senüñ olsun o maèbÿd u mescÿd 
 
ŞarÀb-ı èaşú ile bì-hÿş u mestem 
CemÀlüñ göreli ãÿret-perestem 
 
Aña úaldı ki úoyam ortaya baş 
äanam kim idügini eyleyem fÀş 
 
ZelìòÀ geçdi gitdi kendüzinden 
Cünÿnı fehm olındı her sözinden (YaóyÀ, YZ., s. 114-115) 

Züleyha Yusuf’u satın aldıktan sonra sürekli zamanını onunla birlikte geçirir. 

Yedi yıl boyunca sürekli vuslat arzusunu dile getirir. Ancak Yusuf ona karşılık 

vermez: 

Ol ZüleyòÀ cÀna ister ãarmaàa 
Yÿsuf’ından vuãlatı kÀm almaàa 
 
Meclis-i èaşúında giryÀn oldı ol 
TÀbe-i èaşú içre büryÀn oldı ol 
 
Cilveler úılurdı Yÿsuf’dan yaña 
İltifÀtı eylemez Yÿsuf aña 
 
Yedi yıl yanında úaldı çıúmadı 
Ol ZüleyòÀ òÀtÿna kem baúmadı (Aómedì, YZ. I, s. 57) 
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Vuslata dair yalvarışlarına hep istigna ile karşılık veren Yusuf karşısında 

çaresiz kalan Züleyha bir gün dayesinden yardım ister. Dayesi Züleyha’nın çok güzel 

bir kadın olduğunu, bu güzelliğiyle Yusuf’u baştan çıkararak vuslata razı 

edebileceğini söyler. Züleyha, bunca zamandır güzelliğine Yusuf’un itibar 

etmediğini söyleyince daye hemen bir hile düşünür. Züleyha’nın iç içe yedi haneden 

oluşan görkemli bir saray yaptırmasını ve Yusuf’u oraya davet edip baştan 

çıkarmasını söyler. Yedi haneli saray yapılır; Yusuf’un her baktığı yerde bu resimleri 

görüp aşka gelmesi için her hanenin tüm duvarları Yusuf’la Züleyha’nın sarmaş 

dolaş resimleriyle süslenir. Her şey tamamlandıktan sonra Züleyha bir gelin gibi 

süslenerek Yusuf’u gizlice oraya davet eder. Yusuf gelince kapıları kilitler. Her 

zamanki gibi aşkını ve vuslat arzusunu dile getirerek yalvarmaya başlar. Yedi 

hanenin her birinde ayrı ayrı Züleyha niyaz Yusuf naz eder. Yusuf ile Züleyha 

arasında yaşanan bu gizli ikişki değerlendirilen bütün mesnevilerde yer 

almaktadır.359Burada yalnızca Hamdî’nin eserinden alınan örneklere yer verilmiştir: 

Züleyha Yusuf’u karşısında görünce eline yapışıp birinci haneden içeri girer 

ve yalvarışlarına başlar: 

Çün ZüleyòÀ irişdi ol aya 
NÀ-geh od düşdi ãanasın nÀya 
 
Yapışup destine didi ey dost 
Saña cÀn vireler nedür ten ü post 
 
Ey yüzi ÀftÀb-ı tÀbende 
Úanda olur senüñ gibi bende 
 
äoóbetüñ baña nÀz u nièmetdür 
Eyle nièmet ki bì-nihÀyetdür 
 
Gel bu gün tÀ ki Óaú-şinÀsuñ olam 
Bülbül-i naàme-i sipÀsuñ olam 
[...] 
YÀrini luèb ile iletdi o cÀn 
Ol yedi òÀne evveline revÀn 
 
Der-i zerrìnden itdi çün güõeri 
Áhenìn úufl ile bekitdi deri 

                                                
359 bk. èAlì, KY., s. 317-335; Óamza, YZ., s. 236-241; Òalìloğlu èAlì, YZ., s. 200-203; ëarìr, KY., s. 
184-189; äÿlì Faúìh, YZ., s. 205-221; Naóìfì, YZ., s. 880-883; KemÀl, YZ., s. 163-179; YaóyÀ, YZ., s. 
126-134; Şerìfì, YZ., s. 20-22; ĠubÀrì, YZ., s. 158-164; Aómedì, YZ. I, s. 63-66. 
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[...] 
Úapuyı baàlayup zebÀn açdı 
Ne zebÀn ãan zebÀna od ãaçdı 
 
Didi evvel ki ey dil-ÀrÀmum 
RÀmum olmaz ùapuñsuz ÀrÀmum 
 
Düşde ãayd olalu òayÀlüñe ben 
ÁşinÀ olmışam cemÀlüñe ben 
 
Ùıfl olaldan saña ùufeylìyem 
Saña Mecnÿn cihÀna Leylì’yem 
 
Dilümi ùutdı zülf-i dil-gìrüñ 
Beni dìvÀne itdi zencìrüñ 
 
Şeker-i vaãl içün bu bì-çÀre 
Mıãr’a düşdüm àarìb ü ÀvÀre 
 
Ol şeker leõõetinde kÀse-i dehr 
Günde biñ kerre virdi cÀnuma zehr 
 
Şimdi kim vaãluñ ile şÀdam ben 
Ne içün böyle nÀ-murÀdam ben 
 
Teng-dil olma aç şeker tengin 
SÀde-dillere vir ãafÀ rengin  (Óamdì, YZ., s. 135-136) 

Yusuf Züleyha’nın bu sözleri üzerine ona bu gizli aşkta eşlik edemeyeceğini 

söyler. Fakat Züleyha onun bu cevabına aldırış etmeyip hemen ikinci haneye götürür. 

Yine kapıyı kilitler ve aynı şekilde yalvarışlarını sürdürür. Burada da Yusuf için 

yaptıklarından ve karşılık bulamadığından yakınır: 

K’ey hevÀsına düşene Àteş 
PÀyına ser virenlere ser-keş 
 
Gencler virmişem behÀñ içün 
Rencler çekmişem belÀñ içün 
 
TÀ ki şevúuñda sevú idem dem-i zevú 
Bend-i fermÀnum ola boynuña ùavú 
 
Serv gibi ne Àn ki baş çekesin 
CÀnuma cevr toòmını ekesin 
 
Anuñ içün boşaldı gencìnem 
Sìm sìneñle tÀ ùola sìnem 
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Sen beni şÀd itmedüñ bir dem 
Sìneme ùoldı sìm yirine sem360  (Óamdì, YZ., s. 136) 

Bunun üzerine Yusuf Züleyha’nın bu yaptıklarının günah olduğunu, onun her 

emrine boyun eğeceğini ancak Allah tarafından kabul görmeyen böyle bir davranışı 

Züleyha’nın kölesi olarak emir de olsa yerine getiremeyeceğini söyler. 

Yusuf’un her defasında onun isteklerine karşılık vermemesine kulak tıkayan 

Züleyha ikinci haneden üçüncü haneye derken Yusuf’u yedinci heneye kadar 

götürür: 

Sözi bu evde itdiler kÿtÀh 
ÒÀne-i åÀliå oldı menzilgÀh 
 
İtdi bunca füsÿn u efsÀne 
Gezdirüp yÀri òÀne-der-òÀne 
 
Úuflın urduúca her derüñ ol cÀn 
Açdı bir dürlü úufl-ı rÀz-ı nihÀn 
 
Eyledi her ùarafda yüz destÀn 
Buldı àamdan her evde biñ zindÀn 
 
İrmedi çün viãÀl-i cÀnÀne 
Heft-dÿzaò görindi şeş òÀne 
 
Altı evden geçüp o mihr-i cemÀl 
Umdı bula yidinci evde viãÀl  (Óamdì, YZ., s. 136) 

Yedinci hanede vuslatın gerçekleşeceğine inanır. Ağlayıp inleyerek yine 

yalvarmaya devam eder: 

Ki ZüleyòÀ  çü şevú-ı vuãlat ile 
Girdi yidinci dÀra nevbet ile 
 
Òusrev-i óüsne úarşu çün FerhÀd 
CÀn-ı şìrìnden eyledi feryÀd 
[…] 
 
Ki ZüleyòÀ belÀ ile ser-mest 
Şevú ile urdı dost destine dest 
 
Anı yüz nÀle vü nefìr ile 
Bunca güftÀr-ı dil-peõìr ile 
 

                                                
360 sem(m) (nüsha): àam M. 
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İledüp pÀye-i serìrine ol 
Geçdi oturdı kendü yirine ol 
 
Derd-i dilden òiùÀb idüp yÀre 
Didi ey dil-i àamuñla ãad-pÀre 
 
èAyn-ı èadl ile óÀlüme naôar it 
MÀh-peyker cemÀlüme naôar it 
 
Beni ùap yaú belÀ-yı fürúat ile  
Teşneyem úandur Àb-ı vuãlat ile (Óamdì, YZ., s. 137) 

Yusuf bu sırada her yerde Züleyha ile ikisinin sarmaş dolaş resimlerini 

görünce utanır. Fakat gönlü bir an Züleyha’ya meyleder o an hemen Allah Yusuf’a 

kadınların hilekâr olduğunu, Züleyha’nın hilesine kanmamasını söyler. Züleyha hâlâ 

yalvarmaktadır. Hatta onu açıkça cinsel birleşmeye davet eder: 

Dil-i sevdÀ-zedemde dÀàuñ içün 
áam-ı dilden dem-i ferÀàuñ içün 
 
Ki murÀdın müyesser it dilümüñ 
èUúdesini gider bu müşkilümüñ 
 
Merhem ol sìne dÀàına bir dem 
Ki irem vaãl bÀàına bir dem 
 
Úaóù-ı hecrüñ giderdi ùÀúatümi 
Úuvvet-i vaãluñdan eyle úuvvetümi 
 
Sende òurmÀ vü bende şìr ey naòl 
Şìre şìrìndür itse òurmÀ daòl 
 
Şìr ü òurmÀyı úÿt-ı cÀn idelüm 
Úaóù-ı àamdan dile emÀn idelüm (Óamdì, YZ., s.138) 

Yusuf yine Allah için doğruluktan uzaklaşmayacağını, bu gün kendisinden el 

çekmesini ve sabredip beklemesini söylese de Züleyha sabredecek gücünün 

kalmadığını söyler ve vuslata neyin engel olduğunu sorar: 

Çün ZüleyòÀ bu vaèdi eyledi gÿş 
Úaèr-ı dilden bu resme eyledi cÿş 
 
Ki döyer mi bu teşne-i pür-tÀb 
Yarına úatlana bu gün bulup Àb 
 
Şevúden geldi cÀn kenÀr-ı lebe 
äabr úalmadı intiôÀr-ı şebe 
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İtme teéòìr-i òayr cÀnuñ içün 
Beni ùap yaú belÀya anuñ içün 
 
Bilmezem mÀnièüñ nedür bu işe 
èUúdem artar düşürdügümce dişe (Óamdì, YZ., s. 139) 

Züleyha’nın bu sorusu üzerine Yusuf iki engelinin olduğunu söyler. 

Bunlardan biri Allah’ın hışmı diğeri Aziz’in kahrıdır. Çünkü zina günahtır bu 

nedenle Allah’tan korkar; kendisi Aziz’in satın aldığı bir kuldur, onun ekmeğini 

yemektedir, ekmeğini yediği kişiye ihanet etmek istemez. Aksi hâlde Aziz’in 

kendisini öldüreceğinden korkar. Züleyha bunlardan korkmamasını, Aziz’i hemen 

zehirli bir içkiyle öldürebileceğini, Allah’ın bu günahı affetmesi için hazinesini feda 

edebileceğini söyler: 

Didi ey dost úaçma sen benden 
Òavfe düşme üşenme düşmenden 
 
İçürem aña mekr ile bir nÿş 
Óaşre dek yata sekr ile bì-hÿş 
 
Sen dir idüñ kerìm İlÀhum var 
Ehl-i cürme raóìm İlÀhum var 
 
Bu sarÀy içre bir defìnem var 
Anda yüz pür-güher òazìnem var 
 
İdeyin anı hep fidÀ-yı günÀh 
èÖõr-òˇÀh ola òışm iderse İlÀh (Óamdì, YZ., s. 139) 

Bunun üzerine Yusuf, Aziz’e asla ihanet etmeyeceğini ve Allah’ın kullarını 

affetmek için rüşvete ihtiyacı olmadığını söyler. Züleyha hâlâ yalvarmaya devam 

eder. Sonunda Yusuf’un bunca yalvarışına rağmen boyun eğmediğini görünce 

Züleyha’nın yalvarışları öfke ve tehdide dönüşür. Eğer Yusuf hâlâ onu reddetmeye 

devam ederse kendini öldüreceğini söyler: 

Çün ZüleyòÀ bu resme itdi niyÀz 
Oldı Yÿsuf yine taèallül-sÀz 
 
Oldı èÀşıú niyÀzı òışm-Àmiz 
Kendü cÀnına çekdi òançer-i tìz 
 
Didi ey èİbrì-yi èibÀret-gÿy 
Muàul-ı bì-emÀn u àÀret-cÿy 
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Redd elin urma urıcaú yüzümi 
Öldürürem elüñde kendüzümi 
 
Raóm idüp gel úoluñı boynuma aã 
Zaòmden tÀ ki boynum ola òalÀã 
 
Yüzüme gülmez iseñ ey òÀnum 
Boynuñ aàına laèl-gÿn úanum 
 
Nuúlum olmayıcaú o mey-gÿn leb 
Òoş ola nÿşum olsa nìş-i àaøab 
 
İrmedi çünki àoncaña dehenüm 
Yiridür varlıàum yoú olsa benüm 
 
Úomazam tende úıl úadar cÀnı 
Úucmadum çün miyÀn-ı cÀnÀnı 
 
Küşte bulsa beni úatında èAzìz 
Úatlüñe úaãd ide çün Àteş-i tìz 
 
Òışm ile çünki úaãd ide o saña 
Aããı itmez bu nÀz u istiànÀ 
 
Didi vü úaãd itdi cÀn u tene 
Ki ura berg-i bìdi yÀsemene  (Óamdì, YZ., s. 139-140) 

Yusuf tam bu sırada hemen sıçrayıp eline yapışır ve intiharı engeller. 

Züleyha’ya bir süre sabretmesini ve onu bir gün muradına ulaştıracağını söyler. 

Züleyha Yusuf’un bu sözlerinden cesaret bulup vuslata razı olduğunu sanır ve 

sevişmeye hazırlanır. Fakat Yusuf onun bu beklentisine yine karşılık vermez. Çünkü 

Yusuf bir peygamberdir ve haramdan kaçınması zorunludur: 

Baúdı èÀşıú çü dostuñ sözine 
MihrbÀn gördi anı kendüzine 
 
äandı kendüyi bÀ-murÀd eyler 
Dil-i àam-dìdesini şÀd eyler 
 
Nìşi ùaró itdi èazm-i nÿş itdi 
Şevú deryÀsıyıla cÿş itdi 
 
Lebi nÿşında óÀøır itdi şeker 
SÀèidi ùavú itdi sÀúı kemer 
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Tìrine cÀnını hedef itdi 
Güherine tenin ãadef itdi (Óamdì, YZ., s. 140) 

Züleyha’yı bu hâlde gören Yusuf iç donunun iki düğümünden birini çözerken 

Allah Yusuf’un günah işlemesine engel olur. Yusuf’un gözü o sırada orada asılı 

duran perdeye ilişir. Züleyha’ya perde arkasında ne olduğunu sorar. Züleyha, işlediği 

günahı görmemeleri için putlarını oraya sakladığını söyler: 

Perde ardında itdüm aña maúarr 
TÀ bu dem itmeye bu óÀle naôar 
 
VÀúıf olmaya tÀ günÀhuma ol 
Baúmaya bu ruò-ı siyÀhuma ol (Óamdì, YZ., s. 140-141) 

Züleyha’nın kendi İlahına karşı böyle bir tutum sergileyişi Yusuf’u etkiler. 

Züleyha taştan ibaret putlarından utanırken kendisinin Allah’tan utanmayışına 

hayıflanır ve hemen oradan kaçmaya çalışır. Züleyha onun kaçmakta olduğunu 

görünce arkasından yetişir ve gömleğinden tutar, gömlek yırtılır. Gömleğin yırtılan 

parçası Züleyha’nın elinde kalır. Bu fırsatı da kaçırdığını gören Züleyha gözü yaşlı 

ve üzgün bir şekilde orada kalakalır: 

Çün ZüleyòÀ bu óÀli gördi revÀn 
İrdi Àòir úapuda aña hemÀn 
 
Ùutdı pìrÀhenini çün gül-i pÀk 
Ard etegini anuñ eyledi çÀk 
 
Çıúdı çün cÀn gibi o tÀze beden 
Úaldı destinde pÀre-i dÀmen 
 
ÇÀk olındı diyü o dÀmen-i pÀk 
Áh idüp eyledi yaúasını çÀk 
 
TÀze itdükce sìne yÀresini361 
YÀresi üzre úordı pÀresini362 
[...] 
Aàlar idi firÀú-ı Yÿsuf ile 
Fevt olan furãata teéessüf ile  (Óamdì, YZ., s. 141-142) 

Yedi haneli köşkteki gizli buluşmanın sonunda Yusuf Züleyha’nın kendisini 

zinaya zorladığını anlayınca oradan kaçmaya çalışırken kapıda Aziz’le karşılaşır. 
                                                
361 yÀresini: yarasını M. 
362 yÀresi: yarası M. 
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Yusuf’un şaşkın hâlinin sebebini soran Aziz’e, Yusuf sırrını ifşa etmeyip uygun bir 

cevap verip geçiştirir. Aziz Yusuf’un elinden tutar ve Züleyha’nın odasına girerler. 

Yusuf’un her şeyi Aziz’e anlattığını sanan Züleyha telaşlanarak Yusuf’la aralarında 

geçen macerayı yalan ve iftira dolu sözlerle Aziz’e anlatır. Yusuf’un gizlice odasına 

gelerek namusuna göz diktiğini, bu yüzden cezalandırılması gerektiğini söyler. 

Vuslat için defalarca Yusuf’a yalvarıp yakaran Züleyha zora düşünce sevdiğine 

böyle bir iftira ile zulm etmekten kaçınmamıştır. Onun bu şekilde davranmasında 

hem kocasına yakalanmaktan duyduğu korku, hem de Yusuf’u bir türlü vuslata razı 

edemeyişi etkili olmuştur. Böylece hem kocasına karşı masum görünmek hem de 

Yusuf’u ceza ile isteklerine boyun eğdirmek istemiştir: 

Gördi bÀ-hem çü bunları o nigÀr 
Eyledi ãandı sırrını iôhÀr 
 
Refè idüp töhmet ile ÀvÀzı 
Bì-niúÀb itdi ãÿret-i rÀzı 
 
Ki mürüvvetsüzüñ sezÀsı nedür 
ÒÀneñe òÀéinüñ cezÀsı nedür 
 
Sen bu èİbrì àulÀmı ey server 
Püser idindüñ oldı ehlüñe ser 
 
Ben bu gün sarÀy-ı òalvetde 
ÒˇÀb iderken óuøÿr-ı àafletde 
 
Gelmiş uàrı gibi óuøÿruma ol 
Semenüm òırmenine bulmaàa yol 
 
BÀàbÀnı uyur bulan uàrı 
Mìve almaúda ola mı ùoàrı 
 
Dilemiş ide bulıcaú furãat 
Güli tÀrÀc u sünbüli àÀret 
 
El uzatmış dilemiş ol bed-òˇÀh 
Vaãlumuñ gencin açmaàa nÀ-gÀh 
 
Çünki oldum o demde ben bìdÀr 
Úalmadı feri benden itdi firÀr 
 
İncinüp òÀùırum cefÀsından 
Ùurdum irdüm revÀn úafÀsından 
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DÀma düşürdüm anı dÀmenden 
Úaçdı dÀmÀnı çÀk olup benden 
 
Kec gelürse bu úavl-i pÀk saña 
RÀst söyler bu dehÀn-ı çÀk saña 
 
Aña zindÀn gerek yÀ êarb-ı elìm 
Ki ola àayre èibreti taèlìm  (Óamdì, YZ., s. 142) 

Züleyha’nın bu iftirası üzerine Aziz Yusuf’a öfkelenir ve vefasızlığını 

kınayan sözler söyler. Yusuf Aziz’in hışmı karşısında Züleyha’nın kendisini 

zorladığını, bu yüzden kaçmakta olduğunu söyler. Bunu duyan Züleyha yeminler 

ederek ağlamaya başlar ve Yusuf’un kendisine iftira ettiğini söyler: 

Çün ZüleyòÀ bu úavli eyledi gÿş 
Kiõbi deryÀsı ile eyledi cÿş 
 
Çoú yemìn eyledi àılÀô u şidÀd 
PÀk nÀmın ÒudÀ’nuñ eyledi yÀd 
 
äoñra èand içdi şÀh devletine 
Şeh úatında èAzìz èizzetine 
 
Bì-güvÀh úavl-i daèvìdÀr 
Aña sevgend olur güvÀh ey yÀr 
 
Ádemüñ daèvìsi çün ola yalan 
Çoú yemìn eylemekdür aña nişÀn 
 
èAnd içüp göz yaşın itdi revÀn 
Ki baña Yÿsuf eyledi bühtÀn 
[...] 
Gördi bu girye vü yemìni èAzìz 
Terk idüp ãabrı oldı Àteş-i tìz 
 
áaøab itdi buyurdı cellÀda 
Óadd-i bì-óadd ura ol ÀzÀda 
 
TÀ ki bì-berg idince devóasını 
Úan ile naúş idince levóasını 
 
äoñra zindÀna óabs ide anı 
ÔÀhir olınca rÀz-ı pinhÀnı  (Óamdì, YZ., s. 143-144) 

Fakat Aziz bu kızgınlıkla Yusuf’u zindana göndereceği sırada Züleyha ile 

Yusuf arasında geçen maceraya tanık olan bir kadının üç aylık çocuğu dile gelir ve 
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Aziz’e Yusuf’un eteğindeki yırtığa bakmasını, yırtık arkada ise Yusuf’un suçsuz 

olduğunu, önde ise suçlunun Züleyha olduğunu söyler. Aziz, eteğin arkadan yırtılmış 

olduğunu görünce Yusuf’un suçsuzluğunu anlar ve onu affeder.  

Züleyha’nın kocasına yakalandıklarını zannederek Yusuf’a iftirada bulunması 

ve daha sonra gerçeğin anlaşılması ile ilgili bölüm bütün mesnevilerde yer 

almaktadır.363 

Aradan zaman geçer ve Mısırlı kadınlar Züleyha’nın Yusuf’a âşık olduğunu 

öğrenince onu ayıplarcasına dedikodu yaparlar. Bunu duyan Züleyha çok üzülür. 

Haklılığını onlara Yusuf’u göstererek ispatlar. Sonunda kadınlardan Yusuf’u bu aşka 

razı olması için aracılık etmeleri konusunda yardım ister. Kadınlar Yusuf’a ne kadar 

dil döktülerse de ikna edemezler. Dönüp Züleyha’ya Yusuf’u şikayet ederler ve 

zindana hapsetmesini söylerler. Züleyha bu kez vasla ermek için Yusuf’u zindana 

hapsetmekten medet umar. Kocası Aziz’e gidip ağlayarak Yusuf’a âşık olduğu 

yolundaki dedikodular yüzünden herkesin diline düştüğünü, bu acıdan kurtulmak için 

Yusuf’un şehirde dolaştırılarak efendisine hıyanet ettiğinin herkese duyurulmasını ve 

zindana atılmasını ister. Züleyha’ya inanan Aziz bu konuda bütün yetkiyi Züleyha’ya 

verir. 

Züleyha Yusuf’a gidip önce vuslat isteğine boyun eğmesi için yalvarır. Eğer 

kabul etmezse zindana hapsettireceğini söyleyerek tehdit eder. Böylece niyazın 

yerini tehdit almaya başlamıştır: 

Yÿsuf’a didi ey dil-ÀrÀmum 
Úalmadı şevúa ãabr u ÀrÀmum 
 
RÀm ol emrüme ser-keş olma daòı 
CÀnumı yaúma Àteş olma daòı 
 
Ger virürseñ bu òaste-dile murÀd 
Evc-i rifèatde eyleyem seni şÀd 
 
Ver ne yutmaà içün seni el-Àn 
Aàzın açup ùurur der-i zindÀn 
 
YÀ ãafÀ sür benümle rindÀne 
YÀ düşersin cefÀ-yı zindÀna 

                                                
363 bk. èAlì, KY., s. 335-338; Óamza, YZ., s. 240-242; Òalìloğlu èAlì, YZ., s.  203-205; äÿlì Faúìh, 
YZ., s. 221-227; Naóìfì, YZ., s. 883-885; ëarìr, KY., s. 189-192; KemÀl, YZ., s.179-185; YaóyÀ, YZ., 
s. 135-137, Şerìfì, YZ., s. 22; ĠubÀrì, YZ., s.  164-169; Aómedì, YZ.I, s. 66-72. 
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Yire urdı èAzìz èizzetüñi 
Baña ıãmarladı siyÀsetüñi  (Óamdì, YZ., s. 151-152) 

Didi ey serv-i naòl ü nÀz-perver 
Úo nÀzüklügi bize bÀr u ber vir 
 
Bugünden girü egmezseñ baña baş 
Yirüñ od eylerem ey serv-i ser-keş 
 
Tenüñde cÀn gibi óükmüm revÀndur 
Sözüm ùutmaz iseñ saña ziyÀndur 
 
èAzìz’üñ èizzeti pÀyende olsun 
Hemìşe gün gibi tÀbende olsun 
 
Benüm virdi elüme iòtiyÀrı 
Úodı avcum içinde sen nigÀrı 
 
Ki ger úanuñı óınnÀveş yoàuram 
Gerekse òˇÀn-ı luùf ile ùoyuram 
 
Gel imdi ayruú itme tünd-rÿlıú 
Eyü olmaz bilürsin tünd-òÿlıú 
 
Eyü èÀdet degül terk it cefÀyı 
Göñül bir it benümle sür ãafÀyı 
 
RıøÀyıla baña olmaz iseñ rÀm 
Seni rÀm eylerem ben kÀm u nÀ-kÀm 
 
Yig ola çekmedin zindÀn cefÀsın 
Süresin gülşen-i vaãlum ãafÀsın  (KemÀl, YZ., s. 630-631) 

CefÀlar itme terk eyle èinÀdı 
MelÀmet Àteşinüñ olma bÀdı 
 
GirìbÀnuñdadur dest-i felÀket 
ÚafÀda muntaôır tìà-ı siyÀset 
 
Seni yutmaà içün mÀnend-i åuèbÀn 
Ùurur aàzını açup àÀr-ı zindÀn 
[…] 
Dem olur eylük ile olmayan kÀr 
Olur ôulm u taèaddì ile iôhÀr 
[…] 
Teraóóum eyle ben şÿrìde-óÀle 
Ne sen zindÀna gir ne ben vebÀle 
[…] 
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Ya bu miskìnüñe luùfuñ niåÀr it 
Ya úayd u bend-i óabsi iòtiyÀr it  (YaóyÀ, YZ., s. 141) 

Züleyha’nın tehditle karışık bu yalvarışı ve Haliloğlu Ali ve Sûlî Fakîh, 

Nahîfî ve Gubârî’de de yer alır.364 

Yusuf kızarak cevap verince Züleyha’nın hışmı büsbütün artar ve binbir 

eziyetle Yusuf’u zindana hapsettirir: 

Tìz idüp Yÿsuf aña nìş-i èitÀb 
Bildügüñ gibi virdi acı cevÀb 
[...] 
Çün ZüleyòÀ cevÀbın eyledi gÿş 
Úahr deryÀsıyile eyledi cÿş 
 
Bir ki òÀdimlere buyurdı revÀn 
Sìmìni zerden itdiler èuryÀn 
 
Efserini serinden aldurdı 
Egnine eski òırúa ãaldurdı 
 
Ùaúdılar refè idüp dü şeb-gìri 
Boynı aàına úara zencìri 
 
Bindürüp bir òar üzre èÌsìvÀr 
Mıãr’ı gezdürdiler yemìn ü yesÀr 
 
Bir münÀdì yanınca itdi nidÀ 
Ki budur bende òÀéin olsa cezÀ 
[…] 
Bu belÀ-yı şÀh-ı òÿbÀna 
İtdiler tÀ varınca zindÀna 
 
äaldılar óabse úahr ile anı 
Zinde-dil itdi luùfı zindÀnı  (Óamdì, YZ., s. 152) 

CevÀbında ZelìòÀ òışma geldi 
Úatı nevmìd olup cÀnı buñaldı 
 
áaøabdan tìz olup ol fitne-engìz 
İşÀret eyledi òÀdimlere tìz 
 
K’ideler cÀn gibi cismini èuryÀn 
Úılalar àoncaveş yirini zindÀn (KemÀl, YZ., s. 208-209) 

                                                
364 Òalìloàlu èAlì, YZ., s. 208; äÿlì Faúìh, YZ., s. 235-236; Naóìfì, YZ., s. 888; ĠubÀrì, YZ., s. 176-
177. 
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Yusuf’un zindana hapsedilişine burada örnek gösterilen Hamdî ve Kemal 

Paşazade’nin mesnevileriyle birlikte bütün mesnevilerde yer verilmiştir.365 

Züleyha’nın Yusuf’u zindana hapsettirmekteki amacı, onu böyle bir cefa ve 

eziyetten bıktırıp vuslata razı olmasını sağlamaktır. Fakat başkalarına karşı Yusuf’u 

zindana hapsederek kendini aklayan Züleyha, Yusuf’a zindanda eziyet edilmemesi 

için zindancıya haber gönderir. Züleyha her ne kadar insanlara karşı adını temize 

çıkarmak ve Yusuf’u bu cezayla isteklerine boyun eğdirmek istemişse de gönlü 

Yusuf’un acı çekmesine dayanamaz: 

Bu işi il yüzine idüp ZelìòÀ 
Òaber gönderdi zindÀncıya tenhÀ 
 
Ki igen cÀnuma cevr eylemesün 
Bu cÀnÀnuma úatı söylemesün 
 
Nice isterse ol göñlince olsun 
Dimesün yoú ne kim isterse bulsun 
 
Ayaàından gidersün bend ü bÀàı 
MurÀdınca ãalınsun gül budaàı 
 
Gümüş sÀúından el çeksün demür àul 
Yiter ol gence ejderhÀ-yı kÀkül 
 
Düzetsün aña bir maòãÿã òalvet 
Ki ide anda èÀdetce èibÀdet 
 
Yimesin içmesin tertìb úılsun 
Yusun arıtsun u tehõìb úılsun 
 
ÚabÀsın eylesün gül gibi rengìn 
Geyürsün lÀle gibi tÀc-ı laèlìn 
 
Melekdür aña sündüs mifreş itsün 
SitebrÀúdan bisÀùın dil-keş itsün  
 
Buòÿr ile idüp yirin muèaùùar 
Gül-Àb ile yöresin eylesün ter (KemÀl, YZ., s. 210) 

                                                
365 bk. èAlì, KY., s. 345; Óamza, YZ., s. 244-245; Òalìloğlu èAlì, YZ., s. 209; äÿlì Faúìh, YZ., s. 238-
239; Naóìfì, YZ., s. 888-891; ëarìr, KY., s. 198-199; YaóyÀ, YZ., s. 142-143; Şerìfì, YZ., s. 24; 
ĠubÀrì, YZ., s. 175-178; Aómedì, YZ I., s. 82. 
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Züleyha’nın Yusuf zindana hapsedildikten sonra zindancıya haber göndererek 

onun eziyet görmesini engellemesi Hamdî, Şerifî ve Ahmedî’de de anlatılmıştır.366 

II. I. 1. 2. 4. II. I. 1. 2. 4. II. I. 1. 2. 4. II. I. 1. 2. 4. 8. Vuslat İçin Hile Yapma8. Vuslat İçin Hile Yapma8. Vuslat İçin Hile Yapma8. Vuslat İçin Hile Yapma    

Yusuf Züleyha’nın tüm yalvarışlarına rağmen aşkına karşılık vermeyince 

Züleyha çok üzülür. Onunla vuslata erebilmek için bu kez hileye başvurur. Yusuf, 

kendisinden bağbanlık görevi isteyince onunla birlikte güzel cariyelerini de gönderir. 

Yusuf’a bunlardan hangisini isterse onunla safa sürmesini söyler:  

Yüz güzel yüzlü fitne gözlü kenìz 
Cümle dÿşìze úand sözlü kenìz 
 
Bile gönderdi bÀàa Yÿsuf ile 
Didi hem Yÿsuf’a telaùùuf ile  
 
Ey yüzüm saña pÀy-mÀl olsun 
Bunlaruñ ãoóbeti óelÀl olsun 
 
Úanúısından ãafÀñ olursa eger 
Ùapuña olsun anda hem-pister 
 
äoóbet it mevsim-i cüvÀnìdür 
KÀm sür vaút-i kÀm-rÀnìdür 
 
Beni maórÿm-ı õevú-ı kÀm itdüñ 
Óarem-i vaãluñı óarÀm itdüñ  (Óamdì, YZ., s. 127-128) 

Didi bu yüz güneş yüzlü kenìzek 
Benüm cÀnum saña olsun mübÀrek 
 
ÒarÀm imiş vücÿdum òıdmetüñe 
ÓelÀl olsun bu úızlar óaøretüñe 
 
Úamusı bì-naôìr ü bì-bedeldür 
CemÀli biri birinden güzeldür 
 
Birine kimseler el ãunmamışdur 
Baòìl el bunlara ùoúunmamışdur 
 
Ele girmez yigitlik èunfuvÀnı 
Bulunmaz bir daòi genc-i cüvÀnì 
 

                                                
366 bk. Óamdì, YZ., s. 349-350; Şerìfì, YZ., s. 24; Aómedì, YZ. I, s. 82. 
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Bu meh-rÿlarla var defè-i àam eyle 
Bu fÀnì èalem içre èÀlem eyle 
 
ÓarÀm itdüñ viãÀlüñ leõõetini 
Yire çalduñ vaúÀrum òörmetini 
 
Benüm vaãlum saña olmadı úÀbil 
Bu zìbÀ úızlara ol bÀrì mÀyil  (YaóyÀ, YZ., s. 118) 

Ancak cariyelere Yusuf her ne isterse yapmalarını, içlerinden birine 

yaklaşacak olursa kendisine haber vermelerini söyler: 

Hem vaãıyyet úılup kenìzlere 
Didi ol sözde fitne-rìzlere 
 
Ki bu şÀh-ı cemÀle lÀzım oluñ 
Òıdmeti farøına mülÀzım oluñ 
 
CÀn ile her sözini gÿş eyleñ 
Virdügi zehr olursa nÿş eyleñ 
 
CÀn dilerse yolına cÀn viresiz 
Her ne kim isteye hemÀn viresiz 
 
Göñlüni àam deminde şÀd idesiz 
Óükmine cümle inúıyÀd idesiz 
 
Her kime meyl iderse sizden o mÀh 
İdesiz evvelÀ beni ÀgÀh  (Óamdì, YZ., s. 128) 

ZelìòÀ úızlara úıldı vaãıyyet 
Didi geldi zamÀn-ı saèy u himmet 
 
Ùutuñ her emrini òıdmetler eyleñ 
Sözine rÀm oluñ óörmetler eyleñ 
 
Eli altında oluñ hemçü òÀtem 
İdüñ kendüñüzi kendüye maórem 
 
Dirìà itmeñ yolında baş u cÀnı 
Ne maúãÿd eyler ise virüñ anı 
 
Óabìbüm ÀfitÀbıdur cihÀnuñ 
Girüñ õerre gibi göñline anuñ 
 
İdüñ her sÀèid ü sÀúı güşÀde 
Ola kim idesiz meylin ziyÀde 
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İderse daòi tìrine nişÀne 
TevÀøuè eyleñ ol úaşı kemÀna 
 
Eger bu cümleden birine Yÿsuf  
İderse bir gice úaãd-ı taãarruf 
 
Baña èarø eyleñ evvel mÀ-cerÀyı 
Aña göre idem tedbìr ü rÀyı 
 
Úoparsa kendüden aúdÀm-ı iúdÀm 
Úıluñ el virmeden aóvÀli ièlÀm (YaóyÀ, YZ., s. 118) 

Züleyha’nın amacı, eğer Yusuf cariyelerden birine yaklaşırsa hemen o 

cariyenin yerine geçip hile ile Yusuf’un vuslatına ermektir: 

Bu òaberden àaraø ZüleyòÀ’ya 
Sırr ile óìleyidi ol aya 
 
Ki eger meyl eylese birine 
CÀn ataydı hemÀn anuñ yirine 
 
TÀ ki ol ãÿret ile pinhÀnì 
ÓÀãıl ideydi vaãl-ı cÀnÀnı 
 
SÀye-i naòl-i úÀmetine ire 
TÀ ki düzdìde mìvesini dire 
 
Yiler ol fikr-i mekr ü miónetde 
Dil-beri èÀlem-i ferÀàatde  (Óamdì, YZ., s. 128) 

Bu idi úaãdı maúãÿdı merÀmı 
Ki ola òufyeten úÀyim-maúÀmı 
 
İde nième’l-bedel õÀt-ı şerìfin 
Der-Ààÿş eyleye yÀr-ı laùìfin 
 
Gire úoynına yÀruñ nÀzükÀne 
Ola murà-ı murÀda ÀşiyÀne 
 
Úopara güllerin bÀà-ı cemÀlüñ 
Süre õevú u ãafÀsını viãÀlüñ 
 
Meåeldür kim dimişler erlik ondur 
Ùoúuzı óìle vü mekr ü füsÿndur 
 
Øarÿret èÀleminde èÀşıú-ı zÀr 
ViãÀl içün ider biñ dürlü efkÀr (YaóyÀ, YZ., s. 118-119) 
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Züleyha’nın emriyle Yusuf’u baştan çıkarmaya çalışan cariyeler Yusuf’un 

onları imana davet etmesiyle din değiştirerek Müslüman olurlar. Böylece Züleyha bu 

hile ile amacına ulaşamaz. Bu konu Kemal Paşazade ve Şerifî’nin mesnevilerinde de 

ele alınmıştır.367 

Yusuf Züleyha’nın kendisine âşık olduğunu anladıktan sonra onun 

yalvarışlarından bıkar ve ondan uzak durmaya başlar. Züleyha Yusuf’un kendisinden 

uzaklaşmaya başladığını hissedince bir hile düşünür. İçki meclisi kurup Yusuf orada 

sarhoş olduktan sonra onu vuslata razı etmek ister: 

ZelìòÀ gördi serv-i gülşen-i nÀz 
Degüldür perde-i èuşşÀúa dem-sÀz 
[…] 
ÒarìdÀrına olmaz iltiyÀmı 
Maóabbet semtine düşmez kelÀmı 
 
Didi cÀnÀnumuz ehl-i edebdür 
Açılmaz gülmez oynamaz èacebdür 
 
Çekelüm bÀde-i gül-renge anı 
Ùutalum Àl ile ol arslanı 
 
İdelüm aña bu rengìn òayÀli 
Ola kim fetó ola bÀb-ı viãÀli 
 
Ne deñlü serd ise maóbÿb-ı ôÀlim 
ŞarÀb-ı nÀb ile olur mülÀyim 
 
Úurulmayınca dÀm-ı ehl-i ãoóbet 
Ele girmez o şeh-bÀz-ı saèÀdet (YaóyÀ, YZ., s. 96) 

Akşam olunca meclis kurulur. Züleyha Yusuf’a kadeh sunarak şarabın 

güzelliklerini anlatmaya başlar: 

ZelìòÀ Yÿsuf’a cÀm itdi teklìf 
Elinde cÀmı úıldı òaylì taèrìf 
 
Didi bundan gerekmez kişi òÀlì 
Budur çeşm-i çerÀà-ı bezm-i èÀlì 
 
Budur bÀà-ı vefÀda verd-i aómer 
NigÀruñ èayn-ı òÿnìnine beñzer 
 

                                                
367 bk. KemÀl, YZ., s. 141-143; Şerìfì, YZ., s. 19; ĠubÀrì, YZ., s. 150-155. 
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Bu bir Àyìne-i èÀlem-nümÀdur 
Bu bir miftÀó-ı ebvÀb-ı vefÀdur 
 
CüvÀn olur bunı nÿş eyleyen pìr 
Hemìşe mÿr-ı maôlÿmı ider şìr 
 
MüşÀbihdür bu cÀma èaşú-ı dildÀr 
Úomaz Àdemde hergiz òavf-i aàyÀr 
 
Òasìs olanı eyler Òatem-i Tayy 
Yaramaz èÀdeti tebdìl ider mey 
 
CihÀnda bÀèiå-i luùf u keremdür 
MelÀli olana cÀrÿb-ı àamdur 
 
Açar göñül úarasın cÀm-ı gül-gÿn 
Bu surò ile yazılur cÀn-ı maózÿn 
 
Bu bikrüñ var yüzinde al ùuvaàı 
Pür olmış laèl ile boynı úulaàı 
 
İdince cÀme-i al ile seyrÀn 
Öper baàrına baãar cümle yÀrÀn 
 
Başında àam gözinde eşk-i pür-òÿn 
Dilinde yÀr elinde cÀm-ı gül-gÿn 
 
Ele bÀde alup künc-i belÀda 
Ùaàıtdı òırmen-i endÿhı bÀda 
 
Ögüp ol cÀmı úaldurdı ZelìòÀ 
Didi èaşúuña ey yÀr-ı dil-ÀrÀ 
 
DuèÀlar itdi ol èÀlì-cenÀba 
Úızıl yÀúÿtı ãaldı laèl-i nÀba  (YaóyÀ, YZ., s. 97) 

Ancak Yusuf şarap içmediği için Züleyha bu hilesinde de amacına ulaşamaz. 

Züleyha başka bir gün Yusuf’la sohbet ederken Yusuf’a bir aşk hikâyesi 

anlatır. Hikâye iki âşığın bazı engellerden sonra birbirlerine kavuşup evlenmelerini 

anlatmaktadır. Züleyha’nın bu hikâyeyi anlatmaktaki amacı, Yusuf’un 

anlatılanlardan etkilenip kendisine meyl etmesini sağlamaktır. Fakat Yusuf bu 

hikâyeden etkilenmediği için Züleyha amacına yine ulaşamamıştır: 

NikÀó itdiler Àòir birbirine 
İrişdi èÀşıúuñ cÀnı yirine 
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CihÀn içre budur Àyìn ü üslÿb 
Olur èaşú ehli mıúnÀùìs-i maóbÿb 
 
Bulur aàlamaà ile yÀre çÀre 
Delinür ùamla ile seng-i òÀre 
 
Şeb-i hicrÀn bulur ãoñ ucı pÀyÀn 
HemÀn zaómet virür èuşşÀúa cÀnÀn 
 
ÓikÀyet oldı bu vech ile Àòir 
NigÀra olmadı teéåìri ôÀhir 
 
Ne söz kim anda söylendi müretteb 
Ùoúınurdı bir ucı Yÿsuf’a hep 
 
Umardı úıããadan óisse ala yÀr 
Taãavvurdan ziyÀn itdi o dildÀr 
 
O ãÀlióde ki ola èiãmet-i Óaú 
Olur idlÀl-i tÀlió pend-i muùlaú 
 
Sözine gerçi dizdi dürr-i meknÿn 
Bu efsÀneyle itdi yaènì efsÿn  (YaóyÀ, YZ., s. 99-100) 

Züleyha tüm bu hile ve yalvarışlarının Yusuf’u vuslata razı etmek için işe 

yaramadığını görünce dayesinden bir çare bulmasını ister. Dayesi de bir hile düşünür. 

Yedi haneden oluşan görkemli bir saray yaptırıp Yusuf’u oraya davet etmesini ve 

onu güzelliğiyle baştan çıkarmasını söyler. Bu hile her ne kadar dayenin düşündüğü 

bir hile ise de Züleyha’nın da iştirak ettiği bir hiledir.(bk. s. 325 Naz ve Niyaz) 

II. I. 1. 2. 4. II. I. 1. 2. 4. II. I. 1. 2. 4. II. I. 1. 2. 4. 9. Ayrılık Acısı Çekme9. Ayrılık Acısı Çekme9. Ayrılık Acısı Çekme9. Ayrılık Acısı Çekme    

Âşık için aşkın mihnetleri içinde belki de katlanılması en zor olanı ayrılık 

acısıdır. Gubârî’nin aşağıdaki beyitleri, genel olarak âşıklar için ayrılık acısının ne 

denli zor olduğunu anlatması bakımından dikkate değerdir: 

Olmasun yÀrdan cüdÀ èÀşıú 
Olmasun hecre mübtelÀ èÀşıú 
 
CÀm-ı hecri içen bilür ancaú 
Úavs-i hecri çeken bilür ancak 
 
Kimse bilmez bu derd-i hicrÀnı 
Çeken añlar çeken bilür anı  (ĠubÀrì, YZ., s. 182) 
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Yusuf bağa bağbanlık yapmaya gidince Züleyha ondan ayrı kalmaya 

dayanamaz ve günleri hüzünle geçer. Sonunda bu ayrılığa daha fazla dayanamaz ve 

sipergam (fesleğen) ekme bahanesiyle bağa gider. Orada Yusuf’a sitemlerde bulunur 

fakat Yusuf ona yine teveccüh etmez ve üzgün bir şekilde geri döner: 

RÀst-gÿy-ı óikÀyet-i Yÿsuf 
Bülbül-i şeró-i èiãmet-i Yÿsuf 
 
Dir ki Yÿsuf çü bÀàbÀn oldı 
Dil-i ZüleyòÀ da nÀ-tüvÀn oldı 
 
Úalmadı ãabrı gitdi ÀrÀmı 
Geçdi miónetde niçe eyyÀmı 
 
Áhı oú kÀmeti kemÀn oldı 
Reng-i sìmÀsı zaèferÀn oldı 
[...] 
Eyle oldı o èÀşıú-ı mehcÿr 
Ki ãanurdı gören anı rencÿr 
 
Derdi günden güne ziyÀd oldı 
Muúlesinde yaşı midÀd oldı 
 
Ol midÀd ile óÀlini dem dem 
äafóa-i rÿya yazdı çekdi úalem 
 
Şeróa-i sürò ile cemÀline ol 
ÓÀşiye yazdı şeró-i óÀline ol 
 
èÁúıbet gördi derde yoú çÀre 
Dil-beri görmez ise bir pÀre 
Yüzin alup eline bir gün o cÀn 
Şevú ile oldı bÀàbÀna revÀn 
 
Òaylì toòm-ı siper-àam aldı bile 
TÀ anı ekmege bahÀne úıla 
 
Siper-i àam olup siper-àam aña 
Vaãl-ı dil-berden irdi òoş-dem aña 
 
YÀr öñünde úodı o toòmı revÀn 
Didi ey serv-i nÀz u toòm-ı revÀn 
 
Seni ben gerçi bÀàbÀn itdüm 
İlle dil bÀàına ziyÀn itdüm 
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BÀàuñuñ gerçi tÀzedür åemeri 
Añmaduñ ille bu ãusuz cigeri 
 
æemer oldur ki teşneler yiyeler 
BÀàbÀna duèÀlar eyleyeler 
 
Çün naãìb itmedüñ baña anı 
BÀàa ek bÀri toòm-ı reyóÀnı 
 
TÀ gelem gÀh geh siper-àam içün 
Ne siper-àam bu cÀn-ı pür-àam içün 
 
Dirmedüm çün gül-i gülistÀnuñ 
Úokayın bÀri tÀze reyóÀnuñ 
 
ŞÀyed olaydı çÀre-òˇÀh baña 
Anı da çoú görürseñ Àh baña 
 
Ùapuña lÀyıú ey şeh-i òÿbÀn 
Úaãr-ı aèlÀyidi vü óükm-i revÀn 
 
Ùutayıduú o óükmi biz úullar 
Gül yüzüñ medó ideydi bülbüller 
 
Ki çıúayduñ bu taòt-ı sìmìne 
Sìne-i pür-ãafÀ vü bì-kìne 
 
Dil ü cÀn ùutup anda mekÀn 
TÀ ki sÀyeñde òoş geçeydi bu cÀn 
 
Sen gelüp bunda bÀàbÀn olduñ 
Dil gibi dìdeden nihÀn olduñ 
[...] 
Yÿsuf anuñ sözini itmedi gÿş 
Ùurdı derd ü àam ile ol medhÿş 
 
Ùaraf-ı dÀr-ı óüzne oldı revÀn 
Dìde giryÀn u dil ü cÀn biryÀn  (Óamdì, YZ., s. 130-131) 

Yusuf’un bağa gidişiyle ondan ayrı kalan Züleyha’nın ayrılık acısını Kemal 

Paşazade şöyle anlatır: 

ZelìòÀ ol gice óayrÀn u ser-mest 
Ururdı óayretinden dest-ber-dest 
 
Ùururdı Àh-ı serd ile füsürde 
ÇerÀà-ı ãubó gibi nìm-mürde 
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äaçardı ãafóa-i sìm üzre gevher 
Gül-i ter jÀleden baàlardı zìver 
 
Yaşından gül yüzi olmışdı gül gül 
FırÀt u Dicle üzre úaşları pül 
 
Yaúup baàrın kül itmiş nÀr-ı óasret 
DimÀàına pür olmış dÿd-ı miónet 
 
MiyÀnı gibi cismi mÿya dönmiş 
Yüregi èaşú odından ãuya dönmiş 
 
Teni nÀl’eylemekden nÀl olmış 
Úalemveş içi sevdÀyıla ùolmış 
 
Gözi yılduz gözetmekden úararmış 
Seóer mihriyile beñzi ãararmış 
 
Olurdı berúveş Àh-ı diraòşÀn 
Gögüñ yüzin úılurdı Àteş-efşÀn 
 
Dem-À-dem itdügince Àh u feryÀd 
Ùozıdur keh-keşÀnuñ òırmenin bÀd 
[…] 
Gele diyü nÀ-geh gözine uyòu 
Seperdi yaşı her dem yüzine ãu (KemÀl, YZ., s. 148-149) 

Züleyha Yusuf’tan ayrı kaldığı gece derdini paylaşmak için mum ve 

pervaneyle konuşur. (bk. s. 230 İnsan Dışı Varlıklarla Konuşma). 

Ahmedî’de, Züleyha Yusuf’u gizlice yedi haneli saraya davet ettiği gün ona 

cinsel tacizde bulunduğu için Yusuf kaçarken onu kovaladığı sırada kapıda kocası 

melik Reyyan’a yakalanırlar. Aralarında geçen konuşmalar sonrası Züleyha’nın 

Yusuf’u zinaya zorladığı anlaşılır. Melik Yusuf’u cezalandırmak istese de suçsuz 

olduğu için cezayı erteler ve Züleyha’ya kızar. O günden itibaren Yusuf’un 

Züleyha’nın yanında kalmasını yasaklar. Züleyha bu ayrılıktan sonra da ayrılık 

acısıyla deli divane olur: 

Gitdi çün yanında ol cÀnÀnesi 
Oldı anıñ èaşúınıñ dìvÀnesi 
 
Fürúatiñ odına düşdi yanar 
RÀóatını kesüp oldı bì-úarÀr  (Aómedì, YZ. I, s. 72) 
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Yusuf’u iftira ile zindana hapsettirdikten sonra onun ayrılığına dayanamayan 

Züleyha yaptığına pişman olmuş ve yaşadığı ayrılık acısı şöyle anlatılmıştır: 

Çün ZüleyòÀ belÀ-yı àayret ile 
YÀrdan ayru düşdi àaflet ile 
 
ÒÀnesin òÀlì gördi Yÿsuf’dan 
Ùoldı úalbi àam-ı teéessüfden 
[…] 
Gördi gülzÀrı gülsüz ol bülbül 
Yaúasın çÀk itdi niteki gül 
 
Ne yaúa sìnesini eyledi çÀk368 
Sünbülin yoldı úoydı yirine òÀk 
 
Gül-i ruòsÀrı àarú-ı òÿn itdi 
Sìmi êarb ile laèl-gÿn itdi 
 
Geh dizini dögerdi geh yüzini 
Geh düşüp yitürürdi kendüzini 
 
Döginür yÀr ile geçen dem içün 
TÀ kebÿd ola rengi mÀtem içün 
 
Derd ile sìnesine seng dögüp 
Úaãd-ı cÀn itdi ùabl-ı ceng dögüp 
 
Ki n’ider cÀnı dil-rübÀsuz dil 
Áh kim benden oldı bu müşkil 
 
Yoú benüm gibi bir òaùÀ-pìşe 
Úaãd ile ura pÀyına tìşe 
 
Kendü destümle kÿr idüp gözümi 
RÀhdan çÀha ãalmışam özümi 
 
Başuma yoú belÀ ãatun aldum 
Yaènì derde devÀ ãatun aldum 
 
Bunca saèy ile yÀra irmiş iken 
Dil-i bìmÀra çÀre irmiş iken 
 
Gönderüp yÀrı úaèr-ı zindÀna 
Teni zindÀn düzetmişem cÀna 
 
 

                                                
368 yaúa sìnesini: yaúasına sìni M. 
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CÀn-ı zindÀn olalı cÀnÀnum 
Baña zindÀn olupdur eyvÀnum 
 
Nevóa idüp bunuñ gibi dil-sÿz 
Şeb-i endÿh oldı cÀnına rÿz 
 
Her nede bulsa bÿy-ı dildÀrı 
Úoúup eylerdi Àh ile zÀrı 
 
YÀd itdükce Yÿsuf’uñ bedenin 
Ele alurdı tÀze pìrehenin 
 
Bÿyı òoş-bÿy idüp dimÀàın anuñ 
SÀkin eylerdi şevú-i dÀàın anuñ 
 
Geh girìbÀnına sürerdi gözin 
ÇÀk iderdi yaúası gibi yüzin 
[…] 
YÀrın añup bu resme ol pür-àam 
İtdi her nesnesine yüz mÀtem 
 
Bilmedi çünki úadr-i dìdÀrı 
Oldı fürúatde hem-demi zÀrì 
 
Yandı nÀr-ı nedÀmete cÀnı 
İtmedi aããı ãoñ peşìmÀnı  (Óamdì, YZ., s. 153-154) 

Elinden çıúdı çün kim óüsn-i Yÿsuf 
GülistÀnını ãoldurdı teéessüf 
 
Güneş yüzi ıraà oldı gözinden 
Gicesin seçmez oldı gündüzinden 
[…] 
Yaúasın çÀk iderdi dest-i miónet 
Gülin nemnÀk iderdi eşk-i óasret 
 
Ùaralduàınca àamdan cÀnı àamnÀk 
Yaúa n’olur úılurdı sìnesin çÀk 
[…] 
Gehì sünbül gibi ãaçın yolardı 
Ki müşg-i Çìn’le dÀmÀnı ùolardı 
 
èAlemler úaldururdı dÿd-ı Àhı 
Görüp heybet olurdı àam siyÀhı 
[…] 
Ùutardı hecr-i dil-ber mÀtemini 
Yiñiler dem-be-dem eski àamını 
[…] 
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Şu deñlü kim urup yüzin dögerdi 
Benefşe gibi gül yüzi gögerdi 
[…] 
Ùurup gezdügi yirleri gezerdi 
Ne yire kim ayaú baãmış sezerdi 
 
Urup yüzin úoòulardı ùozını 
Seg-i ãayyÀdveş Àhÿ izini 
 
äalardı egnine óasret pelÀsın 
Alurdı öñine yÀri libÀsın 
 
Getürüp ol gül-endÀmın òayÀle 
ÚabÀsını úucar eylerdi nÀle 
[…] 
Ùutup her eskisi’yçün bir yeñi àam 
İder her birisiy’çün başúa mÀtem (KemÀl, YZ., s. 211-213) 

Hatta bu ayrılık acısına daha fazla tahammül edemeyeceğini düşünüp intihara 

kalkışır (bk. s. 389 İntihar Girişimleri). 

Züleyha’nın yaşadığı bu ayrılık acısı, Yahya ve Gubârî’de de buradaki 

örneklere benzer şekilde anlatılmıştır. Ancak bu eserlerde Züleyha intihara 

kalkışmaz.369 

Züleyha’da özlem duygusunun en yoğun olduğu anlardan biri de Yusuf’un 

zindanda bulunduğu andır. Züleyha’nın Yusuf’tan ayrı kaldığı o günlerde ayrılık 

acısı dayanılmaz bir hâl almıştır. Her anı Yusuf’un orada ne yaptığını, nasıl 

yaşadığını merak etmekle geçmektedir: 

Hecr-i yÀr ile òaste vü mehcÿr 
Göñli vìrÀn u àuããası maèmÿr 
 
Nice vìrÀne olmasun ol dil 
Ki olur her zamÀn işi müşkil 
 
áam belÀsından uyımazdı gözi 
Gözde dil òÿnı dilde àuããa sözi 
 
Ki ne ola bu gice Yÿsuf’a óÀl 
Bilmezem n’itdi aña dÀr-ı melÀl 
 
Kim eder ola òıdmetin bu gice 
Kim görür ola ãoóbetin bu gice 

                                                
369 bk. YaóyÀ, YZ., s. 144-146; ĠubÀrì, YZ., s. 182-184. 
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Kim döşer ola pisterin bu gice 
Kim alup ãaúlar efserin bu gice 
 
Yaãduàın kim düzer ola bu gice 
Úuşaàın kim çözer ola bu gice 
[…] 
ÒˇÀb-ı şìrìn idince o şeker-leb 
PÀy-mÀlı kim ola aña èaceb 
[…] 
Sünbülin bÀd-ı àam ùaàıtdı ola 
Gülleri gözyaşına batdı ola 
 
ÒÀùırı àonca gibi teng mi ki 
Gül gibi yoòsa şÀd u şeng mi ki 
 
Nice sÀèat geçince ol şebden 
äaçdı bu dürleri şeker lebden  (Óamdì, YZ., s. 155) 

Söyinmiş şemèe dönmişdi ZelìòÀ 
Úararmış baàrı òÀli èanberÀsÀ 
 
NigÀr-ı mÀh-rÿdan oldı çün dÿr 
Úarañu gice gibi oldı bì-nÿr 
[…] 
Yiyüp derd ile miónet tÿşesini 
MaúÀm itmişdi óasret gÿşesini 
 
Çöküp üstine kÿh-ı derd ü endÿh 
Boyanmış dÿd-ı endÿh ile çün kÿh 
 
Mey-i şevú ile olur èaúlı zÀyil 
Yatur sÀye gibi bì-hÿş u bì-dìl 
 
Baúar gözi gören ãanur uyuúlar 
İşitmez didügin ùurmaz ãayuúlar 
 
Diline gelmez illÀ nÀm-ı Yÿsuf 
Dil-i bì-ãabrınuñ ÀrÀmı Yÿsuf 
 
Hemìn Yÿsuf dir ü Yÿsuf işidür 
Belì bu èÀşıúuñ dÀyim işidür 
 
Bir iki dem ki kendüye gelürdi 
Dilin bu nevèa efsÀne alurdı 

Dir idi n’eyler ol dildÀr-ı nÀzük 
Döyer mi zaómete ol yÀr-i nÀzük 
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Teàayyür virdi mi zindÀn belÀsı 
Gülin ãoldurdı mı zindÀn hevÀsı 
 
Gice nergisleri uyòu görür mi 
Güneş gibi seóergehden ùurur mı 
 
Yüzin yusa eline kim úoyar Àb 
Kim eyler gülşen-i óüsnini sìr-Àb 
 
Gice öñinde kim efsÀne söyler 
Başın kimüñ dizine úor uyuúlar 
 
Kemer-bendin bilinden kim çözer ki 
Yatıcaú cÀme-òˇÀbın kim düzer ki 
 
Kim eyler şemè-i bÀlìnin münevver 
èAceb yumışaú mı ki altında pister 
 
Ben olaydum aña pister n’olaydı 
Úolum yaãduú ãaçum yoràan olaydı 
 
Birez sÿz-ı dil ile söyledi germ 
HevÀ hengÀmesini eyledi germ 
 
Úatı germ oldı tÀbistÀn-ı óasret 
Úomadı ãabr cÿyında ruùÿbet  (KemÀl, YZ., s. 217-218) 

Bir gece artık bu ayrılığa daha fazla tahammülü kalmayan Züleyha, Yusuf’u 

uzaktan da olsa görebilmek için dayesiyle birlikte zindana gider. Zindancıdan kapıyı 

gizlice açmasını ister. Yusuf’u zindanda uzaktan gizlice seyretmeye başlar. Onu 

görünce ağlar, inler, kendi kendine Yusuf’a sitemlerini dile getirir: 

Gördi seccÀde üzre luùf-ı İlÀh 
Nÿra müstaàraú oturur çün mÀh 
[…] 
Oturup mÀh-ı Maàrib andan ıraú 
Belki aña yaúın u cÀndan ıraú 
 
NÀleyi cÀnına óavÀle idüp 
Nergisi yÀsemene lÀle idüp 
 
ZÀrìler eyler idi rÀz ile 
Dir idi aàlayup niyÀz ile 
 
Ey úamer çihresi óabìblerüñ 
Göñül eglencesi àarìblerüñ 
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Áteş uralu cÀnuma èaşúuñ 
Girdi yüz kerre úanuma èaşúuñ 
 
CÀnı úurtarmaduñ bu tÀbından 
Virmedüñ aña vaãluñ Àbından 
[…] 
Yandı pervÀneveş bu òoş-gÿyÀ 
Yÿsuf andan velì ki bì-pervÀ  (Óamdì, YZ., s. 156) 

Girür zindÀn içine çün ZelìòÀ 
Iraúdan eyler ol mÀhı temÀşÀ 
 
Naôar úılur yüzine úarşuraúdan 
Belì seyri olur mÀhuñ ıraúdan 
 
Görür bu serv-úÀmet mÀh-ruòsÀr 
Yüzinde cemè olmış nÿrıla nÀr 
[…] 
Bu nÿrı çün ZelìòÀ gördi lÀmiè 
Iraúdan baúmaàa olmadı úÀniè 
 
Bulur bir gÿşeyi cÀnÀna yaúın 
Teninden dÿr olur ol cÀna yaúın 
 
Bucaúda sÀye gibi sindi ùurdı 
MurÀdınca güneş yüzini gördi 
[…] 
Çü eşki kÀtibi suròın ezerdi 
Gül evrÀúına bu sözi yazardı 
 
Iraà olalı gün yüzüñ gözümden 
Gicem rÿşen olupdur gündüzümden 
 
Günüm gice olupdur u gicem gün 
èAceb olmış durur óÀlüm diger-gÿn 
 
HümÀyÿn ùÀlièüm şÿm itdi èaşúuñ 
HümÀyidüm beni bÿm itdi èaşúuñ 
[…] 
Yanaram şemèveş úarşuñda ey mÀh 
Degülsin sÿz-ı dil óÀlinden ÀgÀh (KemÀl, YZ., s. 218-219) 

Sabaha kadar Yusuf’u seyreden Züleyha sabaha olunca yine hüzünle evine 

geri döner: 

Gicenüñ çünki geçdi sevdÀsı 
Ùoldı ãubóuñ çü cihÀna àavàÀsı 
[...] 
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Sürüp işige çeşm-i şehlÀsın 
Óaúú’a ıãmarlayup dil-ÀrÀsın 
 
Gitdi òalvet-sarÀyına o nigÀr 
Ùutdı zindÀnda bì-úarÀrı úarÀr (Óamdì, YZ., s. 156) 

ZelìòÀ-yı felek úaãrına aàdı 
CemÀlinden cihÀna nÿr yaàdı 
 
Felek ùÀúına açdı manôar-ı zer 
Yirüñ zindÀnını úıldı münevver 
 
SarÀyına ZelìòÀ zÀrìyile 
Girüp oturdı àam efkÀrıyıla 
 
Çün oldı dÿr yÀruñ gün yüzinden 
Meh-i nev gibi geçdi ekndüzinden (KemÀl, YZ., s. 220) 

Züleyha’nın Yusuf zindandayken yaşadığı bu ayrılık acısı ve Yusuf’u görmek 

için zindana gidişi Yahya ve Şerifî ve Nahîfî’nin mesnevilerinde de anlatılmıştır.370 

Züleyha Yusuf zindanda kaldığı sürece dayanılmaz bir ayrılık acısı yaşar. 

Kimi zaman bir sırdaşıyla Yusuf’a yemek gönderir, sırdaşı geldiğinde de Yusuf’u 

gördü diye onun gözlerini öper, Yusuf’un hâlini sorar: 

ÇÀresi yoú ki vara zindÀna 
äabrı yoú döye nÀr-ı hicrÀna 
 
Úaldı arada ol cihÀn-ÀrÀy 
Gitdi tedbìr dilde úalmadı rÀy 
 
Bişürüp nièmet Àteş-i àam ile 
Anı bir rÀzdÀr-ı maórem ile 
 
Yÿsuf’a gönderürdi zindÀna 
Gelicek baúdı diyü cÀnÀna 
 
İki gözlerini öpüp anuñ 
ÓÀlin andan ãorardı cÀnÀnuñ  (Óamdì, YZ., s. 157) 

PerestÀruñ birini úıldı hem-rÀz 
SelÀmın gönderüp eylerdi ièzÀz 
 
Úılurdı ehl-i zindÀnı øiyÀfet 
Olurdı yÀr içün aàyÀra èizzet 

                                                
370 YaóyÀ, YZ., s. 146-147; Şerìfì, YZ., s. 25; Naóìfì, YZ., s. 891-892. 
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äorardı ãorduàı aòbÀrı tekrÀr 
İderdi niçe gün anuñla güftÀr 
 
Öperdi gözlerin ol mÀh-manôar 
Dir idi yÀri görmişdür bu gözler 
 
MaúÀm-ı yÀra varmışdur diyü hem 
Sürerdi yüzini pÀyına muókem 
 
Baãardı baàrına eylerdi zÀrì 
Alurdı sünbülinden bÿy-ı yÀrı (YaóyÀ, YZ., s. 148) 

Kimi zaman da eyvana çıkıp zindanın çatısını seyreder ve onunla konuşur. 

Züleyha Yusuf’un yokluğunda bu derdini biraz olsun hafifletebilmek için onunla 

ilgili her şeyden medet ummaktadır: 

GÀh giryÀn çıúardı eyvÀna 
Naôar eylerdi bÀm-ı zindÀna 
 
Rÿy-ı aàyÀra baàlayup derini 
Fetó idüp yÀre úarşu manôarını 
 
áÀlib olduúca şevú-ı dil cÀna 
Deñeyüp söylerdi zindÀna 
 
Ki gözüm görmez oldı dìdÀrın 
Göreyin bÀrì dÀr u dìvÀrın 
 
Her ne èÀşıú ki neng ü nÀma baúa 
Yiridür ayru düşe bÀma baúa 
[…] 
TÀ girüp revzeninden ol dÀruñ 
Düşsem öñine şevú ile yÀruñ 
 
Söz öküş her güni ZüleyòÀ’nuñ371 
Geçdi derdinde ol dil-ÀrÀnuñ 
 
áam sÿzından gelürdi cÀnı lebe 
Úılca úalurdı tÀ irince şebe  (Óamdì, YZ., s. 157) 

Evi yanında var idi bir eyvÀn 
Görinürdi oradan bÀm-ı zindÀn 
 
Ol eyvÀna çıúardı dÿd gibi 
Aúardı gözi yaşı rÿd gibi 
 

                                                
371 Söz: Sÿz M. 
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Dir idi görmez oldum yÀr-ı cÀnı 
Göreyin bÀrì olduàı mekÀnı 
 
Görinen sÀye-i dìvÀr-ı dildÀr 
Gelür baña miåÀl-i kÀkül-i yÀr 
 
Iraúdan Yÿsuf’a olurdı dÀèì 
Oúurdı el-firÀú u el-vidÀèı 
 
Baúup zindÀna eydürdi ZelìòÀ 
Senüñ úoynuñdadur ol mÀh-ı àarrÀ 
 
Ne èÀlì ùÀlièüñ ne òoş demüñ var 
Meh-i KenèÀn’uñ ile èÀlemüñ var 
 
Beni gör kim òaùÀ itdüm yañıldum 
Dür-i maúãÿdı buldum yavı úıldum 
 
Gözümüñ nÿrı ùururken naôarda 
Der ü dìvÀr-ı zindÀn oldı perde (YaóyÀ, YZ., s. 148) 

Züleyha gündüzleri evinin penceresinden zindanı seyreder, geceleri gizlice 

zindana gidip Yusuf’u seyrederek zaman geçirir: 

Gice iderdi yine èazm-i zindÀn 
Varup cÀn gülşenin eylerdi seyrÀn 
 
İdüp dìvÀr ile gündüzde güftÀr 
Gice dildÀr ile eylerdi bÀzÀr 
 
Alup ãu gibi göñlin şevú-ı dìdÀr 
İçinden eyler idi nÀle vü zÀr 
 
Olup günden güne Àşüfte óÀli 
Bu óÀl ile geçerdi mÀh u sÀli  (KemÀl, YZ., s.221) 

Ahmedî’de Züleyha zindanın yanında bir bahçe satın alır, gündüzleri sürekli 

orada bulunur ve zindanı seyreder. Bu şekilde yıllar geçtikten sonra ayrılık acısıyla 

zayıf düşer, bahçeye gitmeye takati kalmaz. Bunun üzerine köşkünün üstünde 

zindana karşı büyük bir bina yaptırır ve oradan sürekli zindanı seyreder. Günleri 

Yusuf’un hasretiyle yanarak geçer: 

Gündüzin varur baàa devrÀn ider 
Yÿsuf’uñ zindÀnına seyrÀn ider 
 
Gitdi bunuñ üzerine niçe yıl 
Görmedi Yÿsuf’ını oldı èalìl 
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Ol firÀk ile øaèìf oldı úatı 
Úalmadı varmaàa bÀàa ùÀúati 
 
Köşkinüñ üstinde bir èÀlì binÀ 
Yapdurur zindÀnına ola nümÀ 
 
Gözedür zindÀnı ol dÀéim baúar 
Fürúat ile yandurur göñli yaúar (Aómedì, YZ. II, s. 6) 

Yusuf zindandayken onun hasretine dayanamayan Züleyha zindana gidip 

gizlice Yusuf’u seyrettiği zamanlarda onun sesini de duyabilmek için zindancıya yüz 

kızıl altın rüşvet vererek bir sopayla Yusuf’a vurmasını söyler: 

Bir aàaç virdi eline eytdi ùur 
Yüz aàaç bunuñla sen Yÿsuf’a ur (äÿlì Faúìh, YZ., s. 257) 

Bir aàaç virdi eline didi ùur 
Bunuñıla yüz aàaç Yÿsuf’a ur (ëarìr, KY., s. 210) 

Zindancı Yusuf’un yanına gidip Züleyha’nın bu isteğini iletir. Yusuf bu 

eziyete dayanamayıp öleceğini söyleyerek zindancıya ölünce Ken’an yolu üzerine 

gömmesini ve babasına bir mektup yazmasını vasiyet eder. Zindancı Yusuf’un bu 

halini görünce dayanamaz ve “ben yastığa vurayım sen bağır, Züleyha sana 

vurduğumu sansın” der. Zindancı yastığa vurur Yusuf feryad eder. Ancak Züleyha 

Yusuf’un feryadının ciğerden gelmediğini, dertli kişinin ahının böyle olmayacağını 

söyleyerek zindancının Yusuf’a sopayla vurduğuna inanmaz. 

Aàacıla yaãduàı zindÀnvÀn 
Urıcaú Àh eyledi Yÿsuf revÀn 
 
ZelìòÀ çaàırdı ey zindÀnvÀn 
Hìç cigerden gelmedi bize bu fiàÀn 
 
Yÿsuf’a ùoúınmaz ol aàaç meger 
Böyle olmaz dertlü Àhı dir ey yÀr 
 
Úaúıdı zindÀnvÀna ol nigÀr 
Ursaña dir Yÿsuf’ı ol gül-èiõÀr (äÿlì Faúìh, YZ., s. 260) 

Zindancı Züleyha’nın bu emri karşısında çaresiz kalır ve Yusuf’a vurmaya 

başlar. Bu kez Yusuf’un acı dolu feryadını duyan Züleyha da ah ederek muradına 

erer: 



 370 

Çün ZelìòÀ Yÿsuf Àhın işidür 
Ol daòı aña göre bir Àh urur 
 
Yırtar ol dem yaúasını ol zamÀn 
Eydür ey zindÀnvÀn urmaàıl hemÀn 
 
Eydür eydüñ daòı urmasun anı 
Ben anuñ úurbÀnıyam cÀnum cÀnı 
 
Maúãÿdum oldur kim anuñ ünin372 
İşidüben buldum bayram günin (äÿlì Faúìh, YZ., s. 261) 

Darîr’de zindancının yastığa vurduğunu Züleyha anlamaz. 

Başladı zindÀncı yaãduàı urur 
Yÿsuf ol dem bir gezin hem çaàırur 
 
Çün ZüleyòÀ Yÿsuf ünin diñledi 
Ol daòı bì-vÀsıùa bir iñledi 
 
Didi eydüñ urmasun ayruú úatı 
Ben aña úurbÀn olam cÀnum cÀnı 
 
Maúãÿdum oldur ki ben anuñ ünin 
İşidüp bulayıdum bayram günin (ëarìr, YZ., s. 213-214) 

Züleyha Yusuf’u çok sevmekle birlikte niyazlarına nazla karşılık verince onu 

isteklerine boyun eğdirmek için zindan hapsine mahkûm etmekten kaçınmadığı gibi, 

Yusuf zindandayken onu çok özlediği için sesini duyabilmek adına zindancıya dayak 

attırmaktan da kaçınmaz. Burada Züleyha kendi duygularının tatmini için sevdiğine 

cevr etmekten kaçınmayarak ihtiraslı ve bencil bir kişilik sergilemektedir. 

II. I. 1. 2. 4.II. I. 1. 2. 4.II. I. 1. 2. 4.II. I. 1. 2. 4.. Pişmanlık. Pişmanlık. Pişmanlık. Pişmanlık    

Züleyha vuslata dair yalvarışlarına karşılık vermeyen Yusuf’u razı etmeleri 

için Mısırlı kadınların aracılık etmesini ister. Yusuf bu kadınların sözleri üzerine de 

tavrını değiştirmez. Bunun üzerine kadınlar Züleyha’ya Yusuf’un asi biri olduğunu, 

cezalandırılması gerektiğini söylerler. Züleyha kadınların kışkırtmasıyla, kocası 

Aziz’e Yusuf’un yüzünden herkesin diline düştüğü için onu bir süre zindana 

hapsederek dedikodulara son vermek gerektiğini söyler ve Yusuf’u zindana attırır. 

                                                
372 Bu beytin vezni bozuk. 
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Daha sonra ondan ayrı kalmaya dayanamayan Züleyha yaptığından pişmanlık duyar 

ve bu pişmanlığını şöyle dile getirir: 

Ki n’ider cÀnı dil-rübÀsuz dil 
Áh kim benden oldı bu müşkil 
 
Yoú benüm gibi bir òaùa-pìşe 
Úaãd ile ura pÀyına tìşe 
 
Kendü destümle kÿr idüp gözümi 
RÀhdan çÀha ãalmışam özümi 
 
Başuma yoú belÀ ãatun aldum 
Yaèni derde devÀ ãatun aldum 
 
Bunca saèy ile yÀra irmiş iken 
Dil-i bìmÀra çÀre irmiş iken373 
 
Gönderüp yÀrı úaèr-ı zindÀna 
Teni zindÀn düzetmişem cÀna 
 
CÀn-ı zindÀn olalı cÀnÀnum 
Baña zindÀn olupdur eyvÀnum (Óamdì, YZ., s. 153) 

Elin úalduruban urur dizine 
Virürdi aàu diller kendüzine 
 
Dir idi sen saña itdüñ ne çÀre 
Yüregüñ kendü tìàuñ itdi yÀre 
 
Güç ile istedüñ bulduñ úaøÀyı 
Elüñle başuña alduñ belÀyı 
 
BelÀ oúlarına olduñ nişÀne 
Sen itdüñ kendü cÀnuña kime ne 
 
Eliyle kendüye itdügin Àdem 
İdemez cemè olursa cümle èÀlem (KemÀl, YZ., s. 212) 

Ùolaşdı dÀmenine òÀr-ı fürúat 
Yaúasın çÀk idüp geldi nedÀmet 
[…] 
Dir idi yÀ İlÀhì n’eyledüm ben 
Benüm itdügüm baña itmez düşmen 
 
 

                                                
373 Dil-i bìmÀra: Òaste göñlüme M. 
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Tesellì bulmayup bir laóôa cÀnı 
Kesilmez nÀlesi diñmez fiàÀnı (YaóyÀ, YZ., s. 144-145) 

Bulup rÀyında noúãÀn u saúÀmet 
ZelìòÀ’yı yaúar nÀr-ı nedÀmet 
[…] 
NedÀmet ayasın çalup yüzine 
Ururdı óasret ile el dizine 
 
Dem-À-dem nÀle-yi dil-sÿz iderdi 
LeyÀlì-i firÀúı rÿz iderdi  (Şerìfì, YZ., s. 24-25) 

Girdi Yūsuf egerçi zindÀna 
Oldı ol bed-òayÀl dìvÀne 
 
ÒÀlì gördi çü yÀrdan dÀrı 
Bulmadı dÀr içinde dildÀrı 
 
Başına dÀrı teng ü tÀr oldı 
İşi feryÀd u Àh u zÀr oldı 
 
Sìne ùablın dögüp nedÀmetle 
ŞÀh-bÀzın aradı óasretle 
 
Bilmedi úadr-i furãat-ı yÀri 
DÀrdan dūr itdi dildÀrı 
[…] 
Çıúdı elinden nigÀrı àafletle 
Iãırur barmaàın nedÀmetle 
 
Üç gün üç gice çekdi bu derdi 
DÀyesin ãoñra yÀre gönderdi  (ĠubÀrì, YZ., s. 179) 

Ahmedî’de Mısırlı kadınların Yusuf hakkında söyledikleri iftira dolu sözlere 

inanan Züleyha hemen Yusuf’u zindana gönderir. Daha sonra kocası Reyyan 

Yusuf’un nerede olduğunu sorar. Züleyha’nın onu zindana gönderdiğini söylerler. 

Bunu duyan Reyyan onun ebediyen zindanda kalmasını emreder. Züleyha kadınların 

aklına uyup onu zindana gönderdiğine pişman olur. Onun amacı Yusuf’un bir süre 

böyle bir ceza ile kendisine boyun eğmesini sağlamaktır. Oysa Reyyan’ın fermanıyla 

Yusuf’tan sonsuza kadar ayrı kalacaktır. Züleyha’nın pişmanlığı bu yüzdendir: 

Ol ZüleyòÀ òanım işitdi bunı 
Başına úopdı úıyÀmetler güni 
 
Didi óasret oldum ol dildÀruma 
Yitmedüm bir kerre úavl u kÀruma 
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Günde bir kerre görürdüm yüzini 
İşidürdüm úanda şekker sözini 
 
ÚÀniè olmazdı bu göñlüm bì-úarÀr 
Ben nice idem gerekdür intiôÀr 
 
Úadrini ol demlerüñ ben bilmedüm 
Ben niçün bu işde àaflet eyledüm 
 
èAúlına taèzìri úıldı ol kibÀr 
Eyledüñ fürúat demiyle beni zÀr 
 
Zenlerüñ sözine uydurduñ beni 
Fürúatüñ odına yandurduñ beni 
 
NÀúıã-ı èaúla uyuban yÀrüñi 
Viresin zindÀna ol dildÀruñı  (Aómedì, YZ. II, s. 3) 

II. I. 1. 2. 4. II. I. 1. 2. 4. II. I. 1. 2. 4. II. I. 1. 2. 4. 11. Maddi ve Manevi Yoksulluk11. Maddi ve Manevi Yoksulluk11. Maddi ve Manevi Yoksulluk11. Maddi ve Manevi Yoksulluk    

Yusuf’un zindanda hapis hayatı yaşadığı yıllarda Züleyha bu ayrılığın 

acısıyla derde boğulmuşken bir de kocası Kutayfer’in ölümüyle sosyal ve ekonomik 

açıdan sahip olduğu refahı kaybetmiştir. Her ne kadar Yusuf’un aşkından başka 

hiçbir şeye itibar etmemişse de yaşamındaki bu değişiklik onun hayatını 

güçleştirmiştir: 

Ol zamÀn kim èAzìz itdi vefÀt 
İrdi bÀnÿ-yı Maàrib’e ÀfÀt 
 
Teng oldı demi ZüleyòÀ’nuñ 
Oldı bì-óad àamı ZüleyòÀ’nuñ 
 
Ne èAzìz ile òÀnesi ÀbÀd 
Ne ruò-ı Yÿsuf ile òÀùırı şÀd 
[...] 
Geçdi ol dem ki baòt-yÀr idi 
Vaãl-ı yÀr ile õevúı var idi 
 
Serv-i raènÀsı sÀye-perver idi 
èİzzet ile èAzìz’e hem-ser idi 
 
èİşret esbÀbı cümle cemè idi 
Kendü ol cemè içinde şemè idi 
 
YÀr ile èìş iderdi tenhÀyì 
Nÿş idüp aña úarşu ãahbÀyı 
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èÁlemi mevsim-i cüvÀn idi 
Óükm ile vaúti kÀm-rÀn idi 
 
Sìnesi pür-hevÀ-yı Yÿsuf idi 
CÀn ile mübtelÀ-yı Yÿsuf idi 
 
Şimdi kim gitdi èizzet ile èAzìz 
Devlet esbÀbı gitdi úalmadı çìz 
 
YÀrı Yÿsuf òayÀli oldı hemÀn 
Õikri fikri cemÀli oldı hemÀn 
 
Ol òayÀl idi aña yÀr-ı úadìm 
áam deminde yine ol oldı nedìm 
 
Bilse eger óÀlin dil-ÀrÀsı  
áayrı àamdan yoà idi pervÀsı 
[…] 
áarú-ı efkÀr u dil-figÀr idi 
Árzÿsı viãÀl-i yÀr idi  (Óamdì, YZ., s. 164-165) 

Aña deñlü ki oldı münúalib-óÀl 
èAzìz-i Mıãr’ı devrÀn itdi pÀ-mÀl 
 
Bu kez baòtı atından úaldı yayaú 
ZamÀne el ùutarken aldı ayaú 
 
èAzìz-i Mıãr başındaydı devlet 
Çü devlet gitdi geldi başa miónet 
 
Bu deñlü miónet ü renc ü belÀda 
áamı göñlinüñ olmadı güşÀde 
 
Bayaàı od ile yanmışdı cÀnı 
Ol eski derde boyanmışdı cÀnı 
 
Görürdi bu firÀúuñ miónetini 
Geçen vaãluñ añardı leõõetini 
 
Añardı şol demi kim òoş dem idi 
Nice dem her biri bir èÀlem idi 
 
èAzìz-i Mıãr ile devletdeyidi 
ViãÀl-i yÀr ile èişretdeyidi 
[…] 
Añardı bunları eylerdi zÀrì 
Ùolardı úan ile gözi bıñarı  (KemÀl, YZ., s. 232) 
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İtdi Úıùfìr terk-i dünyÀyı 
Úodı àam-òÀnede ZüleyòÀ’yı 
 
Ġam ZüleyòÀ’yı ki zebūn itdi 
Baàrını döge döge òūn itdi374 
 
Bir yaña àuããa vü àam-ı Úıùfìr 
Bir yaña èaşú-ı Yūsuf-ı taãvìr 
 
Úaldı úaãrında pür-àam u bì-kes 
Der ü dÀrında uçmaz oldı mekes 
 
Gitdi emvÀli tÀrmÀr oldı 
ÙÀs-ı çarò içre óÀli zÀr oldı (ĠubÀrì, YZ., s. 192) 

Aşk derdiyle geçen zaman içinde Züleyha, yaşlanıp güzelliğini kaybetmiş, 

ağlamaktan gözleri kör olmuş, maddeten de yoksullaştığı için yapayalnız kalmıştır. 

Kısacası kötü talih onun varını yoğunu elinden almıştır. Elinde kalan yalnızca 

Yusuf’un aşkıdır: 

Bu belÀyıla úaldı niçe zamÀn 
Yaşı gözyaşıyıla geçdi hemÀn 
 
Şeyb baãdı úadem şebÀb üzre 
Yaàdı kÀfÿr müşg-i nÀb üzre 
[…] 
Tìr-i taúdìr uçurdı zÀàın anuñ 
Bÿm-ı meşéÿm yıúdı bÀàın anuñ 
 
Eşk ile nergisi semen oldı 
Óüsni evrÀúı pür-şiken oldı 
 
Şehr-i çìn oldı gerçi rÿyı anuñ 
İlle úalmadı müşg bÿyı anuñ375 
[…] 
Kendüsi pìr-i nÀ-tüvÀn oldı 
èAşúı varduúca nev-cüvÀn oldı (Óamdì, YZ., s. 165) 

ZelìòÀ’nuñ daòı gitdi bahÀrı 
Güli ãavuldı ãoldı lÀlezÀrı 
[…] 
Elinden çıúdı çün naúd-i cevÀnì 
Ayaàın aldı øaèf-ı nÀ-tüvÀnì 
 

                                                
374 döge döge: döne döne M. 
375 müşg bÿyı: müşg-bÿyı 
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Oluban tìr-i úaddi dÀsveş òam 
äınup úaşı kemÀnı oldı derhem 
[…] 
Dönerken ÀsiyÀb-ı çarò-ı gerdÿn 
äaçıldı nÀ-gehÀnì üstine un 
 
Gice göz yumdı gündüz gözin açdı 
Dirüp müşg uvaàın kÀfÿr ãaçdı 
[…] 
İçinden işledükce baàrı başı 
Şu deñlü aúdı gözden úanlu yaşı 
 
Ki yudı sürme gibi göz úarasın 
SefìdÀc oldı ol sürme ãanasın 
[…] 
Yıúılmışdı imÀm üstine miórÀb 
ÒarÀb itmişdi bünyÀdın meger Àb (KemÀl, YZ., s. 235-236) 

SarÀyında ZelìòÀ úaldı bì-kes 
SitÀre bì-saèÀdet ùÀliè enòas 
 
èAzìz’üñ mÀteminden baàrı biryÀn 
FirÀú-ı Yÿsuf ile çeşmi giryÀn 
 
äadef gibi burışdı rÿy-ı zìbÀ 
Başında òÀra döndi mÿy-ı raènÀ 
 
Belürdi ãarãarı baór-i belÀnuñ 
Ruòı Àbını pür-çìn itdi anuñ 
 
áamından pìrlik oldı óavÀle 
Aàardı kÀküli döndi hilÀle 
 
äaçınuñ ôulmeti hep nÿra döndi 
MiåÀl-i misk iken kÀfÿra döndi (YaóyÀ, YZ., s. 154) 

Gönül derdi artarak devam eden ancak vuslat ümidini hiç yitirmeyen Züleyha, 

bu dertle ağlayıp inlemekten gençliğini, güzelliğini ve gözlerini kaybetmekle 

kalmamış, Yusuf’tan haber alabilmek uğruna tüm varlığını harcamıştır. Dayeleri ve 

cariyeleri de olmadığı için yapayalnız kalmıştır: 

Úalmadı çünki yile virdi cemÀl376 
Başda ayaúda efser ü òalòÀl 
 
Zìver-i óulle gitdi dÿşından 
Güher-i hìle iki gÿşından 

                                                
376 virdi: vardı M. 
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Boynı boş heykel-i muraããaèdan 
Yüz açıú zer-nigÀr burúaèdan 
 
İp úuşaú baàladı kemer yirine 
Cÿà-ı sengìn ùaúup güher yirine 
[…] 
Kimden işitse Yÿsuf’uñ òaberin 
Müjde virürdi aña sìm ü zerin 
 
Çünki geçdi bu óÀl ile niçe sÀl 
Gitdi mÀl u menÀl hem çü cemÀl377 
 
Eski peşmìne oldı óulle vü tÀc 
Úaldı bir pÀre etmege muótÀc 
 
Gitdi úalmadı bunca kenz ü kenìz 
Úatına gelmez oldı ehl-i temìz 
 
DÀyesi yoú ki aña èarø ide óÀl 
MÀyesi yoú ki andan artura mÀl 
 
N’ola úalmasa gÿşınuñ güheri 
Bes idi aña dil-beri òaberi 
 
Úaldı andan da èÀúıbet maórÿm 
Neler eyler kişiye ùÀliè-i şÿm  (Óamdì, YZ., s. 165) 

Çıúardı otururdı reh-güõerde 
Gözi görmezdi úalmışdı òaberde 
 
äorardı Yÿsuf’uñ bilürdi óÀlin 
O yolda òarc iderdi mülk ü mÀlin 
 
Òaber virenleri eylerdi dil-şÀd 
Ki unutmayup anı ideler yÀd 
 
Bu óÀl üstine geçdi mÀh u sÀli 
Düketdi úalmadı çün genc ü mÀli 
 
Úulaàında vü boynında olanı 
Òaber alup virürdi müjdegÀnì 
 
Ne àam gÿşında úalmasa güherler 
Yiterdi yÀrdan iren òaberler 
 
 

                                                
377 cemÀl (nüsha): òayÀl M. 
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Velì andan daòı baòt itdi maórÿm 
Neler eyler kişiye ùÀliè-i şÿm  (KemÀl, YZ., s. 237) 

Şu resme irdi faúr ile felÀket 
Yıúıldı bir bir eyvÀn-ı riyÀset 
 
Berì oldı teni úayd-ı güherden 
Sebük-bÀr eyledi zencìr-i zerden 
 
Anuñ inèÀmını alurdı herkes 
Çüritdi esrefìsin hem çü nerges 
 
Boşandı kìse-i mÀl u òazìne 
HemÀnÀ döndi elsüz Àstìne 
 
Ùaàıldı Àhı gibi yÀr u hem-dem 
FerÀmÿş itdi anı òalú-ı èÀlem 
 
Yüzinden ÀşnÀlar nefret itdi 
Úodı idrÀk ü èaúlı gibi gitdi  (YaóyÀ, YZ., s. 154) 

Züleyha Aziz’in sarayından ayrıldıktan sonra elinde kalan son varlığını da 

Yusuf’tan haber getirenlere verdiği için hiçbir şeyi kalmamıştır. Bu nedenle artık 

haberciler de gelmez olmuştur: 

Çün ZüleyòÀ bu derd ile úaldı 
Virdi her varını belÀ aldı 
 
Oldı nevmìd vaãl-ı yÀrından 
Gelmez oldı òaber diyÀrından 
 
Geçdi ol kim gelürdi peyk-i òaber 
Bir söz içün alurdı biñ gevher 
 
Almaú içün bu úuvvet ü úÿtı 
Úalmadı dürr ü laèl ü yÀúÿtı 
 
Gelmez oldı òaberciler úatına 
Baúmaz oldı kimesne ãÿretine (Óamdì, YZ., s. 165-166) 

Var iken elde mÀlıyla menÀli 
Oyalarlardı ol şÿrìde-óÀli 
 
Ùoúınsa gÿşına yÀrından aòbÀr 
Úılurdı sÀéile mengÿşın ìåÀr 
 
Faúìr oldı aña irdi felÀket 
Úoyuldı her ùarafdan geldi nekbet 



 379 

Aña irişdi óÀli Àòir-i kÀr 
Kime kim ãorsa dildÀrından aòbÀr 
 
Felekveş döndürürlerdi yüzini 
İşitmez diñlemezlerdi sözini  (YaóyÀ, YZ., s. 155) 

Züleyha yoksul ve yalnız başına kaldığı günlerde neyden bir ev yapar ve 

orada yaşamaya başlar. Onun bu evdeki yaşamı, içinde bulunduğu zor durumu en iyi 

şekilde anlatmaktadır: 

Òaber-i yÀrı bilmege geh gÀh  
Yapdı neyden yolında menzilgÀh 
 
Perde-i neyde tÀ nevÀlar ide 
YÀra ol perdeden nidÀlar ide 
 
Kÿy-ı dil-berden irse bÀd-ı ãabÀ 
NÀy içinde bulurdı õevú u ãafÀ (Óamdì, YZ., s. 166) 

ZelìòÀ úaldı çün ney gibi èuryÀn 
HevÀ-yı èaşú elinden zÀr u giryÀn 
[…] 
Úamışdan bir gömelte itdi bünyÀd 
Çü mÿsìúÀr pür-zÀrì vü feryÀd 
 
ZeliòÀ yÀrelü naòcìre beñzer 
O úamışlar atılmış tìre beñzer 
 
Meger kim èaşú õevúın anda bulmış 
Ki her tìr aña ney-şekker olmış (KemÀl, YZ., s. 237) 

Úamışdan eyledi bir òÀne bünyÀd 
İçinde úılmaàa ney gibi feryÀd 
 
Çekerdi yapraàı aèdÀya òançer 
Yanında her biri bir tìre beñzer 
 
Vücÿd-ı õÀt-ı pÀki nitekim nÀy 
FiàÀn u nÀle oldı tÀ ser ü pÀy 
 
Belürse her úaçan yilden nişÀne 
O neyden òÀne başlardı fiàÀna 
 
Budur ãoñ ucı èuşşÀúuñ maúÀmı 
èUlüvv-i cÀhı cÀy-ı iótirÀmı 
 
Yoà idi anuñ istiókÀmı aãlÀ 
MiåÀl-i rÀy u tedbìr-i ZelìòÀ 
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Olup gÿyÀsı işbu ÀşiyÀnuñ 
äarardı sÀza döndi beñzi anuñ 
 
Vücÿdı úalèasın úılmaàa ifnÀ 
Úamışlar êarb-zenler oldı gÿyÀ 
 
BenÀn-ı dest-i cevre döndi neyler 
Maóabbet ehl-i derdi böyle eyler (YaóyÀ, YZ., s. 155) 

Sûlî Fakîh’de Züleyha’nın maddi manevi her şeyini kaybetmesi şöyle 

anlatılır: Yusuf zindana hapsedildiği günlerde o sırada sultan olan Kutayfer ölür. 

Kutayfer’in yerine kardeşi Reyyan sultan olur. Yıllar sonra sultanın düşünü tabir 

ettiği için zindandan kurtulan Yusuf, bu cezayı Züleyha’nın iftirası yüzünden 

yaşadığını sultana anlatır. Sultan Züleyha’yı huzuruna çağırır ve sorguya çeker. 

Züleyha Yusuf’a aşkı yüzünden iftira ettiğini itiraf eder. Bunu öğrenen Sultan 

Züleyha’nın varını yoğunu elinden alıp saraydan kovar. O andan sonra kocası 

Kutayfer’in sayesinde yaşadığı zengin hayatı sona erer. Böylece iyice yoksullaşan 

Züleyha hâla bitmeyen aşk derdi yüzünden gençliğini, güzelliğini de kaybeder: 

ZelòÀ’yı sulùÀn sözile sürdiler 
Úul u úıymet git diyüben urdılar 
 
Yine ùaşra ãaldılar anda anı 
Didiler git sulùÀn öldürür seni 
 
Gitdi ZelòÀ aàlar idi zÀr zÀr 
YaàmÀladılar evinde ne ki var 
 
MÀlını vü mülkini hep aldılar 
Mıãr içinde anı yoòsul úıldılar 
 
Úalmadı bir pÿl daòı kendü ile 
RüsvÀy itdi kendüyi ile şÀra 
 
Vardı ZelòÀ bir bucaúda oturur 
Gör Çalabum aña neler getürür 
 
Niçe yıllar ZelòÀ üstinden geçer 
ZelòÀ’nuñ óüsni daòı úalmaz geçer 
 
Úalmadı yüzinde hìç úan eåeri 
N’eylesün çün èaşú ile yandı cÀnı 
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Şol úadar aàlar gözi görmez olur 
Gey úarır kim ayaàı ùurmaz olur 
 
Bir aàaç aldı eline ùayanur 
Òalú içinde yürüyüben dilenür 
 
Şol úadar mÀl aña úılmadı vefÀ378 
Neler eyler èÀşıúa bu èaşú cefÀ (äÿlì Faúìh, YZ., s. 298-299) 

Darîr’de Züleyha’nın maddi ve manevi açıdan yoksulluk içine düşmesi ve 

kötü günlerin başlangıcı, kocası Aziz’in onu boşamasıyla başlar. Yusuf zindanda 

sultanın düşünü doğru tabir edince sultan onu zindan hapsinden azad eder. Ancak 

Yusuf kendisine iftira eden Züleyha’nın ve Mısırlı kadınların bu iftirayı sultana itiraf 

etmelerini dolayısıyla haksız yere bu cezayı çektiğini herkesin bilmesini ister. 

Züleyha suçunu itiraf edince kocası Aziz Züleyha’yı boşar: 

Çün èAzìz-i Mıãr işitdi boldı teng 
Baş aşaàa ãaldı óayrÀn oldı eñ 
 
Döndi eydür ey ZüleyòÀ çün baña 
Böyle didüñ ben ùalaú virdüm saña 
 
Ey ZüleyòÀ benden olàıl sen berì 
Úanda kim göñlüñ diler anda yöri (ëarìr, KY., s. 224) 

Bundan sonra on sekiz yıl boyunca gece gündüz aşk ile ağlar inler, Yusuf’tan 

bir haber alabilmek için varını yoğunu harcar, ağlamaktan gözleri kör olur, yaşlanır 

ve tüm güzelliğini kaybeder: 

On sekiz yıl nevóa úıldı ol tamÀm 
Gice gündüz èaşúıla aàlar müdÀm 
 
Yÿsuf’ı añmaúdan òanmÀnını379 
Virdi varın terk úıldı cÀnını 
 
Her ki Yÿsuf’dan òaber virür idi 
Aña ol genc ü güher virür idi 
 
On sekiz yıl gice gündüz ol faúìr 
Aàladı kim gözsüz oldı ol óaúìr (ëarìr, KY., s. 224) 

                                                
378 Şol úadar mÀl aña úılmadı vefÀ (nüsha): Şunca mÀl aña eylemedi vefÀ M. 
379 Bu mısra’ın vezni bozuk. 
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Züleyha’nın maddî ve manevî yoksulluğa nasıl düştüğü ve yaşadığı zor 

zamanlar diğer mesnevilerde de anlatılmıştır.380. 

II. I. 1. 2. 4. II. I. 1. 2. 4. II. I. 1. 2. 4. II. I. 1. 2. 4. 12. Din Değişikliği12. Din Değişikliği12. Din Değişikliği12. Din Değişikliği    

Züleyha bir gece putlarının karşısına geçip kör olan gözlerinin tekrar görmeye 

başlaması ve Yusuf’a kavuşabilmek için dua eder. Ertesi gün Yusuf askerleriyle 

onun evinin yakınından geçerken Yusuf’a sesini duyurmak için feryad etmiş ama 

kimse sesini duymamıştır. Üzgün bir şekilde eve dönen Züleyha, dileklerini yerine 

getirmedikleri ve başına gelen kötülüklere sebep oldukları için putlarına kızar. 

Hakaretler ederek onları kırar ve Müslüman olur. Züleyha’nın dinini değiştirmesinde 

Yusuf’a duyduğu aşkla birlikte Yusuf’un inandığı Tanrı’nın onun isteklerini yerine 

getiren bir Tanrı olduğunu düşünmesi etkili olmuştur: 

Áteşìn nÀleyile ol miskìn 
ÒÀne-i nÀya girdi zÀr u óazìn 
 
Úodı ortaya òışm ile ãanemi 
SÀkin olmaà içün göñül elemi 
 
EvvelÀ sögmege aàız açdı 
Nice sögmek dilinden od ãaçdı 
 
K’ey óacer sen nice İlÀhumsın 
Dost yolında seng-i rÀhumsın 
 
Senden oldum cihÀnda çün dil-teng 
Senden ursam yarar bu sìneme seng 
 
Nice dögem àam ile ùaşlara baş 
Demidür kim seni dögem ey ùaş 
 
Úıblem olalı ãÿret-i saòtuñ 
Yüzüme saòtı açılur baòtuñ 
 
Bir ãafÀ istesem eger senden 
Çevürür her ãafÀ yüzin benden 
 
CÀnumı nice büt-perest iderem 
Seni dil gibi pür-şikest iderem 

                                                
380 bk. èAlì, KY., s. 385; Óamza, YZ., s. 265-266; Òalìloğlu èAlì, YZ., s. 210, 225; Naóìfì, YZ., s. 
910-911; Şerìfì, YZ., s. 28; Aómedì, YZ. II, s. 23-24. 
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Nice bir ire òÀùıruma şikest 
Böyle didi vü urdı ol büte dest 
 
Eyledi pÀre pÀre ol ãanemi 
Dilde bir pÀre sÀkin oldı àamı 
 
Bütini çün şikest eyledi cüst 
Óaú anuñ her müşkilin itdi dürüst (Óamdì, YZ., s. 168) 

Girüp ol külbe-i aózÀna maózÿn 
Oturdı çeşmi pür-nem baàrı pür-òÿn 
 
Yaúìn bildi ki ùaşdan nesne bitmez 
Úuru ùaşa èibÀdet aããı itmez 
 
èİbÀdet ol Óaú’a lÀyıúdur ancaú 
Ki èÀlemde odur maèbÿda muùlaú 
 
Getürdi ortaya ol úuru ùaşı 
Ki büt idüp öñinde úodı başı 
 
Didi ay yüzlü saòt-dil seng 
Saña ùoúundı ãındı şìşe-i neng 
 
Başuma bunca miónet sen getürdüñ 
Sebÿ-yı èiãmetüme seng urduñ 
 
Ùuraàum oldı sengistÀn-ı õillet 
Yaàar her gün başuma seng-i miónet 
 
Diyüp bu sözleri yandı yaúıldı 
Büti ùaşa ãalup ãad-pÀre úıldı 
 
NedÀmet ùaşına urup başını 
Ufatdı Çìn bütin ol naúş-ı Çìnì (KemÀl, YZ., s. 239) 

Úamışdan òÀnesine geldi Àòir 
Öñine aldı aãnÀmını bir bir 
 
Didi óayfÀ dirìàÀ ey cemÀdÀt 
Size Óaú dirdüm eylerdüm münÀcÀt 
 
Olurdum ùÀlib-i mechÿl-i muùlaú 
Bugün buùlÀnuñuz bildüm muóaúúaú 
 
İdeli sizden istimdÀd-ı himmet 
Yüzüme baúmaz oldı èayn-ı èizzet 
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Bu resme sögdi aãnÀma müretteb 
Şikest itdi dil-i èÀşıú gibi hep 
 
ÔelìòÀ küfr evini úıldı vìrÀn 
ViãÀli òÀnesini yapdı YezdÀn 
 
äıdı aãnÀmını ol yÀr-ı ãıddìú 
Òalìlu’llÀh’a taúlìd itdi taóúìú 
 
Úodı bÀùıl tarìúın Óaúú’a döndi 
Elini òˇÀn-ı İbrÀhìm’e ãundı  (YaóyÀ, YZ., s. 157) 

Aàlayu ùurdı yine eve gelür 
Yumruàıla başını döger yürür 
 
Yine uããını başına devşürür 
Söge söge putı úatına varur 
 
Bir putı varıdı anuñ muèteber 
Kim ZelìòÀ aña ùapardı meger381 
 
Ùurdı ZelòÀ ol put öñine varur 
Ol putı yüzinúoyu yire sürür 
 
Ayaú altına alup teperidi 
Tükürürdi ol puta söger idi 
 
Eydür ey put n’eyledüñ görgil beni 
Ben daòı yandurayum oda seni 
 
Úanı yardımuñ baña sen n’eyledüñ 
SañÀ ùaparam beni òˇÀr eyledüñ 
 
Yardım itmedüñ didi bir gün baña382 
Laènet saña ùapana da saña 
 
Yoúsul oldum saña ùapaldan berü 
Gözsüz oldum seni öpelden berü 
 
Tañrı saña diyübeni ùaparam 
N’eyleyüvirdüñ baña ey put kerem 
 
Bayiken uş yoòsul eyledüñ beni 
Evlü iken uş ùul eyledüñ beni 
 
 

                                                
381 Kim ZelìòÀ aña ùapardı meger (nüsha): Aña ùaparlardı ZelìòÀ meger M. 
382 Yardım itmedüñ didi bir gün baña  (nüsha): Bir gün yÀrì olmaduñ didi baña M. 
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Sıyayum ayaúlaruñı elüñi 
İki pÀre eyleyeyüm bilüñi 
 
Sen ne lÀyıúsın ki maèbÿd olasın 
Saña ùapana ne maúãÿd olasın 
 
Maèbÿd oldur ki úula rızúın virür 
Her birini óÀllü óÀlince bilür 
 
Yiri gögi yaradan oldur ebed 
Andan artuú ne ebed vardur ne aóad 
 
Aña ùapan maúãudına irişür 
Anı seven anuñ ile bilişür 
 
Yÿsuf aña ùapduàı’çün ol èazìz 
Úulum iken Mıãr’a eyledi èazìz 
 
Ol úapuya varan olmaz bì-ümìd 
Ben daòı uş baàladum aña ümìd (äÿlì Faúìh, YZ., s. 323-325) 

Züleyha putlarını kırıp Müslüman olduktan sonra Allah’a dua etmeye başlar. 

Öncelikle daha önce puta tapmaktan duyduğu pişmanlığı dile getirir. Daha sonra 

Allah’tan dilediği ilk dilek yine gözlerinin açılması ve Yusuf’a kavuşmak olmuştur: 

Yüz çevürdi çü dìn-i dÿnından 
Áb-dest aldı eşk-i òÿnından 
 
Òoş taøarruèla yüz urup òÀke 
Böyle yalvardı Ìzid-i pÀke 
 
Didi ey èaşúuñ ile èÀlem-mest 
Saña eyler sücÿdı seng-perest 
[…] 
CÀm-ı faøluñla her kim mest oldı 
BÀùılı úodı Óaú-perest oldı 
 
Nefsüme çoú cefÀlar eylemişem 
Büte ùapup òaùÀlar eylemişem 
 
Yarlıàa ol òaùÀları yÀ Rab 
Úıl vefÀ ol cefÀları yÀ Rab 
 
İtmedüm óaú ùarìúa çünki naôar 
Úomaduñ gözlerümde nÿr-ı baãar 
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Beni şimdi ki óaú yola ãalduñ 
Vir o nÿrı ki dìdeden alduñ 
 
Óaô alam tÀ cemÀl-i Yÿsuf’dan 
FÀrià olam àam-ı teéessüfden (Óamdì, YZ., s. 168) 

Ùutup cÀn gözin ol dergÀh-ı pÀke 
Ùaøarruè itdi yüzin sürdi òÀke 
 
Alup gözyaşıyla dest-namÀzı 
Úılur secde ider Óaúú’a niyÀzı 
 
Yire miskìnlik ile urdı elin 
Didi zülfi gibi şÿrìde óÀlin 
 
Didi óÀlüme baú raóm it İlÀhì 
Ki sensin pÀdişÀhlar pÀdişÀhı 
 
CihÀnda úÀdir-i muùlaú ùapuñdur 
Úalan maèbÿd-ı bÀùıl Óaú ùapuñdur 
 
Her ümmìd ehlinüñ sensin ümìdi 
Elüñdedür úamu úuflüñ kilìdi 
 
Elüñdedür ne isterseñ úılursın 
Kime nedür gereklüsin bilürsin 
 
Şerìküñ yoú durur mülküñde yÀ Rab 
Senüñdür gökde ne ki var hep 
[…] 
ÇerÀà-ı èaúl senden nÿr aldı 
K’anuñla bezm-i cÀn maèmÿr oldı 
[…] 
Gözüm şemèin daòı pür-nÿr eyle 
Göñül bezmin daòı mesrÿr eyle 
 
CihÀn luùfuñ yüzinden oldı pür-nÿr 
RevÀ mı ben olam ol nÿrdan dÿr 
 
Yaratduñ bunca maòlÿúı emeksüz 
èAùÀlar eyledüñ biñ biñ dileksüz 
 
Kerem ol idi kim itdüñ sebebsüz 
èAùÀ budur ki olmışdur ùalebsüz 
 
ÔalÀm-ı şekki dilden dÿr úılduñ 
Yaúìn nÿrıyıla pür-nÿr úılduñ 
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Gider bu ôulmeti daòı gözümden 
Ki farú idem gicemi gündüzümden 
 
CemÀl-i yÀr ola öñümde rÿşen 
Seçem zülfi dünin yüzi güninden 
 
Şu sÀye gibi k’ola nÿrdan dÿr 
Yüzin ùopraàa sürdi zÀr u mehcÿr 
 
Çeküp himmet kemÀnın ãÀdıúÀne 
DuèÀ tìrini irgürdi nişÀne  (KemÀl, YZ., s. 239-240) 

Elin úaldurdı yaènì kim niyÀza 
ÒudÀ-yı çÀre-baòş u çÀre-sÀza 
 
Didi ey ÚÀdiye’l-óÀcÀt u Mescÿd 
Degüldür kimse senden àayrı maèbÿd 
 
Bu aèmÀ èaynını pür-nÿr eyle 
Sevindür vaãl ile mesrÿr eyle 
 
Delìlüm ol ãırÀù-ı müstaúìme 
SezÀvÀr eyle elùÀf-ı èamìme 
 
FirÀúum gicesini Àòir eyle 
Baña rÿz-ı viãÀli ôÀhir eyle 
 
Gider èiãyÀn àubÀrını yüzümden 
ÓicÀb-ı àafleti úaldur gözümden 
 
Faúìre èayn-ı maèşÿúı şefìè it 
Baña dildÀrı münúÀd u muùìè it 
 
NihÀl-i úaddin egsün bÀd-ı raómet 
SelÀmıyla beni úılsun selÀmet 
 
Yıúılmış òÀùırumı itsün ÀbÀd 
Úadìmì ÀşinÀsın eylesün yÀd  (YaóyÀ, YZ., s. 158) 

Bunı didi çökdi dizi üstine 
Didi uş geldüm saña yÀ RabbenÀ 
 
Şimdiye degin seni bilmez idüm 
Anuñ içün bunca günÀh işledüm 
 
Şimdi geldüm uş seni úıldum ùaleb 
Baña daòı dilegüm vir ey Çalab 
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Bunı dir ZelòÀ şehÀdet getürür 
Putınuñ boynına ip ùaúdı sürür 
 
Girü úalan putını iltür ãatar 
èAşúı İslÀm dìni yolını ùutar  (äÿlì Faúìh, YZ., s. 325-326) 

Züleyha dinini değiştirdikten sonra Yusuf’un karşısında ona yalvarırken 

dinini değiştirdiğini, artık kendisini kabul etmesini söyler: 

Severem seni daòı hem dìnüñi 
İmdi esirge beni úo kìnüñi 
 
Şimdi İslÀm dìnine girdüm paşa 
Beni nevmìd eyleme senden óÀşÀ (äÿlì Faúìh, YZ., s. 327) 

Darîr’de Züleyha’nın dinini hangi sebeple ve ne zaman değiştirdiğine dair bir 

bilgi bulunmamakla birlikte, Yusuf’la evlendikleri zaman gerdekte Yusuf onu 

Allah’a iman etmeye davet ettiğinde Züleyha dinini çok önce değiştirdiğini ve 

Müslüman olduğunu söyler: 

Yÿsuf’a eydür ZüleyòÀ’yı nigÀr 
Çoú zamÀndur úılmışam dìnde úarÀr 
 
Nice èÀşıúdur ki ol maèşÿkınuñ 
Dìnine girmeye ol maóbÿbınuñ (ëarìr, KY., s. 313-314) 

Ahmedî’de Züleyha dinini hiçbir dileğini yerine getirmedikleri için putlarına 

kızdığından dolayı değiştirmemiştir. Aşk derdiyle iyice yaşlandığı günlerde Yusuf’un 

yoluna çıkıp vuslat talep ettiğinde Yusuf dinlerinin uygun olmadığı için buna izin 

olmadığını söyler. Züleyha Yusuf’un sözünde bir nükte olduğunu, kendisine doğru 

dini gösterdiğini düşünüp Müslüman olur: 

Ol baña èarø eyledi ùoàrı dìni 
Bende olmazsa göñli dimez bunı 
 
Áyìnüñle Àyìnüm uymaz didi 
Ol baña bu úavli nükte söyledi 
 
Yÿsuf’uñ Tañrısına rÀm olayum 
ÓÀlümi aña diyüp yalvarayum 
 
Putı atdum bÀùıl imiş úamusı 
Saña döndüm Yÿsuf’um ey Tañrısı 
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äıdú ile maèbÿdum illallÀh didi 
Óaú TeèÀlÀ anı maúbÿl eyledi 
 
Óaúú’a meyl itdi hidÀyet buldı ol 
Óiããe-i ìmÀna nÀéil oldı ol  (Aómedì, YZ. II, s. 31) 

Müslüman olduktan sonra Yusuf’a kavuşabilmek için Allah’ın yardımını 
diler: 

Sen keremler kÀnısın eyle kerem 
Derdüme dermÀnı senden dilerem 
 
Derdüme dermÀnı kimse úılmadı 
áayrılardan hìç ümìdüm úalmadı 
 
Áteş-i èaşúa beni mÿm eyleme 
Vir murÀdum beni maórÿm eyleme 
 
Sen kerem eyle baña dermÀnı úıl 
Yÿsuf’uñ vaãlına sen fermÀnı úıl (Aómedì, YZ. II, s. 32) 

Züleyha’nın dinini değiştirmesinden, burada örnek gösterilen mesneviler 

dışındaki diğer mesnevilerde de söz edilmiştir.383 

II. I. 1. 2. 4. II. I. 1. 2. 4. II. I. 1. 2. 4. II. I. 1. 2. 4. 13. İntihar Girişimleri13. İntihar Girişimleri13. İntihar Girişimleri13. İntihar Girişimleri    

Züleyha ilk intihar girişimine Aziz’le evlendiği gün kalkışır. Çünkü Aziz 

rüyasında görüp âşık olduğu kişi değildir. Tam bu sırada cariyelerden biri gelip eline 

yapışır ve onu kurtarır: 

Çıúardı òançerin yÀr-ı àaøabnÀk 
Diledi kim ide ten cÀmesin çÀk 
 
PerestÀruñ biri geldi yaúına 
èAle’t-taècìl yapışdı eline  (YaóyÀ, YZ., s. 76) 

Züleyha’nın Aziz’le evlendiği gün onu görünce yaşadığı hayal kırıklığı 

sonucu intihara kalkışmasından yalnızca Yahya’nın mesnevisinde söz edilmektedir. 

Züleyha’nın intihara kalkıştığı anlardan biri de Yusuf satılmak üzere Mısır’a 

getirildiği gün köşkünün penceresinden onu ilk gördüğü andır. Züleyha rüyasında 

gördükten sonra gerçek yaşamda Yusuf’la ilk kez karşılaşmıştır. Hiç beklemediği bir 

anda sevgiliyi karşısında bulmuş olmanın heyecanıyla ona sarılmak için kendisini 

                                                
383 bk. èAlì, KY., s. 386-387; Óamza, YZ., s. 267; Òalìloğlu èAlì, YZ., s. 226; Naóìfì, YZ., s. 911-912; 
Şerìfì, YZ., s. 29.  
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pencereden aşağıya atmak istemiştir. Tam bu sırada cariyeler ve dayeler yetişip 

elinden tutarak engellerler: 

ZüleyòÀ aydur dutmañ ben düşeyim 
Telim yılàı óasretime úavuşayım 
FirÀú óÀlin aóvÀlin soraşayım 
Óaúìúat viãÀl küni doàdı imdi (èAlì, KY., s. 293) 

Úaãd úıldı pençireden kendüzin 
Kim ãalaydı Yÿsuf ardına özin 
 
Ùurdı yirinden nigÀr ÀşuftevÀr 
Kendüzin úılmaú dilerdi ÀşikÀr 
[…] 
Ùayalar ùutdılar ol dem dil-beri 
èÁşıú olanlardan olur dil berì  (ëarìr, KY., s. 172-173) 

Zelòa baúar anı köşkinden görür 
Áh idüben çıàırur naèra urur 
 
Yÿsuf’uñ üstine uçmaú eyledi 
Maèşÿúı öpmek ü úoçmaú eyledi 
 
Diledi kim kendüzin rüsvÀy ide 
Maèşÿúına yapışa rüsvÀy ide 
 
Pencereden çıúarur kendüzini 
Aşaàa bıraúmaú ister özini 
 
İşid imdi úaravaşlar n’itdiler 
ZelòÀ’yı berk yapışuban ùutdılar 
 
Komadılar köşkden aşaàa uça 
Òalú içinde gizlü rÀzını aça 
 
Eytdiler kim ey nigÀrìn iş degül 
İtdügüñ iş bil ki saña òoş degül 
 
ZelòÀ eydür bunlara ùutmañ beni 
Vireyüm maèşÿú içün ùatlu cÀnı (äÿlì Faúìh, YZ., s. 173) 

Züleyha bir başka intihar girişimine yedi haneli sarayda vuslat için 

yalvarışlarına Yusuf’tan karşılık bulamayınca kalkışır. Burada da onu Yusuf kurtarır: 

İrmedi çünki àoncaña dehenüm 
Yiridür varlıàum yoú olsa benüm 
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Úomazam tende úıl úadar cÀnı 
Úucmadum çün miyÀn-ı cÀnÀnı 
[…] 
Didi vü úaãd itdi cÀn u tene 
Ki ura berg-i bìdi yÀsemene 
 
Olur olsa göñül ùolu tef ü tÀb 
Teşne óalúına deşne úaùre-i Àb 
 
Dutdı Yÿsuf o demde ãıçradı cüst 
YÀr destini yÀre gibi dürüst384  (Óamdì, YZ., s. 140) 

ÓicÀb-ı ten aradan çün ola dÿr 
Ola cÀn vaãl-ı rÿóÀniyle mesrÿr 
 
Didi bu sözi ùoldı sÿzıla tÀb 
Diledi kim ãaçaydı üstine Àb 
 
Bulınmadı gözinde úaùrece nem 
Çeker bir Àb-gÿn òançer hemÀn-dem 
[…] 
Görür yÀri irişmez çÀresine 
Fetìl urmaú dilemez yÀresine 
 
Úılur óalúına ol tìàı revÀne 
Diler kim ãu içüre teşne cÀna 
 
Çü baór-i èaşúa ùalmışd’ol perì-rÿ 
Boàazına irişdi lÀ-cerem ãu 
 
Boàazına irişdi mevc-i pÿlÀd 
Yirinden durdı Yÿsuf  tìz çün bÀd 
 
Óıøırlıú itdi vü irişdi çün berú 
Úomadı k’ola cismi zevraúı àarú (KemÀl, YZ., s. 176-177) 

ZelìòÀ’nuñ cünÿnı oldı muókem 
Çıúardı òançer-i bürrÀnın ol dem 
 
Dilerdi çÀk ide cismi úabÀsın 
Yıúa úaãr-ı óayÀtınuñ binÀsın 
 
O sÿsen úılmadan cismini gül-gÿn 
Elinden aldı anı yÀr-ı mevzÿn 
 

                                                
384 yÀre: yara M. 
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äaúındı ol nigÀr-ı nÀzenìni 
SivÀrı gibi ùutdı sÀèidini  (YaóyÀ, YZ., s. 133) 

ZelìòÀ didi úılmazsın beni şÀd 
Beden dÀmından idem cÀnı ÀzÀd 
 
HemÀn aldı eline òançeri tìz 
Ùayar kendüye ol mÀh-ı dil-Àvìz 
 
Görür Yÿsuf elinde òançeri var 
ZelìòÀ’nuñ úolını dutdı nÀ-çÀr (Şerìfì, YZ., s. 21) 

Züleyha, Yusuf zindandayken onun ayrılığına katlanamaz. Haksız yere onu 

zindana hapsettirmekten duyduğu pişmanlık, üzüntüsünü büsbütün artırır. Ancak son 

pişmanlığı fayda etmez. Bu ayrılık acısına çare bulamayan Züleyha canına kıymaya 

kalkışır. Dayesi imdadına yetişir ve onu kurtarır: 

Bilmedi çünki úadr-i dìdÀrı 
Oldı fürúatde hem-demi zÀrì 
 
Yandı nÀr-ı nedÀmete cÀnı 
İtmedi aããı ãoñ peşìmÀnı 
[...] 
Bulmayup çÀre cÀna úaãd itdi 
Aããı yoú çün ziyÀna úaãd itdi 
 
Der ü dìvÀr ile dögüp serini 
CÀnına çekdi òÿnì òançerini 
 
Diledi cÀn-ı àamdan ide òalÀã 
Elini yitdi ùutdı dÀye-i òÀã 
 
Dest ü pÀyın öpüp duèÀ itdi  
Derdine pend ile devÀ itdi (Óamdì, YZ., s. 154) 

Kül oldı hecr odıyla yana yana 
Bıçaú irişdi çün kim üstüòÀna 
 
Didi nice çekem bu dehr úahrın 
Niçe bir içe cÀnum hecr zehrin 
 
Çü ben cÀn acısın her gün görürven 
Ölüm yig olsa bu dirligümden 
 
FirÀk odına yanmaúdan ölüm yig 
Bu derd ile boyanmaúdan ölüm yig 
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Diyüp bu sözleri ider kendüye úaãd 
Ki ura neşteri cÀna ide faãd 
 
Vücÿdı naúşını levó-i beúÀdan 
Yuyup cÀnını úurtara belÀdan 
 
Gehì sÿsen gibi ol çeşm-i òÿn-rìz 
Tayardı sìnesine òançer-i tìz 
 
Gehì sünbül gibi ol serv-i gül-reng 
Kemend-i zülfin eyler boynına teng 
 
Diler zülfin ùaúup boynına ol mÀh 
İde zülfi gibi èömrini kÿtah 
 
Yaúasın almaàa miónet elinden 
Uzadurdı ecel tìàına gerden 
 
Çıúar ùamına úaãruñ pÀsbÀnvÀr 
Ki pertÀb ide kendüyi nigÿnsÀr 
 
Bu óÀl içindeyiken irdi dÀye 
Ayaàına yüzin sürdi çü sÀye 
 
Ayaúlarına úolın úıldı òalòÀl 
Yüzin yırtup ãaçını yoldı fi’l-óÀl 
 
FiàÀn u zÀrıyıla eyledi Àh 
Úomadı kim düşe burcından ol mÀh  (KemÀl, YZ., s. 214-215) 

II. I. 1. 2. 4. II. I. 1. 2. 4. II. I. 1. 2. 4. II. I. 1. 2. 4. 14. Ölüm14. Ölüm14. Ölüm14. Ölüm 

Züleyha Yusuf’la evlendikten sonra birlikte mutlu bir yaşam sürerlerken bir 

gün Yusuf rüyasında annesiyle babasını görür. Anne ve babası Yusuf’a onun 

hasretini çektiklerini ve yanlarına gelmesini istediklerini söylerler. Yusuf rüyasını 

Züleyha’ya anlatır. Züleyha çok üzülür ve kendisini Yusuf’suz bırakmaması için 

Allah’a dua eder. Ancak bir süre sonra Yusuf ölür. Yusuf’un öldüğünü Züleyha’ya 

sonradan haber vermişlerdir. Bu haberi duyan Züleyha üç gün üç gece baygın bir 

şekilde yatar. Dördüncü gün kendine gelince yas tutmaya başlar: 

Çün Züleyha bu derdi eyledi gÿş 
Üç gün üç gice düşdi bì-dil ü hÿş385 
 

                                                
385 bì-dil ü hÿş: dil ü bì-hÿş M. 
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Dirdi dördünci gün ögin ùurdı 
Defèì òuddÀma Yÿsuf’ı ãordı 
 
Çoú aradı o cÀn u dil úÿtın386 
Bulmadı ne tenin ne tÀbÿtın 
 
Didiler çekme isteyüp anı renc 
Ki úara ùopraàa gömüldi o genc 
 
EvvelÀ Àh-ı derdnÀk itdi 
Yaúasın óasret ile çÀk itdi 
 
äubó-ı ãÀdıú gibi o èÀşıú-ı pÀk 
Devr elinden yaúasın eyledi çÀk 
 
Ol odı kim dutardı dilde nihÀn 
İtdi ol çÀkden cihÀna èıyÀn 
 
Geh yaúup èÀlemi o tÀbıyıla 
GÀh àarú itdi eşki Àbıyıla 
 
YÀre urup hilÀl ile bedre 
Müşt ururdı helÀk içün ãadre 
 
Yaènì görmek çü ãÿret-i yÀri 
Taòtını daòı yıúayın bÀrì 
 
Óüsnine nÀòun eyle virdi òalel 
äanasın cÀn gözine düşdi sebel 
 
İtdi nìlÿferini nìl-i kebÿd 
Nÿr iken virdi aña ôulmet-i dÿd 
 
Güheri çeşmini èaúìú itdi 
Çün ciger úanına ùarìú itdi 
 
Yaúdı bu vech ile gülistÀnı 
Yillere virdi sünbülistÀnı 
 
Óüsni bÀàında úomayup reyóÀn 
Başladı itmege bu resme fiàÀn 
 
Ki úanı Yÿsuf’uñ yüzi nÿrı 
Şemèin andan yaúar ola óÿrì 
 
 

                                                
386 dil: dil-i M. 
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Úanı ol serv-i nÀz u òoş-bÀla 
SÀye oldı ola aña ÙÿbÀ 
 
Úanı anuñ tÀze reyóÀnı 
Sünbül-i cennet ola óayrÀnı 
 
Úanı ol çeşm-i mest-i mestÀne 
DÀr-ı cennetdür aña mey-òÀne 
 
Úanı anuñ o tÀze lÀleleri 
LÀle-i cennet ola lÀleleri 
 
Úanı ol şehd-i tÀze şìrìn-leb 
Şimdi Kevåer’dür aña hem-meşreb 
 
Úandadur ol àazÀl-i KenèÀnì 
Cennet Àhÿsına ãoruñ anı 
 
TÀ úıyÀmet yiter bu àuããa baña 
Baúmadum bir naôar o demde aña 
 
Bu dügün bende eyle ùutdı úarÀr 
Ùopraàumdan çıúa meger ki buòÀr 
 
Ùolınurken ol ÀftÀb gibi 
Ayaàın öpmedüm rikÀb gibi 
 
Ben de eblaú gibi siyeh-baòtam 
CÀn ile gerçi èaşúına taòtam 
 
Eblaú olsun ãahìl yirine zÀr 
Úanda bulur anuñ miåÀli süvÀr 
 
Zìni vü zeyni yire ursun at 
Ki yire urdı şÀhını ÀfÀt 
 
Úolumı yaãduú itmedüm serine 
Döşemedüm yüzümi pisterine 
 
Òuşk olduúca tÀze èunnÀbı 
Gözden aña aúıtmadum Àbı 
 
İricek sìnesine zaòm-ı dürüşt387 
Áh kim söykemedi sìneme püşt 
 
 

                                                
387 dürüşt: dürüst M. 
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Taòte-i sìnem üzre ben anı 
Yumadum gözden aúıdup úanı 
 
Derd ile rişte olmışıdı bu ten 
Bunuñ ile dikerdüm aña kefen 
 
Bile olaydı tÀ teniyle tenüm 
CÀnum anuñ ile niteki benüm (Óamdì, YZ., s. 192-193) 

Bu sözi çünki gÿş itdi ZelìòÀ 
äanasın zehr nÿş itdi ZelìòÀ 
 
Bu acı söz idince cÀnına kÀr 
Ùuramadı yıúıld’ol serv-i gül-bÀr 
 
Bıraàup sÀye gibi kendüzini 
Yire sebze gibi sürdi yüzini 
 
 
Yatup úaldurmadı başını üç gün 
Geçen bilmezdi gün midür yaòud dün 
 
Üçünci gün gelür çün kendüzine 
äorup óÀli baúar òalúuñ yüzine 
 
Yine ÀgÀh olur çün ol òaberden 
Beter olur bugün óÀli beterden 
 
Yatur üç gün yine bì-èaúl u medhÿş 
Gelür üç gün geçicek şemme-i hÿş 
 
Yine bu óÀli eyler çünki maèlÿm 
Yatur üç gün ne mevcÿd u ne maèdÿm 
 
Pes andan ãoñra èaúlın eyledi cemè 
Gözi yaşlu vü baàrı başlu çün şemè 
 
Ruòı şemèini yÀruñ yÀd úıldı 
Birez ol odıla yandı yaúıldı 
 
CemÀli gülşenin çün yÀd eyler 
Birez bülbül gibi feryÀd eyler 
 
Boyı servini egüp ol semen-ber 
Birez úumrì bigi zÀrìlıà eyler  (KemÀl, YZ., s. 245) 
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Aña söylendi bu göynükli aòbÀr 
MecÀli úalmadı kim ide reftÀr 
 
Bıraúdı sÀyeveş kendüyi nÀ-gÀh 
èAúılsuz yatdı yirde üç gün ol mÀh 
 
Çü dördünci gün oldı ùurdı yirden 
Yaúasın yırtup Àh itdi cigerden 
 
Baúındı Yÿsuf’ın yanında ãandı 
ÇerÀà-ı bezm-i cÀnın zinde ãandı 
 
Ne gördi gördi úalmış ferd ü tenhÀ 
Ne èaúlı var ne ol yÀr-ı dil-ÀrÀ 
 
BeúÀya Àòiret sulùÀnı gitmiş 
Úomış dünyÀ-yı dÿnı rıòlet itmiş 
 
Eliyle yüzini çÀk eyledi ol 
Ola tÀ yaşınuñ ırmaàına yol 
 
Dögündi sìnesine urdı ùaşı 
O ùaşı laèl iderdi úanlu yaşı  (YaóyÀ, YZ., s. 178) 

Züleyha bu yasın ardından Yusuf’un ölüm acısına dayanamayıp mezarı 

başında can verir: 

Gitdi gülzÀrına o bülbül-i rÀz 
İdeyin ben daòi aña pervÀz 
 
Eyle diyüp èamÀrìye girdi388 
Şevú ile úabr-i Yÿsuf’a irdi 
 
Gördi mestÿr olup o gevher-i pÀk 
Yoú nişÀnı meger ki püşte-i òÀk 
 
Görüp ol heyéeti bu àayret-cÿr 
Anuñ üstine düşdi niteki nÿr 
 
äoúdı çeşmi devÀtı içre úalem 
Çekdi levó-i vücÿda òaùù-ı èadem 
 
CÀnına eyleyüp bu Àsìbi 
Didi èÀşıúlaruñ budur sìbi 
 
 

                                                
388 èamÀrìye: èimÀreye M. 
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Gör göñül èÀşıúuñ bu cÿdını 
èAşúa baàışladı vücÿdını 
 
İrmek içün viãÀl-i cÀnÀna 
Naôar itmedi başa vü cÀna 
 
Òoş rıøÀ virdi olmaàa cÀnsuz 
RÀøı olmadı olmaàa ansuz  (Óamdì, YZ., s. 193) 

MezÀrına gelüp ol bülbül-i zÀr 
İçi àonca gibi pür-òÿn dil-efgÀr 
 
Görür ol genci òÀk altında mestÿr 
ÒarÀb olmış yatur ol beyt-i maèmÿr 
 
Urup ùopraàa yüzin eyledi Àh 
Ki ol Àh ile yandı òırmen-i mÀh 
 
Bu mÀhuñ òırmenine düşdi çün od 
Vücÿd-ı ÀsmÀnı oldı pür-dÿd 
 
Düşüp sÀye gibi serv-i revÀnı 
Yüzin ùopraàa urdı virdi cÀnı  (KemÀl, YZ., s. 245) 

MezÀr-ı Yÿsuf’u úıldı ziyÀret 
Teni bì-èaúl u cÀnı bì-firÀset 
 
Görür cÀnÀnı gelmez yola gitmiş 
Elin çekmiş cihÀndan èuzlet itmiş 
 
Zemìn-i úabrine itdi sücÿdı 
FenÀ-ender-fenÀ oldı vücÿdı 
 
Gelüp èÀşıúlıú erkÀnı yirine 
Yaúın oldı girü biri birine 
 
Bıraúdı yÀrsuz úalan cihÀnı 
Úodı dildÀrsuz olan mekÀnı 
 
Óabìbi olduàı iúlìme vardı 
FeøÀ-yı Kevåer ü Tesnìm’e vardı 
 
Ne èÀlem àuããası ne derd-i dildÀr 
Ne hicrÀn úoròusı ne òavf-ı aàyÀr 
 
Münevver oldı vaódet pertevinden 
Çekildi çıúdı bu ôulmet evinden (YaóyÀ, YZ., s. 178) 
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ZelìòÀ derdmende irdi bu Àh 
SuéÀl itdi didiler gitdi ol şÀh 
 
äabaó gibi yaúasın eyledi çÀk 
Didi baña gerekmez cÀn-ı àamnÀk 
 
ZelìòÀ’dan gidüp ãabrıla ÀrÀm 
MezÀr-ı yÀra gitdi ol dil-ÀrÀm 
 
İderken derd ile feryÀd u zÀrì 
Sürerken rÿyına òÀk-i mezÀrı 
 
Bu fürúatle irüp pÀyÀna derdi 
Gözin kendü eliyile çıúardı 
 
Virüp dildÀrınuñ üstinde cÀnı 
Bu derd ile revÀn oldı revÀnı 
 
SaèÀdet aña naúd-i cÀnı virdi 
CivÀr-ı menzil-i cÀnÀna irdi  (Şerìfì, YZ., s. 36) 

Haliloğlu Ali’nin eserinde Züleyha Yusuf öldükten sonra Yakub’un mezarı 

başına gidip kendi canını da alması için Allah’a dua eder. Yusuf defnedildikten kırk 

gün sonra Züleyha da ölür. Züleyha’yı Yusuf’un mezarının yanına gömerler: 

ZelìòÀ duruban geldi 
Yaèúÿb sinine vardı 
Yalvarup zÀrì úıldı 
Ben daòı ölsem diyü 
[…] 
Yÿsuf’a úırú gün oldı 
ZelìòÀ’ya ecel geldi 
Hem ol daòı düşüp öldi 
CÀnın Óaúú’a ıãmarlayu 
 
Bu kez anı yudılar 
Kefenine ãardılar 
İltüp gÿra úodılar 
Yÿsuf yanında úoyu 
 
Uşda bunlar öldiler 
Maúãÿdların buldılar 
Mıãır içre úaldılar 
DünyÀ Àòiret ùolu (Òalìloğlu èAlì, YZ., s. 269-270) 

Böylece hayatı boyunca Yusuf’un aşkına sadık kalan Züleyha’nın aşkı 

öldükten sonra da bitmemiştir. Sevdiğinin dünyadaki yokluğuna dayanamadığı için 
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onun ardından canını teslim ederek ahirette de sevdiğine eş olmuştur. İki âşık ebedî 

hayatta da vuslata ermişlerdir. 

Yusuf ve Züleyha’nın bu hazin sonu birçok başka aşk mesnevisi, masal ve 

halk hikâyesindeki iki âşığın ölümüne benzemektedir. 

Ali, Hamza ve Sûlî Fakîh ve Nahîfî’nin mesnevilerinde Züleyha Yusuf’tan 

önce ölmüştür.389 Ahmedî’de Yusuf Züleyha’dan önce ölmüştür. Fakat Züleyha’nın 

ölümünden söz edilmemiştir. Darîr’de her iki kahramanın ölümünden söz edilmemiş, 

hikâye mutlu sonla bitirilmiştir.  

II. I. 1. 2. 5.II. I. 1. 2. 5.II. I. 1. 2. 5.II. I. 1. 2. 5. EROTİKA EROTİKA EROTİKA EROTİKA    

Cinsellik (seks) bilindiği gibi insanın doğasında var olan içgüdüsel bir 

ihtiyaçtır. Abraham Maslow tarafından ortaya atılan “Maslow Teorisi” veya 

“İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi”ne göre insan ihtiyaçları altı kategoriye ayrılmıştır. 

Cinsellik de açlık, susuzluk, uyuma vb. gibi hayatın devamını sağlayan ihtiyaçların 

oluşturduğu fizyolojik ihtiyaçlar kategorisinde yer alır.390 İbn Sînâ “Aşk Hakkında 

Risale”sinde aşkta cinsellik konusunda “Güzel sûretli insana duyulan aşkı üç şey 

takip eder; birincisi; ona sarılma isteği, ikincisi; onu öpme isteği, üçüncüsü ise 

onunla cima’ isteği.” demektedir.391 Dolayısıyla hayatın içinde önemli bir yeri olan 

cinselliğin sanatta yer alması da kaçınılmazdır. 

Edebiyat metinlerinde cinselliği dile getiren ögeler cinsellikle ilgili 

sözcüklerden, cinsel anlamlı betimlemelerden, cinsel imgelemelerden, cinsel 

ilişkilerin anlatımından vb. oluşur.392 Cinsellik edebî eserlerde bu eserlerin meydana 

geldiği toplumun değer yargılarına uygun olmak kaydıyla anlatılabilmiştir. “Tabular 

nedeniyle çoğu kez yok sayılmaya çalışılan bu dürtünün ifadesi, kendini 

meşrulaştıracak çıkış noktası da bulmuş, bir tarafını aşka ikame etmiştir.”393 

Cinsellikle ilişkisi hangi düzeyde olursa olsun aşk, divan şiirinin en önemli 

konularından biri olmuştur. Ancak kadını toplum yaşayışından uzaklaştıran ortaçağ 

                                                
389 bk. èAlì, KY., s. 479; Óamza, YZ., s. 313; äÿlì Faúìh, YZ., s. 498; Naóìfì, YZ., s. 955. 
390 Maslow, A.H., “A Theory of Human Motivation”, Psychological Review, 50, 1943, 370-396. 
391 İbn Sînâ, “Aşk Hakkında Risale”, Aşk Risaleleri, Tecüme: M. Fatih Birgül, Sır Yayıncılık, 
İstanbul, 2000, s. 85. 
392 Ertop, Konur, Türk Edebiyatında Seks, İstanbul, 1977, s. 31. 
393 Kutlar, s. 89. 
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Türk-İslam dünyası, edebiyatında da kadını ve kadın sevgisini küçümsemiştir. Bunun 

sonucu olarak kadına karşı duyulan sevginin anlatılmasından ve giderek de kadınla 

cinsel ilişkilerin konu edilmesinden kaçınılmıştır.394 

Divan şairlerinin kadına bakış açılarının genelde olumsuz olmasına karşın bu 

edebiyatta kadın erkek ilişkilerini dile getiren şiirler de yok değildir. Arapça bir 

sözcük olan ve Kamus Tercümesi’nde “[…] maènÀ-yı evvelden ismdür nisvÀn ile 

èÀşıúÀne laùìfeye ve òoraùaya dinür ve maãdar olur zenÀn ile Àluftelük vechiyle 

úonuşmaú maènÀsınadur”395 şeklinde tanımlanan gazel, nazım biçimi olarak 

divanlarda geniş yer tutmuştur. “Divan şairinin hiçbir amaca bağlı olmadan sadece 

sanat için kullandığı”396 bu nazım biçimiyle yazılmış şiirlerde özellikle kadın, aşk, 

güzellik, şarap, tabiat gibi konular işlenmiştir. Aşkın konu edildiği gazellerde aşk 

acıları, ayrılık, sevgiliye duyulan özlemin yanı sıra sevgiliyle buluşma ve sevişmeden 

de söz edilmiştir. Ancak Ertop’un da belirttiği gibi sevgiliyle mahrem ilişkilerin 

anlatıldığı bu şiirlerde erotik duygular, hazlar ayrıntılı olarak dile getirilmemiş, ancak 

sevgiliyi öpmekten, kucaklamaktan, sarmaktan sıkça söz edilmiştir.397 

Kahramanlarından biri kadın biri erkek olan çift kahramanlı aşk 

mesnevilerinde ise durum farklıdır. Manzum hikâye karakteri taşıyan bu eserlerin 

kurgusu içinde iki sevgili arasındaki aşkta cinsellik, evlilik öncesi meşru görülmeyen 

ancak kaçamak şekilde yaşanan ilişkiler ve evlilik sonrasında düğün gecesi yaşanan 

cinsel ilişkiler olmak üzere daha gerçekçi, daha ayrıntılı olarak tasvir edilmiştir. 

Ancak bu tasvirlerde hiçbir zaman edebî ve estetik kaygıdan uzaklaşılmamış, 

dolayısıyla müstehcenliğe düşülmeden, şairlerin söyleyişlerindeki ustalıkla, örtülü bir 

anlatım tarzı benimsenmiştir. Bu anlatım tarzıyla ilgili olarak A.Sırrı Levend şunları 

söyler: “[…] bir çiftin gizli kalması gereken herhangi bir davranışını belirten resim, 

ne denli sanat kaygısını taşırsa taşısın, çirkin görüldüğü ve tiksinti uyandırdığı hâlde, 

edebiyatta böyle bir durumun tasviri, tiksinti değil, belki hayranlık bile uyandırabilir. 

                                                
394 Ertop, Konur, Türk Edebiyatında Seks, İstanbul, 1977, s. 64. 
395 Kamus, C. III, s. 302. 
396 Dilçin, Dr. Cem, “Divan Şiirinde Gazel” Türk Dili, Türk Şiiri Özel Sayısı II (Divan Şiiri), 
Temmuz-Ağustos-Eylül 1986, s. 120. 
397 Ertop, Konur, Türk Edebiyatında Seks, İstanbul, 1977, s. 79.; Fuzulî ve Bâkî’nin gazellerinde 
erotizm ile ilgili olarak bk. Kortantamer, Tunca, “Eroticism in the Ghazal Poetry: Bâkî and Fuzûlî- 
The Two Most Famous Ottoman Poets of the 16th Century”, Eski Türk Edebiyatı -Makaleler, Yayına 
Hazırlayanlar: Şerife Yağcı- Fatih Ülken, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2004, s. 79-
98. 
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Çünkü resim, durumu olduğu gibi karşımızda canlandırdığı hâlde, edebiyatta tasvir, 

sanatçının kelimeleri iyi seçmesi ve anlatış gücüyle ustaca perdelenmiştir.”398 

Söz konusu mesnevilerde aşktaki cinsellik her ne kadar örtülü şekilde 

anlatılmışsa da bir kadınla bir erkek arasında yaşanan ve insan doğasına özgü olan 

mahrem ilişkilerin divan şiirinde de dile getirilebildiğini, “Divan şiirinde sadece 

platonik, ilahî veya eşcinsel bir aşkın anlatılmadığını”399 ortaya koyması bakımından 

önemlidir. 

Değerlendirdiğimiz Yusuf u Züleyha mesnevilerinde konunun kutsal 

kitaplardan alınmış olması nedeniyle kimilerinde hikâyenin dinî yönünün kimilerinde 

de romantik yönünün ağır bastığı görülür. Buna bağlı olarak da erotikaya dair 

sahnelerin anlatım yoğunluğu ve biçimi farklılık gösterir. 

Hikâyenin başlangıcından Yusuf’la vuslata kadar olan bölümlerinde 

gayrimüslim olan Züleyha şehvete düşkün bir âşık kadın olarak yer almıştır. 

Dolayısıyla onun cinselliğe bakışı ve yaşayışı Müslüman bir kadın yaşayışından 

farklı gösterilmiştir. 

Bu bölümde hikâyenin asıl kadın kahramanı olan Züleyha’nın, rüyasında 

görüp âşık olduğu Yusuf sanarak evlendiği Mısır azizi Kutayfer ve yıllar sonra 

kavuştuğu Yusuf ile olan ilişkileri ele alınmıştır. 

II. I. 1. 2. 5. 1. II. I. 1. 2. 5. 1. II. I. 1. 2. 5. 1. II. I. 1. 2. 5. 1. Züleyha ile Aziz Arasındaki Erotik İlişkilerZüleyha ile Aziz Arasındaki Erotik İlişkilerZüleyha ile Aziz Arasındaki Erotik İlişkilerZüleyha ile Aziz Arasındaki Erotik İlişkiler    

Daha önce de değinildiği gibi Züleyha ile Yusuf arasındaki aşk, Züleyha’nın 

Yusuf’u rüyasında görüp âşık olmasıyla başlamıştır. İlk rüyada kim olduğunu 

bilmeden âşık olduğu bu kişinin, daha sonra gördüğü rüyada Mısır azizi olduğunu 

öğrenince onunla evlenmeye karar verir. Gerçek yaşamda yüzünü bile görmeden 

evlenmeye karar verdiği bu kişi aslında Yusuf değil o zaman Mısır sarayında aziz 

olan Kutayfer’dir. Züleyha bu gerçeği düğün günü öğrenir. Ama geri dönmek için 

artık çok geçtir. Züleyha çaresiz bu evliliğe razı olmak zorunda kalır.  

Züleyha’nın düğün gecesi kocası olan bu kişiyle yaşadıkları, değerlendirilen 

mesnevilerde bazı farklılıklar göstermektedir. 
                                                
398 Levend, Agâh Sırrı, Türk Edebiyatı Tarihi, C. I, 4. bs., Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 
1988, s. 149-150. 
399 Kutlar, s. 108. 
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Hamdî ve Yahya’nın eserlerinde Züleyha Aziz’le gerdeğe girer. Ancak 

Aziz’in iktidarsızlık illeti yüzünden vuslat gerçekleşmez. Züleyha’yı çok seven Aziz 

ise ancak sarılıp öpüşmenin zevkiyle yetinmek zorunda kalır. Böylece bu evlilikten 

büyük pişmanlık duyan Züleyha asıl sevdiği kişi olan Yusuf’la evliliğine kadar 

bakire kalır. Bakire bir kadınla bir erkeğin cinsel birleşmelerinin anlatıldığı bu 

sahnelerde kadın bekâreti genc (hazine), mühr (mühür), kale burcu, dürc (kapalı 

kutu) ve hicab (perde) gibi ele geçirilen, sahip olunan, keşfedilen, açılan unsurlara 

benzetilerek ifade edilmiştir: 

Bunca dÀrÀt u èizzet ile èAzìz  
ÁstÀnında úul úatında kenìz 
 
Ol zamÀndan ki vaãlına irdi 
Aña yüz cÀn ile göñül virdi 
 
Bir naôar görmese eger yüzini 
áuããadan öldürürdi kendüzini 
 
Gerçi kim sevmiş idi anı tamÀm 
İlle bulmış degüldi vuãlat-ı tÀm 
 
Belki èillet vuãÿle mÀniè idi 
Õevú-ı bÿs u kenÀre úÀniè idi 
 
Gerçi çekdi èAzìz mihr ile renc 
Mühr ile úaldı èÀúıbet ol genc 
 
Alımadı èAzìz burcın anuñ 
èÁúıbet Yÿsuf açdı dürcin anuñ (Óamdì, YZ., s. 99) 

èAzìz olmışdı bu sÿr ile mesrÿr 
ZelìòÀ òıdmetine oldı destÿr 
 
RevÀne oldı ol òalvet-sarÀya 
Bulışdı ol nigÀr-ı dil-rübÀya 
 
ZelìòÀ’nuñ açılmadı óicÀbı 
BerÀy-ı maãlaóat çekdi èaõÀbı 
 
Bu óal üstine geçdi niçe eyyÀm 
ViãÀle eyledi bir gice ibrÀm 
 
İdüp sì-murà-ı õevúı zühdin iôhÀr 
Başını òırúaya çekdi keşefvÀr 
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Ümìdi òÀmesi yazmadı nÀme 
MurÀdı şÀhı gelmedi úıyÀma 
 
Vücÿdı óayyesine geldi òaşyet 
HemÀnÀ ãoúmadan itdi ferÀàat 
 
Demür úalúanı úalúanı geçerdi 
Ùoúınsa yirlü ùaşa yol açardı 
 
Dönüp el-úıããa elsüz Àstìne 
Güõer úılmadı dildÀr-ı güzìne 
 
Ne deñlü ùÀlib oldı bu murÀda 
DevÀsı derdini itdi ziyÀde 
 
Bu işden èÀúıbet itdi ferÀàat 
İderdi sÀde pehlÿya úanÀèat  (YaóyÀ, YZ., s. 78) 

Kemal Paşazade’nin eserinde ise doğrudan bir cinsel birleşme sahnesi 

anlatılmaz. Asıl sevdiği kişi olan Yusuf’a kavuşuncaya kadar bakire kalmak isteyen 

Züleyha’nın Aziz’le evlendiği gün yaşadığı endişe ve üzüntü dolu anlarda gaipten 

gelen ses Züleyha’ya Aziz’in iktidarsız olduğunu söyler.400 Dolayısıyla Hamdî ve 

Yahya’nın eserlerinde olduğu gibi Züleyha bakire olarak kalır. Bu üç eserde Aziz’le 

Züleyha’nın vuslatsız izdivacı Aziz’in iktidarsız olmasına bağlanmıştır. 

Ali, Hamza, Haliloğlu Ali, Sûlî Fakîh, Darîr ve Ahmedî’nin eserlerinde ise 

gerdek gecesi Aziz’in Züleyha’nın vuslatına erememesi iktidarsızlığı yüzünden 

değildir. Düğün günü evlendiği kişinin âşık olduğu kişi olmadığını öğrenen Züleyha, 

rüyasında kendisini namusuyla beklemesini söyleyen sevgiliye bakire olarak 

kavuşmak istediğinden, bekâretini koruması için Allah’a dua eder. Züleyha’nın duası 

kabul olur ve Aziz o gece Züleyha yerine Allah tarafından Züleyha kılığında 

gönderilen peri kızı ile beraber olur. Ali’nin Kıssa-i Yusuf’unda Aziz’in Züleyha 

sanarak beraber olduğu kişi “cin kızı”401 iken Hamza, Haliloğlu Ali ve Sûlî Fakîh’in 

eserlerinde “peri kızı”402, Ahmedî’de ise “ecinni kızı”dır.403  

Aziz’in Züleyha sanarak dişi bir devle beraber olması ve böylece Züleyha’nın 

bekâretinin korunmuş olması Darîr’in eserinde şöyle anlatılmıştır:  

                                                
400 bk. KemÀl, YZ., s. 92. 
401 bk. èAlì, KY., s. 291 
402 bk. Óamza, YZ., s. 227-228; Òalìloğlu èAlì, YZ., s. 188; äÿlì Faúìh, YZ., s. 170-171. 
403 bk. Aómedì, YZ. I, s. 43 
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Ol èAzìz-i Mıãr geldi yanına 
Giçdi oturdı sevindi cÀnına 
 
Öpe úuça anuñıla úarışa 
Nice kim diler anuñla öpüşe 
 
Tañrı aña viribidi bir dişi dìvi404 
TÀ èAzìz anuñla eyleye dìvì 
 
Bir firişte dìvi aña getürür 
İkisinüñ arasında yaturur 
 
Bekledi Tañrı ZüleyòÀ’yı tamÀm 
TÀ ki bula bikr anı Yÿsuf imÀm (ëarìr, KY., s. 169) 

Görülüyor ki Türk edebiyatında yazılmış Yusuf u Züleyha mesnevileri 

arasında başta Hamdî’nin eseri olmak üzere birer şaheser niteliği taşıyan Kemal 

Paşazade ve Yahya’nın eserlerinde Züleyha ile Aziz arasında tam bir vuslatın 

yaşanamayışı Aziz’in cinsel iktidarsızlığı gibi gerçekçi bir nedene dayandırılırken, 

diğer eserlerde peri ve cin kızı gibi olağanüstü unsurların olaya dahil edilmesiyle 

gerçek dışı, masalsı ve mistik bir havaya büründürülmüştür. 

Sebep ne olursa olsun bu evliliğin vuslatsız olarak gösterilmesinde amaç, 

yıllarca aşkın her türlü mihnetini çekip hikâyenin sonunda Yusuf’la evlenen Züleyha 

ile sadık âşık tipinin yaratılmak istenmesidir. Çünkü Yusuf Züleyha’ya rüyasında 

kendisini namusuyla beklerse bir gün kavuşacaklarını vadetmiştir. Züleyha bu söze 

inanmış, sevdiğine kavuşacağına dair ümidini hayatı boyunca hiç yitirmemiş ve ona 

kavuştuğu gün bakire bir kadın olarak karşısına çıkmak istemiştir. 

II. I. 1. 2. 5. 2. II. I. 1. 2. 5. 2. II. I. 1. 2. 5. 2. II. I. 1. 2. 5. 2. ZüZüZüZüleyha ile Yusuf Arasındaki Erotik İlişkilerleyha ile Yusuf Arasındaki Erotik İlişkilerleyha ile Yusuf Arasındaki Erotik İlişkilerleyha ile Yusuf Arasındaki Erotik İlişkiler    

Züleyha Yusuf sanarak evlendiği Aziz’le evliliğini sürdürse de gönlünde 

Yusuf’un aşkından başka bir şeye yer yer vermemiştir. Bir gün ona kavuşacağına 

dair umudunu yitirmeden yaşamına devam etmektedir. Züleyha günlerini bu umutla 

geçirirken kardeşleri tarafından kuyuya atılan Yusuf, kendisini kurtaran kervancı 

tarafından köle olarak satılmak üzere bir gün Mısır’a getirilir. Yusuf mezada 

çıkarıldığı sırada onun rüyasında âşık olduğu kişi olduğunu anlayan Züleyha derhal 

onu satın almak ister. Sonunda Yusuf Züleyha’nın isteği üzerine oğul olarak kocası 
                                                
404 Bu mısra’ın vezni bozuk. 
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Aziz tarafından satın alınır. Böylece Züleyha yıllardır yolunu gözlediği Yusuf’a 

kavuşmuştur. Ancak evli bir kadın olduğu için Yusuf’a duyduğu aşkı gizli tutmak 

zorundadır. Bu sebeple ilk zamanlarda Yusuf’la ana oğul ilişkisi içindeymiş gibi 

görünmeye çalışmakla birlikte ona karşı içindeki sarılma, öpüp koklama arzularına 

engel olamaz. Bir gün Yusuf’u giydirirken bu arzularla onun tenine değen 

giysilerinin yerinde olmayı içinden geçirir. Züleyha’nın o an tensel yakınlaşma 

isteğine dair  duyguları Hamdî tarafından şöyle anlatılır: 

Pìrehen ãalsa lÀleden semene 
Derd-i hem-rÀz olup o pìrehene 
 
Áh eger tÀrik olsa òaste tenüm405 
CÀn ãafÀsın bulurdı bu bedenüm 
 
Viricek úaddine úabÀsını 
Eydür idi öpüp yaúasını 
 
KÀşki ben de ol güni görsem 
YÀruñ aú boynına yüzüm sürsem 
 
Çün kemer-bendi baàlasa biline 
Gelür idi bu Àrzÿ diline 
 
Ki n’olaydı miyÀn-ı yÀra eger 
Sìm sÀèidlerüm olaydı kemer  (Óamdì, YZ., s. 113) 

Yusuf’a kavuşmadan önce tek arzusu onu bir an olsun görebilmek olan 

Züleyha, Yusuf’a kavuştuktan sonra onun yüzünü görmek, onunla her gün bir arada 

olmak ve sohbet etmekle yetinmemeye başlar. Sevdiğine karşı beslediği erotik 

duygularını tatmin etme arzusu gün geçtikçe artar. Züleyha’nın sevdiğine sarılma, 

onunla kucaklaşma, öpüşme isteğini Hamdî ve Kemal Paşazade şöyle dile getirirler: 

Yÿsuf’ı görmedin ZüleyòÀ’ya 
èAşúdan bir òayÀl idi vÀye 
 
İki èÀlemde Àrzÿsı hemÀn 
Bir naôar yÀri görmek idi èıyÀn 
 
İrdi maùlÿba çün o devletmend 
Serv gibi hevÀsı oldı bülend 
 

                                                
405 tÀrik: tÀruñ M. 
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Cüst ü cÿyı bu óÀle oldı revÀn 
Ki kenÀre gele o serv-i revÀn 
 
Bÿse-i laèl-i yÀr ola úÿtı406 
Nÿşı ola şarÀbı yÀúÿtì 
 
Fi’l-meåel görse şemèi pervÀne 
Úaãd ider vaãl-ı yÀre merdÀne 
 
ÚÀniè olmaz cemÀli şevúına ol 
Cüréet eyler viãÀli õevúına ol 
 
èÁúıbet nÿr olur bu şevú ile 
CÀnı şìrin virür bu õevú ile  (Óamdì, YZ., s. 120-121) 

ViãÀl-i yÀri oldı çünki rÿzì 
Bu kez bÿs u kenÀra ùutdı yüzi 
[…] 
Diledi kim ide bÿs u kenÀre 
Ùolaya serv ùalını çenÀre 
[…] 
Görürdi gerçi gülden tÀze yüzin 
İşidürdi şekerden ùatlu sözin 
 
Velìkin aña úılmazdı úanÀèat 
Ùutardı úaddi gibi yüce himmet 
 
Yüzin gül yüzine sürmek dilerdi 
Ùudaàı şekkerine diş bilerdi 
 
Úulaú ne dad alur şekker ùudaúdan 
Göñül úandan ùoyar gözden úulaúdan 
 
Dilerdi cÀm-ı laèlin eyleye nÿş 
Kemer gibi úıla bilin der-Ààÿş (KemÀl, YZ., s. 130-131) 

Züleyha bu arzular içinde Yusuf’la birlikte eğlendiği zamanlarda sanki onunla 

öpüşüyormuşçasına şarap içerek, bakışarak, sohbetler ederek ve hatta ona kendi 

eliyle yemekler yedirerek gönlünü eğlendirmeye çalışır: 

Olsa tezyìn ü zìnet emri tamÀm 
YÀr ile èişret eyler idi müdÀm 
 
Laèline úarşu nÿş iderdi şarÀb 
áamzeden èaúlı olmış idi òarÀb 
 

                                                
406 úÿtı: úuvveti M. 
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Nergisine olurdı geh hem-rÀz 
áoncesine olurdı geh dem-sÀz 
 
Yÿsuf’a èizzet idüp o òoş-nÀm 
Dest-i luùf ile yidürürdi ùaèÀm 
 
NÀz u nièmetde yÀrına o nigÀr 
Eyle eylerdi ihtimÀm ey yÀr 
 
Yise baàrın kebÀb ideydi aña 
İçse cÀnın şarÀb ideydi aña 
[…] 
Hem-ser olurdı serv-i nÀz ile 
Göñlün eglerdi luèb u bÀz ile  (Óamdì, YZ., s. 113) 

Yusuf’la tensel hazları da yaşamak isteyen Züleyha’nın bu arzuları gün 

geçtikçe önü alınamaz bir hâl alır. Sonunda aşkını ve bu duygularını Yusuf’a 

açıklamak isteyen Züleyha onunla gizlice buluşabileceği, iç içe yedi haneden oluşan 

görkemli bir köşk yaptırır. Yusuf’u baştan çıkarabilmek için köşkün tüm duvarlarını 

ikisinin sarmaş dolaş resimleriyle süsletir. Yusuf’u oraya davet ederek aşkına karşılık 

vermesi yolundaki uzun süren yalvarışlarından sonra vuslat isteğini şöyle dile getirir: 

Merhem ol sìne dÀġına bir dem 
Ki irem vaãl bÀġına bir dem 
 
Úaóù-ı hecrüñ giderdi ùÀúatümi 
Úÿt-ı vaãluñdan eyle úuvvetümi 
 
Sende òurmÀ vü bende şìr ey naòl 
Şìre şìrìndür itse òurmÀ daòl 
 
Şìr ü òurmÀyı úÿt-ı cÀn idelüm 
Úaóù-ı ġamdan dile amÀn idelüm (Óamdì, YZ., s. 138) 

Teb-i èaşúuñ içümi úıldı pür-tÀb 
Demidür ki ãaça luùfuñ eli Àb 
[…] 
Dil-i àam-dìdenüñ vardur ümìdi 
K’aça miftÀó-ı vaãluñ ol kilìdi 
 
CemÀlüñ bÀàı açmış tÀze güller 
Direyin úo anı olmadın ebter 
 
Boyuñ naòline meyl it kim ireyin 
Lebüñ òurmÀsı irişmiş direyin 



 409 

Niçe bir ben dişüm ãuyın ãorayın 
Úo laèlüñ şekkerine diş urayın 
 
ŞarÀb-ı laèlüñe úıl beni sÀúì 
Şeker dilden disün el-èìşü bÀúì 407 
 
Meyinden laèlüñüñ şöyle alam kÀm 
Ki ol sırdan hìç aàız açmaya cÀm 
[…] 
Úucayın bilüñi şöyle kemervÀr 
Ki úılca göñlüñ olmasun òaberdÀr 
[…] 
ÓicÀb-ı şerm açup ol gül-i ter 
Döker bülbül dilinden şehd ü şekker  (KemÀl, YZ., s.172) 

Bulup aàyÀrdan òÀlì cihÀnı 
Söze geldi ZelìòÀ’nuñ zebÀnı 
 
Didi ãun bÀde-i cÀm-ı viãÀli 
Unutdur çekdügüm derd ü melÀli 
 
GiriftÀr olmışuñ ol mihrbÀnı 
èİnÀyet vaútıdur iósÀn zamÀnı 
 
RevÀdur òayme-i luùfuñ ùınÀbı 
İóÀùa eyler ise bu türÀbı 
 
Úapu èayn-ı èadÿ gibi nühüfte 
Demidür kim uyana baòt-ı òufte 
 
Ne var iósÀn u cÿduñ cÿybÀrı 
äularsa bu vücÿd-ı òÀksÀrı 
 
KemÀl-i baór-i óüsnüñe ne noúãÀn 
Olursa teşneye bir úaùre iósÀn 
 
Øarar gelmez begüm òurşìd-i pÀke 
Úarìn olsa eger pehlÿ-yı òÀke 
 
Beni úıl lÀyıú-ı ièzÀz u ikrÀm 
Maóalline gerekdür luùf u inèÀm 
 
Baña úurbiyyet eyle ittióÀd it 
Faúìr-i nÀ-murÀdı ber-murÀd it (YaóyÀ, YZ., s. 127) 

                                                
407 el-èìşü bÀúì : Sonsuza dek yaşa! 
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Züleyha’nın bu isteğine Yusuf Allah için doğruluktan ayrılmayacağını, 

ikisinin birlikte olmalarının günah olduğunu, bütün bunların şeytanî arzular olduğunu 

ve bu arzulardan vazgeçip sabırlı olması gerektiğini söyleyerek karşılık verir. Çünkü 

Züleyha efendisinin karısıdır. Evli bir kadınla gayri meşru bir şekilde ilişki kurmak 

(zina) Yusuf’un dinince günahtır. 

Yusuf Züleyha’nın bu isteğine karşı koydukça Züleyha onun söylediklerini 

umursamaksızın yalvarışlarını sürdürür. Sözlü tacizlerle yetinmeyip irade dışı onu 

yanına çekerek sarılıp öpmeye başlar: 

ZelìòÀ úılduàınca Àteşin germ 
Döker der gül gibi Yÿsuf idüp şerm 
 
Diyürek gitdi elden iòtiyÀrı 
Øarÿrì çekdi yanına nigÀrı 
 
Alup cÀn gibi baãdı sìnesine 
äafÀ virdi dil-i bì-kìnesine 
 
Kemer gibi bilin úıldı der-Ààÿş 
ŞarÀb-ı cÀm-ı laèlin eyledi nÿş 
 
Dimezven kim lebinden bÿse úıldı 
Göñül ùıflına bir senbÿse virdi 
[…] 
Yüzinden zülfinüñ dÀmın giderdi 
Beñinden murà-ı cÀna dÀne virdi 
 
Lebinden ùÿùì-i cÀn buldı úandı 
èİõÀrı Àbını içdi vü úandı 
 
Úılur ol Àb u dÀne anı güstÀò 
Uçup úonmaàa başlar şÀò-ber-şÀò 
 
Diler bunlara úılmaya úanÀèat 
Dike cÀn bÀàına şÀò-ı maóabbet (KemÀl, YZ., s. 171) 

Hatta Yusuf’un giysilerini çıkarmaya çalışır: 

Ùaşdı èaşú odı ZüleyòÀ n’eylesin 
Aşdı yandurdı óayÀnıñ perdesin 
 
Bir elin ãarar Yÿsuf’uñ boynuna 
Bir elin ãalar anıñ diz ùonuna  (Aómedì, YZ. I, s. 64) 
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Ne yaptıysa Yusuf’u vuslata razı edemeyen Züleyha büyük bir öfkeyle 

intihara kalkışır. Yusuf bu duruma engel olmak için Züleyha’nın elini tuttuğu sırada 

Züleyha Yusuf’un da kendisini arzuladığını ve onunla birlikte olma isteğini kabul 

ettiğini sanarak tüm mahremiyetini ona teslim edercesine tekrar yakınlaşmaya başlar: 

Ṣandı kendüyi bÀ-murÀd eyler 
Dil-i ġam-dìdesini şÀd eyler 
 
Nìşi ùaró itdi èazm-i nÿş itdi 
Şevú deryÀsıyıla cÿş itdi 
 
Lebi nÿşında óÀøır itdi şeker 
SÀèidi ùavú itdi sÀúı kemer 
 
Tìrine cÀnına hedef itdi  
Güherine tenin ãadef itdi (Óamdì, YZ., s. 140) 

Bu deñlü yüz bulup çün aldı destÿr 
Didi kendüye kim maúãÿda dest ur 
 
Dişin biledi òurmÀ-yı lebine 
Elini ãundı sìb-i àabàabına 
 
Öpüp kÀm aldı şeker leblerden 
DehÀnın úıldı şìrìn şekkerinden 
 
Alup üstine servin ol semen-ten 
Döşer altına pister berg-i gülden 
 
Uzadup sÀèid ü sÀúını pür-şevú 
Birin eyler kemer birin úılur ùavú 
 
Hedef úıldı oúa yÀúÿt kÀnın 
äadef úıldı güher şevúıyla cÀnın (KemÀl, YZ., s. 177) 

Züleyha’nın bu davranışlarına karşılık Yusuf haramdan kaçınması gerektiği 

için Züleyha ile birlikte olmaz. Ancak onun da birlikte olma arzusu hissettiğini ve 

namus kaygısıyla yaşadığı tereddüdü şairler şöyle ifade ederler: 

Yūsuf oú çekmedi velì hedefe 
Güher içün el urmadı ãadefe 
 
Dürre elmÀs egerçi ùÀmiè idi 
Ḥükm-i èiãmet velìk mÀniè idi 
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Gerçi ol meyl umardı Yūsuf’da 
Ḳaldı Yūsuf velì tevaúúufda 
 
İç ùonı bendini o pÀk-i cihÀn 
İki dügerdi bir açup o zamÀn  (Óamdì, YZ., s.140) 

Velì Yÿsuf nişÀna urmadı tìr 
äadef úarnını gevher úılmadı yir 
 
Urup ol dürre tìz elmÀs bì-bÀk 
Güher delmek dilerdi nefs-i óakkÀk 
 
Velì düşüp içine òavf-ı YezdÀn 
Eli sìm-Àb gibi oldı lerzÀn 
 
İzÀrınuñ çözer baġı yirini 
İkisin baġlar u çözer birini  (KemÀl, YZ., s. 177) 

Bu gizli buluşmada Züleyha’nın cinsel tacizlerinden kaçıp kurtulan Yusuf 

kapıda Züleyha’nın kocası Aziz ile karşılaşır. Aziz olanları öğrenince Züleyha 

Yusuf’un namusuna göz diktiğini söyleyerek iftira ile zindana hapsedilmesine neden 

olur. Yusuf’un zindanda olduğu yıllarda Züleyha’nın kocası ölür ve Züleyha dul 

kalır. 

Yıllarca yasak ve tek taraflı bir aşk yaşayan Züleyha sonunda çok arzuladığı 

vuslata Allah’ın izniyle Yusuf’la evlenerek erişir. 

Hamdî’nin eserinde düğün gecesi Yusuf’u karşısında gören Züleyha 

mutluluktan düşüp bayılır. Yusuf hemen sevdiği kadını kucaklayarak gerdek odasına 

götürür ve kolunu yastık edip yanına yatırır. Yusuf’un kokusuyla Züleyha kendine 

gelir. Yıllarca Züleyha’nın aşkına karşılık vermeyen Yusuf onun güzelliğini ilk kez 

gören gözlerle bakmaya başlar ve bu güzellik karşısında  âdeta büyülenir:  

ÔÀhir oldı ol ÀftÀb-ı cemÀl 
Ne güneş ÀsmÀn-ı burc-ı kemÀl 
 
Naôarı düşdi çün ZüleyòÀ’nuñ 
Nÿrı tÀbına döymedi anuñ 
 
TÀbdan bì-òod oldı sÀye gibi 
Düşdi pÀy-i nigÀra pÀye gibi 
 
Gördi Yÿsuf anuñ bu óÀlini çün 
èAşú óÀlinde bu kemÀlini çün 
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Şefúati germ olup bu miskìne 
Götürüp anı taòt-ı zerrìne 
 
Úolını yaãduú eyleyüp yüzine 
Bÿyı ile getürdi kendüzüne 
 
Açdı yüzine açmaduàı gözi 
Gördi èömrinde görmedügi yüzi 
[…] 
Óüsni bÀàına bÀgbÀn oldı 
TÀze şeft-Àlÿ rÀygÀn oldı (Óamdì, YZ., s. 171) 

Züleyha’nın güzelliğine hayran olan Yusuf daha fazla sabredemeyerek 

sevişmeye başlar. İki sevgilinin cinsel birleşmelerinin anlatıldığı bu sahnelerde 

hemen bütün şairler bakire Züleyha’nın ilk cinsel birleşmesinin nasıl gerçekleştiğini 

tasvir etmişlerdir. Bu tasvirlerde kadın vücudu “òºÀn-ı vaãl (vuslat sofrası)”a, erkek 

bu sofradan yemek yiyecek olan “mihmÀn (konuk)”a, kadının bekâreti ise sofradaki 

“nemek (tuz)”e benzetilmiştir. Aynı şekilde kadın vücudu “hüsn (güzellik) bÀġı”na, 

erkek o bahçenin “bÀġbÀn (bahçıvan)”ına; erkek “nesìm-i seóer”e, kadının bekâreti 

“açılmamış ġonca”ya benzetilmiştir. Ayrıca “genc-i nihÀn (gizli hazine)”, “mühr 

(mühür)”, “kilìd (kilit)”, “süfte olmamış (delinmemiş) güher (inci)” ve “toz 

konmamış etek” ifadelerinin de kadın bekâretine benzetmelik olduğu görülür. 

Kadınla erkeğin vuslatı (cinsel birleşme) ise “hümÀ-yı rifèat (yüceliğin devlet kuşu)in 

ÀşiyÀn (yuva)a ermesi”, “şimşÀd-ı murÀd (arzu şimşiri)ın yerini bulması”, “dürr ü 

mercÀn (inci ve mercan) ile úarìn kılmak (yakın olmak, yakınlaşmak)”, “genc úufli 

(hazine anahtarı)ni açmak”, “mühr açmak”, “genc (hazine)i issi(sahip)ne teslim 

etmek”, “maóabbet (sevgi, aşk) Nìl (Nil nehri)’inin taşıp her yeri su kaplaması”, 

“murad almak” olarak ifade edilmiştir. 

Çünki gitdi kenÀra ãabr u úarÀr 
Geldi evvel miyÀna bÿs u kenÀr 
 
İricek òˇÀn-ı vaãla ol mihmÀn 
Nemege ãundı sünnet üzre hemÀn 
 
Çün nemek şÿr u şevúın itdi dürüst 
Kemer itdi úolın miyÀnına cüst 
 
Kemer altında buldı genc-i nihÀn 
Bu nihÀn iş edebdür olsa èıyÀn 
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Daòi mührin gidermemiş òÀzin 
Úuflını açmamış daòi òÀéin  (Óamdì, YZ., s. 171) 

ÓarÀret Yÿsuf’uñ göñline düşdi 
Görüşdi ol perì ile buluşdı 
 
Şeb-i hicrÀnı anuñ Àòir oldı 
ViãÀli ãubógÀhı ôÀhir oldı 
 
Elini aldı tenhÀsına gitdi 
Elinden geldügi iósÀnı itdi 
 
KemÀl-i şefúat ile Yÿsuf ol óìn 
Úolın boynına úıldı ùavú-ı sìmìn 
 
ViãÀl ile irişdi cÀnı cÀna 
HümÀ-yı rifèat irdi ÀşiyÀna 
 
Maóabbet Nìl’i ùaşdı tÀ ser ü pÀ 
Görindi mÀ-cerÀ-yı isteve’l-mÀ 408 
 
Yirini buldı şimşÀd-ı murÀdı 
Vücÿda geldi sırr-ı ittióÀdı  (YaóyÀ, YZ., s. 160) 

Ayıla gün çün götürdiler niúÀb 
Bir yire irişdi mÀh u ÀftÀb 
 
Göñlini ãabr eyledi ol pÀk bÀz 
Úanadı altına aldı anı baz 
 
Çün gögercin geldi kendü burcına 
ŞÀh-bÀz irişdi anuñ ucına 
 
Dürr ü mercÀn ile úıldılar úarìn 
Hem ãadefden düzdiler dürr-i åemìn 
 
Ol ikisi birbirinden buldılar dad 
Rÿzì úılsun úamuya murÀd 
 
Ùurdılar ol ikisi àuãl itdiler 
Eyle ãankim óÿr u àılmÀn oldılar 
 
Girü yatdı iki óÿrì-yi behişt 
Eyle ãankim ol iki buldı behişt (ëarìr, KY., s. 313-314) 

 
                                                
408 isteve’l-mÀ: Her yeri su kapladı. 
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Ol gice geldi Yÿsuf çün gerdege 
ZelòÀyıla kim murÀdına dege 
 
Birbiri boynına el bıraúdılar 
Bal u yaà gibi ikisi aúdılar 
 
ZelòÀ bÀàvÀn oldı Yÿsuf bÀàına 
Yüz yüze urdı yañaú yañaàa 
 
GÀh gülüñ destesine ãunar elin 
GÀh benefşeler ki sünbüllerin 
 
GÀh Yÿsuf öper iken ısırur 
GÀh yapışur döşek içinde sürür 
 
GÀh düşer üstine sarmaşur bile 
Eydür Àòir güc ile düşdüñ ele 
 
Ben daòı bu gice kìnüm alayum 
Bunca óÀldür saña ne úılayum 
 
Böyle dir ZelòÀ yapışur Yÿsuf’a 
Oynadılar ol bile cÀn-ı ãafÀ 
 
Ol gice birbiriyle şÀd olur 
ZelòÀ’dan Yÿsuf murÀdını alur (äÿlì Faúìh, YZ., s. 335-336) 

Kemal Paşazade Züleyha’nın evlilik öncesi Yusuf’a cinsel birleşme için 

tacizlerde bulunmasını son derece ayrıntılı olarak anlatmasına karşın, evlendikten 

sonra  gerdek gecesindeki birleşme sahnesini Hamdî, Yahya, Sûlî Fakîh ve Darîr’den 

farklı olarak daha kısa ve üstü kapalı biçimde anlatmıştır. Züleyha Yusuf’la 

evlenmeden önce gayrimüslim bir kadın olduğu için onun yasak ilişkisini ve ahlaka 

aykırı davranışlarını apaçık ortaya koymaktan çekinmezken, Müslüman olduktan 

sonra Yusuf’la evlenen aynı Züleyha’nın gerdek gecesinde yaşadıklarını ayrıntılı bir 

vuslat sahnesi olarak tasvirden kaçınmıştır. 

Kemal Paşazade’nin eserinde Yusuf ile Züleyha’nın gerdek gecesi 

birbirlerine kavuşmaları şöyle anlatılmıştır: 

ZelìòÀ gördi çün Yūsuf yüzini 
Ḳalup òayrÀn yitürdi kendüzini 
 
Görüp Yūsuf daòı anuñ bu òÀlin 
KemÀl-i èÀşú içinde óÀl ü úÀlin 
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Eline luùf ile alup elini 
Kemer gibi úucar ince bilini 
 
İrüp birbirine maèşūú u èÀşıú 
İki gülbün gibi olur muvÀfıú 
 
İrişdi birbirine ol iki yÀr 
Ne mekr-i müddeèì ne òavf-i aġyÀr  (KemÀl, YZ., s. 242) 

O gece iki sevgili gerdeğe girip vuslata erdikten sonra Yusuf kendisinden 

önce başka biriyle evlenmiş olan Züleyha’nın o ana kadar bakire kalmış olmasına 

şaşırır ve Züleyha’ya bunun nedenini sorar: 

Yÿsuf açup bu genc úuflını cüst 
Didi ey mihri gibi mühri dürüst 
 
Ne içün süfte olmamış bu güher 
Açmamış àoncañı nesìm-i seóer (Óamdì, YZ., s. 171-172) 

Gördi Yÿsuf ZelòÀ úız oàlan henÿz 
ZelòÀ’nuñ úonmamış etegine toz 
 
èAcebe úaldı Yÿsuf işbu işe 
Döndi ZelòÀ’ya dir ey güzel paşa 
 
Bu ne óikmetdür ki erüñ var idi 
Ol erüñ seni úatı sever idi 
 
Gice gündüz senüñileydi bile 
Almadı mı ol kişi seni ele 
 
Bu úız oàlan olduàuñ senüñ èaceb 
Neden oldı saña ne durur sebeb (äÿlì Faúìh, YZ., s. 336) 

Züleyha Yusuf’un bu sorusuna, Züleyha’nın Aziz’le erotik ilişkilerinin ele 

alındığı bölümde de değinildiği üzere Hamdî’nin eserinde kocası Kıtfir (Aziz)’in 

iktidarsızlığı yüzünden bakire kaldığını ve rüyasında Yusuf’un kendisini beklemesini 

söylediği için ona kavuşuncaya kadar da kimseyle birlikte olmadığını söyleyerek 

cevap verir. Yusuf bu sözleri duyunca çok mutlu olur ve Züleyha’ya olan sevgisi bir 

kat daha artar. 

Didi Úıùfìr egerçi ùÀmiè idi 
İlle èınnet èinÀnı mÀniè idi 
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Gerçi mihri baña dürüst idi 
İlle mühr açmaz idi süst idi 
 
CÀnum ol dem ki düşde gördi seni 
Şevúa ãalduñ hevÀñ odıyla beni 
 
Beni bu gence eylemişdüñ emìn 
äaúladum anı sen açınca hemìn 
 
TÀ úabÿle irince gevher-i şÀh 
Dest-i àayr itmedi bi-óamdi’l-lÀh 
 
Çekmişem ãad-hezÀr miónet ü bìm 
Genci idince issine teslìm 
 
Gÿş idüp anı Yÿsuf şÀd oldı 
Mihri mihr üstine ziyÀd oldı  (Óamdì, YZ., s. 172) 

Ali, Hamza, Haliloğlu Ali, Sûlî Fakîh, ve Nahifî’nin eserlerinde409 ise 

Züleyha, Aziz’le evlendiği gün onun Yusuf olmadığını öğrenince bekâretini 

koruması için Allah’a dua ettiğini ve Allah’ın Aziz’le beraber olması için Züleyha 

kılığında bir peri kızı göndererek onu koruduğunu söyler. Sûlî Fakîh’ten alınan 

aşağıdaki örnekte Züleyha’nın Yusuf’a cevabı şöyledir: 

ZelòÀ eydür beni Tañrum ãaúladı 
Ol kÀfir degmedi beni bekledi 
 
Saña úısmet eylemişdi ol àanì 
Aña yalvardum sevindürdi beni 
 
Bir perì úızın viribidi baña 
Kim benüm óüsnümi beñzetdi aña 
 
Viribidi anı sulùÀn úatına 
Beni ãandı baúıcaú ãūretine 
 
Anuñ ile bile gerdege girür 
Yūsuf anı işidicek şÀd olur  (äÿlì Faúìh, YZ., s. 336-337) 

Sonuç olarak, değerlendirilen mesnevilerde Yusuf ile Züleyha’nın vuslata 

erdikleri gerdek gecesi sahnelerinin anlatımında çeşitli açılardan farklılıkların 

bulunduğu dikkati çeker. Yukarıdaki örneklerde görüleceği üzere Sûlî Fakîh, Darîr, 

Hamdî ve Yahya’nın eserlerinde sevişme sahnesi tasvir edilirken, Ali, Hamza, 
                                                
409 bk. èAlì, KY., s. 393-394; Óamza, YZ., s. 269; Òaliloğlu èAlì, YZ., s. 229-230; Naḥìfì, YZ., s. 916. 
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Haliloğlu Ali, Kemal Paşazade, Şerifî, Nahifî ve Ahmedî’nin eserlerinde bu tasvire 

yer verilmemiş, sadece iki sevgilinin vuslata erdiğinden söz edilmiştir. Öte yandan, 

Züleyha’nın daha önce evlenmiş olmasına rağmen o gece halâ bakire olduğunu gören 

Yusuf’un Züleyha’ya böyle bir şeyin nasıl olduğuna dair sorusu ve Züleyha’nın 

Yusuf’a verdiği cevabın yer aldığı konuşmalar Darîr, Kemal Paşazade, Yahya, Şerifî 

ve Ahmedî’de yer almamıştır. 

II. I. 1. 2. 6. II. I. 1. 2. 6. II. I. 1. 2. 6. II. I. 1. 2. 6.  VUSLAT VUSLAT VUSLAT VUSLAT    

Züleyha’nın rüyasında görüp âşık olduğu Yusuf’la ilk karşılaşmaları Yusuf 

Mısır’a bir kervancı tarafından satılmak üzere getirildiği sırada gerçekleşir. O sırada 

Mısır Aziz’i ile evli olan Züleyha için bu kavuşma tam bir kavuşma olmamıştır. 

Çünkü Züleyha’nın her fırsatta vuslata davet ettiği Yusuf, bir peygamber olduğu için 

iffetine sadakatten uzaklaşmamış ve zina kabul ettiği bu aşktan daima yüz 

çevirmiştir. 

Züleyha Yusuf’un kendisinden yüz çevirmesine karşılık asla vuslat ümidini 

yitirmez. Yusuf zindana hapsedildikten bir süre sonra Züleyha’nın kocası Kutayfer 

ölür. Onun ölümüyle iyice yoksullaşan Züleyha, Yusuf’a yaptıklarından duyduğu 

pişmanlıkla ve ondan ayrı kalmanın üzüntüsüyle iyice yaşlanır, güzelliğini kaybeder 

ve gözleri kör olur. Züleyha bu şekilde sefalet içinde yaşarken aradan zaman geçer. 

Yusuf hükümdarın rüyasını tabir ettiği için zindandan kurtulur ve Mısır hazinedarı 

(aziz) olur. Kimi eserlerde Mısır sultanı olduğu belirtilir. 

Züleyha hâlâ Yusuf’a kavuşacağı günü beklemektedir. Bu arada hiçbir 

dileğini yerine getirmedikleri düşüncesiyle putlarını kırarak Allah’a iman eder ve 

Müslüman olur. Yusuf’u görebilmek için her gün yollara çıkar. Bir gün Yusuf yoldan 

geçerken feryad ederek sesini Yusuf’a duyurmayı başarır. O sırada Züleyha son 

derece yaşlanıp güzelliğini kaybettiği ve ağlamaktan gözleri kör olduğu için Yusuf 

onu tanıyamaz. Yaşlı ve yoksul bir kocakarı olduğunu düşünür. Züleyha’yı sarayına 

getirip kim olduğunu sorar. Züleyha kendisini tanıtır. Yıllardır Yusuf’un aşkı uğruna 

gençliğini, güzelliğini, tüm malını mülkünü harcadığını söyler: 

Aàlayup didi ol giriftÀram 
Bì-dil ü bì-úarÀr u bì-èÀram 
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Ki virüp varum bahÀña senüñ 
CÀnı vaúf itmişem hevÀña senüñ 
 
Virdi derdüñ yigitligüm bÀda 
İtdi pìr ü êarìr ü üftÀde 
 
Sen beni yÀd itmedüñ hergiz 
Göñlümi şÀd itmedüñ hergiz  (Óamdì, YZ., s. 169) 

Yusuf Züleyha’yı tanıyınca hâline acır ve ağlamaya başlar. Kendisinden ne 

isterse yerine getireceğini söyler. Züleyha öncelikle yeniden gençleşip güzelleşmeyi 

ve gözlerinin görmesini istediğini söyler: 

Didi evvel budur cüvÀn olayın 
Óüsn ile gün gibi èıyÀn olayın 
 
Yine gelsün gözüme nÿr ile fer 
TÀ cemÀlüñ günine ide naôar  (Óamdì, YZ., s. 170) 

Didi senden budur maúãÿdum evvel 
Ki Óaú dergÀhına úaldurasın el 
 
Dil ü cÀndan úılup èarø-ı taøarruè 
İdesin ãıdú ile Óaú’dan tevaúúuè 
 
Ki ire cismümüñ tÀb u tüvÀnı 
Vire baña ÒudÀ óüsn ü cüvÀnì 
 
Yine cismüm sarÀyı ola maèmÿr 
Yine şemè-i cemÀlüm ola pür-nÿr 
 
Münevver ide Óaú nergislerümi 
Alup kÀfÿr vire èanberümi  (KemÀl, YZ., s. 241) 

Yusuf’un duası üzerine Züleyha Allah’ın kudretiyle yeniden genç ve güzel bir 

kadın olur ve gözleri görmeye başlar. Züleyha’nın ikinci isteği Yusuf’a eş olup 

vuslata ermektir: 

Didi úalmadı bundan özge murÀd 
Úılasın vaãluñ ile göñlümi şÀd 
 
SÀye-i serv-i ser-bülendüñ olam 
äayd-ı ser-óalúa-i kemendüñ olam 
 
Geh hem-Ààÿş olam miyÀnuñ ile 
GÀh hem-nÿş olam dehÀnuñ ile 
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ŞÀyed oña dilümde yÀre-i àam 
Eyle kÀfÿr-ı sìneñi merhem 
 
Giceler vaãluña olam mihmÀn 
Gündüz olam cemÀlüñe óayrÀn 
 
Niçe bir ãanayın serÀbı şarÀb 
Demidür teşneñi eyle sìr-Àb  (Óamdì, YZ., s. 170) 

Didi yoúdur murÀdum andan özge 
Ki cüft idinmeyesin benden özge 
 
Beni hem-ser idesin kendüzüñe 
Dikem yılduz gibi göz ay yüzüñe 
 
CemÀlüñ gülşenine yol bulam ben 
SarÀy-ı vaãluña bÀnÿ olam ben (KemÀl, YZ., s. 241) 

Yusuf Züleyha’yı dinledikten sonra Cebrail Allah’ın arşta Yusuf ile 

Züleyha’yı nikâhladığını, Yusuf’un da Züleyha’ya nikâh yapmasını buyurduğunu 

bildirir: 

Didi ey ãaff-ı aãfiyÀya imÀm 
Dir selÀm eyleyüp ùapuña selÀm 
 
Ki ZüleyòÀ olup saña hem-rÀz 
Eyledi çünki èarø-ı èacz ü niyÀz 
 
Gÿş-ı luùfum niyÀzın eyledi gÿş 
Oldı deryÀ-yı raómetüm pür-cÿş 
 
Virdüm ol èÀcize viãÀlüñi naúd 
èArşum üzre okındı òuùbe-i èaúd 
 
Sen daòi eyle aña èaúd-i nikÀó 
Meclis-i ãoóbetüñde eyle mıãbÀó 
 
TÀ güherler ùoàa bu èaúdüñden 
MÀyeler óÀãıl ola naúdüñden  (Óamdì, YZ., s. 170) 

PeyÀmı bu ki ey şÀh-ı şerefnÀk 
SelÀm eyler saña ol Ìzid-i pÀk 
 
Daòı eydür ki èacziyle ZelìòÀ 
Saña çün eyledi èarø-ı temennÀ 
 
HevÀ-yı ãıdú irdi fevc-ber-fevc 
Teraóóum baóri urdı cÿş idüp mevc 
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Eåer itdi anuñ sÿz-ı nihÀnı 
NikÀó itdüm saña èarş üzre anı 
 
Gerek kim sen de şerè üzre idüp èaúd 
Açasın bÀb-ı iósÀnuñ dem-i naúd 
 
İdüp èayn-ı èinÀyetden naôarlar 
Ola ol èaúdden ôÀhir güherler (KemÀl YZ., s. 242) 

Bunun üzerine Yusuf padişahlara yaraşır bir düğün yaparak Züleyha ile 

nikâhlanır: 

Yÿsuf’a çünki Óaøret-i FettÀó 
Buyruú itdi ki ide èaúd-i nikÀó 
 
Dügün eyledi pÀdişÀhÀne 
Geldi sÀdÀt-ı Mıãr eyvÀne 
 
Oldı çün òalúa òÀã u èÀm inèÀm 
Õevú u èişret umÿrı oldı tamÀm 
 
Oldı dìn-i Òalìl üzre nikÀó 
Şeb-i hecr Àòir oldı ùoàdı ãabÀó (Óamdì, YZ., s. 170-171) 

Çü Yÿsuf bildi kim emr-i ÒudÀvend 
Budur k’ide ZelìòÀ’yıla peyvend 
 
Pes andan bir dügün bünyadın itdi 
CihÀn miålin ne göriser ne gördi 
 
Şeh-i Mıãr’ı vü erkÀnın tamÀmet 
Getürüp eyledi èÀlì øiyÀfet 
 
TamÀm oldı dügün tertìbi bitdi 
Gereklü neyse hep yirine yitdi 
 
NikÀó oldı Òalìl’üñ dìni üzre 
Benì İsrÀéìlüñ Àyìni üzre (KemÀl, YZ., s. 242) 

Züleyha düğün günü Yusuf’u beklerken vuslata erdiğine inanamayacak kadar 

mutlu, heyecanlı ve sevdiğini yanında görmenin sabırsızlığı içindedir. O sırada 

aklından şu düşünceleri geçirir: 

Perdede bir’ki rÀzdÀr ile 
Oturup Àrzÿ-yı yÀr ile 
 
CÀnı pür-intiôÀr-ı ãoóbet-i òÀã 
Perde-i sìnede dili raúúÀã 
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Dilde endìşesi bu kim yÀ Rab 
Düş mi ki ÀşkÀr mı ki bu şeb 
 
Bu èalÀmet eger degülse òayÀl 
Umaram teşne cÀna ire zülÀl 
 
Geh feraódan güler geh aàlar idi 
Göñlin ümmìd-i vaãla baàlar idi 
 
Geh dir idi nigÀr naúş geçer 
Aldayup ben àarìbi yine úaçar 
 
Geh dir idi anuñ gibi òoş-rÀ 
Beni maórÿm eylemez óÀşÀ  (Óamdì, YZ., s. 171) 

ZelìòÀ perde-i òÀã içre óÀøır 
Göñül gözi cemÀl-i yÀre nÀôır 
 
Eridüp intiôÀr odıyla cÀnı 
Yaúardı yüregin sÿz-ı nihÀnı 
 
Sürÿr ile ùolup göñli sevÀdı 
Gözin pür-Àb iderdi eşk-i şÀdì 
 
Gehì iderdi olup muøùarib-óÀl 
ÒayÀl-i òˇÀb ola mı işbu aóvÀl 
 
Bu ãudan teşne dil sìr-Àb ola mı 
Dil ü cÀn sebzesi şÀd ola mı  (KemÀl, YZ., s. 242) 

Züleyha bu düşünceler içindeyken perde açılır ve Yusuf içeri girer. Yusuf’u 

karşısında gören Züleyha mutluluktan kendini kaybeder: 

Otururken bu fikr ile ol mÀh 
Perde açıldı úapudan nÀ-gÀh 
 
ÔÀhir oldı ol ÀftÀb-ı cemÀl 
Ne güneş ÀsmÀn-ı burc-ı kemÀl 
 
Naôarı düşdi  çün ZüleyòÀ’nuñ 
Nÿrı tÀbına döymedi anuñ 
 
TÀbdan bì-òod oldı sÀye gibi 
Düşdi pÀy-i nigÀra pÀye gibi  (Óamdì, YZ., s. 171) 

Ùururken perde içinde ZelìòÀ 
Meh-i bì-perde oldı menzil-ÀrÀ 
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ZelìòÀ gördi çün Yÿsuf yüzini 
Úalup óayrÀn yitürdi kendüzini 
 
Görüp Yÿsuf daòı anuñ bu óÀlin 
KemÀl-i èaşú içinde óÀl ü úÀlin 
 
Eline luùf ile alup elini 
Kemer gibi úucar ince bilini 
 
İrüp birbirlerine maèşÿú u èÀşıú 
İki gül-bün gibi olur muvÀfıú 
 
İrişdi birbirine ol iki yÀr 
Ne mekr-i müddeèì ne òavf-ı aàyÀr (KemÀl, YZ., s. 242) 

Yusuf Züleyha’nın bu hâlini görünce onu alıp gerdek odasına götürür. 

Yusuf’un kokusuyla Züleyha kendine gelir. Yusuf Züleyha’nın yıllardır dönüp 

bakmadığı yüzüne bakar ve güzelliğine hayran olur: 

Gördi Yÿsuf anuñ bu óÀlini çün 
èAşú óÀlinde bu kemÀlini çün 
 
Şefúati germ olup bu miskìne 
Götürüp anı taòt-ı zerrìne 
 
Úolını yaãduú eyleyüp yüzine 
Bÿyıyıla getürdi kendüzine 
 
Açdı yüzine açmadığı gözi 
Gördi èömrinde görmediği yüzi (Óamdì, YZ., s. 171) 

Bundan sonra iki âşık gerdek gecesini yaşamaya başlar (bk. Erotika s. 402).  

İlahî bir emirle Yusuf Züleyha ile nikâhlanarak bu aşk mutlu sona ulaşmıştır. 

Vuslata kadar sadakatle Yusuf’u seven Züleyha’nın aşkı Yusuf’un gönlüne tesir eder. 

Yusuf bundan böyle tüm varlığıyla Züleyha’ya âşık olur: 

Yÿsuf’ı mihri eyle eyledi germ 
Ki bu germiyyetinden eyledi şerm 
 
Eyle sevdi anı dil ü cÀnı 
RÀóat olmazdı görmese anı 
 
Eyler idi anuñla èìş ü ùarab 
DÀéimÀ rÿ-be-rÿ vü leb-be-leb 
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Gice úoynına girse nÀz ile ol 
Döşegi sìne idi yaãduàı úol 
 
Gündüzin èìş ü nÿşa başlasa şÀh 
Óüsni idi anuñ temÀşÀgÀh  (Óamdì, YZ., s. 172-173) 

ZelìòÀ kim Yÿsuf’a èÀşıúıdı 
CemÀl-i ãubó gibi ãÀdıú idi 
 
Doàup ãıdúıla ol èaşú ÀfitÀbı 
Bıraàur Yÿsuf’uñ göñline tÀbı 
 
İder teéåìr anuñ göñline ol sÿz 
K’olur pervÀne ol şemè-i dil-efrÿz 
 
Dili úandìlveş tÀbıla ùoldı 
Úaşı ùÀúında bir úandìl oldı 
 
ZelìòÀ’nuñ diküp gül yüzine göz 
Gözin yüzinden ırmaz gice gündüz 
 
Çün oldı Yÿsuf’a ol şevú àÀlib 
MetÀè-ı èaşúa cÀndan oldı ùÀlib (KemÀl, YZ., s. 243) 

 Züleyha ise Yusuf’a duyduğu arzu ateşini söndürür. Hakiki aşk yoluna girer 

(bk. s. 433 Aşkın Boyut Değiştirmesi). Yusuf onun için muhteşem bir ibadethane 

yaptırır. Züleyha zamanının büyük kısmını ibadetle geçirmeye başlar. 

Allah Yusuf’a nikâh emrini gönderdiğinde bu evlilikten çocuk sahibi 

olmalarını istemişse de Hamdî, Kemal Paşazade, Yahya ve Şerifî’nin mesnevilerinde 

Züleyha ile Yusuf’un çocuklarının olduğundan söz edilmemiştir. 

Karı koca mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürürlerken Yusuf ölür. Yusuf’un 

ölümüyle gelen ayrılık acısına tahammül edemeyen Züleyha da kısa bir süre içinde 

Yusuf’un mezarı başında can verir. Onu da Yusuf’un mezarının yanına defnederler. 

Böylece iki sevgili ahirette de birbirlerine kavuşurlar (bk. s. 393 Ölüm). 

Züleyha’nın yıllar süren aşkının vuslata ermesi Yahya ve Şerifî’nin 

mesnevilerinde de Hamdî ve Kemal Paşazade’nin mesnevilerindeki gibi 

anlatılmıştır.410 

                                                
410 bk. YaóyÀ, YZ., s. 158-160; Şerìfì, YZ., s. 29-30. 
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Sûlî Fakîh’de Züleyha Yusuf’un geçeceği yolda onu bekler ve bir gün 

Yusuf’un karşısına geçip vuslat arzusunu dile getirir. Yusuf Züleyha’nın yaşlı hâline 

rağmen hâlâ kendisini sevdiğine şaşırır. Züleyha’nın aşkından bir nişan göstermesini 

ister. Züleyha Yusuf’un elindeki kamçıyı kendisine uzatmasını söyler ve bir ah 

çekerek ahın ateşiyle kamçı yanmaya başlar. Yusuf eli yandığı için kamçıyı yere atar 

ve Züleyha’nın sadık bir âşık olduğuna inanır: 

ZelòÀ eydür úamçıñı ãunàıl baña 
TÀ nişÀn gösterem èaşúumdan saña 
 
Yüzüme úarşu getür ol úamçıyı 
Göstereyüm ben saña èaşúdan beni 
[…] 
Bir kez Àh itdi içinden od çıúar 
Yÿsuf’uñ úamçısın ol demde yaúar 
 
Yandı ol úamçı çıra gibi i yÀr 
Yana yana Yÿsuf’uñ eline irer 
 
Gördi Yÿsuf kim elini yandurur 
Ùutmadın elden hemìn yire urur 
 
Ger Yÿsuf úamçısını atmayadı 
Yÿsuf’uñ eti ùonı hep yanadı 
 
ZelòÀ eydür kim Yÿsuf’a ey cÀnum 
Didi gördüñ mi bu èaşúumı benüm 
 
Bir sÀèatcük úamçuñı dutamaduñ 
Úorúduñ oddan elümi yaúar didüñ 
 
Ben nitedür kim içümde ãaúlaram 
Bunca yıldur kim ol oda yanaram (äÿlì Faúìh, YZ., s. 328-329) 

Yusuf o gün Züleyha’yı evine gönderir ve beklemesini söyler. Züleyha evine 

gelir ve vuslat dileğinin kabul olması için Allah’a dua eder. Züleyha’nın duası kabul 

olur ve Cebrail Yusuf’a Züleyha ile evlenmesi için Allah’ın emir gönderdiğini 

bildirir. Yusuf bu emri duyunca Cebrail’e Züleyha’nın kör, yaşlı ve çirkin bir kadın 

olduğunu, onun işine yaramayacağını Allah’a iletmesini söyler: 

Yÿsuf eydür Cebreéìl’e ey aòı 
ZelòÀ’nuñ óÀlin görürsin sen daòı 
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Uşda bir gözsüz úarı durur gedÀ 
Bir pÿlı yoú işbu yalan dünyÀda 
 
Óüsni daòı úalmamış olmış óaúìr 
Şimdi ben sulùÀnam oldur bir faúìr 
 
Nicesi andan temennÀ ideyüm 
Şimdiden girü anı ben n’ideyüm 
 
Bir girü var Óaøret’e yÀ Cebreéìl 
İşbu óÀle ne buyurur ol Celìl  (äÿlì Faúìh, YZ., s. 331) 

Bunun üzerine Allah kudretini gösterip Züleyha’ya gençliğini ve güzelliğini 

geri vereceğini, Yusuf’un Züleyha’yı sarayına götürmesini, bu kez onu görünce 

sevineceğini bildirir. Yusuf Züleyha’yı sarayına getirir. Cebrail kanadını Züleyha’nın 

yüzüne dokundurunca eskisinden daha güzelleşir, gözleri görmeye başlar. Yusuf 

onun bu güzelliğine hayran kalır ve yakınlaşmaya çalışır. Züleyha çekinip kaçınca 

daha önce o kaçarken Züleyha’nın yaptığı gibi art eteğini tutup yırtar. Züleyha’yı 

nikâha razı etmeye çalışır: 

Ne diyem òÿbluàını anuñ saña 
Yÿsuf anı göricek úaldı ùaña 
 
ÓayrÀn olup yavı úıldı kendüzin 
Ùañ ùurı geldi yirinden añsuzın 
 
äundı elin ZelòÀ’ya vardı ilerü 
ZelòÀ daòı çekinür andan girü 
 
Dutmaàa úaãd eyledi anı yine 
Úaçdı ZelòÀ düşdi Yÿsuf ardına 
 
Yügürü ZelòÀ’nuñ ardından yiter 
äundı elin art etegini dutar 
 
Çekdi yırtdı art etegin ZelòÀ’nuñ 
Eytdi úaçma yoú mıdur cÀnuñ senüñ 
 
Ben seni sevdüm yine sen úaçasın 
Ne revÀdur sırrumı sen açasın 
 
Gel oturalum yiyelüm içelüm 
İki yÀr olduú bile òoş geçelüm 
 
Bunı diyü yalvardı ZelìòÀ’ya 
Döndi ZelòÀ daòı girdi sarÀya 
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Yÿsuf eydür yÀ ZelìòÀ söylegil 
RÀøì olduñ mı anı baña digil 
 
ZelòÀ eydür rÀøì oldum ben saña 
Çünki Óaú Tañrı yÀrì úıldı baña (äÿlì Faúìh, YZ., s. 334-335) 

Züleyha’dan bu cevabı alan Yusuf hemen nikâh merasimine başlar. Nikâh ve 

düğün yapılarak iki sevgili birbirlerine kavuşurlar: 

Yÿsuf eydür mÀlike eydüñ aña 
Gele nikÀó ide ZelòÀ’yı baña 
 
Geldi mÀlik daòı hem nikÀó olur 
Yÿsuf içün òoş dügünler úılur (äÿlì Faúìh, YZ., s. 335) 

Zaman içinde Yusuf ile Züleyha’nın on iki oğlu olur. Hikâyenin sonunda 

önce Züleyha ardından Yusuf ölür. 

Vuslat Ali, Hamza ve Haliloğlu Ali’nin eserlerinde Sûlî Fakîh’dekine benzer 

şekilde anlatılmıştır.411 

Darîr’’’’de Yusuf’un yoluna çıkıp ona yalvaran Züleyha Yusuf’un aşkını 

kendisine ispatlamasını isteyince kamçısını ahının ateşiyle yakar. Yusuf Züleyha’nın 

aşkına inanır. Onu sarayına götürür. Bir gün Yusuf namaz kılarken Cebrail gelir, 

Züleyha için ne dilerse duasının kabul olacağını bildirir. Yusuf Züleyha’nın 

dileklerini sorar. Züleyha gençleşmek ve Yusuf’la evlenmek istediğini söyler. 

Yusuf’un Züleyha için ettiği dua kabul olur. Züleyha yeniden genç ve eskisinden 

güzel bir kadın olur. Yusuf ona âşık olur:  

ÓÀliyÀ Yÿsuf naôar úıldı aña 
èÁşıú oldı cÀnıla nidem saña  (ëarìr, KY., s. 310) 

Sonunda güzel bir düğün yaparak nikâhlanırlar: 

Úıldı dün gün yaraàını yatını 
Alısar Yÿsuf ZüleyòÀ òÀtÿnı 
 
Düzdiler gerdek içün köşk ü sarÀy 
Raúãa geldiler úamu yoòsul u bay 
[…] 
Şehr òalúı il vilÀyet geldiler 
Ol dügün içinde bile oldılar 
[…] 

                                                
411 bk.èAlì, KY., s. 387-394; Óamza, YZ., s. 267-269; Òalìloàlu èAlì, YZ., s. 227-229. 
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Úıydılar kÀbìn bÀ-emr-i Celìl 
Hem ber-ism-i şerè-i İbrÀhìm Òalìl 
 
Anları birbirine hem virdiler 
Ol ikisi òoş murÀda irdiler 
 
Gerdegi òalvet buyurdılar úamu 
Úaldı gerdekde ikisi ey èamÿ  (ëarìr, KY., s. 311-313 

Bir süre sonra Züleyha Allah aşkına yönelir. Zaman içinde ikisi kız beş tane 

çocukları    olur. Yusuf’un babası Yakub ve kardeşleriyle birlikte mutlu bir yaşam 

sürerler. Bu eserde kahramanların ölümü yer almaz. Hikâye mutlu sonla biter. 

Nahîfî’de Züleyha yıllar sonra yaşlanmış ve gözleri görmez bir hâlde 

Yusuf’un yoluna çıkar. Yusuf’un kamçısını ahının ateşiyle yakarak aşkının şiddetini 

Yusuf’a kanıtlar. Bunun üzerine Yusuf onunla nikâhlanmaya karar verir: 

RÀøì olursañ aluram ben seni 
Añma şimden girü unut geçeni 
 
ZelìòÀ rÀøì oldı Yūsuf’a varmaàa 
ZìrÀ müştÀú idi aña irmege 
 
Pes nikÀó itdiler anı almaàa 
Diñle imdi Yūsuf’ı nice úıla  (Naóìfì, YZ., s. 915) 

Nikâhtan sonra Yusuf Züleyha’nın yeniden gençleşip güzelleşmesi için dua 

eder. Yusuf’un duası kabul olur ve Züleyha eskisinden daha güzel bir kadın olur: 

Emr ider ZelìòÀ’yı getürdiler 
Yūsuf’uñ sarÀyına yitürdiler 
 
Geldi Yūsuf sarÀyuñ úapusına 
Bir ayaàın atuban durdı yine 
 
İsm-i aèôam oúıyup úıldı duèÀ 
İstedi ZelòÀ yine óüsnin bula 
 
Óaú TaèÀlÀ virdi óüsnini aña 
Şol úadar kim nice vaãf idem saña 
 
Evvelinden daòı artuú eyledi 
On iki yaşında maóbūbe eyledi (Naóìfì, YZ., s.915) 
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Ahmedî Yusuf ile Züleyha’nın vuslata ermesini diğer şairlerden biraz daha 

farklı şekilde anlatmıştır. Züleyha yıllar sonra Yusuf’un yoluna çıkıp vuslat 

istediğinde kocakarı olduğu için Yusuf onu beğenmez. Züleyha Yusuf’un bu sözüne 

incinir ve aşk yüzünden bu hâle düştüğünü anlatır: 

ŞÀh olupsın vir murÀdumı baña 
Yoúsa rencümi óelÀl itmem saña 
[…] 
Al beni bir zevcelik ad eyle sen 
Cism-i vìrÀnumı ÀzÀd eyle sen 
 
Yÿsuf eytdi olmışuñ úocaúarı 
Daòı bundan ãoñra neylersin eri 
 
Bu söze incindi ZelòÀ dir aña 
Eyledüñ úocalıàı úaúınç baña 
 
NÀr-ı èaşúuñ tenümi úıldı úoca 
CÀn ile úalbüm tüvÀnÀdur nice 
 
Hep güzeller şÀhı idi evvelüm 
NÀr-ı èaşúuñ Àòiri bükdi belüm 
 
TÀzelikden sevmişem cÀnum seni 
Ten úalınca hìç atar mı cÀn seni (Aómedì, YZ. II, s. 28-29) 

Bunun üzerine Yusuf aşkını ispatlaması için bir nişan ister. Züleyha Yusuf’un 

kamçısını ağzından çıkan ahın ateşiyle yakar. Yusuf bu ateşin sıcaklığına 

dayanamadığı için kamçıyı elinden atar. Züleyha yıllardır bu ateşi içinde taşıdığı 

hâlde Yusuf’un ona hâlâ yar olmadığından yakınır. Bu kez Yusuf dinlerinin uygun 

olmadığını söyler. Çünkü Züleyha bu sırada henüz Müslüman olmamıştır. 

Züleyha’ya çok miktarda altın vererek bırakıp gider: 

Yÿsuf eytdi yoú iõin olmaz nidem 
Áyìnüñle Àyìnüm uymaz nidem 
 
Yalvaru Yÿsuf aña dir itme zÀr 
Sen baña luùf eyle úılma inkisÀr 
 
Var hemÀn ãaà ol senüñ óayrÀnuñam 
Her belÀña úarşu ben úalúanuñam 
 
Virdi vÀfir altun aña ol zamÀn 
Yÿsuf andan yolına oldı revÀn (Aómedì, YZ. II, s. 30) 
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Yusuf’un bırakıp gitmesine Züleyha’nın gönlü kırılır ve evine döner. Bir süre 

düşündükten sonra Yusuf’un “ayinim ayinine uymaz” sözünde nükte olduğunu, 

aslında bu sözle kendisine doğru dini gösterdiğini anlar. Müslüman olmaya karar 

verir. Müslüman olduktan sonra Yusuf’a kavuşabilmek için Allah’a dua eder. 

Züleyha’nın duası kabul olur ve onunla evlenmesi için Allah’tan Yusuf’a vahiy gelir: 

ÒÀliúı Yÿsuf’a fermÀn eyledi 
ZelòÀ’nuñ derdine dermÀn eyledi 
 
Biz aña rüéyÀda senden söyledük 
Şehr-i Mıãr’a gel seni alam didük 
 
Ol senüñ’çün Mıãr’a geldi yÀ emìr 
Bunca zaómetler görüp oldı faúìr 
 
Bunca yıllar çekdi èaşúuñ bÀrını 
áayrıdan isterdi ol dildÀrını 
 
Şimdiye dek o bizi bilmez idi 
Ol sebebden yÀrine irmez idi 
 
İrdi vaúti sen var anı alasın 
İntiôÀrından anı úurtarasın (Aómedì, YZ. II, s. 32) 

Yusuf Allah’ın bu emri üzere Züleyha’yı hemen evine götürür. Cebrail gelip 

Züleyha’yı kanadıyla sıvazlayarak yeniden gençleşip güzelleşmesini ve gözlerinin 

görmesini sağlar. O andan itibaren Yusuf Züleyha’ya âşık olur: 

Gördi anı Rabbiden fermÀn ile 
èÁşıú oldı bir göñül biñ cÀn ile 
 
Çeşmini ZelòÀ’dan ayırmaz baúar 
Áteş-i èaşú anı úaplayu yaúar 
 
Yÿsuf’ına gör ÒudÀ’sı neyledi 
Maèşÿú iken anı èÀşıú eyledi 
 
Ol ZüleyòÀ’dan èaşúı aldı ol 
Yÿsuf’uñ fikrine ãaldı ol (Aómedì, YZ. II, s. 35-36) 

Züleyha’ya âşık olan Yusuf nikâha razı olması için Züleyha’ya yalvarmaya 

başlar. Züleyha kendisinin Yusuf’un aşkıyla kırk yıl acı çektiğini, Yusuf’un da kırk 

gün aynı acıyı yaşamasını ister. Bu yüzden Yusuf’a nazlanır. Ancak bu kırk günün 

sonunda nikâha razı olacağını söyler.  
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Eytdi yÀ ZelòÀ iõin virseñ aña 
Óaú seni virdi nikÀó idem baña 
 
Yalvarur dir yÀ ZüleyòÀ söylegil 
Ol eydür biñ nÀz ile vaúti degil 
 
Yÿsuf aña yalvaruban zÀr ider 
ZelòÀ aña dürlü dürlü nÀz ider 
 
Dir nikÀóa yÀ ZüleyòÀ var iõin 
Ol eydür úırú gün saña gerek óazìn 
 
Úırú sene gördüm bu èaşúuñ zaómetin 
Sen de úırú gün gör bu şerbet leõõetin 
 
Zelòa’nuñ úırú yıldaki zaómetleri 
Úırú gün içre gördi Yÿsuf anları  (Aómedì, YZ. II, s. 36) 

Yusuf kırk gün bekledikten sonra Züleyha nikâha razı olur. Ancak artık 

gönlünde Yusuf’un aşkına yer kalmamıştır. Onun gönlünü Allah aşkı doldurmuştur. 

Nikâh Allah’ın emri olduğu için kabul eder: 

Bunca yıllar sen baña virdüñ melÀl 
İntiúÀmum aldı senden Õü’l-celÀl 
 
Sende idi ol zamÀn göñlüm benüm 
Bir mecÀzì èaşú imiş meylüm benüm 
 
Bilmez idüm ol zamÀn maèbÿdumı 
Gitdi èömrüm bilmezdüm mescÿdumı 
 
ÒÀliú’ı bildüm seni ben neylerem 
èAşú-ı Óaúú’ı buldum ülfet iderem 
 
MÀ-sivÀda úalmadı meylüm saña 
Lìk neydem Óaú beni virdi saña 
 
Var nikÀó eyle beni sen kÀma ir 
İõn-i Óaúú ile bugün merÀma ir 
 
Yÿsuf ol dem içre fermÀn eyledi 
Óaú yolına niçe úurbÀn eyledi 
 
èAúd olınup úıldılar anlar zifÀf 
Oldılar ol gice anlar sìne-sÀf  (Aómedì, YZ. II, s. 39) 
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Bu evlilikten bir oğulları olur. Bir süre sonra Yusuf ölür. Buna karşılık eserde 

Züleyha’nın ölümünden söz edilmemiştir. Oysa Yusuf’un Züleyha’dan önce 

öldüğünden söz eden diğer mesnevilerde Züleyha onun ölüm acısına dayanamayarak 

kısa bir süre içinde ölmüştür. 

Burada Züleyha’nın yıllar boyu vuslata erememesinin nedeni Müslüman 

olmayışı olarak gösterilmiştir. Yusuf Züleyha’nın aşkına inanmasına karşılık 

dinlerinin uygun olmadığı gerekçesiyle onun vuslat isteğini geri çevirmiştir. Züleyha 

Müslüman olur olmaz Allah Züleyha’yı yıllardır beklediği vuslatla ödüllendirmiştir. 

Fakat Müslüman olduktan sonra Züleyha’nın gönlünü Allah aşkı doldurduğu için 

Yusuf’un vuslatının bir önemi kalmamıştır. Vuslat bu bakımlardan Ahmedî’nin 

mesnevisinde farklılık göstermektedir. 

Gubârî’nin Yusuf u Züleyha’sında ise Züleyha ile Yusuf’un nikâhla 

gerçekleşen vuslatı yukarıdaki örneklerden tamamıyla farklıdır. Züleyha iftira ile 

Yusuf’u zindana hapsettirdikten sonra büyük bir pişmanlıkla ayrılık acısı  yaşamaya 

başlar. Tam bu sırada bir de kocası Kıtfir ölür. Böylece hem maddî hem manevî 

yoksulluk içine düşen Züleyha’nın içinde bulunduğu duruma acıyan hükümdar 

Reyyan, Yusuf ile ikisini nikâhlayarak evlendirir. Böylece Züleyha yıllar sonra 

sevdiğine kavuşmuş olur.: 

ÓÀl-i zÀrına raóm idüp ReyyÀn 
Yūsuf’a èaúd itdi anı hemÀn 
 
Ber-murÀd eyledi ZüleyòÀ’yı 
äanasın aña virdi dünyÀyı 
 
On gün on gice oldı sūr-ı sürūr 
Ġuããa vü àam cihÀndÀn oldı dūr 
 
Çünki cemè oldı èÀşıú u maèşūú 
ŞÀdmÀn oldı cümle-i maòlūú  (ĠubÀrì, YZ., s. 192-193) 

Züleyha ile Yusuf’un iki çocukları olur. Bu eserde Yusuf ve Züleyha’nın 

ölümünden söz edilmemiştir. Dolayısıyla hikâye mutlu sonla bitmiştir. 
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Züleyha rüyasında Yusuf’a âşık olduktan evlenip vuslata erinceye kadar aşkın 

her türlü mihnetini çekmiş bir kadındır. Bu çileli yolda aşka olan sadakatinden hiç 

vazgeçmemiştir. Müslüman olduktan sonra Allah onu aşkına sadakati yüzünden 

Yusuf’la evlendirerek ödüllendirmiştir. Onların nikâhı önce Allah katında kıyılmış, 

daha sonra nikâh emri vahiy yoluyla Yusuf’a bildirilmiştir. Artık bundan sonra 

Yusuf’un gönlünü Züleyha’nın aşkı doldurmuştur. Evlilikten sonra bir süre sevgi ve 

mutlulukla geçen günlerin ardından Züleyha’nın gönlünde Yusuf’un aşkının yerini 

Allah aşkı almaya başlamış ve Züleyha kendini ibadete vermiştir. Böylece mâ-sivâyı 

terkederek hakikî aşk yoluna girmiştir. 

Mâ-sivâ Arapça’da, “Bir şeyden başka şeylerin hepsi; Allah’tan başka bütün 

varlıklar; dünya ile ilgili olan her şey” demektir. Bir tasavvuf terimi olan “terk-i mâ-

siva” ise Allah’tan başka her şeyden vazgeçmek, dünya ile her türlü ilgiyi kesmek, 

dünyadan geçmek anlamındadır.412 Tasavvufta Allah’tan başka sevgili olmadığı için 

sufîlerin Allah aşkında vuslata (visal-i Hak) erişebilmeleri için insan-ı kâmil 

mertebesine ulaşmaları gerekir. İnsan-ı kâmil mertebesine ulaşmanın yolu, ruhunu 

dalaletten kurtarmaya uğraşmaktır. Bunun için de Allah’ın dışındaki her şeyden 

vazgeçmek (terk-i mâ-sivâ), alâik kaydından kurtulmak (terk-i alâik), nefse hâkim 

olmak (hakimiyyet-i nefs) ve benliği yok etmek (mahv-ı ene) lazımdır. İnsan ancak 

bu şekilde son mertebeye erişmiş, Vücud-ı Mutlak (Allah) ’ta yok olmuş (fânî) olur. 

Fenâfi’llâh ve bekâbi’llâh mertebesi budur.413 Aşk-ı hakikî (İlahî aşk, mutlak aşk) 

tabirleriyle hep bu aşamalardan geçilerek ulaşılan Allah aşkı kastedilmiştir. 

Aşk-ı mecazî (beşerî aşk, maddî aşk) tabiriyle kastedilen ise, Allah’ın 

yarattığı güzelliklere duyulan aşktır. Allah’ın güzelliği, yarattıkları arasında en güzel 

şekilde insanda tecelli ettiği için mecazî aşkta sevilen kişi insandır. Aşkın mecazdan 

                                                
412 Yılmaz, Mehmet, Edebiyatımızda İslamî Kaynaklı Sözler (Ansiklopedik Sözlük), Enderun 
Kitabevi, İstanbul, 1992, s. 119. 
413 Divan Edebiyatı, s. 23. 
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hakikate doğru boyut değiştirmesi ise “el-mecâzu kantaratü’l- hakîka (mecaz 

hakikatin köprüsüdür)” anlayışının hâkim olmasına neden olmuştur.414 

Edebiyatta mecazî aşktan hakikî aşka geçişin en güzel örneği Leyla vü 

Mecnun mesnevilerinin erkek kahramanı Mecnun’un aşkıdır. Başlangıçta Allah’ı 

tanımayan ve sonradan Müslüman bir âşık kadın olan Züleyha’nın aşkı da hikâyenin 

sonunda Allah’a yönelmiştir. Bu konuda A. Schimmel şunları söyler: “Züleyha 

şairlere her zaman nefsin bir remzi vazifesini görmüştür. Tabii ki, ─hadsiz bir aşk ve 

buna müstenid hadsiz bir ızdırap ile ıslah olup ve nihayetiyle Yusuf’a vasıl olan nefsi 

temsilen─ yorulmaksızın arayan, muzdarip âşık en nihayet yolun sonunda, Yusuf’ta 

ifadesini bulan o eşsiz vecâhete kavuşur. Bu şekilde Yusuf ile Züleyha’nın hikâyesi 

iştiyak ile cümle güzelliğin mebdeine ve de Allah’a mütehassir ruhun hikâyesine 

tahavvül eder.[…] İslâm’ın en büyük mutasavvıf şairi Mevlânâ Rumî’nin eserinde 

[Mesnevi] her üç kadın [Meryem, Züleyha, Belkıs] da âşık ruhun timsâli vasıflarıyla 

temayüz ediyor.”415 

Züleyha’nın mecazî aşktan hakîkî aşka yönelişini Hamdî, Kemal Paşazade ve 

Yahya şöyle anlatmışlardır: 

CÀn u göñli velì ZüleyòÀ’nuñ 
èÁşıúı olmış idi MevlÀ’nuñ 
 
Geçdi èaşú-ı mecÀzì úanùarasın 
Açdı yÀr-i óaúìúì manôarasın 
 
Úalmayup dilde Yÿsuf eşvÀúı 
Ùoldı şems-i óaúìúat işrÀúı 
 
İçdi çün şerbet-i óaúìúatden 
Geçdi cümle mecÀzì leõõetden 
 
Anı àam pÿtede eritmiş idi 
Úalbini eyle òÀliã itmiş idi 

                                                
414 Aşk, aşkın mahiyeti, hâlleri, özellikleri, etkileri ve dereceleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi için 
bk. İbn Hazm, Güvercin Gerdanlığı, Çeviren: Mahmut Kanık, İnsan Yayınları, İstanbul, 2003;Gazzâlî; 
Pürcevadî, Nasrullah, Can Esintisi (İslâmda Şiir Metafiziği), Çeviren: Hicabi Kırlangıç, İnsan 
Yayınları, İstanbul, 1998; İbn Sînâ vd., Aşk Risaleleri, Tercüme: M. Fatih Birgül, Sır Yayıncılık, 
İstanbul, 2000; Divan Edebiyatı, s. 24, 581-590; Tulum, A. Mertol, Tazarru’nâme, 2. bs. MEB 
Yayınları, İstanbul, 2001, s.187-231; Şentürk, Ahmet Atillâ, “Osmanlı Şiirinde “Aşk”a Dair”, Doğu 
Batı, yıl:7, sayı: 26 (Şubat, Mart, Nisan 2004), s. 55-68; TDVİA, “Aşk” maddesi, C. 4, s. 11-21. 
415 Schimmel, Annemarie, Ruhum Bir Kadındır (İslâm’da Müennes), Çeviren: Ömer Enis Akbulut, 2. 
bs., İz Yayıncılık, İstanbul, 2004, s. 26. 
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Ki óudÿå olmayup aña perde 
Gördi vech-i úadìmi her yirde 
 
èAşú yolında òoş sülÿk itdi 
Úalmadı yolda menzile yitdi 
 
Eyle óaôô itdi aãl-ı Yÿsuf’dan 
Bir gice úaçdı vaãl-ı Yÿsuf’dan 
 
Ùutdı Yÿsuf  çü dÀmenin çÀlÀk 
Göñlegin ard etekden eyledi çÀk 
 
Döndi yüz nÀz ile o serv-i revÀn 
Didi cürmüm cezÀsıdur bu hemÀn 
[…] 
èAşú ikilik óicÀbın eyledi òarú 
Ne tefÀvüt úodı arada ne farú 
 
ÓÀlet-i èaşú çünki buldı kemÀl 
İtdi maèşÿúı èÀşıúa hem-óÀl 
 
Çün ZüleyòÀ’yı zinde eyledi èaşú 
Aèni MevlÀ’ya bende eyledi èaşú 
 
Yÿsuf anda görüp èubÿdiyyet 
Òıdmet-i óaøret-i rubÿbiyyet 
 
Yapdı ol mÀh içün èibÀdetgÀh 
ÒÀlì olmaàa óÀl-i òalvetgÀh 
[…] 
Varup ol òÀne-i èibÀdetde 
èÖmrini òoş geçürdi ùÀèatde  (Óamdì, YZ., s.173-174) 

Ùaàıtdı èaşú bÀzÀrın ZelìòÀ 
Söyündürdi hevÀ nÀrın ZelìòÀ 
 
Yuyup èaşú-ı mecÀzìden elin pÀk 
Óaúìúì aşú yolında olur òÀk 
 
MecÀzì perde çün gözden açıldı 
Óaúìúat nev-èarÿsı cilve úıldı 
 
Çü òurşìd-i óaúìúat oldı ùÀliè 
İçinde nÿr-ı Óaúú’uñ oldı lÀmiè 
 
Óaúìúì mihr çün kim ãaldı pertev 
MecÀzì maóv oldı çün meh-i nev 
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Meger bir gice Yÿsuf oldı òalvet 
ZelìòÀ ãoóbetine úıldı raàbet 
 
TemÀşÀ eyleyürek óüsni bÀàın 
KenÀra çekdi çün ol gül budaàın 
 
NihÀl-i gül gibi indürmeyüp baş 
ZelìòÀ serv gibi oldı ser-keş 
 
Nice k’ibrÀm itdi olmadı rÀm 
Yanından úaçdı Àòir ol dil-ÀrÀm 
 
Yanından úaçdı çün ol serv-i çÀlÀk 
Yitüp dÀmÀnın itdi gül gibi çÀk 
 
Tebessüm eyleyürek àoncaÀsÀ 
Dönüben Yÿsuf’a didi ZelìòÀ 
 
Egerçi bundan öñ ey tÀze gülşen 
Senüñ dÀmÀnuñı çÀk eyledüm ben 
 
Etegüm sen de úılduñ çÀk işde 
İkimüz daòı bir olduú bu işde 
 
Çü gördi Yÿsuf’uñ vardur ferÀàı 
Yanupdur nÿr-ı Óaúú ile çerÀàı 
 
Anuñ’çün başúa bir kÀşÀne yapdı 
Ne kÀşÀne èibÀdet-òÀne yapdı 
 
Girür bir gÿşede ol menbaè-ı nÿr 
Olur sÀye gibi giceyle mestÿr 
 
Çü buldı cÀn beher ÀsÀyişinden 
Elin çekdi cihÀn ÀlÀyişinden  (KemÀl, YZ., s. 243) 

KemÀle irdi ìmÀn-ı ZelìòÀ 
Muèìn oldı aña her yirde MevlÀ 
 
Úodı mÀ-baèdine cisr-i mecÀzı 
Óaúìúat èilminüñ açıldı rÀzı 
 
Göñülden meyl-i Yÿsuf oldı ifrÀz 
ZelìòÀ semtine naúl eyledi nÀz 
 
VefÀ itse mülÀyim olsa dil-ber 
ZiyÀde èÀşıú istiànÀya başlar 
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Maóabbet ùÀlibi maùlÿb idermiş 
Muóibbi gÀh olur maóbÿb idermiş 
 
İderken Yÿsuf ile dest-bÀzì 
Úaçup itdi Zelìòa iótirÀzı 
 
Segirdüp MÀh-ı KenèÀn cüst ü çÀlÀk 
Ùutup ardından itdi dÀmenin çÀk 
 
Didi nÀz ile cÀnÀnına ol dem 
Bulurmış itdügin evlÀd-ı Àdem 
 
Teraúúì itdi ùÀèÀt-ı ZelìòÀ 
Gözinden çıúdı yaşı gibi dünyÀ 
 
Kesildi leõõet-i nefs-i denìden 
Çekildi èÀlem-i mÀé u menì 416den 
 
Felekveş mihr-i YezdÀn ile ùoldı 
èİbÀdetden başın úaldurmaz oldı 
 
MiåÀl-i dÀl olup cismi hilÀli 
ÒudÀ’ya secdeden olmazdı òÀlì 
 
Görince Óaøret-i Yÿsuf bu óÀli 
RevÀne oldı iósÀnı ZülÀli 
 
ZelìòÀ’ya yedi ev itdi bünyÀd 
èİbÀdet úılmaà içün ol perì-zÀd 
[…] 
Yedi evde girerdi erbaèìne 
èİbÀdetgÀh idi ol óÿr-ı èìne 
[…] 
äalÀóiyyetle oldı ittisÀfı 
Göñül Àyìnesini itdi ãÀfì 
 
Vücÿdı maôhar-ı dìdÀr oldı 
Ne imiş mÀ-hüve’l-maúãÿdı 417bildi 
 
Muóìù oldı aña èaşú-ı İlÀhì 
Kesildi Yÿsuf içün Àh u vÀhı 
 
Çeküp her kişiden dest-i recÀyı 
FerÀàat èÀlemine baãdı pÀyı 
 
 

                                                
416 “Su ve meni” veya “Kim ve ne?” anlamında, varlık âlemi, bu dünya. 
417 Kasd olunan talep olunan. 



 438 

ÓicÀb-ı cÀnib-i MevlÀ’yı açdı 
Bu der-bend-i mecÀzı geldi geçdi 
 
Óaúìúat baórinüñ bildi dilini 
äu gibi buldı vaódet menzilini (YaóyÀ, YZ., s. 161-162) 

Züleyha’nın mecazî aşktan hakikî aşka geçişi, Darîr ve Ahmedî’nin 

mesnevilerinde de anlatılmıştır.418 

II. I. 2. II. I. 2. II. I. 2. II. I. 2. YARDIMCI KADIN KAHRAMANLARIN PSİKOLOJİK YARDIMCI KADIN KAHRAMANLARIN PSİKOLOJİK YARDIMCI KADIN KAHRAMANLARIN PSİKOLOJİK YARDIMCI KADIN KAHRAMANLARIN PSİKOLOJİK 

ÖZELLİKLERİÖZELLİKLERİÖZELLİKLERİÖZELLİKLERİ    

II. I. 2. 1. II. I. 2. 1. II. I. 2. 1. II. I. 2. 1. ZÜLEYHA’NIN DAYESİZÜLEYHA’NIN DAYESİZÜLEYHA’NIN DAYESİZÜLEYHA’NIN DAYESİ  

Dâye Farsça bir kelime olup, Türkçede “taya” denilen çocuk bakıcısı, dadı, 

sütnine anlamına gelir.419 

Mesnevilerde özellikle hikâyenin esas kahramanlarının doğumundan itibaren 

her türlü bakımını yapmak ve onları yetiştirmekle görevlendirilen bu kadınlar, 

kahramanların hayatlarının mutlu ve mutsuz her anında yanlarında yer alan, 

sıkıntılarına çözüm bulan, aklıyla kılavuzluk eden ve bazı hizmetlerini gören 

kişilerdir. Bu özellikleri bakımından halk hikâyelerinde erkek kahramanın yanında 

yer alan ve onlara akıl hocalığı yapan kişilere benzerler. 

Değerlendirilen Yusuf u Züleyha mesnevilerinde Züleyha’nın dayesi 

rolündeki kadın kahramanın özellikle Züleyha ile ilişkileri içinde kendini gösteren 

psikolojik özelliklerine aşağıda yer verilmiştir. 

II. I. 2. 1.II. I. 2. 1.II. I. 2. 1.II. I. 2. 1. 1. Müşfik1. Müşfik1. Müşfik1. Müşfikliklikliklik    / Dert Ortaklığı/ Dert Ortaklığı/ Dert Ortaklığı/ Dert Ortaklığı    

Züleyha rüyasında âşık olduğunu herkesten gizlemiştir. Fakat bir süre sonra 

aşkın etkisiyle hâlindeki değişiklikler çevresindekileri endişelendirmeye başlar. Ona 

en yakın kişi olan dayesi de Züleyha’nın bir derdi olduğunu anlamış ve merak 

etmektedir. Çünkü çok sevdiği Züleyha’nın üzülmesine gönlü razı olmaz. Bu nedenle 

onunla dertleşmek ister. Züleyha’nın derdini sormadan önce onu ne kadar sevdiğini, 

doğduğu günden beri şefkatle annelik yaptığını, bu nedenle kendisinden bir şey 

                                                
418 bk. ëarìr, KY., s. 315; Aómedì, YZ. II, s. 39. 
419 KT., s. 602, Devellioğlu, s. 170, TS., s. 480, Dilçin, Cem, Yeni Tarama Sözlüğü, Türk Dil Kurumu 
Yayınları, Ankara, 1983, s. 205. 
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gizlememesi gerektiğini söyler. Onun bu sözlerinden kahraman için dayenin en temel 

görevlerinin neler olduğu ve daye ile kahraman arasındaki sevgi ilişkisinin hangi 

boyutta olduğu anlaşılıyor: 

MÀh-ı óüsnüñ ùoàalı mihr gibi 
Bislerem sìnede sipihr gibi 
 
Göbegüñ úatı ideli şefúat ile 
Saña dil baàladum maóabbet ile 
 
Ol zamÀn mesnedüm idi beşigüñ 
SecdegÀhum durur bu dem işigüñ 
 
Saña cÀnum anañdan eşfaú idi 
Cigerüm pÀresi baàırdaú idi420 
 
Seni cÀn riştesiyle baàlar idüm 
Yüregüm yaàı ile yaàlar idüm 
 
Şehd-i şìrìn lebüñe virmege şìr 
TÀ sehergÀh olurıdum şeb-gìr 
 
Gice pervÀneyem çırÀàuña ben 
Bekçiyem gündüz olsa bÀàuña ben 
 
Giceler òıdmetüñe dÀye benem 
Gündüzün úÀmetüñe sÀye benem 
 
Yürüsem omzumdasın çü melek 
Götürürem sen ayı ãanki felek 
 
Oturursam dizümdesin yine 
Deñerem saña ãanki Àyìne 
 
äÿret-i rÀzuñı nihÀn itme 
Ùoàruñam baña kec-gümÀn itme 
 
Neden olduñ gözüñ gibi òaste 
Döndi çeşmüñ àazÀl-i ser-meste 
 
Ne hevÀ itdi göñlüñ Àşufte 
Nergisüñi kim eylemez òufte 
[…] 
Göñlüñ alan eger ferişte ola 
ÕÀtı envÀr ile sirişte ola 

                                                
420 baàırdaú: baàrıdaú M. 
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İndirem anı gökden nÿr ãıfat 
Eyleyüp õikr ü daèvet ü himmet 
 
 
Ger perì olsa kÿh-ı ÚÀf içre 
Bì-bedel ola óüsni lÀf içre 
 
Daèvet ile müsaòòar idem anı 
ÁsitÀnuñda çÀker idem anı 
 
Òusrev olursa olup Àdem-zÀd 
Leb-i şìrìne úılam FerhÀd  (Óamdì, YZ., s. 80-81) 

Ben ol baór-ı vefÀdan cÿybÀrem 
Ki sen servi bitürmiş der-kenÀrem 
 
Götürdüm seni her gün döşüm üzre 
Yaturdum giceler Ààÿşum üzre 
 
Úucaàum olmış idi cÀme-òˇÀbuñ 
Elümdeydi dün ü gün òurd u òˇÀbuñ 
 
áıdÀ virdüm saña şìr ü şekerden 
Düzetdüm cÀma-òˇÀbuñ verd-i terden 
 
Gül-Àb ile ãuvarup gülşenüñi 
èAbìr ü müşg ile yurdum tenüñi 
 
CemÀlüñ bÀà idi ben bÀàbÀnı 
HezÀrÀn cÀn ile gözlerdüm anı 
 
Virürdüm gülşenüñe şöyle tezyìn 
Ki cennet bÀàbÀnı eylerdi taósìn 
 
Düzüp meşşÀùalarla ter gülüñi 
Direrdüm şÀneyile sünbülüñi 
 
äaúınurdum gülüñi òÀr u òasden 
Yüzüñ Àyìnesin jeng-i nefesden 
 
Yavuz göz úılmasun diyü gezendi 
Yaúardı úarşuña cÀnum sipendi 
 
İdüp cÀn riştesin zülfüñe peyvend 
Aãardum boynuña dürlü zebÀn-bend 
 
NihÀl-i tÀzeyiken ey semen-ten 
Úomazdum sebzeveş dÀmÀnuñ elden 
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Çün olduñ bÀà-ı cÀnda serv-i raènÀ 
Yürürdüm ãu gibi yanuñca şeydÀ 
 
Nire seyr eyleseñ ey serv-i gül-bÀr 
Saña sÀyeñ gibi olurdum úafÀdÀr 
 
Dilemezdüm seni gün göre gündüz 
Bu úanda kim irişeydi yavuz göz 
 
äalınmasun diyü yanuñca sÀye 
Úomazdum gün düşe sen meh-liúÀya 
 
ÒırÀmÀn servüñi andan ãaúındum 
ÚıyÀs it kim seni úandan ãaúındum 
 
Ne oldı saña ey cÀnum çerÀàı 
Ümìdüm bÀàınuñ tÀze budaàı 
[…] 
Baña bildür nedür óÀlüñ zevÀlüñ 
Nedür dilde àamuñ cÀnda melÀlüñ 
 
Bulayın neyse derdüñ çÀresini 
Oñuldayın yüregüñ yÀresini 
 
Baña di gizleme rÀzuñ nihÀnì 
Ki senden daòı yig ãaúlarvan anı (KemÀl, YZ., s. 61-63) 

Çü ùoàduñ anadan ey bedr-i kÀmil 
Benüm Ààÿşum oldı saña menzil 
 
Niçe ay emzirüp oldum emekdÀr 
áıdÀ-yı cÀnumı eylerdüm ifùÀr 
 
Seni maèãÿm iken mÀnend-i miréÀt 
Baãardum baàruma fì-külli evúÀt 421 
 
Úaçan kim serv-i úaddüñ itdi reftÀr 
Olurdum sÀyeveş saña úafÀdÀr 
 
Güneş gibi idüp mihrüñi pìşe 
Senüñ üstüñe ditrerdüm hemìşe 
 
RevÀ mı ola benden gizlü rÀzuñ 
Di kimdür baña yÀr-ı dil-nevÀzuñ 
 
 

                                                
421 fì-külli evúÀt : Her vakit, her zaman. 
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Ola kim derdüñe dermÀn idem ben 
Bu müşkil işleri ÀsÀn idem ben 
 
Seni şeh-bÀz-ı dest-i èaşú-ı dildÀr 
ŞikÀr itmiş gibi ey kebk-reftÀr 
 
Benüm èömrüm benüm cÀnum ne olduñ 
Kimüñ dÀm-ı belÀsına ùutulduñ 
 
Kime yÀr oldı kimi sevdi cÀnuñ 
Kime meyl eyledi serv-i revÀnuñ 
 
Boyuñ serv-i revÀnı gibi el-Àn 
Sözüñi ùoàru söyle eyle iósÀn  (YaóyÀ, YZ., s. 59) 

Züleyha âşık olduğunu herkesten gizlese de dayesinin bu sözleri ve ısrarı 

üzerine âşık olduğunu ve bu dertten dolayı içinde bulunduğu çaresizliği ilk kez 

dayesi ile paylaşır. 

Dayesinin Züleyha’yı ne kadar sevdiğini ve küçüklüğünden beri her an 

yanında olduğunu Kemal Paşazade şöyle anlatıyor: 

ZelìòÀ’yı severdi cÀnı gibi 
äaúınurdı anı ìmÀnı gibi 
 
Kiçiden beslemişdi dÀyesiydi 
KenÀrında o servüñ sÀyesiydi 
 
Dün ü gün oluban úatında úÀyim 
Göz açup gün yüzin görür idi dÀyim  (KemÀl, YZ., s. 60-61) 

Züleyha Yusuf’la ilk karşılaşmasında şaşkınlıktan kendini kaybedince dayesi 

onun neden bu hâle düştüğünü sorar. Züleyha Yusuf’un, rüyasında görüp âşık olduğu 

kişi olduğunu söyler. Bu kez onunla gerçekten bir araya gelip gelemeyeceğinden 

endişelidir. Bu kadar zaman sonra onu bulmuşken kaybetmek istemez. Dayesi sabırlı 

olmasını, artık kavuşabileceklerine dair ümitli olduğunu söyleyince Züleyha rahatlar: 

Çü dÀye bildi bu sÿz-ı nihÀnı 
Uzatdı şemèveş söze zebÀnı 
 
Didi ey şemè-i rÿşen kes bu sözi 
İçüñde ãaúla micmer gibi sÿzı 
 
Bu sırrı àonca gibi ãaúla zinhÀr 
äaúın gül gibi rÀzuñ itme iôhÀr 
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Çoàı gitdi vü azı úaldı ãabr it 
Birez gün ol ãınuú göñlüñe cebr it 
 
Ümìdüm var k’olasın yÀre vÀãıl 
Úılasın ãabr ile maúãÿdı óÀãıl 
 
Bu yüzden çün naãìóat itdi dÀye 
Sükÿn geldi birez ol meh-liúÀye (KemÀl, YZ., s. 118) 

Züleyha’nın aşk sırrını ilk kez dayesi ile paylaşması ve dayenin ona sabırlı 

olması konusunda verdiği öğütler Nahîfî ve Gubârî’de de yer almaktadır.422 

Niyazlarına Yusuf’un sürekli nazla karşılık vermesinden bıkan Züleyha bir 

gün dayesiyle bu sıkıntısını paylaşır. Daye ona sabırlı olmasını, böyle bir vuslatın 

kıymetini bilmesini, hırs ve tama ile hareket etmemesini öğütler: 

Didi ey dil-rübÀ yanuñda cÀnÀn 
Úoluñda şÀh-bÀz-ı mülk-i KenèÀn 
 
Vücÿduñ ol sehì-úadde hevÀdÀr 
Gözüñ Àyìne-i dìdÀr-ı dildÀr 
 
İrişdüñ óÀãılı bÀúì murÀda 
Ki mÀlik olduñ ol òayru’l-èibÀda 
 
O kim úul itdi şÀhÀn-ı cihÀnı 
Zihì devlet ki úul idindüñ anı 
 
Ne óÀyil var arañuzda ne aàyÀr 
İdersin bì-vesìle ãoóbet-i yÀr 
 
Senüñ mihrüñden oldı şimdi ÀgÀh 
Úabÿl itdi seni èaybuñla ol mÀh 
 
èAceb bundan ziyÀde luùf ola mı 
Bile sevdügüñi vire selÀmı 
 
Seni èaşúıyla itdi mest ü óayrÀn 
Saña olur mı bundan özge iósÀn 
 
Giderdi àaflet uyòusın gözüñden 
ÓicÀbuñ perdesin açdı yüzüñden 
 
Vücÿduñ èaşú-ı dildÀr ile ùolmış 
Gözüñ göñlüñ cemÀl-i yÀr olmış 

                                                
422 bk. Naóìfì, YZ., s. 877; ĠubÀrì, YZ., s. 126-128. 
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Olursın yÀr-ı èÀlì-úadre úÀdir 
Degülsin bir nefes rÀøì vü şÀkir 
 
Güzeller şÀhını úıl òayr ile yÀd 
GünÀhı bì-günÀha itme isnÀd 
 
GünÀha girme şekvÀ itme her gÀh 
Senüñ yoluñda noúãÀn itmez ol mÀh 
 
Degüldür senden ol dildÀr òoşnÿd 
äaúın elden gider şÀhìn-i maúãÿd 
 
PerìşÀn eyleme göñlüñ iñende 
İùÀle itme ol serv-i bülende 
 
CemÀlindedür ol şÀhuñ celÀli 
TemennÀ úılma taúrìb-i viãÀli 
 
áanìmet gör bu deñlü vaãlı zinhÀr 
Çoà itme az işi olma ùamÀèkÀr 
 
äalÀó u zühde ol kim ola muètÀd 
Bir uàurdan saña olur mı münúÀd 
 
Tehevvür èÀşıúı  eyler peşìmÀn 
Güneşden èibret al ey mÀh-ı tÀbÀn 
 
Çıúar tedrìc ile çarò-ı berìne 
İner tedrìc ile rÿy-ı zemìne 
 
Bir uàurdan yapılmaz bir èimÀret 
Teéennì ile olur úaãr-ı vuãlat 
 
Óarìã olmak ider insÀnı maórÿm 
Tehevvür gibi olmaz kÀr-ı meõmÿm  (YaóyÀ, YZ., s. 108-109) 

II. I. 2. 1.II. I. 2. 1.II. I. 2. 1.II. I. 2. 1. 2. Koruyuculuk / Kurtarıcılık2. Koruyuculuk / Kurtarıcılık2. Koruyuculuk / Kurtarıcılık2. Koruyuculuk / Kurtarıcılık    

Dayesi Züleyha’nın rüyasında gördüğü birine âşık olduğunu öğrenince, boş 

bir hayalden ibaret olduğunu düşündüğü bu aşktan vazgeçmesi için ona öğütler verir. 

Çünkü Züleyha’nın boşu boşuna üzülmesini ve herkesin diline düşmesini istemez. 

Kendisinin Züleyha’yı bu yanlış yoldan döndürmek zorunda olduğunu hisseder. 

Fakat Züleyha’ya ne kadar dil döktüyse fayda etmez. Dayenin Züleyha’yı ikna 

çabaları şöyledir: 
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Bu òaberden işitdi çün dÀye 
áuããalardan úazandı ser-mÀye 
 
Òaber-i òˇÀb uyardı òˇÀbından 
Òaste oldı anuñ cevÀbından 
 
Bilse ger Kaèbe-i murÀdına rÀh 
Olur idi ãafÀ ile hem-rÀh 
 
Deheni gibi gördi sözleri hìç 
RÀstlıú óÀletini añladı pìç 
 
èUúde óall itmedi çü bendinden 
Bir úaç efsÿn oúudı pendinden 
 
Didi evvel bu dìv kÀrıdur 
Dìve uyma ki rìv kÀrıdur 
 
Görinür Àdeme cemÀl ile 
äayd ider anı sekr ü Àl ile 
 
MÀh-ı Maàrib didi ki itme gümÀn 
Ki anuñ gibi cÀnı göstere cÀn 
 
Dìv olur mı reşk-i óÿr-ı behişt 
äanma nÀrı ki ola nÿr-sirişt 
 
Yine dÀye didi ki olma hilÀl 
Úaşlaruñ gibi egri òayÀl 
 
Olmasayduñ bu kec òayÀlle yÀr 
Olmaz idüñ gözüñ gibi bìmÀr 
 
Didi duòter kec olsa ger bu òayÀl 
RÀstlar úametin úılur mıdı dÀl 
 
RÀstem n’ola küçük ise yaşum 
Ùoàruyam n’ola egri ise úaşum 
 
Didi dÀye muóÀli itme ùaleb 
Ki olur ol ùaleb zevÀle sebeb 
 
Didi n’idem ki kÀr elümde degül 
Gitdi ãabr iòtiyÀr elümde degül 
 
YÀr naúşı ãaóìfe-i berde 
æÀbit oldı niteki mermerde 
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Esme yil gibi olma od gibi germ 
Gitmez ol naúş mermer olmaz nerm 
 
Bunca pend ü füsÿn ile dÀye 
ÇÀre bulmadı çün ZüleyòÀ’ya (Óamdì, YZ., s. 81-82) 

İşitdi dÀye çün ol gül sözini 
Yitürdi óayretinden kendüzini 
[…] 
Görür ú’ol gül-èiõÀr uymış hevÀya 
HevÀya uymış u düşmiş belÀya 
 
Oñulmaz yÀreyimiş derdi bildi 
Naãìóat òÀmesin ser-tìz úıldı 
 
Eyitdi ey perì dìvÀne olma 
äu gibi gördügüñ naúşıyla ùolma 
 
Saña düşmez ãu gibi mÀyil olmaú 
Gerek Àyìneveş sengìn-dil olmaú 
[…] 
Kişi gördügine dil virmek olmaz 
Nice ãÿret var aña irmek olmaz 
 
Òuãÿãan naúş k’ola düşde peydÀ 
K’igen olmaz muúarrer óÀl-i rüéyÀ 
 
Niçe düş var ki olur nefse ol dÀm 
Óakìm eydür aña eøàÀåü aólÀm 423 
 
Bu ãÿret kim görürsin dìv işidür 
K’anuñ insÀna dÀyim rìv işidür 
 
Düzer bir şekl-i zìbÀ naúş-ı mevzÿn 
K’ider bir fitnesi biñ cÀnı meftÿn (KemÀl, YZ., s.64-65) 

Züleyha dayesinin bu sözlerine kızarak cevap verince dayesi öğütlerine 

devam eder. Züleyha’nın düşüncesinin yanlış olduğunu ve bu düşünceden 

vazgeçmesini söyler: 

Girü pend itdi dÀye eydür ey mÀh 
Uyuban àÿl-i nefse olma güm-rÀh 
 
Ser-i zülfüñ gibi itme sözüñ pìç 
DehÀnuñ gibi aãlı yoúdur hìç 

                                                
423 eøàÀåü aólÀm: Karışık rüyalar. 
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Sözüñ çìn itme kim aãlı òaùÀdur 
Úaşuñ mÀnendi bu fikr egri rÀdur 
 
HilÀle dönmesün úaddüñ nihÀli 
Çıúar başuñdan ol egri òayÀli 
 
Eger egri òayÀle yÀr olasın 
Gözüñ gibi gerek bìmÀr olasın 
 
Bunuñ emåÀli nice mekr ü tezvìr 
NigÀrınuñ öñünde úıldı taúrìr 
 
Bu yüzden bir niçe söz óikmet-Àmìz 
Didi idüp naãìóat Àteşin tìz  (KemÀl, YZ., s.65) 

Züleyha sözlerine inanmadığını sanarak dayesine yine kızar ve bu aşk 

konusunda kararlı olduğunu söyler. Fakat daye ne olursa olsun onu bu aşktan 

vazgeçirmek konusunda ısrarlıdır. Hâlâ onu ikna etmeye çalışır. Sonunda sözlerinin 

fayda etmediğini görünce Züleyha’nın bu hâlini gizlice annesine bildirir:    

Didi dÀye girü kim ey perìvÀr 
Úamumuzdan ulu èaúluñ bilüñ var 
 
Dirüp èaúluñı cemè eyle özüñi 
Niçün rüsvÀy idersin kendüzüñi 
 
Úaçan èaúıl düşer bÀùıl òayÀle 
Niçün yoú yire düşersin melÀle 
 
Anuñ kim yoú cihÀnda ad u şÀnı 
Alınmaz hìç aàzından nişÀnı 
 
Nic’itsün kişi anı úanda ãorsun 
Kime ãorsun ne bilsün úanda görsün 
 
Yazılmaduú yazuya noúùa úonmaz 
Açılmaduú varaúdan òaùù oúunmaz 
 
Hele ãabr idelüm bÀrì bu kÀre 
Ki ãabr ile olur her işe çÀre 
 
Bu yüzden bir niçe pend ü naãìóat 
Didi işitdi k’olmaya faøìóat 
 
Ne deñlü söylediyse itmedi kÀr 
Görür dÀye ki olmış kÀrı düşvÀr 
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Anasına nihÀnì didi óÀlin 
Úızınuñ èaşú derdinden melÀlin (KemÀl, YZ., s.66) 

Yahya’nın eserinde Züleyha’nın birden çok dayesi vardır. Hepsi de aşk 

yüzünden Züleyha’nın hâlindeki değişmeyi görünce onun daha kötü olmasını 

engellemek için çare aramaya başlarlar. İçlerinden biri Züleyha’nın aşka düştüğünü 

anladığını ima ederek, bunun bir hata olduğunu, babası duyarsa onun bile gözünden 

düşeceğini, herkesin diline düşmekten kaçınması gerektiğini söyler: 

Olurlar dÀyeler tedbìre meşàÿl 
Kılurlar her biri bir pend-i maèúÿl 
 
Birisi gül gibi açdı dehÀnı 
Didi ey òaste-diller mihrbÀnı 
 
İrem gülzÀrıdur õÀtuñ hemÀna 
Iraà itsün òazÀndan Óaú TaèÀlÀ 
 
Yine Àyìne-i rÿyuñda ey yÀr 
ÚaãÀvetle melÀlet ãÿreti var 
 
Nedür bu rÿy-ı zerd ü eşk-i mevvÀc 
Bu èÀşıúlıú libÀsın eyle iòrÀc 
 
CemÀlüñ mihri irişmiş zevÀle 
Bir ay içinde dönmişsin hilÀle 
 
DehÀnuñ gibi bir gizlü òaber var 
Kemend-i èaşúa olmışsın giriftÀr 
 
Ùuyarsa şÀh-ı Maàrib bu òaberden 
Düşersin göz yaşı gibi naôardan 
 
Seni èaşú ile gördüm böyle bìmÀr 
Ben öldüm àamdan ey gül yüzlü dildÀr 
 
Olur mı gülşenüñ aóvÀli muòtel 
ŞitÀdan irmese aña ãovuú el 
 
MelÀmet görme perhìz it òaùÀdan 
äaúın şemè-i vücÿdı ol hevÀdan 
 
HilÀl ebrÿsına olma hevÀyì 
TırÀş it òÀùıruñdan egri rÀyı 
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HevÀlandurma zaòm-ı tìr-i yÀrı 
äaúın elden úoma ãabr u úarÀrı 
[…] 
HevÀya serv gibi olma mÀyil 
HevÀyìlikden ey meh-rÿ ne óÀãıl 
 
Seven gün gibi bir èÀlì-cenÀbı 
Dükenmez õerre gibi ıøùırÀbı 
[…] 
EyÀ şehr-i vücÿduñ meh-liúÀsı 
MelÀmet gerdinüñ olma ãabÀsı 
[…] 
Ùaralma àoncaveş hecr ile nÀ-çÀr 
Geñince ola şÀyed vuãlat-ı yÀr 
 
ViãÀlüñ bÀàına baãdurma bÀàì 
İzinden bulınur uàrı yataàı  (YaóyÀ, YZ., s. 58-59) 

Züleyha bu aşktan her şeye rağmen vazgeçmeyeceğini, bu yüzden dostlarının 

boş yere nasihat etmemesini söyleyerek kararlılık sergileyince daye çaresiz kalır bir 

kez daha konuşur: 

ZelìòÀ’ya girü tekrÀr dÀye 
Didi èazm itme rÀh-ı nÀ-sezÀya 
 
Düşüñde gördügüñe olma mÀyil 
BeúÀsuz naúşa baúmaz èayn-ı èÀúil 
 
DehÀnuñ gibi ey şÀh-ı zamÀne 
Göñül virme vücÿdı olmayana 
 
Meger dil degdi sen şìrin-dehÀna 
Ki döndi reng-i rÿyuñ zaèferÀna 
 
Ya tesòìr eyledi bir ehl-i tesòìr 
Ki óüsn ü behcetüñe irdi taàyìr 
 
Bu àamdan dÀye úaddini òam itdi 
Úaralar geydi òaylì mÀtem itdi 
 
Úapusında idüp feryÀd u efàÀn 
Arardı ùurmayup derdine dermÀn 
 
Seóer vaútine dek yaúdı sipendi 
Gide yaènì yavuz gözler gezendi 
 
DevÀsı oldı dermÀnuñ òilÀfı 
ŞifÀsı olmadı derdine şÀfì  (YaóyÀ, YZ., s. 61) 
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Züleyha Yusuf’u iftira ile zindana hapsettirdikten sonra ayrılığına 

dayanamayıp intihara kalkışır. Onu o hâlde gören dayesi imdadına yetişir ve kurtarır:    

Bu óÀl içindeyiken irdi dÀye 
Ayaàına yüzin sürdi çü sÀye 
 
Ayaúlarına úolın úıldı òalòÀl 
Yüzin yırtup ãaçını yoldı fi’l-óÀl 
 
FiàÀn u zÀrìyile eyledi Àh 
Úomadı kim düşe burcından ol mÀh 
 
Dürişdi her ne itdi ise itdi 
Bu mÀhı yine burcına iletdi  (KemÀl, YZ., s. 215) 

èÁşıúuñ mevtidür firÀú-ı nigÀr 
Hem-dem iken èale’l-òuãÿã aña yÀr 
 
Bulmayup çÀre cÀna úaãd itdi 
Aããı yoú çün ziyÀna úaãd itdi 
 
Der ü dìvÀr ile dögüp serini 
CÀnına çekdi òÿnì òançerini 
 
Diledi cÀnı àamdan ide òalÀã 
Elini yitdi ùutdı dÀye-i òÀã 
 
Dest ü pÀyın öpüp duèÀ itdi 
Derdine pend ile devÀ itdi  (Óamdì, YZ., s. 154) 

Daha sonra Züleyha’yı karşısına alıp öğütler verirken aşk yolunda pir 

olduğunu ve bu konudaki tecrübelerini anlatır. Buradan dayenin Züleyha’ya aşk 

konusunda akıl vermesinde bu tecrübelerinin etkili olduğu anlaşılıyor. Daye bu 

konuda tecrübe sahibi olduğunu ve Züleyha’nın nasıl davranması gerektiğini şu 

sözleriyle dile getirir: 

Öñinde oturup itdi naãìóat 
Didi işit ne söyler pìr-i óikmet 
 
Ùarìú-ı èaşúa çün baãduñ úadem sen 
İşit erkÀnını benden atam sen 
 
Bu yol bir yol durur issüz úuş uçmaz 
Bilürsin òod úulaàuzsuz úuş uçmaz 
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Bu ùutduàuñ ùarìúuñ pìriyin ben 
Bu meydÀn erlerinüñ biriyin ben 
 
N’ola ger èavret isem görmişem iş 
Olur merdÀne èavretlerde cünbiş 
 
Öküş çekdüm bu işüñ renc ü derdin 
Dilüm ùatdı bu işüñ germ ü serdin 
 
ÓarÀmìden òalÀs idince başı 
Niçe döúdüm bu yolda úanlu yaşı 
 
Bu yoluñ daòı var yüzümde gerdi 
Bu yol gerdiyile gözüm aàardı 
 
Bu yol gerdinden olmışdur bilüm òam 
Bu yolda kişiye yük yük çöker àam 
 
Belì bu yol erinüñ yük gerekdür 
Ne yük kim uralar çekmek gerekdür 
 
Yolın balçıú iderse gözi yaşı 
Úaluban òar gibi ãalmaya başı 
 
Úarañu úılsa öñin dÿd-ı Àhı 
Yaúuban sìne odın gözleye rÀhı 
 
Bu yol òÀrı dolaşsa dÀmenüñe 
Maóabbetdendür ey gül gülşenüñe 
 
Taóammül vaútıdur òÀr-ı belÀya 
ÚarÀruñ gül gibi virme hevÀya 
 
Gözet servi nice åÀbit-úademdür 
VefÀ yolında anuñ’çün èalemdür 
 
Ne deñlü ser-zeniş gördi ãabÀdan 
Yüzin döndürmedi rÀh-ı hevÀdan 
 
Ùarìú-ı èaşú zÀdı derd ü miónet 
Bi-óamdi’llÀh ki zÀduñ bì-nihÀyet 
 
Hemìn kendüñe hem-rÀh u münÀsib 
Bulup ol menzil-i èuşşÀúa ùÀlib 
 
ÓarÀmìden dilerseñ úurtıla baş 
ÚarÀr u ãabrı eyle yÀr u yoldaş 
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Dilerseñ kim murÀduñı bulasın 
Gerek kim ãabrıla hem-rÀh olasın 
 
Ki èÀşıú ãabrıl’olur yÀre vÀãıl 
Olur ãabr ile her maúãÿd óÀãıl 
 
Egerçi ãabr olur aàudan acı 
Velì derd ehlinüñ oldur èilÀcı 
[…] 
Kişi sengìn gerek mÀnend-i kÿhsÀr 
Gerekmez yil gibi olmaú sebüksÀr 
[…] 
Olur ãabrıla óÀãıl devlet-i vaãl 
Gerek tedrìc ile devlet budur aãl 
 
Kime yil gibi tìz uàrarsa devlet 
Geçer ardından irür seyl-i miónet 
 
Açılmaz iş birez baàlanmayınca 
Yig oldur kim gele devlet geñince 
 
Niçe bunuñ gibi esrÀr-ı óikmet 
Didi ol meh-ruòa bu pìr-i fıùnat (KemÀl, YZ., s. 215-216) 

Dest ü pÀyın öpüp duèÀ itdi 
Derdine pend ile devÀ itdi 
[…] 
èAúluñı dir teéemmül it bir dem 
äabra yüz ùut taóammül it bir dem 
 
Diñle pendüm bu işde ben pìrem 
Gözle rÀyum ki ehl-i tedbìrem 
 
YÀra úahr itdüñ uyduñ aàyÀra 
Kim ider anı k’eyledüñ yÀra 
 
Çün saña senden oldı bu taúãìr 
äabra saèy it ki yoú daòi tedbìr 
 
Maèrifetden olar ki ber yidiler 
Kendüsi düşen aàlamaz didiler 
 
Çünki cÿş itdi ãarãar-ı endÿh 
DÀmene çek ayaàı niteki kÿh424 
 
 

                                                
424 DÀmene çek: DÀmenecek M. 
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Cünbiş itme bu dem ãaúın çün gÀh 
Yile virüp óuøÿrı olma tebÀh 
 
Nice şìrìn dimiş bunı dÀnÀ 
Ki olur ãabr ile úoruú óalvÀ 
[…] 
DÀye pendi úoyup ZüleyòÀ’ya 
CÀnına itdi ãabrı ser-mÀye 
 
DÀmen-i ãabra çekdi pÀyını cüst 
İtdi kÀr-ı taóammülini dürüst  (Óamdì, YZ., s. 154-155) 

Züleyha Yusuf’u ilk görüşünde heyecandan kendisini pencereden atmaya 

kalkışmıştır. O zaman da dayesi tarafından kurtarılmıştır: 

Úaãd úıldı pençireden kendüzin 
Kim ãalaydı Yÿsuf ardına özin 
 
Ùurdı yirinden nigÀr ÀşuftevÀr 
Kendüzin úılmaú dilerdi ÀşikÀr 
[…] 
Ùayalar ùutdılar ol dem dil-beri 
èÁşıú olanlardan olur dil berì  (ëarìr, KY., s. 172-173) 

Züleyha Yusuf zindandayken bir gece ayrılık acısıyla ağlayıp inler ve bu 

üzüntüye daha fazla katlanamayınca hemen dayesinin yanına gider. Ona birlikte 

Yusuf’u görmek için zindana gitmek istediğini söyler. Dayesi onun iyi ya da kötü her 

anında yanındadır. Gece vakti Züleyha’ya eşlik eder: 

èÁúıbet göñli itmeyüp ÀrÀm 
DÀyesine varup o serv-i òırÀm 
 
Didi yalvarup aña ey ana 
Gidelüm gel bu gice zindÀna 
 
Bir bucaàında oturup pinhÀn 
Görelüm n’eyler ol şeh-i òÿbÀn 
[…] 
DÀyesiyle o server-i rindÀn 
İtdiler èazm-i cÀnib-i zindÀn  (Óamdì, YZ., s. 155-156) 

II. I. 2. 1.II. I. 2. 1.II. I. 2. 1.II. I. 2. 1. 3 3 3 3. Aracılık. Aracılık. Aracılık. Aracılık    

Züleyha Mısır’da Yusuf’u ilk kez gördüğünde onun düşünde görüp âşık 

olduğu kişi olduğunu anlar ve bu durumu dayesine açıklar. Sevdiğine bu kadar 
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yakınlaşmışken onu kaybetmek istemez. Ancak Züleyha evli bir kadındır. Çocuğu 

yoktur. Yusuf’u oğul bahanesiyle satın almak ister. Bu isteğini Yusuf’a iletmesi için 

dayenin aracılık etmesini ister. Dayeye bu yardımına karşılık, çok değerli bir 

hamailini bahşiş olarak verir, Yusuf’tan getireceği her haber için bin mücevher 

vermeyi vaat eder: 

Dilegüm senden oldur ey dÀye 
Òaberüm irgüresin ol aya 
 
Diyesin kim èAzìz-i Mıãr zeni 
Diler alup oàul idine seni 
 
Müşterì olur ise ger aàyÀr 
Olmasun rÀøì ol úamer zinhÀr 
[…] 
Cevherì heykelini ol miskìn 
Virdi pÀ-müzd dÀyesine hemìn 
[…] 
Vaèdeler eyledi ki varup aña 
Getürürseñ anuñ sözini baña 
 
Bir kelÀmına biñ güher vireyin 
Ne güher belki cÀn u ser vireyin (Óamdì, YZ., s. 104) 

Daye Züleyha’nın bu isteğini yerine getirmek için hemen Yusuf’a gider ve 

durumu ona bildirir: 

Defèì ãÿret degişdi ol dÀye 
Perde altında nitekim sÀye 
 
Yil gibi çıúdı ãu gibi aúdı 
Güheri şeh úulaàına ùaúdı 

Yusuf’un verdiği cevabı da Züleyha’ya söyler: 

Yÿsuf’a çünki vÀãıl oldı òiùÀb 
Òastesine bu resme virdi cevÀb 
 
Ki ZüleyòÀ’ya benden eyle selÀm 
Bilürem óÀlini ne ise tamÀm 
 
Eylemesün oàul bahÀnesini 
Bilürem ben anuñ fesÀnesini 
 
Çün bile óÀl-i èÀşıúı dildÀr 
Bì-vesìle olur úamu bÀzÀr 
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Yidi yaşında çün o bedr-i cemÀl 
Oldı naúş-ı òayÀlüm ile hilÀl 
 
Ben daòi anı görmiş idüm o dem 
Sìneme dÀàın urmış idüm o dem 
 
İlle yoúdur bize mecÀl-i viãÀl 
Çoú belÀ çekmeyince bir niçe sÀl 
 
èÁşıúa bundan özge olmaya dem 
Vaãl-ı dildÀr ile ola òurrem 
 
Gele yüz nÀz ile muúÀbeleye 
Başlaya luùf ile muèÀmeleye 
 
Diñledi bunı ùañladı dÀye 
Vardı virdi òaber ZüleyòÀ’ya  (Óamdì, YZ., s. 104-105) 

Gubârî’de Züleyha Yusuf’u satın alma isteğini dayesinin Yusuf’a değil, 

kocası Aziz’e iletmesini söyler. Bu eserde daye Aziz ile Züleyha arasında aracılık 

eder.425 

Yusuf Züleyha’nın yakınlaşmalarına karşılık vermeyince Züleyha onu satın 

alıp sarayına getirdiğinde başlayan kavuşma günlerinin mutluluğunu kaybeder ve 

derin bir üzüntüye boğulur. Onun bu hâlini gören dayesi derdini sorunca Yusuf’un 

kendisine bir türlü yüz vermediğini söyler ve dayenin gidip onunla konuşmasını ister: 

Çün ZüleyòÀ àamın gidermedi yÀr 
DÀyesin gördi kendüye àam-òˇÀr 
 
Didi ey vaút-i àuããada yÀrum 
Áteşüme yanan hevÀdÀrum 
 
Demidür baña ehl-i rÀz olasın 
Yine derdüme çÀre-sÀz olasın 
 
Serümi pÀyuñ eyle ey server 
Var dilümden nigÀra söyle òaber (Óamdì, YZ., s. 123) 

Didi ey dÀye demdür yÀrlıú úıl 
áam öldürmezdin öñ àam-òˇÀrlıú úıl 
 
Eger irmezse senden bÀb-ı himmet 
Baturur zevraúum girdÀb-ı miónet 

                                                
425 bk. ĠubÀrì, YZ., s. 110. 
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Úadem úıl rence var cÀnÀn úatına 
İlet tenden òaber ol cÀn úatına 
 
Benüm aàzumdan ol şìrìn-zebÀna 
Digil göynüklü sözler yana yana (KemÀl, YZ., s.135) 

İdegör úÀdir iseñ bir devÀya 
Döyemez oldı cÀnum bu cefÀya 
 
áamından oldı baàrum yÀre yÀre 
Hüner budur ki çÀre eyle yÀre 
 
O serv-i ser-keş ü yÀr-i dil-Àver 
Gözi açılmaduú şÀhìne beñzer 
 
Naãìóat eyle göñlini ele al 
Ola kim idesin bir óìle vü Àl 
 
Ne yüzden el virürse ãoóbet-i yÀr 
Aña göre aña úıl keşf-i esrÀr  (YaóyÀ, YZ., s. 110) 

èÁúıbet dÀyesini gönderdi 
Ol füsūn mÀyesini gönderdi 
 
Didi ne eylerseñ eyle dÀyecigüm 
Ġam deminde neşÀù mÀyecigüm 
 
Meded eyle revÀn ol ey dÀye 
ÓÀlümi rūşen eyle ol aya 
 
Sen zebÀn ol nigÀr gūş olsun 
Başdan ayaàa gūş-ı hūş olsun 
 
EvvelÀ benden it nigÀra selÀm 
SÀniyÀ eyle iótirÀm-ı tamÀm 
 
Di ki èaşúuñ yolında ol àamvÀr 
Hep işitdüñ ne çekdügin tekrÀr (ĠubÀrì, YZ., s. 140-141) 

Daye bunun üzerine Züleyha’nın ağzından Yusuf’a kısaca şu sözleri söyler: 

Óaú seni itdi çün felek-pÀye 
N’ola ãalsañ fütÀdeñe sÀye 
 
Luùf ile yap dilin ZüleyòÀ’nuñ 
Ki olupdur ezelden eyvÀnuñ 
 
Bir niçe defèa virdi yoluña cÀn 
Saña óükmi revÀdur olsa revÀn 
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Çünkü èaşúuñla kesdiler göbegin 
Kesme elden anuñ ümìd etegin 
 
Ùıfl olaldan ùufeylidür àamuña 
N’ola irerse vaãl-ı òurremüñe 
 
Seni üç defèa gördi òˇÀb içre 
Geçdi èömri teb ü tÀb içre 
 
äu gibi gÀh düşdi zencìre 
Yil gibi gÀh Àh-ı şeb-gìre 
 
Şimdi döndi cefÀñ ile mÿya 
Naôar itmezseñ Àh ol Àhÿya 
 
Naúd-i cÀn olmadın daòi güm aña 
Demidür eyleseñ teraóóum aña 
[…] 
èİzzetüñden ne eksilür ey şÀh 
İtseñ eksiksüz ol óaúìre nigÀh (Óamdì, YZ., s. 123) 

ZelìòÀ gerçi zìbÀ dil-rübÀdur 
Kemend-i èaşúuñ ile mübtelÀdur 
 
Kiçiden èaşúuñ ile úoşdı başın 
Gözi az yaş içinde dökdi yaşın 
[…] 
İñilder derd ile dÿlÀb gibi 
Döker göz yaşını seyl-Àb gibi 
 
Teni nÀl oldı nÀl eylemekden 
Kesildi göñli içmekden yimekden 
 
Yidügi lÀleveş òÿn-ı cigerdür 
İçinde dÀà-ı mÀder-zÀd vardur 
 
Yüzüñe úarşu ey şemè-i cihÀn-tÀb 
ÇerÀà-ı ãubó gibi úaldı bì-tÀb 
 
Teraóóum vaútidür ol derdmende 
Esirge şefúat ile müstemende 
 
ZeúÀt-ı óüsnüñi virüp gedÀña 
Naôar úılsañ demidür mübtelÀña (KemÀl, YZ., s.135-136) 

Güneş gibi yüzine òˇÀr baúma 
Gözi yaşı gibi gözden bıraúma 
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O gülzÀra ne var ey çarò-ı iósÀn 
SeóÀb-ı şefúatüñ yaàdursa bÀrÀn 
 
èIyÀn olsa şefÀèat ÀfitÀbı 
Giderseñ perde-i ebr-i óicÀbı 
 
ŞuèÀè-ı şems-i èÀlemgibi gÀhì 
Der-Ààÿş itseñ ol gün yüzli mÀhı 
 
ÒarÀb-ÀbÀd-ı göñlin eyle maèmÿr 
Güneş yüzüñden alsuñ ol úamer nÿr 
[…] 
Şeh-i èÀlemsin ey ôıll-ı İlÀhì 
Øaèìf ü nÀ-tüvÀnuñ ol penÀhı 
[…] 
Saña maúdÿrını ãarf itdi ol yÀr 
èAôìmü’ş-şÀn iken oldı perestÀr 
 
Yerindürme nigÀr-ı gül-èiõÀrı 
Bir iki gün müdÀrÀ eyle bÀrì 
[…] 
Yiridür eyleseñ luùf u èinÀyet 
Yire gökden yaàar bÀrÀn-ı raómet 
 
Ümìdi úapusından úılma maórÿm 
Nesi var kim saña olmaya maèlÿm 
 
NiyÀzını bu resme úıldı taúrìr 
Ne aããı úılmadı tedbìri teéåìr  (YaóyÀ, YZ., s. 111) 

Yusuf’a dayenin sözleri de fayda etmez. Yusuf doğruluktan 

vazgeçmeyeceğini ve ekmeğini yediği Aziz’e böyle bir ihanette bulunmayacağını, bu 

nedenle Züleyha’nın kendisinden uzak durmasını söyler. Daye Züleyha’ya gelip 

olanları anlatır ve bu sevdadan vazgeçmesini söyler: 

Çi ger dÀye itdi efsÿn Àteşin germ 
Dil-i Yÿsuf velìkin olmadı nerm 
[…] 
İşitdi Yÿsuf’uñ sözin çü dÀye 
Gelüp virdi òaber ol meh-liúÀya 
 
Didi ey sevr-úad geç bu hevÀdan 
Saña yoúdur vefÀ ol pür-cefÀdan 
 
Dimedük söz úomadum Yÿsuf’a ben 
Dilümi sözde úıldum tìz sÿsen 
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O rişte gibi boynın itmedi pìç 
Egerçi òamdur ùutmaz dikiş hìç (KemÀl, YZ., s.136) 

Çün ZüleyòÀ’ya dÀye virdi òaber 
áuããadan úalbi oldı zìr ü zeber (Óamdì, YZ., s. 124) 

KelÀm-ı Yÿsuf’ı gÿş itdi dÀye 
Didi tafãìl ile ol mübtelÀya  (YaóyÀ, YZ., s. 112) 

Aldı aòbÀr-ı Yūsuf’ı dÀye 
Vardı èarø eyledi ZüleyòÀ’ya 
 
Çün ZüleyòÀ işitdi aòbÀrı 
İtdi derd ile nÀle vü zÀrı (ĠubÀrì, YZ., s. 142) 

II. I. 2. 1.II. I. 2. 1.II. I. 2. 1.II. I. 2. 1. 4. Büyücülük / Hilekârlık4. Büyücülük / Hilekârlık4. Büyücülük / Hilekârlık4. Büyücülük / Hilekârlık    

Züleyha’nın dayesi büyücülükte son derece mahir ve hilekâr bir kadındır. 

Züleyha’nın dertlerine kimi zaman bu özelliklerini kullanarak çözüm bulur. Hamdî 

ve Kemal Paşazade onun bu özelliklerini şöyle anlatmışlardır: 

DÀyelerden var idi bir dÀye 
Siór iderdi füsÿn ile aya 
 
Siór ile mÀr gibi MÀrÿt’ı 
ÇÀha ãalaydı belki HÀrÿt’ı 
 
Áteşe ãalsa naèli zülfi miåÀl 
Ùoldururdı cihÀna fitne vü Àl 
 
Fitne fennine eylese tedrìs 
Sebaú alurdı diz çöküp İblìs 
 
Odı ãuyıla cemè ide dilese 
MÀhdan mihri menè ide dilese 
 
Nice maèşÿú èÀşıú olmış idi 
èAşú ùavrında fÀéiú olmış idi  (Óamdì, YZ., s. 80) 

Meger bir dÀyesi vardı füsÿnger 
Ôarìfe çÀpüke cüst ü süòanver 
 
Füsÿn u siór ü telbìs içre kÀmil 
Görinür bir başı içinde biñ dil 
 
Eger şÀkird olaydı aña İblìs 
Nice yıl ögreneydi mekr ü telbìs 



 460 

V’eger cÀõÿlıàa Àheng ideydi 
Taşı mÿm ide mÿmı seng ideydi 
 
Eger HÀrÿt ile ùura otura 
äuya iltüp yine ãusuz getüre 
 
äaçın siór ile çün mÀr ide úıl úıl 
Görüp óayrÀn úala HÀrÿt-ı BÀbil 
 
Maóabbet yolına yilmiş yopulmış 
Gehì èÀşıú gehì maèşÿk olmış 
 
Bilür şÿrìde èÀşıú óÀl u úÀlin 
Öper maóbÿb dil-berler cemÀlin 
 
Kimi kim medó idüp başlasa öge 
Çıúarur yir dibinde olsa göge  (KemÀl, YZ., s. 60) 

Gubârî’de dayenin bu özellikleri Züleyha’nın ağzından şöyle anlatılır: 

Fikr ü tedbìri siór-i sÀóir idi 
DÀstÀn u füsūnda mÀhir idi 
 
èAşú fenninde kÀr-sÀz idi 
BÀz-ı èaşú idi èaşú-bÀz idi (ĠubÀrì, YZ., s. 126) 

Yusuf Aziz tarafından satın alındıktan sonra, bir gün babasının hasta 

olduğunu öğrenince çok üzülmüştür. Züleyha’nın dayesi Yusuf’un bu kadar çok 

üzüldüğünü görünce babasına olan ilgisini kesmek için bir hile düşünür. Çünkü 

Yakub Züleyha için bir rakiptir. Bu nedenle Züleyha ile birlikte bu hileye karar 

verirler. Yusuf’a babası Yakub’un öldüğü yalanını söylerler:  

ZelìòÀ’ya didi bir gice dÀye 
Yaúışmaz Yÿsuf’uñ göñli buraya 
 
İkide birde yÀd eyler diyÀrın 
Geçürür Àh ile leyl ü nehÀrın 
 
Úuralum óìle vü tezvìre üslÿb 
Diyelüm Yÿsuf’a fevt oldı Yaèúÿb 
 
Ölen ardınca ölmiş yoú meåeldür 
ÔarÀfet idelüm àÀyet maóaldür 
 
HemÀn meşàÿl olalum bu nifÀúa 
Kesilsün àayrı yirlerden èalÀúa 
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áam-ı Yaèúÿb’dan bulsun òalÀãı 
Yaluñuz bize olsun iòtiãÀãı 
 
Maóabbet itmez iòvÀnına ol yÀr 
Anuñ Yaèúÿb’dan àayrı kimi var 
 
O daòi ùarò olınca ara yirden 
Bize úalur hemÀn ol şemè-i rÿşen 
 
Maóabbet èÀleminde úalmaz aàyÀr 
Gül-i bì-òÀr olur gÿyÀ ki dildÀr 
 
èAceb olmaz bu deñlü rÀy-ı tezvìr 
İder èaşú Àdemi çÿbÀn-ı òınzìr (YaóyÀ, YZ., s. 94) 

Züleyha’nın yalvarışlarına Yusuf sürekli yüz çevirir. Züleyha bu nedenle 

üzgün ve çaresizdir. Züleyha’nın çaresizliğini gören dayesi onun vuslata ermesi için 

hile ile bir çare düşünür. Züleyha’nın yedi haneli, duvarlarında Yusuf’la ikisinin 

sarmaş dolaş resimlerinin olduğu muhteşem bir köşk yaptırıp Yusuf’u gizlice işret 

için oraya davet etmesini söyler. Orada duvarlarda ikisinin resmini gören Yusuf’un 

Züleyha’ya meyledeceğini düşünerek böyle bir hileye karar vermiştir: 

Didi dÀye ki ey gözüm nÿrı 
Odlara yaúma cÀn-ı mehcÿrı 
 
Geldi göñlüme bir mübÀrek kÀr 
Umaram bulasın anuñla úarÀr 
 
Diler iseñ söyüne oduñ eger 
Òarc olınsun ãu gibi sìm ile zer 
 
Ger irem dir iseñ ãafÀ-yı deme 
Eylesünler binÀyı bir İrem’e 
 
CÀ-be-cÀ yazsun anda ehl-i nuúÿş 
Ùapuñı Yÿsuf ile hem-Ààÿş 
 
Her ùarafdan görinse aña bu õevú 
Göñlüñe ùolar idi tÀbiş-i şevú 
 
Ol nigÀra bu naúşı geçseñ eger 
CÀnına mihrüñ eyler idi eåer 
 
Göz görürken göñülde ãabr olmaz 
Olmasa ãabr cÀna cebr olmaz  (Óamdì, YZ., s. 132) 
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Hem Àòir böyle tedbìr itdi dÀye 
K’ide hem-ser bu òurşìdi ol aya 
 
Yapa bir úaãr-ı èÀlì Mıãr içinde 
Ki olmaya naôìri èaãr içinde 
 
Der ü dìvÀrını itdüre taãvìr 
Zer ü sìm-Àb ile devrini taórìr 
 
ZelìòÀ ãÿretin Yÿsuf miåÀlin 
Bu ikinüñ kemÀlinde cemÀlin 
 
Yazarlar birbiri yanında dÀyim 
Geh oturmış olalar gÀh úÀyim 
 
Tolamış birbirinüñ biline úol 
Bunuñ zülfi anuñ boynına meftÿl 
 
O diñler nÀz ile gÿyÀ bu söyler 
äunar bu leblerin ol bÿse eyler 
 
Ne ãÿret var ise èìş ü ãafÀda 
Yazalar mümkin olduúca orada 
 
Ki dÀyim gördügince Yÿsuf anı 
Yüregi oynaya ùalbına cÀnı 
 
Naôar úılduúca aña aàzı ãulana 
Gözi ögrene vü göñli dölene 
 
Görüp imrendügince ol serveri 
ZelìòÀ’ya úoya meyli øarÿrì 
 
äafÀ vü õevúa ola göñli mÀyil 
ÓicÀb-ı zühd aradan ola zÀyil 
 
Göñül çün mest ola cÀm-ı ùarabdan 
ÚarÀrı úalmaya şÿr u şeàabdan 
 
İçüp lÀle gibi cÀm-ı ùarabnÀk 
İde gül gibi èiãmet perdesin çÀk 
 
Çü dÀye gördi bu tedbìri ãÀyib 
Didi irer bu kez maùlÿba ùÀlib 
 
ZelìòÀ’ya anı taúrìr úıldı 
Bu óìleyle anı taàrìr úıldı  (KemÀl, YZ., s. 153) 
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İdelüm bir kemend-i óìle peydÀ 
Ola kim ùutıla ol mÀh-ı àarrÀ 
 
Yidi òÀne yapalum ol perìye 
Felekveş içeriden içeriye 
 
Seni anuñla ey mihr-i cihÀn-gìr 
İdelüm èÀlem-i vaãl ile taãvìr 
 
Derÿn-ı òÀnede yüz yirde cÀnÀ 
Úılalum bu iki taãvìri peydÀ 
 
Gele bu vech ile göñline bir óÀl 
Ola Yÿsuf saña şÀyed ki meyyÀl 
 
CemÀlüñ ola her cÀnibde peydÀ 
Neye baúsañ seni ide temÀşÀ 
 
Naãìóat eyledi aña bu yüzden 
Úabÿl itdi sözin ol şems-i rÿşen (YaóyÀ, YZ., s. 125) 

Dayesinin Züleyha’nın aşk derdine çare olması için düşündüğü bu hile diğer 

mesnevilerde de yer almaktadır.426 

II. I. 2. 2.II. I. 2. 2.II. I. 2. 2.II. I. 2. 2. YUSUF’UN DAYESİ YUSUF’UN DAYESİ YUSUF’UN DAYESİ YUSUF’UN DAYESİ    

II. I. 2. 2. 1II. I. 2. 2. 1II. I. 2. 2. 1II. I. 2. 2. 1.... Evladından Ayrı Düşürülen Anne Evladından Ayrı Düşürülen Anne Evladından Ayrı Düşürülen Anne Evladından Ayrı Düşürülen Anne    

Yusuf’un babası Yakub, annesi Rahil ölünce Yusuf’a annelik yapması için 

İsrail adlı bir daye satın alır. Kimi eserlerde dayenin adından söz edilmez, “karavaş” 

olarak geçer. İsrail’in de emzikli bir oğlu vardır. Yakub Yusuf’un emeceği süte ortak 

olduğunu düşünerek dayenin oğlunu satar. Oğlundan ayrılan daye Yakub’a oğlundan 

ayrı düşmesi için beddua eder. Rivayete göre Yakub bu nedenle Yusuf’tan ayrı 

düşmüştür. Burada İsrail, evladından ayrı düştüğü için yüreği evlat acısıyla yanmış 

ve bu acıyla duası kabul olmuş bir anne rolündedir.427 

Baèøılar dir ki öldi çün RÀóìl 
Yÿsuf’a dÀye oldı İsrÀéìl 
 
DÀyenüñ var idi bir oàlanı 
Yÿsuf’ı emzürürdi hem anı 

                                                
426 bk.èAlì, KY., s. 311-315; Óamza, YZ., s. 234-236; Òalìloğlu èAlì, YZ., s. 198-200; ëarìr, KY., 
s.183; äÿlì Faúìh, YZ., s. 199-203; Naóìfì, YZ., s. 877-878; Şerìfì, YZ., s. 20; ĠubÀrì, YZ., s. 156-
157; Aómedì, YZ. I, s. 58- 61. 
427 bk èAlì, KY., s. 460-461; ëarìr, KY., s. 137-138; Òalìloğlu èAlì, YZ., s. 150-152; 



 464 

äatdı Yaèúÿb ayırdı ol veledi 
Yÿsuf’a süd çoà olmasın diledi 
 
Derd ile ol kenìzek itdi fiàÀn 
Ol ciger gÿşesiyçün aàladı úan 
 
Yüz urup Óaøret’e nidÀ itdi 
Añdı Yaèúÿb’ı bed-duèÀ itdi 
 
Didi ey òalúa èadl iden sulùÀn 
Baña Yaèúÿb itdi ôulm u ziyÀn 
 
Nÿr-ı dìdemden eyledi beni dÿr 
Úalmışam óasret ile ben mehcÿr 
 
Úıl anı sevdüginden daòı dÿr 
Aàlamaúdan gözinde úalmaya nÿr 
 
Virdi Óaú ol àarìbe maùlÿbı 
Yÿsuf’ından ayırdı Yaèúÿb’ı  (Óamdì, YZ., s. 36) 

Sûlî Fakîh’de bu dayenin adından söz edilmez. Yusuf iki aylıkken annesi 

ölünce Yusuf’a bakması için babasının satın aldığı bir kadındır. 

Aldı ol ùaya Yÿsuf’ı bisledi 
Kendünüñ oàlancuàı bile idi 
 
GÀh Yÿsuf’ı emzürür gÀh oàlanı 
ZìrÀ oàlancuú idi úomaz anı 
 
İkisini daòı emzürür idi 
Yaèúÿb ol úaravaşı görür idi 
 
Kim Yÿsuf’dan oàlın artuú emzürür 
Geldi Yaèúÿb ol úaravaşı ürür 
 
Çekdi oàlanını elinden alur 
Ol úaravaş şöyle bì-çÀre úalur 
 
Aàlayugördi eline girmedi 
Yaèúÿb ol oàlancuàı gör n’eyledi 
 
Varur ol oàlanı bÀzÀrda ãatar 
Anasınuñ cÀnını oda atar 
 
Bildi úaravaş ki gitdi oàlanı 
Áh idüben oda ùutuşdı cÀnı 
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ZÀrì úıldı aàladı ol bì-çÀre 
Óasrete úarşu yüzin urdı yire 
 
Dir bilürsin yÀ İlÀhì n’ideyüm 
Ben oàul óasretine nice döyem 
 
Aldı Yaèúÿb bu benüm oàlanumı 
İltdi ãatdı oda yaúdı cÀnumı 
 
Nitekim beni bì-çÀre eyledi 
Oàlanum benden ÀvÀre eyledi 
 
Sevdüginden bunı daòı sen ayır 
Diñmesün gözi yaşı olsun faúìr 
 
Óasret olsun bu daòı bencileyin 
Aàlamakdan kör olsun yÀ muèìn (äÿlì Faúìh, YZ., s. 449-450) 

II. I. 2. 2. II. I. 2. 2. II. I. 2. 2. II. I. 2. 2. 2.2.2.2. Hilekârlık Hilekârlık Hilekârlık Hilekârlık 

Sûlî Fakîh’in eserinde Yusuf’un başka bir dayesinden söz edilir. Yusuf’a âşık 

olan bu kadın Yusuf’un ona meyletmemesi üzerine yaptığı hile ile anılmaktadır: 

Yÿsuf’uñ bir òÿb ùayası var idi 
İllÀ Yÿsuf’ı úatı sever idi 
 
èAşú odıyla yanar idi ol ùaya 
Diler idi kim irişe ol aya 
 
Cehd úıldı Yÿsuf ele girmedi 
Ùaya miskìn murÀdına irmedi 
 
Gördi baúmaz Yÿsuf anuñ yüzine 
Fikr úıldı ùaya kendü özine 
 
Ùaya eydür buña bir iş ideyüm 
Mutìè olmadı baña pes n’ideyüm 
 
Bu kez ol ùaya óìle eyleyiser 
İşit imdi Yÿsuf’a n’eyleyiser  (äÿlì Faúìh, YZ., s. 406 

Bir gün Yusuf’un evine giderek o uyurken gizlice koluna kendi altın 

bileziğini takar. Babasına Yusuf’un bileziğini çaldığını söyleyerek geri ister: 

Ùaya bir gün Yÿsuf’ı vardı görür 
Evlerinde yaluñuz yatmış uyur 
[…] 
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Ùaya anı göricek óayrÀn olur 
Geldi Yÿsuf’uñ úatına oturur 
 
äundı çıúardı döşekden elini 
Yÿsuf uyurken ãıàadı úolını 
 
Bir altun bilezügi vardı meger428 
Yÿsuf’uñ úolına urdı bì-òaber 
 
Yÿsuf uyurdı hem anı ne bile 
Kim idebile anuñ ile óìle 
 
Çıúdı ùaya gitdi bir dem eglenür 
Döndi yine Yÿsuf úatına varur 
 
Dürte dürte uyardı Yÿsuf’ı 
Atasına çünki vardı ùayası 
 
Yÿsuf úolında bilezügi bile 
áÀfil idi Yÿsuf andan ne bile 
 
Úolını arayup anı görmedi 
Bilezük úolınd’idügin bilmedi 
 
Ne bileydi èavretüñ mekrini ol 
Kim aña bühtÀn idiser o fuøÿl 
 
Vardı ùaya Yaèúÿb’a virdi selÀm 
Didi gör Yÿsuf’uñ işin ey imÀm 
 
Gör ki Yÿsuf benüm ile n’eyledi 
Aldı bilezügümi uàurladı 
 
Dilerem virmez getürdüm uş saña 
Alıvir bilezügüm imdi baña  (äÿlì Faúìh, YZ., s. 406-407) 

Yusuf dayenin sözlerini duyunca utanır ve babasına onun yalan söylediğini 

söyler. Daye hemen söze girer:  

Ùaya eydür óÀşÀ kim bühtÀn idem 
Nicedür eger anı sende bulam 
 
Yÿsuf eydür iste imdi anı bul 
Ùaya eydür işte úoluñdadur ol 
 
Yÿsuf anda úolını ãıàar görür 
Gördi bilezügi kim kendüdedür (äÿlì Faúìh, YZ., s. 408) 

                                                
428 Bu mısra’ın vezni bozuk. 



 467 

Yusuf’un o andan itibaren korkudan benzi sararır. Babası Yakub Yusuf’a çok 

kızar. Dayeye Yusuf’u alıp götürmesini ve Yusuf’un iki yıl ona kulluk etmesini 

söyler. Daye Yusuf’u alır götürür:  

Ùaya aldı Yÿsuf’uñ elni gider 
İki yıl Yÿsuf aña úulluú ider  (äÿlì Faúìh, YZ., s. 409) 

Hamza’da Yusuf’un dayesi Yusuf’u dört yıl bakıp büyüten bir kadındır. Yine 

Yusuf’u çok seven, bu yüzden onu babasından geri almak için hile ile Yusuf’u hırsız 

durumuna düşüren bir kadındır. Burada dayenin Yusuf’un çaldığını iddia ettiği şey 

çok kıymetli kızıl yakuttan bir boncuktur. Sonunda boncuk Yusuf’un üzerinde 

bulunur. Yakub Yusuf’un dayeye iki yıl kulluk etmesini söyler:  

İmdi diñle òoş óikÀyet òoş òaber 
Yÿsuf’uñ bir dÀyesi vardı meger 
 
Dört yıl anı bisledi tìmÀrlayu 
Virdi bir gün Yaèúÿb’a ısmarlayu 
 
Ol dÀye Yÿsuf’ı severdi úatı 
Var idi bir boncuàı gey úıymetì429 
 
Anı ùaúdı dÀye Yÿsuf úolına 
Getürüp ısmarladı atasına430 
 
Ol dÀye döymedi ansuz olmaàa 
DÀye diler imdi óìle úılmaàa 
 
Geldi eydür Yaèúÿb oàluñ úanı 
Úanı úandadur bize virgil anı 
 
Boncuàum uàurlamış úıymatına 
Deger idi on iki biñ altuna 
 
N’ideyim úızıl yÀúÿtdur ben anı431 
Hele buluvir baña ol oàlanı 
 
Vardı Yaèúÿb istedi buldı anı432 
Eytdi Yÿsuf bulduàuñ boncuú úanı 
 
 

                                                
429 Var idi bir boncuàı gey úıymetì: Bir boncuàı varıdı úıymetì M. 
430 Getürüp: Getürdi M. 
431 N’ideyim úızıl yÀúÿtdur ben anı: úızıl yÀúÿtdur nideyim ben anı M. 
432 Vardı Yaèúÿb istedi buldı anı: Yaèúÿb vardı istedi buldı anı M. 
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Yÿsuf eydür almadum boncuàı ben433 
Ne òo gördüm ben anı baña inan 
 
Yaèúÿb anı buldı boncuàı úolu 
Var girü dir iki yıl úulluú úılu (Óamza, YZ., s. 287-288) 

Bazı mesnevilerde bu hile Yusuf’un halası tarafından gerçekleştirilmiştir (bk. 

s. 499 Yusuf’un Halası: Înâs). 

II. I. 2. 3.II. I. 2. 3.II. I. 2. 3.II. I. 2. 3. ZÜLEYHA’N ZÜLEYHA’N ZÜLEYHA’N ZÜLEYHA’NIN CARİYELERİIN CARİYELERİIN CARİYELERİIN CARİYELERİ    

II. I. 2. 3.II. I. 2. 3.II. I. 2. 3.II. I. 2. 3. 1. Nazeninlik1. Nazeninlik1. Nazeninlik1. Nazeninlik    

Cariyeler de hikâyenin esas kadın kahramanı Züleyha gibi genç ve güzel 

kadın tipleridir. Güzel kadınların fizikî tasvirleri gibi kişilik özellikleri de şairler 

tarafından daima mükemmel olarak ifade edilmiştir. Bu nedenle mesnevilerde 

cariyelerin genç ve güzel oldukları kadar nazlı, işveli, narin oldukları vurgulanmıştır: 

Her biri bir nihÀl-i tÀze idi 
Hevesi cevre meyli nÀza idi  (Óamdì, YZ., s. 76) 

Gül-i ter gibi cümle nÀzenìn-ten 
NihÀl-i serv gibi pÀk-dÀmen  (KemÀl, YZ., s. 49) 

èUùÀrid-fıùrat u Zühre-cebìnler 
MelÀóat kişverinde nÀzenìnler (KemÀl, YZ., s. 85) 

Úaçan kim itseler nÀz ile reftÀr 
Giderdi iòtiyÀr-ı èÀşıú-ı zÀr 
[…] 
Göz ile úaşı nÀza itse el bir 
İderdi zÀhid-i ãad-sÀli tesòìr  (YaóyÀ, YZ., s. 117-118) 

II. I.II. I.II. I.II. I. 2. 3.  2. 3.  2. 3.  2. 3. 2. İffetlilik2. İffetlilik2. İffetlilik2. İffetlilik    

Mesnevilerde cariyelerin kişilik özellikleri hakkında çok fazla bilgi yer 

almamakla birlikte en önemli özellikleri iffetli, eline erkek eli değmemiş, namuslu 

kadınlar olmalarıdır. Sarayda dış dünyaya kapalı bir yaşam süren ve sürekli kendi 

cinsleriyle birlikte zaman geçiren bu kadınların iffetini korumuş olmaları son derece 

doğaldır. 

                                                
433 boncuàı: boncuàın M. 
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Şairler iffetli, namusuna düşkün kadın tiplerinden söz ederken kullandıkları 

ifadeleri cariyeler için de kullanmışlardır. Onların bu özelliği en çok “pâk-dâmen 

(eteği temiz, iffetli, namuslu)”, “dûşîze (bakire, el değmemiş kız)”, “pâk (temiz)”, el 

değmemiş vb. gibi yaygın ifadelerle anlatılmıştır: 

PÀk dÀmenleri firişte gibi 
Tenleri nÿr ile sirişte gibi (Óamdì, YZ., s. 100) 

Cümle dÿşìze tÀze duòterler 
Bedeni burca beñzer aòterler  (Óamdì, YZ., s. 110)  

Yüz güzel yüzlü fitne gözlü kenìz 
Cümle dÿşìze úand sözlü kenìz (Óamdì, YZ., s. 127) 

Aúar ãudan ùuru vü pÀk idiler 
Her işde yil gibi çÀlÀk idiler 
 
Gül-i ter gibi cümle nÀzenìn-ten 
NihÀl-i serv gibi pÀk-dÀmen  (KemÀl, YZ., s. 49) 

Daòı gözgülerini ùutmamış pÀs 
Daòı gevherlerin delmemiş elmÀs (KemÀl, YZ., s. 142) 

Birine kimseler el ãunmamışdur 
Baòìl el bunlara ùoúınmamışdur (YaóyÀ, YZ., s. 118) 

II. I. 2. 3.II. I. 2. 3.II. I. 2. 3.II. I. 2. 3. 3. Baştan Çıkarıcılık3. Baştan Çıkarıcılık3. Baştan Çıkarıcılık3. Baştan Çıkarıcılık 

Züleyha Yusuf’u bağban olarak bağa gönderirken beraberinde güzel cariye 

kızlar da gönderir. Kendisine yüz vermeyen Yusuf’a bu kızlarla dilediği gibi safa 

sürmesini söyler. Diğer taraftan cariyelere Yusuf’u baştan çıkarmalarını, onlardan 

birine meyledecek olursa kendisine haber vermelerini tembihler. Züleyha’nın amacı 

Yusuf’un meylettiği cariyenin yerine kendisi geçerek vuslata ermektir. Cariyeler 

Züleyha’nın isteği üzerine işveli tavırlarla Yusuf’u baştan çıkarmaya çalışırlar: 

NÀz ile her birisi söylediler 
Yÿsuf’a èarø-ı èÀrıø eylediler 
 
EvvelÀ bir melìó ü şeker-rìz 
Didi olsañ bu şìre şehd-Àmìz 
 
Balı yaàa úatup ãafÀ sürelüm 
Devr elinden niçe cefÀ görelüm 
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Didi bir Müşterì ki ey meh-i óÿr 
Gelse n’olaydı nÿr üstine nÿr 
 
Aènì merdümlik ile it keremüñ 
Gözümüñ nÿrı üzre baã úademüñ 
 
Birisi àamzeden işÀret ider 
K’ey àamuñ mülk-i cÀnı àÀret ider 
 
Didi bir serv-i nÀz u dìbÀ-pÿş 
Olsam ey Sidre saña hem-Ààÿş 
 
CÀna rÀóat virici ber yir idüñ 
áabàabumdan eger åemer yir idüñ 
 
Yüzüm olsun maúÀm-ı naèlìnüñ 
Sìnem olsun serìr-i sìmìnüñ 
 
Didi bir serv úuc bu şimşÀdı 
TÀ ola cÀy-ı èişretüñ şÀdì 
 
Biri baş egdi nitekim óalúa 
Didi ey luùf u èÀm iden òalúa 
 
Luùf idüp aç yüzüme bÀb-ı viãÀl 
Beni úoma úapuda óalúa miåÀl 
 
NÀz ile bir çenÀr boylu ãanem 
äıàayup sÀèidin didi ol dem 
 
Bed-naôardan ãaúın şemÀéilüñi 
Boynuña baàla bu óamÀéilüñi 
 
Her birisi bu resme nÀz itdi 
Vaãl içün Yÿsuf’a niyÀz itdi  (Óamdì, YZ., s. 128-129) 

Gelüp taòtı öñinde ùutdılar ãaf 
KenÀr-ı servde gÿyÀ ki ãaf ãaf 
[…] 
İçinden bir şeker-leb aàzın açdı 
Şeker tengini açdı úand ãaçdı 
 
Dir ey cÀn bezmine şemè-i şeker-òand 
Şeker-òanduñla èÀlem oldı pür-úand 
 
Lebümden ùÿùì-i cÀn ùuèmesin al 
Şeker èaúdini eyle şìr ile óal 
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Biri àamzeyle eylerdi işÀret 
Ki úÀãırdur ãıfÀtuñda èibÀret 
 
Eyülere eyüsin eylük eyle 
Gözümde menzil it merdümlük eyle 
 
Biri eydür ki ey serv-i úabÀ-pÿş 
Meh-i nev sünbülüñden óalúa-der-gÿş 
 
Olaldan óalúa-i zülfüñle şeydÀ 
Dil oldı óalúa gibi bì-ser ü pÀ 
 
Açup gencìnesinden vaãluñuñ bend 
Úapuñda úoma beni óalúa mÀnend 
 
Biri eydür ki ey serv-i òırÀmÀn 
ViãÀlüm bÀàına gir eyle seyrÀn 
 
Boyum naòline vaútıla iregör 
Lebüm òurmÀsın irmişdür diregör 
 
Biri eydür senüñdür òilèat-i óüsn 
Boyuña rÀst geldi kisvet-i óüsn 
 
Úolumı boynuña eyle kemer-bend 
Kemer-bend olsa òoş durur ney-i úand 
 
Biri eydür ki ey nìkÿ-şemÀyil 
Lebüñe degmesün hergiz yavuz dil 
 
Berì olmaàa óüsnüñ çeşm-i bedden 
İdin meftÿl-i zülfüm ùavú-ı gerden 
 
Biri eydür ki ey şemè-i dil-efrÿz 
Olupdur Àteşüñden sìne pür-sÿz 
 
Aúıtmazsa viãÀlüñ çeşmesi Àb 
Yaúar cÀn òırmenini ol teb ü tÀb 
 
Bu vech ile idüp keşf-i óicÀbı 
Açar her biri maúãÿdına bÀbı 
 
Düzer her biri bir sözde terÀne 
Oúur her biri bir yüzden fesÀne 
 
Açıldı èaşú eliyle perde-i şerm 
Dinildi her ne geldiyse dile germ 
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HezÀrÀn èişve vü engìz iderler 
Odın dìk-i füsÿnuñ tìz iderler 
 
Şu denlü eylediler mekr ü destÀn 
Ki ger HÀrÿt görse úala óayrÀn (KemÀl, YZ., s.143-144) 

Aàız bir itdiler nÀz u niyÀza 
Øarÿrì başladılar keşf-i rÀza 
 
DehÀnın açmadın cumhÿr-ı èuşşÀú 
Ùuyardı òurdeyi ol Ál-i İsóÀú 
 
Dikilür ùurur idi serv-úadler 
Semen-sìmÀ güzeller lÀle-òadler 
 
Öñinde şìve ile nÀz iderdi 
ZebÀn-ı óÀl ile gÿyÀ ki derdi 
 
HelÀk olduú yetiş Óıør-ı Nebìveş 
Úoma bu Àrzÿ ile müşevveş 
 
ÔamÀne ãunmadın cÀm-ı memÀtı 
ViãÀlüñle içür Àb-ı óayÀtı 
[…] 
Kerem úıl eyleme òayr işi teéòìr 
Yıúılmış òÀùırımuz eyle taèmìr 
 
Kimisi sÀèid ü sÀúın açardı 
Meh-i KenèÀn’a ìmÀ ile dirdi 
 
Ayaú baã pÀye-i úaãr-ı viãÀle 
Elüñ irişdi õevú-ı bì-miåÀle 
[…] 
Güneşsin èÀlem-i mülk-i şühÿda 
Duòÿl itseñ ne var beyt-i vücÿda 
 
Úara ùopraúça gör bu pür-melÀli 
Olayın õÀt-ı pÀküñ pÀy-mÀli 
 
Kimi göz ile eylerdi işÀret 
Ki yaènì ey meh-i burc-ı letÀfet 
 
ÚırÀn it duòter-i nìk-aòterem ben 
äafÀ sür dil-ber-i zìbÀ-terem ben 
 
Semend-i devlete şÀhum süvÀr ol 
Hemìşe ber-murÀd u üstüvÀr ol 
[…] 
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Kiminüñ bÿsesi cÀna degerdi 
Başında tÀcın alnına egerdi 
 
İderdi şìve vü nÀzına ÀvÀz 
Olurdı dil dili ile suòan-sÀz 
 
Ki ey óüsn ilinüñ sulùÀnı Yÿsuf 
Güzeller şÀhı cÀnlar cÀnı Yÿsuf 
 
Gözüñ èayn-ı èaùÀdur òÀã u èÀma 
ÓabÀb-ı mey gibi baúmaz óarÀma 
 
DirìàÀ bizde ey kÀn-ı melÀóat 
ÓelÀlüñ olmaàa yoúdur liyÀúat 
 
Anañ südi gibi saña óelÀlüz 
ViãÀlüñ şevúına şÿrìde-óÀlüz 
 
æevÀbı bì-nihÀye òayrı çoúdur 
Tereddüd itmeñüñ hìç aãlı yoúdur 
 
ÒaberdÀr ol bu dünyÀ leõõetinden 
İbÀ itme güzeller vuãlatından 
 
Açup bu vech ile rÿy-ı murÀdı 
MetÀè-ı vaãla oldılar münÀdì 
 
Bulur her biri bir söze bahÀne 
İder her biri bir dürlü terÀne 
 
ŞarÀb içmişe döndiler müretteb 
Diline geldügini didiler hep  (YaóyÀ, YZ., s. 119-120) 

Gubârî’de Züleyha hilesini bir tek cariye ile gerçekleştirmek ister. Kendisine 

yüz vermeyen Yusuf’a beraber olması için bir cariye verir. Yukarıda sözü edildiği 

gibi cariye onu baştan çıkarıcı davranışlarla kendine yakınlaştırıp daha sonra 

Züleyha’ya haber verecektir. Züleyha kılık değiştirip cariyenin yerine geçerek 

Yusuf’la vuslatı yaşayacaktır.434 

II. I. 2. 3.II. I. 2. 3.II. I. 2. 3.II. I. 2. 3. 4. Din Değişikliği4. Din Değişikliği4. Din Değişikliği4. Din Değişikliği    

Yusuf Züleyha’nın isteğiyle kendisini baştan çıkarmaya çalışan cariyelere, 

doğruluğun faziletlerinden bahseder ve onları puta tapmayı bırakıp Allah’a inanmaya 

davet eder. Yusuf’un telkinleri üzerine cariyeler Müslüman olurlar: 
                                                
434 ĠubÀrì, YZ., s. 150-151. 
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ŞÀm’dan ãubógÀha dek Sıddìú 
Eyledi vaèô u söyledi taóúìú 
 
äubó olıcaú bu şuèleden ol óÿr 
Oldılar ãubógeh gibi pür-nÿr 
[...] 
İtdi tevóìdi anlara telúìn 
Eyledi şìr leblerin şìrìn 
[…] 
Sırr-ı tevóìde buldular çün rÀh 
Didiler lÀ ilÀhe illallÀh 
[…] 
Her biri büt ãımış kesüp zünnÀr 
Sübóa olmış elinde rişte-i kÀr 
 
Dili tevóìd ider ÒudÀvendi 
TÀze òıdmet belinde peyvendi (Óamdì, YZ., s. 129-130) 

Eåer úıldı nesìm-i ãubó-ı ìmÀn 
Açıldı ol dem ile àonca-i cÀn 
 
Bularuñ gözi nergisveş açıldı 
Gül-i tevóìde göñli meyl úıldı 
 
Çü geçdi gÿş-ı cÀna óalúa-i bend 
Söze gÿş oldı bunlar óalúa mÀnend 
 
Olurlar cÀm-ı pendi eyleyüp nÿş 
Bu meh-rÿya àulÀm-ı óalúa-der-gÿş 
 
æenÀyıla olup lebden şeker-pÀş 
Ayaàına úodılar Yÿsuf’uñ baş 
 
Didiler kim bize taèlìm-i dìn it 
Úoma şekde bizi Óaúú’a yaúın it 
[…] 
Görüp Yÿsuf hidÀyet irdi Óaú’dan 
K’olurlar müsteèid bu bir sebaúdan 
 
İdüp èÀdetce telúìn-i şehÀdet 
MüselmÀn itdi bunları tamÀmet 
[…] 
ŞehÀdet tìrini úavs-i yaúìnden 
Atup kìn aldılar dìv-i laèìnden435 
 
 

                                                
435 dìv: diyü M. 
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Büti ãırlar keserler bend ü zünnÀr 
Bulurlar secde-i ser-rişte-i kÀr 
 
Tenin nefsüñ úılurlar çün şikeste 
Daòı meyl eylemezler büt-pereste 
 
Ùutarlar úıble-i ervÀóa çün yüz 
Yumarlar èÀlem-i eşbÀódan göz (KemÀl, YZ., s.146) 

NihÀl-i tÀze gibi ol kenìzÀn 
Gelüp ùoàrıldılar ìmÀna ol Àn 
 
ZülÀl-i dìn ile olup muùahhar 
Yudılar şirki çirkini güzeller 
 
Ôuhÿr itdi nebìnüñ muècizÀtı 
Yabana atdılar LÀt u MenÀt’ı 
 
äanemler ãındı hep úaùè oldı zünnÀr 
Dilin ùutdı derÀy-ı deyr-i küffÀr 
 
Gelüp ögrendiler erkÀn-ı dìni 
CihÀnuñ oldılar òalvet-nişìni 
 
Orada úalb-i maórÿm oldı meróÿm 
HezÀr esrÀr-ı mektÿm oldı maèlÿm 
 
Göñülden gitdi ôulmet nÿr ùoldı 
KelìsÀlar bezendi mescid oldı (YaóyÀ, YZ., s. 121-122) 

İdüp barmaúla dìnüñ şehdini nÿş 
CihÀn telòini úıldılar ferÀmÿş 
 
Seóer yine ZelìòÀ şÀd u òandÀn 
Gelince bÀàa gördi mÀh-ı KenèÀn 
 
CevÀrìsin úamu itmiş MüselmÀn 
äınup bütler yatur ùopraàa yeksÀn 
 
Úamusı eylemişler Óaúú’ı tevcìh 
Mesìólerle ider her biri tesbìó (Şerìfì, YZ., s. 19) 

II. I. 2. 4.II. I. 2. 4.II. I. 2. 4.II. I. 2. 4. ZÜLEYHA’NIN ANNESİ ZÜLEYHA’NIN ANNESİ ZÜLEYHA’NIN ANNESİ ZÜLEYHA’NIN ANNESİ    

II. I. 2. 4.II. I. 2. 4.II. I. 2. 4.II. I. 2. 4.    1. Korumacılık / Dert Ortaklığı1. Korumacılık / Dert Ortaklığı1. Korumacılık / Dert Ortaklığı1. Korumacılık / Dert Ortaklığı    

Züleyha’nın rüyasında gördüğü bir gence âşık olduğunu öğrenen dayesi, ona 

bunun doğru olmadığı, kendisini böyle boş bir hayal yüzünden harap etmemesi ve bu 
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aşktan vazgeçmesi için öğütler vermişse de Züleyha’yı ikna edememiştir. Onun derdi 

karşısında çaresiz kalan daye sonunda gizlice durumu Züleyha’nın annesine bildirir. 

Annesi de Züleyha’yı yanına çağırıp hata olarak gördüğü bu aşktan vazgeçmesi, dile 

düşmemesi için uyarılarda bulunarak öğütler verir. Burada kızının hata yapmasına 

engel olmaya çalışan annenin hikâyenin diğer bölümlerinde başka bir rolü görülmez. 

Hatta diğer mesnevilerde bu rolü baba üstlenmiştir: 

Çü òÀtÿn oldı bu işden òaberdÀr 
Ki oldı àoncasınuñ yiri pür-òÀr 
 
PerìşÀn-òÀùır oldı ol bu òaberden 
Nitekim verd-i ter bÀd-ı seóerden 
 
Úıàırdı úatına bÀnÿyı òÀlì 
Birez pend ile virdi gÿşmÀli 
 
Didi ey bÀà-ı cÀnda serv-i raènÀ 
Niçün ãu gibi olduñ böyle şeydÀ 
 
Meger olduñ hevÀya bende-fermÀn 
Ki oldı gül gibi göñlüñ perìşÀn 
 
äaúın dil fitnesine olma meftÿn 
Ki dil eyler nice LeylÀ’yı Mecnÿn 
 
äaúın èaşúuñ meyinden eyle perhìz 
Ki yüzüñ ãuyını yire döker tìz 
 
Başuñ mihriyle ùolmasun şer ü şÿr 
Ùapuñ mehdür gerek meh mihrden dÿr 
 
Sipihr olduàı’çün mihr ile şeydÀ 
Ùolar her şeb içine dÿd-ı sevdÀ 
 
Óarìf-i èaşúa maórem olma ãaúın 
Yanar oda özüñi úılma yaúın 
 
Ki èaşú aóvÀlinüñ iki yüzi var 
Biri gül gösterür biri ãaçar òÀr 
 
äafÀ-yı vaãl ile dil olmadın şÀd 
BelÀ-yı hecr ile eyler cÀna bì-dÀd 
 
ViãÀl-i nÿşı degmez nìş-i hecre 
Óuøÿruñ virmegil teşvìş-i hecre 
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[…] 
äaúın ey dost düşmen-kÀm olursın 
Düşer aduñ dile bed-nÀm olursın 
 
Eger görmek dilerseñ naúş-ı zìbÀ 
Yüzüñ Àyìnede eyle temÀşÀ 
 
Leb-i laèlüñ ãaúın elmÀs-ı terden 
KemÀn ebrÿlaruñ tìr-i naôardan 
 
Òaù-ı sebz ile bulursañ tesellÀ 
MuãallÀ sebzezÀrın úıl temÀşÀ 
[…] 
Dizüp söz riştesine gevher ü dür 
Úulaàın ol gülüñ dürden ider pür (KemÀl, YZ., s.66-67) 

Darîr’de Züleyha’da aşkın belirtileri görülmeye başlayınca yakınları annesine 

haber verirler. Annesi Züleyha’nın derdini sorar. Züleyha’nın âşık olduğunu 

öğrenince babasına haber verir: 

Geldi anası didi n’oldı saña 
ÇÀre dermÀn ideyüm şÀyed saña 
 
Kim nedür aóvÀlüñ eydivir baña 
Didi düş gördügini ol dem aña 
 
Sırrı ol dem bir yaña úoydı nigÀr 
Didi ana èÀşıú oldum bì-úarÀr 
 
Eytdiler kim úanda ol maèşÿú-ı cÀn 
Úanda bulalum eyÀ òÿbü’z-zamÀn 
 
Eytdi anı Mıãr içinde siz görüñ 
İsteyenler anda bulurlar bilüñ 
 
Geldi anası didi atasına 
èÁşıú olmış úızuñ Àdem òÀãına 
 
ŞÀh buyurdı anda nÀme yazdılar 
Òoş èibÀretlerle anı düzdiler  (ëarìr, KY., s. 161-162) 

II. I. 2. 5.II. I. 2. 5.II. I. 2. 5.II. I. 2. 5. MISIRLI KADINLAR MISIRLI KADINLAR MISIRLI KADINLAR MISIRLI KADINLAR    

II. I. 2. 5. II. I. 2. 5. II. I. 2. 5. II. I. 2. 5. 1. Dedikoduculuk1. Dedikoduculuk1. Dedikoduculuk1. Dedikoduculuk    

Züleyha’nın Yusuf’a âşık olduğunu öğrenen bu kadınlar, satın aldığı kula âşık 

olduğu için Züleyha’yı kınayarak dedikodu yaparlar: 
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Gül-i Mıãr’uñ çün oldı rÀzı èıyÀn 
Oldı il dÀstÀnına destÀn 
 
áaybet itdi zenÀn-ı Mıãr anı 
Ki sever bir àulÀm-ı İbrÀnì 
 
Olmış olalı ol nigÀra úarìn 
Daòı gülnÀr-ı Mıãr iken nesrìn 
 
CÀnına èaşúı eyle kÀr itmiş 
Ki dil ü dìni tÀrmÀr itmiş 
 
Dìn ü dÀnişden olsa ger ÀgÀh 
Bendesin sevmez idi ol güm-rÀh 
 
Bu aña bunca kim maóabbet ider 
Bundan ol ùañ budur ki nefret ider 
 
Bu anuñ’çün úılur fiàÀn ile Àh 
Ol bunuñ eylemez yüzine nigÀh 
 
Ol güler gül gibi bu aàlasa zÀr 
Vay ne kÀsid bunuñ gibi bÀzÀr 
 
Ger bizümle olaydı ol dildÀr 
Bizsüz itmezdi bir ùarafda úarÀr 
 
Vaãlımuzdan olurdı òÀùırı şÀd 
Bizüm ile alur virürdi murÀd 
 
Nice itsün göñül çün elde degül 
Görklü oldur ki anı sevdi göñül 
 
äanma maúãÿda irgüre her emek 
Egrilüge daòi sitÀre gerek 
 
Nice gül var ki òoş şemÀéildür 
İlle dil aña àayr-i mÀéildür 
 
Nice gül var ki cÀna aşlarlar 
Mihri odına yana başlarlar 
 
Sevmez anı göñül ki yÀr degül 
Sevmemek sevmek iòtiyÀr degül (Óamdì, YZ., s. 145-146) 

Kemal Paşazade Züleyha’nın Yusuf’a âşık olduğu Mısır’da duyulunca, daha 

önce aşk derdini yaşamış, aşkın hâllerini bilen kadınların Züleyha’nın durumuna 
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şaşırmadıklarını, daha önce aşkı yaşamamış olanların ise Züleyha’yı kınayarak 

dedikodu yaptıklarını söyler: 

Yayılur Mıãr’a bunuñ dÀstÀnı 
İşidürler úamu òÀtÿnlar anı 
 
Şular kim çekmiş idi ol zevÀli 
Neyidügin bilürdi èaşú óÀli 
 
Dadup görmişdi èaşúuñ şerbetini 
Yimişdi miónet ü óasret etini 
 
ZelìòÀ óÀlini ùañlamadılar 
äanasın işidüp añlamadılar 
 
Şular kim èaşúdan bì-behreyidi 
Degül yÀúÿt u dür òar-mühreyidi 
 
İşitmemişler idi èaşú adın 
Biri bilmezdi daòı aàzı dadın 
 
ZelìòÀ’yı melÀmet eylediler 
Dile aldılar adın söylediler 
 
Getürürler başına dürlü işler 
İderler dürlü dürlü ser-zenişler 
 
Üşüp dirler ZelìòÀ oldı bed-nÀm 
Diline aldı anı òÀãã ile èÀm 
 
Düşüp aàızlara söz oldı adı 
Úamu dillerde yavuz oldı adı 
 
Elinden úodı àayret pìşesini 
Uşatdı nÀm u nengüñ şìşesini 
 
Gözinden ãavdı èÀr u neng ü nÀmı 
Göñülden sevdi èİbrÀnì àulÀmı 
 
Kişi úulına úul olmaú zihì èÀr 
Óuãÿãan kim aña ol olmaya yÀr 
 
èAceb budur ki sevmez anı ol úul 
Bunuñ mihrine virmez õerrece yol 
 
Bunuñ buyruàına fermÀn-ber olmaz 
Gelüp hem-sırr oluban hem-ser olmaz 
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Yüzine baúmaz u ùutmaz sözini 
Úara ùopraàa ãaymaz gül yüzini 
[…] 
Ne müşkildür ki kişi ola nÀ-çÀr 
VefÀsuz dil-bere cÀndan hevÀdÀr 
 
Ol anuñ’çün çeke ùaàlarca derdi 
Anuñ úılc’ olmaya göñlinde gerdi 
[…] 
VefÀsuz yÀr ile ol òurrem olmaz 
Açılmaz göñli gözi yüzi gülmez 
[…] 
Didiler gözine anuñ ZelìòÀ 
Görinmemiş durur var ise zìbÀ 
 
Meger kim gelmedi şìrìn gözine 
Anuñ’çün iltifÀt itmez sözine 
 
èAceb mi ol aña görinmese òoş 
Ki olmaz degme ãÿret naúş-ı dil-keş 
[…] 
Bizi bir kez göreydi ol şÀò-ı ferruò 
Daòı döndürmez idi àayrıya ruò 
[…] 
ZelìòÀ’yı idinmediyse hem-tÀ 
Bizi görse bilürdi ol semensÀ 
 
Güzellik taòtınuñ sulùÀnı kimdür 
MelÀóat kişverinüñ òÀnı kimdür 
 
Bize ger yÀr olaydı ol perìvÀr 
Gözine girmez idi dÀr u deyyÀr 
 
Sürerdi bizde cÀn u dil ãafÀsın 
Bulurdı bizde èuşşÀúuñ nevÀsın 
 
Bulurdı bizde göñlinüñ murÀdın 
İrem gülzÀrınuñ añmazdı adın 
 
Bizümle eyler idi èìş ü şÀdì 
Virürdi vü alurdı òoş murÀdı 
 
Bular bu sözleri çün söylediler 
ZelìòÀ’yı melÀmet eylediler  (KemÀl, YZ., s.186-188) 

ZenÀn-ı Mıãr içinde oldı meşhÿr 
Ser-À-ser mÀ-cerÀ-yı óÀli meõkÿr 
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Didiler òÀmlıú eyler ZelìòÀ 
Ne òoş bed-nÀmlıú eyler ZelìòÀ 
 
Ùuyurdı mihrini cismi hilÀli 
MesÀvì oldı òalúa óaãb-ı óÀli 
 
Maóabbet òÀtemini gizler iller 
Ùuyar bulur çıúarur ehl-i diller 
 
Bu aña mÀyil ol bundan gürìzÀn 
Bu istiànÀda ol nÀlÀn u giryÀn 
 
Maóabbet zÿr-ı bÀzÿ ile olmaz 
Güc ile zaòm-ı tìr-i yÀr oñulmaz 
 
DirìàÀ gün gibi irdi zevÀle 
Yolından gelmedi úaãr-ı viãÀle 
 
Biz olsaú ol óabìb ile muãÀóib 
Olurdı dÀyimÀ ol bize ùÀlib 
 
Girerdük göñline ìmÀnı gibi 
Maóabbet eyler idi cÀnı gibi 
 
Gerek èÀlì-cenÀba úavl-i maèúÿl 
Yüce ùaàlaruñ üstinden aşar yol (YaóyÀ, YZ., s. 137-138) 

Mısırlı kadınların Züleyha hakkında yaptıkları dedikodulara burada örnek 

gösterilen mesneviler dışındaki diğer mesnevilerde de yer verilmiştir.436 

II. I. 2. 5. II. I. 2. 5. II. I. 2. 5. II. I. 2. 5. 2. Âşıklık2. Âşıklık2. Âşıklık2. Âşıklık    

Züleyha, Yusuf’a âşık olduğu için Mısırlı kadınların kendisini kınadıklarını 

ve hakkında dedikodu yaptıklarını öğrenince çok üzülür. Bir ziyafet düzenleyip 

kadınları evine davet eder. Onlara Yusuf’u görseler kendilerinin de hayran kalacağını 

söyleyerek Yusuf’a âşık olmaktaki haklılığını anlatmaya çalışır. Sonunda Yusuf’u 

kadınların huzuruna çıkardığında kadınlar onun güzelliği karşısında şaşkınlıktan 

kendilerine ikram edilen turunç yerine ellerini keserler: 

Gördiler çün zenÀn-ı Mıãr anı 
Bir naôarda yitürdiler cÀnı 
 

                                                
436 bk. èAlì, KY., s. 339-340; Óamza, YZ., s. 242-243; Òalìloğlu èAlì, YZ., s. 206; ëarìr, KY., s. 194; 
äÿlì Faúìh, YZ., s. 229; Naóìfì, YZ., s. 886; YaóyÀ, YZ., s. 137-138; Şerìfì, YZ., s. 23; ĠubÀrì, YZ., s. 
169-170; Aómedì, YZ. I, s. 74. 
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Ol naôardan şular ki ber yidiler 
Cemèü’ş-şemsü’l-úamer didiler 
 
Gitdi elden çün iòtiyÀr ile hÿş 
Úaldılar cümle vÀlih ü medhÿş 
 
Geldi çün ol şeh-i melÀóat-ı àunc 
Kesmek istedi her birisi turunc 
 
Eyle yañıldı şevúden èamelin 
Ki turuncını ãandı kesdi elin 
 
Dilleri çün pür oldı óayretden 
Ellerin kesdiler ferÀàatden 
 
Barmaàın baèøı úaùèidüp çü úalem 
Dost naúşın göñülde itdi raúam 
 
Vaãl-ı Yÿsuf’dan eyle buldı ãafÀ 
Úalemin kesdi ùuymadı úaùèÀ 
[…] 
Gördiler çün cemÀl-i bì-hem-tÀ 
Didiler bu beşer ola óÀşÀ 
 
Áb u gilden teni sirişte degül 
Buna kim dir èaceb firişte degül (Óamdì, YZ., s. 147) 

Bu òÀtÿnlar çün ol dildÀrı gördi 
CihÀn içre cinÀn gülzÀrı gördi 
 
Görinmişdi çün ol şekl-i şemÀyil 
Bularuñ olmış idi èaúlı zÀyil 
[…] 
Ol gülzÀruñ irişüp reng ü bÿsı 
Buları şöyle mest itdi úoòusı 
 
Çün ol şevú arasında her dil-ÀrÀm 
Ùuruncın kesmek içün eyler iúdÀm 
 
Ùuruncından elini itmeyüp farú 
Kesüp barmaúların úana ider àarú 
[…] 
ZelìòÀ’ya didiler ki ey perì-zÀd 
Degül nesl-i beşer bu serv-i ÀzÀd 
 
Degüldür Àb ile gilden sirişte 
Meger gökden inüpdür bu ferişte 
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Bunı Óaú kendü nÿrından yaratdı 
Bu yüzden úudretin iôhÀr itdi  (KemÀl, YZ., s.196-197) 

ZenÀn-ı Mıãr’ı hep bì-hÿş itdi 
Olanca èaúl u idrÀkin ùaàıtdı 
 
Göz açdı úaldı èavretler hemÀnÀ 
MiåÀl-i naúş-ı taãvìr-i kelìsÀ 
 
Bu cumhÿruñ vücÿdı aòterÀnı 
Güneş yüzinden oldı cümle fÀnì 
 
Baúan dìdÀr-ı sulùÀn-ı bekÀyı 
Aúar ãu gibi çÀk itdi yaúayı 
 
Maóabbet bÀdesine oldı sÀkì 
Ki bì-hÿş itdi her ehl-i meõÀúı 
 
O cÀmı kimseler şeró idebilmez 
İçenler óaşre dek hergiz ayılmaz 
 
Şaşup her birisi ùutdı dilini 
Úodı nÀrencini kesdi elini 
 
Eli her birinüñ úana boyandı 
Úızardı pençe-i mercÀna döndi (YaóyÀ, YZ., s. 139) 

Bu şaşkınlıktan sonra Yusuf’un aşkı gönüllerini doldurmuş ve kimisi kendini 

kaybetmiş, kimi divane olmuştur. Kısacası her biri kınadıkları Züleyha’nın durumuna 

düşmüşlerdir: 

Bir gürÿhı bu zenlerüñ o zamÀn 
Kesdi cÀndan elin yıúıldı hemÀn 
 
Yÿsuf’uñ tìà-ı èaşúı çün irdi 
Döymedi yÀresine cÀn virdi 
 
Baèøı èaşúından oldı sevdÀyì 
Ser ü pÀyı bürehne rüsvÀyì 
 
èAúlı bünyÀdına irişdi òalel 
Oldı dìvÀne tÀ irince ecel 
 
Baèøınuñ èaúlı geldi bir pÀre 
Úaldı Yÿsuf àamında ÀvÀre 
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Oldı hem-derd ü àam ZüleyòÀ’ya 
Hem-nefes oldı Àh ile vÀya 
 
Çünki ãavdı òumÀr-ı telvìni 
èAşú óÀlinde buldı temkìni 
 
CÀm-ı Yÿsuf’dan içdi ãahbÀyı 
Bildi keyfiyyet-i ZüleyòÀ’yı  (Óamdì, YZ., s. 148 

Görince Yÿsuf’uñ zìbÀ yüzini 
Bu òÀtÿnlar unutdı kendüzini 
 
CemÀli bÀdesinden ol dil-ÀrÀm 
Bularuñ her birine ãundı bir cÀm 
 
Arada devr idüp peymÀne-i èaşú 
Pür oldı şevú ile òum-òÀne-i èaşú 
[…] 
İrişdi başlarına çün bu óÀlet 
Getürmedi kimi ol óÀle ùÀúat 
 
Urup başını tìà-ı èaşúa bì-bìm 
Úılur cÀnÀn öñinde cÀnı teslìm 
 
Egerçi her birinüñ baóri ùaşdı 
Kiminüñ mevci geldi başdan aşdı 
[…] 
Kimi maòmÿr úaldı kimi ser-mest 
Kimi bilmez özini nìst yÀ hest 
 
Kimi óayrÀn olup bì-hÿş úaldı 
ŞarÀb-ı şevú ile medhÿş úaldı 
 
Delürdi bir niçesi oldı şeydÀ 
MetÀè-ı ãabrını èaşú itdi yaàmÀ 
 
Görince ol mehi dìvÀne oldı 
CemÀli şemèine pervÀne oldı 
[…] 
Kimisi gül gibi oldı perìşÀn 
Kiminüñ àonca gibi ùoldı içi úan 
 
Kimin şevú-i cemÀl itmişdi pÀ-mÀl 
Kimin bend-i òayÀl itmiş idi lÀl 
 
ZelìòÀ’yı iderlerken melÀmet 
Bu kerre kendüler oldı melÀlet 
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ZelìòÀ’yı iderler idi rüsvÀ 
Bu kerre her biri oldı bir ZelìòÀ (KemÀl, YZ., s.198) 

Yahya Yusuf’u görünce ona âşık olan kadınlardan kimilerinin aşktan deliye 

dönüp abdal gibi dağlara çıktığını, kimilerinin de canını teslim ettiğini söyler: 

Gül-i zanbaúları oldı şaúÀyıú 
Bu óÀlet cümlesini itdi èÀşıú 
 
Boyandı úan ile nÀrenc-i aãfar 
Úızardı oldı gÿyÀ sìb-i aómer 
 
Elin úana boyadı her perìveş 
NihÀl-i serve düşdi ãanki Àteş 
 
Maóabbet oldı anda nÀr-ı sÿzÀn 
èAlevler èaynıdur ol dem aúan úan 
 
Dönüp her biri mìr-i èÀşıúÀna 
Ser-À-ser cÀmesi àarú oldı úana 
 
Döşendi cümleten sevdÀyı òÀma 
MelÀmetden geyindi al cÀme 
 
Kesildiler vücÿd ÀrÀyişinden 
Naãìóat aldılar taúdìr işinden 
 
Gören biñ nÀz ile ol serv ùalın 
Dıraòt-ı cisminüñ kesdi nihÀlin 
 
Kesen barmaúları ucını nÀ-gÀh 
CihÀnda óırã elini úıldı kÿtÀh 
 
Kimi Yÿsuf’dan ayrılduàı sÀèat 
ZiyÀde acıdı Àh itdi àÀyet 
 
Kesilmiş barmaàın ùutdı dehÀna 
Çü mÿsìúÀr başladı fiàÀna 
 
Kimi döndi òazÀn irmiş çenÀra 
Elin kesdi düşürdi bir kenÀra 
 
Kimisi cÀnını teslìm itdi 
ÓayÀtı riştesini kesdi gitdi 
 
Kimi úaùè-ı èalÀúa itdi fi’l-óÀl 
äabÀveş ùaàa düşdi oldı abdÀl 
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Kimini yaúdı envÀr-ı tecellÀ 
Sücÿda vardı ãankim Ùÿr-ı MÿsÀ (YaóyÀ, YZ., s. 139-140) 

Kadınları bu hâlde gören Züleyha, artık kendisini kınamaktan vazgeçip 

haklılığını kabul etmelerini ister. Ayrıca kendisi gibi Yusuf’un aşkına kapılan bu 

kadınların, derdine ortak olup, ağız birliği içinde aşkına karşılık vermesi için 

Yusuf’la konuşmalarını söyleyerek yardım ister. Züleyha’nın bu davranışı karşısında 

utanan kadınlar, ona ne kadar hak verdiklerini, bu aşk için her ne yaparsa 

ayıplanmayacağını itiraf ederler: 

RÀst idüp úamu vefÀ sÀzın 
Düzdiler iètiõÀr ÀvÀzın 
 
Didiler èaşú cÀna óÀkimdür 
Milkine gelse menè iden kimdür 
 
Görse dìdÀr-ı Yÿsuf’ı òÀre 
NÀr-ı şevú ile ola ãad-pÀre 
 
Gerçi kim èaşú saña töhmetdür 
èÖõre ammÀ èiõÀrı óüccetdür 
 
Var mıdur yir yüzinde bir dil ü cÀn 
Ki görüp anı olmaya óayrÀn 
 
Bu belÀda saña melÀmet yoú 
Dil-i bì-iòtiyÀra töhmet yoú 
[…] 
Görelü anı bì-mecÀl olduú 
Derdüñi bildük ehl-i óÀl olduú (Óamdì, YZ., s. 149) 

Bu òÀtÿnlar içini óayret aldı 
Úamusı şerm deryÀsına ùaldı 
 
İdüben èöõr ü istiàfÀra ÀàÀz 
NevÀ-yı maèõeretde düzdiler sÀz 
 
Didiler cümle ey bÀnÿ-yı èÀlem 
Úamu fièlüñ sözüñ gibi müsellem 
 
Bunuñ’çün her ne eylerseñ yaraşur 
Ne söz kim bize söylerseñ yaraşur 
 
ÒaùÀyıla bir işdür eyledük biz 
Kerem sizüñ kerÀmet eyleñüz siz 
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Buña her ne iderseñ vechi vardur 
Ki cÀn dürcine yek-dÀne güherdür 
 
Elüñe girmiş iken ãaúla zinhÀr 
äaúın úuldur diyü eyleme èÀr 
 
Bunı niçün seven olsun melÀmet 
Görüp sevmeyene vÀcib àarÀmet 
 
Buña cÀn virmeyen ãanma beşerdür 
Beşerden ãÿretÀ maènen óacerdür (KemÀl, YZ., s. 200) 

DuèÀ-yı devletine açdılar leb 
NevÀ-yı èöõre Àheng itdiler hep (YaóyÀ, YZ., s. 140) 

Mısırlı kadınların Yusuf’u görünce âşık olup turunç yerine şaşkınlıktan 

ellerini kesmeleri, Züleyha ile aynı duruma düştükleri için onun Yusuf’a âşık 

olmakta ne kadar haklı olduğunu kabul etmeleri, diğer mesnevilerde de 

anlatılmıştır.437 

II. I. 2. 5. II. I. 2. 5. II. I. 2. 5. II. I. 2. 5. 3. 3. 3. 3. Aracılık Aracılık Aracılık Aracılık  

Başlangıçta Yusuf’a âşık olduğu için Züleyha’yı kınayan kadınlar, Yusuf’u 

gördükten sonra kendileri de âşık olunca yaptıklarından pişman olup Züleyha’dan 

özür dilerler ve haklılığını kabul ederler. Daha sonra Züleyha’nın yardım istemesi 

üzerine Yusuf’a gidip onun aşkına karşılık vermesi için öğütler verirler:  

Yÿsuf’a dil üşürdi èavretler 
Bir aàızdan idüp naãìóatler 
 
K’ey şeref gülistÀnına gül-i pÀk 
NÀm u nengi dürüst dÀmeni çÀk 
 
Yüz çevürme belÀlı bülbülden 
Luùf òoşdur laùìf olan gülden 
[…] 
Ki ZüleyòÀ yoluñda òÀk oldı 
DÀmenüñ gibi baàrı çÀk oldı 
 
N’ola yirden götürseñ ol òÀki 
İrse dÀmÀn-ı pÀküñe tÀ ki 
 

                                                
437 bk. èAlì, KY., s. 341-342; Óamza, YZ., s. 243-245; ëarìr, KY., s. 195-196; Naóìfì, YZ., s. 886-
887; YaóyÀ, YZ., s. 138-139; Şerìfì, YZ., s. 23; ĠubÀrì, YZ., s. 171-172; Aómedì, YZ. I, s. 76-78. 
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Luùf idüp óÀcetin revÀ itseñ 
Derd ile ölmedin devÀ itseñ 
 
ÒÀdimüñdür óuúÿúını yÀd it 
Bir nefes anı àamdan ÀzÀd it 
 
NÀzı az eyle óÀline naôar it 
Cevre döymez cefÀ ider óaõer it 
 
áÀlib olsa göñülde şiddet-i àam 
Kendü cÀnına úaãd ider Àdem 
 
èÁúıbet vaãlına çü bulmaya yol 
Seni zindÀna mübtelÀ ider ol 
[…] 
Ancılayın belÀ evi óÀşÀ 
Sencileyin óabìbe ola revÀ 
 
Tañruñ içün işit bu pendi ãaúın 
Dÿr olup pende olma bende yaúın (Óamdì, YZ., s. 149-150) 

Didiler pend idüp ey serv-i ser-keş 
ZelìòÀ Àbdur sen olma Àteş 
 
O bÀnÿdur sen aña bende-fermÀn 
èAceb bu k’ol virür úulluàuña cÀn 
 
Niçün sen emrine rÀm olmayasın 
Anuñla cÀn ãafÀsın sürmeyesin 
[…] 
ÒazÀna irmedin óüsnüñ bahÀrı 
Açılsun úo cemÀlüñ lÀlezÀrı 
 
Senüñ gibi dikensüz úanı bir gül 
ÔelìòÀ gibi bir şÿrìde bülbül 
[…] 
Úo ey gül kim öte bülbül yanuñda 
Úıla dürlü nevÀlar gülşenüñde 
[…] 
Eyü aduñ iderler cümle teslìm 
Başuña and içerler cümle iúlìm 
 
N’ola pÀyuñ bülend ise èalemvÀr 
Göñül alçaúlıàın eyle úademvÀr 
 
Göñül yumşaúlıàından àÀfil olma 
İgende kÿhveş sengìn-dil olma 
[…] 
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Senüñ sÀyeñ umup ey serv-i çÀlÀk 
ÔelìòÀ oldı èaşúuñ yolına òÀk 
 
N’ola ol òÀke düşse sÀye senden 
Ne ùoz úona saña ey pÀk-dÀmen 
 
İgen óadden geçürme èizz ü nÀzı 
Ki her nÀzuñ olur ãoñra niyÀzı 
[…] 
äaúın èuşşÀúuñ Àhından seóergÀh 
Ki ol oda döyemez òırmen-i mÀh 
 
Bu èizz ü nÀzı ortadan götürgil 
ZelìòÀ’yı murÀdına yitürgil 
[…] 
İki èÀlemde vaãluñdur murÀdı 
ViãÀlüñ şerbetidür aàzı dadı 
[…] 
Seni sevdügiyiçün ey yüzi gül 
Ne cevr eyler iseñ eyler taóammül 
 
Velì óadden geçicek miónet ü şÿr 
Dem olur kişi cÀnından elin yur 
[…] 
Çü cevr odları cÀnına boyandı 
ZelìòÀ kendü cÀnından uãandı 
 
äaúın kim döndürür yüzini senden 
Gözüñe òÀr olur ol tÀze gülşen 
[…] 
äaúın ey sÀye-perver serv-i ser-keş 
Yirüñ zindÀn içinde olur Àteş 
 
Begenmezken yirüñi cÀn içinde 
Úalursın úarañu zindÀn içinde 
[…] 
Úo bu ser-keşligi gel söze uy a 
Yaraşmaz tünd-òÿlıú òÿb-rÿya (KemÀl, YZ., s. 201-202) 

Yahya’da Züleyha’nın yardım teklifini kabul eden kadınlar Züleyha ile 

birlikte Yusuf’un yanına giderler. Fakat Yusuf’u ikna için söyledikleri sözlere yer 

verilmemiş, yalnızca onların bu çabalarının Yusuf’u etkilemediğinden söz edilmiştir. 

ZenÀn-ı Mıãr ile itdi aàız bir 
Meh-i KenèÀn’ı ide yaènì tesòìr 

Öñine iltiyÀm ile varalar 
Öñürdi aàlaşalar yalvaralar 
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Eger bir fÀyide olmazsa ôÀhir 
Naãìóat ideler ol şÀha bir bir 
 
Naãìóat eylemezse göñline kÀr 
Anı úorúudalar óabs ile nÀ-çÀr 
 
ZelìòÀ bunları yanına ùaúdı 
Taøarruè èaynı ile yÀre baúdı 
 
Ôuhÿra geldi bu tertìb-i tedbìr 
Muóaããal itmedi göñline teéåìr (YaóyÀ, YZ., s. 140) 

Mısırlı kadınların Züleyha ile Yusuf arasında aracılık yaptıklarından Darîr, 

Şerifî, Gubârî ve Ahmedî’nin eserlerinde de söz edilmiştir.438 

II. I. 2. 5. II. I. 2. 5. II. I. 2. 5. II. I. 2. 5. 4. Hilekârlık / Fitnecilik4. Hilekârlık / Fitnecilik4. Hilekârlık / Fitnecilik4. Hilekârlık / Fitnecilik    

Züleyha Yusuf’a âşık olduğu için Mısırlı kadınların onu kınamalarını ve 

hakkında dedikodu yaptıklarını duyunca çok üzüldüğünü, Yusuf’u görseler 

kendilerinin de ona âşık olacaklarını söyler. Kadınlar Züleyha’nın bu sözleri 

karşısında pişman olurlar. Maksatlarının onu kınamak değil Yusuf’u görebilmek 

olduğunu, bu amaçla hilekâr davrandıklarını itiraf ederler: 

Olup itdükleri işe peşìmÀn 
Bu òÀtÿnlar úalurlar deng ü óayrÀn 
 
ÒacÀlet yüzine èöõrüñ niúÀbın 
Ùutup oúurlar istiàfÀr bÀbın 
 
Didiler cümlesi ey şÀh-ı òÿbÀn 
Ùapuñ sulùÀn durur biz bende-fermÀn 
 
Ne óaddidür úuluñ şÀh adın aña 
Sözin bilmeye söz uzada aña 
 
Saña dil uzadan ey şÀh-ı èÀlem 
Olursa sÿsen-i ter olsun ebkem 
[…] 
Saña yavuz ãanan bulmasun eylük 
BelÀlu başı olsun boynına yük 
[…] 
Şu sözler kim saña virdi melÀlet 
Degül andan àaraø seni melÀmet 
 

                                                
438 bk. ëarìr, KY., s. 196; Şerìfì, YZ., s. 23; ĠubÀrì, YZ., s. 175-176; Aómedì, YZ. I, s. 79-80. 
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İşitdük vaãfın ol şÀh-ı cihÀnuñ 
BahÀneyle yüzin görmekdür anuñ 
 
Bize ol èuúde gördük olmadı óal 
İrişmez vaãlınuñ dÀmÀnına el 
 
Saña bu mekri itdük Àòir-i kÀr 
Ki anı gösteresin bize nÀ-çÀr 
 
Buyur çıúsun görelüm anı ey şÀh 
Ùulÿè itsün şeref burcında ol mÀh 
 
Dil ü cÀndan anuñ müştÀúıyuz biz 
Yüzini görmedin èuşşÀúıyuz biz 
[…] 
CemÀli vaãfın işitdük ıraúdan 
Yüzini görmedin sevdük úulaúdan 
[…] 
ZelìòÀ’yı çü úıldılar tesellì 
ViãÀl-i yÀri úıldılar temennì  (KemÀl, YZ., s.192-193) 

Züleyha’nın Yusuf’a âşık olmaktaki haklılığını Yusuf’u görünce kabul eden 

bu kadınlar toplanıp Züleyha’nın aşkına karşılık vermesi için Yusuf’u ikna etmeye 

giderler. Burada bir kadın dayanışması görülse de kadınlar Yusuf’un kararlılığı 

karşısında ikiyüzlülük edip Yusuf’a eğer Züleyha’yı beğenmiyorsa kendileriyle 

birlikte olmasını teklif ederler. Ayrıca kendilerinin güzellik konusunda Züleyha’dan 

üstün olduklarını iddia etmelerinden Züleyha’yı kıskandıkları anlaşılmaktadır: 

Sevmez iseñ cemÀl-i rÿyın anuñ 
Göñlüñ almazsa reng-i bÿyın anuñ 
 
Anı defè it bizümle dem-sÀz ol 
äoóbet eyle nihÀnì hem-rÀz ol 
 
Òÿblıú içre bì-naôìrüz biz 
Burc-ı óüsne meh-i münìrüz biz 
 
Her birimüz çün ide èarø-ı cemÀl 
Ne ZüleyòÀ irişe mihre zevÀl 
 
Ruòumuz beydaúına itse nigÀh 
MÀt olup úala yüz anuñ gibi şÀh 
 
Açsavüz biz leb-i şeker-hÀyı 
İde dem-beste yüz ZüleyòÀ’yı (Óamdì, YZ., s. 150) 
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Anuñ óüsni saña gelmese meràÿb 
N’ola kim dil-keş olmaz degme maóbÿb 
 
CihÀn içre güzel ol mıdur ancaú 
Hemìn anı mı yaratdı ola Óaú 
 
N’ola baòtı hümÀyÿn oldıyısa 
èAzìz-i Mıãr’a òÀtÿn oldıyısa 
 
Güzellik mülkine şÀh olmadı ya 
Sipihr-i óüsne mÀh olmadı ya 
 
Güzellik úanda vü úandan ZelìòÀ 
CemÀl içre bizüz andan ZelìòÀ 
 
MelÀmet kişverine biz emìrüz 
Sipihr-i óüsnde mihr-i münìrüz 
 
Çü biz ùÿùìveş olavuz şekker-òÀ 
Yumar aàzını òacletden ZelìòÀ 
 
Bu meydÀnda bizümdür ùÿp u çevgÀn 
Aña düşmez bizümle ùuta meydÀn 
[…] 
Aña düşmez ki bizümle ura lÀf 
Kanı zer-dÿz u úanı bÿrìyÀ-bÀf 
 
Niçe kim nÿr alur òurşìdden mÀh 
Güzellikde o bizden èÀriyet-òˇÀh 
 
Úo anı úıl bizümle èìş ü bÀúì 
Bizi úıl bÀde-i vaãluña sÀúì 
 
Senüñle vaãl cÀmın idelüm nÿş 
CihÀn u cÀnı úılalum ferÀmÿş 
[…] 
İderler dürlü dürlü mekr ü tezvìr 
Umarlar siór ile mÀh ola tesòìr 
 
Açarlar mekr ü telbìsüñ kitÀbın 
Oúurlar ol kitÀbuñ faãl u bÀbın 
 
Umarlar kim iderler Yÿsuf’ı germ 
Úılurlar òÀùırını mÿmveş nerm (KemÀl, YZ., s. 202-203) 

Belki òoş gelmez ZüleyòÀ çün size 
İstemezseñ ger anı meyl it bize 
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Gör ne òÿbÀnuz bize kim seyr ider 
CÀn yoú mevtÀ olursa meyl ider 
 
Úıl bize meyli saña rÀm olalum 
Leõõet-i dünyÀda bir kÀm alalum 
 
Yoú mıdur nefsüñ melek misin èaceb 
Leõõet-i dünyÀyı itmezsin ùaleb 
 
Acıruz saña úamumuz úatı çoú 
Bu senüñ reftÀruña àÀyet yazuú 
 
Nesl-i Àdem ãÀóib-i nefs olasın 
Leõõet-i nefsi èaceb bilmeyesin 
 
Bizlere rÀm ol eõiyyet görmeden 
Hem daòi zindÀn-ı óabse girmeden  (Aómedì, YZ. I, s. 80) 

Yusuf ile Züleyha arasında arabuluculuk yapmak üzere Yusuf’un yanına 

giden kadınlar önce Züleyha’ya yüz çevirmemesi, aşkına karşılık vermesi için öğüt 

vermişler ardından hemen ağız değiştirip Züleyha’yı beğenmiyorsa kendileriyle 

beraber olmasını teklif etmişlerdir. Fakat Yusuf ne Züleyha’nın isteklerine ne de 

onlara boyun eğmeyince Züleyha’ya dönüp Yusuf’u kötüleyen sözler söylerler: 

Cümle yüz ùutdılar ZüleyòÀ’ya 
İde óabsi óavÀle ol aya 
 
Dil üşürüp şikÀyet eylediler 
MÀ-cerÀyı óikÀyet eylediler 
[…] 
Gerçi pend eylemekde Yÿsuf’a biz 
Dilümüz oldı sözde sÿzen-i tìz 
 
Vaãla meyl itmedi dikiş ùutmaz 
Cevri úomaz cefÀyı unutmaz 
 
Çìni pÿlÀd gibi òÀùırı saòt 
Anı sevmekde yoú sitÀre-i baòt 
[…] 
Kÿre úıl Àhenìne zindÀnı 
TÀ ki bir pÀre nerm ide anı 
[...] 
Yoú vefÀsı ãafÀsını ögme 
Anı nerm it ãovuú demür dögme (Óamdì, YZ., s. 150-151) 
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Görürler kim el irmez dÀmenine 
Ayaú baãmaàa úomaz gülşenine 
 
Kesildi elleri uzatdılar dil 
Dil ü cÀndan olup tezvìre mÀyil 
[…] 
ZelìòÀ’ya úılurlar dürlü engìz 
İderler yil virüp òışm odını tìz 
 
Didiler saña yazuú ey perìvÀr 
Ki olduñ bu cefÀkÀra hevÀdÀr 
 
Saña Óaú bir vafÀsuz yÀr virmiş 
Ne yÀr olsun bu bil ki aàyÀr virmiş 
 
ViãÀlüñ gevheri úadrin bilmez 
Görüp zaòmın firÀúuñ raóm úılmaz 
[…] 
ViãÀl-i yÀre gerçi müsteóaú çoú 
Velì ol òˇÀna senden müsteóaú yoú 
[…] 
Úomaz ser-keşligin çün serv-i ÀzÀd 
Beşer nesli degül mi bu perì-zÀd 
 
Ne deñlü söyledükse itmedi gÿş 
Yumup àonca dehÀnın oldı òÀmÿş 
 
Söze aàzumuz itdük kÿze-i germ 
Ol Àhen gibi göñlin itmedi nerm 
 
Yavuzluúdan bu yorulmaz arılmaz 
Aña eylük ile başa varılmaz 
 
Çü Àhen gibi oldı saòt-rÿ ol 
Var Àteş gibi sen de saòt-òÿ ol 
[…] 
Úoyup zindÀna yirin eyle Àteş 
Ki nerm ola bu Àhen-dil perìveş 
[…] 
Bu yüzden çoú àarÀyib söylediler 
Sözi söze ulayup söylediler  (KemÀl, YZ., s. 204-205) 

ZelìòÀ’nuñ olup maúrìbi zenler 
Uàurladılar èaúlın pìre-zenler 
 
Didiler óabs-i zindÀn ola Yÿsuf 
Çekerdi itdügi işe teéessüf  (Şerìfì, YZ., s. 24) 
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Geldi òÀtÿnlar ZüleyòÀ yanına 
èArøa úıldı sözlerin dìvÀnına 
 
MÀ-cerÀ óÀli aña söylediler 
İyilikde rÀm olunmaz didiler 
 
Sen bunı teédìb içün zindÀna úo 
Òalú arasında gider bu güft ü gÿ 
 
Hem diyeler Zelòa’yı sevse bu úul 
Hìç anı zindÀna mı virürdi ol 
 
Bu işüñde èÀlemüñ sözi yiter 
Hem senüñ daòi o maúãÿduñ biter 
 
Bir niçe gün gitse bunuñ rÀóatı 
Meyl ider saña görince zaómeti (Aómedì, YZ. I, s. 81-82) 

Kadınların ikiyüzlülüğünden habersiz olan Züleyha onların fitne dolu 

sözleriyle çok öfkelenir ve adını halkın diline düşürdüğü şeklindeki bir iftira ile 

Yusuf’u kocası Aziz’e şikâyet ederek zindana hapsettirir. Böylece arabuluculuğa 

kalkışan kadınlar arabozuculuk yapmışlardır. 

Yusuf uzun yıllar suçsuz yere zindanda hapsedildikten sonra bir gün 

hükümdarın rüyasını tabir eder. Hükümdar bu sebeple onu zindan hapsinden azat 

etmek ister. Yusuf bunu öğrendiğinde kendisine bir zamanlar iftira eden kadınların 

hükümdar karşısında gerçeği itiraf etmeleri şartıyla zindandan çıkacağını söyler. 

Yusuf’un iftira ile Züleyha’nın hışmına uğrayarak zindana hapsedilmesine 

neden olan bu kadınlar hükümdarın karşısında Yusuf’un suçsuzluğunu, ona iftira 

ettiklerini şöyle itiraf ederler: 

Didi zenler duèÀ idüp şÀha 
Ôulm ile töhmet itdük ol mÀha  
 
PÀk iken dÀmeni òıyÀnetden 
Oldı mecrÿh tìà-ı töhmetden 
 
Biz anı ãÀdıú u emìn bilürüz 
Ehl-i taúvÀ vü merd-i dìn bilürüz 
 
Yir yüzinde anuñ gibi gül-i pÀk 
Bitmemişdür daòi bitürmeye òÀk 

äadefi òalú idelü luùf-ı laùìf 
Olmadı õÀtı gibi dürr-i şerìf  (Óamdì, YZ., s. 161) 
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Didiler cümle ey şÀh-ı cüvÀn-baòt 
Saña tÀc ÀftÀb u ÀsmÀn taòt 
 
Dimişler ùoàru söyle egri otur 
Bugün dünyÀysa yarın Àòiretdür 
 
Biz ol meh-rÿda görmedük yavuzlıú 
Yavuzlıú bizden oldı andan uzlıú 
 
Yüzi gibi sözinde yoú kem ü kÀst 
Òuyı òoşdur boyı gibi sözi rÀst 
 
Güneşden pÀkligi artuúdur anuñ 
Mehüñ var egriligi yoúdur anuñ 
 
Bize ùoàru görindi ol ney-i úand 
İçerüz ùoàrulıúla başına and  (KemÀl, YZ., s. 228-229) 

II. I. 2. 6. II. I. 2. 6. II. I. 2. 6. II. I. 2. 6. YUSUYUSUYUSUYUSUF’UN F’UN F’UN F’UN ANNESİANNESİANNESİANNESİ    

II. I. 2. 6. II. I. 2. 6. II. I. 2. 6. II. I. 2. 6. 1. Hamile Kadın1. Hamile Kadın1. Hamile Kadın1. Hamile Kadın    

Gubarî’nin mesnevisinde Yusuf’un annesinden Yusuf’a hamile iken 

çocuğunun güzel olması için dualar eden, bunun için bazı uygulamalar yapan anne 

olarak söz edilir. Dolayısıyla Yusuf’un son derece güzel oluşu bu eserde annesinin 

hamile iken Allah’a dua etmesine ve yaptığı bazı uygulamalara bağlanmıştır. Diğer 

mesnevilerde Yusuf’un annesi ile ilgili olarak böyle bir bilgiye yer verilmemiştir. 

Yusuf’un annesinin çocuğunun bütün uzuvlarıyla güzel bir insan olması için 

Allah’a yalvarışı şöyledir: 

Düşdi çün raóme gevher-i Yÿsuf 
äadefi oldı mÀder-i Yÿsuf 
 
Ol zamÀn başladı münÀcÀta 
Başladı yaènì èarø-ı óÀcÀta 
 
Didi ey ÒÀliú-ı gül-i Gülşen 
Eyleyen anı şÀh-ı mülk-i çemen 
 
äaúla cÀnumda göñlümüñ gülini 
äad hezÀr eyle óüsni bülbülini 
 
Cümle güllerden aósen it gülümi 
ÁşiyÀndan uçurma bülbülümi 
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Güzel olsun be-àÀyet endÀmı 
Görenüñ gitsün ol dem ÀrÀmı 
 
Çeşm-i pÀkini nūrdan pÀk it 
Nūrı ile dilüm feraónÀk it 
 
Cümle aèøÀsını münevver úıl 
Anı buna ãadefde gevher úıl 
 
KÀkülin eyle müşg ü èanberden 
Zülfini eyle sünbül-i terden 
 
Çihresiyle cebìnin it enver 
Eylesün aña secde şems ü úamer 
 
Beñlerin eyle Zühreveş yÀ Rab 
Secde úılsun aña niçe kevkeb 
 
Ruòların iki verd-i òandÀn it 
Dehenin gonca-i gülistÀn it 
 
Aú güllerden it úulaàını 
Pür-gül eyle cemÀli bÀàını 
 
Leblerin laèl-i terden eyle anuñ 
Dişlerini güherden eyle anuñ 
 
Úaşlarını ol ayuñ eyle hilÀl 
İtmesün aña kimse egri òayÀl 
 
Õeúanını gül-Àbì elma úıl 
Ġabàabını çü úaùre-i mÀ úıl 
 
Õeúanı çÀhı çÀh-ı cÀn olsun 
Yaènì zindÀn-ı èÀşıúÀn olsun 
 
İki nergislerin siyÀh eyle 
Bed-naôardan anı penÀh eyle 
 
Burnunı eyle àonca-i zanbaú 
BÀà-ı óüsnine virsün ol revnaú 
 
Ayasın ay u barmaàın envÀr 
Eyle ùırnaúların hilÀl-i nizÀr 
 
NÀzük eyle miyÀnını mūdan 
äaúla çeşmini çeşm-i cÀdūdan 
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Úıl şekerden zebÀnını şìrìn 
ÒusrevÀn olsun aña bende kemìn 
 
Eyle hem úÀmetini serv-i revÀn 
Gören olsun òırÀmını óayrÀn 
 
Gelmesün daòi miåli mÀnendi 
Olsun ehl-i dilüñ o dil-bendi  (ĠubÀrì, YZ., s. 67-69) 

Yusuf’un annesi hamile iken yediğine içtiğine özen göstermiş, gül gibi güzel 

bir çocuk doğurmak için gül ile yapılmış yiyecek ve içeceklerle beslenmiş, mutfakta 

yemekler gül budağı ateşinde pişirilmiş, elinden gülü hiç düşürmemiş, örtüsü döşeği 

gül olmuş, gül bahçesinde yatıp kalkmış, gül renkli giysiler giymiştir. Eserde bu da 

Yusuf’un güzelliğinin ikinci sebebi olarak gösterilmiştir: 

Gül-ruò olmaàa cevher-i Yūsuf 
Gör ne fikr itdi mÀder-i Yūsuf 
 
Gör nice itdi anuñ perverişin 
Gör ne úıldı kendinüñ òorişin 
 
Yidügi içdügi nefÀyis idi 
Ùuèmesi ùuème-i èarÀyis idi 
 
Fi’l-meåel aú gül idi nÀnı anuñ 
Óūrìler òˇÀnı idi òˇÀnı anuñ 
 
Gül-şeker yir idi àıdÀ yirine 
MÀ-ı verd içeridi mÀ yirine 
 
Rūz u şeb aşerürdi gül-şekere 
Gül-şeker òoş gelürdi ol gühere 
 
Olsa idi úaçan o gül-ruò ac 
Ya gül aşın yir idi ol ya gülÀc 
 
Gül şarÀbı idi şarÀbı anuñ 
Laóm-ı ùÀvūs idi kebÀbı anuñ 
 
Çoú yir idi gül-Àbì elmayı 
Kim yimez ol behiştì óelvÀyı 
 
İştihÀsı az olsa ger bir Àn 
Tìz gül turşìsin yir idi hemÀn 

ŞÀò-ı gül idi maùbaòında yanan 
Gül ãuyıla idi bişen her Àn 
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Düşmez idi elinden aãlÀ gül 
èÁşıú idi güle niçe bülbül 
 
Güli úoúsa derūnı oynar idi 
Yine ol àonca-i pür-nūr der idi 
 
Örtüsi döşegi heme gül idi 
Rìş-i bÀlìni perr-i bülbül idi 
 
Berg-i gül dökmese meéÀbında 
ÒˇÀba varmazdı cÀme-òˇÀbında 
 
äaón-ı gülşende idi yataàı 
Gülşen idi yataàı duraàı 
 
Berg-i gülden geyürdi pìreheni 
Gül idi bülbül idi her suòanı 
 
Cümle gül-reng idi anuñ ùonı 
Kimi gül-reng ü kimi gül-gūnì 
 
Geçdi bu resme hefte vü eyyÀm 
Ol gülüñ ayı güni oldı tamÀm 
 
Doàdı gülşende mÀ-óaãal ol gül 
Oldı anuñ içün güzel ol gül  (ĠubÀrì, YZ., s. 69-71) 

II. I. 2. 7. II. I. 2. 7. II. I. 2. 7. II. I. 2. 7. YUSUF’UN YUSUF’UN YUSUF’UN YUSUF’UN HALASI: ÎNÂSHALASI: ÎNÂSHALASI: ÎNÂSHALASI: ÎNÂS    

II. I. 2. 7. II. I. 2. 7. II. I. 2. 7. II. I. 2. 7. 1. Hilekârlık1. Hilekârlık1. Hilekârlık1. Hilekârlık    

Yusuf’un annesi Yusuf iki yaşındayken ölünce onu halası Înâs besler büyütür. 

Înâs Yusuf’u çok sever: 

Úaldı Yÿsuf iki yaşında yetìm 
èAmmesi aña şefúat itdi èaôìm 
 
Besledi anı èammesi ÌnÀs 
Oldı Yÿsuf aña eóabbü’n-nÀs 
 
Çünki buldı nihÀli neşv ü nemÀ 
Oldı andan müşerref èarø u semÀ 
 
Oldı zìbÀ nihÀli òoş-reftÀr 
Oldı şìrìn lebi şeker-güftÀr 
 
èAmmesi anı eyle sevdi tamÀm 
Ansız itmez idi bir nefes ÀrÀm 
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Gice meévÀsı idi Ààÿşı 
Gündüzün meskeni idi dÿşı  (Óamdì, YZ., s. 18) 

Var idi Yÿsuf’uñ  bir èammesi pÀk 
Ki reşk iderdi aña mihr-i eflÀk 
[…] 
Úaçan kim Yÿsuf’uñ öldi anası 
Úıàırdı úatına Yaèúÿb ÌnÀs’ı 
 
Didi al Yÿsuf’ı sen terbiyet úıl 
Maóabbet eyle öz oàluñ gibi bil 
 
ÌnÀs’a virdiler çünkim bu mÀhı 
Sevincinden göge atdı külÀhı 
 
Alup baàrına baãdı cÀnı gibi 
İdüp göñlinde yir ìmÀnı gibi 
 
Şu resme úıldı Óaú müşfik ÌnÀs’ı 
Ki Yÿsuf ãandı dirildi anası 
 
ÌnÀs ile ùutup üns oldı mÿnis 
èUùÀrid oldı ãan mihre mücÀnis 
 
Bilesince yürürdi dÀye gibi 
Yanınca sürinürdi sÀye gibi 
 
CemÀli manôarınuñ ÀftÀbı 
Cebìni revzeninüñ mÀh-tÀbı 
 
Dün ü gün ãaúlayup şems ü úamerden 
äaúınur gül yüzin òÀr- naôardan 
 
Olup gündüz güneş yüzine nÀôır 
Gice zülfine olurdı mücÀvir 
 
Bu óÀl ile geçdi çü mÀh u sÀli 
Ulalup ay u günce oldı cemÀli (KemÀl, YZ., s. 41) 

Alup ÌnÀsYÿsuf óaøretini 
Anasından yig itdi òıdmetini 
 
CemÀli gülşeninde bülbül oldı 
Ne bülbül òÀk-i pÀyına úul oldı 
 
Vücÿdında kerÀmetler belürdi 
RisÀletden èalÀmetler belürdi 
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Úudÿmı oldı ÌnÀs’a mübÀrek 
ZiyÀde itdi mÀlın Óaú TebÀrek 
 
Neye ãunsa eli altun olurdı 
Bir iken rızúı anuñ on olurdı 
 
Anı gökde ararken yirde buldı 
Dil-i maózÿnına eglence oldı 
 
Yolına òarc iderdi òÀnmÀnı 
Vücÿdından èazìz itmişdi anı 
 
Zer ü sìmi dönüp berg-i òazÀne 
Çüridürdi yolında èÀşıúÀne  (YaóyÀ, YZ., s. 19) 

Bir süre sonra oğlunun ayrılığına dayanamayan Yakub Yusuf’u yanına alır. Bu 

kez Yusuf’tan ayrı kalan Înâs üzüntüye boğulur ve bir hile ile Yusuf’u geri almak 

ister. Babasından kalma değerli bir kemeri Yusuf’un haberi yokken beline bağlar. 

Sonra feryad ederek kemerinin kaybolduğunu herkese duyurur. Aramalar sonucu 

kemer Yusuf’un belinde bulununca şeriat kanunlarına göre Yusuf mal sahibine kul 

olacaktır. Böylece Înâs Yusuf’u kemer bahanesiyle geri alır: 

Gerçi gönderdi mÿnisi ÌnÀs 
Ol cilÀ eyledi cilÀsını pÀs 
 
Úalbini pür-küdÿret itdi melÀl 
Óìle tedbìrin eyledi fi’l-óÀl 
 
TÀ ala Yÿsuf’ı atasından 
PÀk ola göñli àuããa pÀsından 
 
Güõer itdükde óaøret-i pederi 
Úalmış idi aña meger kemeri 
 
Ne kemer vaãla-i saèÀdet idi 
Her ne òaste úuşansa ãıóóat idi 
 
Yoà iken Yÿsuf’uñ meger òaberi 
Mekr eliyle úuşatdı ol kemeri 
 
Úuşadup anı virdi Yaèúÿb’a 
Kemerin muókem itdi Àşÿba 
 
Çünki girdi miyÀn-ı òÀnesine 
Ùutdı bilin kemer bahÀnesine 
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Kemerüm gitdi diyü eyledi Àh 
İşiden oldı óÀline ÀgÀh 
 
Didi kim úanúı erdedür bu kemer 
Áh kim gitdi yÀdgÀr-ı peder 
 
äorayıdum diyüp cihÀndan anı 
İstedi irdügi miyÀndan anı 
 
Anca teftìş ü bunca diúúat ile 
Geldi Yÿsuf miyÀna nevbet ile 
 
Yoà iken úılca fitne cÀnında 
Kemeri buldılar miyÀnında 
 
Ol zamÀn eyle idi şerè-i Resÿl 
Düzd olur idi metÀè issine úul 
 
Yÿsuf’ı aldı gitdi òÀnesine 
Vaãla irdi kemer baóÀnesine 
 
ÒÀùırın Yÿsuf ile eyledi şÀd 
DÀr-ı àamdan olınca tÀ ÀzÀd  (Óamdì, YZ., s. 19) 

ÌnÀs işitdi çün kim işbu sözi 
Yüregi acıdı ùoluúdı gözi 
 
Görür cÀnından ayrılmaú görindi 
Ne mekr ü óìle eyler bir gör imdi 
 
Anası dünyeden kesdükde peyvend 
İnÀs’a úomış idi bir kemer-bend 
 
MiyÀn-ı cÀnda ãaúlardı anı 
Anı virmezdi virürdi cihÀnı 
[…] 
Úuşansa òasteler bulurdı ãıóóat 
Bili çekmezdi ayruú bÀr-ı miónet 
 
Muúarrer oldı çün Yÿsuf firÀúı 
ÌnÀs’ı yaúdı nÀr-ı iştiyÀúı 
 
Çü gördi ãabr ile iş óÀãıl olmaz 
Taóammülle murÀda vÀãıl olmaz 
 
Bu iş fikrinde çoú taúrìr itdi 
Niçe dürlü óiyel tedbìr itdi 
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Kemerden buldı Àòir derde çÀre 
MiyÀnın çekdi anuñla kenÀre 
 
Çü bu tedbìre baàladı miyÀnı 
Úuşatdı Yÿsuf’a anı nihÀnì 
 
Kemer-beste úılup serv-i revÀnı 
Viribir òıdmete Yaèúÿb’a anı 
 
Kemer-bend ile gitdi çünki Yÿsuf  
Bilin bunuñ büken bÀr-ı teéessüf 
 
Düzetdi perde-i telbìsde sÀz 
Uàurlandı kemer diy’itdi ÀvÀz 
 
Kemer-bend orta yirden oldı çün güm 
Düşer her kişiye andan tevehhüm 
 
Açalum diyü ol sırr-ı nihÀnı 
Ararlar mÿ-be-u her bir miyÀnı 
 
Kemer çün istenüp teftìş olındı 
Bilinde Yÿsuf’uñ Àòir bulındı 
 
Dimiş rÀvì idüp naúl-i óikÀyet 
Buyıdı ol zamÀn óükm-i şerìèat 
 
Ki esbÀb issi uàrusın bulınca 
Aluban úul idinürmiş ölince 
 
Pes ol òÀtÿn bu tezvìr ile yine 
Aluban Yÿsuf’ı gitdi evine 
 
Yine baòtı yüzi oldı güşÀde 
İrişdi yaènì kim cÀnı murÀda 
 
Yine açıldı gülzÀrında ol gül 
Yine ötdi gülistÀnında bülbül 
 
Göz açup gözler idi gül yüzini 
Aña daú kim ecel yumdı gözini (KemÀl, YZ., s. 42-43) 

TamÀm itdi sözini çünki Yaèúÿb 
Dil-i ÌnÀs’a irdi derd ü Àşÿb 
 
Øarÿrì bir úabÿl olmaz dilekdür 
Hüner bu derde dermÀn eylemekdür 
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HemÀn ol Àl-i Yaèúÿb’a idüp Àl 
èAcÀyib óìle bünyÀd itdi fi’l-óÀl 
 
Kemer gibi düşüp egri òayÀle 
Diler Àl ile òayrü’l-Àli ala 
 
Didi Yaèúÿb’a bu sulùÀn senüñdür 
Ne kim emr eyleseñ fermÀn senüñdür 
[…] 
Var idi bir kemer õì-úadr ü úıymet 
BahÀsına bulınmazdı nihÀyet 
[…] 
Getürdi Yÿsuf’ı yanına ÌnÀs 
FiàÀnlar eyledi çekdi biraz yas 
 
LibÀsın geydürür iken nihÀnì 
Úuşatdı cÀmesi altında anı 
 
Virürken Yÿsuf’ı Yaèúÿb’a nÀ-gÀh 
Kemer àayb oldı didi eyledi Àh 
 
Arayup her miyÀnı anda muókem 
Kemer derdinden belleri oldı òam 
 
MiyÀn-ı Yÿsuf’a çün degdi nevbet 
Kemer bulındı oldı bir òacÀlet 
[…] 
Bu idi ol zamÀnuñ muúteøÀsı 
Eger şÀh u eger òalúuñ gedÀsı 
 
Úaçan uàrusını bulsa alurdı 
Şerìèatde úulı olur úalurdı 
 
Kemerle aldı faòr-i kÀyinÀtı 
Yapışdı óalúa-i bÀb-ı necÀtı  (YaóyÀ, YZ., s. 20-21) 

Înâs çok sevdiği Yusuf’tan ayrılmamak için onu hırsızlık gibi ağır bir suçla 

suçlayacak kadar sevgisinde bencil bir kadındır. 

Halası Înâs’ın Yusuf’a yaptığı bu hile, Şerifî ve Ahmedî’nin mesnevilerinde 

de anlatılmıştır.439 

    

    

                                                
439 Şerìfì, YZ., s. 2; Aómedì, YZ. I, s. 4-7. 
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II. I. 2. 7. II. I. 2. 7. II. I. 2. 7. II. I. 2. 7. 2. Kovculuk2. Kovculuk2. Kovculuk2. Kovculuk    

Haliloğlu Ali’de Yusuf’un halasının adının Înâs olduğundan söz edilmemekte 

ve Yusuf’un sırrını kardeşlerine söyleyen kovcu bir kadın olarak anlatılmaktadır. 

Yusuf bir gece düşünde on bir yıldızın gökten inip kendisine secde ettiğini 

görür. Düşünü babasına anlatır. Babası bu düşü Yusuf’un bir gün sultan olacağı 

şeklinde yorumlar ve hiç kimseye söylememesini tembihler. Fakat Yusuf sevinerek 

düşünü ve babasının tabirini halasına anlatır. Halasının bu sırrı saklamasını söyler. 

Halası bu haberden duyduğu sevinçle gidip Yusuf’un diğer kardeşlerine söyler. O 

andan sonra kardeşleri Yusuf’u kıskanmaya ve ona kötülük yapmayı tasarlamaya 

başlarlar: 

Yÿsuf hìç söylemedi 
Kimesneye dimedi 
Òalasına söyledi 
èAceb düş gördüm diyü 
 
Babama didüm bunı 
SulùÀn olur dir beni 
Çün işitdüm ben anı 
Geldüm saña sevinü 
 
Òalasına söyledi 
Düşin taúrìr eyledi 
Kimseye dime didi 
Baãìret ıãmarlayu 
 
Ol òÀtÿn bir gün meger 
äıàmaz içine òaber 
Ol düşi taúrìr ider 
Maènìsine sevinü (Òalìloğlu èAlì, YZ., s. 154-155) 

II. I. 2. 7. II. I. 2. 7. II. I. 2. 7. II. I. 2. 7. 3333. . . . MüşfiklikMüşfiklikMüşfiklikMüşfiklik    

Gubârî’nin Yusuf u Züleyha’sında Yusuf’un halasının adından 

bahsedilmediği gibi, yukarıda sözü edilen hilekârlık ve kovculuk özellikleriyle değil, 

Yusuf’un annesi öldükten sonra Yusuf’u annesi gibi seven ve onu besleyip büyüten 

biri olarak yer alır: 

İki yaşına irdi çün o kerìm 
äadefi gitdi úaldı dürr-i yetìm 
 
ÒÀlesi aldı baàrına baãdı 
Fi’l-meåel ãadrına güher aãdı 
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Sevdi cÀnı gibi o cÀnÀnı 
Ánesi gibi bisledi anı 
 
Bisledi anı şìr ü şekker ile 
Misk-bū şeker-i mükerrer ile 
 
Bisledi Yūsuf’ı nefÀyis ile 
Rūz u şeb ùuème-i èarÀyis ile 
 
Oldı günden güne cemÀli füzūn 
Vaãf-ı óüsni beyÀndan oldı bìrūn (ĠubÀrì, YZ., s. 71) 

II. I. 2. 8. II. I. 2. 8. II. I. 2. 8. II. I. 2. 8. YUSUF’UN KIZ KARDEŞİYUSUF’UN KIZ KARDEŞİYUSUF’UN KIZ KARDEŞİYUSUF’UN KIZ KARDEŞİ    

II. I. 2. 8. II. I. 2. 8. II. I. 2. 8. II. I. 2. 8. 1. Kovculuk1. Kovculuk1. Kovculuk1. Kovculuk 

Ali’nin eserinde Yusuf’un üvey bir kızkardeşi vardır. Yusuf rüyasını kız 

kardeşine anlattığında o da gidip diğer kardeşlerine söyler. Kardeşleri bu haberi 

duyunca Yusuf’u kıskanırlar ve kuyuya atarlar: 

Vardı Yaèúÿb’uñ bir ögey úızı 
Ol işitmiş evvel öñdin uşbu sözi 
Úovuçulardan beklesün ÒÀliú sizi 
Varıp úardaşlarına aytur imdi 
 
Úardaşıñız Yÿsuf bir düş körmiş 
On bir yulduz ay kün aña secde úılmış 
Atañız ol düşni eygü yormış 
Ben işiddüm eygü teévìl úılur imdi  (èAlì, KY., s. 194) 

II. I. 2. 8. II. I. 2. 8. II. I. 2. 8. II. I. 2. 8. 2. Kardeş Sevgisi2. Kardeş Sevgisi2. Kardeş Sevgisi2. Kardeş Sevgisi 

Hamza’nın eserinde Yusuf’un Dünye adlı bir kızkardeşi vardır. Yusuf’u çok 

sever. Diğer kardeşleri Yusuf’u av bahanesiyle alıp götürürlerken onun gitmesini 

istemez. Yusuf onun sözünü dinlemeyip gider. Dünye Yusuf’un ardından feryad 

ederek ağlar. Çünkü diğer kardeşlerinin ona kötülük yapacağını hissetmiş gibidir: 

Yaèúÿb’uñ ügey úızı Dünye òatun 
Görklü idi pÀrsÀ sözi bütün 
 
Sever idi Yÿsuf’ı n’idem anı 
Geldi ãordı Yaèúÿb’a Yÿsuf úanı 
 
Yaèúÿb eydür úardaşları aldılar440 
Teferüce geyik ata vardılar 

                                                
440 Bu mısra’ın vezni bozuk. 
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Şimdi ùolandılar uş henÿz daòı 
Yüri ardından Yÿsuf’ı baña oòı441 
 
Dünye yügürdi yitüben çaàıru 
Eytdi varma yÀ Yÿsuf döngil diyü 
 
Yÿsuf eydür dönmezem Tañrı óaúı 
Varuram bunlaruñıla ben daúı 
 
Yÿsuf’ı úardaşları aldı gider 
DünyÀ döndi aàlayu feryÀd ider (Óamza, YZ., s. 205-206) 

Sûlî Fakîh’de de Yusuf’u çok seven kızkardeşinin adı Dünya’dır. Kardeşleri 

Yusuf’u alıp oynamaya götürürlerken babasına onun nereye gittiğini sorar. Babası 

kardeşlerinin oyun oynamaya götürdüklerini söyler. Dünya hemen arkalarından 

koşarak Yusuf’un elini tutar ve onlarla birlikte gitmek ister. Fakat diğer kardeşleri 

izin vermezler. Dünya da Yusuf’u bırakmak istemez. Fakat kardeşleri Yusuf’u geri 

getireceklerini söyleyerek alıp götürürler. Dünya gözü yaşlı kalır: 

Yÿsuf’uñ var idi bir úız úardaşı 
Úardaşıdı hem işi hem yoldaşı 
 
äordı DünyÀ úanda gider Yÿsuf’um 
Ol benüm gözüm nÿrı göñlüm cÀnum 
 
Didi úardaşları alup gitdiler 
äaórÀya oynamaàa iletdiler 
 
DünyÀ bunı işidüp èaúlı gider 
èAúlı geldi başına diñle n’ider 
 
DünyÀ bunlara yügürüben yiter 
Yÿsuf’ı bunlaruñ elinden ùutar 
 
Bunlara eydür ki ben daòı varam 
Yÿsuf’ı úanda varur ise görem 
 
Döndiler DünyÀ’yı gey segirtdiler 
CÀhil olma sen yüri git didiler 
 
DünyÀ aàlar girü dönüp eslemez 
Yÿsuf’uñ elini elinden úomaz 
 
 

                                                
441 Bu mısra’ın vezni bozuk. 



 508 

DünyÀ eydür Yÿsuf’ı virüñ baña 
Bunlar eydür getürürüz biz saña (äÿlì Faúìh, YZ., s. 89-90) 

II. I. 2. 9.II. I. 2. 9.II. I. 2. 9.II. I. 2. 9. BÂZIGA BÂZIGA BÂZIGA BÂZIGA    

II. I. 2. 9. II. I. 2. 9. II. I. 2. 9. II. I. 2. 9. 1. Mağrurluk1. Mağrurluk1. Mağrurluk1. Mağrurluk    

Bâzıga Mısır’da Şeddad-ı Ad soyundan Melik Tabur’un kızıdır. Güzelliği ile 

meşhurdur. Güzelliği ve zenginliği dolayısıyla son derece mağrur bir kızdır: 

Niçe şehler anuñ esìriyidi 
Ol cemÀl ehlinüñ emìriyidi 
 
Bunca mÀl u cemÀl u istiànÀ 
Eyle virmişdi aña èizz ü àınÀ 
 
Ki felek secde itse ol melege 
Óüsni baş egmez idi bir felege (Óamdì, YZ., s. 109) 

Úul idi mihrine begler tamÀmet 
Birine õerrece itmezdi raàbet 
 
Oları almış idi èaşú derdi 
Bunuñ anlardan istiànÀsı vardı 
 
Çoà idi mülk ü esbÀb u ùavarı 
Sürerdi èizzet ile rÿzgÀrı  (KemÀl, YZ., s. 121) 

Meger günlerden bir gün oldı maàrÿr 
Gözi göñli güşÀde cÀnı mesrÿr 
 
Eline aldı bir miréÀt-ı ãÀfì 
Görüp kendüyi urdı òaylì lÀfı 
 
Didi almazsa yarın Tañrı cÀnum 
Göreyin Yÿsuf’ı gitsün gümÀnum 
 
Görinüp Yÿsuf’a göñlin alayın 
PerìşÀn ideyin óüsni alayın 
 
Güzel nice olur èÀlemde görsün 
áurÿrı şÀh-bÀzın uçursun 
 
Anuñ òaddinden artuúdur òurÿşı 
Çoà olur bezm-i óüsnüñ òod-fürÿşı 
 
Benüm óüsnümi görince ziyÀde 
DehÀnı gibi àayb olsun orada 
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CemÀlüm baóri itsün Yÿsuf’ı àarú 
Görenler eylesün mÀ-beynümüz farú 
 
Ümìd oldur ki èaşúumdan gele óÀl 
Ola serv-i revÀnı baña meyyÀl (YaóyÀ, YZ., s. 81) 

II. I. 2. 9. II. I. 2. 9. II. I. 2. 9. II. I. 2. 9. 2. Âşıklık2. Âşıklık2. Âşıklık2. Âşıklık    

Bir gün Yusuf’un güzelliğinden övgüyle söz edildiğini duyan Bâzıga’nın 

gönlüne aşk ateşi düşer: 

Eyler iken cemÀl ile lÀfı 
Yÿsuf’uñ yÀd olındı evãÀfı 
 
Çün olındı mükerrer ol şekker 
Duòtere itdi leõõet ile eåer 
 
Oldı efsÿn aña fesÀne-i dost 
Úıblesi oldı ÀstÀne-i dost 
 
Ol şeker úıããa şÿr virdi aña 
Gözden evvel úulaúdan irdi aña (Óamdì, YZ., s. 109) 

CemÀl-i Yÿsuf’uñ vaãfın işitmiş 
ÒayÀlini gice gündüz iş itmiş 
[…] 
Úıl ucın görmedin andan nişÀne 
Olur aàzına èÀşıú àÀyibÀne 
 
Aàup başına zülfi gibi dÿdı 
İçine düşdi anuñ èaşú odı 
 
HevÀ-yı serv-úaddi àÀlib oldı 
O serve irmege key rÀàıb oldı (KemÀl, YZ., s.122) 

İşitdi Yÿsuf’uñ vaãfını bir bir 
Úulaúdan èÀşıú oldı aña Àòir 
 
Dili Àyìnesinden gitdi jengÀr 
CemÀl-i Yÿsuf anda oldı iôhÀr 
 
Tecellì eyledi nÿr-ı maóabbet 
Vücÿd Àyìnesine virdi ãÿret 
 
Úazındı dilden naúş-ı aàyÀr 
HemÀn göñlinde úaldı rÿy-ı dildÀr 
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Naãìb oldı aña keşf ü kerÀmÀt 
Açıldı anda èayn-ı èÀlem-i õÀt 
 
CihÀnda her neye baúsa hemÀnÀ 
CemÀl-i Yÿsuf olurdı hüveydÀ (YaóyÀ, YZ., s. 81) 

Yusuf’un güzelliğinin övgüsünü duyup âşık olan Bâzıga kendisinin daha 

güzel olduğu iddiasıyla Yusuf’u mezada çıkarıldığı yerde görmeye gider. Oraya 

vardığında kendi güzelliğine kimsenin iltifat etmediğini görünce kızarak Yusuf’a 

doğru yaklaşır. Yusuf’u görünce onun güzelliği karşısında şaşkına döner ve 

iddiasından vazgeçip beğenisini itiraf eder: 

Çünki meydÀna geldi şevket ile 
Bunca mÀl u cemÀl ü zìnet ile 
 
Naôar olınmadı cemÀline hìç 
Baúmadı kimse bunca mÀlına hìç 
 
Şevúı itmişdi èÀlemi medhÿş 
Yÿsuf’a idi cümle dìde vü gÿş 
 
Ùoàsa anuñ gibi hezÀr úamer 
Biri itmezdi òalúuñ aña naôar 
 
Geldi ol mihr egerçi germinden 
Gördi mÀhı úızardı şerminden 
 
Gördi bir ruò Àb u gülden pÀk442 
Óüsni evãÀfı óayret-i idrÀk 
 
Daòi görmiş degül òayÀlin anuñ 
Gÿş itmiş degül miåÀlin anuñ 
 
èÁşıúÀne yitirdi evvel özin 
äoñra cÀnÀna dikdi cÀn gözin 
 
èÁşıú evvel belì fenÀya irer 
äoñra dìdÀr ile ãafÀya irer 
 
Geldi şevú ile Yÿsuf’uñ úatına 
Medó okıdı cemÀl-i ãÿretine  (Óamdì, YZ., s. 110) 

 

                                                
442 ruò: rÿó M. 
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Gelür çün kim görür Yÿsuf yüzini 
Yitürür óayretinden kendüzini 
[…] 
Birez dem úaldı sÿsenveş lÀl 
Giderek çünki buldı şemme-i úÀl 
 
İdüp bülbül gibi èarø-ı niyÀzı 
Diledi àoncasından ala rÀzı 
 
äorup esrÀr-ı óüsnin ide ôÀhir 
Ala ol rÀz-ı gencinden cevÀhir (KemÀl, YZ., s.122) 

Yüzini BÀzıàa açdı hemÀnÀ 
Bu anı o bunı itdi temÀşÀ 
 
CemÀli Yÿsuf’uñ mest itdi anı 
áurÿrı gitdi ùutuldı dehÀnı 
 
Öñinde itdi Yÿsuf başını pìç 
Aña meyl ü meóÀbÀ itmedi hìç 
 
äanurdı kendüyi Yÿsuf’dan aósen 
ÒaberdÀr olmadılar geldüginden 
 
Teveccüh itmedi yüzine kimse 
Úulaàın urmadı sözine kimse 
 
HemÀnÀ kendi miúdÀrını bildi 
áurÿrını giderdi tevbe úıldı  (YaóyÀ, YZ., s. 82) 

Bâzıga Yusuf’a bu güzelliği kendisine kimin verdiğini sorar. Yusuf yeri göğü 

yaratan Allah’ın verdiğini söyler. Allah’ın varlığından ve birliğinden uzun uzun 

bahsedince Bâzıga’nın gönlünü o andan itibaren Allah aşkı doldurur. Onun gönlünde 

aşk boyut değiştirmiştir. Mecazî aşktan hakikî aşka yönelir: 

Gÿş idicek bu sırrı ol dÀnÀ 
Úalbini rÿşen itdi èaşú-ı ÒudÀ 
 
Köprüsinden geçüp mecÀzuñ o dem 
Baãdı rÀh-ı óaúìúat üzre úadem (Óamdì, YZ., s. 111) 

Çü Yÿsuf úıldı bu esrÀrı iôhÀr 
Úız oldı óüsni sırrından òaberdÀr 
 
Gözi maènÀ yüzinden nÿr aldı 
Geçüp naúş-ı ãuverden dÿr úıldı 



 512 

[…] 
Eyitdi Yÿsuf’a ey mihr-i rÿşen 
İşitdüm ay yüzüñ vaãfın ıraúdan 
 
Úulaúdan èÀşıú oldum gül yüzüñe 
Gelüp çün kim úulaà urdum sözüñe 
 
Sözüñ dürrine urdum çün ãadef gÿş 
İçümden èaşú baóri eyledi cÿş 
 
Göñül pür-sÿz iken èaşúuñ neyinden 
Beni mest eyledi maènÀ meyinden 
[…] 
Yolum pür-nÿr idüp ey mÀh-ı rÿşen 
ÒalÀã itdüñ êalÀlet ôulmetinden 
 
Yaúìn bildüm ki maènÀ nÿrıdur nÿr 
Úalur ãÿret niúÀbın açmayan kÿr 
[…] 
Yüzüñ mihrinden olup meh gibi dÿr 
Göñülden eyledüm èaşúuñı mehcÿr 
 
Yaúìn bildüm ki keşf itdüñ bu rÀzı 
MecÀzìdür senüñle èaşú-bÀzì 
 
Bulup èaşú-ı mecÀzìden òalÀãı 
Óaúìúì èaşúa úıldum iòtiãÀãı  (KemÀl, YZ., s.123-124) 

Sözinden Yÿsuf’uñ çoú èibret aldı 
PeşìmÀn oldı istiàfÀra geldi 
 
Göñülden èaşú-ı Yÿsuf zÀyil oldı 
HemÀn aãl-ı uãÿle mÀyil oldı 
 
Óaúìúì oldı bu èaşú-ı mecÀzì 
ÒudÀ’dan àayrıdan gitdi niyÀzı 
 
Kesildi òÀùırından úayd-ı fÀnì 
VelÀyet ıssı oldı şems-i cÀnı 
 
Refìú oldı aña tevfìú u taãdìú 
Giderdi óÀyil-i taúlìdi taóúìú  (YaóyÀ, YZ., s. 82-83) 

Bundan sonra Bâzıga tüm mal varlığını yoksullara dağıtıp dünyaya ait 

kayıtlardan kurtulmuş hâlde yaşamaya başlar: 
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Ùoldı çün BÀzıàa diline yaúìn 
Cümle vÀrın taãadduú itdi hemìn 
 
Eyle itdürdi varlıàın tÀrÀc 
Oldı bir pÀre etmege muótÀc 
 
Nìl úatında yapdı bir miórÀb 
İtdi varlıú binÀsın anda òarÀb 
 
Oldı meclÀ-yı nÿr-ı õÀt-ı aóad 
Geydi Àyìne gibi eski nemed 
 
ŞÀh iken efser-i muraããaè ile 
Oldı úÀniè bir eski mıúnaè ile 
 
Cevherì òˇÀnı virdi nÀn-ı ceve 
Úodı eyvÀnı girdi neyden eve 
 
CÀn virürken bisÀù olmaàa gül 
Yaãduàı òÀre oldı bisteri kül 
 
Maèbedi oldı anuñ ol òÀne 
èAşú ile cÀn virince merdÀne 
 
Çünki varlıúdan ölmedin öldi 
Ölicek èömr-i cÀvidÀn buldı  (Óamdì, YZ., s. 111) 

Yir itdi bÿmveş vìrÀne küncin 
MaúÀm itdi èibÀdet-òÀne úüncin 
 
Bulur ol küncde bir genc-i bì-óad 
Ki ne vezne ãıàar u ne olur ad 
 
Alur ol gencden çün kim nişÀnı 
Ùaàıtdı kendü gencin rÀygÀnì 
 
CihÀn úaydından olur cÀnı ÀzÀd 
Olur gül gibi göñli àoncası şÀd 
 
Şu resme genc ü mÀlın úıldı tÀrÀc 
Ki òalú oldı àanì vü kendü muótÀc (KemÀl, YZ., s.124) 

İdüp vìrÀnede bir óucre bünyÀd 
äalÀó u zühd evini úıldı ÀbÀd 
 
Sebìl itdi ùarìú-i Óaú’da mÀlın 
HüveydÀ úıldı òurşìd-i kemÀlin 
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Zihì zen kim olup merdÀne kÀrı 
Úodı maòluúı sevdi KirdgÀr’ı 
 
BeúÀ gördi fenÀ Àyinesinde 
ÓayÀt-ı bÀúì ile oldı zinde 
 
MecÀzì köprüsinden geçdi gitdi 
Óaúìúì gülşeninde vaódet itdi (YaóyÀ, YZ., s. 83) 

Bâzıga hikâyesi Şerifî’nin Yusuf u Zeliha’sında da yer almaktadır.443 

II. I. 2. 10. II. I. 2. 10. II. I. 2. 10. II. I. 2. 10. YAKUB’UN ANNESİYAKUB’UN ANNESİYAKUB’UN ANNESİYAKUB’UN ANNESİ    

II. I. 2. 10. II. I. 2. 10. II. I. 2. 10. II. I. 2. 10. 1. Hilekârlık1. Hilekârlık1. Hilekârlık1. Hilekârlık    

İshak Lût’un kızıyla evlenmiş ve Yakub ve Îs olmak üzere ikiz oğlu olmuştur. 

İshak Îs’i Yakub’dan daha çok sever. Bir gün İshak’ın canı kebap ister. Bu isteğini 

Îs’e bildirir ve onun peygamber olması için Allah’a dua edeceğini söyler. Îs ava 

çıkınca annesi Yakub’un peygamber olmasını istediği için hemen hileye başvurur. 

Bir kuzu kebabı hazırlar ve bunu Yakub’un getirdiğini söyler. Bunun üzerine İshak 

Allah’a Yakub’un peygamber olması için dua etmeye başlar. İshak’ın duası kabul 

olur ve o diyara Yakub peygamber olur. Ertesi gün Îs babasının önüne bir kebap 

koyunca İshak karısının kendisini hile ile kandırdığını anlar: 

Çün revÀn oldı èÌã ãaydına 
Anası düşdi óìle úaydına 
 
TÀ ki Yaèúÿb içün ola bu duèÀ 
MÀ-cerÀyı óikÀyet itdi aña 
 
Úuzı biryÀnı eyleyüp fi’l-óÀl 
Úodı İsóÀú öñinde eyledi Àl 
 
Çünki İsóÀú ùuydı biryÀnı444 
äordı òÀtÿnına nedür anı 
 
Didi biryÀn durur ki öziledüñ 
Vardı oàluñ getürdi çün diledüñ 
 
Kesdi biryÀnı yidi bir yanın 
Açdı ol dem duèÀsı enbÀnın 

                                                
443 bk. Şerìfì, YZ., s. 17. 
444 ùuydı: yidi M. 



 515 

Didi yÀ Rabbi vaède eyler idüñ 
Ki bir oàluñ resÿl idem dir idüñ 
 
İşbu biryÀn getürene yÀ Rab 
Eylerem ol risÀletüñi ùaleb 
 
Óaú TeèÀlÀ duèÀsın itdi úabÿl 
Úıldı Yaèúÿb’ı ol diyÀra resÿl 
 
èÌã yarındası çü geldi revÀn 
Úodı İsóÀú öñinde bir biryÀn 
 
Çünki İsóÀú gördi bu óÀli 
Bildi kim èavret eylemiş Àli  (Óamdì, YZ., s. 15) 

İşitdi óaøret-i Yaèúÿb anası 
Didi Yaèúÿb’a gel ey pìr olası 
 
Yüri var sen getür biryÀnı fi’l-óÀl 
RisÀlet saña olsun dirseñ irsÀl 
 
Atası èÌã’e itmişdi maóabbet 
Maóabbetden araya düşdi nisbet 
 
Anası oàlı Yaèúÿb’ı severdi 
Aña bir eylük itmege iverdi 
 
Bu rÀzı eyledi Yaèúÿb’a ifşÀ 
Bu òıdmet üstine oldı hemÀnÀ 
 
Getürdi çünki Yaèúÿb aña biryÀn 
Yidi MevlÀ’sına gösterdi şükrÀn 
 
Elin úaldurdı şevú ile duèÀya 
MünÀcÀt itdi ãıdú ile ÒudÀ’ya 
 
Didi oàlumı peyàam-ber eyle 
KemÀl-i óikmetüñe maôhar eyle 
[…] 
DuèÀsın müstecÀb itdi o Óaøret 
BeşÀret oldı Yaèúÿb’a nübüvvet 
 
Nübüvvet nevbetine geldi Yaèúÿb 
Atasınuñ duèÀsın aldı Yaèúÿb 
 
èAcÀyib óìle-i şerèiyye úıldı 
Bu Àli óaøret-i İsóÀú bildi 
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ZamÀndan ãoñra oàlı èÌã geldi 
Görüp Yaèúÿb’uñ Àlin óayret aldı (YaóyÀ, YZ., s. 14-15) 

Bu hikâye Nahîfî’nin Yusuf u Züleyha’sında da anlatılmıştır.445 

II. I. 2. 11. II. I. 2. 11. II. I. 2. 11. II. I. 2. 11. YUSUYUSUYUSUYUSUF’U SATIN ALMAYA TALİP OLAN KOCAKARIF’U SATIN ALMAYA TALİP OLAN KOCAKARIF’U SATIN ALMAYA TALİP OLAN KOCAKARIF’U SATIN ALMAYA TALİP OLAN KOCAKARI    

II. I. 2. 11. II. I. 2. 11. II. I. 2. 11. II. I. 2. 11. 1. Âşıklık1. Âşıklık1. Âşıklık1. Âşıklık    

Yusuf Mısır’da satılmak üzere mezada çıkarıldığında onu satın almaya çok 

kişi talip olmuştur. Bunlar arasında çok yaşlı ve yoksul bir kadın da vardır. Birkaç 

çile iplikle Yusuf’u satın almaya gelmiştir. Orada bulunanlar iplik karşılığında 

Yusuf’u satın almaya gelen kadının bu isteğini garip karşılarlar ve onu bunamakla 

suçlarlar. O ise tek amacının âşıklar defterine adını yazdırmak olduğunu söyler. 

Çünkü o da Yusuf’un güzelliğine âşık olanlardandır: 

Bir úarıcuú geldi’lerü gördiler 
Ne dilersin diyü aña ãordılar 
 
Eytdiler neñ var getürgil görelüm 
Bir kelepcük ipligüm var ey ulum 
 
Úahúahayla òalú-ı èÀlem güldiler 
Bir kelepcük iplige Yÿsuf diler 
 
Genc-i èÀlem aña yitmedi baóÀ 
Bu ne sözdür kim didüñ ey òod-bahÀ 
 
Didi bilürem bahÀ yoúdur aña 
Dileyen Yÿsuf’ı çoú göre baña 
 
Ben daòı anlardan olam ne ola 
BahÀsıyla Yÿsuf’ı òod kim ala (ëarìr, KY., s. 176) 

Bir fütÀde úarıcuàuñ o zamÀn 
Bir keleb ipligi bulındı hemÀn 
 
Getürüp didi anı ol èÀşıú 
Gerçi varum degül aña lÀyıú 
 
RÀøìyem ille òarc idüp varı 
Ben de olam anuñ òarìdÀrı 
 

                                                
445 Naóìfì, YZ., s. 826-827. 
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Silk-i ùÀlibden olmaàa miskìn 
Varı ol iplik idi virdi hemìn  (Óamdì, YZ. s. 106) 

Didi rÀvì olan bu èaãr içinde 
Varıdı bir èacÿze Mıãr içinde 
 
Faúìr idi úatı ol zÀl-i bì-kes 
Varıdı bir kelÀve ipligi bes 
 
Alup ipligini bÀzÀra gelmiş 
Bu mÀha müşterì olmış u úalmış 
 
Didi kim baña degmez ol perì-rÿ 
Velìkin ben faúìre bes durur bu 
 
Kim olam gün yüzinüñ müşterìsi 
äayalar beni anlaruñ birisi  (KemÀl, YZ., s. 119) 

Eli ditrer şuèÀè-ı şems mÀnend 
ViãÀl-i yÀra ammÀ Àrzÿmend 
 
Elinde bir iki baà ipligi var 
Diler kim Yÿsuf’a ola òarìdÀr 
 
Elinde ipligin idüp bahÀne 
Dir idi müşterìyem ol cüvÀne 
 
Begendüm òaylì ol cÀn-ı cihÀnı 
Baña danışmayınca ãatmañ anı 
 
Sözini diñlediler acıdılar 
Yazuú saña bunamışsın didiler 
 
Be-hey àÀfil senüñ ne úudretüñ var 
Olursın Yÿsuf’a yaènì òarìdÀr 
 
Eyitdi kim budur ancaú murÀdum 
Yazılsun defter-i èuşşÀúa adum 
 
Meh-i rÿze gibi úadre irişdüm 
Bu cumhÿr-ı eóibbÀya úarışdum 
 
Olayın dÀòil-i taèrìf-i èuşşÀú 
İdeyin kendümi meşhÿr-ı ÀfÀú 
 
áaraø maúdÿrumı ãarf eylemekdür 
Meåeldür bu ki yÀ pekdür ya tekdür 
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Anuñ’çün úÀmetüm döndi kemÀna 
Ki tìr-i èaşúına oldum nişÀne 
 
èAcebdür èÀşıú-ı maózÿn u àamnÀk 
Olur daèvÀ-yı èaşú itmekde bì-bÀk 
 
Ecel gibi belÀ-yı èaşú-ı cÀnÀn 
Faúìre vü àanìye oldı yeksÀn 
 
Øarÿrìdür ôarÿrì derd-i dildÀr 
ÓicÀb olmaz muóibbe perde-i èÀr (YaóyÀ, YZ., s. 81) 

Yaşlı genç, zengin fakir herkes Yusuf’un eşsiz güzelliğine âşık olup varını 

yoğunu ortaya koyarak onu satın almak istemişlerdir. Bu yaşlı kadın fakir olduğu için 

elindeki birkaç çile iplikle talip olmuştur. Ancak Yusuf’a hiçbir şeyle paha 

biçilemeyeceğinin farkındadır. Amacı yalnızca ona âşık olanlar arasında adının 

geçmesidir. “Bu kocakarı, gayesine vasıl olamasa dahi övgüye lâyık asil bir gayretin 

timsalidir.”446 

Ali, Nahîfî, Gubârî ve Ahmedî’nin eserlerinde de bu kadından aynı şekilde söz 

edilmiştir.447 

                                                
446 Schimmel, Annemarie, Ruhum Bir Kadındır (İslâm’da Müennes), Çeviren: Ömer Enis Akbulut, 2. 
bs., İz Yayıncılık, İstanbul, 2004, s. 64. 
447 bk. èAlì, KY., s. 275; Naóìfì, YZ., s. 869; ĠubÀrì, YZ., s. 109; Aómedì, YZ. I, s. 49-51.  
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II. II. II. II. II. II. II. II.  HUSREV Ü ŞİRİN  HUSREV Ü ŞİRİN  HUSREV Ü ŞİRİN  HUSREV Ü ŞİRİN (FERHAD U ŞİRİN) (FERHAD U ŞİRİN) (FERHAD U ŞİRİN) (FERHAD U ŞİRİN) MESNEVİLERİNDEKİ MESNEVİLERİNDEKİ MESNEVİLERİNDEKİ MESNEVİLERİNDEKİ 

KADINLARIN PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİKADINLARIN PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİKADINLARIN PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİKADINLARIN PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ    

II. II. 1. II. II. 1. II. II. 1. II. II. 1. ŞİRİN’İN PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİŞİRİN’İN PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİŞİRİN’İN PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİŞİRİN’İN PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ    

II. II. 1. 1. II. II. 1. 1. II. II. 1. 1. II. II. 1. 1. GENEL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİGENEL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİGENEL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİGENEL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ    

II. II. 1. 1. II. II. 1. 1. II. II. 1. 1. II. II. 1. 1. 1. İyi Ahlaklılık1. İyi Ahlaklılık1. İyi Ahlaklılık1. İyi Ahlaklılık    

Âzerî Şirin’in hâl ve hareketleri hoş, güzel ve nazik, ahlak bakımından eşsiz, 

her tavrı beğeniyle karşılanan bir kız olduğunu belirtir: 

EvøÀèı laùìf ü òulúı àarrÀ 
AòlÀúına yoú naôìr ü hem-tÀ 
 
EùvÀrı güzel revişde aèlÀ 
Her şìvesi dil-pesend ü zìbÀ  (Áõerì, HŞ., yk. 12b) 

Lamiî ise Şirin’in ahlak güzelliği bakımından nurdan yaratılmış cennet kızı ya 

da meleğe benzediğini ifade eder: 

Òamìri nÿrdan olmış sirişte 
Meger óÿrìdür ol cÀn yÀ firişte (LÀmièì, FŞ., s. 282) 

II. II. 1. 1. II. II. 1. 1. II. II. 1. 1. II. II. 1. 1. 2. Tatlı Dillilik2. Tatlı Dillilik2. Tatlı Dillilik2. Tatlı Dillilik    

Şirin’in sözleri şeker gibi, hatta şekerden daha tatlıdır: 

Şekerden sözi daòı ùatluraúdur 
Úamudan yüzi daòı úutluraúdur (Faòrì, HŞ., s. 276) 

Sözinde biñ şeker ùavrında yüz nÀz448 
HezÀrÀn èizz ü nÀz ile itdi ÀvÀz (Şeyòì, HŞ., s. 50) 

Şeyhî Şirin’in konuşmaya başladığında tatlı diliyle âdeta şeker saçtığını, bu 

nedenle adına Şirin dendiğini, onun ölümsüzlük suyuna benzeyen sözlerinin ölümlü 

hastaya can verdiğini söyler: 

Şeh-i şìrìn-zebÀn u şehd-güftÀr 
Şeker-nÿş u şeker-pÀş u şeker-bÀr 
 
Şeker tenginden açdı úufl-ı yÀúÿt 
Ki yÀúÿt u şeker andan bulur úÿt 

                                                
448  ùavrında: tuzında M. 
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Olup Şìrìn-i ter sözi şeker-sÀz 
Ne şekker virdi cÀndan tatlu ÀvÀz 
 
Çü èaúd itdi şekerden şìr ü òurmÀ 
Ezildi şekker ü óall oldı óalvÀ 
 
İşitdüm andan oldı adı Şìrìn 
Ki söz didi şekerden tadı şìrìn 
 
Şeker şìrìn tudaàılaydı hem-şìr 
Ruùab ol şìre olmış çÀşnì-gìr 
 
Ölümlü òasteye úılsa òiùÀbı 
Degirdi Àb-ı óayvÀna cevÀbı 
 
èAceb bu ol óayÀtı eylese nÿş 
Olurdı Òıør u Õü’l-úarneyn bì-hÿş 
 
Ne meclisde k’ola laèli dür-efşÀn 
Ne Àdem cÀn virürdi Àb-ı óayvÀn (Şeyòì, HŞ., s. 161-162) 

Şirin tatlı diliyle padişahları kul eder, ölüleri diriltir. Her sözü şeker gibi tatlı 

olduğu için adına Şirin demişlerdir. Konuştuğu her yerde onun tatlı sözlerini 

duyanlar kendinden geçer: 

Söziyile úılurdı òÀnı bende 
Olurdı mürdeler lafôıyla zinde  
 
Şeker-güftÀr idi her úavli şìrìn 
Dimişlerdi anuñ’çün aña Şìrìn 
 
Şeker tengin ne yirde kim açardı 
İşiden kişi kendüden geçerdi  (RıêvÀn, HŞ. s. 353) 

Lamiî Şirin’in dudaklarını şekere, sözlerini bala benzeterek bu özellikleri 

bakımından ismiyle müsemma olduğunu belirtir: 

äaçı sünbül yañaàı verd-i nesrìn 
Lebi şekker sözi şehd adı Şìrìn (LÀmièì, FŞ., s. 323) 

Şirin o kadar tatlı sözlüdür ki Ferhad Şirin’in perde arkasından sesini duyunca 

ona âşık olmuş ve kendinden geçmiştir: 

İşidür nÀ-gehÀn bì-çÀre FerhÀd 
Bir ÀvÀze ki salar cÀna feryÀd 
[…] 
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İşidince úılur bir derd ile Àh 
Ki ditrer naèresinden ùÀú u dergÀh 
 
Yıúıldı kürsìden ùopraàa bì-cÀn 
Uçuú tutmış bigi endÀmı lerzÀn (Şeyòì, HŞ., s. 162) 

İşidince sözini gÿş-ı FerhÀd 
HemÀn ol dem düşürdi cÀna feryÀd 
 
RevÀn oldı başından ãu gibi hÿş 
Özini ol zamÀn úıldı ferÀmÿş 
 
äataşdı Àteşe yandı yaúıldı 
FiàÀn eyleyü kürsìden yıúıldı 
 
äanasın kÿh idi olmışdı perrÀn 
Yaturdı bìdveş endÀmı lerzÀn (RıêvÀn, HŞ. s. 354) 

Ferhad Şirin’in sözlerini duyunca kendinden geçmiştir. Ancak Ferhad’ı bu 

hâlde gören Şirin’in tatlı sözleri onu yeniden kendine getirir: 

Görür Şìrìn ki bu ÀrÀmı gitmiş 
Göñül bir úuşça tutar dÀmı gitmiş 
 
Telaùùuf birle saçdı gine dÀne 
Getürdi dÀma úıldı murà-ı òÀne (Şeyòì, HŞ., s. 162) 

Çü gördi nÀzenìn ol bì-nişÀnın 
Yaúın oldı ki teslìm ide cÀnın 
 
Çün olmışdı kelÀmından figende 
Gene úıldı söziyle anı zinde  (RıêvÀn, HŞ. s. 354) 

II. II. 1. 1. II. II. 1. 1. II. II. 1. 1. II. II. 1. 1. 3. Nazeninlik3. Nazeninlik3. Nazeninlik3. Nazeninlik    

Şirin her tavrıyla nazlı bir kız olduğu için konuşmasında da nazlı bir eda 

vardır: 

Sözinde biñ şeker ùavrında yüz nÀz449 
HezÀrÀn èizz ü nÀz ile itdi ÀvÀz (Şeyòì, HŞ., s. 50) 

Şirin Husrev’i görmek üzere Medayin’e kaçtığında Mehin Banu yas tutar. 

Şirin’in ne kadar nazik bir mizaca sahip olduğunu Banu’nun aşağıdaki sözleri çok iyi 

                                                
449  ùavrında: tuzında M. 
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ifade eder. Banu onun ipek kumaşların bile inciteceği kadar nazik teninin o kadar yol 

zahmetine nasıl katlanacağı konusundaki endişesini şöyle dile getirir: 

Tenüñi incidürdi şerb ü dìbÀ 
Döye mi bunca rence ol cism-i zìbÀ  (Şeyòì, HŞ., s. 59) 

Banu endişelerinde haklı çıkar. Şirin Medayin’e giderken günlerce yolculuk 

etmiş ve yol zahmeti onu çok etkilemiştir. Çünkü Şirin daha önce hiç zahmet 

çekmemiştir. Büyük bir özenle büyütülmüş, nazik mizaçlı bir kızdır. İlk kez aşk 

derdiyle yollara düşmüş ve böyle bir zahmetle tanışmıştır: 

Úatı yol zaómeti virdi tekessür 
Yañaàı gülleri buldı teàayyür 
 
MizÀc-ı nÀzükine toz u ùopraú 
Eåer úıldı ne döysün yile yapraú 
 
äovuú cevri gice vü gündüz ıssı 
Degül şiddet geçürmiş èizzet ıssı 
 
NemÀ bulmış neşÀù u nÀz içinde 
Ulalmış devlet ü ièzÀz içinde 
 
Sürüp her laóôa ùaàlarca ãafÀyı 
CihÀndan çekmemiş úılca cefÀyı 
 
B’oàur k’uàradı derd ü ibtilÀya 
Bu resme miónet ü renc ü belÀya 
 
ÚıyÀs it kim nitesi ola óÀli 
Ne deñlü úala ãabrı vü mecÀli (Şeyòì, HŞ., s. 60) 

Çü geçdi bìşe vü ãaórÀ vü kühsÀr450 
Çeküp dÀà-ı belÀ ol lÀle-ruòsÀr 
 
Gül-i ruòsÀrına irdi teàayyür 
Dür-i pÀkìzeveş buldı tekessür 
 
Seferden çekdi àam nÀzük mizÀcı 
Ki itmez Àteş ü Àb imtizÀcı 
 
Seferdür Àteş-i dÿzaò nişÀnı 
Óaøardur bÀg-ı cennet gülsitÀnı 
 

                                                
450 bìşe: peşe M. 
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Şu kim muètÀd ola nÀz u naèìme 
Döyer mi miónet-i nÀr-ı caóìme 
 
Yedi seyyÀre bigi ol dil-ÀrÀm 
Yedi gün yüridi úılmadı ÀrÀm 
 
Yedinci gün diger-gÿn oldı óÀli 
Dükendi ãabrı úalmadı mecÀli (Celìlì, HŞ, s. 154-155) 

II. II. 1. 1. II. II. 1. 1. II. II. 1. 1. II. II. 1. 1. 4. İffetlilik4. İffetlilik4. İffetlilik4. İffetlilik    ////    NamuslulukNamuslulukNamuslulukNamusluluk    

Şirin’in kasrına su kanalı getirmek üzere dağda çalışan kişiler Ferhad’a Şirin’i 

anlatırlarken onun iffetli bir kadın olduğundan şöyle söz ederler: 

Óarìm-i iffet içre şÀh ol irmiş 
Sipihr-i èiãmet üzre mÀh ol irmiş (NevÀéì, FŞ., s. 284) 

Óarìm-i iffet içre şÀh-ı devrÀn 
Sipihr-i èiãmet üzre mÀh-ı devrÀn (LÀmièì, FŞ., s. 282) 

Husrev öldükten sonra tacını ve tahtını bırakacağı bir çocuk sahibi olmak için 

kendine layık bir kızla evlenmek istemektedir. Ülkenin ileri gelenleri onun istediği 

gibi bir kız olarak Şirin’i tavsiye ederler. Bu kişiler Şirin’in iffet ve namusundan söz 

ederlerken şunları söylerler: 

Ruòında èaybı yoú òÀlinden artuú 
Lebinde söz mi var úÀlinden artuú 
 
Kemerdür var ise úocmış belini 
Yeñinden àayrı yoú öpmiş elini 
 
Lebinüñ hem-demi var ise müldür 
Ruòın görmiş durur gün yÀ degüldür 
 
Ne gülzÀrına baãmış pÀy-ı òÀyin 
Ne òod dürcine irmiş dest-i òÀzin 
 
Niçe úızlar BenÀtu’n-naèş-Àyìn 
O meh yanına cemè olmış çü Pervìn 
[…] 
Uçup òoş ol hümÀ-yı èizz ü iúbÀl 
Bu ùÿùìveşler ile fÀriàu’l-bÀl 
 
Gehì seyrÀn-ı kÿh u deşt eyler 
NesìmÀsÀ gehì gül-geşt eyler 
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Girü ùÀvÿs-ı şeb gösterse cevlÀn 
Düminden úılsa çaròı reşk-i bustÀn 
 
O aòterlerle idüp èazm-i òÀne 
Úılur tÀ ãubóa dek èìş-i şebÀne 
 
RicÀl aúsÀmına göstermeyüp yüz 
Budur ol mÀhuñ işi gice gündüz (LÀmièì, FŞ., s. 323) 

Şirin Husrev’i görmek üzere Medayin’e giderken yolda bir pınar görür. Orada 

yıkanırken Husrev’le karşılaştığında onun Husrev olabileceğini düşünerek tanışmak 

istediği bir anda, bundan emin olamadığı ve yolda tanışmanın hoş olmayacağı 

düşüncesiyle vazgeçer. Burada Şirin’in ahlak kurallarına bağlılığını görmek 

mümkündür: 

V’eger ol şÀh ise ser-keş degüldür 
Bu yol üzre bilişmek òoş degüldür 
 
Eger èizzet gerekse perde yigdür 
Her işde úıymete perverde yigdür (Şeyòì, HŞ., s. 66) 

Şirin ve Husrev avda karşılaşıp tanıştıktan sonra sık sık görüşmeye 

başlamışlardır. Mehin Banu onların aşkına saygı duymakla birlikte sık 

görüşmelerinden endişe duyar. Kadın erkek ilişkilerinde erkeklere güven olmadığını 

düşündüğü için kadının iffetini koruması gerektiği yolunda Şirin’e öğütler verir. Şirin 

Banu’nun bu öğütlerini duymaktan mutlu olur ve aşk canını yaksa da asla 

doğruluktan uzaklaşmayacağına dair yemin eder. Onun bu tavrı iffetine düşkün biri 

olduğunu göstermektedir: 

Çü Şìrìn dutdı ol ögütlere gÿş 
Sözin şerbet miåÀli úıldı òoş nÿş 
 
Göñlinde anuñ daòı hemÀn idi 
Bu söze özi hem-dÀstÀn idi 
 
Yidigen ılduza içdi bu gez and 
Daòı aña ki oldur bir ÒudÀvend 
 
Ki úan yaş dökse gözümde òayÀli 
Ulaşmayam meger olam óelÀli (Faòrì, HŞ., s. 323) 

Şeker-leb úıldı çün bu sözleri gÿş 
äafÀ virdi nitekim şerbet-i nÿş 
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Görür kim her biri bir úıymet-i dür 
Úulaúlarına úıldı dür bigi pür 
 
Sever kendü bigi ol pend-i bikri 
Ki özinüñ daòı olaydı fikri 
 
ÓayÀdan gül bigi baãmış idi der 
äuya àarú idi ãan nìlÿfer-i ter 
 
Pes andan içdi sevgend-i èaôìmi 
Göñülden yÀd idüp Óayy u Úadìmi 
 
Günüñ kÀfÿrı dünüñ èanberine 
Ayuñ bedri vü çaròuñ çenberine 
 
Mehìn BÀnÿ’nuñ adı èiãmetine 
Anuñ óaúúında olan şefúatine 
 
Eger cÀnum yaúarsa èaşú dÀàı 
İşimüñ dönmeyiser ãola ãaàı 
 
İçerse úanum ile ùolu cÀm ol 
MurÀd almayısar benden óarÀm ol 
 
Oda yansam yile varmaya yapraú 
Dökersem yüz ãuyın başuma ùopraú 
 
Çü BÀnÿ gördi ol èahdi vü andı 
Gözin öpdi vü sözine inandı 
 
Ki zìrÀ bilür idi èiffetini 
Ki erlerden daòı yià àayretini (Şeyòì, HŞ., s. 100-101) 

Bu güftÀrı çü Şìrìn eyledi gÿş 
äafÀsından yüregi eyledi cÿş 
 
Naãìóat dürleriyle oluban pür 
Úulaàına ùaúındı ãanasın dür 
[…] 
Bu èahd üstine Şìrìn içdi sevgend 
Be-nÀm-ı pÀk-i Úayyÿm-ı ÒudÀvend 
 
Eger èaşúı mükedder úılsa óÀlüm 
Úabÿl itmeyem olmazsa óelÀlüm 
 
İşidüp andını BÀnÿ inandı 
Dil ü cÀn ile èahdine ùaandı  (RıêvÀn, HŞ., s. 350-351) 
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Husrev Şirin’e visal arzusuyla yalvarıp küstahça sözler ettiğinde, Şirin onun 

bu isteğini reddederken söylediği aşağıdaki sözlerle namus anlayışını ortaya koyar: 

Budur èavretlıà ile bende óayret 
Sen ersin n’oldı èibret úanı àayret 
 
CihÀn ger yÀr u èìş ü cÀm içündür 
Yarusı daòı neng ü nÀm içündür 
 
Çi ger òoşdur kişi sürmek murÀdı 
Daòı òoşdur çıúarmaú yaòşı adı 
 
Ki zìrÀ milk ü nièmet içündür 
CihÀn àavàÀları bir ad içündür 
 
Ùutalum bir nefes nefs ola òod-kÀm 
Degir mi yıllar ile olmaàa bed-nÀm 
 
Göñül èaşú ile gerçi germ òoşdur 
Be-her-óÀl Àdemìye şerm òoşdur 
 
Dime èavret basaram erlik oldur 
Er iseñ nefsi bas serverlik oldur 
 
Sen ol bì-himmet ere olma hem-dem 
Ki àayret vaúti èavretden ola kem  (Şeyòì, HŞ., s. 127) 

Didi şÀha igende olma òod-kÀm 
Beni uyup hevÀya úılma bed-nÀm 
 
Dil-i maèşÿúa gerçi nerm òoşdur 
Velì èÀşıú olanda şerm òoşdur 
 
Beni ol murà ãanma k’idesin ãayd 
Beni ol ãayd ãanma kim olam úayd 
[…] 
ÇenÀrÀsÀ elüñ çek dÀmenümden 
Var ÀzÀd ol hevÀ-yı sÿsenümden  (Celìlì, HŞ., s. 185-186) 

Şirin namusuna çok düşkün biri olduğu için adının kötüye çıkmasından son 

derece çekinir. Aşk psikolojisi içindeyken bile duygularına yenik düşüp ahlaka aykırı 

davranmamıştır. Husrev’in tüm yalvarışlarına nikâh olmaksızın karşılık vermemiştir. 

Sonunda Husrev Şirin’in kasrına gidip yalvarışlarını ve özürlerini dile getirmek için 

haber gönderdiğinde, Şirin onun gelişine çok sevinmekle birlikte bu zamansız 

ziyaretin dedikodulara neden olacağı düşüncesiyle ne yapacağını şaşırır. Hisarın 
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kapılarını kapattırır. Ev sahipliğini kusursuz yerine getirmekle birlikte onu hisarın 

dışında karşılar. Husrev’e son derece özlem duyarken bile namus kaygılarından 

uzaklaşamaz. 

Òaber Şìrìn’e irişdi hemÀn-dem 
Ki óÀøır ol uş irdi şÀh-ı èÀlem 
 
Sevincinden çi ger cÿş itdi cÀnı 
Velìkin úoròusından úaçdı úanı 
 
Ki üşenürdi neng ü nÀmdan ol 
Bu èazm-i seyr-i bì-hengÀmdan ol 
 
Pes eyle itdi tedbìrin bu kÀruñ 
Ki baàlatdı úapusını óiãÀruñ  (Şeyòì, HŞ., s. 210) 

Sonunda Husrev’in geldiğini gören Şirin, heyecandan ve coşkudan kendini 

kaybeder. Bir süre sonra kendine geldiğinde yine aynı kaygıyla düşünmeye başlar:  

Ùalup endìşe baórine ciger-òÿn 
Úatı göñline dirdi aròun aròun 
 
Ki nidem ger virürsem úaãruma rÀh 
Óarìã ü mest ü bì-òoddur şehen-şÀh 
 
Eger her buyruàına rÀm olam ben 
Gerek kim Veysveş bed-nÀm olam ben 
 
V’eger menè eyler isem yoú mecÀlüm 
FirÀúı ãabrına úalmadı óÀlüm 
 
Gücüm yitdükce óÀli dürişeyüm 
Gelince ùurışayum ãorışayum 
 
Çü óìlem úalmaya maàrÿr olam ben 
ÒalÀyıú töhmetinden dÿr olam ben  (Şeyòì, HŞ., s. 211) 

Tefekkür baórine ùalup nigÀrìn 
Dir idi kendüye úalbinden Şìrìn 
 
Eger bir meste varursam n’idem ben 
Eger varmaz isem ölüp giderem ben 
 
Varursam èÀleme bed-nÀm olurmen 
CihÀn içre ebed rüsvÀ úalurmen 
 
Gene varmamaàa ãabrum daòı yoú 
Varursam illerüñ teşnìèi de çoú 
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Öküş tedbìr ile fikr itdi ekåer 
Velì bu fikrini úıldı müyesser 
 
Ki úapusı óiãÀruñ ùura beste 
Úona ùaşrada Pervìz-i òuceste 
 
ÓiãÀr içre otura gene dildÀr 
Iraúdan göstere Pervìz’e dìdÀr 
 
Çıúup ùaşraya görmeye yüzini 
İçerden söyleye cümle sözini  (RıêvÀn, HŞ., s. 436) 

Şirin aynı zamanda sarhoş bir erkekle bir arada olmanın doğru olmadığını 

Husrev’le konuşması sırasında şöyle dile getirir: 

Úapu baàlamaú işi hem revÀdur 
Ki ser-mest Àdeme varmaú òaùÀdur 
 
Çü ben òalvet-nişìn olam ùapuñ mest 
Ne barmaú óarfümüze uralar dest (Şeyòì, HŞ., s. 214) 

Úapu yapıldısa aãlı daòı vardur 
Ki hüşyÀr eylemez mest ile bÀzÀr 
 
Beni sevseñ baña ayuú gelürdüñ 
Bu mey òˇÀbından uyanuú gelürdüñ  (RıêvÀn, HŞ., s. 441) 

Ferhad u Şirin mesnevilerinde de Şirin Ferhad’a âşık olduğunu kimseyle 

paylaşamamanın sıkıntısı içindedir. Çünkü namus kaygısı onun bu gizli derdini 

paylaşmasına engeldir. 

Ni bir hem-dem aña bolmaúúa meénÿs 
Ni úoyup óÀli iôhÀrıàa nÀmÿs (NevÀéì, FŞ., s. 305) 

Ne kimseyle olabilürdi meénÿs 
Ne úordı óÀlini iôhÀra nÀmÿs  (LÀmièì, FŞ., s. 297) 

Mehin Banu yaptığı işin karşılığında Ferhad’ı sarayına davet edip ziyafet 

verdiğinde, Şirin mecliste herkesin gözü önünde oturmaz, olan biteni perde 

arkasından izler: 

Perì òod perdeniñ keynide óÀøır 
Bolup mecmÿè-ı aóvÀliàÀ nÀôır 
[…] 
Perì yañlıà naôarlardın nihÀnì 
Körüp ol ilni vü il körmey anı (NevÀéì, FŞ., s. 328) 
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Şeh-i òÿbÀn bu óÀle nÀôır idi 
Perìveş perde içre óÀøır idi 
[…] 
İderdi èÀşıúın seyrÀn nihÀnì 
Velì görmezdi ol mehcÿr anı  (LÀmièì, FŞ., s. 314) 

II. II. 1. 1. II. II. 1. 1. II. II. 1. 1. II. II. 1. 1. 5. Hayırseverlik5. Hayırseverlik5. Hayırseverlik5. Hayırseverlik    

Şirin Husrev ile evleneceği güne kavuşmak için adaklar adamıştır. Bu nedenle 

evlendikten sonra bu adaklarını yerine getirir. Mal varlığının büyük bir kısmını 

yoksul ve muhtaçlara dağıtır: 

Çü var idi yolında cidd ü cehdi 
Öküş úılmışdı Şìrìn neõr ü èahdi 
 
Üleşdürdi şu deñlü mÀl u genci 
Ki ùoyurdı gözini her dilenci  (Şeyòì, HŞ., s. 250) 

NigÀrìnüñ ùulÿè itdi çü bedri 
Bu vaúte irmege çoà idi neõri 
 
Üleşdürdi dür ü yÀúÿt u gevher 
Sebìl itdi cihÀna sìm ile zer 
 
Ùoyurdı müflis ü muótÀc u acı 
CihÀnı kendüye úıldı duèÀcı  (RıêvÀn, HŞ. s. 505) 

Şirin Husrev ile evlendikten sonra, Husrev’in daha önceki evliliğinden olan 

oğlu Şiruye, babasının tahtına ve Şirin’e göz koyduğu için bir gece Husrev’i öldürür. 

Husrev öldükten sonra Şirin’e evlenme teklifi eder. Şirin Şiruye’ye karşı intikamını 

gizleyerek Husrev’in tüm mal varlığını yoksullara dağıtır. Daha sonra kendini 

öldürür. 

Uş andın soñ úamuà esbÀbı yÀrin 
Ayaú çanaú kidim tonlarnı Şìrìn 
 
İl içre barça muótÀclarnı tirdi 
Melik cÀnı üçün barçanı birdi (Úuùb, HŞ., s. 447) 

Pes andan Òusrev’üñ mÀlını cümle 
Yiñi vü eski ùavarını cümle 
 
NidÀ yalıncaàa muótÀca úıldı 
áarìbe öksüze vü aca úıldı 
 
ŞehinşÀh cÀnıyçün itdi fidÀ hep 
Şu deñlü virdi alanlar didi ùap (Faòrì, HŞ., s. 479) 
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Şu ùonlar kim anı geymişdi Òusrev 
Úoyup gitmişdi ger köhne vü ger nev 
 
Ne var ise daòı esbÀbı şÀhuñ 
Üleşdürdi eli irdükce mÀhuñ 
 
Yoà idi çünki úalbinde taèalluú 
Úamusın úıldı şÀh içün taãadduú (RıêvÀn, HŞ. s 525-526) 

II. II. 1. 1. II. II. 1. 1. II. II. 1. 1. II. II. 1. 1. 6. Vefakârlık6. Vefakârlık6. Vefakârlık6. Vefakârlık    

Şirin Ferhad’ın kendisine âşık olduğunu ve Husrev’le bahse girerek dağı 

kazmaya çalıştığını öğrenince Ferhad’ı ziyarete gider. Ferhad Şirin’in gelişine çok 

sevinir. Şirin Ferhad’la hiçbir şey konuşmaz ancak ona bir kadeh içki451 sunar ve 

oradan ayrılır. Şirin Ferhad’ın duygularını anlamakla birlikte ona karşılık vermemiş, 

insan olarak değer verdiği âşığının gönlünü hoş etmek, dostluğundaki vefasını 

göstermek için böyle bir davranış sergilemiştir: 

Ketürmiş irdi pÀre süt birge 
Al iç yadımàa tidi tökme yirge 
 
Alıp Şìrìn ilnidin ol sütni FerhÀd 
Şeker tig içti Şìrìn aydı òoş bÀd (Úuùb, HŞ., s. 337) 

Şeker-leb getürürdi bir úadeó süt 
Eline virdi kim şÀdìlıàa dut  Faòrì, HŞ., s. 421 

Şeh-i şìrìn-zebÀn u şekker-i nÀb 
Götürmişdi bile bir şìşe cüllÀb 
 
Sunı virdi ki ey şeydÀ-yı pür-cÿş 
Yüri şÀd ol benüm yÀduma úıl nÿş 
 
Bu nÿş ile çü cÀn vaúti ola òoş 
İşitdür bize birúaç şìèr-i dil-keş Şeyòì, HŞ., s. 179 

Gelüp Şìrin’le bir lÀle-peyker 
Ùutardı elde bir gül-reng sÀàar 
 
Alup Şìrìn anı FerhÀd’a ãundı 
Feraó cÀmını ol nÀ-şÀda ãundı (Celìlì, HŞ, s. 225) 

                                                
451 Şirin’in Ferhad’a sunduğu içki Kutb ve Fahrî’de süt, Şeyhî’de gül suyu, Rıdvan ve Celilî’de 
şaraptır. 
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Ahmed-i Rıdvan’da da Şirin Ferhad’ı ziyaret etmek için Bisütun’a gider. 

Ferhad onun gelişine çok sevinir. Şirin burada Ferhad’ın gönlünü hoş edecek birçok 

davranış sergiler. Önce yüzünün örtüsünü kaldırıp sohbet eder. Daha sonra yanında 

getirdiği saf şaraptan sunar: 

Tesellì virmege FerhÀd’a Şìrìn 
Giderdi burúaèın yüzden nigÀrìn 
 
Çü refè itdi cemÀlinden niúÀbı 
Ara yirden götürdiler óicÀbı 
 
Söze girdi hevÀdÀrıyla òalvet 
Dil-i üftÀdesine virdi selvet 
 
ZamÀn-ı mÀøìden idüp óikÀyet 
Diyişdiler niçe şükr ü şikÀyet 
 
Çü èazm-i Bì-sütÿn itmişdi meh-tÀb 
Bilesince getürmişdi mey-i nÀb 
 
Bilürdi kÿh-ken derdini şÀfì 
RevÀn ãundı eline cÀm-ı ãÀfì 
 
Didi nÿş it elümden bÀrì bir cÀm 
Demi òoş gör bilinmez çünki encÀm  (RıêvÀn, HŞ. s. 384) 

Ferhad Şirin’in sunduğu şarabı içince kendisini ölüyken dirilmiş gibi hisseder 

ve o anda doğaçlama bir şiir okur. Onun şiiri Şirin’in içine ateş düşürür. Ferhad’a 

acıdığı için bir süre sohbet eder ve ardından atına binip gider: 

TamÀm itdi çü tercìèini FerhÀd 
Derÿnına nigÀruñ düşdi feryÀd 
 
Çü buldı furãatı vaúte münÀsib 
Birez FerhÀd ile düşdi muãÀóib 
 
Dili FerhÀd’a iderdi teraóóum 
Anuñla bì-óisÀb itdi tekellüm 
 
Gehì cÀm-ı şarÀb u geh terennüm 
Gehì taèlìm olurdı geh taèllüm 
 
Gehì bir vaèdile òursend iderdi 
Dil-i ãad-pÀresin peyvend iderdi 
 
Alurdı düşmişüñ her dem elini 
äınardı úuvvetin ùuùup elini 
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Gehì nÀz u kirişme dest-bÀzì 
Gehì bÿs u kinÀr u dil-nüvÀzì 
 
NigÀrìn luùfınuñ úapusın açdı 
Ol üstÀduñ işine ãaçu ãaçdı 
 
Kerem bÀbını bì-endÀze úıldı 
Dil-i pejmurdesini tÀze úıldı  (RıêvÀn, HŞ. s. 388-389) 

Âzerî’de Husrev Ferhad’ın Şirin’e âşık olduğunu öğrenince onu zindana 

hapseder. Şirin bunu duyunca Ferhad’ı ziyarete gider: 

Şìrìn de hemÀn nÀzükÀne 
Oldı reh-i maóbese revÀne 
[…] 
Taècìl ile irdi ol maúÀma 
Didi ki òaber virüñ gedÀma 
 
èAúlını başına eylesün cemè 
Hecr ile aúıtmasun daòı demè 
 
Görsün beni şÀd u kÀm olsun 
Maúãÿdını devletümde bulsun (Áõerì, HŞ., yk. 35b-36a) 

Ferhad Şirin’in gelişine çok sevinir. Aklı başından gitmiş gibidir. Ağlayarak 

Şirin’in ayağına yüzünü sürer. Şirin de onu teselli eder: 

Şìrìn de alup dizine başın 
İki gözinüñ silerdi yaşın 
 
Luùf ile dirdi defè-i àam úıl 
Óaú itdi seni çü baña vÀãıl 
 
Defè-i elem it úarÀr úılma 
áamla özüñi nizÀr úılma 
 
Yapılsa n’ola òÀùır-ı zÀr 
Kim olam ol binÀya mièmÀr  (Áõerì, HŞ., yk. 35b-36a) 

Bu konuşmadan sonra Husrev’e haber gönderip Ferhad’ı hapisten kurtarır. 

Ferhad’ın ölümünü öğrenince çok üzülen Şirin Ferhad’ın kendisine duyduğu 

aşkta ne kadar samimi olduğunu bildiğinden ona ölümünden sonra da vefa gösterir. 

Ferhad’ın öldüğü yere gelir ve ona bir mezar yaptırır. Ferhad’ın mezarı rivayete göre 

ziyaret yeri olur: 
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İşitdüginde Şìrìn oldı àamgìn 
Didi óayfÀ zihì FerhÀd-ı miskìn 
 
Bu ÀzÀd içün ol serv itdi Àhı 
Çoà aàladı niteki ebr-i bahÀrì 
 
İrürdi güllere zaòmı semenden 
Ki bir bülbül kem oldı bu çemenden 
 
Yoà idi çünki göñlinde riyÀsı 
Gelüp ùopraàı üzre ùutdı yası 
 
Pes ol ùopraúda dökdi genc ü mÀli 
Buyurdı yapdılar bir úubbe èÀlì 
 
Úamu èaşú ehli anı rÀh idindi 
ZiyÀretgÀh u óÀcetgÀh idindi  (Şeyòì, HŞ., s. 186) 

Çü FerhÀd acısın gÿş itdi Şìrìn 
RevÀn itdi gözinden eşk-i Pervìn 
 
Úara geydi ãaçı bigi ùutup yas 
Göñül Àyìnesine irdi çoú pÀs 
[…] 
Ölüsi defn olınmadan irişdi 
Şehìd-i èaşúına vardı yitişdi 
 
Gül-Àb ile ten-i pÀkin yudurdı 
HezÀr ièzÀz ile úabre úodurdı 
 
äaàu ãaàup didi òayfÀ àarìbe 
èAceb ôulm itdiler bu èandelìbe 
 
Ne gülzÀra ne bÀàa girmiş idi 
Ne ter mìve ne güller dirmiş idi 
 
Óaúìúìyidi èaşúı úavli ãÀdıú 
Yaraşurdı aña dirlerse èÀşıú 
 
Sözi ùoàrıyidi işi yolı pÀk 
ŞarÀb-ı èaşú ile mest idi bì-bÀk 
 
Severdi göñülden çün ùoàru yÀrin 
Getürdüp úabrini düzdi mezÀrın 
 
Düzetdürdi maúÀmın bì-çirÀ çÿn 
BinÀ itdürdi bir künbed çü gerdÿn 
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Çü bu resme yapıldı úabr-i FerhÀd 
MezÀr-ı èÀşıúÀn dindi aña ad 
 
Olurdı topraàı derde kefÀret 
Anı èÀşıúlar eylerdi ziyÀret 
 
CihÀn òalúına bu olmışdı maèlÿm 
MezÀrına varan úalmazdı maórÿm  (RıêvÀn, HŞ. s. 395-396) 

Şirin’in kendisine âşık olan Ferhad’ın ölümüne yas tutup, mezar yaptırması 

Celilî’nin eserinde Şirin’in vefalılığı olarak gösterilmektedir: 

Çü Şìrìn oldı bu mÀtemden ÀgÀh 
Ki FerhÀd içdi cÀm-ı merg nÀ-gÀh 
 
İdüp sünbüllerin gül üzre derhem 
Varup ùopraàı üzre ùutdı mÀtem 
[…] 
Birez mÀtem ùutup yÀd itdi yÀrın 
Buyurdı yapdılar òÀk-i mezÀrın 
 
Çü òÀk itdi hevÀ-yı úadd-i èarèar 
Dikerler úabri üzre mìl-i mermer 
 
Çü óasret gitdi zülf-i müşg-i nÀba 
Yazarlar levó-i úabrine kitÀbe 
 
Çü mÀtem ùutdı Şìrìn-i vefÀ-kìş 
İşidüp oldı Òusrev zÀr u dil-rìş (Celìlì, HŞ, s. 231-233) 

Şirin’in vefa gereği Ferhad’a mezar yaptırdığı ve bu mezarın ziyaret yeri 

hâline geldiğinden Kutb ve Fahrî de söz etmişlerdir.452 

Şirin kendisine deli gibi âşık Ferhad’a hiçbir zaman aynı duyguları 

hissetmemiştir. Onun duygularını anlamış, bu nedenle ona acımış ve kalbinin 

temizliği dolayısıyla onu kardeş gibi görmüştür. Ayrıca Ferhad’ın kendisi için yaptığı 

hizmetleri ve hürmetinden dolayı onu insanca sevmiştir. Şirin’in Ferhad’la olan 

ilişkisi konusundaki düşüncelerini en açık şekilde, Husrev’in Şirin’i Ferhad’la ilişkisi 

konusunda suçlaması sonucu Şirin’in kendi sözlerinde görmek mümkündür: 

Baña ùaèn itme FerhÀd ile ey şÀh 
Bilür pinhÀnları dÀnÀdur AllÀh 
 

                                                
452 bk. Úuùb, HŞ., s. 342; Faòrì, HŞ., s. 425. 



 535 

Anuñ yoà idi úalbinde saúatluú 
Úarındaş idi baña Àòiretluú 
 
Deñeyü yüzüme baúmış degüldi 
Beni èÀlemlere çaúmış degüldi 
 
Öküş gördüm anuñ òıdmetlerini 
Baña envÀè ile óürmetlerini  (RıêvÀn, HŞ. s. 458-459) 

II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.    AŞK PSİKOLOJİSİAŞK PSİKOLOJİSİAŞK PSİKOLOJİSİAŞK PSİKOLOJİSİ    

II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.1. AŞKIN BAŞLANGICI1. AŞKIN BAŞLANGICI1. AŞKIN BAŞLANGICI1. AŞKIN BAŞLANGICI    

Husrev ü Şirin mesnevilerinde Husrev ile Şirin arasındaki aşk Husrev’in, 

nedimi Şavur’un ağzından Şirin’in güzelliğinin övgüsünü duymasıyla başlar. 

Hikâyenin kadın kahramanı Şirin’de bu aşkın karşılık bulması ise Husrev’in resmini 

görmesiyle başlar. Ancak Şirin görüp âşık olduğu resmin Husrev’e ait olduğundan 

habersizdir. Husrev Şirin’e âşık olunca aşkını haber vermesi için nedimi Şavur’u 

hemen Şirin’in memleketi Ermen’e gönderir. Şavur aynı zamanda iyi bir nakkaştır. 

Ermen’e vardığında Husrev’in resmini çizip Şirin’in gezintiye çıktığı yerlere gizlice 

bırakır ve uzaktan olan biteni izler. Şirin resmi esrarengiz bir şekilde üç kez görür. 

Sonunda bu resmi Şavur’un yaptığını ve Husrev’in kendisine âşık olduğunu öğrenir. 

Böylece iki genç arasında aşk karşılıklı olarak başlamış olur. 

Şeyhî’nin Husrev ü Şirin’inde Şirin Husrev’in resmini ilk kez, bir gün 

cariyeleriyle çemende içki içip eğlenirken görür. Şirin oraya gelmeden önce Şavur 

resmi bir ağacın dalına asıp kaybolur. Şirin resmi görünce hayran olur, kendini 

kaybeder. O an kime ait olduğunu bilmediği resimdeki kişiye âşık olmuştur. Fakat 

cariyeler onun bu şaşkın hâlinden korkup bunun bir dev oyunu olduğunu söyleyerek 

Şirin’i oradan uzaklaştırırlar:  

Çü òod-bìn oldı öz naúşına ol mÀh 
Ùudaş oldı gözi bu naúşa nÀ-gÀh 
 
Ki ŞÀvÿr aãa úomışdı budaàa 
ŞikÀr olmaà içün şÀhìn ùuzaàa 
 
Buyurdı getürüñ ol ãÿreti tìz 
Ki görinür gözüme fitne-engìz 
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Varup getürdiler eline aldı 
Naôar úıldukca gözi anda úaldı 
 
Nice kim ãoóbet itdilerdi òaylì 
Daòı bir leõõete olmadı meyli 
 
Baúaraú naúşa oldı èaúlı óayrÀn 
Úılur cÀn mülkin anda göñli seyrÀn 
 
Geh öpdi ãÿreti urdı yüzine 
Gehì aàladı vü sürdi gözine 
 
Naôar úılduúca naúşa oldı mest ol 
Büt olmışdı bu naúş u büt-perest ol  (Şeyòì, HŞ., s. 45) 

Ertesi gün Şirin yine cariyelerle kırlarda eğlenirken aynı resmi tekrar görür. 

Hayreti büsbütün artar, kalbini heyecan kaplar. Gördüğüne inanmakta güçlük çeker. 

Hemen cariyelerden resmi getirmelerini ister: 

Girü nÀ-geh naôar bıraúdı Şìrìn 
Görür ol dünki timåÀlüñ naôìrin 
 
Yüregi úopdı cÀnın tasa ùutdı 
Başını óayret eli baãa ùutdı 
 
Çaàırdı kim görüñ óÀldür bu 
ÒayÀl-i cin mi yÀ muótÀldür bu 
 
Getürüñ göreyin setr itmeñ anı 
Ki bu ãÿretde maènÀ var nihÀnì (Şeyòì, HŞ., s. 46) 

Fakat cariyeler resmi yine gizlerler ve Şirin’i oradan uzaklaştırırlar. 

Üçüncü gün Şirin cariyelerle yakındaki bir kiliseye gider. Orada dua ettikten 

sonra tekrar içki meclisi kurup eğlenmeye başlarlar. Şirin esrarengiz resmi orada da 

görür. Bu kez kimseye bir şey söylemeden gidip resmi kendisi alır. Bu işin peri, dev 

işi ya da hayal olmadığına kesin olarak inanır ve olanları anlamaya çalışır. Resmi 

eline alınca sabrı ve takati kalmaz. Cariyeler onu bu hâlde görünce onlar da resmin 

gerçekliğine ve bir anlamı olduğuna inanırlar. Bir süre eğlendikten sonra etrafta bu 

işi sorup soruştururlar. Fakat bir şey öğrenemezler: 

Baúınca çevre çeşm-i mihrbÀnı 
Görindi gözine ãÿret nişÀnı 
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Taèaccüb úıldı eydür dek degüldür 
Bu iş óaúdur gümÀn u şek degüldür 
 
İşi var bigi ùurdı vü yügürdi 
Kimesne varmadın anda öñürdi 
 
Eliyle ãÿreti aàaçdan aldı 
Öperek úucaraú yirine geldi 
 
Didi úızlara ne gelse diline 
Ki vÀy aña ki bu naúşa iline 
 
Baúaraú gitdi ãabr u ùÀúat u hÿş 
Gehì nÿş itdi vü gÀh eyledi cÿş 
 
NişÀn çün buldı ol yüzde yüzinden 
Úodı nÀmı vü vardı kendüzinden 
 
èAceb oynandı ol oyun özinsüz 
Ki buldı özin ü úaldı özinsüz  (Şeyòì, HŞ., s. 47) 

Cariyeler onun üzüntüsünü görünce derdine derman olmak isterler. Şirin 

onlara bu olayın kendi aralarında gizli kalması gerektiğini söyler ve “bekleyip ne 

olacağını görelim” der. Bir süre sonra Şirin, cariyelere gördükleri herkese bu resimle 

ilgili sorup soruşturmalarını ister. Ancak cariyeler hiçbir şey öğrenemezler. 

Ertesi gün Şavur, oyununun Şirin üzerinde etkisini gösterdiğini görünce rahip 

kılığına girerek Şirin’in bulunduğu yere gelir. Şirin onu görünce heyecanlanır ve 

yanına çağırtır. Ona kim olduğunu sorar. Şavur bir seyyah olduğunu ve dünyadaki 

her şeyden haberdar olduğunu söyler. Şirin elindeki resmin ne anlama geldiğini 

sorar. Şavur bu resmin Husrev’e ait olduğunu söyledikten sonra Husrev’i uzun uzun 

över ve bunları duyan Şirin’in aşkı giderek artar. 

Âşık olmasına neden olan resmin Husrev’e ait olduğunu öğrendiği an Şirin’in 

hayranlığı büsbütün artar ancak Şavur’un ne demek istediğini merak etmektedir: 

Bu şìveyle şu deñlü siór ü efsÿn 
Oúıdı kim bu LeylÀ oldı mecnÿn 
 
Nice kim nüktesini gÿş iderdi 
Gehì óayrÀn olup geh cÿş iderdi 
 
Deberdür idi ŞÀvÿr’ı arardı 
Nice kim dinmek isteye ãorardı 
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Velìkin sözi perdeyle güderdi 
Dem-À-dem yaş dökerdi úan yudardı  (Şeyòì, HŞ., s.51) 

Şavur Şirin’in merakını anlamakla birlikte kendisinden utandığını görür. Ona 

eğer derdine derman bulmak istiyorsa kendisinden gizlememesini söyler. Şirin 

Şavur’un bu sözlerinden cesaret bulup, resmi gördüğünden beri gönlünün 

kendisinden gittiğini ve perişan olduğunu söyler. Husrev’e âşık olduğunu ilk kez 

Şavur’a söyler ancak bunun aralarında sır olarak kalmasını ister. Şavur’un bu işin iç 

yüzü hakkında ne biliyorsa anlatmasını ister: 

Büt-i zencìr-zülf anuñ sözinden 
Delürdi şöyle kim gitdi özinden 
 
Úodı nÀzı vü èarø itdi niyÀzı 
HemÀn ŞÀvÿr öñinde açdı rÀzı 
 
Didi kim LeylÀ vü Mecnÿn miåÀlem 
Úara zülfüm bigi Àşufte-óÀlem 
 
Bu ãÿret sevretinden eyle mestem 
Ki dün gün ãanasın ãÿret-perestem 
 
Görelden beri göñlüm gitdi benden 
RevÀn itdüm ne göñül cÀnı tenden 
 
Be-óaúú-ı DÀver-i dÀnÀ-yı esrÀr 
Ki virdüm saña rÀzı ãaúla zinhÀr 
 
Arayuraú getürdük bu araya 
Getür sen daòı bildügüñ araya 
 
Bize ùoàruluú ile òaber vir 
Ne var Şìrìn isem şìr ü şeker vir (Şeyòì, HŞ., s. 52) 

Şirin’in Husrev’e âşık olduğunu itiraf etmesi üzerine Şavur gerçeği 

gizlemeden anlatır. Resmi kendisinin yaptığını ancak Husrev’in güzelliğinden bir 

nokta eksik olmadığını söyler. Husrev’in de Şirin’e âşık olduğunu ve gece gündüz 

ıstırap çektiğini, bu yüzden kendisini gönderdiğini söyler. Hemen Husrev’in Şirin’e 

gönderdiği çok kıymetli yüzüğü Şirin’e verir. Husrev’in de hemen Şirin’den bir 

armağan istediğini, göndermezse çok üzüleceğini söyler. Şirin yüzüğü öperek kabul 

eder: 

Çü naúş olmışdı dil mÿmına mühri 
Yüzügi öpdi urdı cÀna mihri  (Şeyòì, HŞ., s. 54) 
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Şirin biraz düşündükten sonra Şavur’dan bu işe bir çare bulmasını ister. 

Şavur, eğer izin verirse “Medayin’e gidip durumu Husrev’e arz edeyim” der. Fakat 

Şirin gidip gelmek beş ay süreceği için Medayin’e kendisi gitmeye karar verir. İki 

kahraman arasındaki aşk macerası böylece başlamış olur. 

Aşkın başlangıcı Kutb ve Celîlî’de de aynen Şeyhî’deki gibidir.453 Fahrî’de 

Şirin Husrev’in resmini bir kez görür, ondan sonra Şavur’la karşılaşır ve işin aslını 

öğrenir. Husrev’e âşık olur ve onu görmek için Medayin’e gitmeye karar verir.454 

Ahmed-i Rıdvan’da da Şirin Husrev’in resmini görerek âşık olur. Fakat 

olaylar zinciri Şeyhî’dekinden biraz daha farklıdır. 

Husrev’in nedimi Şavur Ermen’e gelerek gizlice resmi Şirin’in görebileceği 

bir ağaç dalına asar. Şirin resmi görünce âşık olup şaşkınlıktan kendini kaybeder: 

Giderken şevú ile ol meh perìveş 
Göründi gözine ol naúş-ı dil-keş 
 
Çü kendüzini görmiş idi ol mÀh 
Unutdurdı aña kendü özin şÀh 
[…] 
CemÀline bu naúşuñ oldı èÀşıú 
Nitekim ãÿret-i èAzrÀ’ya VÀmıú 
 
ZüleyòÀveş görüp Yÿsuf cemÀlin 
FidÀ úıldı yolında mülk ü mÀlın 
 
Ya Mecnÿn’a görindi şekl-i Leylì 
ZiyÀd oldı naôar úılduúca meyli 
 
Elinden úomadı ol naúşı bir dem 
Esìr oldı anuñ èaşúına muókem (RıêvÀn, HŞ. s. 261-262) 

Şirin’in şaşkınlığını gören cariyeler resmi saklarlar. Şirin uyandığında resmi 

sorunca “dev bize büyü yapmış ve aldatmış, burası cinni yurduymuş” diyerek 

Şirin’le birlikte oradan uzaklaşırlar. Ertesi gün tekrar yeşillik bir yere gelirler. Şavur 

gizlice onlar gelmeden oraya da resmi asıp gitmiştir. Şirin resmi tekrar görür ve 

kendinden geçer: 

 

                                                
453 bk. Úuùb, HŞ., s. 214-218; Celìlì, HŞ, s. 149. 
454 bk. Faòrì, HŞ., s. 281. 
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Gezerken lÀle-ruò ol sebzezÀrı 
Gözi gördi gene naúş-ı nigÀrı 
 
Görindükde aña ol naúş-ı dil-keş 
Dil-i òoş-vaútini úıldı müşevveş 
 
HemÀn ol demde geçdi kendüzinden 
ÒaberdÀr olmadı hergiz özinden (RıêvÀn, HŞ. s. 264) 

Şirin kendine geldiğinde cariyeler resmi saklarlar ve peri aldı diyerek oradan 

uzaklaşırlar. Giderken bir bahçeye rastlarlar ve orada konaklarlar. Şavur daha önce o 

bahçenin bahçıvanıyla arkadaş olmuş ve olan biteni anlatmıştır. Bu kez Husrev ve 

Şirin’in resmini yaparak her ikisini birlikte bir ağaç dalına asar. Şirin resimleri 

görünce yine aklı başından gider. Ağlayarak, resmin sahibinin yüzünü görme 

arzusunu dile getirir: 

İrince äandal’a ol lÀle-ruòsÀr 
Görindi aña ãÿretler úamervÀr 
 
Biri şìrìn biri şekker miåÀli 
Biri şemsüñ biri bedrüñ cemÀli 
 
Çü gördi bunları gitdi úarÀrı 
Ùaàıldı èaúlınuñ başında varı 
 
Gidüp hÿşı diger-gÿn oldı óÀli 
Yıúıldı úalmadı ãabra mecÀli 
 
Ne cÀnın añladı ne òod cihÀnı 
Özinden ùuymadı hergiz nişÀnì 
[…] 
Çü Şìrìn oldı bu naúşa hevÀdÀr 
Naôar úılduúca úaldı vÀlih ü zÀr 
 
Úomazdı bir nefes naúşı elinden 
Ne bir dem ãÀóibi yÀdın dilinden 
 
Dir idi dem-be-dem idüp fiàÀnı 
èAceb bilsem bu naúşuñ ıssı úanı 
 
Yüzini ölmedin bir kez göreydüm 
Ruòı gülzÀrınuñ verdin direydüm 
 
Bu resme aàlayup ãaàu ãaàardı 
Gözinden dür bigi bÀrÀn yaàardı (RıêvÀn, HŞ. s. 268-269) 



 541 

Şirin’i böyle üzgün gören dayesi teselli eder. Bu işin aslını öğrenmek için her 

tarafı dolaşıp bilgi almaya çalışsa da bir şey öğrenemez. Sonunda bahçıvanı 

sıkıştırarak gerçeği öğrenir. Duyduklarını gidip Şirin’e haber verir. Şirin Şavur’u 

çağırıp bu işin aslını sorar. Şavur resmin Nuşinrevan’ın oğlunun oğlu olan Husrev-i 

Perviz’e ait olduğunu söyler. Daha sonra tenha bir yerde Şavur tüm olan biteni 

Şirin’e anlatır. Şirin eğer şahın yüzünü görmek isterse onu şaha götüreceğini söyler. 

Tam o sırada bu konuşmaları duyan daye önce Şirin’in resmini Husrev’e götürmesini 

söyler. Şavur Şirin’in resmini yapar ve Husrev’e götürür. Resmi gören Husrev’in 

aşkı iyice artar: 

Çü gördi ãÿret-i Şìrìn’i Pervìz 
Görindi gözine key fitne-engìz 
 
Gene göñlini ãaldı ibtilÀya 
GiriftÀr eyledi dÀm-ı belÀya 
 
Düşürdi cismine bir Àteş-i tìz 
Ki dÿdına boyandı cÀn-ı Pervìz (RıêvÀn, HŞ. s. 278) 

Husrev, hâlini Şirin’e anlatması için Şavur’u tekrar Ermen’e gönderir. Şavur 

Ermen’e gelince Şirin’e Husrev’in gönlünün Şirin’in aşkıyla perişan olduğunu, 

Husrev’in Şirin’in bu derde derman olmasını istediğini söyler: 

Didi Pervìz ider mÀha duèÀlar 
SelÀm ile úılur bì-óad åenÀlar 
 
Benüm düşvÀrum ÀsÀn eylesün dir 
Dil-i pür-derde dermÀn eylesün dir 
 
Senüñ’çün dÀyimÀ Àşufte-dildür 
Senüñ derd ü àamuñdan münfaèildür (RıêvÀn, HŞ. s. 280) 

Bu haberi duyan Şirin de Husrev’e âşık olduğunu Şavur’a itiraf eder: 

Ne siór itdi baña bu ãÿret-i yÀr 
Ki görindi zamÀne çeşmüme tÀr 
 
Bu naúşuñ cÀmile óayrÀn u mestem 
Ezelden ãanasın ãÿret-perestem (RıêvÀn, HŞ. s. 281) 

Böylece iki genç arasında aşk başlamış olur. Şirin Husrev’i görmek için 

hemen Medayin’e gitmeye karar verir. 
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Görülüyor ki Âzerî’nin Husrev ü Şirin mesnevisi hariç diğer Husrev ü Şirin 

mesnevilerinin hepsinde önce Şavur’dan Şirin’in methini duyan Husrev âşık 

olmuştur. Şirin ise daha sonra Husrev’in resmini görerek âşık olur. 

Husrev’le Şirin’in aşkının başlangıcı, Husrev ü Şirin mesnevileri arasında 

Âzerî’nin eserinde tamamen farklıdır. 

Şirin bir gün cariyeleriyle birlikte sohbet edip eğlenirken bir haberci gelir. 

Şehre Şavur adında usta bir ressamın geldiğini haber verir. Şirin kendi resmini 

çizdirmek istemektedir. Bu yüzden daha önce eğer şehre bir ressam gelirse kendisine 

haber vermelerini istemiştir. Şirin bu haberi duyunca ressamı hemen saraya davet 

etmelerini söyler. Şavur Şirin’in sarayına gelir. Bu karşılaşma sırasında Şavur kendi 

ülkesinden, o ülkenin padişahından ve padişahın oğlu Husrev’den övgüyle söz edince 

Şirin dayanamaz ve bu kadar övdüğü gencin resmini çizmesini ister. 

Şìrìn işidince ol peyÀmı 
Ùaàıtdı cevÀbda kelÀmı 
 
Didi ki eyÀ yegÀne üstÀd 
Çün eyledüñ ol perìveşi yÀd 
 
Luùf ile bu óÀle eyle tedbìr 
Kim idesün ol cüvÀnı taãvìr  (Áõerì, HŞ., yk. 17a) 

Şavur hemen Husrev’in resmini çizip Şirin’e gösterir. Şirin resmi görür 

görmez âşık olur:  

Çün oldı tamÀm o ãÿret-i óÿr 
Fi’l-óÀl getürdi şÀha ŞÀbÿr 
 
Ol ãÿreti gördi çünki Şìrìn 
Fi’l-óÀl aúıtdı eşk-i òÿnìn 
 
Rÿyı müteàayyir oldı ol dem 
Úalbini pür itdi miónet ü àam 
 
Nuùúı ùutılup úarÀrı gitdi 
Terk itdi vaúÀrı èÀrı gitdi 
 
Rengìn yüzi oldı òÀk mÀnend 
èAşú eyledi dest ü pÀyını bend 
 
Úalmadı cevÀba iútidÀrı 
Terk eyledi èırø u vaúÀrı (Áõerì, HŞ., yk.17a-18a) 
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Şirin önce medhini duyduğu Husrev’in resmini görünce âşık olmuştur. Bu 

derdin çaresi için Şavur’dan yardım ister. Şavur Medayin’e gidip Husrev’e Şirin’den 

bahsedeceğini söyleyerek oradan ayrılır. Medayin’e vardığında olanları Husrev’e 

anlatır. Şirin’i uzun uzun över. Husrev dayanamayıp bu güzeli görmek ister. Şavur 

hemen Şirin’in resmini gösterir. Resmi görünce Husrev’de Şirin’e deli divane âşık 

olur: 

Pervìz naôar idince ol dem 
Teng oldı başına dÀr-ı èÀlem 
 
èAúlın ùaàıdup yitürdi kendin 
Baàladı biline èaşú bendin  (Áõerì, HŞ., yk. 21b) 

Bu mesnevide Şirin, önce Şavur’dan Husrev’in methini duymuş daha sonra 

resmini görüp âşık olmuştur. Dolayısıyla ilk âşık olan Şirin’dir. Husrev de aynı 

şekilde Şavur’dan Şirin’in methini duyduktan sonra resmini görüp âşık olmuştur. 

Ferhad u Şirin mesnevilerinde Husrev ü Şirin mesnevilerinden farklı olarak 

hikâyenin erkek kahramanı Ferhad’dır. Bir başka deyişle aşk hikâyesi Ferhad’la Şirin 

arasında geçer. Burada Husrev de Şirin’e âşıktır. Ancak Ferhad’ın rakibi 

durumundadır. Önce Ferhad Şirin’e âşık olur. 

Ferhad bir gün babasının hazineleri arasında İskender’in tılsımlı aynasını 

görür. Aynanın arkasında onda saklı olan tılsımı çözen kimsenin aynada ileride 

başına neler geleceğini göreceği ve bu tılsımı çözmek için Yunan ülkesinde yaşayan 

Sokrat’ı bulmak gerektiği yazmaktadır. Ferhad masal havası içinde anlatılan uzun ve 

tehlikeli maceralardan sonra Sokrat’a ulaşır ve tılsımını çözer. Sonunda Ferhad Çin’e 

geri döner ve aynaya bakar. Aynada çok güzel yeşillikler içinde bir yer, yanında 

büyük bir dağ ve dağı kazmakta olan bir takım insanlar görür. Bu insanların arasında 

kendi timsali de vardır. Aynı zamanda Ferhad, at üzerinde güzel bir kızın 

cariyeleriyle birlikte dağı kazan adamların yanına geldiğini, aynadaki timsalinin kızı 

görünce kendinden geçip yere yıkıldığını görür. Bunun üzerine aynaya yakından 

bakar ve oradaki kızı görünce timsali gibi kendini kaybedip yere yıkılır. Artık o 

andan itibaren Ferhad’ın gönlüne aşk ateşi düşmüştür: 

Körüp FerhÀd ol yañlıà yıúılmaú 
Heves úıldı anı neôôare úılmaú 
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Yaúınraú kiltürüp közgü cemÀlin 
NeôÀre úıldı ol meh-rÿ cemÀlin 
 
Çikip feryÀd öz timåÀli yañlıà 
Yıúıldı cismi cÀndın òÀlì yañlıà 
 
Bolup timåÀl yañlıà aàzı òÀmÿş 
Hemol timåÀl dik zÀyil úılup hÿş (NevÀéì, FŞ., s. 248) 

Görüp FerhÀd ol timåÀl óÀlin 
Bu sırruñ keşf idem diyü meèÀlin 
 
Yaúınraú ùutdı ol gözgü cemÀlin 
TemÀşÀ itdi ol meh-rÿ cemÀlin 
 
Çü baúdı ol ruò-ı èAõrÀ èiõÀra 
Dilini yaúdı Vàmıú gibi nÀra 
 
Derÿnından maóabbet virdi ÀvÀz 
Göñül muràı hemÀn-dem úıldı pervÀz 
 
İdüp Àh ol daòı timåÀli gibi 
Yıúıldı cismi cÀndan òÀlì gibi (LÀmièì, FŞ., s. 261) 

Ferhad bir süre sonra aşkın etkisiyle hastalanır. Hekimler Ferhad’ın deniz 

havasına ihtiyacı olduğunu bu nedenle bir adaya gitmesini tavsiye ederler. Ferhad 

gemiyle denize açılır. Bu deniz yolculuğu fırtınanın etkisiyle Ferhad’ı tehlikeli 

maceralara sürükler. Denizdeki kaza sonucu Ferhad’ı Yemen’e gitmekte olan bir 

tüccar gemisi kurtarır. Bu gemide Şapur adlı bir nakkaşla tanışır ve arkadaş olur. 

Yemen’e geldiklerinde Ferhad aşk sırrını Şapur’a açarak, aynada gördüklerini bir 

rüyada görmüş gibi anlatır. Şapur Ferhad’ın anlattığı yeri bir zamanlar gördüğünü 

söyleyerek o yerin resmini çizer. Bunun üzerine birlikte Ermen’e gitmeye karar 

verirler. Uzun bir yolculuktan sonra Ermen’e Ferhad’ın aynada gördüğü dağın 

bulunduğu yere gelirler. Orada birçok kişinin acz içinde bir kanal kazmakta 

olduklarını görürler. Onların bu işi hükümdar Mehin Banu’nun yeğeni Şirin’in 

kasrına su getirmek için yaptıklarını öğrenirler. Ferhad bu adamlara acıyarak işe 

koyulur. Bir günde bu işi tamamlar. Herkes şaşkına döner. Mehin Banu ve Şirin bu 

haberi duyunca hemen Ferhad’ı görmeye gelirler. Şirin Ferhad’a teşekkür eder. 

Şirin’in sesini duyan Ferhad âdeta sarhoş olur. Onun kendisini oraya getiren güzel 

olduğunu hisseder. Öyle bir ah çeker ki bu ahın rüzgârı Şirin’in peçesini uçurur. 
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Ferhad Şirin’in yüzünü görünce onun aynada gördüğü kız olduğunu anlar ve bayılıp 

yere düşer: 

Çıúıp cÀnım ünüñdin bolàaç ÀgÀh 
Yüzüñni körmey öldüm Àh u yüz Àh 
 
Anıñ dik Àh ùÿfÀnın çıúardı 
Ki mehveşniñ niúÀbı yilge bardı 
 
Körüngeç ol cemÀl-i èÀlem-ÀrÀ 
Anıñ maùlÿbı boldı ÀşkÀrÀ 
 
Hemol irdi ki meftÿn bolmış irdi 
Körüp közgüde mecnÿn bolmış irdi 
 
Birev kim èaks körgeç hÿşı kitse 
Özin körgeç ni tañ cÀn terkin itse 
 
Çü FerhÀd ol perì irkenni bildi 
Çikip otluú fiàÀnandaú yıúıldı (NevÀéì, FŞ., s. 298) 

DirìàÀ vaãl imiş müşkil ne hicrÀn 
Uş irdüm saña úaldum deng ü óayrÀñ 
 
Görüp sen cÀnı daòı bedter oldum 
Meded cÀn-perver enfÀsuñdan öldüm 
 
Diyüp bu resme sözler úıldı bir Àh 
Ki yandı Àteşinden heft òargÀh 
 
HemÀn-dem irişüp ùÿfÀnı Àhuñ 
NiúÀbını yile virdi o mÀhuñ 
 
Güneş oldı bulıtdan ÀşikÀrÀ 
Görindi ol cemÀl-i èÀlem-ÀrÀ 
 
 
Gözi FerhÀd’uñ oldı nÀ-gehÀn ùuş 
Yıúıldı óayúırup bì-cÀn u medhÿş  (LÀmièì, FŞ., s. 293) 

Bu sırada Mehin Banu ve Şirin Şapur’dan Ferhad’ın kim olduğunu öğrenirler. 

Ferhad’ın hikâyesini öğrendikten sonra onu saraylarına getirirler. Ferhad üçüncü 

gece gözlerini açınca Şirin’in sarayında olduğunu anlar ve büyük bir utanç duyar. 

Şirin’in kendisine merhamet ve iyilik ettiğini düşünerek sarayı terk edip dağdaki 

işinin başına gelir. Ertesi gün Ferhad’ı sarayda bulamayan Şirin çok üzülür. Çünkü 
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Ferhad’ın kendisine âşık olduğunu anlamıştır. Şirin su kanalını bahane ederek hemen 

onun bulunmasını ister. Çünkü Şirin de Ferhad’a âşık olmuştur: 

Çü taptı òìre közler ãubódın nÿr 
Ni ol òayl anı taptılar ni ŞÀpÿr 
 
Úopup ŞÀpur òod keyniçe bardı 
Velì Şìrìn közi àamdın úarardı 
 
Tapıp ŞÀpÿr olup àamdın yana şÀd 
Tüşüp hecr otıàa Şìrìn-i nÀ-şÀd 
 
Úoyup ŞÀpÿr ayaàıàa anıñ baş 
Töküp Şìrìn firÀúıdın anıñ yaş 
 
Tigip hicrÀn oúı mehveşúa kÀrì 
İligdin kördi barur iòtiyÀrı 
 
BahÀne bile úıldı kim bu bì-dil 
Ki úılmış irdi bu kişverni menzil 
 
Bu iş kim taà ara min sÀz itipmin 
Arıú úazmaú işin ÀàÀz itipmin 
 
HemÀnÀ ol yigitni Óayy-ı äÀniè 
Miniñ rencimni úılmaslıúúa øÀyiè 
 
Bu merz u bÿm sarı kiltürüptur 
Ki ser-vaútimàa anı yitkürüptur 
 
Anı ger tapmasaú bu iş úılılmas 
Veger yüz úarn saèy itsek úazılmas 
 
Kişiler her sarı çapmaú kirektur 
Úayan bolsa anı tapmaú kirektur (NevÀéì, FŞ., s. 303-304) 

Bilüp Şìrìn bu óÀli oldı maózÿn 
Ne maózÿn ùoldı àamdan dìdesi òÿn 
[…] 
Yaúìn bilmişdi kim ol vÀlih ü zÀr 
Olupdur èaşú bendine giriftÀr 
 
CemÀli şemèinüñ pervÀnesidür 
äaçı zencìrinüñ dìvÀnesidür 
 
Anuñ mihrini bilse ùañ mı ol mÀh 
Olur çünkim göñülden göñüle rÀh 
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İdüp murà-ı dili bu nükte-perdÀz 
HevÀ-yı èaşú ile olmışdı dem-sÀz 
 
Yürürken ãaón-ı ıùlÀú içre bì-úayd 
Maóabbet şÀh-bÀzı eyledi ãayd 
 
Velì ãaúlardı mihrin dilde ol ay 
Ki bir iş bitmez idi ola bì-ray 
 
BahÀne böyle úıldı kim o bì-dil 
Ki úılmış idi bu iúlìmi menzil 
 
Bu arà emrini ben kim sÀz úıldum 
Úavì iúdÀm idüp ÀàÀz úıldum 
 
HemÀnÀ luùf idüp ol úÀdir AllÀh 
Anı ãaldı bu kÀr üstine nÀ-gÀh 
 
Ki øÀyiè olmaya çekdüklerüm renc 
GüzÀfın gitmeye òarc itdüm genc 
 
Ele girmezse ol üstÀd-ı kÀmil 
Ne mümkindür ki bu kÀr ola óÀãıl 
 
Ulaúlar her yaña gitmek gerekdür 
Bulup anı bu iş bitmek gerekdür        (LÀmièì, FŞ., s. 295-296) 

Şirin Husrev ü Şirin mesnevilerindeki gibi erkeğin resmini görerek değil, yüz 

yüze karşılaştıktan sonra âşık olmuştur. 

II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.    2. AŞKIN ETKİLERİ VE BELİRTİLERİ2. AŞKIN ETKİLERİ VE BELİRTİLERİ2. AŞKIN ETKİLERİ VE BELİRTİLERİ2. AŞKIN ETKİLERİ VE BELİRTİLERİ    

Şirin Ferhad’a âşık olduktan sonra günleri bu aşkın elem ve kederiyle 

geçmeye başlar. Şirin aşkın kendi üzerindeki etkilerini ve âşık olmadan önceki 

hâllerini şöyle mukayese eder:  

Dizüp dürler yaşından gül yüzine 
Sözi bu idi her dem kendüzine 
 
Ben ol ùÀvÿs-ı rengìnem hümÀ-fer 
Ki dÿdum úıldı cismüm zÀàa hem-ser 
 
Ben ol şemè-i şebistÀnem cihÀn-tÀb 
Ki odumdan derÿnum ùoldı òÿn-Àb 
 
Ben ol raènÀ àazÀlem mihr-taãvìr 
Ki urdı sìnesine pençesin şìr 
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Benem ol kebk-i òandÀn fÀriàu’l-bÀl 
Ki şÀhìnden yimişdür zaòm-ı çengÀl 
 
Ben ol ter mìveyem çün şehd ü şìrìn 
Ki àam bezminde ãad-şÀò itdi baàrın 
 
Bu bÀà içre ben ol gül-berg oldum 
TamÀm açılmadın bir demde ãoldum  (LÀmièì, FŞ., s. 297) 

II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.    1. Hayranlık/ Huzursuzluk/ Sabır ve Kararı Yitirme1. Hayranlık/ Huzursuzluk/ Sabır ve Kararı Yitirme1. Hayranlık/ Huzursuzluk/ Sabır ve Kararı Yitirme1. Hayranlık/ Huzursuzluk/ Sabır ve Kararı Yitirme    

Şirin Husrev’in resmini görerek âşık olmuştur. Bu resmi farklı zamanlarda üç 

kez görmüştür. Her görüşünde hayranlığının giderek arttığı, gönül huzurunu, sabrını 

ve kararını yitirdiği görülür. Çünkü resmin kime ait olduğundan habersizdir. Bu 

hâller aşkın Şirin üzerindeki ilk etkileridir. 

Fahrî’de Şirin Husrev’in resmini sadece bir kez görür. Daha sonra Şavur’la 

karşılaşır ve resmin Husrev’e ait olduğunu öğrenir. Resmi ilk gördüğünde 

hayranlıktan elinden bırakmak istemez. Baktıkça hayranlığı artar ve başı döner: 

Biraz baúdı oda yaúdı özini 
Gidermezdi hìç andan ol gözini 
 
Ne úoyup anı úaçmaàa yarardı 
Ne bir dem anı úuçmaàa yarardı 
 
Niçe baúduúca çoú óayrÀn olurdı 
Niçe gördükce ser-gerdÀn olurdı (Faòrì, HŞ., s. 281) 

Şeyhî’de resmi görünce hayran olur, bazen öpüp yüzüne sürer, bazen 

ağlayarak gözüne sürer. Resme baktıkça âdeta sarhoş olur. Sanki resim put, Şirin 

putperest olmuştur: 

Baúaraú naúşa oldı èaúlı óayrÀn 
Úılur cÀn mülkin anda göñli seyrÀn 
 
Geh öpdi ãÿreti urdı yüzine 
Gehì aàladı vü sürdi gözine 
 
Naôar úılduúca naúşa oldı mest ol 
Büt olmışdı bu naúş u büt-perest ol  (Şeyòì, HŞ., s. 45) 

Şirin Husrev’in resmini ilk gördüğü andan itibaren gönlüne aşk ateşi düşmüş, 

resmin esrarını çözemediği için de gönlü huzursuz ve perişan olmuştur. Ertesi gün 
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cariyeleriyle eğlenmeye gittiğinde bu huzursuzlukla eskisi gibi eğlenemez. 

Cariyelerin hatırı için sohbet edip eğleniyormuş gibi görünse de eğlence ve sohbete 

isteksizdir: 

DimÀàı dünki sevdÀlardan cÿşÀn 
Bu gün zülfi bigi göñli perìşÀn 
 
Bilesindeki ol mestÀne bütler 
Göñül òoş it yi iç diyü ögütler 
 
Bularuñ òÀùıriyçün itdi ãoóbet 
Úılurdı õevú u èìşe nìm raàbet 
 
Egerçi yoà idi göñlinde ÀrÀm 
Göñülsüz aldı ele bÀde vü cÀm (Şeyòì, HŞ., s. 46-47) 

Rıdvan, Husrev’in resminin Şirin’e kendisini unutturduğunu, bu sebeple 

Şirin’in resmi elinden düşürmeden hayran hayran baktığını ve bu mutlulukla içerken 

kendinden geçtiğini söyler: 

Giderken şevú ile ol meh perìveş 
Göründi gözine ol naúş-ı dil-keş 
 
Çü kendüzini görmiş idi ol mÀh 
Unutdurdı aña kendü özin şÀh 
 
Elinden úomadı ol naúşı bir dem 
Esìr oldı anuñ èaşúına muókem 
 
Naôar úılduúca oldı vÀlih ü deng 
äanasın úıldılar efsÿn-ı nìreng 
 
Bu ãÿret şevúıla ol deñlü içdi 
İçerken kendüden mest oldı geçdi (RıêvÀn, HŞ. s. 262) 

Şirin’in resmi ilk gördüğünde duyduğu hayranlık şu sözlerinden de 

anlaşılmaktadır: 

Ne ãÿretdür didi bu naúş-ı dil-keş 
Ki urdı cÀnuma maènìde Àteş 
 
Meger kim bir perì timåÀlidür bu 
Anuñ taórìr-i òadd ü òÀlidür bu 
 
Ki bu ãÿret bulınmaz Ádemìde 
Muãavver nÿrdur yÀ nÿr-ı dìde (Celìlì, HŞ, s. 137) 



 550 

Âzerî’nin Husrev ü Şirin’inde aşkın başlangıcının diğer mesnevilerden farklı 

olduğu belirtilmişti. Bu eserde nakkaş Şavur’un şehre geldiğini duyan Şirin kendi 

resmini çizdirmek üzere onu saraya çağırır. Şirin’in resmi çizilirken Şavur 

Husrev’den övgüyle söz edince Şirin onun resmini de çizmesini ister. Resmi görünce 

de hayranlıktan nutku tutulur, yüzünün rengi değişir, Şavur’a cevap vermeye bile 

gücü kalmaz: 

Nuùúı ùutılup úarÀrı gitdi 
Terk itdi vaúÀrı èÀrı gitdi 
 
Rengìn yüzi oldı òÀk mÀnend 
èAşú eyledi dest ü pÀyını bend 
 
Úalmadı cevÀba iútidÀrı 
Terk eyledi èırø u vaúÀrı (Áõerì, HŞ., yk.17a-18a) 

Şirin resmi ikinci kez gördüğünde de aynı duyguları yaşar. Şaşkınlıktan 

kalbini heyecan kaplar, resmi öpüp yüzüne gözüne sürer, gönlünde huzurdan eser 

kalmadığı için kendinden geçer: 

Yüregi úopdı cÀnın tasa tutdı 
Başını óayret eli basa tutdı  (Şeyòì, HŞ., s. 46) 

Gehì öpdi gehì yüzine sürdi 
SevÀdın kuólveş gözine sürdi 
 
Şu deñlü úıldı ol naúş anı meftÿn 
äanasın kim perìye irdi efsÿn  (Celìlì, HŞ, s. 136) 

Yüregi cÿş úıldı úanı bigi 
Teni ÀrÀmı gitdi cÀnı bigi 
[…] 
Çü úalmadı mecÀl ü rÀóat u hÿş 
Gidüp kendüden oldı zÀr u medhÿş 
 
Düşüp àarú oldı eşk-i laèl-bÀra 
Yıúıldı serv bigi lÀlezÀra  (Celìlì, HŞ, s. 139) 

Görindükde aña ol naúş-ı dil-keş 
Dil-i òoş-vaútini úıldı müşevveş 
 
HemÀn ol demde geçdi kendüzinden 
ÒaberdÀr olmadı hergiz özinden (RıêvÀn, HŞ. s. 264) 
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Şirin Husrev’in resmini üçüncü kez gördüğünde de sabrını, takatini ve aklını 

yitirmiş hâldedir: 

Baúaraú gitdi ãabr u ùÀúat u hÿş 
Gehì nÿş itdi vü gÀh eyledi cÿş 
 
NişÀn çün buldı ol yüzde yüzinden 
Úodı nÀmı vü vardı kendüzinden 
 
èAceb oynandı ol oyun özinsüz 
Ki buldı özin ü úaldı özinsüz  (Şeyòì, HŞ., s.47) 

Rıdvan’ın eserinde Şirin resimle üçüncü karşılaşmasında Husrev’le ikisinin 

resminin birlikte çizilmiş olduğunu görür. Ağaç dalında Husrev’le kendi resmini 

gören Şirin’in şaşkınlığı ve kendini kaybetmesi şöyle anlatılır: 

İrince äandal’a ol lÀle-ruòsÀr 
Görindi aña ãÿretler úamervÀr 
[…] 

Çü gördi bunları gitdi úarÀrı 
Ùaàıldı èaúlınuñ başında varı 
 
Gidüp hÿşı diger-gÿn oldı óÀli 
Yıúıldı úalmadı ãabra mecÀli 
 
Ne cÀnın añladı ne òod cihÀnı 
Özinden ùuymadı hergiz nişÀnì 
[…] 
Çü Şìrìn oldı bu naúşa hevÀdÀr 
Naôar úılduúca úaldı vÀlih ü zÀr 
 
Úomazdı bir nefes naúşı elinden 
Ne bir dem ãÀóibi yÀdın dilinden 
 
Sürerdi yüzine gÀhì gözine 
Enìs itmişdi ol naúşı özine 
 
Dir idi dem-be-dem idüp fiàÀnı 
èAceb bilsem bu naúşuñ ıssı úanı 
 
Yüzini ölmedin bir kez göreydüm 
Ruòı gülzÀrınuñ verdin direydüm 
 
Bu resme aàlayup ãaàu ãaàardı 
Gözinden dür bigi bÀrÀn yaàardı (RıêvÀn, HŞ. s. 268-269) 
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Celilî’de resmi üçüncü kez gören Şirin’in aklı başından gitmiş gibidir ve bu 

hayranlığını cariyelerine anlatır: 

İrüp aldı ol levói ele Şìrìn 
Sikender buldı ãan cÀm-ı cihÀn-bìn 
 
Dönüp yirine geldi ol dil-ÀrÀm 
Egerçi yoà idi göñlinde ÀrÀm 
 
Gehì Àyìneveş manôar idindi 
Geh aãdı boynına zìver idindi 
 
Gehì gül-gÿneveş yüzine sürdi 
SevÀdın kuólveş gözine sürdi 
 
Perì-peykerlere didi ki yÀrÀn 
Beni úıldı bu efsÿn deng ü óayrÀn 
 
Baña bir naúş geçdi bu perìvÀr 
Ki òÿnìn-reng oldı sÀde ruòsÀr 
 
Baña bir reng gösterdi bu mehveş 
K’odur gül-gÿnesi cÀnuma Àteş 
 
SefìdÀcı tenüm òÀkister itdi 
Ruòı şengerfi göñlüm aòker itdi (Celìlì, HŞ., s. 142-143) 

Şirin resmi üçüncü kez gördükten sonra Şavur’la karşılaşır. Şavur Husrev’in 

nedimidir ve nakkaş olduğu için resmi o çizmiştir. Şirin’le Şavur’un olan biten 

hakkında karşılıklı konuşmalarından sonra Şavur Husrev’in gönderdiği yüzüğü 

Şirin’e verdiğinde de Şirin büyük bir şaşkınlık yaşar. Bu şaşkınlıktan dili tutulur, 

konuşamaz: 

äadef bigi çü Şìrìn eyledi gÿş 
Delindi dür bigi baàrı gidüp hÿş 
 
Öpüp ol òÀtemi bì-hÿş úaldı 
Lebine mühr urup òÀmÿş úaldı (Celìlì, HŞ., s. 148) 

Şavur’dan Husrev’in kendisine âşık olduğunu duyan Şirin de Husrev’in 

resmini görünce âşık olduğunu Şavur’a itiraf eder: 

Ne siór itdi baña bu ãÿret-i yÀr 
Ki görindi zamÀne çeşmüme tÀr 
 
Bu naúşuñ cÀmile óayrÀn u mestem 
Ezelden ãanasın ãÿret-perestem (RıêvÀn, HŞ. s. 281) 
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Şirin Şavur’a aşk sırrını açıkladıktan sonra onun bu işe bir çare bulmasını 

ister. Şavur hemen Medayin’e gidip olan biteni Husrev’e bildirmeyi teklif ettiğinde, 

Şirin gidip gelmek çok uzun süreceği ve buna sabredemeyeceği için Medayin’e 

kendisi gitmeye karar verir. Şirin sabırsızlığını şöyle ifade eder: 

Benüm yoà irteye ãabr u mecÀlüm 
Biş on aya kim irer úanı óÀlüm 
 
MedÀyin bundan iki aylıú ola yol 
Varup gelince biş aya gider ol 
 
Baña òod her dem-i hecr ola biñ yıl 
Gözüme ùaà durur ger úala bir úıl 
 
Sen anda vÀãıl u ben bunda maórÿm 
Zihì bì-óÀãıl u bed-baòt olam şÿm 
 
Baña bir maãlaóat bul kim dürişem 
Biş on gün içre maóbÿba irişem (Şeyòì, HŞ., s. 54) 

Şirin Husrev’in resmini görüp âşık olduktan sonra bu resmi yapan Şavur 

Medayin’e dönmüş Şirin bu aşkın elemleriyle çaresizlik içinde kalmıştır. Aşkın 

etkisiyle sabır ve kararını yitiren Şirin Husrev’i görmeye gitmeye karar verir: 

Fürúat elemiyle zÀr idi ol 
Ser-geşte vü bì-úarÀr idi ol 
 
Úalmadı úarÀr u ãabrı Àòir 
èAzm eyledi olmaàa müsÀfir  (Áõerì, HŞ., yk. 22a) 

Husrev’le Şirin karşı karşıya gelip tanıştıktan bir süre sonra, Husrev tacını ve 

tahtını kurtarmak için Rum’a gider. Şirin Husrev’in ayrılığına dayanamaz. Mehin 

Banu sabırlı olması için öğütler verir. Şirin binbir çabayla sabırlı olmaya çalışsa da 

bu ayrılığa bir türlü sabredemez. Şirin’in içinde bulunduğu durum şöyle anlatılmıştır: 

Ki yüz cehd ile ol dil-ber göñülsüz 
İderdi ãabr bülbül bigi gülsüz 
 
ÚarÀr u ãabr olmaú èÀşıúa òÿ 
Avuçda yil durur àalbìrde ãu  (Şeyòì, HŞ., s. 147) 

Ferhad u Şirin mesnevilerinden Lamiî’nin mesnevisinde Şirin Ferhad’a âşık 

olduğunda şaşkınlıktan elbisesini giyerken kuşak bağladığını sanıp saçını beline 

bağlar. Bu da onun âşık olduğunu ele veren hâllerdendir: 
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Ùurup nÀz ile geyse cÀmesini 
Oúurdı dilde èaşúuñ nÀmesini 
 
Taóayyürden biline zülfi baàın 
Ùolardı ãanuban müşgìn úuşaàın (LÀmièì, FŞ., s. 297) 

Ferhad kasır ve su kanalı inşasını tamamladıktan sonra Şirin gelmeden kanalı 

açmayacağını söyler. Banu Şirin’e bu haberi iletir. Şirin haberciden Ferhad’ın bu 

isteğini duyunca heyecandan yerinde duramaz: 

Velìkin bu òaberni çün işitti 
ÚarÀr u ãabrı kitti hÿşı itti  (NevÀèì, FŞ., s. 314) 

İşidüp bu peyÀmı ol nigÀrìn 
Yile virdi ãu mÀnendi úarÀrın 
 
Teninde raúãa girdi murà-ı cÀnı 
Ùamarda cÿşa geldi cümle úanı (LÀmièì, FŞ., s. 302) 

II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.    2. Aşkı 2. Aşkı 2. Aşkı 2. Aşkı GizlemeGizlemeGizlemeGizleme    

Şirin kime ait olduğunu bilmediği bir resmi görüp âşık olmuştur. O andan 

itibaren bu resmin kime ait olduğunu ve nereden geldiğini, anlamının ne olduğunu 

merakı içindedir. Şirin kendisine bu hileyi yapan Şavur’la karşılaştığında, her şeyden 

habersiz ondan bilgi almaya çalışırken aynı zamanda onun bu aşktan haberdar 

olmaması için duygularını saklama telaşındadır. Onun bu davranışı Şavur tarafından 

da sezilmiştir. 

Deberdür idi ŞÀvÿr’ı arardı 
Nice kim dinmek isteye ãorardı 
 
Velìkin sözi perdeyle güderdi 
Dem-À-dem yaş dökerdi úan yudardı 
 
Çü ŞÀvÿr añladı kim var óicÀbı 
Diler k’örte gil ile ÀftÀbı  (Şeyòì, HŞ., s. 51) 

Şirin sonunda Şavur’un onu cesaretlendirmesi üzerine âşık olduğunu itiraf 

eder. Fakat Şavur’un bu sırrı çok iyi saklaması için tembihte bulunur: 

Be-óaúú-ı DÀver-i dÀnÀ-yı esrÀr 
Ki virdüm saña rÀzı ãaúla zinhÀr 
 
Egerçi her bir işde er gerekdür 
Velì sırr işine server gerekdür (Şeyòì, HŞ., s. 52) 
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Şirin ve Şavur esrarengiz resim hakkında konuşurlarken yalnızdırlar. Şirin 

Şavur’un isteği üzerine beraberindeki cariyeleri oradan uzaklaştırmıştır. Şavur’la 

uzun uzun konuştuktan sonra Medayin’e Husrev’i görmeye gitmeye karar vermiştir. 

Bu karardan sonra Şavur’la vedalaşan Şirin cariyeleriyle birlikte evinin yolunu tutar. 

Cariyelere bu resim işinin bir hile olduğunu söyleyip geçiştirir. Bu sırrı içinde 

saklamak istediğinden gerçeği cariyelerine bile söylemez. Onların yanında mutlu 

görünmeye çalışır fakat içinde bu aşkın gamı vardır. Şirin duygularını gizli 

yaşamaktadır: 

HemÀn evden yaña oldı revÀne 
Füsÿn u rìv imiş dir ol fesÀne 
 
Göñülde sırrını itmişdi muókem 
Giderdi içi pür-àam ùaşı òurrem 
 
Bu ãÿret úıããasın itmişdi der-pìç 
Daòı ol yañadan söz açmadı hìç (Şeyòì, HŞ., s. 56) 

Şirin âşık olduktan sonra cariyelerle eğlence meclislerinde beraber olduğu 

zamanlarda dışarıdan eğleniyormuş gibi görünse de içinde aşkın ıstırabı vardır. 

Duygularını içinde yaşamaktadır: 

Egerçi ôÀhiren iderdi õevúı 
Yaúardı cÀn u göñlin yÀr şevúı 
 
Gezerdi lÀle bigi bÀà içinde 
İçi hecr ile derd ü dÀà içinde 
 
Gülerdi gül bigi gülşenler içre 
Yüregi derd ile dikenler içre 
 
Çi ger geh geh biner ãayd u şikÀre 
Ciger èışú odı ile pÀre pÀre  (Şeyòì, HŞ., s. 95) 

Şirin, aşkını onu çok seven halası Mehin Banu’dan bile gizler. Medayin’e 

Husrev’i görmeye gideceği zaman Banu’nun çok hızlı koşan Şebdiz adlı atını almak 

ister. Mehin Banu’dan Şebdiz’i isterken kendi atının avda yavaş olduğu için Şebdiz’i 

istediği bahanesini öne sürer: 

Mehìn BÀnÿ’ya Şìrìn eydür iy şÀh 
MüdÀm olsun senüñle taòt u dergÀh 
 
Düne gün ãayd içinde germ idüm key 
Peleng ü şìr ü bebr itdümdi der-pey 
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Öñümden ãıçradı bir ãayd-ı çÀlÀk 
Atum irmedi úaldum òˇÀr u àamnÀk 
 
Didüm olsa şehüñ mihri göñülden 
Yaşurmaz idi Şebdìz’i bu úuldan 
 
Dilerven devletüñde iy cihÀn-gìr 
Anuñ üstinde idem ãayd u naòcìr (Şeyòì, HŞ., s. 56) 

Ferhad u Şirin mesnevilerinde Şirin’i görünce kendini kaybedip bayılan 

Ferhad’ı Şirin ve Mehin Banu saraya getirirler. Üç gün baygın yatan Ferhad kendine 

geldiğinde bu hâlinden utanarak saraydan gizlice kaçıp dağdaki su kanalını 

tamamlamaya gider. Ferhad’ı sarayda bulamayan Şirin çok üzülür. Çünkü Ferhad’ın 

kendisine âşık olduğunu bildiği gibi kendisi de ona âşık olmuştur. Fakat duygularını 

herkesten gizlediğinden, Ferhad’ın kanal işini bitirmesi için hemen bulunması 

gerektiğini söyler. Oysa bu bir bahanedir: 

Velì ãaúlardı mihrin dilde ol ay 
Ki bir iş bitmez idi ola bì-ray 
 
BahÀne böyle úıldı kim o bì-dil 
Ki úılmış idi bu iúlìmi menzil 
 
Bu arà emrini ben kim sÀz úıldum 
Úavì iúdÀm idüp ÀàÀz úıldum 
 
HemÀnÀ luùf idüp ol úÀdir AllÀh 
Anı ãaldı bu kÀr üstine nÀ-gÀh 
 
Ki øÀyiè olmaya çekdüklerüm renc 
GüzÀfın gitmeye òarc itdüm genc 
 
Ele girmezse ol üstÀd-ı kÀmil 
Ne mümkindür ki bu kÀr ola óÀãıl 
 
Ulaúlar her yaña gitmek gerekdür 
Bulup anı bu iş bitmek gerekdür    (LÀmièì, FŞ., s. 295-296) 

Aramalar sonucu Ferhad’ın dağda çalışmakta olduğunu öğrendiklerinde Şirin 

mutlu olmakla birlikte bu kez de onu görme arzusu duymaya başlar. Bu arzuyla su 

kanalını görme bahanesiyle Ferhad’ın yanına gitmek ister. Ancak Ferhad’ın kendisini 

görünce yine bayılacağını, böylece bu aşkın herkes tarafından anlaşılacağını 

düşünerek vazgeçer: 
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Kemìn gÀhì tapıp baúúay aña toú 
Bu körgey anı ammÀ ol munı yoú 
 
Kim ol körse úılıp bì-dillıú ÀàÀz 
Yana köprek açılàay perde-i rÀz (NevÀéì, FŞ., s. 305) 

Girü fikr itdi kim ol zÀr-ı pür-cÿş 
Olısardur beni gördükde medhÿş 
 
Olup òalú-ı cihÀn efsÀne-ÀàÀz 
Açıla nÀ-gehÀn bu perde-i rÀz 
 
Bu yigrekdür ki idüp cÀna cebri 
Úılam bir iki gün hecrine ãabrı 
 
Eger óicran úılursa ùÀúatum ùaú 
Taóammül eylemezse cÀn-ı müştÀú 
 
 
Budur tedbìri ol kÀruñ øarÿret 
İdüp ùarrÀrveş tebdìl-i ãÿret 
 
Nesìm-i ãubóveş olup feres-rÀn 
Kılam uàrın ruòı bÀàını seyrÀn 
 
Ùutup el-úıããa bu fikr üzre ÀrÀm 
ÒayÀli birle geçdi niçe eyyÀm (LÀmièì, FŞ., s. 295-296) 

Aşk derdiyle sabaha kadar ağlayıp inleyen, yemeden içmeden kesilen Şirin 

aşkını namus kaygısı yüzünden saklamak zorunda olduğu için derdini kimseyle 

paylaşamaz. Bu nedenle görmeyi çok istediği sevgilisini görmeye de gidemez. 

Duygularını kendi içinde yaşayarak günlerini geçirir: 

Bu yaña lìki Şìrìn-i dil-efgÀr 
Olurdı giceler tÀ ãubóa dek zÀr 
 
Ne derdi dimege hem-derdi vardı 
Ne ãubó u şÀm òˇÀb u òˇardı vardı 
 
Ne kimseyle olabilürdi meénÿs 
Ne úordı óÀlini iôhÀra nÀmÿs 
 
Ne künc-i àamda ãabr idebilürdi 
Ne anı görmege gidebilürdi 
 
Gezerdi serv gibi bÀà içinde 
Ùutardı lÀle gibi dÀà içinde 
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[…] 
Olurdı şemè-Àyìn gerçi òandÀn 
Úılurdı sìnesin derd ile sÿzÀn 
[…] 
Úalup bu derd-i bì-dermÀn içinde 
Gezüp ãaúlardı rÀzın cÀn içinde (LÀmièì, FŞ., s. 297) 

Nevâî Şirin’in namus kaygısıyla aşkını herkesten gizlediğini ve bu dert 

yüzünden yaşadıklarını şöyle ifade eder: 

Velìkin hecrdin zÀr irdi Şìrìn 
Kiçe tÀ ãubó bìdÀr irdi Şìrìn 
 
Ni derdin dirge bir hem-derdi anıñ 
Ni ãubó u şÀm òˇÀb u òˇÀrdı anıñ 
 
Ni bir hem-dem aña bolmaúúa meénÿs 
Ni úoyup óÀli iôhÀrıàa nÀmÿs  (NevÀèì, FŞ., s. 305) 

Ferhad Şirin için kasrın ve su kanalının inşasını tamamladıktan sonra, Banu  

bu hizmetinden dolayı Ferhad’ı eğlenceye davet edeceğini Şirin’e söyler. Şirin bu 

habere çok sevinir. Ancak Ferhad’dan utanacağı için eğlence sırasında evde oturup, 

olan biteni pencereden izleyeceğini söyler. Oysa amacı Ferhad’ı gizlice seyretmektir. 

Böylece duygularını da iffetli bir şekilde gizlemiş olacaktır:  

Didi Şìrìn ki ey BÀnÿ-yı èÀlem 
K’ayaàuñ ùopraàıdur rÿy-ı èÀlem 
 
Felekler rÿz u şeb bezmüñde raúúÀã 
MüdÀm olsun saña bu ãoóbet-i òÀã 
 
İcÀzet birle ben maócÿb u àam-keş 
Bu úaãr içre úılayum cÀ perìveş 
 
Siz eyleñ óavø devrin èişret-ÀbÀd 
Uruñ ber-raàm-ı devrÀn èìşe bünyÀd 
 
Ki ben şerm eylerem ol nev-cüvÀndan 
Düşer reng-i küdÿret bezme andan 
 
Bu revzenden temÀşÀ baña besdür 
Ki ùÿùìler yiri ãaón-ı úafesdür 
 
Dikersem anda ùañ mı dìdemi ben 
Ki cÀm-ı rÿşen olur zeyn-i revzen 
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NigÀrìnüñ bu idi úaãd-ı cÀnı 
Ki rÿy-ı yÀri seyr ide nihÀnì 
 
ÒaberdÀr olmayup ol èÀşıú-ı zÀr 
Úıla hÿş üzre bir dem bezm-i güftÀr 
 
Perìveş rìv idüp ol àayret-i óÿr 
Hem itdi èaşúını èiffetle mestÿr (LÀmièì, FŞ., s. 308) 

Ferhad u Şirin mesnevilerinde Şirin’in bir diğer âşığı Husrev’dir. Husrev 

kıskançlıktan Ferhad’ı hapsettirir. Bunun üzerine Ferhad’dan ayrı kalan Şirin, 

Ferhad’a yazdığı mektupta ayrılık acısıyla kötü günler geçirdiğini, bu acıyla ağlayıp 

inlemek istediği zaman başkalarının duymasından çekindiği için bu duygularını 

rahatça yaşayamadığından söz eder. Çünkü bu bir namus meselesidir. Âşık için dile 

düşme kaygısıyla yaşamanın ne kadar zor olduğunu şöyle dile getirir:  

İçimge şuèle-i èaşúıñ tutaşıp 
Tutaşıp dime kim başımdan aşıp 
 
İçimde bolsa yüz ot ÀşkÀrÀ 
Nefes dÿdın uraràa úayda yÀrÀ 
 
Ger olsa laèl birle közlerim kÀn 
Aúızmaú úaùreéì andın ni imkÀn 
[…] 
Bu müşkilraú ki mundaú zÀr-ı bì-dil 
Ki bì-dillıú irür cÀnıàa müşkil 
 
Aña bir yan irür yüz munça efsÿs 
Yana bir yan óicÀb-ı neng ü nÀmÿs 
 
NihÀnì ursa tün kün yüz tümen pìç 
Eger nÀmÿs bardı barçası hìç 
 
Be-àÀyet müşkil iş irmiş be-àÀyet 
Ki èÀşıú neng ü nÀm itkey rièÀyet 
 
Uçursa Àhı yitti kök niúÀbın 
Yüzidin açmaàay burúaè óicÀbın (NevÀéì, FŞ., s. 417-418) 

II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.    3. Gözyaşı Dökme3. Gözyaşı Dökme3. Gözyaşı Dökme3. Gözyaşı Dökme    

Şairler aşağıdaki beyitlerde Şirin’in aşkın etkisiyle döktüğü gözyaşlarını rengi 

ve şeklinden dolayı inci ve jaleye, kanlı gözyaşını da la’le ve gül suyuna 

benzetmişlerdir. 
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Şirin Husrev’in resmini ilk kez gördüğünde başına toprak koyup çiy tanesi 

gibi gözyaşı dökmeye başlar: 

Başına òÀk dökdi lÀle bigi 
Aúıtdı yüz ãuyını jÀle bigi (Celìlì, HŞ, s. 136) 

Âzerî’nin eserinde ise Şirin’in Husrev’in resmini ilk görüşünde kanlı 

gözyaşları dökmeye başladığı belirtilmektedir: 

Ol ãÿreti gördi çünki Şìrìn 
Fi’l-óÀl aúıtdı eşk-i òÿnìn (Áõerì, HŞ., yk.17b) 

Şirin Husrev’in resmiyle ikinci kez karşılaştığında şaşkınlıktan kendinden 

geçer ve la’le benzeyen kanlı gözyaşlarına boğulur: 

Düşüp àarú oldı eşk-i laèl-bÀra 
Yıúıldı serv bigi lÀlezÀra  (Celìlì, HŞ, s. 139) 

Şavur Husrev’in güzelliğini Şirin’e anlatırken onun yanağından söz edince 

Şirin çiy tanesi gibi damla damla gözyaşları döker: 

Añılduúda èiõÀrı lÀle bigi 
Döker yaş úaùre úaùre jÀle bigi (Celìlì, HŞ, s. 146) 

Şirin Medayin’e Husrev’i görmeye giderken yolda konakladığı sırada aşk 

derdine derman olması için ağlayarak Allah’a dua eder. Şair Şirin’in ağlayışını tasvir 

ederken gözyaşlarını inci ve yıldızlara benzetir: 

Dir idi saġu saġup aġlar idi 
Aúup laèl üzre dürler çaġlar idi 

İder ılduzları bedr ayı tırmuú 
Úılurdı incü billÿrın ısırmuú  (Şeyòì, HŞ., s. 61) 

Şeyhî ve Lamiî, Şirin’in aşkın etkisiyle döktüğü kanlı gözyaşlarını gül suyuna 

benzetmişlerdir: 

Meger cüllÀb düzmege şekerden 
Aúıdur gül ãuyın bÀdÀm-ı terden (Şeyòì, HŞ., s. 145) 

Virüp funduúlara şerbet şekerden 
äaçardı gül ãuyın bÀdÀm-ı terden 
[…] 
RevÀn olduúca çeşminden dem-i demè 
Gelürdi çeşm-i giryÀnına ol şemè (LÀmièì, FŞ., s. 297) 
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II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.    4444. Ferya. Ferya. Ferya. Feryatttt    FiganFiganFiganFigan    

Şavur Şirin’e Husrev’in güzelliğini anlatırken, Şirin bülbül gibi feryat figan 

eder: 

Gül-i gülzÀr-ı óüsni yÀd olıcaú 
İder bülbül gibi efàÀn u feryÀd (Celìlì, HŞ., s. 146) 

Şirin bahçede Ferhad’ın boyuna benzettiği servi görünce ney gibi derinden 

feryad eder. Onun bu feryatlarından gökteki bulut ağlamakta, bülbülün gönlü kebap 

gibi yanmaktadır. Yani Şirin öyle feryat figan etmektedir ki evrendeki her şey onun 

derdine eşlik etmektedir: 

Görüp servi iderdi úÀmetin yÀd 
Derÿndan ney gibi eylerdi feryÀd 
[…] 
Úılurdı nÀlesinden ebri giryÀn 
İderdi bülbüli sÿz ile biryÀn  (LÀmièì, FŞ., s. 297) 

Şirin’in dilinden söylenmiş bir gazelde, onun geceden sabaha kadar bülbül 

gibi feryat ettiği, bahçedeki gülün bu feryada kulak, nergisin de göz olduğu 

belirtiliyor. Burada gülün kulağa, nergisin göze benzerliğinden yararlanılarak 

çiçeklerin sabaha kadar Şirin’in feryadına şahit oldukları belirtilmektedir: 

İşidüp ben bülbülüñ feryÀdını şeb-tÀ-seóer 
Gül úulaà olmış durur bÀà içre nergis göz baña   (LÀmièì, FŞ., s. 372) 

Şirin, Husrev Ferhad’ı hapsettiğinde ona yazdığı mektupta ayrılık acısıyla 

feryad etmekten hiç hoş vakit geçirmediğini söyler: 

Dem-i òoş urmadım efàÀn içinde 
Dem-i òoş bulmadım hicrÀn içinde (NevÀèì, FŞ., s. 419) 

II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.    5555.... Gönül Yangını / Dağ Gönül Yangını / Dağ Gönül Yangını / Dağ Gönül Yangını / Dağ    

Aşk ateşiyle yanan âşığın gönlü bu ateşin etkisiyle yaralıdır. Bu yara şiirde 

Farsça “dÀġ” kelimesi ile ifade edilmektedir. Husrev ü Şirin ve Ferhad u Şirin 

mesnevilerinde de Şirin’in gönlü aşkın ateşiyle yandığı için yaralıdır. 

Şavur Şirin’le bir araya geldiklerinde Şirin’e kendisini tanıtıp ona âşık olan 

Husrev’in güzelliğini bir bir anlattıktan sonra Husrev’in Şirin’e gönderdiği yüzüğü 

verir ve Husrev’in de Şirin’den bir armağan beklediğini söyler. Şirin bu sözleri 
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duyunca şaşkına döner ve Şavur’un anlattıklarının gönlünde aşk yarası açtığını 

söyleyerek bu işe bir çare bulmasını ister: 

Çü fikrüñ odı úodı cÀna dÀġı 
Girü èaşúuñ eliyle şeş bu baġı (Şeyòì, HŞ., s. 54 ) 

Şirin aşkın kendi üzerindeki etkilerinden söz ederken aşk ateşiyle içinin kanlı 

yaşla dolduğunu söyler: 

Ben ol şemè-i şebistÀnem cihÀn-tÀb 
Ki odumdan derÿnum ùoldı òÿn-Àb (LÀmièì, FŞ., s. 297) 

Şirin’in feryatlarından, ağlayıp inlemelerinden gökteki bulutlar ağladığı gibi, 

aşkının ateşinden de bülbül yanıp kebap olmuştur: 

Úılurdı nÀlesinden ebri giryÀn 
İderdi bülbüli sÿz ile biryÀn  (LÀmièì, FŞ., s. 297) 

Şirin âşık olduktan sonra her ne kadar günlük yaşamına devam ediyor 

görünse de gönlünde tıpkı lalenin ortasındaki siyahlık gibi aşk yarası vardır. Şirin 

aşkını herkesten gizli yaşadığı için bu yarayı içinde saklar: 

Gezerdi serv gibi bÀà içinde 
Ùutardı lÀle gibi dÀà içinde  (LÀmièì, FŞ., s. 297) 

Lamiî Şirin’in gönül yarasını renginden dolayı bene benzeterek, aşk ateşiyle 

yanan bağrının yağlarının da kapkara olduğunu belirtir: 

Urup òÀli gibi cÀnına dÀàı 
Úararmış idi àamdan baàrı yaàı (LÀmièì, FŞ., s. 298) 

II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.    6666. Ah . Ah . Ah . Ah     

Şirin Husrev’in resmini görüp âşık olduğu anda gönlüne düşen aşk ateşi ile 

yakasını yırtıp, bir ah çeker ki baştan aşağı bu ahın dumanına boyanır: 

GirìbÀn àoncaveş çÀk itdi bì-bÀk 
Boyandı dÿd-ı Àha serv-i çÀlÀk (Celìlì, HŞ, s. 137) 

Şirin Şavur’dan Husrev’in güzelliği duyunca bir ah çeker ve ahının dumanı 

elbisesini gök renge boyar: 

İdince gÿş ol zülf-i siyÀhı 
Göge boyar libÀsın dÿd-ı Àhı  (Celìlì, HŞ, s. 147) 
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Nevâî’de Şirin’in Ferhad’ın aşkına esir olduğundan beri feryad ederek 

çıkardığı ve boru şeklinde göklere yükselen ahı, nefire benzetilmiştir: 

Egerçi bolàalı èaşúıñ esìri 
Öter eflÀkdın Àhım nefìri (NevÀèì, FŞ., s. 419) 

Lamiî ise Şirin’in sabah vakitlerinde çıkardığı ahın ateşiyle yerde ve gökte 

her ne varsa güneş gibi yandığını söyler: 

Úaçan itseydi Àh-ı ãubógÀhì 
Yanardı mihr-Àyìn murà u mÀhì (LÀmièì, FŞ., s. 297) 

Aşağıdaki beyitte  Şirin ahının dumanıyla vücudunun karga gibi simsiyah 

olduğunu belirtir: 

Ben ol ùÀvÿs-ı rengìnem hümÀ-fer 
Ki dÿdum úıldı cismüm zÀàÀ hem-ser (LÀmièì, FŞ., s. 297) 

II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.    7777. Uykusuzluk. Uykusuzluk. Uykusuzluk. Uykusuzluk    

Şeyhî aşka düşen Şirin’in gecelerini ağlayarak geçirdiği için uykusuz 

kaldığını, uykusuz geçirdiği her gece gözyaşlarının gül bahçesine benzeyen yüzünü 

suya kandırdığını söyler: 

Anın nergisleri úalurdı bì-òˇÀb 
K’ider her dün gülistÀnını sìr-Àb (Şeyòì, HŞ., s. 145) 

Nevâî ve Lamiî Şirin’in aşk derdi içinde olduğunu, bu derdini kimseyle 

paylaşamadığı için gece boyunca ağlayıp inlediğini, günlerinin yemeden içmeden, 

uykusuz geçtiğini benzer ifadelerle şöyle anlatırlar: 

Velìkin hecrdin zÀr irdi Şìrìn 
Kiçe tÀ ãubó bìdÀr irdi Şìrìn 
 
Ni derdin dirge bir hem-derdi anıñ 
Ne ãubó u şÀm òˇÀb u òūrdı anıñ (NevÀéì, FŞ., s. 305) 

Bu yaña lìki Şìrìn-i dil-efgÀr 
Olurdı giceler tÀ ãubóa dek zÀr 
 
Ne derdin dimege hem-derdi vardı 
Ne ãubó u şÀm òˇÀb u òÿrdı vardı (LÀmièì, FŞ., s. 297) 

Lamiî’de Şirin’in dilinden söylenen bir gazelde Şirin, sevdiğinin hasretiyle 

gecelerini uykusuz geçirdiği için gece ile gündüzün bir farkı kalmadığını söyler: 
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Óasretüñden ey ãaçı ve’l-leyli yüzi ve’ê-duóÀ 
Áh kim oldı ber-À-ber gice vü gündüz baña (LÀmièì, FŞ., s. 372)    

II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.    8888. Yemeden İçmeden Kesilme. Yemeden İçmeden Kesilme. Yemeden İçmeden Kesilme. Yemeden İçmeden Kesilme    

Nevâî ve Lamiî Şirin’in aşk yüzünden günlerini uykusuz ve hiçbir şey yiyip 

içmeden geçirdiğini şöyle ifade etmişlerdir: 

Ne derdin dimege hem-derdi vardı 
Ne ãubó u şÀm òˇÀb u òÿrdı vardı (NevÀéì, FŞ., s. 305) 

Ne derdin dimege hem-derdi vardı 
Ne ãubó u şÀm òˇÀb u òordı vardı (LÀmièì, FŞ., s. 297) 

II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.    9999. Rengin Sararıp Solması. Rengin Sararıp Solması. Rengin Sararıp Solması. Rengin Sararıp Solması    

Âşık olan kişi gece gündüz ağlayıp inlediği, uykuyu unuttuğu, yemeden 

içmeden kesildiği için sararıp solmaya başlar. 

Âzerî de aşkın Şirin’in elini ayağını bağlaması, bütünüyle onu esir alması 

sebebiyle yüzünün renginin solduğunu, toprak gibi olduğunu söyler: 

Rengìn yüzi oldı òÀk mÀnend 
èAşú eyledi dest ü pÀyını bend (Áõerì, HŞ., yk.17b)    

II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.    10101010. Zayıflama. Zayıflama. Zayıflama. Zayıflama    

Şeyhî aşağıdaki beyitlerde Şirin’in aşkın etkisiyle bedeninin kıl kadar 

inceldiğini ve suda eriyen kafura benzediğini söyler: 

Tefekkür göllerinde göñli ùalmış 
Bili resminde cÀnı úılca úalmış (Şeyòì, HŞ., s. 49) 
 
Tenine reşk iderken çeşme-i nÿr 
Eridi geçdi ãan kim ãuda kÀfÿr (Şeyòì, HŞ., s. 145) 

Lamiî ise Şirin’in gümüş gibi bembeyaz vücudunun sevdiğinin hasretiyle 

potada eriyen altın gibi eridiğini belirtir: 

Ten-i sìmìnini ol dürc-i gevher 
Eritdi bÿte-i óasretde çün zer  (LÀmièì, FŞ., s. 298) 

II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.11111111. Belin Bükülmesi. Belin Bükülmesi. Belin Bükülmesi. Belin Bükülmesi    

Şavur Şirin’e Husrev’in nasıl biri olduğunu anlatırken, kaşlarının 

güzelliğinden söz etmeye başlayınca gönlüne Husrev’in aşkı düşen Şirin iki büklüm 

olup hilale benzer: 
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İrince vaãf-ı ebrÿsı kemÀle 
Büküldi úÀmeti döndi hilÀle  (Celìlì, HŞ:, s. 146) 

Celilî Şirin’in belinin bükülmesinin aşkından belirti olduğunu söyler: 

Egilse servvÀr ol úadd ü úÀmet 
Belürdürdi hevÀsından èalÀmet (Celìlì, HŞ:, s. 146) 

II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.    12121212. Hasta Düşme. Hasta Düşme. Hasta Düşme. Hasta Düşme    

Lamiî Şirin’in aşk yüzünden hasta düştüğünü, bu esnada uykusundan her 

sıçrayıp uyanışında sevdiğine feryatlar ettiğini ve sayıklamaya başladığında da 

sevdiğinin adını sayıkladığını şöyle dile getirmiştir: 

Gözi mÀnendi òaste-òÀùır oldı 
äaçı gibi şikeste-òÀùır oldı 
 
Beliñlerse iderdi aña feryÀd 
äayıúlarsa úılurdı adını yÀd  (LÀmièì, FŞ., s. 298) 

Şirin Husrev’in resmini görüp âşık olduktan sonra aşkın etkisiyle mizacında 

bir takım değişiklikler görülmeye başlar. Rengi sararmış, zayıflamış, hasta bir 

hâldedir. Şirin’i sararıp solmuş bir hâlde gören Mehin Banu endişe ile niçin bu hâle 

geldiğini sorar: 

Neden döndi yüzüñ bedri hilÀle 
Niçün vardı güneş çihreñ zevÀle 
 
Neden buldı teàayyür reng-i òÿbuñ 
Yaúìn olmış meger ey meh àurÿbuñ  (RıêvÀn, HŞ. s. 284) 

Şirin âşık olduğunu gizlediğinden, av peşinde koşarken terlediği ve tedbirsiz 

davrandığı için hastalandığını söyler. Mehin Banu hemen bir hekim çağırır. Fakat 

Şirin, hekimin derdine derman olamayacağını, hatta Bokrat, Calinus ve Sokrat gibi 

tıp âlimlerinin bile çare bulamayacağını, başka bir çare aramalarını söyler. Çünkü 

Şirin derdinin aşk, devasının da Husrev olduğunu bilir: 

Didi Şìrìn be-nÀm-ı pÀk-i maèbÿd 
Ùabìb itmez benüm bu rencüme sÿd 
 
DevÀsın derdümüñ bilmeye BoúrÀù 
èİlÀc itmeye CÀlìnÿs u SoúrÀù 
 
Benüm’çün ġayr fikr eyleñ bunı úoñ 
Ùabìbüñ rÀyile tedbìrini úoñ   (RıêvÀn, HŞ. s. 284) 
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Bunun üzerine Mehin Banu’ya ülkede büyük bir kilise (manastır) olduğunu, 

oraya giden herkesin dileğinin gerçekleştiğini, hastaların da şifa bulduğunu söylerler. 

Mehin Banu hemen bu kiliseyi görmek ister. Ancak hasta olan Şirin’in oraya gitmesi 

gerektiği söylenince Şirin daye ve cariyeleriyle birlikte kiliseye gitmek üzere yola 

çıkar. Ancak kiliseye değil, derdinin dermanı Husrev’i görmek için Medayin’e gider. 

II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.    13131313. Kendinden Geçme . Kendinden Geçme . Kendinden Geçme . Kendinden Geçme     

Şirin Husrev’in resmini bir ağaç dalında ilk görüşünde âşık olmuştur. Ertesi 

gün kime ait olduğunu bile bilmediği aynı resmi ikinci kez görünce şaşkınlıktan tüm 

gücünü kaybederek kendinden geçer: 

Çü úalmadı mecÀl ü rÀóat u hÿş 
Gidüp kendüden oldı zÀr u medhÿş (Celìlì, HŞ, s. 139) 

Şirin Husrev’in resmini aynı şekilde üçüncü kez gördüğünde Husrev’in 

yüzünde kendi yüzünden bir nişan görür ve bu esrarengiz durum karşısında 

kendinden geçer: 

NişÀn çün buldı ol yüzde yüzinden 
Úodı nÀmı vü vardı kendüzinden 
 
èAceb oynandı ol oyun özinsüz 
Ki buldı özin ü úaldı özinsüz  (Şeyòì, HŞ., s. 47) 

Resmi eline alan Şirin cariyelerle sohbet ederken aşkın etkisiyle zaman 

zaman kendinden geçip resmin önünde secde eder: 

Dem-À-dem kim gele ãoóbetde vecde 
İderdi ãÿretüñ öñinde secde  (Şeyòì, HŞ., s. 48) 

Ferhad u Şirin mesnevilerinden Nevâî’nin eserinde  Mehin Banu Ferhad’ın 

Şirin için su kanalını açması ve kasır yapması üzerine onun adına bir ziyafet 

düzenler. Ferhad ile Şirin arasında doğan aşkı sezen Banu iki sevgiliyi mecliste 

biraraya getirir. Şirin ve Ferhad herkesin önünde aşklarının şerefine şarap içerler. Bu 

duygu yoğunluğu karşısında Ferhad kendini kaybeder ve yere düşer. Onu bu hâlde 

gören Şirin de düşer bayılır. Aşkın hazzıyla kendilerinden geçen iki sevgiliyi 

görenler onların öldüğünü sanıp yaşayıp yaşamadıklarını anlamak için ağızlarına 

ayna tutarlar: 
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Perì ol şekl ile bir bir úoyup gÀm 
Kilip mecnÿn úaşıàa tuttı ÀrÀm 
 
Didi laèliàa alıp laèl-i aómer 
Siniñ èaşúıñda nÿş ittük bu sÀàar 
 
Sömürdi eyle şimşÀd-ı úaãab-pÿş 
Ki mundın aldı anıñ içkeni hÿş 
 
İçip cÀm-ı leb-À-leb tuttı ol dem 
Ki nÿş itkil miniñ èaşúımda sin hem 
 
İki óÀl ol mey içre óÀãıl irdi 
Ki hem óayvÀn suyı hem úÀtil irdi 
[…] 
Alıp sıpúardı andaú bì-òodÀne 
Ki sÀàar naúşıdın kitti nişÀne 
[…] 
Ayaànı tapşurup ferd-i zamÀne 
Özin tofraúúa saldı bì-òodÀne 
 
Başı çün ol ãanemni secde itti 
Bu èÀlemdin yana èÀlemàa kitti 
 
Kötermek istedi başın perì-ôÀd 
Yıúıldı cism ü kitmiş irdi FerhÀd 
 
Bu şìrìn óÀl çün neôôÀre úıldı 
Anıñ yanıda hem Şìrìn yıúıldı 
 
İkisi aàzıàa tutúanda miréÀt 
Nefesdin hìç eåer yoú irdi heyhÀt (NevÀéì, FŞ., s. 331-332) 

Lamiî’de Şirin ziyafet sırasında olan biteni kasrının penceresinden gizlice 

izlemektedir. Ferhad Banu ile sohbet sırasında çok dokunaklı bir şiir okur. Şirin bu 

şiiri duyunca daha fazla sabredemez. Hemen ziyafetin yapıldığı meclise gider. 

Ferhad’a merhaba diyerek içki sunar.Ferhad’ın gönlündeki aşk ateşi Şirin’in bu 

teveccühüyle bir iken yüz bin olur. Şirin’e övgü dolu sözler söyleyerek bir şiir (terci) 

okur. Şirin Ferhad’ın bu şiirini dinleyince feryad eder. Ferhad Şirin’in sunduğu 

şarabı içer. Hem aşkın ateşi hem de şarabın etkisiyle Ferhad kendini kaybeder ve 

yere düşer. Onu bu halde gören Şirin’de kendini kaybederek onun yanına düşer. İki 

sevgili öylesine kendilerinden geçmişlerdir ki görenler onların öldüğünü sanırlar: 
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Bu telò işi görüp Şìrìn-i pür-şÿr 
Derÿnından maóabbet eyledi zÿr 
 
Yürekden eyledi úanı gibi cÿş 
O bì-dil üzre irdi mest ü medhÿş 
 
MurÀd itdi alup dizine başın 
Sile kendü eliyle úanlu yaşın 
 
Görince gül yüzin ol serv-i ser-keş 
Bir Àh idüp derÿnı ùoldı Àteş 
 
Ol Àteş birle ser-tÀ-pÀ ùutuşdı 
Virüp hÿşın yile ol daòı düşdi 
 
Görenler ãandılar ol iki òÀnı 
Bu óÀlet içre teslìm itdi cÀnı  (LÀmièì, FŞ., s. 320) 

II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.    14141414. Ayıplanmaktan Utanmama. Ayıplanmaktan Utanmama. Ayıplanmaktan Utanmama. Ayıplanmaktan Utanmama    

Âşıklığın özelliklerinden biri, aşk yüzünden ayıplanmaktan utanmamadır. 

Âşık başlangıçta aşkını herkesten gizli yaşamaya çalışırken, belli bir aşamadan sonra 

aşk onun gönlünde utanılacak bir duygu olmaktan çıkar.  

Celilî Husrev ü Şirin’inde vefalı âşıkların aşk içinde âşığa utanmanın 

yakışmayacağını söylediklerini belirtir: 

Dimişler gerçi èuşşÀú-ı vefÀdÀr 
Ki èaşú içre yaraşmaz èÀşıúa èÀr (Celìlì, HŞ, s. 188) 

Lamiî’nin mesnevisinde Şirin’in dilinden söylenmiş bir gazelde Şirin aşk 

yoluna baş koyduğunu, namus kaygısını bir yana bıraktığını, sevgilisinin ayağının 

tozunun başının tacı olduğunu şöyle dile getirir: 

Baş úoyup ortaya ùañ mı terk idersem yüz ãuyın 
Efser-i devlet durur pÀyuñdan iren toz baña (LÀmièì, FŞ., s. 372) 

Şirin Ferhad’a yazdığı mektupta, ona duyduğu aşkın gamıyla her anını 

ağlayıp inleyerek geçirdiği için aşk sırrının açığa çıktığını, bu yüzden bu aşktan 

vazgeçmek ya da aşk uğruna canını vermek arasında kaldığını fakat aşkı seçtiğini, 

âşık olduğu için herkesin kendisini ayıplamasını, dile düşmeyi umursamadığını şöyle 

dile getirir: 

Pes itdüm èaşú içinde sırrumı fÀş 
Ya iltem başa işi yÀ virem baş 
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Çü çÀk itdüm àamuñdan perdemi ben 
Geçürem nÀleyile her demi ben 
 
Çü ùutdum derd-i èaşúuñ pìşesini 
Uşatdum nÀm u nengüm şìşesini (LÀmièì, FŞ., s. 372) 

II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.    15151515. Aklın Baştan Gitmesi. Aklın Baştan Gitmesi. Aklın Baştan Gitmesi. Aklın Baştan Gitmesi    

Şeyhî Husrev ü Şirin’inde aşkın akla üstünlüğünü, aşk ile aklın bir arada 

olamayacağını şu sözlerle anlatır: 

Bilür her èaşú eri bu kÀrı bÀrì 
Ki ùurmaz èaşúa èaúluñ kÀr u bÀrı 
 
Ḳılur ser-geşte èaúlı èaşú-ı ser-keş 
Yaraşmaz bir arada Àb u Àteş 
 
Ne cübbe kim dikinür èaúl-ı çÀlÀk 
Çü bì-bÀk oldı èÀşıú cüst ider çÀk (Şeyòì, HŞ., s. 150) 

Şirin Mehin Banu’nun ölümünden sonra tahta geçmiş, bir süre ülkeyi 

yönettikten sonra aşkı aklının önüne geçmiş ve tahtı ve memleketini bırakıp 

Husrev’in memleketi Medayin’e yerleşmeye karar verir: 

Olam ãanurdı Şìrìn èaúla hem-dem 
Çü èaşúı àÀlib idi itdi derhem 
 
HevÀ ceyşi itdi cÀn mülkini àÀret 
Gözinden çıúdı ol óükm-i emÀret 
 
Diledi terk ide ol tÀc u taòtı 
DiyÀr-ı yÀra tarta baòt u raòtı  (Şeyòì, HŞ., s. 150) 

II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.    16161616. Sevgiliden Başka Her Şeyden Vazgeçme. Sevgiliden Başka Her Şeyden Vazgeçme. Sevgiliden Başka Her Şeyden Vazgeçme. Sevgiliden Başka Her Şeyden Vazgeçme    

Şeyhî Şirin’in âşık olduktan sonra aşktan, sevgiliden başka acı tatlı her şeyi 

unuttuğunu şöyle ifade eder: 

Mey-i telò içdi Şìrìn-i şeker-nÿş 
İdüp her telò ü şìrìni ferÀmÿş  (Şeyòì, HŞ., s. 48) 

Şirin Husrev’in dudağı ve yanağının hayali gönlüne yazıldığından beri iki 

cihanı unuttuğunu ve gözünden sürekli kanlı yaş döktüğünü kendi ağzından 

söylenmiş bir gazelde şöyle dile getirir: 

Naúş olalı göñlümde òayÀl-i leb ü òaddi 
Düşdi dü cihÀn naúşı gözümden ùolu úandur (Şeyòì, HŞ., s. 49) 
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Mehin Banu’nun vasiyeti üzere ölümünden sonra onun tahtına Şirin geçerek 

hükümdar olur. Bir süre memleketi adaletle yönettikten sonra Husrev’e duyduğu aşk 

ve hasret yüzünden tacı ve tahtı bırakıp Husrev’in memleketi olan Medayin’e 

yerleşmeye karar verir: 

Biraz müddet ki oldı salùanatda 
Dölenmedi dil ü cÀn ol cihetde 
 
HevÀ yaàmacısı itdükce tÀrÀc 
Meded cÀna ne taòt iderdi ne tÀc 
 
áam-ı èaşú eyledükce zÀr u pÀ-mÀl 
DevÀ derde ne mülk iderdi ne mÀl 
 
Añup şÀhını Àh itdükce her gÀh 
Úılurdı Àheng ol Àha taòt u dergÀh 
[…] 
Olam ãanurdı Şìrìn èaúla hem-dem 
Çü èaşúı àÀlib idi itdi derhem 
 
HevÀ ceyşi itdi cÀn mülkini àÀret 
Gözinden çıúdı ol óükm-i emÀret 
 
Diledi terk ide ol tÀc u taòtı 
DiyÀr-ı yÀra tarta baòt u raòtı  (Şeyòì, HŞ., s. 149-150) 

Şirin’in Husrev’in hasretine dayanamadığı için hükümdarlığı bırakıp 

Medayin’e gittiğinden Kutb, Fahrî ve Celilî’nin eserlerinde de söz edilir. 455 

Meryem öldükten sonra Şirin’e tekrar bir araya gelebilmek için Şavur’u 

gönderen Husrev’e Şirin’in cevabı sert olmuştur. Husrev’in sadakatsizliğine karşılık 

kendisinin bu aşk için canından, malından, yerinden yurdundan, rahat ve 

huzurundan, tac ve tahttan kısacası dünyadan vazgeçtiğini şu sözlerle dile getirir: 

Benem ùoàru yolumda şimdi èÀşıú 
KelÀmumdur müsellem cümle ãÀdıú 
 
Çü terk itdüm bu şevú ile cihÀnı 
Budur úaãdum virem bu yolda cÀnı 
 
Görinmedi gözüme mülk-i şÀhì 
Yire urdum bu derd ile külÀhı 
 
 

                                                
455 bk. Úuùb, HŞ., s. 297; Faòrì, HŞ., s.377; Celìlì, HŞ, s. 202. 
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Bu sevdÀdan ùaàıtdum raòt u baòtum 
Yile virdüm bu àamdan tÀc u taòtum  (RıêvÀn, HŞ. s.409) 

Husrev’in sadakatsizliğinden yakınan Şirin, kendi gönlünde iki cihanda da 

Husrev’den başkasına yer olmadığını, onun aşkı olmaksızın hiç bir şeyin anlamı 

olmadığını şu sözleriyle dile getirir: 

Baña òod ùapuñ olmışdur muóaúúaú 
MurÀd-ı cÀn u maúãÿd-ı dil ancaú 
 
ViãÀlüñdür dü-èÀlemde ümìdüm 
CemÀlüñdür benüm nev-rÿz-ı ìdüm 
[…] 
Baña èarø itseler óÿr-ı cinÀnı 
Ya àılmÀn-ı behişt-i cÀvidÀnı 
 
Gözüm çıúsun baúarsam yüzlerine 
Yaòod gÿşum ùutarsam sözlerine 
 
Ya ins ile melek yÀ mihr ile mÀh 
Gerekmez bunları mihrüñsüz ey şÀh  (RıêvÀn, HŞ. s. 442) 

Nevâî’nin Ferhad u Şirin’inde Husrev Şirin’in evlenme teklifini kabul 

etmemesi ve onun Ferhad’a âşık olduğunu öğrenmesi üzerine Mehin Banu’nun 

ülkesine savaş açmıştır. Ferhad’ı da yakalatıp hapsettirmiştir. Halk Husrev’in 

zulmünden perişandır. Ancak Şirin halkın onun yüzünden bu zulmü yaşadığını 

bildiği hâlde Ferhad’ın aşkından asla vazgeçmez. Hatta Ferhad’a yazdığı mektupta 

Husrev’in zulmünden bahsederek bu yüzden halkın diline düştüğünü ancak Ferhad’ı 

bir an görebilmek için bunun gibi yüzlerce mihnete ve şiddete katlanmaya razı 

olduğunu söyler: 

Dem-i òoş urmadım efàÀn içinde 
Demì òoş bolmadım hicrÀn içinde 
 
Alıp düşmen sipÀh u efserimni 
Úılıp tÀrÀc mülk ü kişverimni 
 
Min ü òaylim niçük kim bÿm-ı menóÿs 
Bolup bir àÀr ara taà içre maóbÿs 
 
Munuñ dik mülkniñ şÀh u faúìri 
Bolup baştın ayaú düşmen esìri 
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Tutulàanlar úılıp cÀnını teslìm 
Úutulàanlarnı her dem öltürüp bìm 
 
Bular ilge miniñ èaşúım işidin 
Úulaàım yalúıban il úaràışıdın 
 
Úılıp cÀnımàa úaãd ildin uyatım 
Uçup BÀnÿ uyatıdın óayÀtım 
 
Velì yüz munça miónet bolsa irdi 
Ni yüz miñ munça miónet bolsa irdi 
 
Sini körsem idi nÀ-gÀh nÀ-gÀh 
áamım yoú irdi bi’llÀh åümme bi’llÀh (NevÀéì, FŞ., s. 419) 

Lamiî’de Şirin’in bu konuda Ferhad’a yazdıkları benzer ifadelerle şöyledir: 

Ne tenhÀ ben esìrem dehr içinde 
Benüm öcümden il gün úahr içinde 
 
Düşen düşmen eline oldı bì-cÀn 
Óaõerden úurtılan eyler dilin úan 
 
Úo òalúuñ ùaèn u levm ü bed-duèÀsın 
Úulından yine Óaú ãavsun belÀsın 
 
äurÀóìveş il içre ser-nigÿnam 
Lebi òandÀn gözi yaş baġrı òÿnam 
 
Gün olmaz kim bu ġamdan ben dil-efgÀr 
HelÀküm itmeyem maúãÿd ãad-bÀr 
 
Úılup vaãluñ ümìõi lìki ilóÀó 
Úoyup teéòìre cengüm eyler ıãlÀó 
 
Velì yüz bunca olsa derd ü miónet 
Ne miónet ãad-hezÀr Àşÿb u şiddet 
 
Yiterdi gün yüzüñ bir daòı görsem 
Yoġ idi ġam baña min-baèd ölürsem  (LÀmièì, FŞ., s. 372) 

II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.    17171717. Sadakat. Sadakat. Sadakat. Sadakat    

Şirin’in aşkına ne kadar sadık biri olduğunu en iyi şekilde hikâye içinde 

geçen şu olayda görmek mümkündür: Şirin Husrev’in resmini görüp âşık olduktan 

sonra âşık olduğu kişinin Husrev olduğunu ve onun da kendisine âşık olduğunu 

Husrev’in arkadaşı Şavur’dan öğrenir. Bir süre sonra Husrev’i görmek için 
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Medayin’e gitmek üzere yola çıkar. Bu uzun yolculuk sırasında bir pınar görür ve 

yıkanmak üzere suya girer. Tam bu sırada genç bir erkeğin kendini izlediğini görür. 

Bu kişi düşmanlarının kışkırtmalarıyla babası Hürmüz’ün hışmına uğrayacağından 

korkup Medayin’den Ermen’e kaçmakta olan Husrev’dir. Ancak ne Husrev gördüğü 

bu güzel kızın Şirin olduğundan ne de Şirin kendisini gören gencin Husrev 

olduğundan habersizdir. Şirin karşılaştığı gencin Husrev olabileceğini düşünür fakat 

Husrev’in kılık değiştirmiş olmasından dolayı emin olamaz. Yine de tanışmayı 

aklından geçirdiği bir an eğer bu kişi Husrev değilse aşkına sadakatsizlik etmiş 

olacağını düşünerek tanışmaktan vazgeçer.  

Şeyhî, Celilî ve Rıdvan aşağıdaki beyitlerde bu olay üzerine Şirin’in aynı 

anda iki kişiye gönül vermenin doğru olmadığına dair düşüncelerini şöyle ifade 

etmişlerdir: 

Yine eydür öñinde gelme vecde 
RevÀ olmaz iki miórÀba secde 
 
Ùutulmaya iki úarpuz bir elde 
Ùapılmaya iki şeh bir èamelde (Şeyòì, HŞ., s. 66) 

Girü dur sehv ile girme günÀha 
Ki olmaz secde iki úıblegÀha  (Celìlì, HŞ, s. 165) 

Didi kendüye Şìrìn ol ferÀàat 
Ki tÀ görmeyesin ãoñra nedÀmet 
 
Eger şÀh ise sÿd itmeye buşmaú 
Gerekmez şehlere yolda buluşmaú 
 
Ve ger àayr ise bu fÀsid òayÀlüñ 
Neye yiter bu sevdÀyile óÀlüñ 
 
Dü-rÿya söyleme hergiz sözüñi 
İki miórÀba döndürme yüzüñi 
 
İki ãanan yolın görmez didiler 
Çatal úazıú yire girmez didiler (RıêvÀn, HŞ. s. 296) 

Şirin Husrev’in aşkına sadakatsizliğinden yakınıp, kendisinin ise aşkına ne 

kadar sadık olduğunu şu sözleriyle ifade eder: 

Egerçi reşk-i mÀh u Müşterìem 
Saña cÀn u göñülden müşterìem 
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Ne sevgüñden çevürdüm yüz ne ãapdum 
Ne bir yüz gören artuú yire ùapdum 
 
Seni añdum senüñle göñlüm açdı 
Senüñle ùoú idi hem sensüz açdı 
 
Sen idüñ sözüm ü hem sen saàıncum 
Sen idüñ mÀl u gencüm hem sen incüm 
 
Saña virdüm göñül dutdum saña yüz 
Çevürdüm dünyeden senden yaña yüz 
 
Velìkin sevgü sende görmedüm ben 
Belì çekdüñ boyın rÀm olmaduñ sen 
 
ÓisÀbın Àrzÿnuñ yindek itmek 
VefÀ vaútında úoyup yÀri gitmek 
 
Ùaleb itmek dün ü gün öz murÀdın 
Ne yÀr adın ãaúlamaú ne öz adın 
 
äanursın şehveti sen èaşú yaènì 
Pes ey fÀrià úanı şehvet èaşú úanı (Faòrì, HŞ., s. 448-449) 

Ferhad u Şirin mesnevilerinde Husrev ü Şirin mesnevilerinden farklı olarak 

aşkın kahramanları Ferhad ile Şirin’dir. Bu mesnevilerde Husrev Ferhad’ın rakibidir. 

Çünkü o da Şirin’e âşıktır. Dolayısıyla Husrev Şirin’i Mehin Banu’dan ister. Şirin bu 

haberi duyunca çok üzülür ve asla erkeklerde gözü olmadığını, bu sebeple evlenmek 

istemediğini,  aksi hâlde kendisini öldüreceğini söyleyerek Husrev’in evlilik teklifini 

kesin bir dille geri çevirir. Çünkü o Ferhad’ı sevmektedir. Tac ve taht sahibi Husrev 

onun gözüne bile görünmez. Fakat Ferhad’ı sevdiğini gizler ve aralarında aşk 

olduğuna dair söylentilerin yersiz olduğunu, Ferhad’ın onu görmeden tek taraflı bir 

aşk yaşadığını söyler. Fakat bütün bunlar Husrev’i reddetmek için birer bahanedir. 

Şirin’in Mehin Banu’ya bu konuda söylediği sözler şöyledir: 

İşitkeç úıããanı óÿr-ı perì-zÀd 
Úoyup tofraà üze yüz úıldı feryÀd 
 
Ki ey naèleyniñ ornı úıblegÀhım 
Óarìm-i nüzhetiñ àamdın penÀhım 
 
Niçe yitkey saña mindin melÀlet 
Niçe kilgey maña andın òacÀlet 
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Başımàa tìà-ı àam sürseñ ni bolàay 
Bu söz digünçe öltürseñ ni bolàay 
[…] 
Maña FerhÀd èaşúı töhmeti bes 
Ki çihrim körmeyin ol zÀr-ı bì-kes 
 
Yıúılmaúdur şièÀrı Àh tartıp 
Köñüldin nÀle-i cÀn-kÀh tartıp 
 
Úulaàı müstemiè bolmay sözümge 
Közi aylar ötüp tüşmey yüzümge 
 
Taà içre seyl yañlıà aúızıp yaş 
Urup taş üzre her dem seyl dik baş 
 
ÒayÀlim birle köñlin úÀniè eylep 
FirÀúım içre èömrin øÀyiè eylep 
 
Yüzümdin dìde-i giryÀnı maórÿm 
ViãÀlimdin belÀ-keş cÀnı maórÿm 
 
Úalıpmin hem yıraú ol nÀ-tüvÀndın 
Niçük kim mindin ol min daàı andın 
 
Bu bizge óÀl u yüz nevè ilde şöhret 
Ni yüz şöhret ki yüz miñ nevè-i töhmet 
 
Maña ni yÀr u ni èÀşıú hevesdur 
Eger min Àdem olsam uşbu besdur 
 
Eger BÀnÿ èilÀcı bilse úılsun 
Özümni öltürürmin yoúsa bilsün (NevÀéì, FŞ., s. 342-343) 

İşidüp bunı ol óÿr-ı perì-zÀd 
Úılup ney gibi àamdan Àh u feryÀd 
 
Didi ey èiãmeti àamdan penÀhum 
İşigi Kaèbe gibi úıblegÀhum 
 
Niçe bir ùapuña benden melÀlet 
Niçe bir baña bu àamdan òacÀlet 
 
Beni yaş gibi ãalma òÀke gözden 
Ölüm yigdür baña óaúúÀ bu sözden 
 
Dilüme tìà-ı àam ursañ n’olaydı 
Bunı diyince öldürseñ n’olaydı 
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LisÀnuñdan çekince böyle òancer 
Yig idi ùoàrasañ cismüm ser-À-ser 
[…] 
Baña FerhÀd èaşúı töhmeti bes 
Ki çihrem görmedin ol zÀr-ı bì-kes 
 
İşi bülbülveş efàÀn eylemekdür 
Dilini àoncaveş úan eylemekdür 
 
ÒayÀlüm birle dün gün göñli úÀniè 
FirÀúum içre geçdi èömri øÀyiè 
 
Yüzümden dìde-i giryÀnı maórÿm 
ViãÀlümden belÀ-keş cÀnı maórÿm 
 
Çü ben èÀlemde oldum MeryemÀsÀ 
Er adın añmazam olursa èÌsÀ 
 
CihÀnuñ gerçi var çoú söz ü savı 
Benem şimdi buèaãr içre müsÀvì 
 
ÒudÀ-yı àaybdan bilür çü óÀlüm 
Benüm il töhmetinden yoú melÀlüm 
 
Daòı vÀúıf durur BÀnÿ-yı kişver 
Ki yoúdur bende hergiz meyl-i şevher 
 
Baña ni yÀr u ni èÀşıú hevesdür 
ÚanÀèat úÀfı ben èanúÀ’ya besdür 
 
Hemìn bu derde BÀnÿ çÀre úılsun 
Veger ni úıydum öz cÀnuma bilsün (LÀmièì, FŞ., s. 326-327) 

II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.    18181818. Sevdiğine Sitem. Sevdiğine Sitem. Sevdiğine Sitem. Sevdiğine Sitem    

Ferhad öldükten sonra Husrev Şirin’e sitem dolu taziye mektubu gönderir. 

Bir süre sonra Husrev’in karısı Meryem ölür. Şirin için hem Husrev’in mektubuna 

cevap verme hem de içindeki kırgınlıkları söyleme fırsatı doğmuştur. Mektubunda 

önce dünyada acı tatlı her duygunun insanlar için yaşanacak bir duygu olduğunu, 

ölenle ölünmeyeceğini söyleyerek Husrev’in sağ oldukça mutlu olmasını diler. Daha 

sonra Husrev’in kendisine sadakatsizliğini, çapkınlığını yüzüne vuran sözler söyler:  

äaçı müşgin ciger úanıyla ezdi 
Yüreginden varaú kesdi vü yazdı 
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Ne kim göñlinde vardı nükte vü remz 
Úalem dilinden itdi ùanz ile àamz 
 
Yazar ser-nÀmede nÀm-ı İlÀhì 
Ki oldur èafv iden cümle günÀhı 
[…] 
Çü úullar úıla õikrini ferÀmÿş 
Uyandurmaà içün geh geh burar gÿş 
 
Gehì rÀóat úılur úısmet gehì renc 
Gehì iflÀs baòş eyler gehì genc 
[…] 
Teàayyürdür ùarìú-i Àferìniş 
Bilür bu óÀli cümle ehl-i bìniş 
[…] 
İder biri àamından birini şÀd 
Biri cevri ile bulur biri dÀd 
 
Gicesi úaràanuñ bayàuşa gündür 
Eşegüñ ölümi ite dügündür 
[…] 
èArÿs-ı şÀha ger irdiyse fermÀn 
äaà olsun nice èurs eyleye sulùÀn 
 
Eger yir oldı ise Meryem’e òÀk 
Mesìhüñ taòtı gerduñdur degül bÀk 
 
Anuñ’çün ivdi anı yimege yir 
Ki şehler tìz olur her loúmadan sìr 
 
Çi ger òoş-òˇÀn idi ol yÀr-ı hem-dem 
Velì ùoymışdı sulùÀn yimesün àam 
 
Güõer bir gülsitÀna daòı úılsun 
Naôar bir dil-sitÀna daòı úılsun 
 
Dirìà aña ki oldı aradan kem 
Diriye kem degüldür èişret ü dem 
 
Úoma cÀnda şehÀ ol genc içün renc 
Ki çün genc idi yirde yaraşur genc 
 
Yime úayàu ki Àdem àam götürmez 
Ne Àdem àuããa-i èÀlem götürmez 
 
Egerçi Meryem idi zaòma merhem 
Ne içün düşmeye èÌsÀ-deme àam 
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Yig ol kim úoyasın Meryem sözini 
Mesió ol kim göresin cÀn yüzini 
 
Eger buldıysa baòt-ı meh tebÀhı 
Güneş terk eylemesün taòtgÀhı 
[…] 
Ölen içün kimesne ölmemişdür 
İgen çoú isteyenler bulmamışdur 
[…] 
Ölü sevmez fiàÀn u Àh u feryÀd 
DuèÀ vü ãabr u şükr ile olur şÀd 
[…] 
Iraà eyleñ melÀli göñlüñüzden 
Gide cÀndan nitekim gitdi gözden 
 
Elüñe bÀde al úıl òÀùır ÀbÀd 
MebÀdÀ kim ala bir úıluñı bÀd 
[…] 
Güneşsin n’ola úalduñsa yaluñuz 
Degüldür size hem-ser ay úuluñuz 
 
Eger cüft ola muràa murà-ı hem-derd 
Ùapuñ sìmuràdur sìmurà olur ferd 
 
Yayuñı yasma úaçırduñsa naòcìr 
Ki ãaórÀ pürdür Àhÿ-yı çemen-gìr 
 
N’ola bir dÀne düşse dÀmenüñden 
Ùolu enbÀr-ı èÀlem òırmenüñden 
 
Úoma gel ãaldı ise cÀnda òÀrı 
èİvaø gör bir güle biñ nev-bahÀrı 
 
Ger aldı bu teni devrÀn-ı èÀlem 
Sen ol bÀúì ki sensin cÀn-ı èÀlem 
 
Yime Meryem àamın èÌsÀ ãaà olsun 
Eger kesr oldı büt KisrÀ ãaà olsun  (Şeyòì, HŞ., s. 189-191) 

Şirin Rıdvan’da da taziyelerini bildiren sözlerinden sonra sitemlerine şu 

sözlerle devam eder: 

CihÀnuñ şÀhısın èÀlem musaòòar 
MurÀd idindügüñ olur müyesser 
 
Felek bendeñ gibi ùurmaz dürişür 
Neye ãunar iseñ elüñ irişür 
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SüleymÀn-ı zamÀnsın ben de çün mÿr 
Benüm bigi degülsin èÀciz ü òor 
 
CihÀn içre àarìbem zÀr u bì-kes 
Bu àurbetde àamuñdur mÿnisüm bes 
 
Ayaàuma elümle balta urdum 
Úamu görgüleri hep bunda gördüm 
 
Yile virdüm ãuvardum baòt u raòtum 
Úamu tÀrÀca virdüm tÀc u taòtum 
 
Dil ucından esìr oldum belÀya 
GiriftÀram kemend-i ibtilÀya 
 
Baña raóm ide ãandum yÀre geldüm 
İlüm günüm úoyup dildÀra geldüm 
 
Velì ancaú naãìb imiş muúadder 
Konuú umduàı olmazmış müyesser 
 
Ciger ùoàrandı yÀrüm aàlayayın 
Gine úutsuz sitÀrem aàlayayın 
 
Senüñ úoltuàuña geldüm ãıàındum 
Bunı kendüzüme eylük ãaàındum 
 
Bu işümden perìşÀnem perìşÀn 
Dil ü cÀndan peşìmÀnem peşìmÀn 

Ferhad’ın ölümü üzerine Ferhad’dan Şirin’i daima kıskanan Husrev’in 

kendisini yaralayan sitem dolu mektubu için de şunları söyler: 

áarìbine yazup nÀme şehen-şÀh 
Dimiş taèrìz idüp elfÀô-ı kÿtÀh 
 
Velì her birisi bir tìà-ı òÿn-rìz 
Yaúar cÀn u cigerler Àteş-i tìz 
[…] 
Yaraşmazdı dili ÀzÀr ideydüñ 
DiyÀruñdan bizi bìzÀr ideydüñ 
 
Çü gelmezmiş elüñden merhem itmek 
Ne lÀzım yÀrem üstine tuz ekmek 
[…] 
áurÿr itme ki bu dünyÀ-yı fÀnì 
Kimesneyçün degüldür cÀvidÀnì 
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Eger şemè-i gedÀ ger meşèal-i şÀh 
İkisi de söyünürler seóergÀh 
[…] 
Velì ben şÀha incinmiş degülven 
ÓelÀl itdüm ne itdiyse şehe ben 
 
Gene bayaàı bigi bendesiyem 
Kemend-i èaşúınuñ efgendesiyem 
 
Bu sözlerden àaraø óÀlüm dimekdür 
Şehen-şÀha murÀdum söylemekdür  (RıêvÀn, HŞ. s. 404) 

Şirin ile Husrev arasında geçen bu sitem dolu mektuplaşmalar Kutb, Fahrî ve 

Celilî’nin mesnevilerinde de yer alır.456 

II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.II. II. 1. 2.    19191919. Naz ve Niyaz. Naz ve Niyaz. Naz ve Niyaz. Naz ve Niyaz    

Yusuf u Züleyha mesnevilerinde Züleyha âşık, Yusuf maşuk olduğu için 

niyaz eden Züleyha, naz eden Yusuf’tur. Husrev ü Şirin mesnevilerinde ise Husrev 

âşık, Şirin maşuk olduğu için niyaz eden Husrev, naz eden Şirin’dir. 

Şeyhî Husrev ü Şirin mesnevisinde nazın nazenin sevgililere ne çok 

yakıştığını, onların istemem deyip gönülden isteyen tavırlarının yüz can vermeye 

değeceğini söyler: 

Ne òoşdur nÀz úılsa nÀzenìnler 
K’ola dilden ıraò cÀndan yaúınlar 
 
Úaúımaú ÀşkÀre kim göz açma 
Uġurlayın göñül düzmek ki úaçma 
 
Degir yüz cÀna şol sÀèat ki dil-ber 
Gerekmez dir velì göñlinden ister 
 
Çü yÀra yÀr nükte rÿ-be-rÿ dir 
Gider añaru vü getür berü dir  (Şeyòì, HŞ., s. 125) 

Husrev ve Şirin ilk buluşmalarından sonra, günlerini gündüzleri av 

merasimleri ve çevgan oynayarak, geceleri ise işret meclislerinde eğlenerek 

geçirirler. İlk zamanlar bakışmaktan öteye gitmeyen âşıklar, zamanla fırsat 

bulduklarında öpüşmeye başlarlar. Husrev’in arzusu bir fırsatını bulup visale 

ermektir. Bir gece eğlence sonunda herkes sarhoş olmuş, saki ve mutriblerin gözünü 

                                                
456 bk. Úuùb, HŞ., s.  345-349; Faòrì, HŞ., s.  428-430; Celìlì, HŞ, s. 236-239. 
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uyku tutmuş, Husrev’le Şirin başbaşa kalmışlardır. Bu sırada Husrev sabredemez ve 

uzun zamandır özlediği visale ermek istediğini söyler. Şirin razı olmaz. Husrev 

yalvarır. Fakat yalvarışlarına karşılık bulamaz. Şirin’in Husrev’e cevabı şöyledir: 

Didi düşmez benüm bigi àubÀra 
K’ola hem-ser emìr-i tÀcdÀra 
 
Ulaġumda bilürem yoòdur ol baş 
K’olam tÀzì binenler ile yoldaş 
 
Eger nÀz eylesem úaãdum hemÀndur 
Ki maòmÿra şeker yimek ziyÀndur 
 
Biraz müddet ki óiddet bula teskìn 
Baña şekker mübÀrek şÀha şìrìn  (Şeyòì, HŞ., s. 125) 

Şirin bu sözleri söyledikten sonra kızgın bir tavır takınır, kaşları çatılır, yüzü 

kızarır, bakışları sertleşir. Fakat her ne kadar kızgın görünmeye çalışsa da Husrev’i 

sevdiği için bakışlarıyla, kaş ve göz hareketleriyle, gülümseyişiyle işveler yapmaktan 

kendini alamaz. Şair maşukluğun tipik özelliklerinden olan bu nazlı işveli tavırları 

şöyle tasvir eder: 

Pes andan geydi zülfinden zirihler 
Bıraúdı úaşı yayına girihler 
 
Òadeng-i àamzesini úıldı ser-tìz 
Úızardı gül bigi illÀ şekker-Àmìz 
 
Egerçi àamzelerden gösterür ceng 
Kirişmeyle úılurdı ãulóa Àheng 
 
Çi ger òışmı ciger úılur cerÀóat 
Gülümsindügi virür cÀna rÀóat 
 
Oú atar gözleri kim düşmenüñem 
Úaşı ãunar yayı k’ivme senüñem 
 
Bu yüzden nÀzı bì-endÀze eyler 
Girü bir yüzdenèöõrin tÀze eyler 
 
Yüzini örtse boynı nÿr açardı 
Etek dirşürse ãaçı cÀn ãaçardı  (Şeyòì, HŞ., s. 125) 

Şirin Husrev’in gönlündeki arzu ateşini görünce utanır ve kaçar gibi arkasını 

döner. Fakat bir yandan da Husrev’i incitmek istemez. Böyle davranması gerektiği 
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için arkasını döndüğünü anlamasını bekler. Kısacası bir yanı gitmek isterken bir yanı 

orada kalmak ister: 

Çü Şìrìn şÀhı gördi germ-dildür 
Mürüvvet ol aralıúda òacildür 
 
Úaçar bigi yüzin döndürdi yaènì 
Velì gösterdi ol ãÿretde maènì 
 
Ki her yüzden şehe iósÀnum olsun 
Çü hem püşt oldı püştìbÀnum olsun 
 
Hem iy sÀcid degüldür úıble nÀ-yÀb 
Yüzüm bigidür aròam daòı miórÀb  (Şeyòì, HŞ., s.124-125) 

Şirin gitmeye kalkışınca Husrev küstahça yalvarmaya devam eder. Şirin bu 

kez kızgınlıkla karşılık verir. Asla onun bu şehvet dolu isteklerine karşılık 

vermeyeceğini, ar ve namusun bir anlık zevkten önce geldiğini söyleyerek Husrev’e 

bu konuda ibret verici sözler söyler: 

Büt-i şìrìn-zebÀn u şehd-güftÀr 
Didi bi’llÀh bu sözi dime zinhÀr 
 
Sözüñi gerçi görürven ãulu ben 
Otursam tìz oda olam delü ben 
 
Úamu úavlüñe gösterdüm iùÀèat 
Meger ol fièle kim vardur şenÀèat 
 
Úıàırma ol yola kim gider degülem 
Ol işi umma kim ider degülem 
 
Sen od olduñ eger ben èÿd olavan 
Bu Àheng ile bì-maúãÿd olavan 
 
Baña òod èaşúuñ evvelden belÀdur 
Dil ü cÀn derdüñ ile mübtelÀdur 
 
HevÀñ içre sürerven ol ãafÀyı 
Ki èayn-ı rÀóat añlarvan belÀyı 
 
Eger nefsüm hevÀsına olam yÀr 
Bilürem serd olısardur bu bÀzÀr 
 
Budur èavretlıà ile bende óayret 
Sen ersin n’oldı èibret úanı àayret 
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CihÀn ger yÀr u èìş ü cÀm içündür 
Yarusı daòı neng ü nÀm içündür 
 
Çi ger òoşdur kişi sürmek murÀdı 
Daòı òoşdur çıúarmaú yaòşı adı 
 
Ki zìrÀ milk ü nièmet içündür 
CihÀn àavàÀları bir ad içündür 
 
Ùutalum bir nefes nefs ola òod-kÀm 
Degir mi yıllar ile olmaàa bed-nÀm 
 
Göñül èaşú ile gerçi germ òoşdur 
Be-her-óÀl Àdemìye şerm òoşdur 
 
Dime èavret basaram erlik oldur 
Er iseñ nefsi bas serverlik oldur 
 
Sen ol bì-himmet ere olma hem-dem 
Ki àayret vaúti èavretden ola kem 
 
Benem ol ùatlu aàaç kim ãuludur 
Yimişüm şerbet ü óalvÀ ùoludur 
 
Gel evvel nÿş úıl cüllÀb-ı fÀòir 
Var ivme yiyesin óalvÀyı Àòir 
 
Egerçi òˇÀn ola pür-menn ü selvÀ 
Olur şerbet ilerü ãoñra óalvÀ 
 
ZülÀl-i ãÀfdan ol deñlüdür òoş 
Ki teskìn eyleye Àşÿb-ı Àteş 
 
Úaçan başdan aşa eyler ziyÀnı 
V’eger òod ola Àb-ı zindegÀnì 
 
Kişi óummÀ içinde yise óalvÀ 
Aña degmez ki yıllar çeke ãafrÀ (Şeyòì, HŞ., s. 126-127) 

Şirin Husrev’e bu şekilde cevap verdikten sonra Husrev aynı isteğini 

yineleyerek konuşmaya devam ederken uykuya dalar. O sırada Şirin de yanındadır. 

Husrev sabah erkenden uyanır ve şarap içmeye koyulur. Yanında yatmakta olan 

Şirin’i öperken birden kolları arasına alarak göğsünü şiddetle sıkar. Şirin öfkelenerek 

kendisi istemeden böyle bir şey yapamayacağını söyler. “Benim gibi güçsüze 

erkeklik göstereceğine Behram’a gücünü göster; önce tacını ve tahtını kurtar, sonra 
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sen istemesen de ben sana yalvarırım” diyerek azarlar. Husrev Şirin’in bu sözlerine 

kızıp kırılmakla birlikte utanıp gayrete gelir. Şirin’e veda edip oradan ayrılır ve 

Behram’a bıraktığı tahtını geri alabilmek için yardım istemek üzere Rum’a gider: 

Öküş zÿr itdi Şìrìn-i cihÀn-gìr 
Ki şìrüñ pençesinden çıúdı naòcìr 
 
Görür Pervìz’i tìz ü germ-ãÿret 
Didi serdÀne ãÿretden øarÿret 
 
Ne òÀcet böyle göñlüñ germ úılmaú 
Beni kendüzüñe bì-şerm úılmaú 
 
Çü òˇÀce fuóş ide güftÀrlardan 
ÓayÀ úılmaya òıdmetkÀrlardan 
 
Dürişüp kendüzüñe virme teşvìş 
Ki benden gelmeyince olmaz ol iş 
 
Ne bunca ben øaèìfe erlenürsin 
Nice bir èavrete èanterlenürsin 
 
Baña èarø eyleyince úuvvetüñi 
ŞehÀ BehrÀm’a göster şevketüñi 
 
Degül yidi ki yitmiş cedde taòtı 
Bıraòduñ düşmenüñe baòt u raòtı 
 
Var evvel devlet ile ÀşnÀ ol 
Bu èìş ü nÿş ile andan ãafÀ bul 
 
Ki devletden bulınur dost vaãlı 
SaèÀdetdür úamu maúãÿduñ aãlı 
 
Sen ol devlet óarìfi k’eldeyem ben 
Bu dem git disem ol dem gel diyem ben 
 
Kime kim gele baòt il varıcıdur 
Nice benüm bigi yalvarıcıdur 
 
Budur ecdÀduñuñ resm-i úadìmi 
Ki èaúlı úıldılar baòtuñ nedìmi 
 
V’eger nefse ola óırã u hevÀ yÀr 
Úaçar tÀc andan olur taòt bìzÀr 
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CihÀnda cÀna ãabr ile olur kÀm 
Dil ÀrÀmıyla bulınur dil-ÀrÀm 
 
Her işüñ vaúti vardur ivmek olmaz 
ZamÀn işi dilekçe yindek olmaz 
 
Yigitligüñ var aãl u zÿr u pençeñ 
Niçün görmeye düşmenler şikenceñ 
 
El ur tìàa ki èÀlem leşkerüñdür 
Degül yad ili kendü kişverüñdür 
 
Bulursam ben de uram dest ü pÀdan 
V’eger ni òod meded úılam duèÀdan 
 
Yaúar ol óadde Şìrìn odları tìz 
Ki àayretden ùutışdı cÀn-ı Pervìz 
 
Buyurdı çekdiler Şebdìz’i der-óÀl 
Didi öykeyle uş gitdüm esen úal (Şeyòì, HŞ., s. 129) 

Şirin’in Husrev’e öfkeyle karşılık vermesi Celilî’de ise şöyledir: 

Geyürüp çeşmine zülfi zirihler 
KemÀn ebrÿlarına ùaúdı zihler 
 
äalup ebrÿlarına leşker-i Çìn 
ZebÀnın eyledi bir òançer-Àgìn 
 
Didi şÀha igende olma òod-gÀm 
Beni uyup hevÀya úılma bed-nÀm 
 
Dil-i maèşÿúa gerçi nerm òoşdur 
Velì èÀşıú olanda şerm òoşdur 
 
Beni ol murà ãanma k’idesin ãayd 
Beni ol ãayd ãanma kim olam úayd 
[…] 
DehÀnum pistedür şìrìn-i òandÀn 
Çü òışm idem olur piste dendÀn 
[…] 
äalarsa àamzeden Àhÿlarum tìr 
Senüñ bigi niçe şìr ola naòcìr 
 
äafÀ umma zülÀlümden şitÀbÀn 
Ki olmaz Kaèbe bì-renc-i beyÀbÀn 
[…] 
Eger şeh-bÀz senseñ ben hümÀyam 
Ve ger dil-dÀde iseñ dil-rübÀyam 
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Boyum bir servdür şimşÀd-ı şìve 
Kimesne servden görür mi mìve 
 
Lebümden isteseñ cüllÀb-ı rÀóat 
Çek evvel teşne bigi derd ü miónet 
 
Ne çekdüñ òÀr-ı hicrÀnuñ belÀsın 
K’umarsın gülşen-i vaãluñ ãafÀsın 
 
Yatar boynumda bÀr-ı miónet-i şevú 
Úoluñdan eyleme ben úumriye ùavú 
[…] 
ÇenÀrÀsÀ elüñ çek dÀmenümden 
Var ÀzÀd ol hevÀ-yı sÿsenümden (Celìlì, HŞ, s. 185-186) 

Husrev’in vuslat isteğine Şirin’in karşılık vermediği bu naz ve niyaz faslı, 

burada örnek gösterilen Şeyhî ve Celilî’nin mesnevileri dışında Kutb ve Fahrî’nin 

mesnevilerinde de yer almaktadır.457 

Şirin hükümdarlığı bırakıp Medayin’deki kasrına geri döndüğünde Husrev 

çok sevinir. Ancak Meryem’in baskıları yüzünden Şirin çok yakınında olduğu hâlde 

görüşememektedir. Bu nedenle nedimi Şapur’u Şirin’i alıp gelmesi için Şirin’in 

kasrına gönderir. Amacı Şirin’le gizlice buluşmaktır. Çünkü o sırada Husrev 

Meryem’le evlidir. Şirin’i sevdiği hâlde Meryem’i bırakıp ona dönemez. 

Hükümdarlığını Meryem’le evli olmasına borçludur. Devletinin devamı için onunla 

evliliğini sürdürmek zorundadır. Zaten Meryem kıskanç bir kadındır. Şirin’le 

buluştuğunu duyarsa intihar edeceğini açıkça Husrev’e söylemiştir. Tüm bu 

nedenlerden dolayı Husrev, Şirin’e olan aşkını gizlice yaşamak istemiştir. Şirin 

Husrev’in bu gayrimeşru teklifini duyunca hayal kırıklığına uğrar ve sitem dolu 

sözlerle bu teklifi geri çevirir. Ayrıca Husrev’e duyduğu öfke yüzünden onu 

sevdiğine pişman olduğunu bile söyler. Oysa gönlü Husrev’in aşkıyla yanmaktadır. 

Ancak kadınlık gururu kırıldığı için bu sitemlerde bulunur: 

Güherven ben nice kÀsid olavan 
Degülven yil oúımadın yileven 
 
Gelincük gibiven bu ùaş içinde 
Ki alçudan düzer naúúÀş Çìn’de 
 

                                                
457 bk. Úuùb, HŞ., s. 277-281; Faòrì, HŞ., s. 334-339. 



 587 

Kireçden úız şebistÀna yaramaz 
Çiçek mÿm olsa bÿstÀna yaramaz 
 
Didüm bir kişiye cÀn u cihÀndur 
CihÀnı aldı bu gez úaãdı cÀndur 
 
ÚaøÀyı gör yavuz kim geldi başa 
Diken úoydı içümdeki bu başa 
[…] 
Ben itdüm baña kime úaúıyayın 
Yañıldum ben suçı kime úoyayın 
[…] 
Ne dersin  bir göñül şöyle  perìşÀn 
Nite bir ejdehÀya ola mihmÀn 
[…] 
Viribimiş degül ol bì-vefÀ òÀm 
SelÀm-ı òuşk veyÀòod  tÀze peyàÀm 
 
Baña bu úaãr içinden ùaşra çıúmaú 
Yaramaz varasam yir ise uçmaú 
[…] 
Bilüsüzlügile düşdüm duzaàa 
Bilüle úurtılam úonam budaàa 
[…] 
Şeker úaràusını dikdiyse Meryem 
Benüm òurmÀmı Meryem dikmedi hem 
 
Ger eydürse benem tÀc isis òatun 
Beni Kayser özi almadı ãatun 
 
Bu acıdan düşüpdür cÀnuma cÿş 
Ki Şìrìn cÀn çeker Meryem úılur nÿş 
 
Bir incü isteyen suya boàuldı 
Daòı bir sirke ãoran bal buldı 
 
Degüldüm èÀşıú oldıyısa taúdìr 
PeşìmÀnem òaùÀ úıldum ne tedbìr 
 
Göñül ol yig ki hìç baúmaya aña 
Bir ite baúa vü baúmaya aña 
[…] 
Nice òˇÀr oldı işbu yolda özüm 
Nice úarardı degme yirde gözüm 
 
Benümle úıldı şÀh ol resme cengi 
Ki ãulóuñ úalmadı arada rengi 
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Ùapu úılmaúdan aña uş egildüm 
Çeküp úayàuları yükin büküldüm 
[…] 
Bir er ger baña olmaz ise dildÀr 
Beni kim sevdi tÀ kim seve ol yÀr 
 
Benüm sevgüm úoúusı yoúdur anda 
áuããam bir úılca dutamaz hìç cÀnda 
[…] 
Delim gez sınamışvan ben nişÀnda 
Yürek oynayan er olur ziyÀnda 
[…] 
Ki şÀh ger diye kim anı severven 
Eyit kim aldamaàını úovarven 
 
V’eger eydürse Şìrìn’e açam yüz 
Eyit kim Meryem orucıyile düz 
 
Dise Şìrìn’i bu göñlüm unıtmaz 
Eyit óalvÀya esrük raàbet itmez 
[…] 
Oúurdı birúaç ol dil-ber fesÀne 
Arada nÀz u küsü bì-kerÀne  (Faòrì, HŞ., s. 393-396 

Şirin’in bu sitemleri Şeyhî ve Rıdvan’da Meryem’in ölümünden sonra 

Husrev’in tekrar birleşme teklifi karşısında görülür. 

Meryem öldükten sonra Husrev Şavur’u Şirin’e gönderip ne söylemek 

gerekirse söyleyip onu getirmesini ister. Özürlerini iletmekle birlikte onu zebun 

hâlde göstermemesini, bu teklifi Şavur kendiliğinden yapıyormuş gibi konuşmasını 

söyler. Şavur Şirin’e gidip aradan Meryem engelinin kalktığını söyleyerek hemen 

birlikte Husrev’in yanına gitmeyi teklif eder. Şirin Şavur’a çok kızar. Zaten bu aşk 

yüzünden tacından ve tahtından, evinden ve barkından olduğunu, kendisine düşman 

olana dost olamayacağını ve çağrılmadan hiçbir yere gitmeyeceğini, zaten Husrev’i 

sevdiğine pişman olduğunu, ciddi olarak sevmediğini söyler. Şirin’in bu söyledikleri 

vefasızlık eden Husrev’e kırgın olmasından ve buna rağmen Husrev’in davet 

etmediğini düşünmesinden kaynaklanan öfkeyle söylenmiş sözlerdir:  

Perì-peyker bu sözden oldı derhem 
Pes urdı úakıyup ŞÀvÿr’a dir hemen 
 
Ki ebsem iy òacÀletden uãanmaz 
Utan yüzüñden iy Óaú’dan utanmaz 
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Kişi ne aş bulursa yimek olmaz 
Dile ne söz gelürse dimek olmaz 
 
Çıúarduñ tÀc u taòt u òÀnmÀndan 
Çıúarmaú mı dilersin şimdi cÀndan 
 
Bana yaàı olana il degülem 
Oúımadın varam mı yil degülem 
 
äalÀóı gerçi degşürdüm fesÀda 
Nitesi cevherüm virem kesÀda 
 
Belì ben baña itdüm şek degüldür 
Delülik Àdeme yindek degüldür 
 
Aña kim dir idüm cÀn-ı cihÀndur 
CihÀnum aldı şimdi úaãdı cÀndur 
 
Elümle başuma aldum belÀyı 
Ki sevdüm òÿb diyü ejdehÀyı 
 
Degülven èÀşıú oldumsa be-taúdìr 
ÒaùÀ úıldum peşìmÀnem ne tedbìr 
 
Anuñla kengel itdüm ùurmadum dek 
Yalandan güldüm idi ãandı gerçek 
 
İdeydüm sizsem anda úılca sevgü 
äaçum süpürge vü elüm kösegü 
 
Çü görmez bini lÀyıú ùapusına 
Güç ile mi düşeyin úapusına 
 
Kime úulaúsa saña gözdür Àòir 
Ki ben bì-dil ne çekdüm evvel Àòir 
 
Bir arşın biz ile ben adı èavret 
Biñ erden yigrek itmedüm mi àayret 
 
Bilürsin nice gez zÀr u dil-ÀzÀr 
Bu yire düşmişemdür òˇÀr u àam-òˇÀr 
 
TüvÀn olmadı ol bed-mihr ü bì-dÀd 
Ki bir úuru selÀm ile úıla yÀd 
 
Şu resme ùutdı yüz cevr ü cefÀya 
Ki ger mihr ise göz açmaz vefÀya 
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Úo beni kendi şìvemde atam sen 
Anası ölmişe ögretme şìveñ 
 
Beni bu úaãrdan ùaşra itme daèvet 
Ayaú baãmazven olsa ãaón-ı cennet 
 
Degürem ãanma siór ile baña dil 
Ki úorúar gözlerümden siór-i BÀbil 
 
Degül Òusrev Ferìdÿn ise şÀhuñ 
MuúÀbil olımaz ferine mÀhuñ 
 
Atarsam bu kemÀndan tìr-i àamze 
Ola zaòmına úurbÀn kìş-i Óamze 
 
Çözersem bu kemendüñ úılca bendin 
SemendervÀr oda ata semendin 
 
Digil cÿş itmesün germ olup igen 
Kicÿşumdan döker biñ ceyş cevşen 
 
Ne deñlü süst ise bu Àhÿ-yı mest 
Buyursam çüst urur şìr-i nere dest 
 
ÒayÀlüme disem baàlaya òˇÀbın 
Bu ùopraàa aúıdam her dem Àbın 
 
äalarsam derd ile Àhı seóergÀh 
Ola gözine tar ol ùÀk u dergÀh 
 
Ger ol tÀc issi degül bize muótÀc 
Gözüñ aç biz de degülüz gözi aç 
 
Úılam ãabr ol úadar k’ol yÀr-ı bì-rÀh 
Úıla yüz èöõr ile estaàfiru’llÀh 
 
Kemende gerçi düşmez degme ser-keş 
Yiler bu ùopraàa ãu bigi Àteş 
 
Òaùa didüm yil ile ùolmaà olmaz 
Od u ãu bir arada olmaà olmaz 
 
Benüm úadrüm zemìn ol ÀsmÀndur 
Yir ile göge bir olmaú gümÀndur 
 
ViãÀl ummaza hicrÀndan ne úoròu 
Yolı ùoàrıya zindÀndan ne úoròu 
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Ben ol úuş degülem kim ideler úayd 
Ùoàan sìmuràı nite eyleye ãayd 
 
Baña nÀ-dÀnlıàumdan oldı bu dÀm 
Kesem dÀnÀ isem dÀmı ser-encÀm 
 
Eger Şebdìz-i tevsen tìzrekdür 
Bu Gülgÿn’uñ da òÿyı tündrekdür 
 
Ger ol daèvÀ úıla ãÀóib-külÀhì 
Küleh benüm durur ser-bend-i şÀhì 
 
Egerçi naòl idi Meryem aàacı 
Alur úandüm ruùablardan òarÀcı 
 
Bu acı derde èÌsÀ itmeye em 
Ki Şìrìn bişire diş ura Meryem 
 
Belì çoú mÀl u genc olmışdı pÀ-mÀl 
Ki buldı bì-nevÀ vìrÀnede mÀl 
 
Yavuz göñlümden oldı yatlu yilte 
Elümle urdum ayaàuma balta 
 
Göñül çün ôÀlim oldı bì-vefÀ yÀr 
Bu göñle düşmenem ol yÀra aàyÀr 
 
Pes andan úaşı çìni iderek remz 
ÒiùÀb-ı àamzelerle eyleyüp àamz 
 
Didi ŞÀvÿr’a kim iy merd-i aómaú 
Şehe söyle dilümden bir nice óaú 
 
Ki ger daèvÀ iderse èaşú-bÀzì 
Eyit dek ùur ki degül èaşú bÀzì 
 
Ger oldum dirse Şìrìn’e hevÀdÀr 
Eyit kendü hevÀñasın vefÀdÀr 
 
Eger dirse olam ol èìde hem-dem 
Eyit kim ùuta ùursun ãavm-ı Meryem 
 
Eger dirse úılam òoş òoş der-Ààÿş 
Eyit bu iş düşüñdür úıl ferÀmÿş 
 
Eger dirse lebi õikrin úılam iş 
Eyit k’aàzuñdan ayruú bileme diş 
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Eger dirse bilürven laèli òÿyın 
Eyit kim yuda ùursun aàzı ãuyın 
 
Eger dirse uram úandine dendÀn 
Eyit dür-dÀne úandan àonca úandan 
 
Eger fermÀnuma olmaz ise rÀm 
Eyit fermÀn senüñdür el çek iy òÀm  (Şeyòì, HŞ., s.-192-195) 

Özümi ãanma úaãrumdan ıram ben 
Ya bir kimse ayaàına varam ben 
 
Nice nÀ-mihrbÀndur ol cefÀkÀr 
Dil-i sengìnine Àh itmedi kÀr 
 
İlüm terk eyleyüp geldüm iline 
Ayaàumla gelüp düşdüm eline 
 
Úatında degmedüm úuru selÀma 
Ùuş olmadum ùaèÀma ne kelÀma 
 
Eger bende ãafÀsı var imişse 
áarìb ile göñülden yÀr imişse 
 
Beni bir kez gelelden yÀd iderdi 
áarìbümdür diyü dil-şÀd iderdi 
 
Seni sevmeyeni görmeklük olmaz 
Güc ile üstine düşmeklük olmaz 
 
N’ola şÀh ise olmazven õelìli 
Úulaàından çıúarsun ol fetìli 
 
N’ola şeh-bÀz isem düşmezem aàa 
HümÀyam úonmazam her budaàa 
 
Hìç añmadı bize geldüklerini 
Ya BÀnÿ’nuñ ùurup yildüklerini 
[…] 
Úanı her gün şikÀr u èìş ü èişret 
Aras’da olınan giceyle ãoóbet 
 
Úanı rengìn meåeller úıããa-i şìr 
Úanı şìr öldügi bì-tìr ü şemşìr 
 
Ehe bunları añmamaú düşer mi 
Óaúını nÀnuñ unutmaú düşer mi 
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Benüm òod hecridür şimdi enìsüm 
Gice gündüz òayÀlidür celìsüm 
 
Şeh adıdur benüm vird-i zebÀnum 
Geçer èÀlemleri söyler lisÀnum 
 
Bu yÀd itdüklerüm èişretler ile 
Bu başumdan geçen miónetler ile 
 
ÒayÀliyle bularuñ eglenürven 
Gehì giryÀn olup geh diñlenürven 
 
Eger şehde olaydı úaùre-i èaşú 
Ya mihrinden geleydi õerre-i èaşú 
 
Óabìbiyle gelürdi görüşürdi 
İki ùaş arasında buluşurdı 
 
Bu ùÿl-i óasrete olmazdı úÀyil 
Bulınmazdı aña bir nesne óÀyil 
 
MecÀzìdür şehüñ èaşúı hebÀdur 
ÒayÀl-i fÀsid ü bÀùıl hevÀdur 
[…] 
Benem ùoàru yolumda şimdi èÀşıú 
KelÀmumdur müsellem cümle ãÀdıú 
 
Çü tek itdüm bu şevú ile cihÀnı 
Budur úaãdum virem bu yolda cÀnı  (RıêvÀn, HŞ. s. 407-409) 

Şirin bütün bu sözleri söyledikten sonra öfkesi geçer. Sakinleştikten sonra 

Şavur’dan Husrev’e selam götürmesini ve Husrev’in vefasızlığını hatırlatan şu 

sözleri söylemesini ister: 

Görürseñ şÀhı geh geh luùf-ı èÀm it 
Bu úulından selÀm ile peyÀm it 
 
Ki Şìrìn eydür iy bed-mihr ü pür-kìn 
Úanı ol ãoóbet-i òoş èìş-i şìrìn 
 
Úanı úavl ü úarÀr u èahd ü peymÀn 
Hey ìmÀnsuz yalan mıydı ol eymÀn 
 
Dem-À-dem úılduàuñca úarşuma Àh 
Dimez miydüñ ki bir sensin bir AllÀh 
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Yüzüm úatında firdevse açsa dìdÀr 
Dimez miydüñ ki olmazven òarìdÀr 
 
Ùaşuñ bigi içüñ gökçek ãanurdum 
Özüñ bigi sözüñ gerçek ãanurdum 
 
Denedük bü’l-heves yoldaş imişsin 
HevÀ-yı nefs ile òoş-bÀş imişsin 
 
Gözeden kişi nefsinüñ murÀdın 
Nite pÀk eyleye dillerde adın 
 
İkilik bu yoluñ degül revÀsı 
Ya nefsüñ óaôôı yÀ dil-ber rıøÀsı 
 
Uyur devlet bigisin yÀrlıúda 
CihÀn yengindesin dildÀrlıúda 
 
Çü bì-yÀr idüñ oldum saña yÀr 
Çü der-kÀr olduñ itdüñ beni bì-kÀr 
 
Oduñdan olmadum germi y dil-efrÿz 
Çekerven dÿd-ı bì-dÀduñ şeb ü rÿz  (Şeyòì, HŞ., s. 195) 

Şavur Şirin’in bu sitem dolu sözlerini Husrev’e anlatınca Husrev Şirin’e hak 

verir. Onu incittiğini kabul eder. Özür dilemek ve yalvarmak üzere Şavur’u tekrar 

gönderir. Şirin Husrev’in özrünü kabul etmez. Husrev niyaz ettikçe o naz eder. 

Çünkü Husrev’in istediğine kolayca erişirse onu bırakacağını düşünerek ihtiyatlı 

davranır. Naz ederek Husrev’in arzusunun artmasını, büyük bir merasimle nikâh ve 

düğün yapmasını sağlamak ister: 

Úabÿl itmedi ol èöõri dil-ÀrÀm 
Bu deñlü lÀbe ile olmadı rÀm 
 
Çi ger virürdi şeh Şìrìn’e cerbi 
Úomaz idi bu şÿr-engìze óarbi 
 
Nice kim ùutar idi yaà olup germ 
Ki yaènì eyleye ùaş göñlini nerm 
 
NigÀr ol demdemeyle dem yimezdi 
áamıyla hem-dem olup àam yimezdi 
 
NiyÀz eyledügince nÀz iderdi 
ÒiùÀbına èitÀb ÀàÀz iderdi 
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Egerçi èaşú u sevdÀ àÀlib idi 
Dil-ÀrÀmına cÀndan ùÀlib idi 
 
Velì isterdi kim şÀh-ı cihÀndÀr 
Daòı yig ola ol cÀna ùalebkÀr 
 
Delim ièzÀz ile Àyìn ideydi 
Ulu taèzìm ile kÀbìn ideydi 
 
Úılurdı iótiyÀt andan ki sulùÀn 
Eger nÀ-geh bula derdine dermÀn 
 
Koyup anı düşe bir derde daòı 
Bulaşdıra göñül bir gerde daòı (Şeyòì, HŞ., s. 197-198) 

Husrev Meryem öldükten sonra Şirin’le tekrar bir araya gelebilmek için bütün 

özür ve yalvarışlarını Şavur vasıtasıyla Şirin’e iletmiş, Şirin kabul etmemiştir. Bir 

süre sonra Şirin’in hasretine dayanamayan Husrev Şirin’in karşısına çıkıp özür ve 

niyazlarını tekrar dile getirmeye karar verir. Şirin Husrev’in geleceğini duyunca 

telaşlanır ve dedikodu olacağı endişesiyle kapıları kapatıp, Husrev’i kasrın dışında 

karşılamak için hazırlıklara başlar. Aslında o da Husrev’in hasretiyle yanmaktadır. 

Fakat Husrev’in çok sarhoş olduğunu bildiği için içeri almak istemez. Bu sırada 

yaşadığı duygu karmaşası şöyle anlatılır: 

Tefekkür baórine ùalup nigÀrìn 
Dir idi kendüye úalbinde Şirìn 
 
Eger bir meste varursam n’idem ben 
Eger varmaz isem ölüp gidem ben 
 
Varursam èÀleme bed-nÀm olurmen 
CihÀn içre ebed rüsvÀ úalurmen 
 
Gene varmamaàa ãabrum daòı yoú 
Varursam illerüñ teşnìèi de çoú 
 
Öküş tedbìr ile fikr itdi ekåer 
Velì bu fikrini úıldı müyesser 
 
Ki úapusı óiãÀruñ ùura beste 
Úona ùaşrada Pervìz-i òuceste (RıêvÀn, HŞ. s. 436) 

Husrev Şirin’in bu davranışına gücenip konukseverlikle bağdaşmadığını 

söyleyince Şirin Husrev’in sarhoş olmasını öne sürerek şöyle cevap verir. 
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Úapu baàlamaà işi hem revÀdur 
Ki ser-mest Àdeme varmaú òaùÀdur 
 
Çü ben òalvet-nişìn olam ùapuñ mest 
Ne barmaú óarfümüze uralar dest 
 
Sen istersin düzüp mekr ile destÀn 
Şekerveş beni úılmaú nuúl-ı mestÀn 
 
Úoúup gül bigi bıraúmaú elüñden 
Şeker bigi ùadup úomaú dilüñden 
 
ŞehÀ var Şekker’e göster zer ü zÿr 
Ki Şìrìn şeh durur sevmez şer ü şÿr 
 
İki dil-ber gözedende dil olmaz 
İki úıbleye ùapan èÀúil olmaz 
 
DüèÀlemde benüm úıblem yüzüñdür 
Dün ü gün secdegÀhum ılduzuñdur 
 
Senüñ biñ úıbleye vardur niyÀzuñ 
Úabÿl ola mı bir dìnde namÀzuñ 
 
Ùolu Müşkÿy içi müşgìn àazÀle 
Bu miskìn ãayda şìr itme óavÀle 
 
Yüri sen devr sür dil-berler ile 
Gehì şehd ü gehì Şekkerler ile 
 
Úo beni yanayum köynüklerümle 
Bu ùaà u ùaş götürmez yüklerümle 
 
Sürersin salùanat taòtında nÀzı 
Úılursın daèvÀ-yı èaşú u niyÀzı 
 
Ne èÀşıúsın k’işüñ cevr ü cefÀdur 
Ne maèşÿúam ki Àyìnüm vefÀdur 
 
Beni úanúı òuyuñdan şÀd úılduñ 
Ne gün bir eylük ile yÀd úılduñ 
 
Kime ıãmarladuñ bir gün selÀmı 
Ne yeng ile viribidüñ peyÀmı 
 
áamumdan úanúı göñlüñ oldı àamnÀk 
FirÀúumdan ne cübbe eyledüñ çÀk 
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Mey ururduñ şeker-leblerle sen şÀd 
Úalem ŞÀvÿr ururdı tìşe FerhÀd (Şeyòì, HŞ., s. 214) 

Daòı biz úula mihmÀnuz didüñüz 
Úapu yapılduàın ùaèn eyledüñüz 
 
Bu defèa av içün çıúduñuz evden 
Çün avcısuz ne biter söz ü ãavdan 
 
Bu Àhÿyile ãayd itmek dilersüz 
Düşüp ãoyına ãoylayup bilürsüz 
 
Bu Àhÿ da çü bilmişdür şümÀrı 
Düzetmişdür bu úorúudan óiãÀrı 
 
Eger mihmañ iseñ vÀcibdür ièzÀz 
Velì mihmÀn gerekmez kim ide nÀz 
 
Dinilen yirde oturmaú gerekdür 
Ùuruñ dinilse hem ùurmaú gerekdür 
 
Úapu yapuldısa aãlı daòı var 
Ki hüşyÀr eylemez mest ile bÀzÀr 
 
Beni sevseñ baña ayıú gelürdüñ 
Bu mey òˇÀbından uyanuú gelürdüñ 
 
Budur fikrüñ beni dil-rìş idesün 
Şeker bigi baña bir iş idesün 
 
Beni nuúl-ı mey ü cÀm eyleyesün 
CihÀn içinde bed-nÀm eyleyesün 
 
Bu Şìrìn’dür şehÀ Şekker degüldür 
Yaòod bÿyın ùuyasın ãanma güldür 
 
Bu Şìrìn olmaya mest ile mÿnis 
Úamu yirde şekerdür nuúl-ı meclis 
[…] 
Úılursın daèvì-i èaşú-ı maóabbet 
Urursın lÀf-ı tekmìl-i meveddet 
 
Velì daèvÀ-yı bì-maènÀ idersin 
NişÀnuñ yoú úuru daèvÀ idersin 
 
Eger daèvÀda ãıdúuñ var imişse 
Baña èahdüñ dürüst iúrÀr imişse 
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Beni ayruúla da yÀd iderdüñ 
Òaberler gönderüp dil-şÀd iderdüñ 
 
Velì nefsüñ hevÀsıdur murÀduñ 
Bu beyèüñde anuñ’çündür fesÀduñ 
 
İdersin günde bir òÿb ile ãoóbet 
Güzellerle sürersin èìş ü èişret 
[…] 
Baña òod ùapuñ olmışdur muóaúúaú 
MurÀd-ı cÀn u maúãÿd-ı dil ancaú 
 
ViãÀlüñdür dü-èÀlemde ümìdüm 
CemÀlüñdür benüm nev-rÿz-ı ìdüm 
[…] 
Baña èarø itseler óÿr-ı cinÀnı 
Ya àılmÀn-ı behişt-i cÀvidÀnı 
 
Gözüm çıúsun baúarsam yüzlerine 
Yaòod gÿşum ùutarsam sözlerine 
 
Ya ins ile melek yÀ mihr ile mÀh 
Gerekmez bunları mihrüñsüz ey şÀh 
 
Benem dÀyim àam-ı hecrüñle nÀ-şÀd 
Úul idindi firÀúuñ itmez ÀzÀd   (RıêvÀn, HŞ. s. 441-442) 

Husrev Şirin’in bitmeyen nazlanmaları karşısında yalvarışlarını sürdürür. 

Sonunda Şirin “Ne kadar büyük padişah olursan ol nikâh olmazsa benden murad 

alamazsın” der ve binbir cilveyle Husrev’in yanından ayrılır:  

Ki olmayınca ortamuzda kÀbìn 
CelÀl-i dìn ü erkÀn ile Àyìn 
 
Ne deñli şÀh-ı heft-iúlìmse aduñ 
TamÀm olmayısar benden murÀduñ 
 
Didi vü ùurdı yirinden òırÀmÀn 
HezÀrÀn nÀz ile ol serv-i bustÀn 
 
Eliyle düzerek ÀrÀyişini 
Aparduraú şehüñ ÀsÀyişini 
 
äaçın geh divşirürek geh ãaçaraú 
Geh örterek yüzini geh açaraú 
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KülÀhın kec úıluraú burúaèın rÀst 
Dil ü cÀn iderek remz ile der-òˇÀst 
 
Bilini bıyúınını oynaduraú 
Füsÿn u siór dìgin úaynaduraú 
 
Úaúıyup gitdi ol mÀh-ı münevver 
Úodı şÀhı yirinde ãanki Ülker (Şeyòì, HŞ., s. 225) 

Aramuzda senüñle èaúd-i şerèì 
Ulu kÀbìn ile úÀnÿn-ı merèì 
 
Bu didüklerüm olmayınca olmaz 
Senüñ göñlüñ murÀdın şimdi bulmaz 
 
Bunı didi ùurıgeldi yüridi 
Şehüñ göñlin melÀletler büridi 
 
Etegin silkerek yire baúaraú 
äu bigi geh ùurup gÀhì aúaraú 
 
Ùolayısın gözedüp baúınuraú 
Gidüp nÀz ile òÀùır ãaúınuraú 
 
Bu nevè ile birez şÀhı avutdı 
Velì Àòir yirinde úodı gitdi  (RıêvÀn, HŞ. s. 461) 

Meryem’in ölümünden sonra Husrev’in Şirin’le tekrar biraraya gelmek için 

yalvarışları ve Şirin’in nazlanmaları Kutb ve Fahrî’de de burada verilen örneklere 

benzer şekilde anlatılmıştır.458  

Görülüyor ki Husrev’in niyazları aşkını Şirin’e kabul ettirmek için değil, ya 

cinsel arzularını tatmin etmek ya da sadakatsizliğini affettirmek içindir. İffet ve 

namusuna son derece düşkün olan Şirin, bu aşkın başlangıcında Mehin Banu’nun 

aşkı iffetli, başı dik ve samimi duygularla yaşaması konusunda verdiği öğütlere 

uygun bir şekilde davranmıştır. Hiçbir zaman duygularının esiri olup Husrev’in 

evlilik öncesi visale erme taleplerine kanmamıştır. Husrev’in çeşitli nedenlerle 

sadakatsizliklerine gönlü kırılmış olsa da aşkına daima sadık kalmıştır. Husrev’in 

sadakatsizliğini affettirmek için yalvarmalarına karşılık olarak Şirin’in gönül 

kırgınlıklarından doğan sitemkâr tavırları onun nazlanması olarak görülmektedir. 

Zaten iki sevgili daha birbirlerini görmeden karşılıklı âşık oldukları için Husrev ile 

                                                
458 bk. Úuùb, HŞ., s. 369-394; Faòrì, HŞ., s. 430-450. 
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Şirin arasındaki naz ve niyaz, âşığın maşuğu aşka razı etmek için yalvarışları ve 

maşuğun buna sürekli istignası ile kendini gösteren naz ve niyazdan farklıdır.  

II. II. 1. 2. 3.II. II. 1. 2. 3.II. II. 1. 2. 3.II. II. 1. 2. 3. SEVGİLİYLE İLK GÖRÜŞME SEVGİLİYLE İLK GÖRÜŞME SEVGİLİYLE İLK GÖRÜŞME SEVGİLİYLE İLK GÖRÜŞME    

Pek çok çift kahramanlı aşk mesnevisinde, aşkın kahramanları birbirlerinin 

yüzünü bile görmeden ya rüyada görerek ya birbirlerinin methini duyarak ya da 

resmini görerek âşık olurlar. Bu nedenle bu hikâyelerde sevgililerin birbirlerini ilk 

görüş anı belki de hikâyelerin en romantik sahnelerinden birini oluşturmaktadır. 

Husrev’in Şirin’in methini duyması ve Şirin’in Husrev’in resmini görmesiyle 

başlayan Husrev ile Şirin aşkında ilk görüşme, Şirin’in Medayin yolculuğu sırasında 

konakladığı bir pınarbaşında, oradan geçmekte olan Husrev’le karşılaştıkları anda 

gerçekleşir. Bu karşılaşma yine pek çok aşk mesnevisinde olduğu gibi beklenmedik 

ve ani bir şekilde olmuştur. 

Şirin Husrev’in resmini görüp âşık olduktan sonra Husrev’i görebilmek için 

saraydan kaçıp Medayin’e doğru yola çıkmıştır. Bir süre sonra yeşillik bir yerde bir 

pınar görür ve orada konaklar. Üstünün başının toz toprak içinde olduğunu gören 

Şirin, ortalığı tenha bulduğu için pınarda yıkanmaya karar verir. Şirin suda 

yıkanırken Ermen’e doğru yol almakta olan Husrev de oradan geçmektedir. Birden 

gözü suyun içinde yıkanmakta olan güzel kıza ilişir. O an içine bir ateş düşer. 

Gözlerinden yaşlar akmaya başlar. Ne durabilir ne gidebilir. Şirin’in güzelliği 

karşısında şaşkına döner: 

Görindükde şehe ol mÀh-ı dil-keş 
Güneş olmışdı şeh yaènì pür-èÀteş 
 
Dökilür gözleri yaşı maùarvar 
Ki yaènì burc-ı Àbìde úamervar 
 
Ne ùurıbildi vü ne úonabildi 
Ne ilerü ne girü dönebildi 
 
MecÀli úalmadı ne av ne seyrÀn 
Isırdı barmaġını úaldı óayrÀn  (Şeyòì, HŞ., s. 66) 

Naôar úıldı çü Òusrev ÀftÀba 
Düşer bir zerre bigi ıøùırÀba 
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Nigìne òÀtem olmış bigi hem- püşt 
Úalur aġzında óayretden ser-engüşt  (Celìlì, HŞ, s. 164) 

Şirin ise Husrev’in kendisini seyrettiğinden habersizdir. Çünkü saçları 

yüzünü kapatmıştır. Bir ara saçlarını kaldırınca Husrev’in kendisine baktığını görür. 

Utanç ve korkuyla hemen saçlarıyla yarı çıplak vücudunu örtmeye çalışır. 

Semen-ber ol naôardan ġÀfil idi 
Ki sünbül nergisine óÀéil idi 
 
Çü gitdi gün yüzinden ebr-i müşgìn 
Gözin açdı vü şÀhı gördi Şìrìn 
 
HümÀ gördi biner perr-i èuúÀba 
Direk olmış durur serv ÀftÀba 
 
Bu şerm ü òavf ile ol çeşme-i Àb 
Şu resme ditredi kim suda meh-tÀb 
 
Ol ay bulmadı bundan ġayrı çÀre 
Ki gìsÿlardan idindi sitÀre 
 
Büridi ãaçlarını ol naôarda 
Giceyi gündüze eyledi perde  (Şeyòì, HŞ., s. 66) 

äudan ol serv çün úıldı neôÀre 
Doúındı nergisi bir gül-èiõÀre 
 
Ki bir atlu ùurur şeh-zÀde bigi 
Çemende sÿsen-i ÀzÀde bigi 
 
ÓayÀdan ditreyüp ol ebr-i ümmìd 
Olur lerzÀn ãanasın ãuda òurşìd 
 
Güli pinhÀn ider müşg-i ter ile 
Bürür kÀfÿrı levói èanber ile  (Celìlì, HŞ, s. 164-165) 

Husrev Şirin’in utandığını görünce arkasını döner. Şirin hemen sudan çıkıp 

atına biner. Bu arada hayranlıktan başını döndüren bu gencin Husrev olabileceğini 

düşünür: 

PerìvÀr ol sudan çıkdı dil-Àvìz 
Gönildi sıçradı Şebdìz’ine tìz 
 
Didi kendüzine kim bu cüvÀn-merd 
Ki devr itdi beni çün çarò-ı cÀn-gerd 
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èAcebdür ol benüm yÀrüm degülse 
Nedür dil derdi dildÀrum degülse  (Şeyòì, HŞ., s. 66) 

Bulup furãat ãudan çıúdı perìveş 
Gözi göñli olup pür-Àb u Àteş 
 
Binüp Şebdìz’ine oldı revÀne 
Elinde mÀh-ı nevden tÀziyÀne 
 
Velìkin göñli eylerdi şehÀdet 
Ki budur ol meh-i burc-ı saèÀdet  (Celìlì, HŞ, s. 165) 

Fakat daha önce kendisine anlatıldığı gibi üzerinde kırmızı elbise yoktur. 

Oysa Husrev tanınmamak için kılık değiştirmiştir. Bu tereddüt yüzünden onunla 

tanışmaktan vazgeçip oradan uzaklaşır. Husrev tekrar dönüp baktığında Şirin’i 

göremez. O da gördüğü bu güzel kızın Şirin olabileceğini düşünmüştür. Ancak eline 

geçmiş fırsatı kaçırdığına hayıflanarak yoluna devam eder. Böylece bu ilk karşılaşma 

iki sevgilinin birbirlerini tanımadıkları için ayrılmaları ile son bulur. 

Görülüyor ki bu ilk görüşmede olay henüz açıklığa kavuşmuş değildir. 

Husrev ile Şirin birbirlerinin kim olduğundan habersizdir. Onların birbirleri hakkında 

tüm bildikleri zanna dayalıdır. Ancak bu ilk bakış iki sevgilinin gönlüne aşkı iyiden 

iyiye yerleştirmiştir. Kendi kendine gözgöze geldiği kişinin belki de arayıp durduğu 

sevgilisi olduğunu mırıldanarak oradan uzaklaşan Şirin, arkasında aşkın ıstırabıyla 

başbaşa kalmış bir Husrev bırakır. 

Husrev ile Şirin’in birbirlerinin kim olduğunu bilmeden gerçekleşen ilk 

görüşme sahnesi Kutb, Fahrî ve Rıdvan’nın mesnevilerinde de Şeyhî ve Celilî’de 

olduğu gibi anlatılmıştır.459 

Husrev ile Şirin ikinci kez bir gün tesadüfen aynı civarda avlanırken 

karşılaşırlar. Daha önceki karşılaşmalarında birbirleri hakkındaki zanna dayalı 

bilgiler bu karşılaşmada kesin bilgiye dönüşür. 

Şirin bir gece rüyasında ay ile güneşin kucaklaştığını görür. Sabah 

uyandığında çok mutlu olur. Rüyasını Husrev’e kavuşmak olarak yorumlar ve sevinç 

duyarak cariyeleriyle ava çıkar. O sırada Husrev de Ermen’e gelmiş aynı civarda ava 

çıkmıştır. Şirin bir av peşinde koşarken Husrev’le karşılaşırlar. Husrev Şirin’i 

                                                
459 bk. Úuùb, HŞ., s. 229-235; Faòrì, HŞ., s. 290-291; RıêvÀn, HŞ. s. 295-298. 
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görünce şaşkınlıktan kendini kaybeder. Şirin de Husrev’i görünce şaşkına döner. İki 

sevgili birbirlerine hayran bir şekilde bakakalırlar. Ne Husrev Şirin’den ne de Şirin 

Husrev’den gözünü ayırabilir: 

Görince úaldı Òusrev deng ü medhÿş 
Ne èÀlem kendüzin úıldı ferÀmÿş 
 
Görür Şìrìn daòı kim bir perì-ruò 
Ferìdun-ferr ü lìkin daòı ferruò 
[…] 
Úalurlar birbirine úarşu óayrÀn 
Müşaòòaã ten bigi bì-èaúl u bì-cÀn 
 
İki maèşÿú u èÀşıú birbirine 
İki maóbÿb lÀyıú birbirine 
 
İki fettÀn birbirine meftÿn 
İkisi daòı LeylÀ lìk Mecnÿn 
 
İki Àyìne nÿrÀnì muúÀbil 
Biri birisinüñ nÿrına úÀbil 
 
Bu anda ôÀhir ü ol bunda peydÀ 
Biribirine úarşu mest ü şeydÀ 
 
Gözin ırmadılar biribirinden 
Aña dek k’aúdı çeşme göz yirinden 
 
Ne Şìrìn’den naôar ırardı Pervìz 
Ne Gülgÿn’dan güõer úılurdı Şebdìz  (Şeyòì, HŞ., s. 96-97) 

Çü gördi yÀrinüñ dìdÀrını şÀh 
Yire sürdi yüzini eyledi Àh 
 
NigÀrìni görince èaúlı şaşdı 
Ögi yayıldı şÀhuñ yire düşdi 
[…] 
Ögin dirdi gözini açdı Pervìz 
Görür cÀnlar yaúan ol Àteş-i tìz 
 
ÇerÀġ olup yanar úarşuda ùurmış 
Ya Ùÿr üzre tecellì nÿrı ùurmış 
 
Görür Şìrìn de bir şÀh-ı cevÀn-baòt 
Güneş-ùalèat melek-sìmÀ felek-baòt 
[…] 
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Biribirini görüp iki fettÀn 
Úalurlar bir zamÀn bì-hÿş u óayrÀn 
 
İki dil-ber biribirine èÀşıú 
İki èAõrÀ’dur olmışlar çü VÀmıú 
[…] 
İki cÀnÀn unutdılar cihÀnı 
Yaúın oldı ki virelerdi cÀnı 
 
Şu deñlü ùurdılar bì-hÿş iki yÀr 
Biribirin deñeyüp úaldılar zÀr 
 
Aña dek ùutdılar anda åebÀtı 
K’aúıtdı gözleri Nìl ü FurÀt’ı 
 
Ne Şìrìn’den gözini ırdı Pervìz 
Ne Gül-gÿn’uñ özin şaşurdı Şebdìz  (RıêvÀn, HŞ. s. 344-345) 

İki sevgili birbirine bakakaldıkları o anda Şirin karşısındaki gencin pınarda 

yıkanırken karşılaştığı kişi olduğunu anlar. Artık bu kişinin Husrev olduğundan 

emindir ve bu kez fırsatı kaçırmak istemez. Hemen atından atlayıp Husrev’in önünde 

eğilip yüzünü yere sürer. Rıdvan Şirin’in hemen atından inip Husrev’in elini 

öptükten sonra tekrar atına bindiğini belirtir: 

Baúaraú didi Şìrìn kim bu şeh-bÀz 
èAceb ol úuş degülse k’itdi pervÀz 
 
Hele bindügi at Şebdìz’e beñzer 
Bu sulùÀn Òusrev-i Pervìz’e beñzer 
 
Çaú ol şehdür k’irürdüm çeşmede yol 
Bilüsüzlikden itdüm ãaà işüm ãol 
 
MebÀdÀ kim gene fevt ola furãat 
Ebed cÀnumda úala dÀà-ı óasret 
 
Didi vü atdan atdı kendüzini 
Şeh öñinde yire sürdi yüzini  (Şeyòì, HŞ., s. 97) 

Biraz devşürdi Şìrìn kendüzini 
Deñedi bir daòı şÀhuñ yüzini 
 
Didi bu Àfet ol şehdür muèayyen 
Ki görmişdüm cemÀlin çeşmede ben 
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Hem atıdur óaúìúat èayn-ı Şebdìz 
Budur bildüm muóaúúaú şÀh-ı Pervìz 
 
Şehüñ dìdÀrını gördi ġanìmet 
Óaõer úıldı ki gide gene furãat 
 
Bu fikrile revÀn atından indi 
Şehüñ öpüp elini gene bindi  (RıêvÀn, HŞ. s. 345-346) 

Şirin bu düşünceler içindeyken Husrev de bu güzel kızın Şirin olduğunu 

anlar, o da Şirin’in önünde eğilir:  

Sizer Òusrev daòı kim bu perìveş 
Ol Àfetdür k’urur cÀnına Àteş 
 
Bu mÀh-ı gül-ruò u bu şÀh-ı gül-gÿn 
HümÀy ola ya Şìrìn-i hümÀyÿn 
 
Vücÿdı ditredi vü geldi vecde 
Düşüp dildÀra úarşu úıldı secde 
 
Çü úıldılar bu õevú ile namÀzı 
Biribirine èarø itdi niyÀzı  (Şeyòì, HŞ., s. 97) 

Rıdvan’da, gördüğü kızın Şirin olduğunu düşünen Husrev, Şirin’in 

cariyelerine bu güzel kızın kim olduğunu sorar. Onlardan Şirin adını duyunca tekrar 

kendinden geçer. Hemen atından inip Şirin’in önünde yüzünü yere sürer. Şirin de 

atından inip Husrev’in önünde yüzünü yere sürer: 

Şehen-şÀh da óaúìúat bildi anı 
Ol Àteşdür bu kim yaúmışdı cÀnı 
 
Bu eånÀda yitişdi ol perìler 
Úamusı èayb u noúãÀndan berìler 
 
äorar bu úızlaruñ birine Pervìz 
Ne bircik mÀhdur bu şÀh-ı gül-rìz 
[…] 
Didi şeh-zÀdedür Şìrìn’dür adı 
Velì yoúdur bunuñ şekkerde ùadı 
 
Çü Şìrìn adını gÿş itdi Pervìz 
Gene kendü özinden gitdi Pervìz 
 
HemÀn atından ol dem indi yire 
Yüzin dildÀr öñinde sürdi yire 
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İnüp Şìrìn daòı vardı sücÿda 
Yitişdürdi özin terk-i vücÿda  (RıêvÀn, HŞ. s. 346) 

Celilî’de Şirin’in Husrev’le ikinci karşılaşması avda değil, Husrev’in Şirin 

için düzenlediği işret meclisinde gerçekleşir. 

Şirin Husrev’i görmek için Medayin’e gittiğinde Husrev de babasından 

korkup Ermen’e kaçmış, böylece iki sevgili kavuşamamışlardır. Husrev Ermen’e 

geldiğinde Şirin’in Medayin’de olduğunu öğrenince Şavur’un Medayin’e gidip 

Şirin’i getirmesini söyler. Şavur Şirin’i Medayin’e getirir. Husrev Şirin’in Medayin’e 

geri dönüşü şerefine bir işret meclisi kurdurur. Şirin Şavur’la birlikte Husrev’in Şirin 

için düzenlediği işret meclisine gider. İki sevgili birbirlerinin kimliğinden haberdar 

olarak ilk kez bu meclisde karşılaşırlar:  

İrüp Zühre-ãıfat meh òıdmetine 
Varur ŞÀvÿr ile şeh ãoóbetine 
[…] 
Şeh istiúbÀl idüp ol meh-liúÀyı 
İderler birbirine meróabÀyı 
 
Şehi ol úadd ü úÀmet ãaldı vecde 
İder miórÀb-ı ebrÿsına secde 
 
İdüp birbirine taèôìm ü ikrÀm 
İderler serv ü gül bir yirde ÀrÀm 
 
Úuruldı zer-nişÀn taòt-ı muraããaè 
Oturdı Òusrev ü Şìrìn murabbaè (Celìlì, HŞ, s. 180-181) 

Âzerî’de Şirin aşkın elem ve kederine dayanamayıp Medayin’e Husrev’i 

görmeye gitmeye karar verir. Tam Medayin yakınlarına vardığında bir süre 

dinlenmek için konaklar. O sırada oraya ansızın Husrev gelir. Şirin’i görür ve şaşkına 

döner. Şirin’in yanına yaklaştığında Şirin yüzündeki örtüyü kaldırır. Husrev o an 

onun Şavur’un resmini çizdiği güzel olduğunu anlar. Şaşkınlıktan yakasını yırtar ve 

yere düşer. Şirin de bu kişinin Husrev olduğunu anlar. İki âşık nihayet birbirlerine 

kavuşabilmişlerdir. Bu buluşmadan sonra diğer mesnevilerde olduğu gibi yolları 

ayrılmaz, birlikte Husrev’in sarayına giderler: 

Ol vaút meger o yÀr-ı gülfÀm 
Ol dil-ber-i gül-ruò u gül-endÀm 
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İrişmişdi kenÀr-ı şehre 
äolmışdı o lÀle-reng çihre 
 
áurbet elemi yol ıøùırÀbı 
İncitmişdi o meh-rikÀbı 
 
ÓayrÀn idi ol arada ol mÀh 
Òusrev óaşemiyle irdi nÀ-gÀh 
 
Gördi ki bir ÀftÀb-ı enver 
Òurşìd-èiõÀr u mÀh-manôar 
 
áurbet eåeri yüzinde ôÀhir 
Ôanneyledi kim ola müsÀfir 
 
Çün gördi o meh-cebìni Òusrev 
äalmış yüzi kÀyinÀta pertev 
 
Varınca o mehe úarşu nÀ-gÀh 
Úaldurdı niúÀbı yüzden ol mÀh 
 
Òusrev naôar itdi ol cemÀle 
Baúdı o èiõÀr-ı bì-miåÀle 
 
Gördi ki bu ùarz u bu leùÀfet 
Bu óüsn ü cemÀl bu melÀóat 
 
Ol naúş durur ki yazdı ŞÀbÿr 
Mermer üzerine úazdı ŞÀbÿr 
 
Fi’l-óÀl yaúasın eyledi çÀk  
Pest oldı zemìne niteki òÀk 
 
Şìrìn ki bu óÀle nÀôır oldı 
Pervìz idügi ôÀhir oldı 
 
Ol daòı miåÀl-i şÀh-zÀde 
Naère urup oldı üfütÀde 
[…] 
El-óÀãıl ol iki yÀr-ı ùannÀz 
Ol serv-i ser-Àmed ü ser-efrÀz 
 
Birbirine oldılar muúÀrin 
Ùoldı feraó u ãafÀ MedÀyin  (Áõerì, HŞ., yk. 22b-23b) 

Ferhad u Şirin mesnevilerinde Ferhad Şirin’in suretini aynada gördükten 

sonra âşık olur. Bir süre sonra aşkın etkisiyle hastalanır. Hekimler Ferhad’ın deniz 
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havasına ihtiyacı olduğunu bu nedenle bir adaya gitmesini tavsiye ederler. Ferhad 

gemiyle denize açılır. Bu deniz yolculuğu fırtınanın etkisiyle Ferhad’ı tehlikeli 

maceralara sürükler. Denizdeki kaza sonucu Ferhad’ı Yemen’e gitmekte olan bir 

tüccar gemisi kurtarır. Bu gemide Şapur adlı bir nakkaşla tanışır ve arkadaş olur. 

Yemen’e geldiklerinde Ferhad aşk sırrını Şapur’a açarak, aynada gördüklerini bir 

rüyada görmüş gibi anlatır. Şapur Ferhad’ın anlattığı yeri bir zamanlar gidip 

gördüğünü söyleyerek o yerin resmini çizer. Bunun üzerine birlikte Ermen’e gitmeye 

karar verirler. Uzun bir yolculuktan sonra Ermen’e Ferhad’ın aynada gördüğü dağın 

bulunduğu yere gelirler. Orada bir çok kişinin binbir güçlükle arık kazmakta 

olduklarını görürler. Onların bu işi hükümdar Mehin Banu’nun yeğeni Şirin’in 

kasrına su getirmek için yaptıklarını öğrenirler. Ferhad bu adamlara acıyarak işe 

koyulur. Bir günde bu işi tamamlar. Herkes şaşkına döner. Mehin Banu ve Şirin bu 

haberi duyunca hemen Ferhad’ı görmeye gelirler.  

Şirin Ferhad’ı görünce hayretinden susup kalır. Ferhad’ın yüzünde yaşadığı 

mihnetlerin izlerini görünce gözleri dolar, içi yanar. Ferhad’a doğru yaklaşır: 

Körüp Şìrìn’ni óayret lÀl úıldı 
Taèaccüb bir yolı bir óÀl úıldı 
 
Körüngeç közge mundaú çihri anıñ 
İçige ãaldı sūziş mihri anıñ 
 
Gehì eşki yügürdi şiddetidin 
Gehì köñli bozuldı miónetidin 
 
Açılmasdın burunraú perde-i rÀz 
Yaúınraú sürdi vü söz kıldı ÀġÀz (NevÀéì, FŞ., s. 296) 

Görüp Şìrìn’i óayret eyledi lÀl 
Nedür didi bu aúla ãıġmaz aóvÀl 
 
Ùoluúdı geh gözi eşk-i ġamından 
Göyündi geh özi nÀr-ı deminden 
 
Pes anuñ riúúat idüp óurúatine 
Sürüp raòşın yaúın vardı úatına (LÀmièì, FŞ., s. 291) 

Ferhad’a yaptığı işten dolayı teşekkür eder, övgüler yağdırır. Başına 

mücevherler saçar. Şirin’in sesini duyan Ferhad adetâ sarhoş olur. Bu sırada Şirin’in 
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yüzü peçe ile örtülüdür. Ona kendisini buraya getiren güzel olup olmadığını sorar. 

Öyle bir ah çeker ki bu ahın rüzgârı Şirin’in peçesini uçurur. Ferhad Şirin’in yüzünü 

görünce onun aynada gördüğü kız olduğunu anlar ve bayılıp yere düşer:  

Perìveş bu feãÀóat birle meftÿn 
Özidin bì-òaber FerhÀd-ı mecnÿn 
[…] 
Didi cÀn-perver enfÀsıñdın öldüm 
Ünüñdin èömr rencidin úutuldum 
 
Ni añlay kim úayu meh-rÿ ikinsin 
İçim úan eylegen sin mu ikinsin 
 
Mini àurbet ara bì-çÀre itken 
DiyÀr u mülkdin ÀvÀre itken 
 
Çıúıp cÀnım ünüñdin bolàaç ÀgÀh 
Yüzüñni körmey öldüm Àh u yüz Àh 
 
Anıñ dik Àh ùÿfÀnın çıúardı 
Ki mehveşniñ niúÀbı yilge bardı 
 
Körüngeç ol cemÀl-i èÀlem-ÀrÀ 
Anıñ maùlÿbı boldı ÀşkÀrÀ 
 
Hemol irdi ki meftÿn bolmış irdi 
Körüp közgüde mecnÿn bolmış irdi 
[…] 
Çü FerhÀd ol perì irkenni bildi 
Çikip otluú fiàÀn andaú yıúıldı (NevÀéì, FŞ., s. 296-298) 

Ol Àfet bu feãÀóat birle meftÿn 
Özinden bì-òaber FerhÀd-ı mecnÿn 
[…] 
İdüp nefsì kelÀmı cÀn içinde 
Dir idi sensin ol devrÀn içinde 
 
Urup èaşú odını cÀn òırmenine 
BeniÇìn’den ãalan Ermen-zemìne 
[…] 
Diyüp bu resme sözler úıldı bir Àh 
Ki yandı Àteşinden heft òargÀh 
 
HemÀn dem irişüp ùÿfÀnı Àhuñ 
NiúÀbını yile virdi o mÀhuñ 
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Güneş oldı bulıtdan ÀşkÀrÀ 
Görindi ol cemÀl-i èÀlem-ÀrÀ 
 
Gözi FerhÀd’uñ oldı nÀ-gehÀn ùuş 
Yıúıldı óayúırup bì-cÀn u medhÿş (LÀmièì, FŞ., s. 292-293) 

Şirin Ferhad’ın öldüğünü sanır. Neler olduğunu anlayamayan Şirin Şapur’dan 

Ferhad’ın kendisine âşık olduğunu öğrenir. Daha sonra kendinden geçen Ferhad’ı 

alıp Mehin Banu’nun sarayına götürürler. 

Ferhad ile Şirin’in birbirlerini ilk görüşlerinde Şirin Ferhad’a henüz âşık 

değildir. Dolayısıyla bu görüşmeden en çok etkilenen, Şirin’i daha görmeden aşka 

düşen Ferhad olmuştur. Ancak Ferhad’ın ne denli âşık olduğunu bu ilk görüşmede 

tanık olan Şirin’in gönlüne de aşk ateşi düşmüştür. 

II. II. 1. 2. 4.II. II. 1. 2. 4.II. II. 1. 2. 4.II. II. 1. 2. 4. AŞK İÇİN ÇEKİLEN MİHNETLER AŞK İÇİN ÇEKİLEN MİHNETLER AŞK İÇİN ÇEKİLEN MİHNETLER AŞK İÇİN ÇEKİLEN MİHNETLER    

II. II. 1. 2. 4.II. II. 1. 2. 4.II. II. 1. 2. 4.II. II. 1. 2. 4.    1. Çaresizlik1. Çaresizlik1. Çaresizlik1. Çaresizlik    

Şirin Husrev’in resmini görüp âşık olduktan sonra Şavur Medayin’e geri 

döner.    Şirin ise aşk derdiyle başbaşa kalmış ve çaresizdir. Sonunda çaresizliğini 

dayesiyle şöyle paylaşır: 

AmmÀ bu ùarafda zÀr Şìrìn 
Derd ü àam ile figÀr Şìrìn 
 
BìmÀr u belÀ-keş ü mükedder 
Mecnÿn ile mióneti ber-À-ber 
 
Geh nÀleye eyleyüp ser-ÀàÀz 
Yüz biñ àam ile olurdı dem-sÀz 
 
Geh yaşını eyleyüp revÀne 
Úanlar aúıdurdı yana yana 
 
Geh dÀyeye èarø-ı rÀz eylerdi 
GiryÀn giryÀn niyÀz eylerdi 
 
K’ey dÀye-i àam-güsÀr ne oldum 
Bilmem neye uàradum ne oldum 
 
Ùaú eyledi ùÀúatum maóabbet 
Arturdı melÀmetüm maóabbet 
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Bir kimseye olmadum muúÀrin 
Ol baña bu derde muèÀvin 
 
Bir çÀre meded belÀda úaldum 
DermÀn irgür èanÀda úaldum  (Áõerì, HŞ., yk.18b) 

Daye ona sabırlı olması için nasihatler eder. Fakat o bu nasihatlere kulak 

asmaz. Tek isteği Husrev’e kavuşmaktır. Bu nedenle zaman zaman ağlar inler, 

zaman zaman da feleğe sitemlerde bulunur: 

GÀh eylerdi èitÀb çaròa 
Óüzn ü àam ile òiùÀb çaròa 
 
K’ey çarò elüñden Àh u feryÀd 
Devrüñde kimesne olmadı şÀd 
 
Bì-çÀreye ôulm èÀdetüñdür 
èÁlem götüri èalÀmetüñdür 
 
Bì-keslere şefúat eylemezsin 
Maôlÿma mürüvvet eylemezsin 
 
DÀyim revişüñ baña cefÀdur 
CÀn cevr ü cefÀña mübtelÀdur 
 
Çoú gülleri eyledüñ perìşÀn 
Çoú bülbüli òÀr eliyle nÀlÀn 
 
äoldı niçe verd-i müşg-perver 
Çoú serv-úad oldı òÀke yek-ser 
 
Böyle ne içün cefÀ úılursın 
èÁşıúları pür-belÀ úılursın 
 
Ey çarò nedür bu tünd-òÿlar 
Oldı úamu òalú elüñde muøùar 
 
BÀúì bu cihÀnda kimse úalmaz 
Kimdür ki fenÀya mülóaú olmaz 
 
Ey çarò bu cevre yoú mı pÀyÀn 
Niçe idesin beni perìşÀn 
 
Derd ile belÀda úalmışam zÀr 
Ne hem-dem ü mÿnis ü ne àam-òˇÀr 
 
 



 612 

YÀ vuãlata cÀnumı irişdür 
Ol rÿóa revÀnumı yitişdür 
 
YÀ eyle beni helÀk fi’l-óÀl 
Kim ola tenüm bu yolda pÀ-mÀl 
 
YÀ eyle beni cüdÀ cihÀndan 
Ayur bu ten-i naóìfi cÀndan  (Áõerì, HŞ., yk.19a-19b) 

II. II. 1. 2. 4.II. II. 1. 2. 4.II. II. 1. 2. 4.II. II. 1. 2. 4.    2. Şirin’in Uzun ve Tehlikeli Medayin Yolculuğuna Çıkması2. Şirin’in Uzun ve Tehlikeli Medayin Yolculuğuna Çıkması2. Şirin’in Uzun ve Tehlikeli Medayin Yolculuğuna Çıkması2. Şirin’in Uzun ve Tehlikeli Medayin Yolculuğuna Çıkması    

Şirin cariyeleriyle ava çıktığı bir gün, Husrev’i görmek için herkesten gizli, 

tek başına Medayin’e kaçar. Medayin’le Ermen arası oldukça uzun bir yoldur. Şirin 

yel gibi koşan Şebdiz’le durup dinlenmeden yol alır. Bir süre sonra yol zahmeti onu 

bir hayli yorar. Yolun tozu toprağı, gecenin soğuğu, gündüzün sıcağı nazik mizacını 

bozar. Sonunda bir yerde konaklamaya karar verir. Şirin’in bu zahmetli yolculukta 

yaşadıkları şöyle anlatılır: 

Seóer yili gibi altında Şebdìz 
Elinde başı vü dilinde Pervìz 
 
äanasın k’itdi seyrÀn necm-i seyyÀr 
YÀòod olmışdı perrÀn murà-ı ùayyÀr 
 
Tezikürdi tozından mÀr-ı kerze 
Üñinden ürker idi şìr-i şerze 
 
Degül düşmenden eymin gÀh u bì-gÀh460 
Yürürdi ùaàa ùaşa rÀh u bì-rÀh 
 
Ne vaãf idem ne óadde oldı endÿh 
Ne deñlü geçdi deşt ü bìşe vü kÿh 
 
Degül kim yil bigi giderdi yolda 
Yili ùaà bigi úordı ãaàda ãolda 
 
NişÀn ãorardı geh geh yol erinden 
Çü bile eyle ãıçrardı yirinden 
 
Bu resme seyr ider güne úatup dün 
Yidi seyyÀre reşki ol yidi gün 
 

                                                
460 Redhouse, Sir James W., Turkısh and Englısh Lexicon, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992, s. 308’de 
Arapça “emìn” kelimesinin bozularak Türkçeye geçmiş biçimi olduğu tespit edilen “eymin” kelimesi 
yerine alıntı yapılan eserde “ìmin” kelimesi geçmektedir. Burada metne anlamca uygunluğu nedeniyle 
“eymin” kelimesi tercih edilmiştir. 
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Úatı yol zaómeti virdi tekessür 
Yañaàı gülleri buldı teàayyür 
 
MizÀc-ı nÀzükine toz u ùopraú 
Eåer úıldı ne döysün yile yapraú 
 
äovuú cevri gice vü gündüz ıssı 
Degül şiddet geçürmiş èizzet ıssı 
 
NemÀ bulmış neşÀù u nÀz içinde 
Ulalmış devlet ü ièzÀz içinde 
 
Sürüp her laóôa ùaàlarca ãafÀyı 
CihÀndan çekmemiş úılca cefÀyı 
 
B’oàur k’uàradı derd ü ibtilÀya 
Bu resme miónet ü renc ü belÀya 
 
ÚıyÀs itkim nitesi ola óÀli 
Ne deñlü úala ãabrı vü mecÀli 
 
Bu yidi günde diñlenmedi bir dem 
Atından inmedi illÀ laóôa-i kem 
 
Çi ger her müşkile olmış şikìbÀ 
Arup yorıldı key ol şekl-i zìbÀ 
 
Nice kim giderdi pìç-der-pìç 
Dere vü ùaà u ùaş idi daòı hìç 
 
Diledi k’ine ide bir dem ÀrÀm 
Neye encÀm olur göre ser-encÀm 
 
Ùolandı vü aradı ol yöreyi 
Begendi indi úondı bir arayı  (Şeyòì, HŞ., s. 59-60) 

Yürür çÀlÀk olup altında Şebdìz 
äanasın kim eser bÀd-ı seóer-òìz 
 
Çü geçdi bìşe vü ãaórÀ vü kuhsÀr 
Çeküp dÀġ-ı belÀ ol lÀle-ruòsÀr 
 
Gül-i ruòsÀrına irdi teġayyür 
Dür-i pÀkìzeveş buldı tekessür 
 
Seferden çekdi ġam nÀzük-mizÀcı 
Ki itmez Àteş ü Àb imtizÀcı 
[…] 
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Yidi seyyÀre bigi ol dil-ÀrÀm 
Yidi gün yüridi úılmadı ÀrÀm 
 
Yidinci gün diger-gūn oldı óÀli 
Dükendi ãabrı úalmadı mecÀli 
 
Ùolaşup şìr bigi kÿhsÀrı 
Begendi úıldı menzil mìşezÀrı (Celìlì, HŞ, s. 154-155) 

Şirin dinlenmek için durduğu yerde sırtını bir taşa dayayıp oturur. Husrev’e 

kavuşup onu bir kere olsun görebilmek için Allah’a dua eder. Bir süre sonra uykuya 

dalar. Çok geçmeden Şebdiz’in kişnemesiyle uyanır. Bir de bakar ki bir arslan 

üzerine doğru gelmektedir. Hemen okunu çeker ve aslanı öldürür. Atına binerek 

oradan uzaklaşır: 

Oturdı bir ùaşa arúasın urdı 
Ne yatmaú dizginini ùutdı ùurdı 
 
Didi iy úÀdir ü óayy u tüvÀnÀ 
CihÀn esrÀrına bìnÀ vü dÀnÀ 
 
Dilerven bÀrì Pervìz’üñ cemÀlin 
Görem ögde veyÀ düşde òayÀlin 
 
Dimezven dem degül úandan olayın 
Yüzin bir göreyin andan öleyin 
 
Úarañu dünlerümi rÿşen eyle 
Úara dikenlerümi gülşen eyle 
 
Dir idi ãaàu ãaàup aàlar idi 
Aúup laèl üzre dürler çaàlar idi 
 
Diyürek aàlayuraú iderek Àh 
Yuòu gözlerine yol buldı nÀ-gÀh 
 
Imızàanmaúlıàa olınca meyli 
Úulaàına ùoúındı at ãahìli 
 
Beliñledi yuòudan gördi Şebdìz 
Úulaúların ùuvurduraú baúar tìz 
 
Gözetdi gördi kim bir zift arslan 
Gelür k’ide anı vü atı bì-cÀn 
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Didi kim binsem ü ãıçratsam atı 
Bilürven buluram bundan necÀtı 
 
Velì ben ãıçrayınca bilürem ol 
Yolumı ùutmadın baña bulur yol 
 
Elinde oúı yayı óÀøır idi 
Bu şìrüñ cünbişine nÀôır idi 
 
Bıraúdı şaãtına tìr ü òadengi 
Geyik gör k’ider arslan ile cengi 
 
äolını gözleyürek çekdi ãaàa 
Girür peykÀn avuca gez úulaàa 
[...] 
Ol Àhÿ eyle atdı kìnesinden 
Ki şìrüñ deldi baàrın sìnesinden 
 
Oú ile bile ãıçramışdı Şebdìz 
Urup ùaàıtdı arslan kellesin tìz 
 
Bu fetói fÀl-i saèd idindi Şìrìn 
RevÀn bindi ata yÀd itdi yÀrin (Şeyòì, HŞ., s.60-62) 

Vuøÿè úıldı çü òÿn-Àb-ı cigerden 
Yudı aèøÀsını gerd-i seferden 
 
Ḳılup maèbÿdı emrine iùÀèat 
İder Àyìni üzre Óaúú’a ùÀèat 
[…] 
TamÀm itdi çü erkÀn-ı namÀzı 
Göñülden úıldı AllÀh’a niyÀzı 
 
Felek gülzÀrı çün bì-tÀb úıldı 
Gözi nergislerini òºÀb aldı 
 
Şeker-òºÀba çü Şìrìn úıldı meyli 
İrür gÿşına Şebdìz’üñ ãahìli 
 
Beliñleyüp ùurınca ol ġazÀle 
Görür bir şìr-i ner olmış óavÀle 
[…] 
Yanında óÀøır idi çünki şemşìr 
ĠılÀfından çeker irişmeden şìr 
[…] 
Ol Àhÿ şìre şöyle urdı şemşìr 
Ki bir ferseng yir gitdi ser-i şìr 
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Zemìne çün yıúıldı şìr-i şerze 
Esed burcına gökde düşdi lerze 
 
Çün ol Àhÿ-yı şìr-efgen bu óÀli 
Görüp saèd u mübÀrek ùutdı fÀli 
 
Nesìm-i ãubó-dem bigi şitÀbÀn 
Binüp Şebdìz’e úaùè itdi beyÀbÀn  (Celìlì, HŞ, s. 155-157) 

Şirin’in zorlu ve tehlikeli Medayin yolculuğu Kutb’un mesnevisinde de Şeyhî 

ve Celilî’de anlatıldığı gibidir. 461 

Rıdvan’da Şirin’in Medayin yolculuğu Kutb, Şeyhî ve Celilî’nin 

mesnevilerinde olduğundan farklı anlatılmıştır. Şirin âşık olduktan sonra Husrev’in 

memleketi Medayin’e gitmeye karar verir. Ancak öncelikle saraydan çıkması için 

Mehin Banu’dan izin alması gerekir. Şirin bu sırada aşkın etkisiyle rengi sararmış, 

hasta bir hâldedir. Banu’nun huzuruna çıktığında Banu Şirin’in bu hâline üzülür ve 

bir hekim çağırır. Şirin hastalığını hekimlerin çare bulamayacağını başka bir çare 

bulmalarını söyler. Bunun üzerine Şirin’in o diyarda hastaların şifa bulduğuna 

inanılan bir kiliseye gitmesine karar verilir. Şirin dayesi ve cariyelerle birlikte 

kiliseye gitme bahanesiyle saraydan ayrılır ve bir süre sonra Medayin yoluna 

koyulurlar. Dolayısıyla Şirin bu zorlu yolculuğa çıkarken yalnız değildir.  

Şirin Medayin’e gitme kararını  dayesine yolda açıklar:  

HemÀn ol demde Şìrìn-i yegÀne 
Gönüldi gitmege deyr-i muàÀne 
 
Bile dÀye úamu duòterleriyle 
Sefer úıldı çü meh aòterleriyle 
 
Niçe mìl yir gitmişdi BÀnÿ 
Buları gönderüp dönmişdi BÀnÿ 
 
Giderken yolda Şìrìn-i dil-efgÀr 
Ayıtdı dÀyeye olma sitemkÀr 
 
Saña óÀlüm beyÀn itmek ne óÀcet 
Bilürsin úıããa-i derdüm tamÀmet 
 
Beni taècìl ile Pervìz’e irgür 
Bu Gül-gÿn’ı be-cid Şeb-dìz’e irgür 

                                                
461 bk. Úuùb, HŞ., s. 225-229. 
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[…] 
Pes andan úıldılar èazm-i MedÀyìn 
ÒudÀ taúdìridür elbette k’Àyìn (RıêvÀn, HŞ. s. 285) 

Bundan sonra zorlu yolculuk başlar. Bir süre yol gittikten sonra bir yerde 

konaklarlar. Fakat bu yer arslanların yurdu, kötü ve korkulacak bir yer olduğu için 

hemen terkederler ve sabaha kadar yola devam ederler: 

Giderken úıldılar bir cÀy menzil 
RevÀn ol yirde indirdiler maómil 
 
Velì bir cÀy idi ol mevøiè-i şìr 
MaúÀm-ı ãaèb idi hem úorúulur yir 
 
Buyurdı andan göçdiler şitÀbÀn 
äabÀó olınca gitdiler firÀvÀn  (RıêvÀn, HŞ. s. 286) 

Sabah olunca Medayin sınırına yakın güzel bir yere gelirler ve orada 

konaklarlar. Şavur orada bir süre avlanmayı teklif eder. Şirin bu teklifi kabul eder. 

Ertesi gün hazırlıklar yapılır ve civarda avlanmaya çıkarlar. Akşama kadar pek çok 

vahşi hayvan avladıktan sonra sabah tekrar yollarına devam ederler: 

SüvÀr olup revÀn Gül-gÿn’a dil-şÀd 
ŞikÀruñ yirine irişdi çün bÀd 
 
Giderdi leşker-i óÿrıyla Şìrìn 
äanasın her biri bir Àhÿ-yı Çìn 
 
Velìkin ãayd iderlerdi nehengi 
èUúÀb u şìr ile bebr ü pelengi 
 
NamÀz-ı şÀma dek ol gün seóerden 
ŞikÀr eylediler her cÀn-Àverden (RıêvÀn, HŞ. s. 288) 

Yolculuk devam ederken yeşillikler içinde bir pınar görürler. Orada 

konaklamaya karar verirler. Çünkü Şirin çok yorulmuştur. Yol zahmetinden çok 

etkilenmiş, zayıf bedeninin hasta düşmüştür. Biraz dinlendikten sonra dayesiyle 

birlikte pınarda yıkanmaya karar verir: 

Birez yatdı çü diñlendi nigÀrìn 
Eyitdi dÀyeye ol demde Şìrìn 
 
Senüñle yalañuz seyrÀn idelüm 
Varalum çeşmede ãuya girelüm 
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Çü yol zaómetlerin çoú çekmiş idi 
Úavì cismini òaste úılmış idi 
 
Ten-i pÀkini gerd almışdı yek-ser 
Anuñ’çün óÀli olmışdı mükedder (RıêvÀn, HŞ. s. 292) 

II. II. 1. 2. 4.II. II. 1. 2. 4.II. II. 1. 2. 4.II. II. 1. 2. 4.    3. Şirin’in Medayin’e Giderken Yolda Husrev’le Karşılaşması 3. Şirin’in Medayin’e Giderken Yolda Husrev’le Karşılaşması 3. Şirin’in Medayin’e Giderken Yolda Husrev’le Karşılaşması 3. Şirin’in Medayin’e Giderken Yolda Husrev’le Karşılaşması ve ve ve ve 

İki İki İki İki SevgilininSevgilininSevgilininSevgilinin    Birbirlerini Tanımadıkları İçin Yollarının Ayrılması Birbirlerini Tanımadıkları İçin Yollarının Ayrılması Birbirlerini Tanımadıkları İçin Yollarının Ayrılması Birbirlerini Tanımadıkları İçin Yollarının Ayrılması     

Şirin Medayin yolculuğuna devam ederken bir sabah bir pınar başına gelir. 

Yollarda üstü başı toz içinde kalmıştır. Etrafa bakınır, kimse olmadığını görünce 

iner, atını bağlayıp suya girer. O sırada babası Hürmüz’den korkup Medayin’den 

kaçan Husrev de oradan geçmektedir. Husrev yıkanmakta ola Şirin’i görür ve onun 

güzelliği karşısında şaşkına döner. Şirin Husrev’in kendisini gördüğünden 

habersizdir. Bir ara yüzünü kapatan saçlarını kaldırınca Husrev’in kendisine 

baktığını görür. Utancından titremeye başlar. Husrev onu seyretmenin edebe aykırı 

olduğunu düşünerek arkasını döner. Şirin bu sırada hemen atına binip oradan 

uzaklaşır. Fakat bir yandan da kendisini seyreden adamın Husrev olabileceğini 

düşünmeye başlar. Çünkü gördüğü kişi onun başını döndürmüştür. Ancak daha önce 

Şavur’un Şirin’e söylediği gibi Husrev kırmızı elbiseli değildir. Oysa Husrev 

tanınmamak için kılık değiştirmiştir. Bu nedenle Şirin onun Husrev olduğundan emin 

olamaz. Yine de tanışmak istese de yolda biriyle tanışmanın hoş olmadığını 

düşündüğünden ve Husrev’e duyduğu sadakatten dolayı tanışmaktan vazgeçer ve 

yoluna devam eder: 

PerìvÀr ol ãudan çıúdı dil-Àvìz 
Gönildi ãıçradı Şebdìz’ine tìz 
 
Didi kendüzine kim bu cüvÀn-merd 
Ki devr itdi beni çün çarò-ı cÀn-gerd 
 
èAcebdür ol benüm yÀrum degülse 
Nedür dil derdi dildÀrum degülse 
 
İşitdüm laèldür laèl oldı úanı 
Bu gevher ol ise úanı nişÀnı 
 
Didiler ùonı başdan ayaàa al 
Ger ol ise ne içün eyleye Àl 
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Ne bilsün kim şeh iz şaşırmış idi 
Óaõerden ùonını deñşürmiş idi 
 
Hele ol naúş-ı cevher kÀnıdur bu 
Eger ol ãÿret ise cÀnıdur bu 
 
Yine eydür öñinde gelme vecde 
RevÀ olmaz iki miórÀba secde 
 
Ùutulmaya iki úarpuz bir elde 
Ùapılmaya iki şeh bir èamelde 
 
V’eger ol şÀh ise ser-keş degüldür 
Bu yol üzre bilişmek òoş degüldür 
 
Eger èizzet gerekse perde yigdür 
Her işde úıymete perverde yigdür 
 
Pes andan depdi vü ãıçratdı Şebdìz 
Yügürdi şöyle kim bÀd-ı seóer-òìz  (Şeyòì, HŞ., s. 66-67) 

Husrev ise bir süre sonra tekrar dönüp baktığında Şirin’i göremeyince çok 

üzülür. Etrafta Şirin’i arar fakat bulamaz. Şirin’i gördüğü an arkasını dönmüş 

olmaktan büyük pişmanlık duyup kendine kızar: 

Geçince laóôa kim Òusrev úayıúdı 
ŞikÀrın gözleyü ardına baúdı 
 
Göremedi diyÀr içinde deyyÀr 
Aúar ãu daòı ne yÀr u ne aġyÀr 
 
Segirdür çevre yollara at ile 
Nitekim úatı yaydan oú atıla 
 
Gehì ãola yügürür gÀh ãaġa 
Gehì yaúına baúar gÀh ıraġa 
[…] 
Dönüp óavøa baúup iderdi Àhı 
äudan isterdi mÀhì gibi mÀhı 
 
Hem Àòir cÀn oda ten ãuya atdı 
Teni yunduġı ãuyı úuçdı yatdı 
[…] 
Cigerden çekdi bir köynüklü Àhı 
Ki od yig baña bu ãudan İlÀhì 
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FurÀt’a irdüm itmedüm dehen ter 
Yiridür od úoyarsam başa ez-ber 
 
NebÀta uġradum olmadı behrem 
RevÀdur zehr ile çÀk olsa zehrem 
[…] 
Baña kim didi k’andan göz çevirdüm 
SaèÀdet úarşu geldi yüz çevirdüm 
[…] 
Úaúırdı kendü kendüye sögerdi 
Gehì başın u geh gögsin dögerdi  (Şeyòì, HŞ., s. 67) 

Husrev kaçırdığı fırsata üzülürken hâlâ Şirin’in güzelliğinin etkisi altındadır. 

Bu güzellikte birinin ya Şirin ya da bir peri kızı olabileceğini düşünür. Eğer bu kişi 

Şirin olsaydı onu orada bırakıp kaçarak canını yakmayacağını da düşünür. Şirin 

değilse de perilerin pınar başlarında bulunduğu rivayetine dayanarak peri 

olabileceğini aklından geçirir. Bu düşünceler içinde kalan Husrev de ümitsiz bir 

şekilde yoluna  devam etmek üzere oradan ayrılır: 

Didi yÀ Rab bu Àdem miydi yÀ úuş 
ÒayÀl idi mi k’oldı gözüme ùuş 
 
Hele bu iş dimezven ser-serìdür 
Bu yÀ Şìrìn idi yÀòod perìdür 
 
Eger Şìrìn olaydı ol perìveş 
Niçün úaçup uraydı cÀna Àteş 
 
V’eger olsa perì iş oldı düşvÀr 
Ki dirler çeşmelü yirde perì var 
[…] 
Ùurup úalmışdı bu endìşelerlerde 
NişÀn çoġ itmiş idi mìşelerde 
 
Çü nevmìd oldı öz úavmine yitdi 
HemÀn Ermen yolın ùutdı vü gitdi  (Şeyòì, HŞ., s. 67-68) 

Sonuç olarak Şirin Medayin’e Husrev Ermen’e olmak üzere iki sevgili ters 

yönlerde yol almaya başlarlar. Böylece kavuştukları sırada ayrı düşmüşlerdir. 

Husrev’in tam bulmuşken kaybetmekten duyduğu pişmanlığı Şirin henüz 

yaşamamıştır. Şirin aynı pişmanlığı, Medayin’e vardığında Husrev’in Ermen’e 

gittiğini öğrenince yaşar. O an yolda karşılaştığı kişinin Husrev olduğundan emin 

olur ve üzüntüsü bir kat daha artar (bk. s. 621 Hayal Kırıklığı).  
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İki sevgilinin tam kavuşmuşken birbirlerini tanımadıkları için yollarının 

ayrılması Kutb, Fahrî, Celilî ve Rıdvan’ın mesnevilerinde de Şeyhî’de olduğu gibi 

anlatılmıştır.462 

II. II. 1. 2. 4.II. II. 1. 2. 4.II. II. 1. 2. 4.II. II. 1. 2. 4.    4. Hayal Kırıklığı4. Hayal Kırıklığı4. Hayal Kırıklığı4. Hayal Kırıklığı    

Şirin evinden kaçıp uzun ve zahmetli bir yolculuktan sonra nihayet 

Medayin’de Husrev’in kasrı Müşkuy’a varır. Husrev’in Şavur’la kendisine 

gönderdiği yüzüğü kendisini karşılayan cariyelere gösterir. Cariyeler Şirin’i büyük 

bir konukseverlikle karşılarlar. Çünkü Husrev Medayin’den ayrılırken cariyelerine 

birkaç gün için ava çıkacağını, kendisi yokken güzel bir kız gelirse konuk edip 

ağırlamalarını söylemiştir. Bir süre sonra cariyeler Husrev’in ava çıktığını 

söylediklerinde Şirin’in canı sıkılır. Daha sonra şehirde dolaşan rivayetlerden 

Husrev’in babası Hürmüz’den korkup Ermen’e kaçtığını öğrenince büyük bir hayal 

kırıklığı yaşar. Ne yapacağını şaşırır. Geri dönmeye gücü ve Mehin Banu’ya karşı 

yüzü olmadığı için istemeyerek orada kalır. Yolculuk sırasında pınarda yıkanırken 

rastladığı gencin Husrev olduğundan kuşkusu kalmayınca üzüntüsü daha da artmıştır. 

O kadar emekle geldiği Medayin’de Husrev’i göremeyince emeğinin boşa gittiğini 

düşünüp üzülür: 

İşitdüginde şÀhuñ àaybetini 
Aàu itmişdi Şìrìn şerbetini 
 
Egerçi bulmaduàına bulandı 
Biraz bu vaèdeye göñli ùolandı 
 
Açılur bunlaruñla ÀşkÀre 
İder baàrın nihÀnì pÀre pÀre 
 
Çü bir úaç gün ùurup ÀsÀyiş itdi 
Ol iúlìme özin ÀrÀyiş itdi 
 
İşidür ilde söylenen òaberden 
Peder terk itdügin Òusrev óaõerden 
 
Av adın eyleyüp ùaà aşduàını 
Atasından üşenüp úaçduàını 
 
Buñaldı úatı Şìrìn bu òaberden 
CihÀnı cÀn ile ãaldı naôardan 

                                                
462 bk. Úuùb, HŞ., s. 229-235; Faòrì, HŞ., s. 285-291;Celìlì, HŞ, s. 164-166; RıêvÀn, HŞ. s.295-298. 
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Ùarıúdı bilemedi nidesini 
Unıtdı gelesini gidesini 
 
Ùurursam yoú yire ola óamÀúat 
Dönüp yine gidersem úanı ùÀúat 
 
Yüzüm yoúdur Mehìn BÀnÿ úatında 
Ne ten bezminde ne cÀn ãoóbetinde 
 
Bu deñlü cidd ü cehd itdüm dürişdüm 
Sevindüm yaènì maúãÿda irişdüm 
 
Úanı geçdüklerüm ùaà u beyÀbÀn 
Úanı zaómetlerüm bì-óadd u pÀyÀn 
 
Emeklerüm yile gitdi dirìàÀ 
Elümden yÀr ile gitdi dirìàÀ 
 
äanuram kim irürdüm cÀnı cÀna 
Ne bilem cÀnumı atdum yÀbÀna 
 
Óaúìúat bildi kim ol yek-süvÀre 
Ki ãuda úıldı kendüye neôÀre 
 
YegÀne Òusrev-i Pervìz imiş ol 
Sözi şìrìn gözi òÿn-rìz imiş ol 
 
İderdi kendüzine ser-zenişler 
Úara baòtına virürdi úarışlar  (Şeyòì, HŞ., s. 69-70) 

Celilî Şirin’in hayal kırıklığını şöyle ifade etmiştir: 

KemÀn bigi bükildi bu òaberden 
CihÀnı tìrveş ãaldı naôardan 
 
Gözinden çıúdı gözyaşı bigi dehr 
Aşı ġam oldı ãuyı şerbet-i zehr 
 
Didi dehrüñ diger-gÿn óÀli vardur 
Gehì idbÀr u geh iúbÀli vardur 
 
äanurdum cÀnı cÀnÀna yetürdüm 
Dil-i pür-derdi dermÀna yetürdüm 
 
Elümle kendümi hicrÀna ãaldum 
BelÀ vü derd-i bì-pÀyÀna ãaldum 
 
GümÀnum úalmadı k’ol yek-süvÀra 
Ki ùoġdı mihr bigi çeşmesÀra 
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Şeh-i òurşìd-manôar Òusrev imiş 
Görinen ãuda ol meh-pertev imiş 
 
Dönersem ùÀúat-ı bÀr-ı sefer yoú 
Ùurursam rÀóat-ı cÀndan eåer yoú 
 
Bu ġamdan münòarif oldı mizÀcı 
İderdi fikr derdine èilÀcı  (Celìlì, HŞ, s. 169-170) 

Şirin’in Medayin’e geldiğinde Husrev’in orada olmadığını öğrendiği an 

yaşadığı hayal kırıklığını Kutb da Şeyhî ve Celilî’ye benzer şekilde anlatmıştır.463 

II. II. 1. 2. 4.II. II. 1. 2. 4.II. II. 1. 2. 4.II. II. 1. 2. 4.    5. Şirin’in Medayin’de Husrev’in 5. Şirin’in Medayin’de Husrev’in 5. Şirin’in Medayin’de Husrev’in 5. Şirin’in Medayin’de Husrev’in KasrKasrKasrKasrında Hastalanması ve ında Hastalanması ve ında Hastalanması ve ında Hastalanması ve 

Dağda Bir KasDağda Bir KasDağda Bir KasDağda Bir Kasıııır Yaptırıp Oraya Yerleşmesir Yaptırıp Oraya Yerleşmesir Yaptırıp Oraya Yerleşmesir Yaptırıp Oraya Yerleşmesi    

Şirin Husrev’in kasrı Müşkuy’da onun yokluğuna bir süre sabretmişse de bir 

süre sonra üzüntüden hastalanmıştır. Bunun üzerine Husrev’in cariyelerine, serin 

yerde yaşamaya alışkın olduğundan Medayin’in sıcak havasının mizacını bozduğunu 

öne sürerek, kendisine dağ havası olan bir yerde kasır yaptırılmasını ve Husrev 

dönünceye kadar orada yaşamak istediğini söyler:  

Biraz gün k’eyledi ÀrÀm u ãabrı 
Degül kim iòtiyÀrì belki cebrì 
 
Bu úaãr içinde göñlin tasa ùutdı 
äanasın cÀnı cÀmın pasa ùutdı 
 
Úaravaşlar úatında òastelendi 
äaçı bigi şikeste bestelendi 
 
HevÀdan münóarifdür dir mizÀcum 
Bilürem ãu degişmekdür èilÀcum 
 
Yirümüz yayladur ùaà u kühistÀn 
Degül ùaş u úaya pür-bÀà u bustÀn 
 
HevÀ-yı germ-sìr imiş MedÀyin 
Baña bir ùaà buluñ anda gideyin 
 
Yapuñ bir úaãr k’idem anı menzil 
İrince şeh úoyam ol yirde maómil (Şeyòì, HŞ., s. 70) 

 
                                                
463 bk.Úuùb, HŞ., s. 237. 



 624 

Bu endìşeyle düşdi ıżùırÀba 
İşi bu fikr ile irdi òarÀba 
 
Egildi tasadan serv-i revÀnı 
Ùarılġandı bu úaãr içinde cÀnı 
 
Bu úızlardan utandı èÀrlandı 
Yatup gözi bigi bìmÀrlandı 
 
Eyitdi úızlara ben òasteyem zÀr 
Gerekdür bu benüm derdüme tìmÀr 
 
Bu úaãruñ sevmedüm hergiz hevÀsın 
äuyınuñ daòı bulmadum ãafÀsın 
 
Muóaúúaúdur bu sözüm ãanmañuz lÀġ 
äuyum degişmeyince olmazam ãaġ 
 
Benüm’çün fikr idüñ bir cÀy-ı yaylaġ 
äuyıyla gölgesi çoú bir ulu ùaġ 
 
BinÀ eyleñ benüm’çün anda óÀlì 
SarÀy-ı dil-keş ü hem úaãr-ı èÀlì 
 
Bu işde eylemeñ iómÀl ü teéòìr 
Benüm óaúúumda úılmañ nevè-i taúãìr (RıêvÀn, HŞ. s. 307) 

Cariyeler Şirin’in bu isteğini yerine getirmekle birlikte, Husrev döndüğünde 

kendilerine dönüp bakmayacağı düşüncesiyle kasrı, havası insanı hasta edip 

öldürecek kadar kötü ve ıssız bir yerde yaptırmayı kararlaştırırlar. Böylece Şirin 

hastalanıp ölecek ve ondan kurtulacaklardır. Şirin sevdiğinden ayrı kalmanın 

üzüntüsüyle hasta düşmüşken bir de cariyelerin kötülüğüyle karşı karşıya kalmıştır: 

Bulalum buña bir nÀ-òoş hevÀyı 
Vaòìm ü sıtmalu naòs u vebÀyì 
 
Ola kim ire Àfet úurtulavuz 
Açılmadın bu fitne örtilevüz 
 
Úıàırdılardı bir bennÀ-yı üstÀd 
Ki çoú úaãr u èimÀret úılmış ÀbÀd 
 
Didiler geldi bir cÀdÿ-yı mekkÀr 
Ki úılur gözleri HÀrÿt’ı bì-kÀr 
 
Gerek anuñ içün bir úaãr idesin 
Ola kim èömri yolın úaãr idesin 
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Yaramaz bir hevÀ bul ùaà içinde 
Yiyir ãular ola ırmaà içinde 
 
Iraà ilden ü òalú u şehrden dÿr 
Girürse ãaà içine ola rencÿr 
 
Ne deñlü dir iseñ òarc iderüz mÀl 
Usañ olma becid ùut itme iómÀl (Şeyòì, HŞ., s. 71) 

Husrev’in cariyeleri Şeyhî’de olduğu gibi Kutb ve Fahrî’de de Şirin’i 

kıskandıkları için ıssız, cehennemden daha kötü bir yer bulup kasrı orada 

yaptırırlar.464 

Mimar sonunda tarif edildiği üzere bir kasır yapar. Şirin orada yaşamaya 

başlar. Ancak Şirin oraya yerleşince her yer cennet gibi olur: 

Çü düşdi ol ùaàa Şìrìn hevÀsı 
Gül-Àb oldı ãuyı gülşen feøÀsı 
 
äu çıúdı úaãr öñindeki óacerden 
äovuú úardan u şìrìn-ter şekerden 
 
ÚarÀr itdi ol sarÀy-ı teng içinde 
Güher bigi yir eyler seng içinde (Şeyòì, HŞ., s. 71) 

Rıdvan ve Celilî’nin mesnevilerinde Husrev’in cariyeleri Şirin’in isteğini 

aynen yerine getirirler. Hiçbir kötü niyete kapılmaksızın cennet gibi bir yerde bir 

kasır yaptırırlar. Rıdvan Şirin’in kendisi için yapılan bu kasrı çok beğendiğini, ancak 

Husrev olmadan orada yaşamanın ona cehennem gibi geldiğini söyler: 

Begendi göricek ol úaãrı Şìrìn 
Didi bennÀya ãad luùfile taósìn 
[…] 
ÚarÀr eyledi Şìrìn anda òurrem 
Çekerdi şeh firÀúından velì ġam 
 
Çü Òusrev èaşúına ùurmışdı úÀyim 
Dökerdi dÀyeye derdini dÀyim 
 
Dir idi dem-be-dem ol bülbül-i cÀn 
Baña şehsüz úafesdür bu gülistÀn 
 
Baña bu úaãr-ı zìbÀ bu bÀġ-ı òurrem 
Gelür dìdÀr-ı Òusrev’süz cehennem 

                                                
464 bk. Úuùb, HŞ., s. 237-239; Faòrì, HŞ., s. 290. 
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Çi ger òarc eyledüm bu úaãra ãad genc 
Velì ansuz baña biñ derdile renc  (RıêvÀn, HŞ. s. 308-309) 

Husrev Şirin’in onu görmek için Medayin’e gittiğini ve hastalanıp dağ 

başında bir kasırda yaşamakta olduğunu öğrenince onu alıp Ermen’e getirmesi için 

Şavur’u gönderir. Şirin onu alıp Husrev’in yanına götürmek için gelen Şavur’a bu 

kötü yerde yaşamak zorunda kalmasının nedeninin Husrev’in cariyelerinin 

kıskançlığı olduğunu söyler. Şirin Şavur’a çektiği zahmetleri bir bir anlatır ve bütün 

bunlara Husrev’e kavuşabilmek için katlandığını söyler: 

Ger oúırsam saña miónetlerümden 
Yazarsam biñde bir zaómetlerümden 
 
Úara úanlar dökile òÀmelerden 
Göge dÿd ire yanup nÀmelerden 
 
Öküş zaómetler ile el virişdüm 
Didügüñ úaãr-ı Müşkÿy’a irişdüm 
 
İçinde bir nice nÀ-kes úaravaş 
Úamu vaútine úul k’iy òˇÀce òoş bÀş 
 
Gidermiş devr eli yüzden óayÀsın 
TerÀzÿlarda görmişler bahÀsın 
 
Göñül çün ister idi pÀrsÀlıú 
Ùaleb úıldı ol celeblerden cüdÀlıú 
 
Çün ayrulıú nevÀsın eyledüm rÀst 
Bulardan bir maúÀm olındı der-òˇÀst 
 
Ciger reşk ile òÿn-Àb eylediler 
Beni bu ùaşa pertÀb eylediler 
 
Úarañu gördiler cÀn u dilümi 
Úara ùaş eylediler menzilümi 
 
Baña miónet-serÀdur bu úara ùaş 
Yeşermedin neler gördi úurı baş 
 
Bulursam bu ùamuda vaãl-ı dil-ber 
Baña hem ravøadur hem óavø-ı Kevåer 
 
Úara günlerle cÀna cebr iderven 
Yüzüm aà ola diyü ãabr iderven (Şeyòì, HŞ., s. 78) 
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Didi ŞÀpÿr’a Şìrìn ey vefÀdÀr 
Baña ôulm eylemişdür bu sitemkÀr 
 
Benüm bu gördügüm şiddetleri ben 
Bu yolda çekdügüm zaómetleri ben 
 
Dilüm yanar saña taúrìr idersem 
Ùutuşur òÀmeler taórìr idersem 
 
Benüm bu óayfumuñ pÀyÀnı yoúdur 
CefÀ-yı gerdişüñ oranı yoúdur (RıêvÀn, HŞ. s. 313) 

Şirin Husrev’e böyle bir yerde yaşamak zorunda kalışının ve orada yaşadığı 

sıkıntıların hep ona duyduğu aşk yüzünden olduğunu söyler: 

Elümle òÀnmÀn terkini urdum 
Ne yazu kim başumda vardı gördüm 

Úayadan úaãr u gilden gÿr içinde 
Nice tartam èaõÀbı zÿr içinde 
 
Óarìfüm àuããa vü àam maóremümdür 
İşüm zÀrì vü yaşum hem-demümdür 
 
Senüñ’çün bu úamu renc ü èanÀlar 
BelÀlu cÀnuma cevr ü cefÀlar  (Şeyòì, HŞ., s. 220) 

Benem bayúuşlayın vìrÀn içinde 
Demür bigi bu ùaş zindÀn içinde 
 
Úo bu ùaşda beni bìzÀr ü bì-zÿr 
Bir iki ùaş daòı dik kim ola gÿr (Şeyòì, HŞ., s. 224) 

II. II. 1II. II. 1II. II. 1II. II. 1. 2. 4.. 2. 4.. 2. 4.. 2. 4.    6. Pişmanlık ve Ayrılık Acısı6. Pişmanlık ve Ayrılık Acısı6. Pişmanlık ve Ayrılık Acısı6. Pişmanlık ve Ayrılık Acısı    

Şirin Husrev’in cinsel tacizine maruz kaldığında ona kızmış ve önce tacını ve 

tahtını kurtarmasını, kendisi gibi bir güçsüze erkeklik taslamamasını söylemiştir. 

Bunun üzerine Husrev gücenerek Şirin’e veda edip Rum’a gitmiştir. Husrev’in 

gitmesine sebep olduğu için yaptığından pişman olan Şirin adetâ yasa boğulur. 

Üzüntüsünden kimi zaman üstündeki giysilerini parçalar, kimi zaman saçlarını yolar. 

Gece gündüz sürekli ağlamaktan sararıp solmuştur. Gönlünün istediği sevgiliyi 

bulmuşken kaybetmenin pişmanlığıyla kendisine kızar: 

Ki çün Òusrev’den ayru düşdi Şìrìn 
İderdi kendüye şÿr ile nefrìn 
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Gehì gögsin dögerdi geh yüzini 
MelÀmet eyler idi kendüzini 
 
Úoyun bigi ki yiye zaòm-ı úaããÀb 
El ayaú ùalbınur içi ùolu tÀb 
 
Heves yili tozıtdı òırmenini 
HevÀ odı ãuya ãaldı tenini 
 
Úılur kirpiklerini rişte-i dür 
İder dürden yiñin ü etegin pür 
 
Gehì sÿsen bigi olurdı àamnÀk 
Úılurdı àonca bigi geh ùonın çÀk 
 
Sögüt yapraàı bigi serv-i lerzÀn 
Yolınup sünbüli müşg olmış erzÀn 
 
Semenlerle úoparur berg-i lÀle 
Güle funduúların úılmış óavÀle 
 
Meger cüllÀb düzmege şekerden 
Aúıdur gül ãuyın bÀdÀm-ı terden 
 
Anın nergisleri úalurdı bì-òˇÀb 
K’ider her dün gülistÀnını sìr-Àb 
 
BahÀr iken laùìf ü tÀze vü ter 
ÒazÀn yapraàı mÀnendinde ditrer 
 
Tenine reşk iderken çeşme-i nÿr 
Eridi geçdi ãan kim ãuda kÀfÿr 
 
Mükemmel bedr iken döndi hilÀle 
Şebìh oldı sehì serv òilÀle 
 
Dir idi göñline kim iy sitemkÀr 
Kim ider kendüye bundan beter kÀr 
 
Göñül maúãÿdını çıúarduñ elden 
Yaşuñ dök k’el ayaú úaldı èamelden 
 
Ayaàuñ batmış iken gizlü gence 
Çeküp úaçduñ yiridür çek şikence 
 
Elüñ irişmiş iken ÀsmÀna 
Yire düşdüñ yüzüñ ur ÀstÀna 
 



 629 

ÇerÀàı kim virürdi yüzüñe nÿr 
Yile virdüñ çek imdi cevr-i deycÿr 
 
Úarañulıúda bulduñ Àb-ı óayvÀn 
Çü içmedüñ gözüñden oldı pinhÀn 
 
Bu odlardan úılursañ dehri pür-dÿd 
PeşìmÀnlıú ziyÀna eylemez sÿd 
 
Úatı göñlüñ getürdi başuña yas 
Döy imdi bu güne baàruña ùaş bas (Şeyòì, HŞ., s. 145) 

Şirin’in bu acıyla söylediği gazelde ayrılık acısını nasıl yaşadığı şöyle 

anlatılmıştır: 

ÓÀãılısın èömrümüñ úaçma becid èömrüm bigi 
Sensüz olan èömrden bi’llÀh ne óÀãıl gitme gel 
 
Sen yaşum bigi gidelden gitdi nÿrı çeşmümüñ 
Vaútidür merdümligüñ bir dem kerem úıl gitme gel 
 
Göller itdi yolları Àb-ı revÀnından gözüm 
Gülsin iy serv-i revÀn ãoldurmasun gil gitme gel 
 
Ay yüzüñüñ ayrulıàı günlerüm dün eyledi 
Dün ise kim bir demidür baña biñ yıl gitme gel    (Şeyòì, HŞ., s. 145-146) 

Celilî Şirin’in pişmanlığını ve ayrılık acısını şöyle anlatır: 

Ki Şìrìn düşdi çün Pervìz’den dÿr 
Ten-i pejmurde cÀndan oldı mehcÿr 
 
Daòı şevúından olup bülbül-i bÀà 
İderdi berg-i gülden penbe-i dÀà 
 
Úaçan zülf-i siyÀhın eylese yÀd 
Göge boyar libÀsın dÿd-ı feryÀd 
 
Añup dür dişlerin jÀle dökerdi 
áamından ol gülüñ lÀle dökerdi 
 
İdüp gül gibi neôôÀre-i bÀg 
Umardı berg-i gülden merhem-i dÀà 
 
Dir idi úumriye kim ey şeàabnÀk 
GirìbÀnuñ senüñ kim eyledi çÀk 
 
Kemend-i gerdenüñ ùavú-ı maóabbet 
Esìr itmiş seni şevú-ı maóabbet 
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Senüñ bezmüñde kimdür cÀm-ı gerdÀn 
Ki geh giryÀn olursın gÀh òandÀn 
 
Ùurup nÀlişler eylersin seóerden 
Meger olduñ cüdÀ gül-berg-i terden 
 
Benüm bigi idersin geşt-i gülzÀr 
Meger bir serve olmışsın hevÀdÀr 
 
Gehì eydürdi kim ey lÀle-i bÀà 
Senüñ hem kimden oldı yüregüñ dÀà 
 
Meger bir servden olduñ ciger-òÿn 
Ki óÀlüñ dÀà-ı dildendür diger-gÿn 
 
Meger sÀye ãalar bir serv-i çÀlÀk 
Ki úılduñ yollar üzre çihreñi òÀk 
 
Çemende seng-i miónet yaãdanursın 
Meger bÀlìn-i rÀóat yaãdanursın 
 
Olup pergÀle pergÀle derÿnuñ 
äanasın berg berg olmış derÿnuñ (Celìlì, HŞ, s. 197-199) 

Şirin’in Husrev’in Rum’a gidişinden sonra yaşadığı pişmanlık ve ayrılık acısı 

Kutb ve Fahrî’de de anlatılmıştır.465 

Husrev karısı Meryem öldükten sonra Şirin’le tekrar birlikte olabilmek için 

defalarca özür dileyip yalvarmışsa da Şirin kabul etmemiş; Husrev’i vefasızlık ve 

zevke düşkünlükle suçlamış ve sitemlerde bulunmuştur. Husrev yılmadan 

yalvarmaya devam ederken, Şirin nikâh olmadan asla muradına eremeyeceğini 

söyleyerek Husrev’i geri göndermiştir. Husrev gittikten sonra yaptıklarına pişman 

olan Şirin yine ağlayıp inler, kendini taşlara vurur. Boş bir gururla Husrev’i yine 

incittiğini düşünüp daha önce yaşadığı ayrılık acısı aklına gelir ve ne yapacağı 

konusunda kendisini çaresiz hisseder: 

Çü Òusrev gitdi Şìrìn-i dil-efrÿz 
Úalur yüz zÀr ile nÀ-sÀz u pür-sÿz 
 
Urur gögsine ùaş u ùaşa başı 
Úarar ùopraàa úan u úana yaşı 
 
 

                                                
465 bk. Úuùb, HŞ., s. 289-292; Faòrì, HŞ., s. 372-373. 
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İder sìr-Àb nergis lÀlezÀrı 
Úılur àarú-Àb u tÿfÀn nev-bahÀrı 
 
Yine eski àamını tÀze úıldı 
FiàÀn u girye bì-endÀze úıldı 
 
Egerçi bir úuru àayretde úaldı 
N’idesin bilimez óayretde úaldı 
 
PeşìmÀn oldı şÀha itdügine 
Ki úorúulıydı evvel gitdügine (Şeyòì, HŞ., s. 227-228) 

Bu cÀnibde nigÀrìn-i şeker-rìz 
Görür òÀùır-perìşÀn gitdi Pervìz 
 
Bunuñ da òÀùırı úalur perìşÀn 
Úapu yapduàına olur peşìmÀn 
 
Úılur itdükleri işe nedÀmet 
Döginüp kendüyi eyler melÀmet 
 
Ögini devşirüp bilür ãuçını 
Yüzini yırtuban yolar ãaçını 
 
Úalur medhÿş u vÀlih deng ü óayrÀn 
áarìb-i zÀr u ser-gerdÀn u nÀlÀn 
 
Taóayyürden bilimez n’idesini 
Ne ùurasın bilür ne gidesini 
 
Çü Şìrìn’üñ diger-gÿn oldı óÀli 
Dükendi úalmadı ãabra mecÀli (RıêvÀn, HŞ. s. 465-466) 

Husrev’e kapılarını kapatmış olmaktan duyduğu pişmanlık ve ayrılık acısına 

daha fazla katlanamayan Şirin, sonunda Husrev’in arkasından gitmeye karar verir. 

Şirin’in bu pişmanlığı ve yaşadığı üzüntü Kutb ve Fahrî’de de yer almaktadır.466. 

Ferhad u Şirin mesnevilerinde Şirin ile Ferhad’ın ilk karşılaşmalarında 

Ferhad Şirin’i görünce bayılıp düşmüştür. Bunun üzerine Şirin ile Banu Ferhad’ı alıp 

saraylarına götürürler. Ferhad üçüncü gün gözlerini açıp utancından sarayı terk 

edince Şirin onun yokluğundan büyük bir üzüntü duymuştur. Çünkü Şirin de 

Ferhad’a âşık olmuştur. İçinde bulunduğu durumu, duygularını anlatacak kimse 

olmadığı gibi, Şirin bu duygularını namus kaygısıyla paylaşmaktan da çekinir. Hem 

                                                
466 bk. Úuùb, HŞ., s. 398-399; Faòrì, HŞ., s. 453-455. 
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Ferhad’ın yokluğu hem de bu çaresizlik Şirin’in uykusuz geceler geçirmesine, 

tahammülünün azalmasına neden olur. Onun bu ruh hâli şöyle anlatılmıştır: 

Velìkin hecrdin zÀr irdi Şìrìn 
Kiçe tÀ ãubó bìdÀr irdi Şìrìn 
 
Ni derdin dirge bir hem-derdi anıñ 
Ni ãubó u şÀm òˇÀb u òÿrdı anıñ 
 
Ni bir hem-dem aña bolmaúúa meénÿs 
Ni úoyup óÀli iôhÀrıàa nÀmÿs 
 
Úaşıàa baràalı eylep teéemmül 
Ki nÀ-geh bolmaàay ol bì-taóammül 
 
Dise kim barmayın gül-çihr-i zìbÀ 
Bola almay óazìn köñli şikìbÀ 
 
FirÀú otıda miskìn cÀnı anıñ 
Ki bolàay derd u yoú dermÀnı anıñ  (NevÀéì, FŞ., s. 305) 

Bu yaña lìki Şìrìn-i dil-efgÀr 
Olurdı giceler tÀ ãubóa dek zÀr 
 
Ne derdin dimege hem-derdi vardı 
Ne ãubó u şÀm òˇÀb u òÿrdı vardı 
 
Ne kimseyle olabilürdi meénÿs 
Ne úordı óÀlini iôhÀra nÀmÿs 
 
Ne künc-i àamda ãabr idebilürdi 
Ne anı görmege gidebilürdi 
 
Gezerdi serv gibi bÀà içinde 
Ùutardı lÀle gibi dÀà içinde 
 
Görüp servi iderdi úÀmetin yÀd 
DerÿndÀn ney gibi eylerdi feryÀd 
[…] 
Olurdı şemè-Àyìn gerçi òandÀn 
Úılurdı sìnesin derd ile sÿzÀn  (LÀmièì, FŞ., s. 297) 

Husrev Şirin’i istemek üzere Mehin Banu’ya mektup göndermiş ve Şirin’in 

evlenmek istemediği cevabını alınca öfkelenmiştir. Bir süre sonra Ferhad’ın Şirin’in 

sevgilisi olduğunu öğrenen Husrev’in öfkesi büsbütün artmıştır. İkinci kez Banu’ya 

mektup gönderen Husrev, yine red cevabı alınca bu durumu padişahlık gururuna 
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yediremez ve Ermen halkına savaş açar. Bu sırada kendisine karşı mücadele eden 

Ferhad’ı ortadan kaldırmak için yakalatır. Ferhad’ın Şirin’in aşkından 

vazgeçmeyeceğini anlayınca onu öldürmeye karar verir. Ancak akıl hocası Büzürg 

Ümid babası hakan olan birini öldürmenin doğru olmayacağını söylemesi üzerine 

onu öldürmekten vazgeçer ve Selasil dağındaki bir kaleye hapseder. Bütün bu olaylar 

olurken Ferhad’dan haber alamayan Şirin çok üzgündür. Şirin’in ayrılık acısı Nevâî 

ve Lamiî tarafından şöyle anlatılmıştır:  

Velì gül-çihre àamgìn irdi bì-óad 
Özinde irdi gÀhì gÀh bì-òod 
 
Sizip irdi ki ol àurbet esìri 
HemÀnÀ boldı düşmen dest-gìri 
 
Yaşurup perde içre óÀl-i zÀrın 
Niçük kim óullede cism-i nizÀrın 
 
Bu otdın su bolup òÀrÀsı anıñ 
Velì yoú soràalı yÀrÀsı anıñ 
 
Çikip hicrÀn ara Àh-ı nihÀnì 
Úararıp dÿd-ı Àhıdın cihÀnı  (NevÀéì, FŞ., s. 404) 

Meger bir gün şeh-i òÿbÀn nigÀrìn 
Otururken sarÀy içinde àamgìn 
 
Bu óÀletden degüldi gerçi ÀgÀh 
Velì her dem çekerdi Àteşìn Àh 
 
Úarardup dÿd-ı óasretden cihÀnı 
Ùarıúdı künc-i òalvet içre cÀnı (LÀmièì, FŞ., s. 362) 

Şirin bu şekilde ayrılık acısı yaşadığı günlerden bir gün, evinin damında, 

Ferhad’ın Husrev tarafından nasıl esir edildiğini, şimdi sağ mı ölü mü kimsenin 

bilmediğini terennüm eden bir şarkı duyar. Zaten Ferhad’ın özlemiyle perişan olan 

Şirin bu acı haber üzerine ağlayıp inleyerek dövünmeye başlar. Sonunda üzüntüden 

kendini kaybedip bayılır: 

HevÀdan àonca gibi açmaàa dil 
Úamerveş bÀm-ı úaãrı itdi menzil 
 
İşitdi bir ser-ÀàÀz-ı àam-Àheng 
Ki ider gökde semÀèı Zühre’yi deng 
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[…] 
Bu idi ol sürÿd-ı miónet-ÀàÀz 
Ùutup FerhÀd’ı Pervìz-i füsÿn-sÀz 
 
Anı dÀr itdügini baàlamışlar 
áazel ùarzında óÀlin aàlamışlar 
 
Bu bì-dÀdı nigÀrìn eyleyüp gÿş 
Bir Àh idüp cigerden düşdi bì-hÿş (LÀmièì, FŞ., s. 362) 

Meger kim bir kün ol àamnÀk-ı miskìn 
FirÀú içre be-àÀyet irdi àamgìn 
 
Çü köñli hecr taşıdın sınıútı 
ZamÀnì úaãr tamı üzre çıútı 
 
Ki bir sÀèat hevÀyì kesb úılàay 
HevÀdın àonca dik köñli açılàay 
 
Úulaàıàa yitişdi bir óazìn ün 
Ki laón eyler idi bir zÀr-ı maózÿn 
 
Anı ol naàme laónı zÀr úıldı 
Bozuà köñlige bì-óad kÀr úıldı 
 
Úulaú saldı ki ebyÀtın işitkey 
Sürÿd içre maúÀlÀtın işitkey 
 
Aña her beyt bir àam-òÀne irdi 
Barı FerhÀd’dın efsÀne irdi 
 
Ni kiltürgen başıàa çarò-ı kec-rev 
Niler kim eyledi cÀnıàa Òusrev 
 
BeyÀn eylep anıñ fevtin çikip hÿy 
Dimekde fevt úılmay bir ser-i mÿy 
 
İşitkeç mehveş ol laón-ı àam-engìz 
Digil baàrıàa tigdi deşne-i tìz 
 
Anıñ dik çikti bir Àh-ı ciger-sÿz 
Ki öçti şemè-i mihr-i èÀlem-efrÿz 
 
Yüzige başladı urmaú ùabança 
Başın daàı urup yirge yüz ança 
 
Sikiz gül-bergi birle bì-teéemmül 
Sarıà gül üzre aúızdı úızıl gül 
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Bolup barmaàları úandın óınÀ-reng 
Velì laèli úururdın keh-rübÀ-reng 
 
Sirişki úanı yüz úanıda aúúan 
HemÀnÀ kim yur idi úan bile úan 
 
Bolup gül-gÿn óarìri çÀk ilidin 
Niçük kim gül yaúası tañ yilidin 
 
Kilip gül-gÿn óarìr ü perniyÀnı 
Úalaàay çün aúıp her yirde úanı 
 
Urup gül-gÿn yaúa çÀk eylegünçe 
Bolup ôÀhir gül içre ikki àonça 
 
Dime àonça iki peykÀn di anı 
áam oúı köksidin ötken nişÀnı 
 
İki nergis ara yüz úaùre jÀle 
Savuà Àhı bile gül-reng jÀle 
 
Açıp sünbülni gül-berg-i ter üzre 
SevÀd-ı şÀm mihr-i òÀver üzre 
 
Saçı şÀmın ki eylep meh-rÿ meh-pÿş 
Yüzin ol sÿgdin eylep siyeh-pÿş 
 
Yüzi otıda zülf-i èanber-Àlÿd 
Ol otúa çün yaàıp eşki çıúıp dÿd 
 
Urunup ança şÿr u şeyn úıldı 
Ki øaèf eylep ısı azıp yıúıldı  (NevÀéì, FŞ., s. 404-405) 

Şirin’in üzüntüden bayılmasının üzerine Şapur Banu’nun sarayına gelir. 

Ferhad’dan Şirin’e mektup getirmiştir. Aynı zamanda Ferhad’ın hapsedildiği kaleden 

çıkıp dışarda dolaştığını ve Husrev’in bundan haberdar olmasına rağmen onun 

insanüstü güçlerinden korktuğu için hiçbir şey yapamadığını haber vermek üzere 

gelmiştir. Bu sırada kendine gelip, olan biteni öğrenen Şirin de Ferhad’a mektup 

yazar ve Şapur’la gönderir. Şirin, Ferhad’a duyduğu özlemi ve yaşadığı ayrılık 

acısını bu mektubunda şöyle dile getirir: 

Yaúarsın şemèveş sen anda cÀnı 
Benüm bunda boyar dÿdum cihÀnı 
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Úılursın lÀleveş sen baàruñı òÿn 
Beni àarú-ı àam eyler eşk-i gül-gÿn 
 
Elüm irmez ki uram pÀyuña ser 
İdinem başmaàuñ tozını efser 
 
Görürsem ol gülüñ keffinde òÀr 
Müjem sÿzenleriyle çıúaram zÀr 
 
Bulursam dÀmenüñde õerrece òÀk 
İdem sünbüllerüm cÀrÿ úılam pÀk 
 
Sürüp ãu gibi gerd-i rÀhuña rÿ 
Gül-Àb-ı eşk-i çeşmden sepem ãu 
 
MiyÀnuñ òÀlì düşdiyse kemerden 
Kemer olaydı úolum sìm-i terden 
 
Eger göñlüñ ola taèvìõe mÀyil 
äaçumdan boynuña idem óamÀyil 
 
Derÿnuñ teşnelikden olsa pür-tÀb 
äunaydum leblerümden saña cüllÀb 
 
Ve ger Àyìne isterseñ özüñe 
Ruòum miréÀt ideydüm gün yüzüñe 
 
Úararsa dÿd-ı Àhuñdan dünüñ ger 
Olaydum bezmüñ içre şemè-i enver 
 
Uzun geldükde saña rÿz-ı hicrÀn 
Úılaydum vuãlatumdan anı bir Àn 
 
Güneş gibi olup her gün úarìnüñ 
Giceler sÀye-Àyìn hem-nişìnüñ 
 
İdeydüm òÀùır-ı dil-òasteñi rÀm 
Getüreydüm gözüñe òˇÀb u ÀrÀm 
 
äaçum gibi n’idem Àşufte-rÀyem 
Gözüm yaşı gibi bì-dest ü pÀyem 
 
Ne úılam bir yaña èaşúuñ belÀsı 
Girü bir yaña düşmen ibtilÀsı 
 
Ne vardur hecrüñe cÀnumda ùÀúat 
Ne bu àamdan bulur göñlüm ifÀúat 
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Bu deñlü ehl-i tìà u miàfer ile 
Ne iltem ben zen-miècer ile 
 
Ùolayup pÀyuma dÀmÀn-ı ãabrı 
Úılurvan gerçi kim cÀnuma cebri 
 
Velì baàrum ùolupdur àoncaveş úan 
Demidür eyler iseñ derde dermÀn 
 
Ki benven serv gibi pÀy-beste 
Eli etegi kÿteh dil-şikeste 
 
äaçumdan rÿ-siyeh baòtum güni Àh 
Seóerden bì-òaber hecrüm düni Àh 
 
Pes itdüm èaşú içinde sırrumı fÀş 
Ya iltem başa işi yÀ virem baş 
 
Çü çÀk itdüm àamuñdan perdemi ben 
Geçürem nÀleyile her demi ben 
 
Çü ùutdum derd-i èaşúuñ pìşesini 
Uşatdum nÀm u nengüm şìşesini 
 
Dime senden benüm derdüm ola dÿn 
Ber-À-berdür eger olmazsa efzÿn 
 
BelÀlar içre gerçi ferdsin sen 
Ne pervÀ saña çünkim merdsin sen 
 
Egerçi fürúatümden nÀ-tüvÀnsın 
Çekersin ùaàca yükler pehlevÀnsın 
[…] 
Benüm gibi degülsin èÀciz ü zÀr 
Elemler içre maóãÿr u giriftÀr 
 
Ne tenhÀ ben esìrem dehr içinde 
Benüm öcümden il gün úahr içinde 
 
Düşen düşmen eline oldı bì-cÀn 
Óaõerden úurtılan eyler dilin úan 
 
Úo òalúuñ ùaèn u levm ü bed-duèÀsın 
Úulından yine Óaú ãavsun belÀsın 
 
äurÀóìveş il içre ser-nigÿnam 
Lebi òandan gözi yaş baàrı òÿnam 
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Gün olmaz kim bu àamdan ben dil-efgÀr 
HelÀküm itmeyem maúãÿd ãad-bÀr 
 
Úılup vaãluñ ümìõi lìki ilóÀó 
Úoyup teéòìre cengüm eyler ıãlÀó 
 
Velì yüz bunca olsa derd ü miónet 
Ne miónet ãad-hezÀr Àşÿb u şiddet 
 
Yiterdi gün yüzüñ bir daòı görsem 
Yoà idi àam baña min-baèd ölürsem 
 
Hemìn oldur tevaúúuè senden ey şÀh 
Ele alduúca bu àam nÀmesin Àh 
 
Úabÿl idüp úamu taãdìèin anuñ 
Ser-À-ser gÿş idüp tefcìèin anuñ 
 
Úoyup taúãìrüm içün her èitÀbı 
Yazan aña luùf idüp cevÀbı 
 
Ola ol ruúèa tÀ kim óırz-ı cÀnum 
BelÀ vü àuããadan òaùù-ı emÀnum (LÀmièì, FŞ., s. 370-372) 

Şirin’in Ferhad’a yazdığı mektupta dile getirdiği ayrılık acısı ve özlem 

duygusu Nevâî’nin mesnevisinde de yer alır.467 

II. II. 1. 2. 4.II. II. 1. 2. 4.II. II. 1. 2. 4.II. II. 1. 2. 4.    7777. Şirin’in Hükümdarlığı Bırakıp Medayin’e Yerleşmesi (Terk. Şirin’in Hükümdarlığı Bırakıp Medayin’e Yerleşmesi (Terk. Şirin’in Hükümdarlığı Bırakıp Medayin’e Yerleşmesi (Terk. Şirin’in Hükümdarlığı Bırakıp Medayin’e Yerleşmesi (Terk----i i i i 
Diyar)Diyar)Diyar)Diyar)    

Şirin Mehin Banu’nun ölümünden sonra onun tahtına geçip Ermen 

hükümdarı olmuştur. Bir süre ülkeyi yönettikten sonra aşkı herşeyden üstün geldiği 

için hükümdarlığı bırakıp Husrev’in memleketi Medayin’e gitmeye karar verir. 

Nihayet Şavur’un tedbiriyle Kudüs’e gideceği rivayetini çıkarıp, bir kuluna 

hükümdarlığı bırakarak Medayin’deki eski kasrına yerleşir: 

Pes itdi meşveret ŞÀvÿr ile ol 
Ki ne resme ùuta yÀr iline yol 
 
Öküş tedbìr ü fikr ile mükerrer 
Aña eylediler rÀyı muúarrer 
 
Ki Úuds’e giderem diyü úıla çav 
Meger úudsì şikÀrını úıla av 

                                                
467bk.NevÀéì, FŞ., s. 415-420 
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Bu óÀle çün oldı ÀgÀhlıàı 
Úodı bir úulına ol şÀhlıàı 
 
Çü boynından ıraà itdi vebÀli 
Bile aldı firÀvÀn genc ü mÀli 
 
Her esbÀbını çün düzdi şehÀne 
Geçüp úaãrına dek oldı revÀne 
 
Çeker devrine bir bÀrÿ-yı muókem 
Ki úatından ola yatlu úadem kem 
 
Úalur ol úalèada ol kÀn-ı gevher 
äadef úarnında ãan kim lüèlüè-yi ter 
 
ÚarÀr eyledi anda kÀm u nÀ-kÀm 
Gözetdi kim ne úılur devr-i eyyÀm  (Şeyòì, HŞ., s. 151-152) 

Dükenmişdi çü ÀrÀm u úarÀrı 
İderdi Àrzÿ-yı vaãl-ı yÀri 
[…] 
Didi Şìrìn gerekmez rÀóat-ı òˇÀb 
Yiter èuşşÀúa yaò bÀlìn-i sincÀb 
 
Çü göñli levóine naúş oldı bu óarf 
Ki ehl-i èaşúa mÀniè olımaz berf 
 
Alup ol mÀh òuddÀm u òazÀyin 
Ùutup yol sürdi tÀ şehr-i MedÀyin 
 
MenÀzil úaùè idüp ol mÀh-ı tÀbÀn 
İrişdi burc-ı úaãrına şitÀbÀn  (Celìlì, HŞ, s. 200, 202) 

Şirin’in aşk için tacını ve tahtını bırakıp Medayin’e yerleştiğinden Kutb ve 

Fahrî’nin mesnevilerinde de söz edilmiştir.468 

II. II. 1. 2. 4.II. II. 1. 2. 4.II. II. 1. 2. 4.II. II. 1. 2. 4.    8888. Yalnızlık. Yalnızlık. Yalnızlık. Yalnızlık    

Meryem öldükten sonra Husrev Şirin’e geri dönmüş fakat Şirin kendisine yüz 

vermemiştir. Şirin’in nazını kırmak için Husrev’in aklına onu kasrında yalnız 

bırakmak fikri gelir. Şirin dağ başındaki kasrında insanlardan uzak bir yaşam 

sürmektedir. Ona yalnızca Husrev’in arkadaşı Şavur arkadaşlık etmekte, her derdini 

onunla paylaşmaktadır. Husrev Şavur’un Şirin’in yanına gitmesini yasaklayarak 

Şirin’i yalnız bırakır. Amacı yalnızlıktan bunalan Şirin’in kendisine geri dönmesini 
                                                
468 bk. Úuùb, HŞ., s. 297-298; Faòrì, HŞ., s. 377. 
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sağlamaktır. Zaten yar hasretiyle yanmakta olan Şirin, arkadaşı Şavur’dan da ayrı 

kalınca bunalır ve çok üzülür. Bir gece üzüntüsü dayanılmaz bir hâl alır. Bir yıl kadar 

uzun gelen gecede sabaha kadar ağlayıp inler. Geceye, muma ve pervaneye hitap 

ederek derdini onlarla paylaşır. Seher vakti bu ıstırabını sona erdirmesi için Allah’a 

dua eder:  

Çü úaldı ol güneş bì-yÀr ü tenhÀ 
Úamer devrini úıldı pür-æüreyyÀ 
 
Buñaldı óasret ile dÿrlıúdan 
Yaluñuzlıúdan u mehcÿrlıúdan 
 
Güherden lÿlÿ-yı lÀlÀ aúıtdı 
Gözi yaş yirine deryÀ aúıtdı 
 
Meger bir dün olur óÀli diger-gÿn 
Ki bir yıl bigi oldı aña ol dün 
[…] 
Úalup ol gice Şìrìn zÀr u dil-teng 
Zemìn ü ÀsmÀn ile ider ceng 
 
Gözi ılduz gözlemekden òìre olmış 
Gice yenginde göñli tìre olmış 
 
FiàÀn eyleyüp eydür iy zamÀne 
Bu dün mi yÀ belÀ-yı cÀvidÀne 
 
Úara gice midür bu yÀ siyeh mÀr 
Úarañu dün mi yÀ zengì-i òÿn-òˇÀr 
[…] 
Geh eydür iy gice bir yıl mısın sen 
Baña gün yüzine óÀéil misin sen 
 
Ùutam óÀlüm bigi óÀlüñ úaradur 
Yaòod baòtum bigi raòtuñ belÀdur 
Degülseñ àam çerisine úaravul 
Úararup ùurma bir dem yüzime gül 
 
Çü görmedi giceden nÿr u lemèa 
Uzatdı dil ki derdin yana şemèa 
 
Dir iy baàrum bigi köynüklü miskìn 
Yüregüm bigi oddan yükli miskìn 
 
Degülseñ yÀr şevúiyle giriftÀr 
äararup nişe düşdüñ döşege zÀr 
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Benüm óÀlüme midür iy dil-efrÿz 
Giceden ãubóa dek bu girye vü sÿz 
 
V’eger var èaşúdan başuñda Àteş 
Yüri ser-bÀz olalum olma ser-keş 
[…] 
Bu yanmaú bir gicedür saña bÀrì 
Baña her dün ü gündür sÿz u zÀrì 
 
Eger bir şehden olduñsa cüdÀ sen 
Görürsin nice biñ şìrìn-liúÀ sen 
 
Ben ol şehden ıraú be-zÿr u zÀram 
Bu Şìrìn bì-kes ü tenhÀ yanaram 
[…] 
Köyinen sende tendür bende cÀndur 
Belì ol ÀsmÀn bu rìsmÀndur 
 
Úılurken sÿz ile köynüklerin sÀz 
Olur ol şemèe bir pervÀne dem-sÀz 
 
Dir iy maôlÿm úuş ne òoş yanarsın 
Meger cÀn ãuyına oda úanarsın 
 
Çü naúd oldı saña bÀzÀr-ı dìdÀr 
èAceb mi cÀndan olursañ òarìdÀr 
[…] 
Benem èÀşıú ki virsem yüz dil ü cÀn 
Degül vaãla görürven hecre erzÀn 
 
Çü cÀnÀn nÿrı şevúine uçarsın 
Niçün bir şuèle zaòmından úaçarsın 
 
Şol od eline virmişem yaúam ben 
Ki gelse yidi ùamuyı yaúam ben (Şeyòì, HŞ., s. 201-204) 

Şirin bütün gece bu şekilde ağlayıp inledikten sonra sabah olur. Seher vakti 

derdine derman vermesi için Allah’a dua etmeye başlar. Şirin Allah’a yalvarışlarında 

aşk yüzünden yaşadığı sıkıntıları, yalnızlık ve yar hasretinin dayanılmazlığını bir bir 

dile getirir: 

ÒudÀvendÀ øaèìf ü òºÀr u zÀrem 
Şerümden işigüñde şermsÀrem 
 
Gicem nevmìd ãubóından úaradur 
Günüm óasret düninden pür-belÀdur 
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Ne vardur ãabr itmege mecÀlüm 
Taóammül úılmaġa ne úaldı óÀlüm 
 
Taġı úılca úomaz bu derd gerdi 
Ne çeksün úılca cÀnum taàca derdi 
 
İlÀhì ġam yolın pÀyÀna irgür 
Eritdi derd odı dermÀna irgür 
 
İrür bir úaùre deryÀ-yı keremden 
Beni úurtarıvir àarú-Àb-ı àamdan  (Şeyòì, HŞ., s. 204-205) 

NiyÀz idüp ÒudÀ’ya ùutdı yüzin 
Didi Óaú’dan yaña döndürdi yüzin 
[…] 
Benem bir gÿşede derde giriftÀr 
áarìb ü zÀr u ser-gerdÀn u bì-yÀr 
 
Eliyle kendüzin ãalmış kemende 
Ayaġıyla gelüp düşmiş bu bende 
 
Esìr-i dil-ber-i nÀ-mihrbÀnam 
GiriftÀr-ı belÀ-yı nÀ-gehÀnam 
 
Ùolu sevdÀ-yı èaşú ile mizÀcum 
Ne bìmÀram ne bulınmaz èilÀcum 
 
áam-ı hecriyle gerçi bì-úarÀram 
ViãÀline velì ümmìdvÀram 
 
Dil ucından ãataşdum bu belÀya 
Dil uġratdı beni bu ibtilÀya 
 
Bu bì-dÀduñ ÒudÀ’ya dÀd elinden 
Dil-i şÿrìdenüñ feryÀd elinden 
 
Çü serv ÀzÀd iken bustÀn içinde 
Esìrem şimdi sengistÀn içinde 
 
RikÀbumda yürürken bunca yoldaş 
Benem şimdi úara ùaşda úuru baş 
 
Bu èÀr içün dökerven rÿz u şeb yaş 
Özümi òÀn iken úıldum úaravaş 
 
Gice gündüz óuøÿrum yoú bu ġamdan 
Ecelsüz ölmelü oldum elemden 
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ÒudÀyÀ ben úula irgür èinÀyet 
Benüm bu ġamlarum bulsun nihÀyet 
 
Benüm bu cÀnumı cÀnÀna irgür 
Dükenmez ġuããamı pÀyÀna irgür  (RıêvÀn, HŞ. s. 426-427) 

Şirin’in dağ başındaki kasrında hem sevdiğinden hem insanlardan uzak 

olmaktan duyduğu üzüntü ve çaresizlik Kutb ve Fahrî’nin mesnevilerinde de 

anlatılmıştır.469 

II. II. 1. 2. 4.II. II. 1. 2. 4.II. II. 1. 2. 4.II. II. 1. 2. 4.    9999. Dile Düşme. Dile Düşme. Dile Düşme. Dile Düşme    

Ferhad u Şirin mesnevilerinde Şirin Husrev’in evlenme teklifini kabul 

etmediği için Husrev Mehin Banu’ya ve halkına savaş açmıştır. Husrev’in zulmü 

yüzünden perişan olan halk, bütün bunların sorumlusu olarak Şirin’i görmektedir. 

Husrev bu sırada Ferhad’ı yakalayıp hapsetmiştir. Hem Ferhad’dan ayrı düşmek hem 

de halkın diline düşmek Şirin için bu aşkın en büyük mihnetlerindendir. Ancak Şirin 

Ferhad’a yazdığı mektupta onu bir kere daha görebilmek için tüm bu mihnetlere 

katlanmaya razı olduğunu şöyle ifade eder: 

Pes itdüm èaşú içinde sırrumı fÀş 
Ya iltem başa işi yÀ virem baş 
 
Çü çÀk itdüm àamuñdan perdemi ben 
Geçürem nÀleyile her demi ben 
 
Çü ùutdum derd-i èaşúuñ pìşesini 
Uşatdum nÀm u nengüm şìşesini 
[…] 
Ne tenhÀ ben esìrem dehr içinde 
Benüm öcümden il gün úahr içinde 
 
Düşen düşmen eline oldı bì-cÀn 
Óaõerden úurtılan eyler dilin úan 
 
Úo òalúuñ ùaèn u levm ü bed-duèÀsın 
Úulından yine Óaú ãavsun belÀsın 
 
äurÀóìveş il içre ser-nigÿnam 
Lebi òandan gözi yaş baàrı òÿnam 
 
 

                                                
469 bk. Úuùb, HŞ., s. 362-366; Faòrì, HŞ., s. 436-438. 
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Gün olmaz kim bu àamdan ben dil-efgÀr 
HelÀküm itmeyem maúãÿd ãad-bÀr 
 
Úılup vaãluñ ümìõi lìki ilóÀó 
Úoyup teéòìre cengüm eyler ıãlÀó 
 
Velì yüz bunca olsa derd ü miónet 
Ne miónet ãad-hezÀr Àşÿb u şiddet 
 
Yiterdi gün yüzüñ bir daòı görsem 
Yoà idi àam baña min-baèd ölürsem  (LÀmièì, FŞ., s. 371-372) 

II. II. 1. 2. 4.II. II. 1. 2. 4.II. II. 1. 2. 4.II. II. 1. 2. 4.    10101010. Şirin’in Ferhad’ın Ölümüne Yas Tutması . Şirin’in Ferhad’ın Ölümüne Yas Tutması . Şirin’in Ferhad’ın Ölümüne Yas Tutması . Şirin’in Ferhad’ın Ölümüne Yas Tutması     

Husrev ü Şirin mesnevilerinde Husrev gibi Ferhad da Şirin’in âşığıdır. Ancak 

Şirin’in aşkla bağlı olduğu kişi Husrev’dir. Ferhad u Şirin mesnevilerinde ise aşkın 

kahramanları Ferhad ile Şirin olduğu için Ferhad’ın ölümünün Şirin üzerindeki etkisi 

farklılık gösterir. Husrev ü Şirin mesnevilerinde Şirin kendisini samimi bir aşkla 

seven, iyi bir insanın ölümüne yas tutarken; Ferhad u Şirin mesnevilerinde aşkla 

bağlı olduğu, her şeyden çok sevdiği kişiyi kaybetmenin yasını tutar. Dolayısıyla 

burada aşkın belki de en büyük mihneti olan sevdiği kişiyi kaybetmenin acısını 

yaşayan Şirin’in yasından söz edilecektir. 

Ferhad’ın hazin bir şekilde öldüğünü duyan Şirin yasa boğulur. Hatta 

Ferhad’ın yokluğuna dayanamaz ve kendini öldürmek için çeşitli yollara başvurur. 

Ancak Mehin Banu etrafına gözcüler koyduğu için başaramaz. Günleri Ferhad’ın 

yaşadığı sıkıntıları anıp ağlamakla geçer: 

İtip miñ zaòm cism-i derdnÀkin 
Tilep elbette úılmaú öz helÀkin 
 
Niçe úatle tilep zehr-i nihÀnì 
İçe almay çü il fehm eylep anı 
 
Küyerge eylep Àteşgeh sarı meyl 
Müyesser bolmayın çün añlaban òayl 
 
Úoyup BÀnÿ kiçe kündüz nigehbÀn 
Anıñ dik kim büt etrÀfıda ruhbÀn 
 
Bolup èÀciz ol aynı asramaúdın 
ÒayÀlin laóôa laóôa añlamaúdın 
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Perì andaú bolup dìvÀne peyvend 
Ki cismidin üzüp tiş birle pür-kend 
 
Dem-À-dem nÀle vü àavàÀsı tınmay 
Pey-À-pey Àh u vÀveylÀsı tınmay 
 
Diben FerhÀd u tartıp eyle feryÀd 
Ki tartıp hecridin feryÀd-ı FerhÀd 
 
Gehì àurbetde óÀl-i zÀrın aytıp 
EèÀdì mekridin ÀzÀrın aytıp 
 
Gehì taèrìf idüp óüsn-i cemÀlin 
VeúÀr u hÿş u ferheng ü kemÀlin 
 
Gehì dip zÀr u nevmìd ölmegidin 
Çikip hicrÀn-ı cÀvid ölmegidin 
 
Gehì úoşmaúda maôlÿmum dip anı 
Esìr ü zÀr u maórÿmum dip anı 
 
ÒayÀli birle tün ü kün maúÀli 
MaúÀli birle ay u yıl òayÀli  (NevÀéì, FŞ., s. 464-465) 

Lamiî’de de Şirin büyük bir yas tutmaktadır. Ancak Nevâî’de olduğu gibi bu 

acıyla intihara kalkıştığından söz edilmez. Her an Ferhad’ı anıp ağlamaktan gözünde 

uykudan eser kalmamış, yüzünün rengi solmuş, beli bükülmüştür. O derece üzgündür 

ki kimi zaman tırnaklarıyla yüzünü parçalar, saçını başını yolar. Hatta böyle 

yaşamaktansa ömrünün kısalması için saçlarını keser. Bir de Ferhad’ın yaşadığı 

sıkıntılar aklına geldikçe acısı daha da büyür. Günleri ah edip ağlamakla geçer: 

ÒuãÿsÀ ol ruòı gül úaddi şimşÀd 
İdüp bülbül gibi her laóôa feryÀd 
 
Sehì servini çenber eyledi derd 
Güli oldı elemden lÀle-i zerd 
 
CemÀli bedrine irüp tekeddür 
Şeb-i zülfi gibi buldı tekessür 
 
DiyÀr-ı Rÿm’ı Çìn itdi àam ile 
äaçı müşgini yoldı mÀtem ile 
 
Yıúıldı çeşmi üzre úaşı ùÀúı 
áam-ÀbÀd oldı óüsninüñ revÀúı 
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Lebinüñ rengi oldı keh-rübÀ reng 
Ruòı Àyìnesi mihr-i semÀ reng 
 
Gülinüñ yile vardı ferr ü Àbı 
Mukaóóal nergisinüñ gitdi òˇÀbı 
 
Kesüp zülfini dirdi èömr-i nÀ-òoş 
Úıãalmaú yigdür olmaúdan müşevveş 
 
Mehinde êarb-ı àamdan nìl olup òÿn 
Bulutda yaraşur dirdi úara gün 
 
äaçup eşkin úılurdı nÀle her şeb 
ÚıyÀmetdür dökilsün dirdi kevkeb 
 
Añup aàlardı óÀl-i zÀrın anuñ 
BelÀ vü miónet ü ÀzÀrın anuñ 
 
Gehì taèrìf idüp óüsn ü cemÀlin 
VaúÀr u hÿş u ferheng ü kemÀlin 
 
Gehì iderdi maôlÿmum diyüp Àh 
Esìr ü zÀr u maórÿmum diyüp Àh (LÀmièì, FŞ., s. 399) 

II. II. 1. 2. 4.II. II. 1. 2. 4.II. II. 1. 2. 4.II. II. 1. 2. 4.    11111111. Şirin’in Husrev. Şirin’in Husrev. Şirin’in Husrev. Şirin’in Husrev i i i ile Evlenmeyi Kabul le Evlenmeyi Kabul le Evlenmeyi Kabul le Evlenmeyi Kabul Etmek Zorunda KalmasıEtmek Zorunda KalmasıEtmek Zorunda KalmasıEtmek Zorunda Kalması    

Ferhad u Şirin mesnevilerinde Şirin Husrev’in evlenme teklifini kabul 

etmeyince Husrev Mehin Banu’ya ve halkına savaş açmakla kalmamış, para karşılığı 

tuttuğu kocakarının hilekârlığı ile Ferhad’ın ölümüne sebep olmuştur. Ferhad’ın 

ortadan kalkmasıyla Husrev Şirin’i Banu’dan tekrar ister. Ferhad artık yaşamadığı ve 

halk Husrev’in Banu’ya olan düşmanlığı yüzünden perişan olduğu için Banu çaresiz 

kalır ve Husrev’in bu teklifini kabul etmenin doğru olacağını düşünür. Bu 

düşüncelerini Şirin’e söyler. Şirin de Ferhad olmadan yaşamanın yaşamak 

olmadığını, hiç olmazsa perişan halkın refahı için bu teklifi kabul edeceğini söyler. 

Tıpkı Banu gibi Şirin de duygularını bir kenara bırakıp mantıklı davranmayı tercih 

eder ve sevmediği hâlde Husrev’le evlenmeyi kabul eder. O bu kararı vermekle 

Ferhad’a vefasızlık değil, halkın kurtuluşu için fedakârlık etmiştir. 

Şirin Husrev’in evlilik teklifini kabul ettiğini Mehin Banu’ya şöyle bildirir: 

Didi Şìrìn ki ey úÿt-ı óayÀtım 
Digümdur gerçi mÀnièdur uyatım 
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Maña çüft ol ulusnıñ ferdi irdi 
Ki köñlüm úÿtı anıñ derdi irdi 
 
Çü kiçti çüftdin ol ùÀú-ı ÀfÀú 
Niçük min çüft közley ol barıp ùÀú 
 
VefÀ ehli işi mundaú bolur mu 
VefÀ eyler kişi mundaú bolur mu 
 
FirÀúıda bu künlük tañlalıúmin 
áamıdın eyle kim susız balıúmin 
 
Balıú óÀli bu bolàay sudın ayru 
Ki talpınmaúdın ölgey isteben su 
 
Anıñ hecride talpınmaú işimdur 
Çü talpındım ölüp tınmaú işimdur 
 
Maña çün yoú tiriglikniñ felÀóı 
Siz eyleñ olça bolàay il ãalÀóı 
 
Ulusúa köp şikenc ü renc birdim 
Min erçi birmedim bÀèiå min irdim 
 
Tiriglikde òod ittim ilni nÀ-şÀd 
Ölerde bÀrì itmey ôulm u bì-dÀd (NevÀéì, FŞ., s. 466-467) 

Görüp bu óÀleti Şìrìn-i pür-şÿr 
Didi ey òÀk-i pÀyı çeşmüme nÿr 
 
Beni úo kim firÀú-ı yÀr-ı àam-òˇÀr 
Úılupdur gice gündüz işümi zÀr 
 
BelÀ naòcìriyem ùopraàa düşmiş 
áanìmet úuşca cÀnum aàa düşmiş 
 
Benüm işüm bugünlük ùañlalıúdur 
FirÀúından dilüm ãusuz balıúdur 
 
Derÿnum derd-i yÀr almışdur el-óaú 
ÓayÀtumdan ramaú úalmışdur ancaú 
 
Bu àamdan cÀnumuñ yoúdur felÀóı 
Siz eyleñ ol ki òalúuñdur ãalÀóı 
 
Öcümden oldı rencÀn òalú-ı èÀlem 
Ne rencÀn cÀn u dilden zÀr u pür-àam 
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Baúarken gözlerüm olsunlar ÀzÀd 
Ki uş gitdüm úılalar òayr ile yÀd (LÀmièì, FŞ., s. 400) 

Şirin Husrev’le evlenmeyi kabul etmiş ancak henüz evlenmeden Husrev’in 

oğlu Şiruye Şirin’e âşık olmuş, hem Şirin’le evlenebilmek hem de tahta geçebilmek 

için babası Husrev’i öldürmüştür. Böylece Şirin’e âşık olan Husrev de tıpkı Ferhad 

gibi Şirin’le vuslatı yaşayamadan ölmüştür. 

II. II. 1. 2. 4.II. II. 1. 2. 4.II. II. 1. 2. 4.II. II. 1. 2. 4.    12121212. Şirin’in Ferhad’ın Ölümüne Dayanamayıp Ölmesi. Şirin’in Ferhad’ın Ölümüne Dayanamayıp Ölmesi. Şirin’in Ferhad’ın Ölümüne Dayanamayıp Ölmesi. Şirin’in Ferhad’ın Ölümüne Dayanamayıp Ölmesi    

Şirin Ferhad’ın ölümünün hemen ardından Husrev’in teklifi üzerine halkın 

daha fazla zulüm görmemesi için onunla evlenmeyi kabul etmiş fakat Şiruye’nin 

Husrev’i öldürmesiyle bu evlilik gerçekleşmemiştir. Şiruye Husrev’in oğludur. 

Şirin’i ilk görüşte ona âşık olmuş bu yüzden hem Şirin’le evlenebilmek hem de 

babasının tahtına geçebilmek için Husrev’i öldürmüştür. Şiruye babasını öldürdükten 

sonra Banu’dan Şirin’i ister. Şirin kurnaz davranır ve bu teklifi kabul etmiş 

görünerek birtakım şartlar öne sürer.Öncelikle tutuklu bulunan Şapur’un serbest 

bırakılmasını ister. İkinci şartı ise Ferhad için bir süre yas tutup ona olan vefasını 

göstermek ve böylece Ferhad’ın aşkından tamamen kurtulmaktır. Şirin’in bu şartları 

öne sürmekteki amacı, kendisi ölmeden önce Şapur’un kurtulmasını sağlamak ve yas 

bahanesiyle kendini öldürerek Ferhad’a ebedi olarak kavuşmak, ondan başkasına yar 

olmamaktır. Hem de babasını öldüren Şiruye’den intikam almış olacaktır. Şiruye 

Şirin’in bu isteklerini kabul eder.  

Serbest kalan Şapur Ferhad’ı öldüğü yerden alıp Şirin’in kasrına getirir. Şirin 

Ferhad’ın bulunduğu odaya giderken bir süre yalnız kalmak istediğini söyler. Bu 

sırada Banu’ya olacakları haber verir. Kendisi öldükten sonra kimsenin 

üzülmemesini, bunu Ferhad’a olan sadakatinden ve vefa duygusundan dolayı 

yaptığını söyler. Odaya girince Ferhad’ın yanına uzanıp ruhunu teslim eder. 

Çü mehveş bildi kim ni iş açılmış 
Niçük mihmÀn şebistÀnıàa kilmiş 
 
Yüzi ol müjdedin gül dik açıldı 
Úopup mihmÀn-serÀàa èazm úıldı 
 
Ki mihmÀnıàa úılàay mìzbÀnlıú 
Dimey kim mìzbÀnlıú cÀn-fişÀnlıú 
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Bi-küllì refè olup renc ü melÀli 
SemÀè eylep sürÿd aytıp viãÀli 
 
Didi BÀnÿ’àa budur iltimÀsım 
Ki bir dem tutmaàaylar òalú pÀsım 
 
Ki ol yÀrì ki maórÿm irdim andın 
Toyup irdim àamıda òaste cÀndın 
 
İşitken birle kim Şìrìn ölüptur 
Miniñ derdimdin ol miskìn ölüptur 
 
VefÀdı úılmamış èaşúımda taúãìr 
Bu dem nevbet maña yitmiş ni tedbìr 
 
Ger ol èaşúımda óirmÀn birle kitti 
Velì èaşúı kemÀlin åÀbit itti 
 
Maña hem bar idi èaşúıda lÀfì 
Tilermin bolmaàay lÀfım güzÀfì 
 
VefÀda ol öz inãÀfını almış 
Ol eylep öz işin iş bizge úalmış 
 
Ümìdim ol ki tiggey eyle óÀlet 
Ki mihmÀndın maña yitmey òacÀlet 
 
VefÀsın cÀnda pinhÀn eylegeymin 
NiåÀr-ı maúdemi cÀn eylegeymin 
 
Egerçi bar idim BÀnÿ’àa yatlıú 
Öler demde uyatlıàmin uyatlıú 
 
Baóillıú isteben yir öpti fi’l-óÀl 
Úıluràa èazm-i òalvet úoptı fi’l-óÀl 
[…] 
Çü ol mehd içre kirdi serv-i gül-rÿ 
Körer kim iltmiş mihmÀnnı uyúu 
[…] 
Bu yañlıà uyúu körgeç serv-i çÀlÀk 
Anı hem-òˇÀbelıú úıldı hevesnÀk 
 
Úoyuban rÿy-ber-rÿ dÿş-ber-dÿş 
Bolup öz bì-dili birle hem-Ààÿş 
 
Köñüldin şuèlelıú Àhì çıúardı 
Közi hem-òˇÀbe dik uyúuya bardı 
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Ni uyúu kimse andın úanmas uyúu 
ÚıyÀmetúa digin uyàanmas uyúu (NevÀéì, FŞ., s. 480-483) 

Lamiî’de Şirin Ferhad’ın yanında öleceğini Banu’ya bildirmez. Sadece 

Ferhad’ın naşı başında yalnız kalıp yas tutacağını söyler. Odada yalnız kaldığında 

Ferhad’ın naşına sarılarak ölür: 

İrüp ol àam-sarÀya vÀlih ü zÀr 
Girüp úapuyı fi’l-óÀl itdi dìvÀr 
 
İdüp ãabrı gibi àam ùonların çÀk 
Götürdi perdesin mehdüñ ùarabnÀk 
 
Baúup gördi ki almış èÀşıúın òˇÀb 
Yatur ser-mest olup medhÿş u bì-tÀb 
 
Nice ser-mestlik kim tÀ dem-i ãÿr 
Úomış ayılmaàı ol çeşm-i maòmÿr 
 
Güneş üstine irdi ser götürmez 
Tenine cÀnı girdi dem getürmez 
 
Görüp bu òˇÀb-ı nÿşı ol perì-òÿ 
Aña daòı heves düşdi bu uyòu 
 
Girüp ol mehd içine pìrehen çÀk 
LióÀfın èÀşıúuñ açdı çÀlÀk 
 
Úoyup rÿyına rÿy u dÿşına dÿş 
İdüp ol bì-dili cÀn ile Ààÿş 
 
Çeküp cÀnı gibi baàrına ãardı 
HemÀn bir Àh idüp uyòuya vardı 
 
 
Ne uyòu tÀ úıyÀmet úanması yoú 
äabÀó-ı óaşre dek uyanması yoú (LÀmièì, FŞ., s. 410) 

II. II. 1. 2. 4.II. II. 1. 2. 4.II. II. 1. 2. 4.II. II. 1. 2. 4.    13131313. Şirin’in Husrev’in Ölümüne. Şirin’in Husrev’in Ölümüne. Şirin’in Husrev’in Ölümüne. Şirin’in Husrev’in Ölümüne Dayanamayıp İntihar Etmesi Dayanamayıp İntihar Etmesi Dayanamayıp İntihar Etmesi Dayanamayıp İntihar Etmesi    

Husrev ü Şirin mesnevilerinde Husrev’le Şirin’in aşkı evlilikle mutlu sona 

ermişse de bir süre sonra Husrev’in Meryem’den doğan oğlu Şiruye tarafından 

öldürülmesi ile bu mutluluk sona erer. Şirin Husrev’in ölümünün ardından mateme 

bürünür. Bu acıya daha fazla dayanamayan Şirin, Husrev toprağa verilirken onun 
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mezarı başında yanında götürdüğü hançerle intihar eder. İki sevgiliyi aynı yere 

defnederler: 

Bu óÀletden olup ÀgÀh Şìrìn 
Çeker dilden sürÿd-ı Àh Şìrìn 
 
GirìbÀn pÀre idüp eyledi Àh 
Didi derdÀ dirìàÀ vÀy veyl Àh 
 
Aúıtdı nergis-i sìr-Àb jÀle 
Gül-i nesrìn semenden oldı lÀle 
 
Olup sünbülleri àamdan siyeh-pÿş 
PalÀs-ı mÀtemi ãalmışdı ber-dÿş 
 
İdüp bülbül gibi feryÀd u nÀle 
Gül üstine aúıtdı òÿn-ı lÀle 
[…] 
ÚabÀ-yı aùlas-ı sebzi idüp çÀk 
Dökerdi sebze gibi üstine òÀk 
 
äanavber gibi dil ãad-pÀre úıldı 
Gül-i ter bigi yüzin yÀre úıldı 
[…] 
Sirişki sìm oldı çihresi zer 
äadef gibi gözi pür-lüélüé-i ter 
[…] 
Sürüp òurşìd bigi òÀke çihre 
İderdi Àhına Àheng Zühre 
 
Çü kesdi èanberìn-gìsÿ-yı pür-òam 
Olur èömr-i dırÀzı èÀlemüñ kem 
 
ZenaòdÀnını nÀòun úıldı pür-òÿn 
K’ide tÀbÿta zìnet sìb-i gül-gÿn 
[…] 
Siyeh bÀdÀm ile úılmaàa tezyìn 
Gözin sürerdi geh tÀbÿta Şìrìn 
 
Müzeyyen úılmaàa gül-berg-i terden 
Yüzin ururdı geh sÿz-ı cigerden 
[…] 
İrişüp úabrine àamgìn ü maózÿn 
İderler genc gibi òÀke medfÿn 
 
Didi Şìrìn idüp feryÀd u zÀrì 
Gözüm bir daòı görsün rÿy-ı yÀri 
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Kefen açup yüzine oldı óayrÀn 
İdüp ol Àrzÿ-yı cÀnı seyrÀn 
 
Didi ey dürc-i dürr-i nÀb n’olduñ 
Ki düşüp òÀkde nÀ-yÀb olduñ 
[…] 
Seni ey gül-èiõÀr-ı serv-i bÀlÀ 
Nice úoyam bu zindÀn içre tenhÀ 
 
Senüñle òoş görürdüm bu cihÀnı 
N’idem ey èömr sensüz zindegÀnì 
 
Birez mÀtem idüp feryÀd úıldı 
Yolup kÀküllerin ber-bÀd úıldı 
 
Meger ol ÀftÀb-ı sÀye-perver 
Götürmişdi kemer-bendinde òançer 
[…] 
Urup pehlÿsını çÀk itdi Şìrìn 
Düşüp cÀn virdi yÀri üzre miskìn 
[…] 
İdüp derd-i derÿndan Àh u zÀrì 
İderler bir yire defn iki yÀri  (Celìlì, HŞ, s. 253-256) 

Rıdvan’da Husrev’le Şirin evlendikten sonra mutlu günler geçirirken 

Husrev’in Meryem’den doğan kötü huylu oğlu Şiruye Şirin’e göz koymuştur. Husrev 

tacı ve tahtı bırakınca Şiruye tahta geçer. Husrev’i ayağından bağlayıp hayatından 

bezdirerek bir hazinenin içine hapseder. Husrev bu hapis hayatında Şirin’le 

birliktedir. Bir gece Husrev ve Şirin birlikte uyurlarken Şiruye gelip babasını 

hançerleyerek öldürür. Şirin sabah yanında Husrev’i ölmüş görür. Büyük üzüntüye 

boğulan Şirin hemen Husrev’in cenaze töreni için hazırlıklara başlar. Kendisi de 

gelin gibi süslenerek Husrev’in mezarı başında ölmeye hazırlanır. Fakat bu arada 

Şiruye’nin aşkını eskiden beri gönlünde sakladığını, ne söylerse sözünü tutmasını 

söyleyerek Şiruye’yi oyalar. Sarayı, Husrev’in tahtını ve eşyalarını yakıp yıktırır. 

Husrev’in giysilerini, kalan mallarını yoksullara sadaka olarak dağıtır. Sonunda 

Husrev’in cenazesi görkemli bir törenle mezara götürülür. Şirin Husrev toprağa 

konduktan sonra türbeye varır, onun yoluna can vermek için hançeriyle kendini 

öldürür. İkisi aynı mezara konulurlar. Şirin geride hiçbir şey bırakmayarak ve 

kendini öldürerek Şiruye’nin Husrev’i öldürmesinin intikamını almıştır. Ne 
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Husrev’den bir şey bırakmış, ne de ona yar olmuştur. O hayatı boyunca yalnızca 

Husrev’i sevmiş, onun ayrılığına katlanamayacağı için canına kıymıştır.  

Rıdvan Şirin’in Husrev’in mezarı başında canına kıymasını şöyle anlatmıştır:  

Çü girdi günbede yÀr-i vefÀdÀr 
Görüp òalúı úapusın yapdı nÀ-çÀr 
 
Şehüñ yolında virmege serini 
Ele aldı yüridi òançerini 
 
Şehüñ zaòmın açup yüzin urdı 
NigÀrìn de o yire òançer urdı 
[…] 
Şehen-şÀhı nigÀr idüp der-Ààÿş 
Yüzin sürdi yüzine dÿş-ber-dÿş 
 
Bülend ÀvÀz ile Àh itdi bì-dÀd 
Yitişdürdi cihÀn òalúına feryÀd 
 
Zihì Şìrìn ki şìrìn virdi cÀnı 
Úodı èÀlemde bir nÀm u nişÀnı 
 
Çü bu acılara döymedi Şìrìn 
NiåÀr itdi eliyle cÀn-ı şìrìn  (RıêvÀn, HŞ. s. 528) 

Şirin’in Husrev’in ani ölümü karşısında yaşadığı acı ve bu acıya tahammül 

edemediği için kendini öldürmesi Kutb, Fahrî ve Âzerî’nin mesnevilerinde de 

Rıdvan’da olduğu gibi anlatılmıştır.470 

II. II. 1. 2. 5. II. II. 1. 2. 5. II. II. 1. 2. 5. II. II. 1. 2. 5. EROTİKAEROTİKAEROTİKAEROTİKA    

Husrev ü Şirin mesnevilerinde birbirlerini görmeden âşık olan Husrev ile 

Şirin ilk kez bir pınarbaşında karşılaşırlar. Şirin Husrev’in resmini görüp âşık 

olduktan sonra sabredemeyip, onu bulmak için Medayin yollarına düşmüştür. Bu 

yolculuk sırasında bir gün bir pınar görüp orada konaklar. Etrafta kimse yoktur. Yol 

yorgunluğunu üzerinden atmak için pınarda yıkanmaya karar verir. Giysilerini 

çıkarıp çıplak bedenine mavi bir peştemal sararak suya girer. 

äoyılur gibi ebr az az úamerden 
Şeşer bendi úabÀ ile kemerden 
 

                                                
470 bk. Úuùb, HŞ., s. 446-449; Faòrì, HŞ., s. 478-481; Áõerì, HŞ., yk. 56a-58a. 
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Çü èuryÀn oldı ol cism-i münevver 
äanasın cÀn yüzin açdı muãavver 
 
Ùutup bir meyzer-i nìlì miyÀna 
äuya girdi vü od urdı cihÀna  (Şeyòì, HŞ., s. 62) 

Şirin pınarda yıkanırken Ermen’e gitmekte olan Husrev de biraz avlanıp 

civarı dolaşmak için tesadüfen orada konaklar. Pınara doğru yaklaştığında, kim 

olduğunu bilmediği güzeller güzeli bir kızın yarı çıplak bir şekilde yıkanmakta 

olduğunu görünce, kızın büyüleyici güzelliğine hayran olur. Bütün vücudunu ateş 

sarar. Ne yapacağını bilemez bir hâlde kalakalır: 

Görindükde şehe ol mÀh-ı dil-keş 
Güneş olmışdı şeh yaènì pür-Àteş 
 
Dökilür gözleri yaşı maùarvar 
Ki yaènì burc-ı Àbìde úamer var 
 
Ne ùurıbildi vü ne úonabildi 
Ne ilerü ne geri dönebildi 
 
MecÀli úalmadı ne av ne seyrÀn 
Isırdı barmaġını úaldı óayrÀn  (Şeyòì, HŞ., s. 66) 

O sırada saçları yüzünü kapattığı için Husrev’in bakışlarından habersiz olan 

Şirin, saçlarını gözünün önünden çekince kim olduğunu bilmediği bir gencin 

kendisini seyrettiğinin farkına varır. Utancından sudaki mehtap gibi titremeye başlar. 

Şirin’in utandığını gören Husrev edebe uygun davranmak gerektiğini düşünerek 

arkasını döner. Bu sırada Şirin hemen atına binip oradan uzaklaşır. 

Belki de hikâyenin tasvir bakımından en canlı sahnelerinden biri olan bu 

sahnede, her ne kadar iki âşık birbirlerini tanımaksızın karşı karşıya gelmişlerse de 

Şirin’in eşsiz güzelliğinin cinsel çekiciliğinin Husrev’in ruhundaki etkisi 

vurgulanmak istenmiştir. Çünkü Şavur’dan Şirin’in güzelliğinin övgüsünü duyup 

âşık olan Husrev, ona kavuşmayı beklerken, kim olduğunu bilmediği bir kadının yarı 

çıplak bedeninin çekiciliği karşısında kendinden geçmiştir. 

Husrev ve Şirin birbirleriyle tanıştıktan sonra zamanlarını av partilerinde 

avlanarak, çevgan oyunu oynayarak ve işret meclislerinde içki içip eğlenerek 

geçirmektedirler. İçki meclisinde eğlenirlerken sazende ve hanendelerin şarkılar 
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söyleyip gazel okumaları üzerine arzuları coşan âşıklar, bakışmaktan öteye 

gidemezler. Husrev ve Şirin’in karşılıklı bakışmalarla, cilveleşmelerle duygularını 

ifade etmeye çalışmaları şöyle anlatılır: 

ŞarÀb u şÀhlıà u èaşú u cüvÀnì 
ÓuãÿãÀ dilsitÀn hem dÀstÀnì 
 
Girü şÿr ile Şìrìn-i dil-efrÿz 
Çekerdi dem-be-dem Àh-ı ciger-sÿz 
 
Varur k’idüp dil ü cÀnını pür-tÀb 
Úıla kendüzini Pervìz’e pertÀb 
 
Nice kim şÀh iderdi nÀle vü Àh 
CevÀbında úılur feryÀdlar mÀh 
 
Ol itdükce cigerler cübbesin çÀk 
Bu òÀk iderdi yüzin yire bì-bÀk 
 
Çi ger söylenmez idi şevú-i dìdÀr 
Velì àamzeyle iderlerdi bÀzÀr 
 
ÓayÀdan çün ùutıla úÀl dili 
FeãÀóat bulur anda óÀl dili 
 
Kirişmeyle suéÀli vü cevÀbı 
Biribirine èarø eylerdi óÀli (Şeyòì, HŞ., s. 112) 

Yine başka bir gece Şirin’e duyduğu arzu ateşiyle yanan Husrev, bir yandan 

şarabını içerken bir yandan onun  dudaklarını öpmeyi hayal eder. Cinsel arzuları son 

dereceye ulaşan Husrev’in Şirin’e bakışları da avını gözleyen aslan gibidir. 

Husrev’in bakışlarıyla ifade etmeye çalıştığı arzulara Şirin de aynı şekilde karşılık 

verir. İki âşık sözlerle ifade edemedikleri duygularını beden dili ile ifade ederler: 

Şehüñ cÀnı hevÀ ceyşiyle pür cÿş 
İder deryÀyı Şìrìn õevúına nÿş 
 
Elinde úanı yaènì cÀm-ı laèlìn 
Gözinde cÀnı yaènì laèl-i Şìrìn 
 
Gehì iderdi ol cÀmı tenÀvül 
Gehì úılurdı bu cÀnı tenaúúul 
 
Mey-i telò eyledügince eåerler 
İder Şìrìn’e şìrÀne naôarlar 
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Dir idi ġamzesiyle nükteler tìz 
Lebi mÀnendi òÿn-ı şekker-Àmìz 
 
Girü remz ile añlardı òiùÀbı 
Bulurdı òaste cÀnına cevÀbı 
 
Dil olup ġamzeler söyler èibÀret 
Kirişmeyle idişürler işÀret  (Şeyòì, HŞ., s. 123) 

Bir gün Aras ırmağı kıyısında meclis kurmuş eğlenirlerken meşelikten ansızın 

bir arslan çıkar. Herkes kaçışır. Husrev sarhoştur ve yanında ok ve kılıç olmadığı 

hâlde Şirin’in şevkiyle arslanın üzerine yürür ve yumruğuyla arslanı öldürür. Şirin 

Husrev’in bu kahramanlığını çok beğenir ve elini öper. Husrev “Şeker elden çok 

ağızda hoştur” diyerek buse ister ve öpüşürler. Bu öpüşmeler sarhoş oldukları 

zamanlarda fırsat bulduklarında devam eder. Ancak Şirin buna yalnızca sarhoşken 

izin verir: 

Çü Şìrìn gördi ol şÀh-ı dilìri 
Nicesi yıúdı bir yumruúda şìri 
 
Lebin cüllÀb-ı taósìnden ter itdi 
Elin öpüp şehüñ pür-şekker itdi 
 
Melik de mühr açup teng-i şekerden 
Úapar bir pÀre úand ol nuúl-ı terden 
 
Ki bìmÀruz bu şerbet bize òoşdur 
Şeker elden daòı aàızda òoşdur 
 
El öpüp ben úulı úoyma günÀha 
Lebüñ ãun k’ire müzd ü òayr şÀha 
 
Pes eyle úıldı bÿse şerbetin nÿş 
Ki õevúinden melekler eyledi cÿş 
 
Ne şerbet kim bulursa õerresin òÀk 
Dirilüp ölüler úıla kefen çÀk 

Hem evvel nÿş idi ol cÀm-ı ãÀfì 
Ki ãundı Òusrev’e Şìrìn-i ãÀfì 
 
Egerçi ãoñra çoú cÀm eyledi nÿş 
Velì k’itmedi ol õevúi ferÀmÿş 
 
Çün içdi ol iki èÀşıú bu nÿşı 
Göge irürdiler cÿş u òurÿşı 
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Bulındı birbirinden çünki ruòãat 
Gözedürlerdi òalvet vaút-i furãat 
 
Úaçan kim bulalar bir bÿse cÀndan 
Úaparlardı ne şeker yig cihÀndan 
 
Nice kim şÀh-ı òÿbÀn oldı huşyÀr 
Uramaz idi şÀhìn ãayda minkÀr 
 
Úaçan kim bÀdeden ser-mest olurlar 
Şeh ile bÿseye hem-dest olurlar 
 
Çekerdi birbirin eyle kenÀre 
Ki iksinbir ãanur iden neôÀre 
 
İçinde úılduàınca èaşú odı cÿş 
Úılurdı şÀhı bì-dehşet der-Ààÿş (Şeyòì, HŞ., s. 116-117) 

Buluşmalar sırasında fırsat buldukça öpüşüp koklaşan Husrev’in en büyük 

arzusu Şirin’le cinsel ilişkiyi yaşamaktır. Bu nedenle işret gecelerinde sabaha kadar 

uykusuz kalıp Şirin’i sarhoş bulduğu anda bu amacına ulaşmak için fırsat kollar: 

Olur şeh her gice ãubóa dek bìdÀr 
Gözedür gözleri envÀr-ı dìdÀr 
 
Öküş gice bu işe pìşe úıldı 
HezÀrÀn fikr ile endìşe úıldı 
 
Ki bir gice nigÀrìni bula mest 
Meger irgüre gevher dürcine dest 
 
Bulımaz bÀrì furãat ol cihÀn-gìr 
Ki maúãÿdı nişÀnına ire tìr  (Şeyòì, HŞ., s. 123) 

Sarhoşken öpüşmeye razı olan Şirin, halası Mehin Banu’nun bekâretini 

koruma, Husrev’den sakınma konusundaki uyarıları doğrultusunda iffetini koruma 

sorumluluğunun bilincinde olarak daima temkinlidir. Dolayısıyla Husrev kolladığı 

fırsatı bir türlü bulamaz. 

Eğlence meclislerinde Şirin’le birlikte olma arzusu şiddetle artan Husrev daha 

fazla sabredemez. Mehtaplı bir gece içkiler içilip sohbetler edildikten sonra herkes 

uyumuş, Husrev ile Şirin yalnız kalmışlardır. Bu durumu fırsat bilen Husrev Şirin’i 

kucaklayıp onu çok arzuladığını, bu konudaki sabırsızlığını ve onunla birlikte olmak 

istediğini söyler: 
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KenÀrına çeküp Şìrìn’i bì-bÀk 
Şehen-şeh ãabr ùonın eyledi çÀk 
[…] 
Benem sensin ü degül kimse ÀgÀh 
Óaõer úılmaú bu óadde niçün ey mÀh 
 
Eger var ise ben miskìne çÀre 
Demidür k’oldı baġrum pÀre pÀre 
 
Dökilmez yimiş içün açup etek 
Iraòdan derd ü óasret niceye dek 
[…] 
Ġanìsin al duèÀsın ben faúìrüñ 
Buyur kim ola òayruñ dest-gìrüñ (Şeyòì, HŞ., s. 124) 

Şirin Husrev’in bu isteğine razı olmaz. Sonra uykuya dalarlar. Husrev sabah 

erkenden uyanıp içmeye başlar. Cinsel arzuları son dereceye ulaşan Husrev bir 

taraftan içip bir taraftan yanında uyumakta olan Şirin’in lal ve şeftaliye benzeyen 

dudaklarını dişleyerek öpmeye başlar. Bu ateşli öpüşme esnasında iradesini yitirmiş 

bir hâldedir ve Şirin’in turunç ve nara benzeyen göğüslerine dokunmaya başlar. Şirin 

Husrev’in bu hoyrat tavırlarından rahatsız olur ve aslanın pençesinden kurtulup 

kaçan av gibi kaçar: 

Ùutardı cÀm-ı laèl ü laèl-i yÀri 
Düterdi nÀr-ı òadd ü óadd-i nÀrı 
 
Ururken germ şeft-Àlÿya dendÀn 
Ele girdi turunc u nÀr-ı pistÀn 
 
Ùutar ol iki nÀrı eyle muókem 
K’olur gül-deste bigi pìç ü derhem 
 
Öküş zÿr itdi Şìrìn-i cihÀn-gìr 
Ki şìrüñ pençesinden çıúdı naòcìr (Şeyòì, HŞ., s. 128-129) 

Husrev’in elinden kurtulan Şirin son derece öfkelenir. Kendisi istemeden asla 

sahip olamayacağını, onun gibi güçsüz bir kadına erkeklik taslayacağına gidip 

Behram’dan tacını ve tahtını geri almasını söyleyerek Husrev’i kovar: 

Görür Pervìz’i tìz ü germ-ãÿret 
Didi serdÀne ãÿretden øarÿret 
[…] 
Dürişüp kendüzüñe virme teşvìş 
Ki benden gelmeyince olmaz ol iş 
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Ne bunca ben øaèìfe erlenürsin 
Nice bir èavrete èanterlenürsin 
 
Baña èarø eyleyince úuvvetüñi 
ŞehÀ BehrÀm’a göster şevketüñi (Şeyòì, HŞ., s. 129) 

Şirin’in bu azarlaması karşısında gücenmekle birlikte gayrete gelen Husrev 

Şirin’e veda edip tahtını geri almak üzere oradan ayrılır. Böylece iki sevgili için uzun 

sürecek bir ayrılık dönemi başlar. 

Husrev ile Şirin’in evlilik öncesi yaşadıkları erotik ilişkiler, Şirin’in 

bekâretini korumak zorunda olduğunu unutmaksızın yalnızca kaçamak sarılıp 

kucaklaşmalardan, öpüşüp koklaşmalardan ibarettir. Toplumsal değer yargılarına 

uygun olarak erkeğin bu türlü ilişkilerde ne kendini sınırlama ne de kadın gibi dile 

düşme kaygısı vardır. Aşkın en coşkun anlarında bile nefsine hakim olmak zorunda 

olan kadındır. Öyle ki Şirin de böyle arzularının doruğa çıktığı bir anda kendini tüm 

varlığıyla sevdiğinin önüne atmak istemişse de halasına verdiği söz aklına gelmiş ve 

duyguları ile değer yargıları arasında sıkışıp kalmıştır: 

ŞarÀb u şÀhlıà u èaşú u cüvÀnì 
ÓuãÿãÀ dil-sitÀn hem dÀstÀnì 
 
Taóammül nitesi úala bu óÀle 
MuóÀl ola nefes ãabr u mecÀle 
 
Varur k’idüp dil ü cÀnını pür-tÀb 
Úıla kendüzini Pervìz’e pertÀb 
 
Gene iderdi BÀnÿ pendini yÀd 
Yıúıú èaúl işine ururdı bünyÀd (Şeyòì, HŞ., s. 112) 

Çünkü bir genç kızın bir erkekle adının çıkması ve evlenmeden kendini 

erkeğe teslim edip bekâretini yitirmesinden daha kötü bir şey yoktur. Bu nedenle 

Şirin de bu ahlâkî değer yargıları doğrultusunda hareket eder ve tüm sevgisine 

rağmen cinselliği tam olarak yaşamaz, yaşamaya da izin vermez. Bir kadının 

cinselliği tam anlamıyla yaşaması nikâh şartına bağlıdır. 

Husrev’le Şirin uzun süren ayrılıktan sonra nihayet vuslata ererler. Husrev 

Şirin’le evlenmeye karar verdiğini açıklayınca Şirin çok mutlu olur ve bir hayli içer. 
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Bu sevinç ve sarhoşlukla Husrev’le öpüşürler. Fahrî Husrev’in Şirin’in dudaklarına 

kondurduğu ateşli öpücüğü mıknatısın demiri kapmasına benzetir: 

Çü Şìrìn Òusrev’üñ andın işitdi 
Gülüp ol ùolu ay Ülker işitdi 
 
Feraódı süciden êolu ùudaàı 
Ki yüz sÀúìyi anuñ bir ayaàı 
 
Úılurdı esrük ü bì-hÿş belkim 
Olurdı cürèası yüz èaúla óÀkim 
 
Ùudaàın şöyle raàbetle öperdi 
Şu mıúnÀùısca kim Àhen úapardı (Faòrì, HŞ., s. 461) 

Husrev’in evlilik kararı almasından sonra Husrev’le Şirin görkemli bir 

merasimle nikâh ve düğün yaparlar. Düğün gecesi bezm kurulur. Şirin Husrev’e o 

gece içmemesini, dudaklarının tadının vereceği zevkle zaten mest olacağını söyler. 

Çünkü Şirin sarhoş birinin ne yaşadığının farkına varamayacağını, yaşadıklarını 

sabah rüya sanacağını düşünür. Oysa o, birlikte unutmayacakları bir zevk gecesi 

beklemektedir: 

Çün ister idi Şìrìn nìk-nÀmì 
Viribir Òusrev’e pinhÀn peyÀmı 
 
Ki eyle cÀm var bÀúì bu gice 
Yiter laèlüm saña sÀúì bu gice 
 
Nice bezmì-perestì meh-perest ol 
Úo telò u şÿrı şìrìn ile mest ol 
 
Çü ser-òoşlıú odı başa ura dÿd 
Çi tÀze et kebÀbı çi nemek sÿd 
 
Gice ser-òoş ne õevúe kim bula yol 
Seóer ayılıcaú düş bigidür ol 
 
Bir ol kim çün murÀdına bula dest 
Úalaúdan òÀlì olmaz çün ola mest (Şeyòì, HŞ., s. 247) 

Fakat Husrev çok mutludur, “meyden perhiz edilecek zaman değil” diyerek 

içer. Şirin onun sarhoş olup olmadığını anlamak için zifaf odasına bir kocakarı 

gönderir. Husrev bir tuhaflık olduğunu anlasa da sarhoşluktan kocakarıyı farketmez 

ve Şirin sanıp sevişmeye başlar. Kocakarı dayanamayıp çığlık atınca gerçeği anlar. 
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Şirin yaptığı bu latifenin ardından Husrev’in hâline güler. O gece uykuya dalarlar. 

Husrev sabah uyandığında yanında yatmakta olan güzeller güzeli Şirin’i görünce 

sevişmeye başlar. Böylece iki âşık muratlarına ermiş olurlar. 

Husrev’le Şirin’in cinsel birleşmelerinin ayrıntılı biçimde anlatıldığı 

aşağıdaki parçalarda hemen bütün şairlerce aynı anlatım tarzı benimsenmiştir. Divan 

şairlerinin cinselliğe ilişkin anlatımlarında kullandıkları yaygın benzetmeliklerle471 

en müstehcen noktalar bile estetik bir şekilde ifade edilmiştir. Kutlar’ın da belirttiği 

gibi bu “benzetmeliklerin seçiminde kadının bakireliğini vurgulamaya dikkat ettikleri 

ve bu nedenle renk unsurunun öne çıktığı” göze çarpar:472 “Ayrıca bu bölümde 

erkeğin ataklığını, gücünü, sahip olma duygusunu ve etkinliğini; kadının ise 

güzelliğini, baştan çıkarıcılığını, haz vericiliğini, zayıflığını ve edilgenliğini 

imleyecek ne kadar malzeme varsa art arda sıralanmış gibidir.”473 

Birazdan k’ire ÀåÀr-ı sehergÀh 
Güneş bigi götürdi baş şehen-şÀh 
 
CihÀn maúãÿdını yanında gördi 
Dü èÀlem õevúini cÀnında gördi 
 
Şehüñ gitmişdi ãabrı vü mecÀli 
Ùolaşmış ãan çenÀra serv ùalı 
 
RevÀn baàrına baãdı cÀnı bigi 
Yir itdi sìnede ìmÀnı bigi 
 
Girüp bustÀna ol mestÀne bülbül 
Gül ile şekker eyledi tenaúúul 
 
Pes andan urdı şeft-Àlÿya dişler 
Öküş dirdi ter ü tÀze yimişler 
 
Gehì elmadan itdi nuúl-sÀzì 
Gehì nÀr ile úıldı şìve-bÀzì 
 
Geh uçıàup şehüñ elinden ùoàanı 
Gügercinden diledi döke úanı 
 

                                                
471 Bu benzetmelikler hakkında daha geniş bilgi için bk. Usluer, Fatih, “Aşk Mesnevilerinde Cinsellik 
Mazmunları”,    Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of 
Turkish or Turkic,Volume 2/4 Fall 2007, s. 795-822. 
472 Kutlar, s. 102. 
473 Kutlar, s. 102. 
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Gehì eyledi keklik şìve vü nÀz 
Geh itdi sìne-i şeh-bÀza pervÀz 
 
Biraz kim úalèa ceng oldı arada 
Degüldür çÀre illÀ mÀ-cerÀda 
 
Boyun virdi hem Àòir şìre Àhÿ 
Pür oldı mìşede ÀvÀz-ı yÀhÿ 
 
Bulur bir úalèa şeh dürc-i muúaffel 
Degül Àdem melekler urmamış el 
 
İçi rÿh-ı revÀna úuvvet-i úÿt 
Ùaşında mühr-i laèl u úufl-ı yÀúÿt 
 
Çü teslìm eyledi dizdÀra bürcin 
Götürdi elmÀs ile şeh mühr-i dürcin 
 
äabÀ ter àoncayı ider bigi çÀk 
Ya açar perde-i lüélüéi òakkÀk 
 
Meger Òıør idi dün ôulmet siyÀhı 
Ki ãaldı çeşme-i óayvÀna mÀhì 
 
èAúìúìn mìli sìmìn sürmedÀna  
Çü girdi çekdi cevher èayn-ı cÀna 
 
Dimezven kim nişÀna tìr urdı 
Şeker tengine cÿy-ı şìr urdı 
 
Úavışdı cÀna cÀn u derde dermÀn 
äanasın òÀtemin buldı SüleymÀn 
 
äadefden şÀò-ı mercÀn itdi mehdi 
K’ola od u ãuyuñ bir yirde èahdi 
 
èAceb reng oynadı ol Àteş ü Àb 
Ki naúş oldı döşek şengerf ü sìm-Àb 
 
Zihì iksìr k’ol ÒallÀú-ı ekber 
Düzer zìbaúdan insÀn bigi gevher 
 
Úılup ay gün biribirin der-Ààÿş 
Yaturlar üç dün ü gün mest ü medhÿş (Şeyòì, HŞ., s. 250) 

äaçıyile ãınuú göñlini ãardı 
Baãup baàrına dildÀrını ãardı 
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Çü girdi bÀàına dirdi yimişler 
ZenaòdÀnı bìhine urdı dişler 
 
Gehì şeftÀlÿsın gÀh almasını 
Bilürdi cÀnına cÀn almasını 
 
Eliyle sünbülin çözüp ùarardı 
Turunc ile enÀrını direrdi 
 
ÓiãÀrına birez kim virdi eklik 
Depidi ãanki bÀz altında keklik 
 
Çü keklik gerçi bÀz öñince úaçdı 
Velì şeh úalèanuñ úapusın açdı 
 
Ser-i engüşt irişüp laèl-i mey-gÿn 
Ser-i engüşt-i şÀhı úıldı pür-òÿn 
 
Çü buldı riştesin sÿrÀò-ı sÿzen 
Açıldı şÀh içün bir èÀlì revzen 
 
Çü mìl-i şeh úoyuldı sürmedÀna 
Yitişdürdi øiyÀlar çeşm-i cÀna 
 
Bulut gibi şehen-şÀh dökdi çün dür 
Dür ile oldı ol sìmìn-ãadef pür 
 
Çün oldı ol àonca-i raènÀ şükufte 
Şehüñ elmÀsı úıldı dürri süfte 
 
Açıldı óoúúa-i yÀúÿt u mercÀn 
Şehen-şÀhuñ úatıldı cÀnına cÀn 
 
MurÀd-ı cÀnını buldı şeker-rìz 
İrişdi göñlinüñ kÀmına Pervìz (RıêvÀn, HŞ. s. 504-505) 

Ser-Ààÿş idüp ol serv-i revÀnı 
Baãar baàrına ol ÀrÀm-ı cÀnı 
 
Alup kÀm-ı dil ol àonca-dehenden 
Tenaúúul eyledi sìb-i õeúandan 
 
Ki itdi zülf-i yÀrı boynına ùavú 
Olup bir úumri-yi gÿyÀ-yı pür-şevú 
 
Gehì sünbül úoúuladı gehì gül 
Ki itdi laèl-i pür-şekker tenaúúul 
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Geh itdi boynına úolın óamÀyil 
Geh oldı şÀò-ı gül şimşÀda mÀyil 
 
Geh aldı dad laèl-i pür-şekerden 
Geh emdi şehd ol òurmÀ-yı terden 
 
Ùolaşdı birbirine serv ü sünbül 
ÓicÀb olımadı pìrÀhen-i gül 
 
Ùutardı şÀh bir nÀrenc-i zerrìn 
Mücevvef lìk müşg-i èanber-Àgìn 
 
Úoyup nÀrenc aldı nÀr-ı pistÀn 
Ki oldur şìve-i Şìrìn-i bustÀn 
 
ŞikÀr u ãayda meyl itdükce şeh-bÀz 
Birez itdi kebÿter şìve vü nÀz 
 
Çün ol Àhÿ-yı Çìn rÀm oldı şìre 
El urdı nÀfe-i müşgìn óarìre 
 
Açup mercÀnla dürc-i güher ol 
Deler elmÀs ile lüélüé-yi ter ol 
 
Kilìd-i laèl açar úufl-ı sìmìn 
Olur ol sìm dürci gevher-Àgìn 
 
äaçup ebr-i tenÀsül dÀne-i dür 
Olur dür-dÀneden sìmìn ãadef-pür 
 
Óarìm-i gülşene ãan revzen itdi 
NihÀl-i bÀà-ı cÀnı sÿsen itdi 
 
äurÀóìden çü ùoldı çü cÀm-ı gül-gÿn 
äaçıldı úaùre úaùre cürèa-i òÿn 
 
Yaturlar leb-be-leb ol iki dil-ber 
Úarışup birbirine şìr ü şekker 
 
Biribirin der-Ààÿş eylediler 
Şekerden bÿseler nÿş eylediler (Celìlì, HŞ, s. 244-245) 

Husrev ile Şirin’in gerdek gecesinde yaşadıkları vuslat Kutb’da ve Fahrî’de 

de yukarıda verilen örneklere benzer şekilde tasvir edilmiştir.474 

    
                                                
474 Úuùb, HŞ., s.422-428; Faòrì, HŞ., s. 464-466. 
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Husrev’le Şirin arasında uzun süren ayrılık, Husrev’in Rum’a gidip kayserin 

kızı Meryem’le evlenmesiyle başlamıştır. Her daim aşkına sadık kalan Şirin, 

Meryem’in ölümünden sonra tekrar bir araya gelebilmek için özür ve yalvarışlarını 

eksik etmeyen Husrev’i bir türlü affedememiştir. Husrev’in bütün yalvarışlarına 

vefasızlığını yüzüne vuran sözlerle karşılık vermiştir. Hatta Husrev yalvarmak ve 

kendini affettirmek üzere kapısına kadar geldiğinde bile kapılarını açmamıştır. Şirin 

Husrev’in muradına kolayca ererse onu bırakacağını düşünerek ihtiyatlı 

davranmaktadır. Arzusunun artmasını ve büyük bir merasimle nikâh ve düğün 

yapmasını istediği için Husrev yalvardıkça o nazlanır. En sonunda bundan böyle 

nikâh ve düğün olmaksızın kavuşmanın mümkün olamayacağını söyleyerek Husrev’i 

huzurundan geri çevirir: 

Ki olmayınca ortamuzda kÀbìn 
CelÀl-i dìn ü erkÀn ile Àyìn 
 
Ne deñlü şÀh-ı heft-iúlìmse aduñ 
TamÀm olmayısar benden murÀduñ  (Şeyòì, HŞ., s. 225) 

Aramuzda senüñle èaúd-i şerèì 
Ulu kÀbìnile úÀnÿn-ı merèì 
 
Bu didüklerüm olmayınca olmaz 
Senüñ göñlüñ murÀdın şimdi bulmaz (RıêvÀn, HŞ. s. 461) 

Husrev her karşısına çıktığında onu sitem dolu sözleriyle yaralayan Şirin 

yaptığına pişman olur. Sonunda dayanamayıp Husrev’in otağına gider. Şavur’a olan 

biteni anlatır ve Husrev’in hasretine dayanayıp geldiğini söyleyerek ondan iki şey 

ister. Biri Husrev için bir işret meclisi kurup Şirin’i bir köşede gizlemek, ikincisi 

Husrev’in nikâh yapmasını sağlamaktır. Şirin’in Şavur’la yaptığı bu işbirliği ile iki 

âşık için vuslata giden yol açılmıştır.  

Şavur Şirin’in bu isteklerini gerçekleştirir. Bezm kurulur Şirin otağ içinde 

saklanır. Nigisa Şirin dilinden, Barbed Husrev dilinden çalıp söylerken Şirin 

dayanamayıp gizlendiği yerden bir ah eder. Husrev Şirin’in ahını duyup otağa girer. 

Husrev’i karşısında gören Şirin yüzünü yere sürüp özür diler. İki sevgili 

kucaklaşırlar: 
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Şu resme úıldı Àh ol serv-i ÀzÀd 
Ki ol Àh ile düşdi şÀha feryÀd 
 
Çü irdi Òusrev’e ÀvÀz-ı Şìrìn 
Olur yüz sÿz ile dem-sÀz-ı Şìrìn 
 
Çü Òusrev ãabr ùonın eyledi çÀk 
Bu ãavta úarşu atıldı ùarabnÀk 
 
Ùurup taòtından itdi èazm-i òargÀh 
İrişdi yil bigi ŞÀvÿr-ı ÀgÀh 
 
Pes açdı şuúúa-i òargÀhı ŞÀvÿr 
Ki şevúinden tecellì úıldı ol nÿr 
 
ÒırÀmÀn yüriyüp ol serv-i gül-pÀş 
Şeh-i şimşÀd ayaàına úodı baş 
 
Çü şeh devlet başın pÀyında gördi 
SaèÀdet oúını yayında gördi 
 
Elif lÀm idüp oldı yÀra pÀ-mÀl 
Ùolaşdı lÀm elifveş ol iki dal  (Şeyòì, HŞ., s. 240) 

Bu kucaklaşmadan sonra Husrev Şirin’i öpmek ister. Şirin huzursuzluğunu 

belli eder. Şavur hemen duruma müdahale eder ve Şirin’in bu güne kadar iyi adla 

yaşadığını ve adının kötüye çıkmaması için böyle davrandığını söyler. Husrev 

Şirin’in bu iffetli davranışından memnun olur ve nikâh ve düğüne kadar ona el 

sürmeyeceğine yemin eder. Böylece Husrev nikâh ve düğün kararını Şirin’e ilan 

etmiş olur. Şirin Husrev’in bu kararına çok sevinir: 

Begendi cÀn ile ol şìveyi şÀh 
Ki èiffet dost olur cÀn ÀgÀh 
 
Pes itdi èahdi çoú úıldı yemìni 
Ki dil-ber cÀndan ırsun dil ġamını 
 
Ki tÀ ben úılmayınca èurs u Àyìn 
HezÀrÀn èizzet ile èaúd u kÀbìn 
 
Olursa mihr ile cÀn èuúdesi óal 
Úomazven dürc-i gevher mührine el 

Bu úavl-i èahde şÀdÀn oldı Şìrìn 
Gülüp gösterdi mehden èıúd-ı Pervìn475 (Şeyòì, HŞ., s. 240-241) 

                                                
475èıúd-ı  Pervìn: èaúdi Pervìn M. 
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MurÀdını çü mÀhuñ bildi Pervìz 
Geçürdi mÀhını ol varùadan tìz 
 
NigÀrile idişdi èahd ü peyvend 
O peyvend üstine çoġ itdi sevgend 
 
Ki olmayınca erkÀn ile Àyìn 
Ara yirde úılınmayınca kÀbìn 
 
Şehen-şÀh itmeye ol dürri sufte 
Ùura mühriyle àonca nÀ-şükufte 
 
Bu èahdi işidüp şÀd oldı Şìrìn 
Óuøÿr ile oturdı ol nigÀrìn 
 
Gülüp gül bigi şÀd oldı açıldı 
DehÀnından gene dürler ãaçıldı (RıêvÀn, HŞ. s. 487-488) 

Bundan sonra yedi gün yedi gece işret yaparlar. Sonunda Husrev düğüne 

kadar beklemesi için Şirin’i kasrına geri gönderir. Kendisi de Medayin’e gider. 

Husrev Medayin’de kararını ülkenin ileri gelenleri ve büyüklerle müşavere 

eder. Düğün tarihi belirlenir. Husrev görkemli bir törenle ve büyük bir kalabalıkla 

Şirin’in kasrına gider ve onu Medayin’e getirir. Mecusî geleneklerine uygun bir 

şekilde nikâh yapılır: 

MedÀyin şehrini itdi mehr-i Şìrìn 
NigÀr u naúş ile büt-òÀne-i Çìn 
 
Ferìdÿn taòtına irdi ãanki Cemşìd 
Ve yÀ geldi óamel burcına òurşìd 
 
Yirine yitdi çün her resm ü Àyìn 
Olur mÿbedler erkÀnınca kÀbìn (Şeyòì, HŞ., s. 247) 

Çü girdi úaãr-ı Müşkÿy’a nigÀrìn 
Şehüñ úıldı sarÀyın òane-i Çìn 
 
äanasın cÀmına ùuş oldı Cemşìd 
Ya irişdi óamel burcına òurşìd 
 
Gelüp gösterdiler mÿbedler Àyìn 
NigÀra úıldılar ol demde kÀbìn (RıêvÀn, HŞ. s. 499) 
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Husrev ile Şirin’in nikâh ve düğünle gerçekleşen vuslat serüveni Kutb ve 

Fahrî’nin mesnevilerinde de Şeyhî ve Rıdvan’ın mesnevilerineki gibi anlatılmıştır. 476 

Celilî’de Meryem öldükten sonra Şirin’e tekrar dönmesi için bir engel 

kalmadığını düşünen Husrev, Şirin’le evlenmeye karar verir. Burada Husrev’in nikâh 

kararı almasında Kutb, Fahrî, Şeyhî ve Rıdvan’da olduğu gibi Şirin’in bir müdahalesi 

yoktur. Husrev’in bu kararı üzerine gerekenler yerine getirilerek nikâh yapılır. 

Böylece iki sevgili vuslata ereler: 

Meger bir gün Pervìz-i cihÀndÀr 
Görür gitmiş çemenden zaómet-i òÀr 
[…] 
äalÀó-ı kÀr anı gördi Òusrev 
Ki mÀha ãala ol òurşìd pertev 
 
Gül-i ter èandelìbe hem-dem ola 
Semen nesrìne yÀr u maórem ola 
 
Ola Şìrìn-i pür-sükker óelÀli 
Gide telò-i mey-i àamdan melÀli 
 
Buyurdı pÀdişÀh-ı heft-iúlìm 
Ki göre sÀèat-i saèd- ehl-i taúvìm 
 
Dirilüp encüm-i gerdÿn-ı temkìn 
İderler mihr ü mÀha èaúd-i kÀbìn (Celìlì, HŞ, s. 240) 

Nikâhtan sonra iki sevgili gerdeğe girerler (bk. Erotika) 

Âzerî’nin Husrev ü Şirin’inde iki sevgilinin nasıl evlendiklerinden söz 

edilmemiştir. Ancak hikâyenin sonunda Husrev’le Şirin’in vuslata erip mutlu günler 

geçirdikleri sırada Husrev’in, kötü kalpli oğlu Şiruye tarafından öldürüldüğünden söz 

edilmektedir. 

Ferhad u Şirin mesnevilerinde Ferhad Husrev tarafından öldürüldüğü için iki 

sevgili vuslata erememiştir. Ancak Şirin Ferhad’ın ölüm acısına dayanamadığından 

onun naşı başında can vererek ölümle vuslata ermiştir. 477 (bk. s. 648 Şirin’in 

Ferhad’ın Ölümüne Dayanamayıp Ölmesi)  

    

                                                
476bk. Úuùb, HŞ., s.  416-422; Faòrì, HŞ., s. 461-466. 
477 bk. NevÀéì, FŞ., s. 482; LÀmièì, FŞ., s. 410. 
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II. II. 2. II. II. 2. II. II. 2. II. II. 2. YARDIMCI KADIN KAHRAMANLARIN PSİKOLOJİK YARDIMCI KADIN KAHRAMANLARIN PSİKOLOJİK YARDIMCI KADIN KAHRAMANLARIN PSİKOLOJİK YARDIMCI KADIN KAHRAMANLARIN PSİKOLOJİK 

ÖZELLİKLERİÖZELLİKLERİÖZELLİKLERİÖZELLİKLERİ    

II. II. 2. 1. II. II. 2. 1. II. II. 2. 1. II. II. 2. 1. MEHİN BANUMEHİN BANUMEHİN BANUMEHİN BANU    

II. II. 2. 1. II. II. 2. 1. II. II. 2. 1. II. II. 2. 1. 1. Akıllılık1. Akıllılık1. Akıllılık1. Akıllılık    ////    BilgelikBilgelikBilgelikBilgelik    

Mesnevilerde Şirin’in teyzesi ya da halası olduğu bildirilen Mehin Banu, 

Ermen diyarının kadın hükümdarıdır. Şavur Husrev’e Ermen diyarını överken 

hükümdarının son derece akıllı ve bilge bir kadın olduğunu söyler: 

Ne deñlü dir iseñ var èaúl u temyìz 
Velì er sevmemiş yoú oàul u úız (Şeyòì, HŞ., s. 38) 
 
Bir ulu şÀhı var Cemşìd-óaşmet 
èUùÀrid-fıùnat u Òurşìd-ùalèat  (Celìlì, HŞ, s. 126) 
 
Mihìn BÀnÿ ki dÀniş-perver irdi 
Bilig ehliàa şÀh u server irdi  (NevÀéì, FŞ., s. 327) 

II. II. 2. 1. II. II. 2. 1. II. II. 2. 1. II. II. 2. 1. 2. Faziletli / Kahraman2. Faziletli / Kahraman2. Faziletli / Kahraman2. Faziletli / Kahraman    

Âzerî’nin eserinde Banu’nun faziletli ve güzel ahlaklı bir kadın olmasının 

yanı sıra erkek gibi sağlam ve yiğit bir kişiliğe de sahip olduğundan söz edilir: 

ÁrÀmgehi diyÀr-ı Ermen 
MerdÀne feøÀéili velì zen 
 
AmmÀ nice zen mehÀbet ehli 
MÀnend-i èAlì ãalÀbet ehli 
 
AèdÀ ile eylese neberdi 
Her seyr iden ol neberdi dirdi 
 
Bir merd-i dilìr-i ãaf-şikendür 
Zen olsa èaceb mi tìà-zendür 
 
FermÀn-ber oldı pehlevÀnlar 
Olmışdı zebÿnı úahramÀnlar 
 
Luùf ile ùutup úamu cihÀnı 
Úul eylemiş idi kÀyinÀtı 
 
Yoà idi seòÀda hìç miåÀli 
ŞÀhÀne idi úamu òıãÀli 
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İósÀnla ùoldurup cihÀnı 
Bir luùf-ı mücessem idi õÀtı (Áõerì, HŞ., yk. 11b) 

II. II. 2. 1. II. II. 2. 1. II. II. 2. 1. II. II. 2. 1. 3. Müşfiklik3. Müşfiklik3. Müşfiklik3. Müşfiklik    

Mehin Banu hiç evlenmediği için çocuğu yoktur. Kardeşi ölünce Şirin’i 

yanına almıştır ve onu kendi çocuğu gibi çok sevmiştir: 

Egerçi kim ãadefde gevheri yoú 
NihÀl-i èömrden berg-i teri yoú 
 
Velì yanında var bir gül nihÀli 
ÓayÀtı bÀàınuñ Àb-ı zülÀli 
[…] 
Mehìn BÀnÿ anı maúãÿd idinmiş 
Büt-i tersÀ bigi maèbÿd idinmiş 
 
HevÀdÀrı olup ol sev-úaddüñ 
Dile dÀàın úomış ol lÀle-òaddüñ 
 
İdüp iósÀn-ı luùf-ı bì-nihÀyet 
Anı úılmış velì-èahd-i vilÀyet  (Celìlì, HŞ, s. 126,129) 

Âzerî’nin Husrev ü Şirin’inde Banu’nun bir aile kurmayı, çocuk sahibi 

olmayı çok istediği, bunun için adaklar adayıp dualar ettiği fakat muradına eremediği 

belirtilmiştir. Fakat Banu çocuğu olmadığı için üzülmez. Çünkü halasının kızı Şirin’i 

yanına almıştır ve onu kendi çocuğu gibi çok sever. Şirin onunla birlikte olduğu için 

Allah’a şükr eder. Onu hiçbir zaman yanından ayırmaz. Dolayısıyla tac ve tahtının 

varisi de Şirin’dir: 

Ferzendi yoġ idi gerçi anuñ 
Çekmezdi velì ġamın cihÀnuñ 
 
ZìrÀ varıdı eúÀribinden 
Bir ġonca-dehÀn u nesteren-ten 
 
Ferzendi gibi muóibb idi şÀh 
Kim òÀlesi duòteriydi ol mÀh 
[…] 
Olmışdı anuñ yanında cÀnı 
Dÿr itmez idi yanından anı 
 
Her vaút ki itse meclis-i cemè 
Ol bezme olurdı ruòları şemè 
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Ger itmese ol perì(y)i daèvet 
Dÿzaò görinürdi aña ãoóbet 

El-óÀãıl o şÀh-ı nìk-aòlÀú 
Gerçi ki èıyÀle idi müştÀú 
 
AmmÀ yine Óaúú’a şükr iderdi 
Úalbinden o hemm ü àam giderdi 
 
Kim var hele bu meh-cemÀlüm 
Olmazsa ne àam benüm èıyÀlüm 
 
Hem-ãoóbet ü àam-güsÀrum oldı 
Meénÿs-ı dil-i figÀrum oldı 
 
Ferzend yoġısa óamdü li’llÀh 
Virdi bu perì(y)i bÀrek-AllÀh 
 
Şemè-i emelüm øiyÀ-yı baòtum 
Hem vÀriå-i baòt u cÀh-ı taòtum (Áõerì, HŞ., yk. 12a-13a) 

Şirin bir gün ava çıkmak için Mehin Banu’nun çok değer verdiği atı Şebdiz’i 

istemek üzere huzuruna gelir. Şirin’i bu isteği konusunda biraz tedirgindir. Şirin’in 

ne istediğini öğrenmeye çalışan Banu’nun konuşmalarından onu ne kadar çok sevdiği 

anlaşılmaktadır: 

Yanına aldı BÀnÿ cÀnı bigi 
Severdi dìni vü ìmÀnı bigi 
 
Yüzin yüzine urdı eydür iy şÀh 
Baàışlasun baña sen şÀhı AllÀh 
 
Gözüm ger ayrıla yüzüñ güninden 
Günüm úara ola zülfüñ düninden 
 
Dilerven cÀnsuz itmesün teni Óaú 
Ki yaènì sensüz itmesün beni Óaú 
 
Benüm cÀnum benüm cÀnum senüñdür 
Nem olur òÀnmÀn òÀnum senüñdür 
 
Gözüm nÿrısın göñlüm sürÿrı 
Gözüñ gibi neden göñlüñ fütÿrı (Şeyòì, HŞ., s. 56) 

Şirin Şebdiz’i istediğini söyleyince Mehin Banu Şebdiz’in çok süratli bir at 

olmasından dolayı Şirin’in bir tehlike ile karşılaşmasından korkar ve bu konuda 
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çekingen davranır. Fakat Şirin’in bunu çok istediğini görünce Şebdiz’e gem 

vurdurarak almasına izin verir. Mehin Banu Şirin’i her türlü tehlikeden korumak 

isteyen ama isteklerini geri çeviremeyecek kadar da çok seven bir kadındır: 

Mehin BÀnÿ dir iy cÀn u cihÀnum 
N’olaydı isteyeydüñ òÀnmÀnum 
 
Ser-À-ser mülkümi ol at yirine 
Ger isterseñ úayırmazven birine 
 
Anı senden ãaòınduàumda maènì 
Seni ãaúladuàum olurdı yaènì 
 
Bilürsin óamle vaúti olsa Şebdìz 
Ne resme tünd merkebdür nice tìz 
 
Seni andan ãaúınuram yoà anı 
Kişi cÀndan ãaúınur mı cihÀnı 
 
V’eger lÀ-büd dir iseñ iy nigÀrìn 
Alalar bend ü zencìrini yarın 
 
Ùamaàına licÀm-ı pehlevÀnì 
Urup rÀm eylesün rÀmìler anı 
 
SüvÀr ol aña baòt u devlet ile 
ŞikÀr it şìr-i nerri şevket ile  (Şeyòì, HŞ., s. 57) 

Şirin bir gün av bahanesiyle evden ayrılmış ve avda bir fırsatını bulup 

Husrev’i görebilmek için Medayin’e kaçmıştır. Şirin’in kaybolduğunu sanan 

cariyeler bu haberi Mehin Banu’ya iletirler. Banu Şirin’i o kadar çok sevmektedir ki 

bu haberi duyunca üzüntüden yasa boğulur:  

Mehin BÀnÿ olıcaú bu işden ÀgÀh 
Boyandı Àhı ile úaãr u dergÀh 
 
Bıraúdı tÀcın u taòtından indi 
Yüzin yırtup urındı vü dögindi 
 
Döşendi gil oturdı òˇÀr u àamnÀk 
Ùonın çÀk itdi úoydı başına òÀk 
 
Úara baòtına úarandı ilendi 
Girü úardaşı yası tÀzelendi 
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Didi ãaàu ãaàup iy mÀh-ı pür-nÿr 
Yavuz göz mi ırdı sen günden beni dÿr 
 
Gül idüñ göñlüm idi bÀà u rÀàuñ 
Ne bilem úanúı dikendür ùuraàuñ 
 
CüvÀn bir serv idüñ cÀnum çemengÀh 
Ne yil aldı vü úandadur vaùangÀh 
 
Meh idüñ mihrüñ ile göñlüm aydın 
Kime olduñ èaceb çeşm-i cihÀn-bìn 
 
Bu otlaúdan yayınduñ iy àazÀle 
Ne bilem úanúı şìr oldı óavÀle 
 
Bizi úan yaş bigi gözden bıraúduñ 
èAceb zülfin kimüñ boynına taúduñ 
 
Ùurur ılduzlaruñ iy meh müheyyÀ 
Güneş misin gönildüñ böyle tenhÀ 
 
Tenüñi incidürdi şerb ü dìbÀ 
Döye mi bunca rence ol cism-i zìbÀ 
 
Giceden ãubó olınca úıldı zÀrì 
Deñizler dökdi gözinüñ bıñarı (Şeyòì, HŞ., s. 59) 

Şirin’in ortadan kayboluşu üzerine Banu’nun derin üzüntüsü ve yas 

tutmasından Kutb ve Celilî’nin mesnevilerinde de söz edilir. 478 

Banu’nun Şirin’e duyduğu sevgiyi Ermen halkından bazı kişiler Ferhad’a 

şöyle anlatırlar: 

Mihìn BÀnÿ köp eylep iótirÀmın 
Yasaptur cÀn öyi içre maúÀmın 
 
Yüzi birle úılur bezmini gülşen 
Anıñ birle körer èÀlemni rÿşen (NevÀéì, FŞ., s. 284-285) 

Mehìn BÀnÿ çoà idüp iótirÀmın 
Dil ü cÀn içre düzmişdür maúÀmın 
 
Olur cÀnı anuñ mihriyle gülşen 
İder çeşmin ruòı ayıyla rÿşen  (LÀmièì, FŞ., s. 282) 

                                                
478 Úuùb, HŞ., s. 226-227; Celìlì, HŞ, s. 153-154. 
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Ferhad u Şirin mesnevilerinde Şirin Ferhad’ın ölümüne dayanamayıp canına 

kıyınca Şirin’i çok seven Banu onun yokluğuna katlanamaz ve üzüntüden o da ölür:  

Çü BÀnÿ kördi mundaú ùurfe óÀlet 
Aña òod bar idi cÀndın melÀlet 
 
Çıúıp gerdÿn sarı efàÀnı anıñ 
FiàÀnı birle çıútı cÀnı anıñ 
 
Çü Şìrìn cÀnı irdi ansız oldı 
Demì kim oldı ansız cÀnsız oldı 
 
Meger cÀn keyniçe çıútı fiàÀnı  
VeyÀ çıútı fiàÀnı birle cÀnı 
 
Anıñ naòl-i óayÀtı daàı sındı 
ZamÀne köñli andın daàı tındı (NevÀéì, FŞ., s. 483-484) 

Çü BÀnÿ gördi bu vech ile óÀlet 
Aña òod var idi cÀndan melÀlet 
 
İrişüp göklere efàÀnı anuñ 
FiàÀnı birle uçdı cÀnı anuñ 
 
Çü Şìrìn cÀnı idi ansuz oldı 
HemÀn dem ansuz oldı cÀnsuz oldı 
 
Anuñ daòı ãınup naòl-i óayÀtı 
Yile gitdi úamu daòl-i óayÀtı  (LÀmièì, FŞ., s. 411) 

Banu’nun sevecen ve müşfik tavrını Ferhad’a karşı görmek de mümkündür. 

Ferhad Şirin için su kanalını açmak üzere dağda durmaksızın çalışırken Banu da her 

gün onu görmeye gider ve bu arada onu tanımaya çalışır. Ferhad’ı tanıdıkça sevmeye 

başlar. Hatta onun kendi oğlu olsa ne iyi olacağını düşünür: 

Velì her gün Mihìn BÀnÿ muúarrer 
NiåÀr eylerdi varup başına zer 
 
äorardı óÀl-i zÀrın gÀh u bì-gÀh 
Olam dirdi àam-ı cÀnından ÀgÀh 
 
Ne deñlü eylediyse keşf-i óÀl ū 
Anı buldı kemÀlÀt ile memlÿ 
 
Diline mührveş mihrini yazdı 
Maóabbet òaùùını pÿlÀda úazdı 
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Dir idi kim n’olaydı bu hünermend 
Dil ü cÀndan olaydı baña ferzend  (LÀmièì, FŞ., s. 297) 

Banu Ferhad’ı öyle çok sevmiştir ki Ferhad Husrev’in hilesi yüzünden ölünce 

ardından anaların evlatlarının ölümüne yas tutması gibi büyük bir yas tutar: 

Olup bu iş daòı BÀnÿ’ya maèlÿm 
Ki niçe virdi cÀn FerhÀd-ı maôlÿm 
 
Dili úan ùolmış idi aàlamaúdan 
Nitekim óoúúa-i gerdÿn şafaúdan 
 
èAnÀlarla añup anuñ cezÀsın 
Analar gibi ùutmışdı èazÀsın  (LÀmièì, FŞ., s. 399) 

II. II. 2. 1. II. II. 2. 1. II. II. 2. 1. II. II. 2. 1. 4. Kadercilik4. Kadercilik4. Kadercilik4. Kadercilik    

Şirin’in av bahanesiyle evden ayrılıp Medayin’e kaçtığı günün ertesinde 

saraydaki askerler Şirin’i aramaya çıkmak isterler. Fakat Mehin Banu izin vermez. 

Çünkü o gece rüyasında elinden doğanını kaçırdığını ve çok üzüldüğünü fakat bir 

süre sonra doğanın geri döndüğünü görmüştür. Bu rüyanın etkisiyle Şirin’in geri 

döneceğine inanır. Allah’a dua edip ondan ümidi kesmemek gerektiğini düşünür. 

Çünkü Allah’ın rızasıyla her şeyin olacağına inanır. Böylece sabırla beklemeye 

başlar: 

Meger görmişdi düşinde bu rÀzı 
Ki elinden uçar bir şÀh-bÀzı 
 
Úalur ol óasret ile zÀr ü nÀ-sÀz 
Úılur pervÀz bir müddet gelür bÀz 
 
Didi ger biz èuúÀb u bÀz olavuz 
VeyÀòod yil ile hem-rÀz olavuz 
 
Degül mümkin ki Şebdìz’üñ òayÀlin 
Görevüz yÀ ãoravuz vaãf-ı óÀlin 
 
Uçar úuşuñ suyınca gitmek olmaz 
Eser yile yügürüp yitmek olmaz 

Güvercin itdi burcından çü pervÀz 
Eger pìrÿz- rÿz isek gelür bÀz 
 
Bilüñüz bu úadar kim Óaú úaøÀyı 
Yazıcaú úulına ister rıøÀyı 
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Ümìd üzmeyelüm emr-i ÒudÀ’dan 
Mededler umalum vird ü duèÀdan 
 
Ki Óaú defè ide yine Óaú úaøÀsın 
Sava Şìrìn’den ü bizden belÀsın (Şeyòì, HŞ., s. 59) 

Velì çün kim diler Óaúú’uñ rıøÀsın 
Çeker her ne úader olsa úaøÀsın 
 
Hem itmişlerdi rüéyÀda işÀret 
K’irür bir àuããadan ãoñra beşÀret 
 
DuèÀ hem-rÀh idüp ol dil-rübÀya 
Tevekkül eyledi cÀndan ÒudÀ’ya (Celìlì, HŞ, s. 154) 

Husrev evlenmek üzere Şirin’i Mehin Banu’dan istediğinde, Şirin Ferhad’ı 

sevdiği için Husrev’in teklifini kabul etmez. Mehin Banu ise Şirin’in Husrev gibi bir 

hükümdarla evlenmesini ister. Ancak Şirin’i istemediği bir evliliğe zorlanırsa 

üzüleceğini bildiği için Husrev’in teklifini geri çevirir. Allah’ın takdir ettiklerinin 

insanlar tarafından değiştirilemeyeceğine inanan Banu her şeyi kadere bırakır: 

ÒuõÀvendüm ne kim itdiyse taúdìr 
Anı taàyìre yoúdur çünki tedbìr 
 
Úabÿl itdüm eger ãuló u eger ceng 
Dilüñ miréÀt-ı àamdan ùutmasun jeng (LÀmièì, FŞ., s. 327) 

II. II. 2. 1. II. II. 2. 1. II. II. 2. 1. II. II. 2. 1. 5. Dindarlık5. Dindarlık5. Dindarlık5. Dindarlık    

Husrev’in arkadaşı Şavur Husrev’e Ermen diyarından ve bu diyarın kadın 

hükümdarı Mehin Banu’yu anlatırken onun dindar biri olduğunu, zamanını ibadetle 

geçirdiğini şu sözleriyle belirtir: 

Úadin miórÀb-ı ùÀèatde idüp òam 
Ere meyl itmemiş mÀnend-i Meryem (Celìlì, HŞ, s. 126) 

Dağda su kanalı açmak için çalışan kişiler Ferhad’a Mehin Banu’yu 

anlatırlarken onun zühd sahibi (dünya zevklerinden uzak durup kendini ibadete veren 

kimse) biri olduğunu söylerler: 

Keremde ÓÀtem ü zühd içre Edhem 
Ùutar dìn-i Mesìó Àyìn-i Meryem (LÀmièì, FŞ., s. 282) 
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Buna karşılık Âzerî Mehin Banu’nun bir aile kurup çocuk sahibi olmayı çok 

istediği hâlde bu isteklerine kavuşamamasının nedenini kalbinin temiz olmayışına, 

gafletle Allah’ı unutup malına güvenmesine yani dünya ilgilerinden uzaklaşıp 

Allah’a yönelmemesine bağlar: 

Gerçi niçe mÀl iderdi ièùÀ 
Yoú idi òulÿã-ı úalbi ammÀ 
 
Olup mey-i ġaflet ile bì-hÿş 
Ḥaú cÀnibin eylemiş ferÀmÿş 
 
MÀlına iderdi iètimÀdı 
Bulmazsa èaceb degül murÀdı (Áõerì, HŞ., yk. 12a) 

II. II. 2. 1. II. II. 2. 1. II. II. 2. 1. II. II. 2. 1. 6. Konukseverlik6. Konukseverlik6. Konukseverlik6. Konukseverlik    

Husrev, düşmanlarının babası Hürmüz’ü kendisine karşı kışkırttıklarını 

öğrenince onun hışmından korkup Medayin’den Ermen’e kaçar. Mehin Banu 

Husrev’in Ermen’e doğru gelmekte olduğunu öğrenince hemen büyük hazırlıklarla 

onu karşılamaya çıkar. Bu görkemli karşılamada Banu’nun gelen konuğa ne kadar 

önem verdiği görülür: 

Yaúın olduúda dÀrü’l-mülk-i Ermen 
Mehin BÀnÿ işidür bu òaberden 
 
Yaraà u yat u nüzl ü nièmet ile 
Zer ü sìm ü sipÀh u şevket ile 
 
MüheyyÀ olup istiúbÀle çıúdı 
Çözüp sancaú naúÀre çala çıúdı 
 
İrüp Òusrev ayaàına úodı baş 
Öküş òıdmetler itdi aldı şÀbÀş 
 
Deve at u úatır mÀl u òazìne 
Üleşdürdi şehüñ nökerlerine 
 
Şeh içün òayme uruldı vü òargÀh 
Bezendi il ü şehr ü taòt u dergÀh (Şeyòì, HŞ., s. 72) 

Husrev Banu’nun sarayında bir süre konuk olduktan sonra onun kendisine 

gösterdiği konukseverlikten utanır ve kendisine gösterilecek başka bir yere gitmek 

istediğini bildirir: 
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Niçe gün şeh ùurup èişretler itdi 
Mehìn BÀnÿ ile ãoóbetler itdi 
 
Yirinden èÀúıbet Pervìz uãandı 
KemÀl-i luùf-ı BÀnÿ’dan utandı 
 
Òaber gönderdi BÀnÿ’ya şehen-şÀh 
Didi BÀnÿ bu işden olsun ÀgÀh 
 
Bize bir ġayr yir tedbìr itsün 
MekÀnından bu mihmÀnı göçürsün  (RıêvÀn, HŞ. s. 304) 

Şirin ve Husrev ilk kez, ava çıktıkları bir gün tesadüfen karşılaşıp tanıştıktan 

sonra Şirin Husrev’i evine davet eder. Böylece Husrev Mehin Banu’nun sarayına 

ikinci kez konuk olacaktır. Şirin Mehin Banu’ya haber gönderir. Mehin Banu konuğu 

yine görkemli bir şekilde karşılar ve olağanüstü ikramlarla ağırlar: 

Çü BÀnÿ oldı ol óÀletden ÀgÀh 
Bilür kim nişe cÀn atdı şehen-şÀh 
 
Yaraà u yat ile atlandı der-óÀl 
Şeh istiúbÀli ile buldı iúbÀl 
 
MübÀrek gördi şeh yüzinde fÀlın 
Elin öpdi öñinde úodı alın 
 
NiåÀr itdi şu resme dürr ü gevher 
Ki ãaórÀ gevher olmışdı ser-À-ser 
 
İledür èizzet ile bir sarÀya 
Ki ãalar ãuffesi firdevse sÀye 
 
Getürdi nüzl ü nièmetler firÀvÀn 
İrişdügince èaúl u óadd ü imkÀn 
 
Ne kim yıàmış idi mÀl u òazìne 
Muúayyed olmayup çoà u azına 
 
Úamusın pìş-keş úılmışdı BÀnÿ 
Şehe òıdmetler iderdi úıvanu  (Şeyòì, HŞ., s. 98) 

Mehin Banu’nun Husrev’i sarayında konuk ettiği sırada gösterdiği 

konukseverliği Kutb, Celilî ve Rıdvan’ın eserlerinde de görmek mümkündür. 479 

                                                
479 bk. Úuùb, HŞ., s. 240; Celìlì, HŞ., s. 174; RıêvÀn, HŞ., s. 302-304, 348 
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Ferhad Şirin için kasır ve su kanalı inşasını tamamlayınca Mehin Banu 

bundan çok memnun olur. Fakat Ferhad kendisine bu işin karşılığı olarak verilen 

hiçbir şeyi kabul etmez. Bunun üzerine Banu Ferhad’a teşekkür etmek için büyük bir 

ziyafet düzenleyip onu saraya davet etmek ister. Bu düşüncesini Şirin’e anlatırken 

söylediği sözler Banu’nun yapılan iyiliğe vefasını ve konukseverliğini 

göstermektedir: 

Bu şeydÀveş yigit kim çikti köp renc 
Ki müzd-i dest aña bar irdi yüz genc 
 
Niçe köp bolsa istiànÀsı anıñ 
Yoú irse gencdin pervÀsı anıñ 
 
Velì bizdin daàı òoştur mürüvvet 
Ki birsek söz bile köñlige úuvvet 
 
Aña teklìf úılsaú mihmÀnlıú 
İkimiz ôÀhir itsek mìzbÀnlıú 
 
Anı isterge il úılsaú revÀne 
Tüzetsek bezmgÀh-ı òusrevÀne 
 
Yasasaú ãandalì üzre maúÀmın 
Úılıp dil-cÿlıú itsek iótirÀmın  (NevÀéì, FŞ., s. 322) 

Zer ü sìm ile olmaz aña ikrÀm 
Úılalum bÀrì ùatlu dille inèÀm 
 
Úurup bir bezm-i èÀlì òusrevÀne 
ØiyÀfet idelüm ol kÀr-dÀne 
 
Düzüp zer ãandalì üzre maúÀmın 
Úılalum cÀn u dilden iótirÀmın 
 
Daòi ol dest-yÀrì merd-i naúúaş 
Ki var her barmaġında bir hüner-fÀş 
 
Olınsun anuñ ile bile daèvet 
Görilsün her ne var úayd-ı mürüvvet  (LÀmièì, FŞ., s. 308) 

II. II. 2. 1. II. II. 2. 1. II. II. 2. 1. II. II. 2. 1. 7. Rind7. Rind7. Rind7. Rind----meşreplikmeşreplikmeşreplikmeşreplik    

Mehin Banu yaşamayı, eğlenmeyi, hayattan zevk almayı seven bir kadındır. 

Bu nedenle her mevsim farklı bir yerde yaşar. Yazın çiçeklerle bezenmiş Ermen 

dağında, sonbaharda şifalı yemişleri olan Encaz’da, kışın ılıman bir havası olan 
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Berda’da, baharda bağ ve bahçeleri güllük gülistanlık olan Mugan’da olmak üzere 

yılın dört mevsimini zevk ve sefa içinde geçirir: 

Düzetmiş èìş esbÀbın müheyyÀ 
İşi her dün ü gün õevú u temÀşÀ 
 
Özine olmaàa her faãl mesken 
MünÀsib bir hevÀ úılmış muèayyen 
 
Yayın Ermen ùaàıdur aña yaylaú 
Semenler bì-åemendür güller aylaú 
 
MaúÀmıdur òazÀn faãlında EncÀz 
K’olur anuñ yimişleri şifÀ-sÀz 
 
Úışındur mülk-i Berdaè ÀşnÀsı 
Ki anuñ germ-sìr olur hevÀsı 
 
BahÀr olduúda MÿàÀn’dur ùuraàı 
Ki pür-nesrìn ü güldür bÀà u rÀàı 
 
Yıluñ bu dört faãlın óikmet ile 
Geçürür õevú u èìş u èişret ile (Şeyòì, HŞ., s. 38) 

Şavur Husrev’e Mehin Banu’dan söz ederken onun zevk ve sefaya 

düşkünlüğünü, her mevsim başka bir yerde yaşadığını şöyle anlatır: 

Geçürmiş èìş ile bunca zamÀnlar 
Düzetmiş çÀr-faãl içün mekÀnlar 
 
Ki her faãla mülÀyim bir hevÀyı 
Muèayyen eyleyüp sürmiş ãafÀyı 
 
Fuãÿlüñ ùabèına olan münÀsib 
Ùabìèat her neye olursa rÀàıb 
 
Úamu esbÀbını idüp müheyyÀ 
Geçerdi èìş ile bì-şÿr u àavàÀ  (RıêvÀn, HŞ. s. 253-254) 

II. II. 2. 1. II. II. 2. 1. II. II. 2. 1. II. II. 2. 1. 8. Zevk Sahibi8. Zevk Sahibi8. Zevk Sahibi8. Zevk Sahibi    

Fahrî Banu’nun pek çok güzel zevkinin olduğunu belirterek, ahırındaki 

rüzgardan bile hızlı giden Şebdiz adlı ata sahip olmasının bunlardan biri olduğunu 

söyler: 

Mehìn BÀnÿ ki anuñdur ol iúlìm 
Bu resme var anuñ çoú õevú-i selìm 
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Úara Àòÿrda baàludur bir atı 
Ki gitmekde yile virür berÀtı 
 
Dimişler ol şeb-renge Şeb-dìz 
Aña èÀşıú olur úuş çün gider tìz 
 
Bir altundan ulu zencìr düzmiş 
Ayaàın baàlamış úayàuyı üzmiş (Faòrì, HŞ., s. 276-277) 

II. II. 2. 1. II. II. 2. 1. II. II. 2. 1. II. II. 2. 1. 9. Korumacılık9. Korumacılık9. Korumacılık9. Korumacılık    

Şirin her ne kadar Mehin Banu’nun kendi çocuğu olmasa da aralarındaki 

ilişki anne kız ilişkisi gibidir. Dolayısıyla Mehin Banu Şirin ile Husrev arasındaki 

aşkı sezmiş ve bu aşka anlayış göstererek zaman zaman birbirleriyle görüşmelerine 

izin vermektedir. Ancak genç bir erkekle genç bir kızın bir arada bulunmalarının 

ateşle pamuk gibi tehlikeli olacağı düşüncesiyle bu görüşmelerin kısa süreli olmasını 

ister: 

Mehìn BÀnÿ ki ùutardı güher pÀk 
Dilemezdi ki úona òÀr u òÀşÀk 
 
Sizerdi Òusrev ü Şìrìn işinden 
ÒaberdÀr idi èaşúuñ cünbişinden 
[…] 
Üşenür kim bu iki serv-i ser-keş 
Bir arada olur penbeyle Àteş 
 
Ayırmaz idi Şìrìn’i özinden 
Gözini ırmaz idi ay yüzinden 
 
İledür idi geh geh şeh úatına 
Nitekim ÀftÀbı meh úatına 
 
Velì tìz ider idi iftirÀúı 
Ki olmaya ictimÀèuñ iótirÀúı  (Şeyòì, HŞ., s. 99) 

Çü BÀnÿ gevher-i pÀk idi kÀnda 
Øarÿrì gevherin ãaúlardı cÀnda 
 
Bilürdi şÀh u Şìrìn èÀlemini 
Çekerdi èÀlem-i èaşúuñ ġamını 
 
Óaõer úılurdı kim ol iki dil-keş 
Ola birbirine òÀşÀk u Àteş 
 
NigÀrìnden cüdÀ olmazdı BÀnÿ 
äanurdı òayrını Şìrìn’e ãanu  (RıêvÀn, HŞ. s. 348) 
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İffet ve namusuna son derece düşkün olan Mehin Banu kendi çocuğu gibi çok 

sevdiği Şirin’in de namusuna zarar gelmesini istemez. Şirin hayata karşı tecrübesiz 

genç bir kız olduğu için, ona karşı bir büyük olarak her konuda olduğu gibi namus 

konusunda da korumacı bir tavır sergiler. Birbirini seven iki gencin aşkı yaşamalarını 

hoş görmekle birlikte, Şirin’i aşka uyup iffetine leke sürecek davranışlardan 

kaçınması konusunda uyarılarda bulunur. Husrev’in Şirin’e âşık olduğundan kuşku 

duymayan Banu, onun bir erkek olarak nefsine uyup şehvanî isteklerini tatmin için 

Şirin’i tatlı sözlerle kandırmasından, isteklerine ulaşınca ondan usanıp başkalarına 

yönelmesinden endişe duyar. Çünkü o kadından her istediğini elde eden bir erkeğe 

güven olmayacağının çok defa yaşanmış bir gerçek olduğunu bilen birisidir. Bu 

nedenle Şirin’in nikâh olmadan Husrev ile cinsel bir yakınlaşma içinde olmamasını 

öğütler: 

Úıàırdı òalvet ol dildÀrı BÀnÿ 
Bu deñlü nuãó u pend itdi utanu 
 
Ki iy sulùÀn oàul devletlü Şìrìn 
Şeker úanda ki cÀndan tatlu Şìrìn 
[…] 
Ùapuñ bir gencdür mühr ile dürci 
Felekden yücedür rifèatde bürci 
 
Bozarsuñ mihr eliyle mühr-i dürcüñ 
Ayaúda úaldı bil bünyÀd-ı bürcüñ 
 
Sizer göñlüm ki bu şìr-i cihÀn-gìr 
Diler kim ide sen Àhÿyı naòcìr 
 
Senüñ òod çeşm-i Àhÿñuñ òadengi 
Urur bir zaòme biñ şìr ü pelengi 
 
Óaúìúat bilürem k’ol nev-cüvÀna 
MurÀd özüñdür ayruàı bahÀne 
 
äaçuñ zencìrinüñ dìvÀnesidür 
CemÀlüñ şemèinüñ pervÀnesidür 
 
Úoyalum ilde olan úov u çavı 
Ne diyelüm òoş avladuñ bu avı 
 
Velì úoròum bu çerb idüp zebÀnı 
Yiye óalvÀ-yı şìrìn rÀygÀnì 
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Maóabbet zÀéil olur çün èaraødur 
Óakìm eydür ki şehvÀnì maraødur 
 
Çü göñli úuşı dire dÀne senden 
Úona ayruú budaàa usana senden 
 
Çürütme dÀneñi bitmekden öñdin 
Tenÿre düşmegil etmekden öñdin 
 
İşitdüm on biñ artuú var durur òÿb 
SarÀyında úamu meràÿb u maóbÿb 
 
Úoòarken biñ benefşe sünbül ile 
Nite úıla úanÀèat bir gül ile 
 
Velì bulmazsa gevher dürcine dest 
Úalur ol şevú ile óayrÀn u ser-mest 
 
Dilekler ide benden raàbet ile 
Belekler vire èizz ü óürmet ile 
 
İresin olasın maúãÿda vÀãıl 
İki èÀlemde yüz aúlıàı óÀãıl 
 
Eger ol mÀh ise biz ÀftÀbuz 
V’eger Keyòusrev ise EfrÀsiyÀbuz 
 
YegÀne nefs atını er dimişler 
SarÀyın ãaúlayan server dimişler 
 
Nice gül kim görüp òoş geldi cÀna 
Çü úoòdılar bıraòdılar yÀbÀna 
 
Nice şerbet ki cÀnlar òarc iderler 
äaçarlar cürèa bigi çün ùadarlar 
 
Bitürmez şÀò-ı gül òÀk olmayanlar 
Götürmez èaşú işin pÀk olmayanlar 
 
Çü serv-i nÀzenìnsin ser-firÀz ol 
Severseñ èaşú-bÀzı pÀk-bÀz ol (Şeyòì, HŞ., s. 99-100) 

Didi aña ki ey ferzÀne ferzend 
Ki sensin cümle òÿbÀna òudÀvend 
[…] 
Daòı nev-zÀdesisin bu zamÀnuñ 
äınamaduñ bed u nìkin cihÀnuñ 
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Sen ol gencìne-i pürsin muúaffel 
äaúın düzd ü óarÀmì urmasun el 
 
Virür úalbüm şehÀdet şimdi bu şìr 
Senüñ ãayduñ’çün eyler rÀy-ı tedbìr 
 
Senüñ òod gözlerüñ Àhÿsı çün şìr 
Urur bebr ü pelenge tìr ü şemşìr 
 
Şikìbini görüp ol nev-cevÀnuñ 
Firìbine ãaúın aldanma anuñ 
 
Anuñ maúãÿdı vaãluñdur cihÀnda 
Senüñ èaşúuñ getürdi anı bunda 
 
ViãÀlüñdür ġaraø ol nev-cevÀna 
Úalanını idinmişdür bahÀne 
 
Budur òavfum döküp şìrìn zebÀnı 
Yiye şehd-i viãÀlüñ rÀygÀnì 
 
Süre õevúuñ çü senden bula vÀye 
Düşüre göñlini ġayrı hevÀya 
 
Seni gül gibi bir kez úoòulaya 
Gine elden bıraġa ùutamaya 
 
SarÀyında işitdüm varımış çoú 
Perì-peyker güzeller onbiñ artuú 
 
Bu dil-berlerden eyleyen ferÀġat 
Senüñle niçesi ide úanÀèat 
 
Velì irürmeyicek vaãluña el 
Oúur èaşúuñ kitÀbını muùavvel 
 
Seni Àyìn ile isteye benden 
ViãÀlüñ iltimÀs eyleye benden 
 
Ara yirde úılına èaúd-i şerèì 
Úamu erkÀn ola aãlıyla merèì 
 
Ulu ùoy eyleyüp seni virevüz 
MurÀduñ neyse aãlıyla görevüz 
 
Eger şÀh ise Òusrev biz de şÀhuz 
EbÀéen ced şeh-i èÀlem-penÀhuz 
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Ruò-ı Pervìz ise çün şemè-i òandÀn 
CemÀlüñdür senüñ òurşìd-i tÀbÀn 
 
Er oldur kim úoya nefsi hevÀsın 
Úabÿl eyleye Maèbÿd’uñ rıøÀsın 
 
Şol er kim nefsi yolına giderdür 
Erenler didiler zenden beterdür 
 
Gül ü reyóÀn ile òoş bÿ ùamarlar 
Úoòulayup beyÀbÀna atarlar 
 
Niçe meyler ki õevú ile içerler 
Velìkin curèasın yire ãaçarlar 
 
Eger bulmaú dilerseñ ser-firÀzì 
İdin pìşe hemìşe pÀk-bÀzì 
 
Ki èaşú işi cihÀnda pÀklükdür 
FerÀġ-ı úalbile bì-bÀklükdür  (RıêvÀn, HŞ. s. 348-350) 

Şirin Mehin Banu’nun bu öğütlerini duyunca mutlu olur ve aşk ateşi canını 

yaksa da doğruluktan uzaklaşmayacağına yemin eder. Mehin Banu Şirin’in iffetine 

düşkünlüğünü bildiği için onun sözüne inanır ve bundan böyle Husrev’le yalnız 

olmamak şartıyla her zaman görüşmelerine izin verir: 

Çü BÀnÿ gördi ol èahdi vü andı 
Gözin öpdi vü sözine inandı 
 
Ki zìrÀ bilür idi èiffetini 
Ki erlerden daòı yig àayretini 
 
RıøÀ virdi ki bu şÀh ile ol mÀh 
Bulışa úanda olsa gÀh u bì-gÀh 
 
Eger bezm-i ãafÀ ger èazm-i meydÀn 
Ola şÀh ile ol sulùÀn-ı òÿbÀn 
 
Bu şarù ile ki olmaya yaluñuz 
CemÀèat bile ola gice gündüz 
 
Çü tenhÀ úala bir èavret bir oàlan 
Üçüncisi olur elbette şeyùÀn  (Şeyòì, HŞ., s. 101) 

İşidüp andını BÀnÿ inandı 
Dil ü cÀn ile èahdine ùayandı 
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RıżÀ virdi ki Pervìz ile geh gÀh 
Vara meydÀn u köşke ola hem-rÀh 
 
Velì şu şarù ile k’olmaya tenhÀ 
Ne dinilse dinile ÀşkÀrÀ  (RıêvÀn, HŞ. s. 351) 

Mehin Banu’nun Şirin’in iffet ve namusunu korumaya yönelik tavrını 

yukarıda örnek verilen Şeyhî ve Rıdvan’ın eserlerinden başka Kutb, Fahrî ve 

Celilî’nin eserlerinde de benzer ifadelerle görmek mümkündür.480 

II. II. 2. 1. II. II. 2. 1. II. II. 2. 1. II. II. 2. 1. 10. Olgunluk10. Olgunluk10. Olgunluk10. Olgunluk    ////    AnlayışlılıkAnlayışlılıkAnlayışlılıkAnlayışlılık    

Şirin av bahanesiyle evden çıkıp Husrev’i görmek için gizlice Medayin’e 

kaçtığında Husrev de babasından korkup Ermen’e kaçmıştır. Ermen’de Mehin 

Banu’nun sarayında konuk olan Husrev olanları öğrenince Şirin’i Ermen’e geri 

getirtir. Şirin’in habersizce ortadan kaybolmasına çok üzülen Mehin Banu geri 

dönüşüne çok sevinir. Onu çok sevdiği için kaçışını yüzüne vurmaz. Çünkü Şirin’in 

aşk yüzünden kaçtığını sezmiş ve cariyelerden bilgiler almıştır. Bu nedenle Şirin’i 

mutlu ve güleryüzle karşılamış ve cariyelerini teslim etmiştir. Buradan Mehin 

Banu’nun Şirin’e duyduğu sonsuz sevginin yanı sıra, Şirin’in aşk yüzünden kaçışını 

hoş görmesiyle aşka bakış açısını, aile büyüğü olarak genç bir kızın aşkını olgunlukla 

karşılaması görülüyor: 

Öküş úılmışdı Şìrìn’e telaùùuf 
Ki ide mÀl u mülkine taãarruf 
 
Çü nÀzük göñlini ãaúlardı cÀndan 
Dile almadı geçmiş dÀstÀndan 
 
Sizerdi kim úamu fettÀnelıúdur 
Hemen èaşú işidür dìvÀnelıúdur 
 
Bu úızlardan almış hem baèøı rÀzı 
Ki ol nÀz ehlinüñ neydi niyÀzı 
 
İder luùf u müdÀrÀ ile tedbìr 
Ki ãaórÀ ùutmaya Àhÿ-yı naòcìr 
 
Yine úıldı ol üç yüz úızı teslìm 
Ki óüsni her birinüñ degir iúlìm (Şeyòì, HŞ., s. 95) 

                                                
480 bk. Úuùb, HŞ., s. 258-259; Faòrì, HŞ., s. 323-324; Celìlì, HŞ, s.180. 
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Öpüp BÀnÿ daòı boynın úulaàın 
Ùoladı gerdenine zülfi bÀàın 
 
GünÀhın èafv idüp yÀd itmedi hìç 
Gül-i nesrìni nÀ-şÀd itmedi hìç 
 
Bilürdi èaşú sırrından òaber ol 
Anuñ’çün úılmadı èayba naôar ol (Celìlì, HŞ, s. 177) 

Mehin Banu’nun bu hoşgörülü ve anlayışlı tavrı Kutb ve Rıdvan’ın 

eserlerinde de aynı şekilde dile getirilmiştir.481 

Mehin Banu Ferhad u Şirin mesnevilerinde Ferhad ile Şirin’in aşk 

macerasında bir gözlemcidir. Ferhad dağda ilk kez Şirin’i görüp kendini kaybedince 

Banu onu alıp sarayına getirmiş; Ferhad saraydan ayrılınca üzülen yeğeninin bu 

üzüntüsü karşısında onun aşk duygusunu sezip Ferhad’ın bulunması için 

çabalamıştır. Ferhad’ın tekrar dağda su kanalı inşası için çalışmakta olduğunu 

öğrenince her gün onu görmeye gider ve onun gizli derdini öğrenmeye çalışır. Bu 

gözlem sonucu Ferhad’ın hünerli ve iyi ahlaklı biri olduğunu anlayınca, günden güne 

ona karşı sevgisi artar. Hatta Ferhad’ın kendi oğlu olsa ne iyi olacağını düşünür. Şirin 

ise bütün bunlardan habersiz Ferhad’ı görebilme arzusu içindedir. 

Burada Mehin Banu’nun Şirin’de beliren aşkı sezmesi basireti güçlü bir kadın 

olduğunu gösteriyor. Gizli gizli Ferhad’ı izlemesi ise onun Şirin’e uygun biri olup 

olmadığını anlamaya çalıştığını göstermektedir. Kısacası Banu hayat tecrübesinin 

olgunluğuyla, bir büyük olarak gençlerin duygularına saygılı, anlayışlı ve onlara 

yardımcı bir kişidir. Ferhad u Şirin mesnevilerinde, Husrev ü Şirin mesnevilerinde 

Şirin’in âşık olduğunu öğrendiğinde koruma içgüdüsüyle Şirin’i erkeklere karşı 

temkinli olmayı ve iffetini korumayı telkin eden geleneksel kadın tipini temsil eden 

Mehin Banu’dan farklı bir tip çizilmiştir.  

Mihìn BÀnÿ ol ay cehd ü şitÀbın 
Çü kördi fehm úıldı ıøùırÀbın 
 
Ki òÀrÀ-ken demidin şuèle-i germ 
Úılıptur òÀre dik köñlin anıñ nerm 
 
Naãìóat bildi kim köp nefè birmes 
Özige kiltürürniñ vaúti irmes 

                                                
481 bk. Úuùb, HŞ., s. 253; RıêvÀn, HŞ. s. 339 
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Úılıp ol işte óikmetler reèÀyet 
Anı tapmaúúa cehd itdi be-àÀyet 
[…] 
Velì eylep Mihìn BÀnÿ hemìşe 
Anıñ úaşıàa barmaúlıúnı pìşe 
 
Sorup aóvÀlin anıñ gÀh u bì-gÀh 
Tilep maòfì àamıdın bolmaú ÀgÀh 
 
Tapıp óÀlin niçe kim eylep idrÀk 
Hünerdin memlÿ ammÀ èaybdın pÀk 
 
Òaù-ı mihrini köñli içre tartıp 
Velì ol mihri kündin künge artıp 
 
Heves eylep ki mundaú pÀk peyvend 
Maña ni bolàay irdi bolsa ferzend  (NevÀéì, FŞ., s. 304-305) 

Velì her gün Mihìn BÀnÿ muúarrer 
NiåÀr eylerdi varup başına zer 
 
äorardı óÀl-i zÀrın gÀh u bì-gÀh 
Olam dirdi àam-ı cÀnından ÀgÀh 
 
Ne deñlü eylediyse keşf-i óÀl ÿ 
Anı buldı kemÀlÀt ile memlÿ 
 
Diline mührveş mihrini yazdı 
Maóabbet òaùùını pÿlÀda úazdı 
 
Dir idi kim n’olaydı bu hünermend 
Dil ü cÀndan olaydı baña ferzend  (LÀmièì, FŞ., s. 297) 

Mehin Banu’nun Ferhad’la Şirin aşkına anlayışlı tavrı bir de Ferhad’a verdiği 

ziyafet sırasında görülür. Ferhad uzun çalışmalardan sonra su kanalını açmış, suyun 

döküleceği bir havuz ve görkemli bir kasır inşa etmiştir. Ferhad’ın yaptıklarından 

herkes çok memnun olmuştur. Şirin ise Ferhad’ın hasretiyle üzgündür. Şirin’in 

Ferhad’la bir arada olma arzusunu anlayan Banu Şirin’e yaptığı işin karşılığını kabul 

etmeyen Ferhad’ı konuk edip ziyafet vermeyi teklif eder. Banu’nun Ferhad’ı davet 

etmekten amacı hem Ferhad’a teşekkür etmek hem de iki sevgiliyi bir araya 

getirmektir. Şirin bu haberi duyunca çok mutlu olur: 

Velìk ol ay èiõÀrın Àh tÀbı 
Naôarda úılmış irdi mÀh-tÀbì 
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Besì dil-teng idi bì-dil àamıdın 
Bolup dil-tenglik óÀãıl àamıdın 
 
Mihìn BÀnÿ’àa bes müşkil iş irdi 
Ki mehveşniñ òayÀlin bilmiş irdi 
 
Velì tapmas irdi bu işke çÀre 
Ki yandaşúay bilÿr u seng-i òÀre 
 
Çü kördi itti bì-dil tilbelikdin 
Perì-peyker daàı barur iligdin 
 
Didi mehveşúa key cÀnımàa peyvend 
Óazìn cÀnım cemÀlin birle òursend 
 
Bu şeydÀveş yigit kim çikti köp renc 
Ki müzd-i dest aña bar irdi yüz genc 
 
Niçe köp bolsa istiànÀsı anıñ 
Yoú irse gencdin pervÀsı anıñ 
 
Velì bizdin daàı òoştur mürüvvet 
Ki birsek söz bile köñlige úuvvet 
 
Aña teklìf úılsaú mihmÀnlıú 
İkimiz ôÀhir itsek mìzbÀnlıú 
[…] 
Bu sözdin lÀle-ruò gül dik açıldı 
Rücÿèın hem anıñ rÀyıàa úıldı (NevÀéì, FŞ., s. 322) 

Görüp BÀnÿ ol ebrÿlar òayÀlin 
Nedendür bildi ol mÀhuñ melÀlin 
 
Ki úılmış meyl-ièÀşıú cÀn-ı maèşÿú 
äafÀ bezminde ansuz òÀùırı yoú 
 
Ger irmezse bu àam derdine çÀre 
Olur çoú gizlü işler ÀşkÀre 
 
Didi Şìrìn’e k’ey cÀnuma peyvend 
Óazìn göñlüm cemÀlüñ birle òursend 
 
Bu şeydÀveş yigit kim çekdi çoú renc 
èİvaø olmaz aña èÀlem ùolu genc 
[…] 
Zer ü sìm ile olmaz aña ikrÀm 
Úılalum bÀrì ùatlu dille inèÀm 
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Úurup bir bezm-i èÀlì òusrevÀne 
ØiyÀfet idelüm ol kÀr-dÀna 
[…] 
İdüp gül gibi ol cÀn bu sözi gÿş 
äafÀdan baàrı úanı eyledi cÿş  (LÀmièì, FŞ., s. 307-308) 

Mehin Banu bunun üzerine hemen bir ziyafet düzenler. Ferhad bu daveti 

sevinçle kabul eder. Orada Ferhad’ın asil tavırları ve çok bilgili oluşu Banu’yu çok 

etkiler. Fakat Ferhad Şirin’in aşkı ve hasretiyle dertlidir. Öte yandan bu ziyafet 

sırasında perde ardında oturan Şirin’de Ferhad’a karşı aynı duygular içindedir. Bunu 

bilen Banu onların bu durumuna dayanamayarak Şirin’in meclise gelmesine izin 

verir. Şirin ve Ferhad mecliste aşklarının şerefine şarap içerler. İki sevgili 

mutluluktan kendilerinden geçerek düşüp bayılırlar: 

Yana çün cÀm-ı mey boldı revÀne 
Güher-rìz oldı FerhÀd-ı yegÀne 
 
Dime yalàuz bolup sözdin güher-pÀş 
Ki sözçe yüz iki közdin güher-pÀş 
 
Ol ay hicrÀnıdın cÀnıda Àşÿb 
áamıdın çarò eyvÀnıda Àşÿb 
 
Perì òod perdeniñ keynide óÀøır 
Bolup mecmÿè-ı aóvÀliàÀ nÀôır 
 
Sirişki tınmayın aúıp közidin 
Geh özinde gehì barıp özidin 
 
Perì yañlıà naôarlardın nihÀnì 
Körüp ol ilni vü il körmey anı 
 

Velì BÀnÿ tutup köz uçıdın pÀs 
Ki òÀrÀ-ken niçük yumşatmış elmÀs 
 
Munuñ eşki gehì başıdın aşıp 
Geh anıñ Àhıdın èÀlem tutaşıp 
 
Didi köñlide BÀnÿ kim bu àamnÀk 
Ki mundaú mümkin irmes gevher-i pÀk 
 
Maña òod barça óÀli boldı rÿşen 
Ki úılmış rÀstlıú iş pÀklik fen 
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Çü yoútur bir naôar úılmaúúa tÀbı 
Çıúaràa yavuşur cÀn-ı òarÀbı 
 
Melekdur kilgen insÀn ãÿretide 
Melekveşlıú müberhen heyéetide 
 
Bu óÀlet içre her nevèì gümÀndın 
İmes mümkin òayÀl-i fÀsid andın 
 
Bu kim úılàay òilÀf-ı pÀklik ol 
İmes birmek revÀ imkÀnàa hem yol 
 
Aña köz ü köñül cüz pÀk imestur 
Naôarda pÀk közdin bÀk imestur 
 
Küyer şevú otıdın cÀn-ı esìri 
İrür yiride bolsam dest-gìri 
 
Bu mühlik àamda çıúsa cÀnı anıñ 
Yaúın boynumàa bolàay úanı anıñ 
 
Didi kim òÿblar şÀhıàa aytıñ 
MelÀóat evciniñ mÀhıàa aytıñ 
 
Ki bir dem mìzbÀnlıú resmi tutsun 
Yüzidin mihmÀn közin yarutsun 
 
Lebidin cÀnàa úılsun mìzbÀnlıú 
Yüzidin közge itsün mihmÀnlıú 
 
Semen-ber òod işitür irdi anı 
Bolup bu nüktedin Àsÿde cÀnı 
 
ÒırÀmÀn bezm ara boldı revÀne 
Ki úuzàaldı òırÀmıdın zamÀne 
[…] 
Perì ol şekl ile bir bir úoyup gÀm 
Kilip mecnÿn úaşıàa tuttı ÀrÀm 
 
Didi laèliàa alıp laèl-i aómer 
Siniñ èaşúıñda nÿş ittük bu sÀàar 
 
Sömürdi eyle şimşÀd-ı úaãab-pÿş 
Ki mundın aldı anıñ içkeni hÿş 
 
İçip cÀm-ı leb-À-leb tuttı ol dem 
Ki nÿş itkil miniñ èaşúımda sin hem 
[…] 
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Alıp sıpúardı andaú bì-òodÀne 
Ki sÀàar naúşıdın kitti nişÀne 
[…] 
Ayaànı tapşurup ferd-i zamÀne 
Özin tofraúúa saldı bì-òodÀne 
[…] 
Bu şìrìn óÀl çün neôôÀre úıldı 
Anıñ yanıda hem Şìrìn yıúıldı (NevÀéì, FŞ., s. 328-332) 

Ferhad ve Şirin birbirlerine duydukları aşkın etkisiyle ziyafet sırasında 

coşkudan kendilerini kaybederek düşüp bayıldıkları gecenin sabahında Ferhad olan 

biteni hatırlamış ve utanarak oradan ayrılmıştır. Ferhad’dan ayrı kalan Şirin ise 

üzgün ve sıkıntı içindedir. Bütün bunlara tanık olan Banu onların aşkının 

büyüklüğünü iyiden iyiye anlamış ve ne yapacağı konusunda çaresizdir. Gönlü onları 

ayırmaya razı olmaz. Sonunda bu aşka saygı duyarak onları kendi hâline bırakır ve 

zamanın ne göstereceğini beklemek gerektiğine karar verir. Yine zaman zaman 

onların meclislerde görüşmelerine izin verir: 

Mehìn BÀnÿ úalup ortada èÀciz 
Ne tedbìr idesin bilmezdi hergiz 
 
Ne bì-dil terkine iúdÀm iderdi 
Ne pend ile o cÀnı rÀm iderdi 
 
Bilürdi èaşú işi òod-kÀmlıúdur 
Öñi şÿr u ãoñı bed-nÀmlıúdur 
 
Ne vaãl eyler buña dermÀn ne hicrÀn 
Muúarrerdür melÀmet Àòir ey cÀn 
 
Didi çün bunlaruñ èaşúı durur pÀk 
CihÀnuñ levm ü ùaènından degül bÀk 
 
ÒuãÿãÀ kim idersem menè ü zecri 
Úılur bunları ãayru yÀr hecri 
 
Eridüp şemèveş ten tÀb-ı àamdan 
Úılurlar sìne pür òÿn-Àb-ı àamdan 
 
Bu telò işden virürler cÀn-ı şìrìn 
Bu derd-i dil olur òalúa nefrìn 
 
HemÀn oldur bu àam derdine çÀre 
Çü açdı tìà-ı miónet cÀna yÀre 
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İdüp tedbìrini òoş óikmet-Àmìz 
Gehì merhem-nih olur geh nemek-rìz 
 
Ùutalum raàm-ı devrÀn niçe gün cÀm 
Neye varur görelüm bu ser-encÀm 
 
Pes idüp gÀh gÀh Àheng-i èişret 
Olurdı bezme cemè ol iki óasret 
 
Arada olmadın birúaç úadeó nÿş 
Düşerlerdi girü şevú ile medhÿş 
 
Bu resm ile geçüp bir niçe eyyÀm 
CihÀn-ı bì-vefÀdan aldılar kÀm (LÀmièì, FŞ., s. 321) 

Ferhad’la Şirin’in birbirlerine aşklarını ilan ettikten sonra zaman zaman 

Banu’nun sarayında biraraya gelerek güzel vakitler geçirdikleri günlerde Magrip 

hükümdarı Husrev-i Perviz Şirin’in medhini duyarak âşık olmuş, Mehin Banu’ya bir 

mektup yazarak Şirin’i istemiştir. Banu mantıklı düşündüğünde kabul etmemesi için 

hiçbir sebep bulunmayan bu teklif karşısında ne yapacağını şaşırır. Çünkü Ferhad ve 

Şirin’in aşklarının farkındadır. Husrev’e vereceği olumlu cevap her ikisini de 

üzecektir. Banu’nun Husrev’in mektubu karşısında yaşadığı karmaşık duygular 

şöyledir: 

Tüşüp BÀnÿ tefekkür èÀlemiàa 
Tefekkür yoú taóayyür èÀlemiàa 
 
Dise ôÀhir úılay ol iş rıøÀsın 
áanìmet añlaban devlet esÀsın 
 
Kilip yÀdıàa FerhÀd-ı sitem-keş 
Óazìn köñli bolur irdi müşevveş 
 
Bu söz reddin úıluràa bolsa meşàÿl 
Tapılmay hìç nevèì èöõr-i maèúÿl 
 
Dise Òusrev’ni özdin kem imestur 
Özin tiñsiz dise ol hem imestur 
 
Eger farøÀ özi bolsa rıøÀmend 
Bolur mı rÀøì ol şÿò-ı şeker-òand 
 
Eger küç birle bolsa ay rıøÀsı 
Ni bolàay bu rıøÀnıñ intihÀsı 
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Veger úılsa ibÀ ùaróını bünyÀd 
áaøanferdin yiter cìrÀnàa bì-dÀd 
 
Óarìf irmes yalınàa óulle çendÀn 
Uşatur şìşe yüz miñ bolsa sendÀn 
 
Bu maènìde besì eylep müdÀrÀ 
Ki yaòşı èöõri itkey ÀşkÀrÀ 
 
Taòayyül toòmını yüz nevè ikti 
Hem Àòir aynı ol rÀy içre çikti (NevÀéì, FŞ., s. 341-342) 

Mehìn BÀnÿ işidüp bu maúÀli 
Geçürdi dilde yüz dürlü òayÀli 
 
Düşüp cÀndan tefekkür èÀlemine 
Tefekkür yoú taóayyür èÀlemine 
 
Didi gözlense ger bu iş rıøÀsı 
Ki oldur èaúl u devlet muúteøÀsı 
 
Muúarrerdür ki ol şuò u şeker-òand 
Degüldür bu işe hergiz rıøÀmend 
 
Eger cebr eyler isem iş olur telò 
CemÀli bedrin eyler àaym-ı àam selò 
 
ÒuãÿãÀ ol àarìb ü zÀr u mehcÿr 
Olursa bir nefes bu mÀhdan dÿr 
 
Úıyar cÀnına şek yoú bu elemden 
Ki çoúdan nÀ-tüvÀndur derd ü àamdan 
 
Çü ben bÀèiå olam bu işe óÀlì 
Úalur boynumda tÀ maóşer vebÀli 
 
Ve ger úılsam ibÀ ùaróına bünyÀd 
İrür ol şìr-i dilden milke bì-dÀd 
 
Tereddüd yoú düşüp cÀnına àayret 
Nefìrinden irür ÀfÀúa nefret 
 
Bu yüzden eyleyüp biñ sÿz u sÀzı 
Gelüp dildÀra Àòir açdı rÀzı  (LÀmièì, FŞ., s. 326) 

Mehin Banu bütün bu düşüncelerden sonra Husrev’in isteğini Şirin’e bildirir. 

Şirin asla kabul etmez ve eğer böyle bir şey olursa kendini öldüreceğini söyler. 
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Çünkü o yalnızca Ferhad’ı sevmektedir. Bu nedenle Mehin Banu’nun bu işin icabına 

bakmasını söyler. Banu Şirin’i çok sevdiği için onun üzülmesine dayanamaz ve 

bunları söylemekten maksadının asla onu bu teklifi kabul etmeye zorlamak 

olmadığını, uygun bir cevapla gelen elçiyi geri göndereceğini söyleyerek teselli eder: 

Mihìn BÀnÿ anı çün beyle kördi 
Yüzige derddin eşki yügürdi 
 
Köñülge çÀre ùaróın saldı fi’l-óÀl 
Köñül birdi vü köñlin aldı fi’l-óÀl 
 
Didi ey körmegiñdin köñlüme kÀm 
Óuøÿruñdın óazìn cÀnımàa ÀrÀm 
[…] 
Saña barı sözüñde müttefiúmin 
Muóiúsin sin daàı min hem muóiúmin 
 
Sin imdi àam yime köñlüñni òoş tut 
Ùarab birle özüñni bÀde-keş tut (NevÀéì, FŞ., s. 343-344) 

Mehìn BÀnÿ anı çün böyle gördi 
Teraóóum eşki çeşminden yügürdi 
 
Didi ey gün yüzüñden dìdeme nÿr 
Óazìn göñlüm cemÀlüñ birle mesrÿr 
 
Bu sözler kim didüñ yandurdı cÀnum 
Yiter yaú oda cÀn-ı nÀ-tüvÀnum 
 
Olur göñlüm úabÿlüñ birle òoşnÿd 
RıøÀ-yı òÀùıruñdur cÀna maúãÿd 
 
Ùapuña õerrece ibrÀmumuz yoú 
Senüñ kÀmuñdan artuú kÀmumuz yoú 
 
Bu sözlerden murÀdum meşveretdür 
Gelen ilçiye èarø-ı maèõeretdür 
[…] 
Getürdem ilçiyi tekrìm birle 
ØiyÀfet eyleyem taèôìm birle 
[…] 
HezÀrÀn eyleyüp èöõr ü bahÀne 
Úılam iúlìmine òoş-dil revÀne 
 
ÒuõÀvendüm ne kim itdiyse taúdìr 
Anı taàyìre yoúdur çünki tedbìr 
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Úabÿl itdüm eger ãuló u eger ceng 
Dilüñ miréÀt-ı àamdan ùutmasun jeng (LÀmièì, FŞ., s. 327) 

Bu konuşmalardan sonra Banu Husrev’e Şirin’in bu teklifi kabul etmediğini, 

yanında koca adının anılmasını bile istemediğini söyleyerek elçiyi geri gönderir. 

Böylece Mehin Banu Husrev gibi bir hükümdarın tac ve tahtının getireceği 

mutluluğa inanmadığı ve Şirin’in rızası olmadığı için onun isteğini tereddüt etmeden 

reddetmiştir. 

II. II. 2. 2. II. II. 2. 2. II. II. 2. 2. II. II. 2. 2. ŞİRİN’İN CARİYELERİŞİRİN’İN CARİYELERİŞİRİN’İN CARİYELERİŞİRİN’İN CARİYELERİ    

II. II. 2. 2. II. II. 2. 2. II. II. 2. 2. II. II. 2. 2. 1. İffetlilik1. İffetlilik1. İffetlilik1. İffetlilik    

Şirin’in bütün zamanını birlikte geçirdiği cariye kızlar da tıpkı kendisi gibi 

son derece iffetli kızlardır. Şairler genel olarak iffetli bir kadından söz ederken 

kullandıkları kalıplaşmış ifadeleri Şirin’in cariyelerinden söz ederken de 

kullanmışlardır. Aşağıdaki beyitlerde görüleceği üzere bu kızlar da eline erkek eli 

değmemiş, mahremiyetlerine kolayca el sürülemeyecek, akarsudan daha temiz, özleri 

mücevher gibi saf ve temiz, hurileri kıskandıracak kadar masum olarak 

nitelendirilmişlerdir: 

Gelinler görmemişler hìç dÀmÀd 
CihÀnda şÀd u òoş kÀbìnden ÀzÀd (Faòrì, HŞ., s. 280) 

Oturdı ol fitne gözlü úızlar ile 
Baúımı ucuz ùadımı úızlar ile  (Şeyòì, HŞ., s. 44) 
 
Er elin ùutmamış dÿşìze úızlar 
Aúar ãudan ùuru pÀkìze úızlar 
 
İrememiş budaúlarına her bÀd 
İlinmemiş yimişlerine òoryad (Şeyòì, HŞ., s. 45) 
 
Güher bigi úamu pÀkìze úızlar 
Dür-i nÀ-süfteveş dÿşìze úızlar (Celìlì, HŞ, s. 130) 
 
Ne kim var ise ol kişverde duòter 
Olurlar úızları pÀkìze-gevher 
 
Úamu Şìrìn’e olmışlardı çÀker 
Úomışlardı müdÀmì pÀyına ser (RıêvÀn, HŞ. s. 255) 
 
Úamusı àonca gibi pÀk u mestÿr 
Ebed dÀmenlerinden òÀr eli dÿr (LÀmièì, FŞ., s. 290) 
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Ne úızlar her biri bir àayret-i óÿr 
Perìveş dÀmeninden ins eli dÿr (LÀmièì, FŞ., s. 323) 

II. II. 2. 2. II. II. 2. 2. II. II. 2. 2. II. II. 2. 2. 2. Koruyuculuk2. Koruyuculuk2. Koruyuculuk2. Koruyuculuk    

Daha önce de değinildiği gibi Şirin Husrev’in resmini cariyelerle gül 

bahçesinde eğlenirken görüp âşık olmuştur. Cariyeler Şirin’in, gözünü resimden 

ayırmadığını, resmi yüzüne sürüp ağladığını görünce saklarlar. Şirin’in aklı fikri 

resimde olduğu için geri ister. Sonunda Şirin’in aklını başından alan bu resmi yırtıp 

saklarlar ve bunun peri ve dev işi olduğunu söyleyip Şirin’i oradan uzaklaştırırlar: 

Çü gördiler ki oldı deng ü óayrÀn 
Óarìri yırtup itdilerdi pinhÀn 
 
Didiler istedükde cinnì vü dìv 
Anı gösterdi gizledi úılup rìv 
 
Perì yurdı imiş bundan úaçalum 
Göçelüm öte ãaórÀya geçelüm 
 
Pes andan yaúdılar èÿd u sipendi 
Ki irürmeye yavuz göz gezendi 
 
NiyÀz eyleyü ol işden ÌlÀh’a 
Gönilmişler idi ÀrÀmgÀha  (Şeyòì, HŞ., s. 45) 

Delim úayġurdı her bir lÀle-ruòsÀr 
Ki Şìrìn olur ãūrete giriftÀr 
 
Hevesden gördügince mest olurdı 
Çü gizlerlerdi görmezse ölürdi 
 
Paraladılar ol naúş-ı güzìni482 
Ki naúşı yiñeridi naúş-ı Çìn’i 
 
Çü Şìrìn ãūretüñ adını dile 
Getürdi didiler kim süçi dile 
 
Ki ol naúşı perìler gizlediler 
Bulunmadı niçe kim gözlediler 
 
Perìlidür bu yazıdan úaçalum 
Bir ayruú yirde èayşa el açalum (Faòrì, HŞ., s. 281) 

                                                
482 naḳş-ı güzìn: naḳşı gözini M. 
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Şirin ertesi gün cariyelerle eğlenirken aynı resmi tekrar görür. Cariyelere 

resmi getirmelerini söyler. Şirin’in kendini kaybetmemesi için resmi hemen saklarlar 

ve dev işi diye yine kandırırlar: 

Yügürdi bir úaçı ol bütlerüñ tìz 
Bu ãÿretden yaña eylediler òìz 
 
Alup yaşurdılar Şìrìn gözinden 
Ki gitmesün göricek kendüzinden 
 
Didiler yine eyledi perì rìv 
DuèÀ úıluñ ki olmaya yavuz dìv 
 
Bu resme rìvlerdür dìv vaãfı 
Geh ider ÀşkÀre gÀh maòfì 
 
Dünegün alduà idi bu gün açdı 
Bize gösterdi yine aldı úaçdı 
 
Bu yirden daòi vÀcibdür úaçalum 
Çü sebzistÀn öküş ısra geçelüm (Şeyòì, HŞ., s. 46) 

Rıdvan’da cariyeler resmi saklayıp bunun devlerin hilesi olduğunu 

söyledikten sonra Şirin’i oradan uzaklaştırmakla kalmayıp kötü gözlerden ve 

tehlikelerden korumak için tütsü yakarlar: 

Bu úızlar gördiler k’iş başdan aşdı 
Bu ãūret èaşúınuñ deryÀsı ùaşdı 
 
Giderdiler hemÀn ol demde anı 
Daòı fÀş itmediler ol nihÀnı 
 
Uyanup istedükde didiler dìv 
Bize siór eyleyüp úılmış imiş rìv 
 
Bize ġÀlib bu kim efsÿn iderdi 
Getürüp gösterüp gine giderdi 
 
Didiler cinnì yurdıymış bu gülzÀr 
MaúÀm-ı dìv imiş bu cÀy-ı pür-kÀr 
 
Bu yurddan bÀrumuz cümle irelüm 
Geçüp bir gülşene daòı varalum 
 
Senediyle yaúup ol demde nÀrı 
Buòÿr eylediler èÿd u úomÀrı 
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Ki ãaúlaya ÒudÀ mÀhı òaùardan 
Yavuz gözlerden irişen żarardan  (RıêvÀn, HŞ. s. 262) 

Şirin’in Husrev’in resmine duyduğu hayranlıkla aklının başından 

gideceğinden kaygılanan cariyelerin onu korumaya yönelik çabaları burada verilen 

örnekler dışında Celilî’nin eserinde de görülür.483 

II. II. 2. 2. II. II. 2. 2. II. II. 2. 2. II. II. 2. 2. 3. D3. D3. D3. Dert Ortaklığıert Ortaklığıert Ortaklığıert Ortaklığı        

Şirin gül bahçesinde esrarengiz resimle iki kez karşılaşınca cariyeler onu 

korumak için dev, peri, cin işi diyerek oradan uzaklaştırmışlardır. Başka bir gün sözü 

edilen bu olağanüstü güçlerin tehlikelerinden uzak olduğuna inandıkları bir kiliseye 

giderler ve orada dua ettikten sonra yine aynı civarda içki meclisi kurarlar. Şirin o 

sırada üçüncü kez resmi görür ve cariyelere haber vermeden resmi bulunduğu yerden 

alır. Aklı başından gider. Şirin’i bu hâlde gören cariyeler yaptıklarına pişman olup 

canla başla hemen bu işin aslını öğrenmeye çalışacaklarını söylerler. Şirin onların 

kendisi için ne kadar üzüldüklerini görür ve derdine ortak olmalarından memnuniyet 

duyar: 

Didiler biz ãanurduú serserìdür 
ÒayÀl-i dìv yÀ fièl-i perìdür 
 
PeşìmÀnuz şehÀ ol pìşelerden 
PerìşÀnuz yavuz endìşelerden 
 
Ùuralum baş u cÀn terkin uralum 
Bu yollarda yilelüm yügürelüm 
 
Úılavuz devlet ü baòtuñ úılavuz 
Bulavuz bu işüñ aãlın bilevüz 
 
Çü Şìrìn gördi kim ol nÀzenìnler 
Özinüñ àuããasınadur óazìnler 
 
Ölez idügine söynüklülerdür 
İçi yanduàına köynüklülerdür 
 
Didi yÀrÀnlarum siz cÀnlarumsız 
Ne derde uàrasam dermÀnlarumsız (Şeyòì, HŞ., s. 48) 

 

                                                
483 bk. Celìlì, HŞ, s. 137, 140 
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áamın itme göñül kim àam-güsÀruz 
Ayaú baã kim yoluñda òÀksÀruz 
 
FidÀ yoluñda baş u cÀnumuzdur 
Sebìl evvel úadeóde úanumuzdur 
 
Çü sen şÀh-ı cihÀna çÀkerüz biz 
Ne kim óükm eyleseñ fermÀn-berüz biz (Celìlì, HŞ, s. 144) 

FidÀ bu işde baş u cÀn úılalum 
Bu ãÿret gizlüsin istep bulalum 
 
Çü Şìrìn gördi anlar ùoàrudurlar 
Ol işe çÀreyiçün úayàu yirler 
 
Olardan yardım istep úıldı zÀrì 
Ki yardım içün ister yÀr yÀrì  (Faòrì, HŞ., s. 281) 

Şirin Medayin’deki kasrına giderken yanında cariyelerini de götürür. Çünkü 

onlar Şirin’in acı tatlı her anında ona sırdaşlık, arkadaşık eden kişilerdir: 

Ol on dil-ber ki yÀr u maórem idi 
Bile şÀdì vü àamda hem-dem idi (Şeyòì, HŞ., s. 151) 

II. II. 2. 3. II. II. 2. 3. II. II. 2. 3. II. II. 2. 3. HUSREV’İN CARİYELERİHUSREV’İN CARİYELERİHUSREV’İN CARİYELERİHUSREV’İN CARİYELERİ    

II. II. 2. 3. II. II. 2. 3. II. II. 2. 3. II. II. 2. 3. 1. Kıskançlık1. Kıskançlık1. Kıskançlık1. Kıskançlık    

Şirin Şavur’dan resmini görüp âşık olduğu kişinin Husrev olduğunu 

öğrenince onu görmek için Medayin’e gider. Husrev ise Şavur’u Şirin’i istemek 

üzere Ermen’e gönderdikten sonra dört gözle sevdiğinden haber beklerken, 

rakiplerinin kışkırtması yüzünden babasının hışmından korkup bir süre Medayin’den 

uzaklaşmaya karar verir. Ermen’e doğru yola koyulur. Ancak oradan ayrılmadan 

önce cariyelerine kendisi yokken güzel bir kız gelirse onu misafir edip 

ağırlamalarını, sıkılırsa istediği yerde başka bir kasır yaptırmalarını tembihler. Şirin 

Medayin’de Husrev’in kasrı Müşkuy’a vardığında Husrev’i göremese de cariyeleri 

tarafından karşılanır ve ağırlanır. 

Cariyeler Şirin’i görür görmez onun güzelliği karşısında şaşkına dönerler ve 

kıskançlıktan kollarını ısırırlar: 

Bu dil-berler çü Şìrìn’i görürler 
Óasedden úollarına diş ururlar (Şeyòì, HŞ., s. 68) 
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Rıdvan cariyelerin kıskançlıktan hasta olduklarını, her birinin damak çatlatıp 

dudak ısırdığını söyler: 

Görüp Şìrìn’i óayrÀn úaldılar zÀr 
Anuñ reşkinden cümle oldı bìmÀr 
 
Gören şeklini çatlatup ùamaàın 
Iãırurdı taèaccübden ùuùaàın  (RıêvÀn, HŞ. s. 300) 

Cariyeler Şirin’i ilk gördüklerinde kıskansalar da belli etmezler. Onu 

Husrev’in tembihlediği gibi ağırlarlar. Fakat bir süre sonra Şirin hastalanıp hava 

değişimi için dağ havası olan bir yerde bir kasır yaptırılmasını isteyince 

kıskançlıkları yeniden alevlenir. Çünkü Husrev döndüğünde kendilerine 

bakmayacağını düşünürler. Zaten Şirin ilk geldiğinde temkinli davranıp onlara kim 

olduğunu, nereden geldiğini söylememiştir. Sonunda bu kıskançlıkla Şirin’e karşı 

kötü bir plan yapmaya başlarlar:  

Dirildi ol úaravaşlar nihÀnì 
Úamunuñ acımış reşk ile cÀnı 
 
Didiler işbu cÀdÿ dek degüldür 
Bilür bu siór ü efsÿn şek degüldür 
 
Ne yirden geldi bunda atdı cÀnın 
Ki ne nÀmın bilürüz ne nişÀnın 
 
Çaú eyle olısar Òusrev göricek 
K’olur dìvÀne mÀh-ı nev göricek 
 
Ne baña baúısar ayruú ne saña 
Gelüp iller úalısar bize ùaña  (Şeyòì, HŞ., s. 70-71) 

II. II. 2. 3. II. II. 2. 3. II. II. 2. 3. II. II. 2. 3. 2. Hilekârlık2. Hilekârlık2. Hilekârlık2. Hilekârlık    

Şirin Husrev’in kasrı Müşkuy’da bir süre yaşadıktan sonra hastalanır. Hava 

değişikliği için dağlık bir yerde kendisine bir kasır yaptırılmasını ister. Kıskançlıktan 

canı yanan cariyeler bu durumu fırsat bilerek onu tamamen ortadan kaldırmak 

amacıyla havası insanı hasta edecek kadar kötü, insanlardan uzak bir yerde kasır 

yaptırmayı kararlaştırırlar. Üstat bir mimar bulup bu hileyi gerçekleştirmeye 

koyulurlar: 

Bulalum buña bir nÀ-òoş hevÀyı 
Vaòìm ü sıtmalu naòs u vebÀyì 
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Ola kim ire Àfet úurtulavuz 
Açılmadın bu fitne örtilevüz 
 
Úıàırdılardı bir bennÀ-yı üstÀd 
Ki çoú úaãr u èimÀret úılmış ÀbÀd 
 
Didiler geldi bir cÀdÿ-yı mekkÀr 
Ki úılur gözleri HÀrÿt’ı bì-kÀr 
[…] 
Gerek anuñ içün bir úaãr idesin 
Ola kim èömri yolın úaãr idesin 
 
Yaramaz bir hevÀ bul ùaà içinde 
Yiyir ãular ola ırmaà içinde 
 
Iraà ilden ü òalú u şehrden dÿr 
Girürse ãaà içine ola rencÿr 
 
Ne deñlü dir iseñ òarc iderüz mÀl 
Usañ olma becid ùut itme iómÀl (Şeyòì, HŞ., s. 71) 

Husrev’in cariyelerinin Şirin’e karşı hilekârlıkları Kutb ve Fahrî’de de yer 

almaktadır.484 

II. II. 2. 3. II. II. 2. 3. II. II. 2. 3. II. II. 2. 3. 3. Konukseverlik3. Konukseverlik3. Konukseverlik3. Konukseverlik    

Celilî ve Rıdvan’da Şirin Medayin’de Husrev’in kasrı Müşkuy’a geldiğinde 

onu Husrev’in cariyeleri büyük bir konukseverlikle karşılarlar. Kutb, Fahrî ve 

Şeyhî’de olduğu gibi kıskançlık ve hilekârlık yapmazlar: 

İrüp Müşkÿy-ı Pervìz’e revÀn ol 
Virür mühr-i SüleymÀn’ı nişÀn ol 
 
Perìler mühri görüp oldılar rÀm 
Dil-ÀrÀma iderler èizz ü ikrÀm 
 
MaúÀmın düzdiler bir úaãr içinde 
Ki miåli yoà idi ol èaãr içinde 
 
ØiyÀfet eylediler òusrevÀne 
Çekilüp òˇÀn úadeó oldı revÀne 
[…] 
Didiler her ne buyursañ göz üzre 
Úadem-rencìde úılduñ çün yüz üzre 
 

                                                
484 bk. Úuùb, HŞ., s. 238; Faòrì, HŞ., s. 290. 
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SarÀy-ı sìnede mihmÀnumuzsın 
Dil ü cÀn bende sen sulùÀnumuzsın  (Celìlì, HŞ, s. 167-168) 

Rıdvan cariyelerin başta Şirin’in güzelliğini kıskansalarda konukseverlikte 

kusur etmediklerini, hemen kalacağı yeri hazırlayıp atının ayağına bile bezler 

serdiklerini ve Husrev’in atlarının bulunduğu özel ahıra bağladıklarını söyler: 

Velì ġÀyetde taèzìm eylediler 
Görüp Şìrìn’i tekrìm eylediler 
 
MaúÀmını müheyyÀ úıldılar tìz 
Atı ayaġına döşediler biz 
 
Dütüzdüler buòÿr u èÿd u èanber 
Gül-Àb ile yolını úıldılar ter 
 
Nüzūl itdi çü úaãr içinde dil-ber 
Derildiler anuñ yanına úızlar 
[…] 
Çü şÀhuñ buyruġın gÿş eylediler 
Hemìn rÀyiżlere emr eylediler 
 
Alup rÀyiżler atı ãaúladılar 
Şehüñ òÀã ùavlasına baġladılar (RıêvÀn, HŞ. s. 300-301) 

Bir süre sonra Husrev’in yokluğunda Müşkuy’da hastalanan Şirin’e hava 

değişikliği için havası daha güzel, bağ ve bahçe içinde bir yer isterse orada bir kasır 

yaptırmayı teklif ederler: 

Kenìzekler görürler ol perìveş 
Ki nÀ-òoş oldı ãudan ãanki Àteş 
 
Yüz urup didiler ey lÀle-ruòsÀr 
Ger eylerseñ hevÀ-yı bÀg u kÿhsÀr 
 
Buyur kim idelüm bir úaãr bünyÀd 
Ki sen óÿra yaraşur Cennet-ÀbÀd 
 
Yaúın bir yire bir yaylaà vardur 
Gül-i terden müzeyyen bir bÀà vardur 
 
Gerek ey lÀle-ruò yirüñ kuhistÀn 
Gül-i tersin yaraşur saña bustÀn 
 
HevÀ-yı germ eger oldıysa dil-gìr 
Buyur k’olsun ãovuú yaylaà taèmìr  (Celìlì, HŞ, s. 170) 
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Şirin onların bu teklifini duyunca sıcak havanın mizacını bozduğunu, soğuk 

bir yaylada yaşamak istediğini söyler. Bunu üzerine Şirin için usta bir mimar bulup 

görkemli bir kasır yaptırırlar: 

Didiler her ne eylerseñ işÀret 
Úamu maúbÿldür olsun beşÀret 
 
Meger var idi bir bennÀ-yı mÀhir 
Virürler aña çoú dürlü cevÀhir 
 
İderler bir yüce kuhsÀr taèyìn 
K’ide bünyÀd úaãr-ı cennet-Àyìn 
 
Olup fermÀn-ber üstÀd-ı mühendis 
Yapar bir úaãr-ı pür-gül-berg ü nesrìn (Celìlì, HŞ, s. 171) 

II. II. 2. 4.II. II. 2. 4.II. II. 2. 4.II. II. 2. 4. ŞİRİN’İN DAYESİ ŞİRİN’İN DAYESİ ŞİRİN’İN DAYESİ ŞİRİN’İN DAYESİ    

II. II. 2. 4. II. II. 2. 4. II. II. 2. 4. II. II. 2. 4. 1. Dert Orta1. Dert Orta1. Dert Orta1. Dert Ortaklığıklığıklığıklığı    

Husrev ü Şirin mesnevilerinde Yusuf u Züleyha mesnevilerinden farklı olarak 

hikâye içinde dayelerin rolüne pek rastlanmaz. Yalnızca Rıdvan ve Âzerî’nin Husrev 

ü Şirin’inde Şirin’in dayesinden söz edilir. Bu eserlerde de daye Şirin’in çaresizliğe 

düştüğü durumlarda çare bulan, ona nasihatleriyle yol gösteren bir kişidir. 

Şirin Husrev’in resmini görüp âşık olduğunda bu resmin esrarını çözemediği 

için çaresizlik içindedir. Şirin’in çaresizliğini gören dayesi onun derdine çare bulmak 

için uğraşır:  

Görüp Şìrìn’i bu óÀl ile dÀye 
Øarÿrì başladı tedbìr ü rÀye 
 
Gelüp úızlarla bu óÀli ùanışdı 
Bu işüñ öñin ü ãoñın ãanışdı 
 
Didi bìmÀra çÀre eyleyelüm 
DevÀsını bu derdüñ söyleyelüm (RıêvÀn, HŞ. s. 269) 

Daye bu resmin nereden geldiği, kime ait olduğunu öğrenebilmek için ne 

kadar çaba harcamışsa da bir sonuç elde edemez. Daha sonra Şirin’in resmi gördüğü 

bahçenin bahçıvanına sorup danışır: 

Yoruldı èÀúıbet gezmekden ardı 
Øarÿrì bÀàbÀn úatına vardı 
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Çü maórem buldı esrÀr-ı nihÀna 
Úamu aóvÀli didi bÀàbÀna  (RıêvÀn, HŞ. s. 272) 

Bahçıvan dayeye bu resmi Husrev’in arkadaşı Şavur’un çizdiğini ve gizlice 

Şirin’in göreceği şekilde ağaç dalına astığını söyler. Daye öğrendiklerini gelip Şirin’e 

anlatır: 

Gelüp Şìrìn’e didi bilgil ey mÀh 
Bu ãÿret maènìsinden oldum ÀgÀh 
[…] 
Ne kim işitdiyise didi dÀye 
Bu sözlerle nigÀrìn buldı vÀye (RıêvÀn, HŞ. s. 273) 

Bundan sonra Şirin bahçıvanla görüşüp Şavur’u çağırtır. İşin gerçeğini ondan 

öğrenir. Şavur Husrev’in Şirin’e âşık olduğunu söyler. Eğer gitmek isterse onu 

Husrev’e götüreceğini söyler. Daye bu konuşmaları duyunca Şirin’in oraya gitmeden 

önce Şavur’un Şirin’in resmini çizip Husrev’e göstermesini söyler: 

Bular bu sözdeyiken geldi dÀye 
äorup güftÀrın aãlın bildi dÀye 
 
Dönüp dÀye didi naúúÀşa üstÀd 
Bize gerçi bu yolı úılduñ irşÀd 
 
Velì evlÀ budur tedbìr idesin 
NigÀruñ ãÿretin taãvìr idesin 
 
Bu naúşı iltesin Pervìz şÀha 
SelÀm ile bile ol pÀdişÀha 
 
Bunuñ òod úalmadı ãabra mecÀli 
Görelüm nice olur Pervìz óÀli (RıêvÀn, HŞ. s. 278) 

Âzerî’de Şirin Husrev’in resmini görüp âşık olduktan sonra Şavur Şirin’in 

resmini Husrev’e göstermek üzere Medayin’e döner. Şirin ise çaresizlik içinde 

beklemektedir. Büsbütün aşk derdine düşen Şirin bu sırrı dayesiyle paylaşır ve ondan 

yardım ister. Daye ona sabırlı olmasını, sabrederse mutlaka muradına ereceğini 

söyleyerek teselli eder: 

Eylerdi naãìóat aña dÀye 
Kim ãabr gerekdür belÀya 
 
Dirdi ki iñen melÿl olma 
äabr eyle iñen èacÿl olma 
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Óaú óaøretine úıl iètimÀduñ 
TÀ óÀãıl ola hemìn murÀduñ 
 
Eylerdi bu vech ile naãìóat 
AóvÀl-i zamÀneden óikÀyet 
 
Kim niçe emìr ü şÀh-zÀde 
Oldı àam-ı èaşú ile fütÀde 
 
İvmekle melÀle irdiler hep 
äabr ile viãÀle irdiler hep 
 
äabr eyle belÀ vü derde sen de 
TÀ yÀruñ ola úapuñda bende  (Áõerì, HŞ., yk.19a) 

II. II. 2. 5.II. II. 2. 5.II. II. 2. 5.II. II. 2. 5. MERYEM MERYEM MERYEM MERYEM    

II. II. 2. 5.II. II. 2. 5.II. II. 2. 5.II. II. 2. 5.1. Kıskançlık1. Kıskançlık1. Kıskançlık1. Kıskançlık    

Meryem Rum Kayserinin kızıdır. Husrev babası Hürmüz’ün yerine tahta 

geçince Behram birtakım siyasi oyunlarla Medayin halkını Husrev’e karşı kışkırtır ve 

savaş başlatır. Husrev halkın kendisini desteklemeyeceğini bildiği için tahtı 

Behram’a bırakarak Şirin’in memleketi Ermen’e gider. Bir süre sonra tacını ve 

tahtını Behram’dan geri alabilmek için Rum kayserine sığınır ve ondan yardım ister. 

Husrev’in gelişini memnuniyetle karşılayan kayser kendi tahtını Husrev’e teslim 

ederek kızı Meryem’i onunla evlendirir. Husrev Şirin’i sevdiği hâlde bu evliliği 

kabul etmek zorunda kalmıştır. Çünkü kayserin yardımıyla ikinci kez Medayin 

tahtına geçer. 

Meryem son derece taş kalpli ve kıskanç bir kadındır. Husrev’le evlendikten 

sonra kendisinden başka hiç kimseyi sevmeyeceğine dair Husrev’e yemin ettirmiştir. 

Husrev ise Meryem’den mustariptir. Şirin Husrev’den haber sorduğunda Şirin’e 

haber verenlerin ağzından Meryem’in kıskanç kişiliği şöyle anlatılır: 

Meger dirler ki şÀh-ı Müşterì-baòt 
İrürdi farú-ı çaròa pÀye-i taòt 
 
Demini öñdi vü vaútini gütdi 
èAdÿyı úahr idüp taòtını ùutdı 
 
Velì Meryem işinden teng-dildür 
Ki Meryem saòt-cÀn u seng-dildür 
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İdüpdür şÀh ile çoú èahd ü sevgend 
Ki kimseye úomaya mihr ü peyvend 
 
Eger Şìrìn olursa mÀh-ı èÀlem 
Naôar úılmaya aña şÀh-ı èÀlem (Şeyòì, HŞ., s. 150) 

Velì Meryem’den ötrü göñliydi ùar 
Ki Meryem ùaş yüreklüydi vü vekkÀr 
 
Şehe hem virmişidi andı Meryem 
Ki andan artuàa olmaya hem-dem (Faòrì, HŞ., s. 377) 

Öte yandan Şirin ise Mehin banu’nun ölümünden sonra Ermen tahtına 

geçmiş, bir süre ülkeyi yönettikten sonra her şeyi bırakıp Medayin’deki kasrına geri 

dönmüştür. Şavur Şirin’in Medayin’e geri döndüğünü Husrev’e bildirir. Husrev çok 

sevinir. Şirin’e daha yakın olabilmek için Meryem’e Şirin için ricada bulunur. 

“Şirin’in benden uzak kalması iyi olur, fakat benim yüzümden bu duruma düştü. İzin 

verirsen onu yanımıza alalım; cariyelerle kalsın, kesinlikle yüzüne bakmam” diyerek 

teminat verir. Meryem Şirin’in yanlarına gelmesine izin vermek bir yana Husrev’in 

onun adını bile anmasını istemez. Şirin’in hile ile Husrev’i elinden alacağını 

düşündüğü için hakaret dolu sözler söyler. Şirin’i getirirse kendini asacağını 

söyleyerek Husrev’in bu ricasını kesinlikle reddeder.  

Meryem’in Husrev’le konuşması sırasında söylediği sözler, onun ne kadar 

kıskanç bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir niteliktedir: 

Eger şìr ü şeker olursa Şìrìn 
Görürven telò aàudan úandı şìrìn 
 
Çi ger Şìrìn saña óalvÀ-yı terdür 
Baña ãor zehr-i úÀtilden beterdür 
 
Úatuñda görmegin bì-renc óelvÀ 
Birinci serdi sevmek ola sevdÀ 
 
Ruùab bì-òÀrı úo ister iseñ sÿd 
Ki òoş şìrìn olur óalvÀ-yı bì-dÿd 
 
Var ol cÀdÿ füsÿnından óaõer úıl 
Ki döymez àamzesine siór-i BÀbil 
 
Beni eyleme ol ùannÀza dem-sÀz 
Ki olmaz zÀg ile ùÿùì hem-ÀvÀz 
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Ben anuñ siór ü efsÿnını bilürven 
Ögütsün seng ü òÀr unın bilürven 
 
HezÀrÀn óìle vü destÀnı vardur 
Ki her birinde biñ bühtÀnı vardur 
 
Dürişüp siór ile sulùÀnı benden 
CüdÀ ide nitekim cÀnı tenden 
 
Anuñ efèÀline rÀøì olasın 
Gehì daèvÀcı geh úÀøì olasın 
 
Ne baàlarsın göñül bir bì-vefÀya 
Ki düşdüñ andan ötrü biñ belÀya 
 
Uãanmaduñ mı bu àam-òˇÀrelıúdan 
Gezüp ilden ile ÀvÀrelıúdan 
 
Er olan Àdeme àayret gerekdür 
Çü yoú àayretlü èavret yigrekdür 
 
Şehüñ taòtı vü úayãer tÀcı içün 
Bu ùatlu cÀna iren acı içün 
 
Ki ger Şìrìn’e virürseñ murÀdın 
Degül gelmek daòı añarsañ adın 
 
Düşüp cevrüñ elinden oàınursam 
Bu àamdan ip bıraàup boàınursam 
 
Beni şeydÀ úılup sen şÀd-kÀm ol 
Var ol bed-nÀm ile bì-neng ü nÀm ol 
 
Úo ol vÀdì aña zindÀn yaraşur 
Ki bayàuşuñ yiri vìrÀn yaraşur 
 
Çü Meryem böyle didi bildi Òusrev 
Ki dìvÀneyle cemè olmaz meh-i nev  (Şeyòì, HŞ., s. 158-159) 

Baña bir cÀdÿyı hem-dem úılasın 
Beni àamgìn anı òurrem úılasın 
 
Biñ efsÿn bilür artuú ez-ber ol ay 
Birin ger ilerü duta baña vay 
 
Seni aldayuban benden ayura 
Ki Şìrìn şÀd ola Meryem úayura 
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Anuñ efsÿnların ben gey bilürem 
Anuñ’çün işüme çÀre úıluram 
 
Çoú èavret var bilimez elliden yüz 
èUùÀrid úor anuñ işigine yüz 
 
Delim èavret şu reyóÀn saúsısıdur 
Ki ùaşı görk ü içi çirk ile pür 
 
VefÀ úılmaz didi ol söz bilen Tat 
Ne èavret ne úılıç ne bindügüñ at 
 
Erenler istediler çÀreyi çoú 
VefÀ èavretde gördiler mi hìç yoú 
 
VefÀ erlikdür èavretde ne ister 
Çü èavret didüñ anda mihr göster 
 
Göñül baàlamaàıl bu bì-vefÀya 
Ki andan uàramışvan çoú cefÀya 
[…] 
Bu tÀc-ı úayser ü taòt-ı şehen-şÀh 
Ki ger Şìrìn gele bu ile nÀ-gÀh 
 
Bıraàam boynuma müşgìn bir uràan 
Asam cevrüñden özümi virem cÀn 
 
Yig oldur kim ol ovada otura 
èİmÀret yire bayúuş kim getüre 
 
Yaúin bildi çü işitdi bu sözi 
Ki eş ile barışmaz hìç eş özi  (Faòrì, HŞ., s. 391-392) 

Meryem Şirin’in gelmesine izin vermediği gibi kıskançlığı yüzünden 

Husrev’in bir an yanından ayrılmasına bile izin vermez. Sürekli Husrev’i gözlemeye 

başlar: 

Melik bildi ki geldi yÀr yaúın 
ÒayÀli ãuyı yine úıldı aúın 
 
Velì Meryem’den idi derd ü Àhı 
Ki Meryem dün ü gün gözlerdi şÀhı 
 
Getürmege eve virmezdi destÿr 
Aña hem virmez idi şöyle mehcÿr (Faòrì, HŞ., s. 377) 



 710 

Meryem Husrev’i Şirin’den öylesine kıskanmaktadır ki kendisi öldükten 

sonra bile Husrev’in Şirin’e dönmesine tahammülü yoktur. Bu nedenle cariyelerden 

birine küçük yaştan beri çok sevdiği fakat Husrev’den sakladığı güzeller güzeli 

Şeker’i Husrev’in karşısına çıkarmasını vasiyet eder. Meryem’in vasiyetini bıraktığı 

cariye Husrev’e bu durumu şöyle anlatır: 

Kiçi yaşında sevmiş anı Meryem 
İdinmiş rÿóa èÌsÀ bigi hem-dem 
 
Çü cÀndan ùatluraú severdi şÀhı 
Úatı ãaúlar idi şehden bu mÀhı 
 
CihÀn degşürmege çün úıldı niyyet 
Úaravaşuña úıldı bir vaãiyyet 
 
Ki şÀhı bilürem Şìrìn’süz olmaz 
Bu bülbül ol gül-i nesrìnsüz olmaz 
 
Çü göresiz düze ol ezgiye sÀz 
Úadìmì perdesinden vire ÀvÀz 
 
Şeker’den ùaduruñ õevú u ãafÀyı 
Ki göre úandadur óüsn ü behÀyı 
 
Çü şekker şerbetinden eyleye nÿş 
Úıla sevdÀ-yı Şìrìn’i ferÀmÿş  (Şeyòì, HŞ., s. 199) 

Meryem’in kıskançlığına ilişkin bilgiler Kutb’un mesnevisinde de yer 

almaktadır. 485 

II. II. 2. 6. II. II. 2. 6. II. II. 2. 6. II. II. 2. 6. ŞEKERŞEKERŞEKERŞEKER    

II. II. 2. 6. II. II. 2. 6. II. II. 2. 6. II. II. 2. 6. 1. İffetli1. İffetli1. İffetli1. İffetliliklikliklik 

Şeker İsfahan’da yaşayan, güzelliği ile ün salmış bir kadındır. Ancak her 

erkekle beraber olan hafif-meşrep bir kadın olarak tanınmaktadır.  

Husrev Meryem öldükten sonra Şirin’e geri dönmek için sürekli yalvarır. 

Ancak Şirin Husrev’in yalvarışlarına karşılık vermez. Şirin’in bu tavrına üzülen 

Husrev, çevresindekilerin tavsiyesi üzerine gönül eğlendirmek amacıyla Şeker’le 

kısa süreli bir ilişki yaşar. Husrev’e Şeker hakkında bilgi verenler, onun çok güzel bir 

                                                
485 Úuùb, HŞ., s. 304-305 
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kadın olmakla birlikte tek ayıbının karşısına çıkan her erkekle beraber olmak 

olduğunu söylerler: 

SipÀhÀn mülkinüñ şeh-zÀdesidür 
O bÀàuñ servveş ÀzÀdesidür 
 
Velì her-cÀyidür yil bigi ol mÀh 
Ùolanur bÀà ile gülzÀrı her gÀh 
 
Çemenlerde varur mÀnend-i lÀle 
Urur her şaòã ile cÀm-ı piyÀle 
 
Kim eylerse anı bir şeb der-Ààÿş 
Ölince ol şebi itmez ferÀmÿş 
 
Budur èaybı hemìn ol meh-liúÀnuñ 
Ve ger ne lÀ-naôìridür cihÀnuñ (RıêvÀn, HŞ. s. 415) 

Husrev İsfahan’a gidip Şeker’le tanışır. Şeker onu olağanüstü bir 

konukseverlikle karşılar. Gece birlikte içki içip eğlendikten sonra Husrev uykuya 

dalar. Şeker bu sırada bir cariyesini kendi kılığına sokarak Husrev’in yanına 

gönderir. Husrev geceyi Şeker sandığı bu cariye ile birlikte geçirir. Cariye sabah 

olunca Husrev uyanmadan önce çıkar gider. Şeker cariyeye verdiği giysilerini tekrar 

giyerek Husrev’in karşısına çıkar: 

Oturmışdı şehen-şeh mehterÀne 
Şeker söylerdi şièr ile terÀne 
 
äunup pür-şìşeler şÀha semen-ber 
Úuru ãuyile virdi Àteş-i ter 
 
Şehüñ cÿş eyleyüp şevú ile úanı 
Sebük-nÿş eyledi rıùl-ı girÀnì 
 
Ùolu ùolu èadedsüz kÀse-i mey 
Şeker èaşúıyla şÀh içdi pey-À-pey 
 
Çü şÀhuñ gözleri uyòuya vardı 
Şeker şemèi alup úapuya vardı 
 
Kenìzi var idi anuñla boydaş 
Anı kendü yirine itdi pÀ-daş 
 
Aña daúdı zerini zìverini 
Ùonın geydürdi ùonatdı serini 
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Bu naúş ile düzüp şekl-i müzevver 
Kenìzi şÀha gönderdi füsÿnger 
 
Şeker ãanup kenìzi şÀh-ı medhÿş 
äabÀó olınca úılmışdı der-Ààÿş 
[…] 
Şeh uyurken kenìz uyandı gitdi 
Şeker òˇÀb itdügi otaàa yitdi 
 
Şeker geydügi ùonlardan ãoyındı 
Kenìze virdügi ùonın geyindi 
 
Zerini ùaúınup zìver urındı 
Gine ol vaøè ile şÀha görindi  (RıêvÀn, HŞ. s. 418) 

Husrev’le Şeker başbaşa oturup sohbet ettikleri sırada Husrev “Duydum ki 

size çok misafir gelirmiş ve binlerce ikramla saygı gösterilirmiş. Hiç benim gibi biri 

konuğunuz oldu mu” diye sorar. Şeker Husrev gibi eşsiz güzellikte, tatlı sözlü birinin 

kendisine hiç konuk olmadığını ancak Husrev’in ağzının koktuğunu söyler. Husrev 

ağız kokusundan kurtulmak için ne yapması gerektiğini sorunca bir yıl sarımsak 

yemesi gerektiğini söyler: 

CevÀbında Şeker didi kim ey òÀn 
Senüñ miålüñ bize gelmedi mihmÀn 
[…] 
Velì bir èaybuñı buldum nühufte 
Diyeyin göñlüñ olmaya şikeste 
 
Didi vardur dehÀnuñda senüñ bÿy 
Yaraşmazdı nemek kÀnında ol bÿy 
 
Didi bÿyuñ èilÀcına ne tedbìr 
Didi lÀzım durur bir yıl yimek sìr (RıêvÀn, HŞ. s. 419) 

Şeker’in bu sözleri üzerine Husrev gider, bir yıl sonra tekrar gelir. Şeker aynı 

şekilde büyük bir konukseverlikle karşılar. Yine cariyesiyle onu kandırır. Sabah 

Şeker’le karşılaştıklarında Husrev daha önce olduğu gibi yine aynı soruyu sorar. 

Şeker “Geçen yıl bize sizin gibi biri konuk olmuştu. Onun ağzı kokuyor ve ağzından 

sular akıyordu. Fakat senin kokun misk ve anber gibi” deyince Husrev de “Sen 

dünyanın eski yeni ne kadar ayıbı varsa söylüyorsun. Niçin kendi ayıbını 

söylemiyorsun?” der. Şeker ayıbının ne olduğunu bilmediğini, Husrev’in ne biliyorsa 
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anlatmasını ister. Husrev Şeker’in ayıbının her gün çok sayıda erkekle beraber olup 

gönül eğlendirdiğini ve bunun herkes tarafından bilindiğini söyler: 

Didi èaybuñ senüñ maèrÿf u meşhÿr 
Yaúın iken olursın sÀyeveş dÿr 
 
Felek bigi zemìni devr idersin 
CihÀn òalúıyla oynarsın gülersin 
 
Kim ayaàın ãalarsa baş olursın 
Ki bir günde biñe oynaş olursın 
 
Aàaçlarda kebÿterveş dönersin 
Budaúlardan budaúlara úonarsın 
 
äad u heftÀd degüldür saña kÀfì 
Olursın günde biñ tìàuñ àılÀfı (RıêvÀn, HŞ. s. 420) 

Husrev’in bu hafif-meşrep kadın suçlamasına karşılık Şeker kendisiyle ilgili 

gerçekleri açıklar. Anasından doğduğu gibi temiz ve iffetli biri olduğunu, herkesle 

yiyip içip eğlendiğini ancak hiçbir erkeğin namusuna el süremediğini söyler: 

Şeker didi dönüp Pervìz’e ey şÀh 
Beni böyle òayÀl itme ol ÀgÀh 
 
Dür-i nÀ-süfteyem èÀlemde bì-bÀk 
Aúar ãu bigiyem pÀkìze vü pÀk 
 
GümÀnum yoú sözümde bì-gümÀnam 
Anamdan ùoàduàum bigi hemÀnam 
 
Çi ger her kişiyle yiyüp içerven 
Velì ãoñında nÀzüklük geçerven 
 
Ben ol gendüm-nümÀ vü cev-fürÿşam 
Beni her kişiyile ãanma òoşam 
 
MiåÀl-i ãu öñini aúıdurven 
Velì ãoñın keserven baúıdurven 
 
Benüm mührüm kimesne açmamışdur 
Meges daòı yöremden geçmemişdür  (RıêvÀn, HŞ. s. 421) 

Husrev Şeker’in söylediklerine inanır. İsfahan halkını toplar ve bu gerçekleri 

herkese anlatır. Şeker’in söylediklerinin gerçekliğinden emin olmak için kadınlar 

gönderip araştırtır. Kadınlar da Şeker’in bakire olduğuna tanıklık ederler. Böylece 
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Şeker’in iffetli bir kadın olduğu konusunda hiç şüphesi kalmayan Husrev Şeker’e 

talip olur. Husrev Şirin kendisine yüz vermediği için bu acıyı savmak amacıyla 

Şeker’e yönelmiş ve onunla evlenmişse de bir süre sonra aşk derdine Şeker’in de 

derman olmadığını görünce Şeker’le olan macerasına son verir. 

Hikâyede Şeker hakkında verilen bilgilere bakıldığında, hayatını eğlence 

içinde geçirdiği için herkes tarafından hafif-meşrep sanılan bu kadın, aslında akıllı, 

kurnaz ve iffetli bir kadın tipi olarak karşımıza çıkar. 

Şeker hakkında verilen bu bilgiler Kutb ve Fahrî’nin eserlerinde de yer 

almaktadır. 486 

II. II. 2. 7. II. II. 2. 7. II. II. 2. 7. II. II. 2. 7. KOCAKARI(LAR)KOCAKARI(LAR)KOCAKARI(LAR)KOCAKARI(LAR)    

II. II. 2. 7. II. II. 2. 7. II. II. 2. 7. II. II. 2. 7. 1. Hilek1. Hilek1. Hilek1. Hilekâââârrrrlıklıklıklık    

Pek çok mesnevide olduğu gibi Husrev ü Şirin ve Ferhad u Şirin 

mesnevilerinde görülen kocakarı tipi de son derece çirkin görünüşlü, hikâyedeki 

işlevi kötülük olan bir tiptir. En önemli vasfı hilekârlık olan bu kadınlar kötü rollerini 

hile yaparak gerçekleştirirler. Ruhlarının kötülüğü genellikle şeytanla 

ilişkilendirilerek tasvir edilir. Şeytan bilinen bir kötülük sembolüdür. Ancak bu 

kadınlar kötülükte şeytandan bile üstündürler. Hatta kötülüğü, hileyi şeytan onlardan 

öğrenmiştir. 

Şeyhî Ferhad’ın ölümüne neden olan kocakarının taş kalpli, acımasız, ekşi 

yüzlü, acı sözlü, şeytan gibi kötülüğe rehber, para karşılığında her türlü kötülüğü 

yapabilen, şeytana hile öğretecek kadar hilekâr ve göz göre göre yalan söyleyebilen 

biri olduğunu söyler: 

Bulurlar bir èacÿze ehl-i telbìs 
Ki mekri andan ögrenürdi iblìs 
 
Úatı göñli úara şeyùÀn úarısı 
Úurımış süñük üstinde derisi 
 
Eli tesbìóli vü başında meyzer 
Velìkin àÿl bigi şerre reh-ber 
 
Hemìşe yüzi ekşi sözi acı 

                                                
486 bk. Úuùb, HŞ., s. 354-359; Faòrì, HŞ., s.431-434. 
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Dilinden òayr gelmemiş keleci 
 
İderler  aña ol şer sözi  taèlìm 
Virürler dil baàı bir úaç zer ü sìm 
 
Zer ü sìm ile baàlar cÀn gözini487 
Ki örter göz göre óaúúuñ yüzini (Şeyòì, HŞ., s. 183) 

Rıdvan’ın eserinde aynı roldeki kocakarı yalancı, ara bozucu, kötü sözlü, 

hilesinden şeytanın bile ürktüğü, büyü yaptığında gökten yere taşlar yağdıran, 

gökteki ayı inek gibi sağan, gözünün değdiği herkesi öldüren biri olarak tasvir 

edilmiştir: 

Meger var idi bir cÀdÿ èacÿze 
Ki çoà eskitmiş idi kefş u mÿze 
 
İşi telbìs idi tezvìr ü vesvÀs 
Ki mekrinden anuñ ürkerdi ÒannÀs 
[…] 
Bügü itse yire ùaşlar yaàardı 
Meh-i çaròı inek bigi ãaàardı 
[…] 
Gözi ùoúınduàı úalmazdı diri 
Yüzini görenüñ gÿr idi yiri (RıêvÀn, HŞ. s. 391) 

Lamiî’de bu kadının adının Hacı Ana olduğu belirtilir. Çünkü sürekli elinde 

tesbihiyle Allah’ın adını anarak dolaşır. Oysa ki bu kadın görünüşte dindar bir 

ihtiyara benzese de son derece kötü kalpli, hilekâr, büyücülükte usta biridir. Büyü 

yaptığında güneşi Keyvan’a âşık eder, sivrisinekle Simurg’ı evlendirir, dünyayı 

zinaya sürüklemek için babaya kızını, oğluna anasını verir, gökyüzünü eşek yapıp ayı 

ve güneşi inek gibi sağar. Erenler üzerinde hile yaparsa pek çoğunun nikâhını 

alabilir, soğukluk (ara bozuculuk) ilmiyle dünyaya büyü yapsa güneşle gökyüzünün 

arasına soğukluk düşürür (aralarını bozar), Küçükayı yıldız kümesini birbirinden 

ayırabilir, nohut veya bakla falıyla yıldızların bütün sırlarını söyler, at nalını ateşte 

hilal yapıp turunç büyüsüyle güneşi avlar, fesat çıkarsa denizleri taşırır, küpe binse 

gökyüzüne uçabilir, kel birisini överse bu kişi güneş gibi altın başlı sırma saçlı olur, 

genç birini yererse bu kişi hilal gibi iki büklüm bir ihtiyar olur, matemden söz açsa 

dünyayı ağlamaktan helak eder, ölü için ağıt söylese yılanın ağzından saçılan zehir 

gibi acı sözler söyler: 

                                                
487 Zer ü sìm ile (nüsha): Ne dil sìm eyle M. 
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Úabÿl itdi çün ol tedbìri Pervìz 
Getürdiler bulup bir óìlet-engìz 
 
CihÀn-girdÀr u zÀl-i sÀl-òÿrde 
Teni şer işde zinde göñli mürde 
 
Füsÿn u siór ilinüñ õÿ-fünÿnı 
KehÀnet kişverinüñ reh-nümÿnı 
 
Yüzinüñ çìni naúş-ı òaùù-ı telbìs 
Sözinden ders alur biñ dìv ü iblìs 
 
Òuyÿù-ı mekr ü dem naúş-ı cebìni 
Pür olmış èuúde-i siór-Àstìni 
[…] 
ëüzüp destÀn ile sözler yaraşıú 
İder keyvÀn-ı pìre mihri èÀşıú 
 
Firìb ü siór içinde itse ger güft 
Úılurdı peşşe vü sì-muràı hem cüft 
 
Virür itdürmege èÀlem zinÀsın 
Ataya úızın oàlına anasın 
 
Göreydi Delletü’l-muótÀle anı 
Úılurdı yÀ ana yÀ òÀle anı 
 
Úılaydı hìle ebvÀbında fikr ol 
İderdi mÀõer-i eyyÀmı bikr ol 
 
Eşek eylerdi siór ile sipihri 
İnek gibi ãaàardı mÀh u mihri 
 
Erenler üzre açsa mekr bÀbın 
Alurdı her birinden niçe kÀbìn 
 
Bürÿdet fennini èarø itse dehre 
äovuúluú düşürür mihr ü sipihre 
 
Úılursa ger cüõÀlıúdan beyÀnı 
Ayırur birbirinden FerúadÀn’ı 
 
Nuòÿd çekse ya açsa baúladan fÀl 
KevÀkib sırların söyler aóvÀl 
 
Naôar úılsa öñinde şÀne-i şÀt 
äan uãùurlÀb-ı rÿşendür yÀ miréÀt 
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Bıraúsa oda fülfül dÀnesini 
Úarardur dÿd ile gök òÀnesini 
 
İderde Àteşde naèlì mÀh-ı nevler 
Turunc efsÿnıyile mihri avlar 
 
Eger úaynatsa çölmek ùaşa deryÀ 
Binerse küpe uça tÀ semÀya 
 
Pür iken elleri nÀn u nemekden 
Olur baş ùutduàı dem esnemekden 
 
Güneş gibi ögerse bir keli ger 
Bir altun başlu ãırma ãaçlu eyler 
 
HilÀl-Àyìn yirerse bir cüvÀnı 
Dü-tÀ-úad zÀl-i fertÿt eyler anı 
 
Eger mÀtem deminden ide şìven 
HelÀk eyler cihÀnı aàlamaúdan 
 
Úaçan bir mürde içün ãaàu saàsa 
Yaàar efèìleyin aàzından aàu 
 
Gözinüñ sürmesidür nìl-i mÀtem 
Úınası ellerinüñ òÿn-ı èÀlem 
 
Yürür õikr-i Óaú ile yana yana 
Elinde sübóa adı ÓÀcı Ana  (LÀmièì, FŞ., s. 383-384) 

Ferhad’ın Şirin’e âşık olduğunu, Şirin’in Bisütun dağına onu ziyarete gittiğini 

öğrenen Husrev çevresindeki akıllı ve tecrübeli kişilere danışarak Ferhad’ı Şirin’in 

aşkından vazgeçirecek bir çare aramaya başlar. Sonunda çirkin yüzlü, kötü kalpli, 

hilekâr bir kocakarı bulurlar. Kadına bir miktar para verip Ferhad’a söyleyeceği 

düzmece sözleri öğreterek Bisütun’a gönderirler. 

Ferhad’ın yanına gelince biraz ağlayıp göğsünü dövdükten sonra hilesine 

Ferhad’a bu kadar zahmeti kimin için çektiğini sorarak başlar: 

Gelüp FerhÀd úatına oturdı 
Biraz yirmirdi vü gögsin ötürdi 
 
Ki ey miskìn kimüñ’çün bunca zaómet 
Dün ü gün cÀnuña cevr ü meşaúúat  (Şeyòì, HŞ., s. 184) 
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Didi FerhÀd’a ey merd-i hebennaú488 
Senüñ bigi cihÀnda yoúdur aómaú 
 
Çekersin yoú yire bunca mióenler 
Nedür cismüñdeki zaòm-ı dikenler  (RıêvÀn, HŞ. s. 392) 

Ferhad Şirin için bu zahmetleri çektiğini söyleyince, bir ah çekip Şirin’in 

öldüğünü söyler ve çok üzülmüş gibi yanıp yakılmaya başlar: 

Pes ol telò işlü úıldı bir ãovuú Àh 
Ki Şìrìn öldi FerhÀd olmaz ÀgÀh 
 
DirìàÀ úanı ol serv-i semen-ten 
Yıúıldı ùopraàa ölüm yilinden 
 
Úanı ol nÀz ehli nÀzenìn yÀr 
Nicesi úıydı aña çarò-ı àaddÀr 
 
Tenin gözyaşları birle yudılar 
èAbìr ü èanber üstine úodılar 
 
Úarışdı òÀk ile ol gevher-i pÀk 
ÚabÀ yirine cÀnlar úıldılar çÀk 
 
Didi vi óasret ile ãaàdı ãaàu 
Ilan bigi dilinden yaàdı aàu  (Şeyòì, HŞ., s. 184) 

CevÀbını tamÀm idince FerhÀd 
Úarı yırtup yüzini urdı feryÀd 
 
Didi dildÀruñı düşürdi Gül-gÿn 
Sefer úıldı bu evden gitdi maàbÿn 
 
Esüp bÀd-ı ecel tozıtdı yÀruñ 
Yire düşdi o serv-i sÀyedÀruñ 
 
Ten-i pÀkin gül-Àb ile yudılar 
Gül ile yÀsemen üzre úodılar 
 
Düzüp tÀbÿtını serv-i çemenden 
Pür itdiler içini nesterenden 
 
Ùolu úan yaş ile úabri diyÀrı 
äanasın lÀlezÀr idi mezÀrı 
[…] 
Niçe söyledi bu resme dürÿàı 

                                                
488 hebennaḳ: habnaḳ M. 
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Dürÿà ile çoú eyledi dirìàı  (RıêvÀn, HŞ. s. 392-393) 

Bu sözleri duyan Ferhad feryad ve ah ederek elinden külüngünü fırlatır ve 

kendini dağdan atarak intihar eder. 

Lamiî’de de bu iş için bir kocakarı bulunur. Ondan Ferhad’a Husrev’in 

Ermen’i aldığını, Mehin Banu ile barıştığını, Şirin’in de Husrev’e âşık olduğunu ve 

Ferhad’dan nefret ettiğini söylemesi istenir. Kocakarı binbir hile ile Ferhad’ın 

bulunduğu Selasil’e gider ve Ferhad’a Mehin Banu ile Husrev’in barıştığını ve ana 

oğul gibi olduklarını, Husrev’le Şirin’in ise evlendiğini söyler. Bu haberi duyan 

Ferhad kendisini taştan taşa vurarak öldürür. 

Hilekâr kadın Ferhad’ın bulunduğu Selasil dağına vardığında hilesine başlar. 

Öncelikle ibadetle meşgul bir yaşlı kadın görüntüsü yaratmak için bir mağaraya 

yerleşir. Orada kendini sürekli ibadet ediyormuş gibi gösterir: 

Pes andan eyleyüp èazm-i SelÀsil 
Gelüp ider o kÿh içinde menzil 
[…] 
Úılup òurmÀ aàacından èaãÀsın 
İdüp yüñden ùonın úıldan ridÀsın 
 
Geyer egnine úat úat köhne şÀli 
Úurar zarú ile mekr ü dÀm u Àli 
 
Bürür üstine bir çÀr-ı muraúúaè 
Yüzinde burúaè u başında mıúnaè 
 
Bulup bir àÀr-ı tÀrı mescid eyler 
Özin geh rÀkiè ü geh sÀcid eyler 
 
èİbÀdet içre yaènì gösterür õevú 
Úılur tesbìóden boynına òoş ùavú 
 
Ùudaàın òuşk idüp gözlerin yaş 
Gehì Àh eyler vü gÀhì ãalar baş 
 
Bu üslÿb ile ol mekkÀre úarı 
İdinür şÀma dek mesken o àÀrı (LÀmièì, FŞ., s. 384) 

Ferhad o civarda aşk derdiyle feryad ederken kulağına kocakarının 

mağarasından niyaz dolu bir feryat gelir. Mağaraya doğru giden Ferhad ibadet 

etmekte olan ve ağlayarak niyaz eden yaşlı kadını görür. Kocakarının neden bu hâlde 

olduğunu sorar. Kocakarı Ferhad’a yalan sözlerle kendini anlatmaya başlar. O 
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zamana kadar Ermen’de gece gündüz ibadetle günlerini geçirmekte olduğunu, İran 

şahı Husrev-i Perviz Ermen’e savaş açıp halka zulm etmeye başlayınca buraya 

geldiğini söyler. Ferhad “Ermen Husrev’in askerleriyle kuşatılmış ve halk esir 

edilmişken sen nasıl kaçabildin” diye sorunca, Husrev’in Ermen kalesini aldığını, 

Banu’nun Husrev’le anlaştığını ve Husrev’le Şirin’in evlendiğini söyler: 

Didi Pervìz idüp èahd u úarÀrı 
EmÀn u emn ile aldı óiãÀrı 
 
Mehìn BÀnÿ ile barışdı cÀndan 
Ana oàul olup úarışdı cÀndan 
 
äalup peyvend işin Òusrev araya 
RıøÀ gösterdiler ol mÀ-cerÀya 
 
Urup eflÀk baàrına dögünler 
Niçe gün úıldılar èìş ü dügünler 
 
Gelüp yirine düpdüz resm ü Àyìn 
CihÀnı úıldılar ol mÀha kÀbìn 
 
Bulup Şìrìn’den Òusrev daòı kÀm 
Úarışdılar çü şehd ü şìr ü bÀdÀm 
 
Úılup cÀn ile birbirin der-Ààÿş 
Yaturlar Àb-ı óayvÀn eyleyüp nÿş 
 
Perìveş úanı ol erden úaçan úız 
Dil ü cÀn ile şehverden úaçan úız 
 
Anuñ biri ben isem ey oàul ger 
İnanma istemezem dise şehver 
 
Geçerse ãavm-ı Meryem birle bì-kÀm 
Úılam dir bir MesìóÀ-demle bayram 
 
VefÀ merd işidür zenden gelür mi 
Mürüvvet hìç reh-zenden gelür mi 
 
Gör Àòir eyler iken nÀz u şìve 
Niçe gitdi o fettÀn ive ive 
 
Siyeh zülfi gibi çoú başlu ùarrÀr 
ÓarÀmì çeşmi gibi tünd ü òÿn-òˇÀr 
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Úılup ol èÀşıú-ı zÀrın bahÀne 
äalan Àşÿb-ı àam milk-i cihÀna 
 
äaçı gibi uzun fikr eyleyici 
Úaşı mÀnendi egri söyleyici 
 
Viren aãlanlara ùavşan yuòusın 
äıyan BÀbil’de HÀrÿt’uñ sebÿsın 
 
Firìb ü işveger fettÀn-ı èÀlem 
Füsÿn ehli vü pür-destÀn-ı èÀlem 
 
Dil-i bì-raómı Àhen baàrı mermer 
æebÀt u mihri yoú çarò-ı bed-aòter 
 
äu gibi her yaña aúıcı ôÀlim 
CihÀnı odlayın yaúıcı ôÀlim 
 
Úaçarken çeng-i şÀhìnden çün tìhÿ 
İderken şìrden nefret ol Àhÿ 
 
Virüp varduàı şeb dizdÀra burcın 
Açup ãarrÀf öñinde úodı dürcin 
 
Lebi úandıyla aàzın şekker itdi 
äadefveş dürcini pür-gevher itdi 
 
Unutdı bir dem içre ol àarìbi 
NiãÀb-ı vuãlatından bì-naãìbi 
 
Olup mÀh-ı nevüñ cÀndan nedìmi 
FerÀmÿş eyledi mihr-i úadìmi 
 
İdüp ol Zühre èişret bezmi pür-òÿn 
Şafaúdan nitekim dÀmÀn-ı gerdÿn 
 
Úılup sìm-Àb ile óall-i zer-Àbı 
Áúıtdı sìmden laèl-i müõÀbı 
 
Eridüp maàz-ı bÀdÀm içre şekker 
Úarışdı birbirine Àb u Àõer 
 
İdüp bu ãuyıla odını teskìn 
VilÀyet cümle óÀãıl itdi temkìn 
 
BeyÀø u óumre idüp ictimÀèı 
Feraó pür úıldı yaènì ol biúÀèı 
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Sürÿd ile olup her òÀne pür-dem 
Ùarìú-ı fısúa gitdi òalú-ı èÀlem 
 
Zemìn ehli açup èişret bisÀùın 
Göge irgürdiler ãoóbet neşÀùın 
 
Ùolup kişver içi resm ü melÀhì 
Dürildi defter-i õikr-i İlÀhì 
 
Çü ùÀèat úalmadı ol yirde gördüm 
Øarÿrì ol diyÀruñ terkin urdum 
 
Oúudı çün bu efsÿnı o cÀõÿ 
Dil-i FerhÀd’a dehr oldı úarañu (LÀmièì, FŞ., s. 386-387) 

Kocakarı önce dindar biriymiş gibi görünerek Ferhad’ın güvenini kazanmış, 

daha sonra Şirin’in vefasızlığından dem vurarak Ferhad’ın ölümüne neden olmuştur. 

Ferhad’ın ölümüne neden olan bu hilekâr kocakarı ile ilgili bilgiler burada 

verilen örneklere benzer şekilde Kutb, Celilî, Âzerî, ve Nevâî’nin mesnevilerinde de 

yer alır.489 Fahrî’nin Husrev ü Şirin’inde bu işi kocakarı değil, bir erkek yapar.490

                                                
489 bk. Úuùb, HŞ., s.  339; Celìlì, HŞ, s. 227-228; Áõerì, HŞ., yk. 45b-46a; NevÀéì, FŞ., s.437-441. 
490 Faòrì, HŞ., s. 423. 
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III. BÖLÜMIII. BÖLÜMIII. BÖLÜMIII. BÖLÜM    

KADINLARIN SOKADINLARIN SOKADINLARIN SOKADINLARIN SOSYAL ÖZELLİKLERİSYAL ÖZELLİKLERİSYAL ÖZELLİKLERİSYAL ÖZELLİKLERİ    

III. I. III. I. III. I. III. I. SOSYAL KİMLİK VE ROLLERİSOSYAL KİMLİK VE ROLLERİSOSYAL KİMLİK VE ROLLERİSOSYAL KİMLİK VE ROLLERİ    

III. I. 1. III. I. 1. III. I. 1. III. I. 1.  ZÜLEYHA ZÜLEYHA ZÜLEYHA ZÜLEYHA    

III. I. 1. III. I. 1. III. I. 1. III. I. 1. 1. Magrib Hükümdarının Kızı1. Magrib Hükümdarının Kızı1. Magrib Hükümdarının Kızı1. Magrib Hükümdarının Kızı    

Züleyha Magrip hükümdarı Taymus’un kızıdır. Taymus büyük ve güçlü bir 

hükümdardır: 

Milk-i Maàrib’de var idi bir şÀh 
RÀm idi buyruàına òayl u sipÀh 
 
äÀóib-i taòt u baòt u tÀc u èalem 
NÀmı Ùaymÿs u ùÀremi èAlúam491 
 
Maàrib’e óükm iderdi şevket ile 
èÁleme ùolmış idi heybet ile 
 
èAzm-i rezm eylese ger ol çÀlÀk 
Úanlar aàlardı úahr ile ëaóóÀk492 
 
Òışmı odın yaúaydı ger Ùaymÿs 
Pür-key olurdı úalb-i KeykÀvÿs 
 
äalsa Maàrib’de tìà-ı bürrÀnın 
Zaòmı dökerdi Maşrıú’uñ úanın493 
 
Óaú aña virmiş idi bir duòter 
Yüzi ayına müşterì aòter  (Óamdì, YZ., s. 74) 

Ki Maàrib’de var idi bir ulu şÀh 
MurÀdınca dönerdi mihr ile mÀh 
 
İrişmiş evc-i gerdÿna külÀhı 
Felekveş taòtı encümveş sipÀhı 
[…] 
Atası adına urmışdı Ùaymÿs 
Öñine ùurmaz idi Rüstem ü Tÿs 
 
Olup keffinde mevc-i tìà àÀlib 
Eli altında úalmış baór-i Maàrib 

                                                
491 ùÀremi: ùarımı M. 
492 ëaóóÀk: ëaòòÀk M. 
493 dökerdi (nüsha): dökeydi M. 
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Ne deñlü var ise anda cezÀyir 
Úamusında ãu gibi óükmi sÀyir 
 
Ne mÀl u gencine vardı nihÀyet 
Ne òayl u èaskerine óadd u àÀyet 
[…] 
Muùìè olmış idi emrine èÀlem 
Sözine úarşu gelmezdi bir Àdem (KemÀl, YZ., s. 43-44) 

Bu kadar büyük, güçlü ve zengin bir hükümdar olan Taymus’un çocuğu 

yoktur. Tek arzusu bir çocuk sahibi olmaktır. Bir süre sonra bir kızı doğar. Taymus 

bu haberi duyduğunda çok mutlu olur. Kızının adını Zeliha (Züleyha) koyar: 

Úatı şÀd oldı sulùÀn bu òaberden 
Nitekim teşne-leb cüllÀb-ı terden 
 
MübÀrek gördi fÀlın aòterinüñ 
ZelìòÀ úodı adın duòterinüñ  (KemÀl, YZ., s. 45) 

Yahya’nın eserinde Züleyha’nın babasının adından söz edilmemiştir: 

Meger var idi bir sulùÀn-ı èÀlì 
èAôìmü’ş-şÀn u memdÿóü’l-ehÀlì 
[…] 
ëiyÀr-ı Maàrib’üñ sulùÀnı idi 
CihÀnuñ maşrıú-ı iósÀnı idi 
[…] 
Aña virmişdi Óaú bir òÿb duòter 
Melek-manôar perì-peyker úamer-fer 
[…] 
Nesebde gün gibi aèlÀ vü evlÀ  
Óasebde bì-naôìr adı ZelìòÀ  (YaóyÀ, YZ., s. 51-52) 

Burada örnek gösterilmeyen diğer mesnevilerde de Züleyha Magrip 

hükümdarının kızı olarak tanıtılır. 494 

III. I. 1. III. I. 1. III. I. 1. III. I. 1. 2. Mısır Azizinin Karısı2. Mısır Azizinin Karısı2. Mısır Azizinin Karısı2. Mısır Azizinin Karısı    

Züleyha düşünde görüp âşık olduğu kişi sandığı Mısır azizi ile evlenir. 

Görkemli bir düğünden sonra Züleyha Aziz’in karısı olur: 

Cümle esbÀb-ı baòt u pìrÀye 
ÓÀãıl olmış idi ZüleyòÀ’ya 
 

                                                
494 bk. èAlì, KY., s. 279; Óamza, YZ., s. 225; Òalìloğlu èAlì, YZ., s. 184; äÿlì Faúìh, YZ., s. 152-153; 
ëarìr, KY.,s.159; Naóìfì, YZ., s. 858-859; ĠubÀrì, YZ., s. 118; Aómedì, YZ. I, s. 38 
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Bunca dÀrÀt u èizzet ile èAzìz 
ÁstÀnında úul úatında kenìz 
 
Ol zamÀndan ki vaãlına irdi 
Aña yüz cÀn ile göñül virdi  (Óamdì, YZ., s. 99) 

èAzìz olmışdı bu sÿr ile mesrÿr 
ZelìòÀ òıdmetine oldı destÿr 
 
RevÀne oldı ol òalvet-serÀya 
Buluşdı ol nigÀr-ı dil-rübÀya 
[…] 
èAzìz’üñ èaşú-ı pÀki oldı efzÿn 
O Leylì-çihre itdi anı Mecnÿn 
 
ZiyÀde sevdi ol rÿó-ı revÀnı 
Ölürdi görmese bir laóôa anı  (YaóyÀ, YZ., s. 77-78) 

Değerlendirilen bütün Yusuf u Züleyha mesnevilerinde Züleyha ilk evliliğini 

Mısır Aziz’i ile yapmıştır. 495 

III. I. 1. III. I. 1. III. I. 1. III. I. 1. 3. Yusuf’un Karısı3. Yusuf’un Karısı3. Yusuf’un Karısı3. Yusuf’un Karısı    

Züleyha, aşkına ömrünü harcadığı Yusuf’a sonunda kavuşur. Yıllar sonra 

evlenirler. Yusuf Züleyha’nın ikinci kocasıdır: 

Yÿsuf’a çünki óaøret-i FettÀó 
Buyruú itdi ki ide èaúd-i nikÀó 
 
Dügün eyledi pÀdişÀhÀne 
Geldi sÀdÀt-ı Mıãr eyvÀne 
[…] 
Oldı dìn-i Òalìl üzre nikÀó 
Şeb-i hecr Àòir oldı ùoàdı ãabÀó (Óamdì, YZ., s. 170-171) 

Çü Yÿsuf bildi kim emr-i ÒudÀvend 
Budur k’ide ZelìòÀ’yile peyvend 
 
Pes andan bir dügün bünyÀdın itdi 
CihÀn miålin ne göriser ne gördi 
[…] 
NikÀó oldı Òalìl’üñ dìni üzre 
Benì İsrÀéil’üñ Àyìni üzre  (KemÀl, YZ., s. 242) 

                                                
495 bk. èAlì, KY., s. 287-288; Óamza, YZ., s. 227; Òalìloğlu èAlì, YZ., s. 187-188; äÿlì Faúìh, YZ., s. 
165-166; ëarìr, KY.,s.166-169; Naóìfì, YZ., s. 863; KemÀl, YZ., s. 97; ĠubÀrì, YZ., s. 136-137; 
Aómedì, YZ. I, s. 42-43. 
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NikÀóından olup õevú u ãafÀsı 
Aña düşdi maóabbet inikÀsı 
 
Dügüne oúıdı aèyÀn-ı Mıãr’ı 
ØiyÀfet eyledi erkÀn-ı Mıãr’ı 
[…] 
ÓarÀret Yÿsuf’uñ göñline düşdi 
Görüşdi ol perì ile buluşdı 
 
Şeb-i hicrÀnı anuñ Àòir oldı 
ViãÀli ãubógÀhı ôÀhir oldı  (YaóyÀ, YZ., s. 160) 

Yusuf ile Züleyha’nın aşkı, değerlendirilen bütün Yusuf u Züleyha 

mesnevilerinde evlilikle mutlu sona ulaşmıştır. Dolayısıyla Züleyha Aziz’den sonra 

Yusuf’un karısı olmuştur. 496 

III. I. 1. III. I. 1. III. I. 1. III. I. 1. 4. Anne4. Anne4. Anne4. Anne    

Kimi mesnevilerde, Züleyha’nın Yusuf’la evlendikten sonra anne olduğundan 

söz edilir. Hamdî, Kemal Paşazade ve Yahya’nın eserlerinde Züleyha’nın anne 

olduğundan söz edilmemiştir. Diğer eserlerde Züleyha’nın çocuklarının sayısı farklı 

farklı gösterilmiştir. 

Ahmedî’nin eserinde Züleyha’nın bir oğlu olmuştur: 

Gitdi bir yıl oldı bir oàlı anuñ 
Adını virdiler EfrÀyim anuñ (Aómedì, YZ. II, s. 40) 

Gubârî ve Nahîfî’de Züleyha ile Yusuf’un iki çocukları olmuştur: 

Ol ãadef virdi iki dürr-i yetìm 
Biri MìşÀ birisi EfrÀhìm (ĠubÀrì, YZ., s. 193) 

İki oàlı oldı MÀşÀm bin Yūsuf 
Hem biri daòı EfrÀm bin Yūsuf497 (Naóìfì, YZ., s. 916) 

Darîr’de Züleyha ikisi kız olmak üzere beş çocuk annesidir: 

Biş oàul ùoàdı bular ikisi úız498 
Uş tamÀm oldı bu úıããa ey èazìz (ëarìr, KY., s. 316) 

Ali, Haliloğlu Ali ve Sûlî Fakîh’de ise Züleyha’nın on iki çocuğu olmuştur: 

                                                
496 bk.èAlì, KY., s. 393; Óamza, YZ., s. 269; Òalìloğlu èAlì, YZ., s. 229; äÿlì Faúìh, YZ., s. 335; 
ëarìr, KY.,s.311-313; ĠubÀrì, YZ., s. 192-193; Aómedì, YZ. II, s. 39. 
497 Bu mısra’ın vezni bozuk. 
498 Alıntı yapılan metinde bu mısra “Biş oàlan ùoàdı bunlar iki úız” şeklinde olup, vezninin bozuk 
olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle mısra yukarıdaki gibi tamir edilmiştir.  
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Andan ãoñra Óaú’dan tevfìú eyle oldı 
Ol ikisi bÀúì èömr anda úıldı 
On iki oàul aña rÿzì úıldı 
Ulusına MeåÀlim dirler imdi  (èAlì, KY., s. 394) 
 
Yÿsuf ZelìòÀ’yı aldı 
áufrÀnı yarluàadı 
On iki oàlu oldı 
Ulusı MeåÀlim adlu  (Òalìloğlu èAlì, YZ., s. 230) 

Çünki ZelìòÀ Yÿsuf’a oldı óelÀl 
Virdi Óaú Tañrı bunlara çoú èıyÀl 
ZelìòÀ’dan on iki oàlı olur 
Kim benì İsrÀéìl erkÀnı úılur  (äÿlì Faúìh, YZ., s. 338) 

Hamza’da Züleyha’nın on dört oğlu olduğu belirtilmektedir: 

Yÿsuf’a ol ZelòÀ’dan on dört oàul 
Tañrı virdi ãaó durur uşbu úavul (Óamza, YZ., s. 269) 

Züleyha’nın çocuk sahibi olduğundan söz eden bu mesnevilerde, anne çocuk 

ilişkilerine değinilmemiştir. 

III. I. 2.III. I. 2.III. I. 2.III. I. 2. ŞİRİN ŞİRİN ŞİRİN ŞİRİN    

III. I. 2.III. I. 2.III. I. 2.III. I. 2.1. Ermen Melikesinin Yeğeni / Kızı ve Veliahdı1. Ermen Melikesinin Yeğeni / Kızı ve Veliahdı1. Ermen Melikesinin Yeğeni / Kızı ve Veliahdı1. Ermen Melikesinin Yeğeni / Kızı ve Veliahdı    

Şirin Ermen melikesi Mehin Banu’nun yeğenidir. Banu hiç evlenmediği ve 

çocuğu olmadığı için Şirin’i veliaht tayin etmiştir. Şirin’in bu durumu Şeyhî’nin 

Husrev ü Şirin’inde Husrev’in nedimi Şavur’un ağzından şöyle anlatılır: 

Bir iúlìme irişdüm adı Ermen 
Ki olmış dÀne-i óüsn anda òırmen 
 
Bir ulu èavret olmış pÀdişÀhı 
Ki cÿş iltür SipÀhÀn’a sipÀhı 
[…] 
Ne deñlü dir iseñ var èaúl u temyìz 
Velì er sevmemiş yoú oàul u úız 
 
Úarındaşı úızı var bir perìvÀr 
Ne perrì k’ay u günden yig feri var 
[…] 
Mehìn BÀnÿ özin maùlÿb idinmiş 
Çü òÿb-ı èaãrdur maóbÿb idinmiş 

Çü bulmış devletine mehdi-i mehd 
Anı úılmış vilÀyete velì-èahd  (Şeyòì, HŞ., s. 37-39) 
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Celilî’de Şirin Banu’nun erkek kardeşinin kızıdır. Yani Banu Şirin’in 

halasıdır. Bu eserde de Şeyhî’de olduğu gibi Şirin Banu’nun veliahdıdır: 

Bir ulu şÀhı var Cemşìd-óaşmet 
èUùÀrid-fıùnat u òurşìd-ùalèat 
 
Ulıymış anda şÀh u şÀh-zÀde 
Egerçi şìr ammÀ şìr-i mÀde 
[…] 
Egerçi kim ãadefde gevheri yoú 
NihÀl-i èömrden berg-i teri yoú 
 
Velì yanında var bir gül nihÀli 
ÓayÀtı bÀàınuñ Àb-ı zülÀli 
 
Ki BÀnÿ’nuñ birÀder-zÀdesidür 
O servüñ sÿsen-i ÀzÀdesidür 
[…] 
İdüp iósÀn-ı luùf-ı bì-nihÀyet 
Anı úılmış velì-èahd-ı vilÀyet  (Celìlì, HŞ, s. 126-127,129) 

Âzerî’de Şirin Banu’nun halasının kızıdır: 

Kim var idi bir emìr-i èÀdil 
Feròunde-şemÀéil ü òaãÀéil 
[…] 
ÁrÀmgehi diyÀr-ı Ermen 
MerdÀne feøÀéili velì zen 
[…] 
Ferzendi yoà idi gerçi anuñ 
Çekmezdi velì àamın cihÀnuñ 
 
ZìrÀ varıdı eúÀribinden  
Bir àonca-dehÀn u nesteren-ten 
 
Ferzendi gibi muóibb idi şÀh 
Kim òÀlesi duòteriydi ol mÀh  (Áõerì, HŞ., yk. 11a-12a) 

Banu çocuk sahibi olmayı çok istemişse de çocuğu olmadığı için halasının 

kızını çocuğu gibi çok sevmiş ve veliaht tayin etmiştir. 

Şemè-i emelüm ãabÀ-yı baòtum 
Hem vÀriå-i baòt u cÀh-ı taòtum (Áõerì, HŞ., yk. 13a) 

Rıdvan’da Şirin Banu’nun kız kardeşinin kızıdır. Bu eserde Şirin’in veliaht 

olduğundan ve Banu öldükten sonra tahta geçmesinden söz edilmemiştir. Ancak bu 
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eserde eksik sayfalar bulunmaktadır.499 Dolayısıyla Şirin’in tahta geçmesi ile ilgili 

bölüm eserdeki eksik sayfalarda yer alıyor olabilir. 

Ol iúlìmüñ şehi bir èavret olmış 
Şeh-i fetó ü ôafer pür-şevket olmış 
 
Mehìn BÀnÿ dinür adına bir òÀn 
SipÀh olmış úamu emrine fermÀn 
[…] 
Úabÿl eylememiş èÀlemde şevher 
Ne ferzend-i püser görmiş ne duòter 
 
Velìkin òˇÀherinüñ bir úızı var 
Perì-ãÿret melek ãìretlü dildÀr (RıêvÀn, HŞ. s. 253-254) 

Kutb’da Şirin’in Mehin Banu’nun kardeşinin kızı olduğu belirtilmiş fakat 

veliahdı olduğundan söz edilmemiştir.500 Ancak Banu’nun ölümünden sonra tahta 

Şirin geçmiştir.501Fahrî’de Şirin ile Banu arasındaki aile bağından söz edilmemekle 

birlikte Banu’nun ölümünden sonra tahta geçmesinden veliahdı olduğu 

anlaşılmaktadır.502 

Âhî’de ise Şirin ile Banu arasındaki yakınlık çok farklı bir boyuttadır. Şirin 

Ermen hükümdarı Mehin Banu’nun kızıdır:503 

KühistÀn beglerinden bir ulu mìr 
Egerçi zen durur ammÀ zen-i şìr 
[…] 
Oàul balınuñ içmiş şerbetinden 
Elem ùadmış çü şerbet kürbetinden 
 
Òarìminde velì bir duòteri var 
Güneşden baòtlu bir aòteri var (Áhì, HŞ., s. 240) 

Nevâî’de Şirin’in Banu’nun yeğeni (kız kardeşinin kızı) olduğundan söz 

edilir. Veliaht olduğu belirtilmemiştir. Şirin hakkındaki bu bilgiler Lamiî’nin 

                                                
499 Levend, Agâh Sırrı, “Ahmed Rızvan’ın Hüsrev ü Şirin’i”, TDAY-Belleten 1966, 2. bs., Ankara, 
1989, s. 215-258. 
500 bk. Úuùb, HŞ., s. 205. 
501 bk. Úuùb, HŞ., s. 296. 
502 bk. Faòrì, HŞ., s. 376. 
503 Âhî’nin bu eseri tamamlanmamış olmasına karşılık, Şirin ve Banu’nun kimliğine ilişkin bilgilerin 
diğer mesnevilerden farklılık göstermesi nedeniyle, bu bilgilere burada yer vermeyi uygun gördük. 
Şairin söz konusu eseri hakkında daha fazla bilgi için bk. Köksal, M. Fatih, “Ahî’nin Husrev ü Şirin 
Mesnevisi”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 6, Sivas, 1998, s. 209-253. 
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eserinde de aynıdır.504 Zaten Husrev ü Şirin mesnevilerinde olduğu gibi Banu’nun 

ölümünden sonra Şirin’in tahta geçmesinden bu mesnevilerde söz edilmez: 

Bu yañlıàdur ki fehm ittiñ ãıfÀtın 
Mehìn BÀnÿ dibendur ehli atın 
 
Bu kişver içre ottuz úırú úuràan 
Barı kök óıãnıdın burcın aşuràan 
 
Anıñ óükmidedür bì-miónet ü renc 
Ùola her yirde ÚÀrÿn genci dik genc 
[…] 
CihÀndın òÀùır-ı ÀzÀdesi bar 
Ki bir gül-çihre òˇÀher-zÀdesi bar (NevÀéì, FŞ., s. 284) 

III. I. 2.III. I. 2.III. I. 2.III. I. 2.    2. Ermen Hükümdarı2. Ermen Hükümdarı2. Ermen Hükümdarı2. Ermen Hükümdarı    

Banu öldükten sonra yerine onun vasiyeti üzere Şirin tahta geçer. Şirin kısa 

süren saltanat yaşamında ülkeyi son derece iyi yönetmiş başarılı bir hükümdar 

olmuştur: 

Dirildiler ulular rÿze-baòta 
Ögütleyüp geçürdilerdi taòta 
 
Çü şehlıú oldı Şìrìn’e muúarrer 
Ulu kiçi olur emrine musaòòar 
 
Virür inãÀf ile ol èadl ü dÀdı 
Ki ùoldı ile eylük şehre şÀdì 
 
Ùoyurdı müflis ü muótÀc u acı 
Götürdi rişvet ü bÀc u òarÀcı 
 
Úılurdı reèÀyÀyı rièÀyet 
äafÀ ùolmış idi şehr ü vilÀyet 
 
Ola mı telò hergiz rÿzgÀrı 
Şu şehrüñ k’ola Şìrìn şehryÀrı (Şeyòì, HŞ., s. 149) 

Geçüp taòta urundı başına tÀc 
CihÀn serverlerin idindi muótÀc 
 
RevÀnın mÀder-i pìrüñ idüp şÀd 
İderdi èadlden iúlìmi ÀbÀd 
 

                                                
504 bk. LÀmièì, FŞ., s. 282 
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Egerçi oldı bir şÀh-ı muôaffer 
Velì cÀndan gedÀ-yı èaşú-ı dil-ber (Celìlì, HŞ, s. 200) 

Şirin’in hükümdarlığından ve hükümdarlıktaki başarısından Kutb ve Fahrî’de 

de söz edilmiştir. 505 

IIIIIIIII. I. 2.I. I. 2.I. I. 2.I. I. 2.    3. Husrev’in Son Karısı3. Husrev’in Son Karısı3. Husrev’in Son Karısı3. Husrev’in Son Karısı    

Husrev ile Şirin arasında yıllar süren aşk macerası, Husrev’in Şirin’den önce 

yaptığı evliliklerden sonra mutlu sona erer. İki sevgili evlenirler. Şirin Husrev’in 

karısı olur. 

MedÀyin şehrin itdi mehr-i Şìrìn 
NigÀr u naúş ile büt-òÀne-i Çìn 
 
Ferìdÿn taòtına irdi ãanki Cemşìd 
Ve yÀ geldi óamel burcına òurşìd 
 
Yirine yitdi çün her resm ü Àyìn 
Olur mÿbedler erkÀnınca kÀbìn (Şeyòì, HŞ., s. 247) 

Çü vardı yirine her resm ü Àyìn 
MedÀyin şehrine geldi nigÀrìn 
[…] 
Çü girdi úasr-ı Müşkÿy’a nigÀrìn 
Şehüñ úıldı sarÀyın òÀne-i Çìn 
[…] 
Gelüp gösterdiler mÿbedler Àyìn 
NigÀra úıldılar ol demde kÀbìn (RıêvÀn, HŞ. s. 499) 

äalÀó-ı kÀr anı gördi Òusrev 
Ki mÀha ãala ol òurşìd pertev 
 
Gül-i ter èandelìbe hem-dem ola 
Semen nesrìne yÀr u maórem ola 
 
Ola Şìrìn-i pür-sükker óelÀli 
Gide telò-i mey-i àamdan melÀli 
 
Buyurdı pÀdişÀh-ı heft-iúlìm 
Ki göre sÀèat-ı saèd ehl-i taúvìm 
[…] 
Dirilüp encüm-i gerdÿn-ı temkìn 
İderler mihr ü mÀha èaúd-i kÀbìn (Celìlì, HŞ, s. 240) 

                                                
505 bk. Úuùb, HŞ., s. 296-297; Faòrì, HŞ., s. 376 
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Burada örnek gösterilen mesneviler dışında Kutb, Fahrî ve Âzerî’nin 

mesnevilerinde de Şirin’in Husrev ile evliliğinden söz edilmiştir. 506 

Ferhad u Şirin mesnevilerinde ise Şirin ne çok sevdiği Ferhad’ın ne de 

evlenmeyi kabul etmek zorunda kaldığı ve evlenecekleri sırada oğlu Şiruye 

tarafından öldürülen Husrev’in karısı olabilmiştir. 

III. I. 3. III. I. 3. III. I. 3. III. I. 3. MEHİN BANUMEHİN BANUMEHİN BANUMEHİN BANU    

III. I. 3. III. I. 3. III. I. 3. III. I. 3. 1. Ermen Melikesi1. Ermen Melikesi1. Ermen Melikesi1. Ermen Melikesi    

Şeyhî ve Rıdvan’ın Husrev ü Şirin’inde Mehin Banu’nun Ermen diyarının 

son derece nüfuzlu bir hükümdarı olduğu Husrev’in nedimi Şavur tarafından şöyle 

anlatılır: 

Bir iúlìme irişdüm adı Ermen 
Ki olmış dÀne-i óüsn anda òırmen 
 
Bir ulu èavret olmış pÀdişÀhı 
Ki cÿş iltür SipÀhÀn’a sipÀhı 
 
Úamu EncÀz u Derbend ü KuhistÀn 
Anuñ emrinde olmış bende-fermÀn 
 
Eli altında var biñ úalèa èÀlì 
Ki her birinde mÀl-À-mÀl mÀli 
 
Tavar u çÀr-pÀ cinsi kemÀhì 
äayılmaya ãayıla mÿr u mÀhì 
 
Düzetmiş èìş esbÀbın müheyyÀ 
İşi her dün ü gün õevú u temÀşÀ 
 
äalìb ehlinde key bulmış ãalÀbet 
Mehìn BÀnÿ adı vü pür-mehÀbet (Şeyòì, HŞ., s. 37-38) 

TemÀşÀ itmişem bir òoş diyÀrı 
Kim oldur baór-ı Derbend’üñ kenÀrı 
 
Ol iúlìmüñ şehi bir èavret olmış 
Şeh-i fetó ü ôafer pür-şevket olmış 
 
Mehìn BÀnÿ dinür adına bir òÀn 
SipÀh olmış úamu emrine fermÀn 

                                                
506 bk. Úuùb, HŞ., s. 420-421; Faòrì, HŞ., s. 464; Áõerì, HŞ., yk. 51a-53a 
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Anuñ nesliyimiş Faàfÿr u ÒÀúÀn 
Úamu óükminde Derbend ü SipÀhÀn 
 
Elinde kişver-i Ermen muúarrer 
Daòı çoú memleket úılmış musaòòar 
 
ZamÀnında úılurdı èadl ile dÀd 
CihÀnı cÿd ile úılmışdı ÀbÀd 
 
Anuñ devrinde maèmÿr idi èÀlem 
äafÀ bulmışdı iósÀnından Àdem 
 
İderdi bay u yoòsula óimÀyet 
ReèÀyÀsını eylerdi rièÀyet  (RıêvÀn, HŞ. s. 253) 

Âzerî’de de Banu’nun hükümdarlığından övgüyle söz edilmektedir: 

Kim var idi bir emìr-i èÀdil 
Feròunde-şemÀéil ü òaãÀèil 
 
Maúbÿl-i ùabÀyiè-i òalÀyıú 
Her vech ile medó olınsa lÀyıú 
 
Cemşìd-liúÀ vü Cem-mehÀbet 
Òurşìd-cemÀl ü mÀh-ùalèat 
 
RÀyÀt-ı şehen-şehìye úÀdir 
SulùÀnlar içre miåli nÀdir 
 
SeyyÀre-maúÀm u ÀsmÀn-der 
KisrÀ ile rifèati ber-À-ber 
 
ÁrÀmgehi diyÀr-ı Ermen 
MerdÀne feøÀéili velì zen 
 
AmmÀ nice zen mehÀbet aãlı 
MÀnend-i èAlì ãalÀbet ehli 
 
AèdÀyile eylese neberdi 
Her seyr iden o neberdi dirdi 
 
Bir merd-i dilìr-i ãaf-şikendür 
Zen olsa èaceb mi tìà-zendür 
 
FermÀn-beri oldı pehlevÀnlar 
Olmışdı zebÿnı úahramÀnlar 
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Luùf ile ùutup úamu cihÀnı 
Úul eylemiş idi kÀyinÀtı 
 
Yoà idi seòÀda hìç miåÀli 
ŞÀhÀne idi úamu òıãÀli 
 
İósÀnla ùoldurup úamu cihÀnı 
Bir luùf-ı mücessem idi õÀtı  (Áõerì, HŞ., yk. 11a-11b) 

Mehin Banu’nun hükümdarlık rolünden diğer mesnevilerde de hemen hemen 

aynı ifadelerle söz edilmektedir.507 

III. I. 3. III. I. 3. III. I. 3. III. I. 3. 2222. Şirin’in Halası / Teyzesi / Annesi. Şirin’in Halası / Teyzesi / Annesi. Şirin’in Halası / Teyzesi / Annesi. Şirin’in Halası / Teyzesi / Annesi    

Mehin Banu’nun Şirin’in teyzesi, halası ve annesi olduğunu gösteren bilgiler 

için bk. s. 727 Ermen Melikesinin Yeğeni/Kızı ve Veliahdı. 

III. I. 4. III. I. 4. III. I. 4. III. I. 4. MERYEMMERYEMMERYEMMERYEM    

III. I. 4. III. I. 4. III. I. 4. III. I. 4. 1. Rum Kayserinin Kızı1. Rum Kayserinin Kızı1. Rum Kayserinin Kızı1. Rum Kayserinin Kızı    

Meryem’in Rum kayserinin kızı olduğundan Şeyhî ve Celilî şöyle söz ederler: 

Var idi úayãerüñ bir úızı meh-rÿ 
Ki mihrinden ãarardur mehrÿ 
[…] 
äaçı ôulmet ùudaàı Àb-ı óayvÀn 
Adı Meryem virür èÌsÀ bigi cÀn (Şeyòì, HŞ., s. 134) 

Meger virmişdi bir úız Úayãer’e Óaú 
Gül-i ruòsÀrı bÀà-ı óüsne revnaú 
[…] 
Lebi èÌsì-i cÀn-baòş adı Meryem 
CemÀli ãan bahÀr-ı bÀà-ı òurrem (Celìlì, HŞ, s. 189-190) 

Meryem’in kimliğine dair bilgiler Kutb ve Rıdvan’ın eserinde yer 

almamaktadır. 

III. I. 4. III. I. 4. III. I. 4. III. I. 4. 2. Husrev’in İlk Karısı2. Husrev’in İlk Karısı2. Husrev’in İlk Karısı2. Husrev’in İlk Karısı    

Husrev Behram’dan tacı ve tahtı geri alabilmek için Rum’a giderek Rum 

kayserinden yardım istemiştir. Kayser bir ordu teşkil ederek Husrev’e yardım eder. 

Kayser’in yardımıyla Behram’ı yenerek tahta oturan Husrev bu yardım karşılığında 

kayserin kızı Meryem ile evlenmek zorunda kalır. Böylece gönlü Şirin’in aşkı ile 
                                                
507 bk. Úuùb, HŞ., s. 205; NevÀéì, FŞ., s. 284; Faòrì, HŞ., s. 276; Celìlì, HŞ, s. 126; LÀmièì, FŞ., s. 282; 
Áhì, HŞ., s. 240. 
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yanan Husrev ilk evliliğini siyasi nedenlerle Meryem ile yapmak durumunda 

kalmıştır: 

Maóabbetden diledi şÀh Úayãer 
Ki ide úızını Pervìz’e hem-ser 
 
Ùanışduàında begler gördi lÀyıú 
K’olur cüft olsa ay u gün muvÀfıú 
 
Şehe èarø itdiler kim vire iúrÀr 
İùÀèat úıldı Òusrev çÀr u nÀ-çÀr 
 
Pes itdi Úayãer ol resme dügünler 
Ki ùoyındı cihÀn aylar u günler 
[…] 
Çü berkindi úarÀr u èahd u peymÀn 
Úabÿl eyledi ol tezvìci sulùÀn  (Şeyòì, HŞ., s. 135) 

Virüp ol duòteri Pervìz’e Úayãer 
äan itdi ÀftÀbı mÀha hem-ser 
 
Bir ay miúdÀrı èurs u sÿr oldı 
Ki şehr ol sÿrdan mesrÿr oldı  (Celìlì, HŞ, s. 190) 

Fahrî’de Kayser Husrev’e yazdığı mektupta kızı Meryem’le evlenerek Rum 

ve İran arasındaki düşmanlığa son vermek istediğini bildirir. Husrev de Kayser’in bu 

teklifini kabul ettiğini ve bundan böyle Kayser’in kaynatası olduğunu şu sözlerle dile 

getirir: 

Ne şÀristÀn kim alduú Rÿm elinden 
Úatı ceng ile Rÿmìler elinden 
 
Úamusın Úayser’e virdüm ser-À-ser 
Çü úayın atam oldı şimdi Úayser (Faòrì, HŞ., s. 352) 

Görkemli bir düğünün ardından Husrev ile Meryem evlenirler. Aşağıdaki 

beyitlerde düğün günü Husrev’in Meryem’i karşılamasından söz edilmektedir: 

èAmÀrìden yaña tìz atı sürdi 
Yüzini Meryem’üñ çün anda gördi 
 
Anı ãordı vü öpdi öz elini 
Sevindi görüben gökçek gelini (Faòrì, HŞ., s. 359) 

Rıdvan’ın Husrev ü Şirin’inde Meryem’in Husrev ile evlendiğine dair bilgiler 

eserdeki eksik sayfalar nedeniyle yer almamıştır. Ancak Meryem’in vefat ettiğine ve 
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Şirin’in Husrev’e taziye mektubu gönderdiğine dair bilgiler yer almaktadır. Kutb’un 

eserinde de Husrev’le Meryem’in evlendiklerine dair bilgiler yer almamakla birlikte, 

Husrev’in Şirin’i evinde misafir etmek için karısı Meryem’den izin istediğine dair 

bilgiler yer almaktadır. Bu bilgiler her iki eserde de Meryem’in Husrev’in ilk karısı 

olduğunu göstermektedir.508 Âzerî’de ise Husrev’in Meryem ile olan maceralarına 

hiç yer verilmemiştir.  

III. I. 5. III. I. 5. III. I. 5. III. I. 5. ŞEKERŞEKERŞEKERŞEKER    

III. I. 5. III. I. 5. III. I. 5. III. I. 5. 1. Isfahanlı 1. Isfahanlı 1. Isfahanlı 1. Isfahanlı Bir GüzelBir GüzelBir GüzelBir Güzel    

Şeker güzelliğiyle ün salmış Isfahan’lı bir kadındır. Hikâyede Şirin’in 

nazından bıkan Husrev’in gönül eğlendirmek amacıyla güzel bir kadın aradığını 

bilen kişilerin Husrev’e tavsiye ettikleri bir güzel olarak yer alır. 

Biri didi ki lÀyıú şÀha dil-ber 
SipÀhÀn’da bilürven adı Şeker (Faòrì, HŞ., s. 431) 

SipÀhÀn şehrinüñ içinde ol mÀh 
Velì nÀmı Şeker’dür lÀyıú-ı şÀh 
 
SipÀhÀn mülkinüñ şeh-zÀdesidür 
O bÀàuñ servveş ÀzÀdesidür  (RıêvÀn, HŞ. s. 415) 

Şeyhî’de ise Şeker yine Isfahan güzellerinden olup, Tatar istilası sonucu 

Rum’a gelmiştir. Burada Meryem tarafından cariye olarak satın alınmıştır. Meryem 

Şeker’i çok sevmiş ve Husrev’den saklı tutmuştur. Çünkü kendisi öldükten sonra 

Husrev’in Şirin’e dönmesini engellemek için Şeker’le beraber olmasını istemektedir. 

Bu amaçla ölümünden sonra Şeker’i Husrev’in karşısına çıkarması için bir cariyesine 

vasiyet bırakmıştır. Bu cariyenin ağzından Şeker’in kimliği şöyle anlatılır: 

Semendür cismi ãan sìmìnliginden 
Şeker úonmış adı şìrìnliginden 
[…] 
äıfÀhÀn şehlerindendür bu meh-rÿ 
Tatar urup yuvadan düşmiş ayru 
 
Göñül rÀm ide úahra Rÿm’a düşmiş 
FeøÀ-yı dehrden ol bÿma düşmiş 
 
Kiçi yaşında sevmiş anı Meryem 
İdinmiş anı rÿóa èÌsÀ bigi hem-dem 

                                                
508 bk. RıêvÀn, HŞ. s. 399; Úuùb, HŞ., s. 303-304 
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HezÀr ièzÀz ile besletdi cÀndan 
Olımaz idi bir dem ayru andan 
 
Çü cÀndan tatluraú severdi şÀhı 
Úatı ãaúlar idi şehden bu mÀhı 
 
CihÀn degşürmege çün úıldı niyyet 
Úaravaşuña úıldı bir vaãiyyet 
 
Ki şÀhı bilürem Şìrìn’süz olmaz 
Bu bülbül ol gül ü nesrìnsüz olmaz 
 
Çü göresüz düze ol ezgiye sÀz 
Úadìmì perdesinden vire ÀvÀz 
 
Şeker’den ùaduruñ õevú u ãafÀyı 
Ki göre úandadur óüsn ü bahÀyı 
 
Çü şekker şerbetinden eyleye nÿş 
Úıla sevdÀ-yı Şìrìn’i ferÀmÿş  (Şeyòì, HŞ., s. 199) 

III. I. 5. III. I. 5. III. I. 5. III. I. 5. 2. Husrev’in İkinci Karısı2. Husrev’in İkinci Karısı2. Husrev’in İkinci Karısı2. Husrev’in İkinci Karısı    

Husrev Şirin’e kızdığı için üzüntüsünü hafifletmek ve gönlünü eğlendirmek 

amacıyla tanıştığı Şeker ile sonunda evlenir. Husrev’in Şeker’le evlenmesi yalnızca 

Rıdvan’ın eserinde görülmektedir: 

Çü her Àyìni yirine yitürdi 
Şeker kÀnın kenÀrına getürdi 
 
Ulu ùoy eyleyüp şÀh-ı yegÀne 
Döküldi gine nièmetler cihÀne 
 
O èaãr içinde olan èÀdet üzre 
O ersm ile o kìş-i millet üzre 
 
Anı kÀbìn ile aldı şehen-şÀh 
Şeker ãabr ile oldı hem-ser-i şÀh (RıêvÀn, HŞ. s. 422) 

III. I. 6.III. I. 6.III. I. 6.III. I. 6.    BBBBÂÂÂÂZIGAZIGAZIGAZIGA    

III. I. 6. 1. Ad Kavmine Mensup Bir Hükümdar KızıIII. I. 6. 1. Ad Kavmine Mensup Bir Hükümdar KızıIII. I. 6. 1. Ad Kavmine Mensup Bir Hükümdar KızıIII. I. 6. 1. Ad Kavmine Mensup Bir Hükümdar Kızı    

Bâzıga Hamdî, Kemal Paşazade ve Yahya’nın eserlerinde Mısır’da Şeddâd-ı 

Âd kavmine mensup bir hükümdarın, güzelliğiyle meşhur kızı olarak yer alır: 
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Var idi Mıãr içinde bir duòter 
Nice duòter cemÀl ile aòter 
 
Pederi şÀh idi èAmÀliúa509’ya 
Eåer idi mülÿk-ı sÀbıúaya 
 
Ol ki ŞeddÀd-ı èÁd idi ceddi 
Oldı bÀà-ı İrem gibi òaddi 
[…] 
NÀmı èÀlemde BÀzıàa meşhÿr 
İbnet-i óaøret-i Melik ÙÀbÿr  (Óamdì, YZ., s. 109) 

Ser-efrÀz idi úavm-i èÁd içinde 
İşidilmişdi adı Rÿm içinde 
 
İrem bÀàı cemÀli adıyıdı 
BinÀsı óüsninüñ ŞeddÀdìyidi 
 
Atası úomış aña BÀzıàa ad 
Yazılmaz yazuàa itdügi bì-dÀd (KemÀl, YZ., s. 121) 

Güzellerde meger bir BÀzıàa-nÀm 
CemÀl-i pür-kemÀl ıssı dil-ÀrÀm 
[…] 
Anuñ ceddi idi ŞeddÀd bin èÁd 
Güzeller şÀhı idi ol perì-zÀd  (YaóyÀ, YZ., s. 81) 

Değerlendirilen diğer Yusuf u Züleyha mesnevilerinde Bâzıga hikâyesine yer 

verilmemiştir. 

III. I. 7III. I. 7III. I. 7III. I. 7. . . . DAYELERDAYELERDAYELERDAYELER    

Değerlendirilen mesnevilerde dayelerin kimliklerine dair hiç bir bilginin yer 

almadığı, daha çok sosyal rolleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı görülmüştür. 

Dayeler kahraman doğduğu andan itibaren ona sütanalık yapmakla birlikte 

bütün yaşamı boyunca anne görevini yerine getiren kişilerdir. Her an kahramanın 

yanında dayesi vardır. Bu mesnevilerde annenin fonksiyonu yok denecek kadar 

azdır. Dolayısıyla kahraman doğduktan sonra aile tarafından dayeler bulunur. Bu 

kişilerin iyi ahlaklı, güzel huylu, genç ve çevik olmalarının yanı sıra sütünün çok 

olmasına da önem verilir. 

                                                
509 èAmÀliúa: En eski Arap kabilesi olduğu kabul edilen yarı efsanevî göçebe Sâmî topluluk. Daha 
geniş bilgi için bk. Erdem, Sargon, “Amâlika” , TDVİA, C. 2, s. 556-558. 
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Züleyha uzun süre çocuğu olmayan bir hükümdarın tek çocuğudur. Onun 

doğumu ailede bir şenlik havası yaratmıştır. Yıllarca özlemle beklenen bu çocuğa 

çok iyi dayeler bulunmuştur. Züleyha’nın dayelerinin özellikleri şöyle sıralanır: 

Bulurlar dÀyeler k’aãlı ola pÀk 
Ùutup úapmaúda àÀyet cüst ü çÀlÀk 
 
Yüzi ãulu òoş òÿlu südi çoú 
Gereklüsi yirinde eksügi yoú  (KemÀl, YZ., s. 45) 

Yeni doğan kahramana süt verecek olan bu kadınların sütünün çok olmasına 

verilen önemi Hz. Yakub’un Yusuf için bulduğu dayede de görmek mümkündür. 

Yusuf’un dayesinin de bir çocuğu olduğu için Yusuf’a vereceği sütün miktarı 

azalacak diye Hz. Yakub dayenin çocuğunu satmıştır. (bk. s. 463 Yusuf’un Dayesi) 

DÀyenüñ var idi bir oàlanı 
Yÿsuf’ı emzürürdi hem anı 
 
äatdı Yaèúÿb ayırdı ol veledi 
Yÿsuf’a süd çoà olmasın diledi (Óamdì, YZ., s. 36) 

Daye kahraman küçükken onu büyük bir özenle besler, büyütür. Hamdî 

Züleyha’nın dayesinin onu nasıl besleyip büyüttüğünü şöyle ifade eder: 

NÀz ile bisler idi dÀye anı 
Niçe gün görmez idi sÀye anı  (Óamdì, YZ., s. 75) 

Hamdî, Kemal Paşazade ve Yahya’nın eserlerinde Züleyha’nın dayesinin ona 

nasıl dayelik yaptığını anlatırken söyledikleri, dayelerin fonksiyonlarını hemen 

hemen bütünüyle ortaya koymaktadır: 

MÀh-ı óüsnüñ ùoàalı mihr gibi 
Beslerem sìnede sipihr gibi 
 
Göbegüñ úatı ideli şefúat ile 
Saña dil  baàladum maóabbet ile 
 
Ol zamÀn mesnedüm idi beşigüñ 
SecdegÀhum durur bu dem işigüñ 
 
Saña cÀnum anañdan eşfaú idi 
Cigerüm pÀresi baàırdaú idi510 
 

                                                
510 baàırdaú: baàrıdaú M. 
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Seni cÀn riştesiyle baàlar idüm 
Yüregüm yaàı ile yaàlar idüm 
 
Şehd-i şìrìn lebüñe virmege şìr 
TÀ sehergÀh olurdum şeb-gìr 
 
Gice pervÀneyem çerÀàuña ben 
Bekçiyem gündüz olsa bÀàuña ben 
 
Giceler òıdmetüñe dÀye benem 
Gündüzün úÀmetüñe sÀye benem 
 
Yürüsem omuzumdasın çü melek 
Götürürem sen ayı ãanki felek 
 
Oturursam dizümdesin yine 
Deñerem saña ãanki Àyìne  (Óamdì, YZ., s. 80-81) 

Ben ol baór-i vefÀdan cÿybÀram 
Ki sen servi bitürmiş der-kenÀram 
 
Götürdüm seni her gün döşüm üzre 
Yaturdum giceler Ààÿşum üzre 
 
Úucaàum olmış idi cÀme-òˇÀbuñ 
Elümdeydi dün ü gün òurd u òˇÀbuñ 
 
áıdÀ virdüm saña şìr ü şekerden 
Düzetdüm cÀme-òˇÀbuñ verd-i terden 
 
Gül-Àb ile ãuvarup gülşenüñi 
èAbìr ü müşg ile yurdum tenüñi 
[...] 
Virürdüm gülşenüñe şöyle tezyìn 
Ki cennet bÀàbÀnı eylerdi taósìn 
 
Düzüp meşşÀùalarla ter gülüñi 
Direrdüm şÀneyile sünbülüñi  (KemÀl, YZ., s. 60-61) 

Çü ùoàduñ anadan ey bedr-i kÀmil 
Benüm Ààÿşum oldı saña menzil 
 
Niçe ay emzirüp oldum emekdÀr 
áıdÀ-yı cÀnumı eylerdüm ifùÀr 
 
Seni maèãÿm iken mÀnend-i miréÀt 
Baãardum baàruma fì-külli evúÀt 511 

                                                
511 fì-külli evúÀt : Her vakit, her zaman. 
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Úaçan kim serv-i úaddüñ itdi reftÀr 
Olurdum saña sÀyeveş úafÀ-dÀr 
 
Güneş gibi idüp mihrüñi pìşe 
Senüñ üstüñe ditrerdüm hemìşe (YaóyÀ, YZ., s. 59) 

Kahramana gece gündüz analık eden daye, kahraman evlilik çağına 

geldiğinde de baba evinden ayrılırken onunla birlikte gönderilir. Züleyha Aziz ile 

evlenip Mısır’a geldiğinde babası onu dayeye emanet etmiştir. Züleyha dayesine ana 

diye hitap eder: 

ZelòÀ eydür şimdi anamsın baña 
Bir úulaú ur gör ki ne direm saña 
 
Atam elümi saña ıãmarladı 
Şimdiden girü óÀlin sen bil didi 
 
Analıàı yirine getür bugün 
Gör benüm yüregüme urdı dügün (äÿlì Faúìh, YZ., s. 197) 

ZelòÀ eydür sen beni sevdüñ anam 
Saña ıãmarladı hem beni atam 
 
Analıàı yirine getür banÀ 
Diyeyeüm ben cümle sırrumı saña  (Naóìfì, YZ., s. 877) 

Züleyha Mısır azizi ile evlenirken baba evinden dayesi ile birlikte ayrıldığını 

şu sözleriyle ifade eder: 

Oldı ÀrÀste çü taòt-ı revÀn 
Oldı pìrÀste çü baòt-ı revÀn 
 
Girdüm anuñ içine dÀyem ile 
Derd-i sevdÀ-yı bì-nihÀyem ile (ĠubÀrì, YZ., s. 136) 

Hamdî’nin aşağıdaki beytinde de Züleyha dayesine ana diye hitap eder: 

Ki baña ùaèn idersin ey mÀder 
Bilmedüñ gibi sırr-ı óÀli meger (Óamdì, YZ., s. 122) 

Dayelerin kahraman için en önemli rollerinden biri de koruyuculuktur. Her 

türlü tehlikeye karşı her an gözleri kahramanın üzerindedir. Büyük sevgi ve şefkat 

duydukları kahramanı canları gibi korurlar. 

Bed naôar irmemege ol aya 
Siór ü efsÿn oúurdı her dÀye 
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èÁlem-i şeb olup o àayret-i óÿr 
Uyusa hem çü nergis-i maòmÿr 
 
Uyumayup bular sitÀre-ãıfat 
Saèy iderlerdi óıfôına àÀyet  (Óamdì, YZ., s. 76) 

ZelìòÀ’yı severdi cÀnı gibi 
äaúınurdı anı cÀnı gibi 
 
Kiçiden beslemişdi dÀyesiydi 
KenÀrında o servüñ sÀyesiydi 
 
Dün ü gün oluban úatında úÀyim 
Göz açup gün yüzin görür idi dÀyim  (KemÀl, YZ., s. 60-61) 

Züleyha dayesinin her an yanında oluşunu ve kendisine hizmet etmekten 

mutlu olduğunu şöyle ifade eder: 

SÀye-perverde òÀã dÀyem idi 
Serv-i úaddüm ãalınsa sÀyem idi 
 
Hìç olmazdı òıdmetümden dūr 
Òıdmetümle olurdı ol mesrūr  (ĠubÀrì, YZ., s. 126) 

Aşağıda Züleyha’nın dayesinin Züleyha ile konuşurken söylediği sözler 

dayenin kahraman için koruyuculuk rolünü gösteren bir örnektir: 

CemÀlüñ bÀà idi ben bÀàbÀnı 
HezÀrÀn cÀn ile gözlerdüm anı 
[...] 
äaúınurdum gülüñi òÀr u òasden 
Yüzüñ Àyìnesin jeng-i nefesden 
 
Yavuz göz úılmasun diyü gezendi 
Yaúardı úarşuña cÀnum sipendi 
 
İdüp cÀn riştesin zülfüñe peyvend 
Aãardum boynuña dürlü zebÀn-bend 
 
NihÀl-i tÀzeyiken ey semen-ten 
Úomazdum sebzeveş dÀmÀnuñ elden 
 
Çün olduñ bÀà-ı cÀnda serv-i raènÀ 
Yürürdüm ãu gibi yanuñca şeydÀ 
 
Nire seyr eyleseñ ey serv-i gülbÀr 
Saña sÀyeñ gibi olurdum úafÀdÀr 
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Dilemezdüm seni gün göre gündüz 
Bu úanda kim irişeydi yavuz göz 
 
äalınmasun diyü yanuñca sÀye 
Úomazdum gün düşe sen meh-liúÀya 
 
ÒırÀmÀn servüñi andan ãaúındum 
ÚıyÀs it kim seni úandan ãaúındum  (KemÀl, YZ., s. 61) 

Hatta kahramanın pek çok sıkıntısından anne babası dayeden sonra haberdar 

olurlar. Tüm çabalarına rağmen kahramanı yanlış yoldan vazgeçiremediği 

durumlarda ailesini durumdan haberdar eden kişi de dayedir. Züleyha’nın rüyada 

gördüğü birine âşık olduğunu öğrendiğinde onu bu aşktan vazgeçirmek için öğütler 

veren daye, sözünü dinletemeyince, gizlice annesini ve babasını bu durumdan 

haberdar eder: 

Ne deñlü söylediyse itmedi kÀr 
Görür dÀye ki olmış kÀrı düşvÀr 
 
Anasına nihÀnì didi óÀlin 
Úızınuñ èaşú derdinden melÀlin (KemÀl, YZ., s. 66) 

Bunca pend ü füsÿn ile dÀye 
ÇÀre bulmadı çün ZüleyòÀ’ya 
 
èÁúıbet vÀúıf itdiler pederin 
Didiler aña derdinüñ òaberin  (Óamdì, YZ., s. 82) 

Kahramanı doğduğu andan itibaren bir ana gibi sevgi, şefkat ve özenle 

besleyip büyüten dayeler, onun yetişkinlik döneminden itibaren de her an 

yanındadırlar. Acı ve tatlı her anı birlikte yaşarlar. Dolayısıyla kahramanın her sırrına 

vakıf olma ve her derdine çare bulma rolünü de üstlenmişlerdir. Nitekim Hamdî 

dayenin bu rolünü şöyle ifade etmiştir: 

Hem-demi òÀã dÀye idi hemÀn 
Aña maòfì degüldi rÀz-ı nihÀn (Óamdì, YZ., s. 102) 

Gubârî’de dayenin sırdaş ve yol gösterici rolü Züleyha’nın ağzından şöyle 

anlatılır: 

Var idi bir güzel perestÀrum 
Aña maòfì degüldi esrÀrum 
 
SÀye-perverde òÀã dÀyem idi 
Serv-i úaddüm ãalınsa sÀyem idi 
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[…] 
Gūşuma ol aãardı gevherümi 
Hem ol eylerdi zìb ü zìverümi 
 
Her sözi gūş-ı hūşa gevher idi 
Nice gevher ki zìb ü zìver idi 
 
Didi bir gice gūşuma pinhÀn 
ŞÀyed olam o derdüñe dermÀn (ĠubÀrì, YZ., s. 127) 

Züleyha’nın kendi sözleri de dayenin bu rolü hakkında bilgi verici 

niteliktedir: 

Didi ey vaút-i àuããada yÀrum 
Áteşüme yanan hevÀdÀrum  (Óamdì, YZ., s. 123) 

Baña sen yÀr-ı ãÀdıúsın bilürem 
Her işümde muvÀfıúsın bilürem (KemÀl, YZ., s. 152) 

Kahramanın her sırrına vakıf olan dayelerin onun her derdine çare aramaları, 

edindikleri hayat tecrübesi sayesindedir. Onlar iyi bir hayat tecrübesine sahip, âdeta 

bilge kişilerdir. Bazı durumlar karşısında edindikleri tecrübelerini kahramana 

anlatarak onlara yol göstermeye çalışırlar. 

Züleyha âşık olduğunda onu mutsuz gören dayesi, yaşadığı aşklar sonucu aşk 

konusunda ne kadar tecrübeli biri olduğundan söz ederek, ona aşk yolunda nasıl 

davranması gerektiği konusunda öğütler verir: 

Öñinde oturup itdi naãìóat 
Didi işit ne söyler pìr-i óikmet 
 
Ùarìú-ı èaşúa çün baãduñ úadem sen 
İşit erkÀnını benden atam sen 
 
Bu yol bir yol durur ıããuz úuş uçmaz 
Bilürsin òod úulaàuzsuz úuş uçmaz 
 
Bu ùutduàuñ ùarìúuñ pìriyin ben 
Bu meydÀn erlerinüñ biriyin ben 
 
N’ola ger èavret isem görmişem iş 
Olur merdÀne èavretlerde cünbiş 
 
Öküş çekdüm bu işüñ renc ü derdin 
Dilüm ùatdı bu işüñ germ ü serdin 
[…] 
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Dilerseñ kim murÀduñı bulasın 
Gerek kim ãabr ile hem-rÀh olasın 
 
Ki èÀşıú ãabr ile olur yÀre vÀãıl 
Olur ãabr ile her maúãÿd óÀãıl (KemÀl, YZ., s. 215) 

Kemal Paşazade ve Gubârî Züleyha’nın dayesinin aşk konusunda son derece 

tecrübeli biri olduğunu şöyle ifade eder: 

Maóabbet yolına yilmiş yopurmış512 
Gehì èÀşıú gehì maèşÿú olmış 
 
Bilür şÿrìde èÀşıú óÀl ü úÀlin 
Öper maóbÿb dil-berler cemÀlin (KemÀl, YZ., s. 60) 

èAşú fenninde kÀr-sÀz idi 
BÀz-ı èaşú idi èaşú-bÀz idi  (ĠubÀrì, YZ., s. 126) 

Züleyha’nın aşkını herkesten gizlediği ilk zamanlarda onu perişan bir hâlde 

gören dayesi derdi ne ise çare olacağını, sırrını gizlememesini, eğer gizlerse 

emzirdiği sütü haram edeceğini söyler. Bu diyalog da Yusuf u Züleyha 

mesnevilerinde hikâyenin seyri içinde pek çok durum karşısında dayenin Züleyha 

için daima çare arayan kişi rolüne bir örnek teşkil etmesi bakımından önemlidir:  

Bulayın neyse derdüñ çÀresini 
Oñuldayın yüregüñ yÀresini 
 
Baña di gizleme rÀzuñ nihÀnì 
Ki senden daòı yig ãaúlarvan anı 
[…] 
Dimeyüp gizler iseñ rÀzuñı sen 
ÓarÀm olsun ne süd emdüñse benden (KemÀl, YZ., s. 63-64) 

äÿret-i rÀzuñı nihÀn itme 
Ùoàruñam baña kec gümÀn itme 
 
Neden olduñ gözüñ gibi òaste 
Döndi çeşmüñ àazÀl-i ser-meste (Óamdì, YZ., s. 80-81) 

Dayeler kahramanın derdine çare bulmak için zaman zaman hileye 

başvurmaktan bile geri kalmazlar. Onlar büyücülük ve hilekârlık konusunda da mahir 

kişilerdir. (bk. s. 459,465) 

                                                
512 yopurmış: yüpünmiş M. 
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Daye âşık kahramanlar arasında aracılık, haber getirip götürme rolünü de 

üstlenmiştir(bk. s. 453 ). Nitekim Züleyha’nın hikâye boyunca süren yalvarışlarına 

daima naz ve istigna ile karşılık veren Yusuf’a gidip Züleyha’nın aşkına karşılık 

vermesi için yalvarmıştır. Aşağıdaki örnekte Züleyha’nın dayesinden nasıl aracılık 

etmesini istediği açıkça görülmektedir: 

Didi ey dÀye demdür yÀrlıú úıl 
áam öldürmezdin öñ àam-òˇÀrlıú úıl 
 
Úadem úıl rence var cÀnÀn úatına 
İlet tenden òaber ol cÀn úatına 
 
Benüm aàzumdan ol şìrìn-zebÀna 
Digil göynüklü sözler yana yana (KemÀl, YZ., s. 135) 

Husrev ü Şirin mesnevilerinden Rıdvan ve Âzerî’nin eserinde Şirin’in 

dayesinden söz edilir. Bu eserlerde de daye Şirin’in derdine ortak olan ve çare bulan 

kişi rolündedir. (bk. s. 704 Şirin’in Dayesi). Diğer Husrev ü Şirin ve Ferhad u Şirin 

mesnevilerinde daye yoktur. 

III. I. 8. III. I. 8. III. I. 8. III. I. 8. CARİYELERCARİYELERCARİYELERCARİYELER    

Bilindiği gibi insanlık kadar eski bir geçmişi olan kölelik, bir insanın bütün 

varlığı ile bir başkasının tasarrufunda bulunmasıdır. Önceleri savaş esirliği ile ortaya 

çıkan, beslenen ve sosyal hayatta yerleşen kölelik kurumu, zamanla toprağa bağlı 

kölelik, toplu kölelik ve ev içi hizmeti köleliği biçiminde geniş bir kullanım alanını 

içine almıştır. Bu yapısıyla da yüzyıllar boyu varlığını sürdürmüştür.513 

Cariyeler söz konusu mesnevilerde asıl kahramanın hizmetlerini yapmak, 

sosyal yaşamda ona arkadaşlık etmekle görevli yardımcı kahramanlardır. Bir başka 

deyişle yukarıda sözü edilen ev içi hizmeti köleliğini yerine getiren kişilerdir. 

Dayeler gibi kahramanla beraber bir yaşam süren bu kadınlar da en az kahraman 

kadar iyi ahlaklı, iffetli, genç ve güzel kızlardır. (bk. s. 468) 

Cariyelerin kimliğine ilişkin olarak Fahrî ve Şeyhî onların ulu kişilerin kızları 

olduklarını söylerler: 

                                                
513 Parlatır, Doç. Dr. İsmail, “Tanzimat Romanında Cariye Kullanma Geleneği ile İlgili Birkaç Motif 
ile Doğu’daki ve Batı’daki Köleliğin Karşılaştırılması”, III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi 
Bildirileri, C. 4, Ankara, 1987, s. 301. 
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Ulular úızlarıydı úapusında 
Dururlar yetmiş güzel ùapusında (Faòrì, HŞ., s. 276) 

Ulular u muèayyenler úızından 
Üründi eyleyüp birin yüzinden 
 
Tapusında olur üç yüz úız oàlan 
Virürseñ úız degül birine biñ cÀn (Şeyòì, HŞ., s. 39) 

Lamiî ise  mir ve âyan kızları olduklarını söyler: 

Úamusı mìr ü aèyÀn úızlarıydı 
äabÀóat burcınuñ yılduzlarıydı (LÀmièì, FŞ., s. 290) 

Kadın kahraman evlenirken babası ve damat adayının kıza verdiği hediyeler 

(cihaz) arasında cariyeler de vardır [bk. s.837 Kıza Verilen Çeyizler (Cihaz)]. 

Cariyelerin milliyetine dair bilgiler, kahramanlar evlenirken kendilerine verilen cihaz 

arasında cariyelerden söz edilirken görülüyor: 

Babasının Züleyha’ya verdiği cihaz arasında yer alan cariyeler, Rumî ve 

Hıtayî güzellerdir. 

Kimi aãnam-ı Rÿmì kimi ÒıùÀ 
Cümlesinüñ cemÀli úıble-nümÀ (Óamdì, YZ., s. 93) 

Celilî’de Husrev’in evlenirken Şirin’e hem Hıtayî-zade güzel kızlar hem de 

kenizekler verdiğinden söz ediliyor: 

ÒıùÀyì-zÀde on biñ mÀh-peyker 
Ki óüsnin görse òurşìd ola çÀker 
[…] 
Kenìzek gönderür biñ sìb-pistÀn 
Nice pistÀn ki nÀrenc-i gülistÀn (Celìlì, HŞ, s. 241) 

Meryem’in babası Meryem evlenirken ona üç yüz Çerkes, Rumî, Kıpçak 

cariye vermiştir: 

Taúı biñ úaravaş virem böyle 
Peyveste ùapuñuzda óÀøır ola 
MüdÀm anlar sizlere òıdmet úıla 
Kimi ÒıùÀyì kimi Rÿmì ola imdi (èAlì, KY., s. 286) 

Úaravaş üç yüz ay mÀnendi çaú 
Kimi Çerkes kimi Rÿm kimi Úıfçaú  (Faòrì, HŞ., s. 357) 

Yukarıda da belirtildiği gibi cariyelerin hikâye içindeki en önemli görevleri 

kahramana hem hizmet hem de arkadaşlık etmek için her an yanında olmaktır. 
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Lamiî cariyelerin bu görevlerini genel olarak şöyle ifade eder: 

Buyıdı içlerinde resm ü èÀdet 
Ne yaña uçsa ol murà-ı saèÀdet 
 
İderlerdi úamu yanınca pervÀz 
Úılurlardı hevÀsınca ser-ÀàÀz 
 
Ne bezme rÿşenÀ virseydi ol şemè 
Olurlardı bular pervÀneveş cemè 
 
Ne buca itse seyr ol mÀh-ruòsÀr 
Bu yılduzlar olurdı hÀle-girdÀr (LÀmièì, FŞ., s. 290) 

Şairler cariyelerin kahramanın hizmetini yapmak üzere her an yanında hazır 

bulunduklarını aşağıdaki beyitlerde şöyle ifade ederler: 

Bir nice yüz kenìzek ü òuddÀm 
Òıdmetinde olurlar idi müdÀm 
 
Cümlesi ol çerÀàa pervÀne 
Her biri òıdmetinde merdÀne  (Óamdì, YZ., s. 76) 

Gelürler mÀh-rÿlar òalvetine 
Dirilür ãanki Ülker meh úatına 
 
Gül-Àb ile ter eylediler yañaàın 
Kimi elin ovar kimi ayaàın  (KemÀl, YZ., s. 55) 

Kenìzekler dil-Àşÿb u dil-ÀrÀ 
Kimi gül-çihre kimi semensÀ 
 
NihÀl-i serv tek òıdmetinde úÀyim 
Ayaà üzre ùururlar idi dÀyim  (KemÀl, YZ., s. 97) 

Úamu Şìrìn’e olmışlardı çÀker 
Úomışlardı müdÀmì pÀyına ser 
 
Olurlardı hemìşe òıdmetinde 
Nücÿm idi ãanasın meh úatında (RıêvÀn, HŞ. s. 255) 

Semen-ber òıdmetide tört yüz úız 
Ki atlanmas idi hergiz bularsız (NevÀéì, FŞ., s. 291) 

Züleyha’nın ağzından cariyelerin hizmetçilik görevi şöyle ifade edilir: 

Var idi iki yüz perestÀrum 
Her biri òıdmetümde dildÀrum (ĠubÀrì, YZ., s. 119) 



 749 

Züleyha evinde Mısırlı kadınlara ziyafet verdiğinde, cariyeler konukları 

ağırlama ve ikram görevini şöyle yerine getirmişlerdir: 

CevÀrìler ùurur úarşuda ãaf ãaf 
ÓavÀrìler gibi urup sìneye kef 
[…] 
Çi ger her biri bir cÀnÀneyidi 
Oda köze düşüp pervÀneyidi 
 
Úaçan istese olurlardı óÀøır 
Getürürlerdi ne istese bir bir 
 
Yürürler meclis içinde perìvÀr 
ÒırÀmÀn her biri kebk-i derìvÀr 
 
Gezüp ùÀvÿsveş cevlÀn iderler 
èAbìr-i terle müşg-efşÀn iderler 
 
Yaúup micmer içinde èÿd u èanber 
Büriyüp bezmi eyler muèaùùar (KemÀl, YZ., s. 188-189) 

Kahraman her nereye giderse gitsin sürekli yanında yer alan cariyeler 

yalnızca kahramana hizmet etmekle kalmazlar, aynı zamanda eğlence, gezi ve av 

zamanlarında ona arkadaşlık ederler. 

Kemal Paşazade ve Rıdvan, cariyelerin Züleyha ve Şirin’in yanında 

zamanlarını yiyip içip eğlenerek geçirmelerini şöyle anlatırlar: 

Bilüp èömr-i èazìzüñ úıymetini 
Alurdı bir demüñ biñ leõõetini 
 
Bile yanınca ol zìbÀ güzeller 
Ne görmiş gözler ü ne degmiş eller 
[…] 
Bularuñla sürüp õevú u ãafÀyı 
Geçerdi èìş içinde úış u yayı 
 
Güni Nev-rÿz idi vü gicesi Úadr 
Bular yılduzlar idi ol meh-i bedr (KemÀl, YZ., s. 49) 

Bu dil-berlerle Şìrìn èìş iderdi 
ŞikÀr u èişrete dÀyim giderdi 
 
Geh olur bÀzì-yi çevgÀn iderdi 
Felek ùopını ser-gerdÀn iderdi 

İşi èìş idi õevú ile temÀşÀ 
Gice gündüz bu dil-berlerle tenhÀ (RıêvÀn, HŞ. s. 255) 
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Gubârî’de Züleyha cariyeleri ile birlikte zevk içinde yaşadıklarını ve geceler 

boyu sohbet ederek zaman geçirdiklerini şöyle ifade eder: 

Var idi iki yüz perestÀrum 
Her biri òıdmetümde dildÀrum 
[…] 
KÀrumuz õevú u èìş ü èişret idi 
Giceler ãubó olınca ãoóbet idi (ĠubÀrì, YZ., s. 119) 

Şirin Medayin’e yerleşmeye karar verdiğinde yanında kendisine arkadaşlık 

etmeleri için cariyelerini de götürmüştür. 

Ol on dil-ber ki yÀr u maórem idi 
Bile şÀdì vü àamda hem-dem idi (Şeyòì, HŞ., s. 151) 

Aşağıdaki beyitlerde Yahya, Fahrî ve Şeyhî Züleyha ve Şirin’in cariyelerle 

birlikte nasıl zaman geçirdiklerini anlatırlar: 

Yanınca cÀriye bì-óadd ü pÀyÀn 
LeùÀfetde miåÀl-i Àb-ı óayvÀn 
 
Perì-peykerleri úıldı perestÀr 
Sehì-úÀmetlere oldı hevÀdÀr 
 
Kimi sÀzende vü kimi òoş-ÀvÀz 
İderdi ol kebÿterlerle pervÀz 
 
Gehì gülşende idi hem çü ezhÀr 
Gehì ãaórÀda idi ãanki enhÀr  (YaóyÀ, YZ., s. 53) 

Úamusı şÀd olup yirler içerler 
Ùolu ay gibi menziller geçerler 
 
Güzellikde úamunuñ eşleri yoú 
Yimek içmekden artuú işleri yoú (Faòrì, HŞ., s. 276) 

Geh içerler mey-i gül-gÿn çemende 
Gehì gül-deste baàlarlar semende 
[…] 
MüdÀm işleri èìş ü èişret ü nÿş 
Melekler çavúı ol nÿşa ider cÿş (Şeyòì, HŞ., s. 40) 

Bu örneklerden anlaşıldığı üzere cariyelerin zamanlarının çoğu kahramanla 

birlikte yiyip içip eğlenmekle geçmektedir 
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Şirin Medayin’de dağ başına yaptırdığı kasrında yaşamaya başladığında, 

yanındaki cariyelerle birlikte kimi zaman ava, kimi zaman gezmeye çıkarak, kimi 

zaman da çeşitli oyunlar oynayarak zaman geçirmektedir: 

Úız oàlan bir niçe zìbÀ úaravaş 
CevÀhir ãatdı aldı k’ola yoldaş 
 
ÚarÀr itdi ol sarÀy-ı teng içinde 
Güher bigi yir eyler seng içinde 
 
Gehì ãayd u şikÀr u ser-firÀzì 
Gehì ãaùranc u nerd ü lehv-bÀzì 
 
HevÀ-yı Òusrev ile òoş geçerdi 
CihÀndan göz yumup göñlin açardı  (Şeyòì, HŞ., s. 71) 

Şirin’in cariyeleriyle birlikte kır gezintisinde eğlenceleri şöyledir: 

Oturdı ol fitne gözlü úızlar ile 
Baúımı ucuz tadımı úızlar ile 
 
Buyurdı kim getürdiler şarÀbı 
Şekerden nuúlı úuşlardan kebÀbı 
[…] 
Gile gül dökdiler idi dile mül 
Úılurdı ayru düşmekden gile gül 
 
Birazdan k’irdi başa nÀr-ı bÀde 
Tozıtdı Àb-ı èaúlı virdi bÀde 
 
Ser-ÀàÀz itdiler şièr ü terÀne 
SemÀè u raúã u õevú u èÀşıúÀne 
 
Er elin ùutmamış dÿşìze úızlar 
Aúar ãudan ùuru pÀkìze úızlar 
[…] 
Aralarında ol sulùÀn-ı òÿbÀn 
San ılduzlar içinde mÀh-ı tÀbÀn 
 
Sürerdi ol göñüldeşlerle kÀmı 
Alurdı sÀàarı virürdi cÀmı  (Şeyòì, HŞ., s. 44-45) 

Bu kadınlar iyi savaşçı ve avcı kadınlardır. Şeyhî ve Celilî cariyelerin bu 

özelliklerini şöyle ifade etmişlerdir: 

Çün ola vaút-ı êarb u óarb u şemşìr 
Çekerler çeng-i bedr ü pençe-i şìr (Şeyòì, HŞ., s. 40) 
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Çün ola vaút-ı dÀr u gìr ü şemşìr 
Olur her biri Àhen pençelü şìr  (Celìlì, HŞ, s. 130) 

Rıdvan’ın Husrev ü Şirin’inden alınan aşağıdaki parçada Şirin’in 

cariyelerinin avcılıkta ne kadar mahir oldukları görülmektedir. Onlar avlanırken 

âdeta aslan gibidirler. Aslan, kaplan ve timsah gibi vahşi hayvanları 

avlayabilmektedirler: 

Meger ol günde Şìrìn ãanki şeh-bÀz 
ŞikÀr itmeklige itmişdi pervÀz 
 
Bilesince gene ol meh-liúÀlar 
Perì-peyker semen-ber dil-rübÀlar 
 
Bu Àhÿlar şikÀr içinde çün şìr 
Ururlardı peleng ü şìre şemşìr 
 
Úaparlardı kemed ile nehengi 
Ururlardı òadeng ile pelengi  (RıêvÀn, HŞ. s. 342) 

Bu özellikleri dolayısıyla Şirin’in mutat bir eğlence biçimi olan avlanma 

zamanlarında sürekli yanındadırlar Şirin eğlencede olduğu gibi ava giderken de 

cariyelerle birliktedir: 

Bu dil-berlerle Şìrìn èìş iderdi 
ŞikÀr u èişrete dÀyim giderdi  (RıêvÀn, HŞ. s. 255) 

Uyanup uyòudan ol naúş-ı Çìnì 
Görür duòterleriyle dÀyesini 
 
Kim itmişler hevÀ-yı ãayd u naòcìr 
Ùaúınmışlar silÀó u tìà u şemşìr 
 
Didiler her biri ol gül-èiõÀra 
Gidelüm vaútidür şimdi şikÀra (RıêvÀn, HŞ. s. 288) 

Cariyeler kahramanın yalnızca eğlence zamanlarında değil sıkıntılı 

zamanlarında da yanındadırlar. 

Züleyha’nın aşk acısı çektiği günlerde onu asla yalnız bırakmazlar ve 

sıkıntısını unutturmak için çeşitli hikâyeler anlatırlar. Onun derdine ortak olurlar:  

Yanına cemè oluban òoş æüreyyÀ 
Úomazlar gün gibi bu mÀhı tenhÀ 
 



 753 

Bilürlerdi ki tenhÀ úalsa bu mÀh 
ÒayÀl-i yÀr bulur göñline rÀh 
[…] 
Kesilmeyüp yanından gice gündüz 
Mehüñ eùrÀfını ùutardı yılduz 
 
Yanında oturup bir niçe hem-zÀd 
İderdi her ùarafdan úıããayı yÀd 
 
ÒayÀl ile gezüp èÀlem içini 
Áñarlar idi Rÿm u ŞÀm u Çìn’i (KemÀl, YZ., s. 79) 

Şirin kime ait olduğunu bilmediği resmi görüp âşık olduğunda cariyeler o 

resmin kime ait olduğunun öğrenilmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazır 

olduklarını söylerler: 

Ùuralum baş u cÀn terkin uralum 
Bu yollarda yilelüm yügürelüm 
 
Úılavuz devlet ü baòtuñ úılavuz 
Bulavuz bu işüñ aãlın bilevüz  (Şeyòì, HŞ., s. 48) 

áamın itme göñül kim àam-güsÀruz 
Ayaú baã kim yoluñda òÀksÀruz 
 
FidÀ yoluñda baş u cÀnumuzdur 
Sebìl evvel úadeóde úanumuzdur 
 
Çü sen şÀh-ı cihÀna çÀkerüz biz 
Ne kim óükm eyleseñ fermÀn-berüz biz (Celìlì, HŞ, s. 144) 

Şirin kendisini bu kadar düşündükleri için cariyelerin bu davranışından 

duyduğu memnuniyeti şöyle ifade eder: 

Çü Şìrìn gördi kim ol nÀzenìnler 
Özinüñ àuããasınadur óazìnler 
 
Ölez idügine söynüklülerdür 
İçi yanduàına köynüklülerdür 
 
Didi yÀrÀnlarum siz cÀnlarumsız 
Ne derde uàrasam dermÀnlarumsız  (Şeyòì, HŞ., s. 48) 

Cariyelerin kahramanın her derdine ortak oldukları konusunda daha fazla 

örnek için bk. s. 699. 
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III. II. III. II. III. II. III. II. AİLE İÇİ İLİŞKİLERİAİLE İÇİ İLİŞKİLERİAİLE İÇİ İLİŞKİLERİAİLE İÇİ İLİŞKİLERİ    

III. II. 1.III. II. 1.III. II. 1.III. II. 1.    ZÜLEYHAZÜLEYHAZÜLEYHAZÜLEYHA    

III. II. 1. 1.III. II. 1. 1.III. II. 1. 1.III. II. 1. 1. Anne ve Baba ile İlişkiler Anne ve Baba ile İlişkiler Anne ve Baba ile İlişkiler Anne ve Baba ile İlişkiler    

A. Sırrı Levend “Divan Edebiyatında Hikâye” adlı makalesinde divan 

edebiyatında manzum hikâye karakterindeki mesnevilerde ananın rolünün pek 

olmadığını, dadının ise ikinci planda olmakla birlikte rolünün büyük olduğunu 

belirtir.514 Yusuf u Züleyha mesnevilerinde de Züleyha’nın annesinin hikâyede etkin 

bir rolü olmamakla birlikte, anne kız arasında saygın bir ilişki olduğu görülmektedir. 

Daha çok dayelerin elinde büyüyen Züleyha’ya analık görevlerini dayeleri yerine 

getirmektedir. Dayeler gerekli gördükleri zamanlarda Züleyha ile ilgilenmesi için 

annesini haberdar ederler. 

Züleyha’nın annesiyle ilişkisi yalnızca âşık olduğu zaman görülür. Dayesi 

Züleyha’nın âşık olduğunu öğrendiğinde onu bu aşktan vazgeçirmeye çalışır fakat 

söz geçiremez. Sonunda durumu annesine bildirir. Annesi Züleyha ile konuşarak 

aşkın acı veren bir duygu olduğu ve vazgeçmesi yolunda öğütler verir. Burada 

annenin korumacı bir tutum sergilediği görülmektedir (bk. s. 475 Züleyha’nın 

Annesi). Züleyha ise annesinin öğütlerini başı önünde, utanarak, saygıyla dinlemekle 

birlikte gönlüne söz geçiremediği için aşktan vazgeçmemiştir. 

Züleyha’nın babasıyla ilişkilerine bakıldığında da yine sevgi ve saygı dolu 

baba kız ilişkisi içinde oldukları görülür. Züleyha ailenin tek çocuğudur. Babası bu 

nedenle onu çok sever. Züleyha’nın tüm isteklerine boyun eğen bir babadır. Hatta 

Züleyha’nın âşık olduğunu öğrendikten sonra onunla dertleşir, onunla birlikte üzülür: 

Aña àÀyet muóibb idi Ùaymÿs 
Olmış idi viãÀline meénÿs 
 
Andan artuú yoà idi evlÀdı 
Andan irerdi úalbine şÀdì 
 
CÀnınuñ ãıóóati cemÀliyidi 
Göñlinüñ rÀóatı viãÀliyidi 
 
 

                                                
514 DEH, s.76-77. 
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Çün işitdi anuñ bu óÀletini 
Yile virdi göñül ferÀàatini 
[…] 
Didi bir gün nihÀnì ol aya 
Ey gözüm nÿrı èömrüme mÀye 
[…] 
Söyle derd-i dilüñi cÀn-ı peder 
Müşfiúam saña benden itme óaõer (Óamdì, YZ., s. 82) 

Züleyha babasına aşk sırrını açıklarken bu aşktan vazgeçmemek için her şeyi 

göze almışçasına şu sözleri söyler: 

Didi işde úılıcuñ işde serüm 
äanma senden nihÀn ola òaberüm 
 
Görmişem òˇÀb içinde bir ãÿret 
èİlletüme benüm odur èillet 
[…] 
Ben dilerdüm úılam bu óÀli nihÀn 
İlle ãabrum dükendi oldı èıyÀn (Óamdì, YZ., s. 82) 

Babası kızının düştüğü u duruma çok üzülür. Çünkü aşk toplum içinde 

ayıplanan bir durum olduğu için bir namus meselesi olarak görür ve gizli kalmasını 

ister: 

Çün bu aóvÀli diñledi Ùaymÿs 
Sìne úaèrından iñledi Ùaymÿs 
 
Kendü èırøın ãaúındı ol sulùÀn 
Didi itmen bu óÀli òalúa èıyÀn 
 
Buña çün çÀre eylemez tedbìr 
Görelüm nice gösterür taúdìr  (Óamdì, YZ., s. 83) 

Kızının derdi karşısında çaresiz kalan baba başlangıçta sessiz kalmayı ve 

beklemeyi tecih eder. Bir süre sonra Züleyha’da aşk yüzünden cünun hâli belirmeye 

başlayınca onu zincire vurmayı düşünür: 

Pederi ùuydı mÀ-cerÀsın anuñ 
İstedi bulmadı devÀsın anuñ 
 
Oldı Àòir revÀn bu tedbìri 
Ki ura pÀy-i serve zencìri (Óamdì, YZ., s. 85) 

Fakat Züleyha’ya acıdığı için öğüt vererek onu bu durumdan kurtarmaya 

çalışır. Züleyha babasının söylediklerine karşılık kararlı bir tavır sergiler. Onun bu 
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tavrı karşısında babası zincire vurup zindana hapsederek cezalandıracağını söyler. 

Çünkü bu bir namus meselesidir. Ailenin namusunu korumak babanın görevidir. 

Fakat Züleyha her cezaya razı olduğunu söyler. Babasına karşı korkusuzca direnir: 

Pederi didi derde ãabr eyle 
Cebr idüp kesri cÀna cebr eyle 
 
Didi duòter ki ãabra yoú çÀre 
Cebr olınmaz bu kesr-i ãad-pÀre 
 
Pederi didi key ãaúın nÀmı 
Görelüm nice olur eyyÀmı 
 
Didi duòter olalı èaşú èıyÀn 
Gitdi úalmadı bende nÀm u nişÀn 
 
Pederi didi olma rüsvÀyì 
èAúluñı dir ùaàıt bu sevdÀyı 
 
Didi duòter olalı bu óÀlet 
Bende ne èÀr úaldı ne àayret515 
 
Pederi didi olma dìvÀne 
MübtelÀ olma óabs-i zindÀne 
 
Didi duòter anuñ zenaòdÀnı 
Göñlümüñ çoúdan oldı zindÀnı 
 
Pederi didi úo bu tedbìri 
İderem saña bend ü zencìri 
 
Didi duòter o zülf-i èÀlem-gìr 
Beni zencìre çoúdan itdi esìr 
 
Pederi didi n’ola dermÀnuñ 
Di ki saèyında olalum anuñ 
 
Didi ger şeh virürse destÿrı 
Giderem tÀ bulınca ol nÿrı 
 
Pederi didi yoú buña imkÀn 
Gelmesün göñlüñe bu vehm ü gümÀn 
 
Didi maèşÿúa èÀşıú olsa revÀn 
ÓÀéil olur mı perde-i imkÀn 

                                                
515 èÀr (nüsha): àayr M. 
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Pederi didi èazm idicek aña 
Kim olur reh-nümÀ bu yolda saña 
 
Didi èazm eylesem aña bu õelìl 
Ol èazìzüñ olur hevÀsı delìl 
 
Pederi didi itseñ anı ùaleb 
Ne mekÀnda bulursın ola èaceb 
 
Didi çün arayam o sulùÀnı 
Taòt-ı dilde bulam direm anı  (Óamdì, YZ., s. 85) 

Kemal Paşazade’de babası aşktan vazgeçmemek konusunda direnen 

Züleyha’yı nasıl cezalandıracağını şöyle söyler:  

Didi kim eylerem yirüñi zindÀn 
Eyitdi óÀøır ol çÀh-ı zenaòdÀn 
 
Didi kim Àb u zÀduñ virmezem var 
Eyitdi eşk-i çeşmüm òÿn-ı dil var 
 
Didi nÀzük tenüñ döymez belÀya 
Eyitdi dek irişsün cÀn ãafÀya 
 
Didi ten olmazsa cÀndan ne óÀãıl 
Eyitdi cÀn olur cÀnÀna vÀãıl  (KemÀl, YZ., s. 72) 

Sonunda çaresiz kalan baba Züleyha’nın bir çılgınlık yapmasına engel olmak 

için ayağına zincir vurdurur, karanlık bir yere hapseder: 

Çün ZüleyòÀ’ya àÀlib oldı cünÿn 
èAşú sevdÀsı itdi anı zebÿn 
 
Óıfô içün ol cemÀl gencini 
Taúdılar sìme mÀr-ı zerrìni (Óamdì, YZ., s. 86) 

Atası gördi kim pend aããı itmez 
Maóabbet rìv-i efsÿn ile gitmez 
 
Bu kerre bend ile tedbìr itdi 
Gümüş sÀúına zer zencìr itdi 
 
Güneş gibi úoyup bu mÀhı tenhÀ 
Düzetdi bir úarañu yirde meévÀ 
 
Yasaà itdi yanına varmaàa hìç 
Yüzini görmeyeler ir eger giç 
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Ki miónet Àteşine yana yana 
HevÀ-yı èaşúdan cÀnı uãana  (KemÀl, YZ., s. 73) 

Yahya’da zincir Züleyha’nın boynuna takılır: 

Ùaúıldı boynına zencìr-i zerrìn 
Bu àamdan olmadı ebrÿları çìn (YaóyÀ, YZ., s. 64) 

Babasının Züleyha’ya verdiği bu ceza Züleyha’nın rüyasında âşık olduğu 

kişiyi tekrar görüp onun Mısır azizi olduğunu öğrenip cünundan kurtulmasıyla sona 

erer: 

Pederine irişdi çün bu òaber 
İtdi naèl-i beşìri laèl ü güher 
 
MÀr-ı zerrìni gencden açdı 
Mÿr yirine yire zer ãaçdı (Óamdì, YZ., s. 88) 

Olup vÀúıf şehen-şeh işbu óÀle 
İderdi şükr ü minnet Õü’l-celÀle 
 
İdüp úurbÀn çoà itdi beõl-i iósÀn 
Üleşdürdi zer ü sìmi firÀvÀn516 
 
Çıúardı bend ile zindÀndan anı 
Yine teslìm úıldı òÀnmÀnı  (KemÀl, YZ., s. 77) 

ZelìòÀ’dan atası oldı ÀgÀh 
Didi biñ cÀn ile el-óamdü li’llÀh517 
 
Eyü olmış ciger-gÿşem mizÀcı 
Óakìm-i LÀyezÀl itmiş èilÀcı 
 
ÒalÀã u ãıóóati şükrÀnesine 
Üleşdürdi ile vÀfir òazìne 
 
 
Çıúardı úayd u bendin òurrem ü şÀd 
BelÀdan serv-i úaddi oldı ÀzÀd (YaóyÀ, YZ., s. 70) 

Züleyha güzel bir genç kız olduğu için namı her yere yayılmıştır. Yedi iklim 

padişahları ve o çevredeki beyler oğullarına almak üzere Züleyha’yı babasından 

isterler. Züleyha ile babası arasında doğrudan ilişki bir de bu konu ile ilgili olarak 

görülür. 

                                                
516 Üleşdürdi: Ulaşdurdı M. 
517 el-óamdü li’llÀh: Hamd ancak Allah’adır. Allah’a şükr olsun. 
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Babası Züleyha’ya kendisini isteyenlerin kimler olduğunu bir bir anlatır ve 

onun rızasını sorar. Züleyha kendisini isteyenler arasında Mısır azizinin olmadığını 

öğrenince hiç birini kabul etmez. İlle de Mısır aziziyle evlenmek isteyen kızının bu 

isteğini gerçekleştirmek için Mısır azizine mektup yazar. Kızının âşık olduğunu 

öğrendiğinde onun dile düşüp rezil olacağından korkan baba, burada ar ve namus 

kaygısını bırakıp Aziz’e elçi gönderir. Züleyha ile babasının bu konudaki ilişkilerine 

dair örnekler için bk. s. 804 Kız İsteme. 

Sonuç olarak Züleyha ile babasının ilişkilerine bakıldığında, Züleyha babası 

tarafından her istediği yapılan nazlı bir kızdır. Babası her ne kadar baba otoritesini 

göstermek istese de kızına karşı daima merhamet duyguları ile hareket etmiştir. 

III. II. 1.III. II. 1.III. II. 1.III. II. 1.    2. Daye ile İlişkiler2. Daye ile İlişkiler2. Daye ile İlişkiler2. Daye ile İlişkiler    

bk. s. 438 Züleyha’nın Dayesi, s. 738 Dayeler 

III. II. 1.III. II. 1.III. II. 1.III. II. 1.    3. Karı Koca İlişkileri3. Karı Koca İlişkileri3. Karı Koca İlişkileri3. Karı Koca İlişkileri    

Züleyha rüyasında görüp âşık olduğu kişi (Yusuf) sandığı Mısır azizi ile 

evlenmiş fakat düğün günü Aziz’i görünce onun âşık olduğu kişi olmadığını 

öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır. Dolayısıyla Aziz’i hiç sevememiş 

ancak bu evliliği sürdürmeye mecbur kalmıştır. Aziz’le evliliği boyunca daima 

rüyasında gördüğü Yusuf’u beklemiş, onun aşkıyla yaşamıştır. Bütün bunlardan 

habersiz olan Aziz ise Züleyha’yı çok sevmiş, onun her isteğini yerine getiren bir 

koca olmuştur: 

èAzìz-i Mıãr ile bir olmaz idi 
Göñülde mihrine yol bulmaz idi 
 
Göricek àoncaveş yüzin dürerdi 
Benefşe gibi boynını burardı 
 
Ne gül gibi tebessüm ider idi 
Ne ùÿùìveş tekellüm ider idi 
 
Olurdı àonca gibi pìç-der-pìç 
Açılmazdı anuñla gül gibi hìç 
 
Bunuñ èaşúıyla ol dìvÀneyidi 
Yañaàı şemèine pervÀneyidi 
 
Öñinde boynı baàlu bir úul idi 
CemÀli gülşeninde bülbül idi 
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äaçı reyóÀnına olmışdı óayrÀn 
Ne emr eylerse olur bende-fermÀn 
 
Baş üzre bitürürdi òÀme gibi 
Yüzini dürmez idi nÀme gibi 
 
İki itmezdi hergiz bir sözini 
Bir isterse getürürdi yüzini 
 
Olup dün gün ruò u zülfine nÀôır 
Ne göñli istese eylerdi óÀøır  (KemÀl, YZ., s. 97) 

Cümle esbÀb-ı baòt u pìrÀye 
ÓÀãıl olmış idi ZüleyòÀ’ya 
 
Bunca dÀrÀt u èizzet ile èAzìz 
ÁstÀnında úul úatında kenìz 
 
Ol zamÀndan ki vaãlına irdi 
Aña yüz cÀn ile göñül virdi 
 
Bir naôar görmese eger yüzini 
áuããadan öldürürdi kendüzini 
 
Gerçi kim sevmiş idi anı tamÀm 
İlle bulmış degüldi vuãlat-ı tÀm (Óamdì, YZ., s. 99) 

Züleyha her ne kadar Aziz’i koca gibi görmese de ondan izinsiz dışarı bile 

çıkmaz. Kocasına karşı itaatkar bir evli kadın gibi yaşamaktadır: 

ÒÀnesinden o dil-ber-i mestÿr 
Çıúmaàa úorúar idi bì-destÿr  (Óamdì, YZ., s. 73) 

Züleyha Yusuf Mısır’a getirilip mezada çıkarıldığı gün onun rüyasında görüp 

âşık olduğu kişi olduğunu anlayınca hemen onu satın almak ister. Züleyha ile Aziz 

arasında Aziz’in iktidarsızlığı yüzünden cinsel bir ilişki bulunmadığı için çocukları 

olmamıştır. Züleyha bu nedenle kocasına Yusuf’u oğul olarak satın almak istediğini 

söyler. Züleyha’nın bu bahanesi karşısında kendini suçlu hisseden Aziz, tüm 

varlığını harcayarak Yusuf’u satın alır ve Züleyha’ya teslim eder. Bundan böyle 

Züleyha tüm vaktini Yusuf’la geçirir. Aziz ise eşinin yabancı bir genç erkekle 

başbaşa kalmasına razı bir koca olarak karşımıza çıkar. Züleyha ise kocasına yalan 

söyleyen bir kadındır. Yasak aşk kocanın evinde yaşanmaya başlar.(bk. s. 319 

Yusuf’un Satın Alınması İçin Mücadele Etme) 
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Züleyha Yusuf satın alındıktan bir süre sonra aşkını Yusuf’a ilan etmiş ve 

aşkına karşılık bulmak için Yusuf’un tüm direnişlerine karşı ısrarlı davranışlarını 

sürdürmüştür. Züleyha’nın yasak aşkı yıllar sonra Yusuf’la gizlice buluşmak ve onu 

vuslata ikna etmek için yaptırdığı yedi haneli köşkte, Yusuf’un Züleyha’nın 

tacizinden kaçarken Aziz’e yakalandığı gün ortaya çıkar. Aziz karısı tarafından 

aldatıldığını öğrenir. Züleyha kocasına yakalanmış olmanın telaşıyla Yusuf’a iftira 

etmiş ancak gerçek anlaşılmıştır. Aziz Züleyha’ya çok kızmakla birlikte sadece onu 

tövbeye davet ederek olan biteni sineye çekmiştir. Kocasını aldatan Züleyha kocası 

tarafından affedilmiştir: 

Dil uzatdı revÀn ZüleyòÀ’ya 
Töhmet itdi hemÀn ZüleyòÀ’ya 
 
Didi bildüm ki keydi sen itdüñ 
Serv-i ÀzÀda úaydı sen itdüñ 
 
Ey hevÀ ehli úanı neng ile nÀm 
Úanda bÀnÿ-yı Mıãr úanı àulÀm 
 
CÀn òalÀã itmek içün ey cÀnì 
Nisbet itdüñ cinÀyete anı 
[…] 
Òalúa bu rÀzı açma ey Yÿsuf 
Yüz ãuyuñ òÀke ãaçma ey Yÿsuf 
[…] 
Úıl ZüleyòÀ günÀha istiàfÀr 
Rÿyı dìvÀra eyle şerm ile var 
 
Yu yaşuñla bu óarfi nÀmuñdan 
Sil selÀmet yaşını cÀmuñdan 
 
Didi vü çıúdı òÀneden o ãabÿr 
Oldı ãulóı óikÀyeti meşhÿr  (Óamdì, YZ., s. 144-145) 

Züleyha’nın yasak aşkını öğrenen kocasının onu affettiğinden Kemal 

Paşazade ve Yahya’nın eserlerinde de söz edilmiştir.518 

Aziz’in karısının ahlaksız davranışını affetmesi şairler tarafından 

yadırganmıştır: 

äuló òoşdur velì yirinde gerek 
äabr eyüdür velì yirinde gerek 
 

                                                
518 bk. KemÀl, YZ., s. 184-185; YaóyÀ, YZ., s. 137 
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Zen-i ter-dÀmene çü ãabr ide merd 
İrişür àayreti cemÀline gerd 
 
Çünki àayret deminde ãabr ide bu 
Ne úadar şìr ise olur Àhÿ 
 
Ödi ãıdsun ol Àdemüñ ãad-bÀr519 
Bir seg içün geyik ola bì-èÀr  (Óamdì, YZ., s. 145) 

Kemal Paşazade Aziz’in Züleyha’yı affetmesi üzerine kadının 

namussuzluğunu affeden erkekler hakkındaki düşüncelerini şöyle dile getirir: 

Yaraşmaz erlere bì-àayret olmaú 
Çü àayret olmaya yig èavret olmaú 
 
ÓiãÀrıdur kişinüñ sedd-i àayret 
Erüñ taèrìfi olur óadd-i àayret 
 
Egerçi kişi òoşdur ãabr úıla 
Degül ol óadde kim bu sed yıúıla 
 
Zen-i mekkÀredür bu seddi bozan 
Niçe sedd-i Sikender bozdı bu zen (KemÀl, YZ., s. 185) 

Züleyha Mısır şahının önünde yıllar sonra haksız yere Yusuf’u zindana 

mahkum ettirdiğini itiraf ederken ona duyduğu aşkı bütün yönleriyle dile getirmiştir. 

Karısının başka bir erkeğe bu denli âşık olduğunu öğrenen Aziz ise o anda 

Züleyha’yı boşadığını, kendisinden uzak olup gönlü kimi isterse onunla olmasını 

söyler: 

Çün èAzìz-i Mıãr işitdi boldı teng 
Baş aşaàa ãaldı óayrÀn oldı eñ 
 
Döndi eydür ey ZüleyòÀ çün baña 
Böyle didüñ ben ùalaú virdüm saña 
 
Ey ZüleyòÀ benden olàıl sen berì 
Úanda kim göñlüñ diler anda yöri (ëarìr, KY., s. 224) 

Züleyha’nın ikinci kocası Yusuf’tur. Fakat Yusuf’la evlendikten sonra hakiki 

aşka yönelen Züleyha’nın Yusuf’la nasıl bir karı koca ilişkisi içinde olduğuna dair 

bilgi yoktur. Kimi mesnevilerde Yusuf’tan çocukları olduğu da bildirilmektedir (bk. 

s. 726 Züleyha/ Anne). 

                                                
519 Ödi: Odı M. 
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III. II. 1.III. II. 1.III. II. 1.III. II. 1.    4. Gelin Kayınpeder İlişkileri4. Gelin Kayınpeder İlişkileri4. Gelin Kayınpeder İlişkileri4. Gelin Kayınpeder İlişkileri    

Yusuf yıllar süren ayrılığın ardından Mısır’a sultan olduktan sonra babası 

Yakub’a kavuşmuştur. O günlerde Züleyha Yusuf’la evlidir ve çocukları olmuştur. 

Züleyha oğullarıyla birlikte Yakub’u ziyaret eder. Züleyha kayınpederini görür 

görmez öncelikle elini öper ve önünde diz çökerek saygısını gösterir. Yakub da 

gelininin gözlerini öper: 

İşbu sözi èaşú ile diñle yÀrÀ 
Geldi ZelòÀ Yaèúÿb’ı bir gün göre 
 
On iki oàlı daòı bilesine 
Geldi hem bunlar daòı dedesine 
 
ZelòÀ geldi Yaèúÿb’uñ elin öper 
Ayaàına baş úodı dizin çöker 
 
Yaèúÿb daòı öpdi iki gözini 
Gördi hem oàlanlarınuñ yüzini (äÿlì Faúìh, YZ., s. 475) 

Fakat Yakub bu çocukların torunları olduğundan habersiz olduğu için 

Yusuf’a onların kim olduklarını sorar. Yusuf Züleyha’nın kendisine verdiği oğulları 

olduğunu söyleyince Yakub çok mutlu olur. Kendisine torun veren Züleyha’ya 

dualar ederek sevincini bildirir. 

Yaèúÿb daòı bunları öper úucar 
Döndi Yaèúÿb Yÿsuf’a baúdı ãorar 
 
Eytdi Yÿsuf işbular úuluñ mıdur 
Úamu ãatun alınmış mÀluñ mıdur 
 
Yÿsuf eydür Tañrı’nuñ úullarıdur 
Yaèúÿb oàlı Yÿsuf oàlanlarıdur 
 
ZelòÀ’dan virdi Óaú buları baña 
Yaèúÿb anı göricek úaldı ùaña 
 
Yaèúÿb anda çoú şükürler eyledi 
Döndi ZelòÀ’ya baúuban söyledi 
 
Didi oàul çoú yaşa devlet ile 
Kim sevindürdüñ beni bu dem hele 
 
Gördüm oàlanlaruñı sevindi cÀn 
BÀúì ol dünyÀda ey óÿr-ı cinÀn (äÿlì Faúìh, YZ., s. 475-476) 
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Züleyha bu güzel karşılaşmanın ardından Yakub’u sarayına davet edip 

ağırlamak ister: 

ZelòÀ daòı yüzini yire urur 
èİzzet eyler Yaèúÿb’a úarşu ùurur 
 
Döndi ZelòÀ Yÿsuf’a söyler sözin 
Eytdi senden dilegüm budur hemìn 
 
Yaèúÿb atañı evüme oúıyam 
Bişürem aşlar u óalvÀ ùoúıyam 
 
Anı úonuúlayam evümde benüm 
Dilegüm budur didi senden cÀnum (äÿlì Faúìh, YZ., s. 475-476) 

Fakat Yusuf babası peygamber olduğu için sultan sarayında bir an bile 

bulunmayı kabul etmeyeceğini söyler. Kenan’daki evi gibi küçük bir ev yapıp oraya 

davet etmeyi teklif eder. Sonunda Yakub’un Ken’an’daki evi gibi küçük bir ev 

yapılır ve Züleyha Yakub’u davet eder. Bir ziyafet sofrası hazırlanmasını ister. Fakat 

Yakub bu muhteşem yemeklerin nefsi baştan çıkaracağı için peygamberlere göre 

olmadığını söyleyerek yemez ve arpa ekmeği ister. Züleyha hemen arpa ekmeği 

getirtir ve birlikte yerler. Daha sonra hep birlikte yaşamaya başlarlar: 

Evi yapuban tamÀm olduàı gün 
Oúudı Yaèúÿb’ı ol görklü òÀtÿn 
 
Yaèúÿb ol eve girüben oturur 
Çevre dìvÀrları baúuban görür 
 
Ey ki benôetmiş bunı dir evüme 
Kim òaber vir ol andaki úavüme 
 
ZelòÀ buyurdı döşeñüz òonları 
Diledi ùoylaya ol gün anları 
 
Zerde aú pirinç zirvÀ dökdiler 
Üstine úand u şekerler ekdiler 
 
Baúlava keşkek biryÀn bÿrÀnì 
Nièmet ile ùoldı evüñ dört yanı 
 
Yaèúÿb ol nièmetleri baúar görür 
Elin uzatmaz girü şöyle ùurur 
[…] 
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Yaèúÿb eydür bize bu aşlar óarÀm 
Peyàamberler aşı degül bu ùaèÀm 
 
Biz bunuñ gibi ùaèÀmı n’iderüz 
Biz dilerüz nefsi zebÿn idevüz 
[…] 
Pes bizüm lÀyıúumuz getür yine 
Kim bizüm nefsümüz aña ögrene 
 
Arpa etmegi varısa ùur getür 
Kim bizüm yimegümüz oldur ey óÿr 
 
ZelòÀ gördi kim anı Yaèúÿb yimez 
Arpa etmegi getürdiler bu kez 
 
Ùabaú ile getürürp öñine úor 
äundı Yaèúÿb yidi hem ol pÀk-nÿr (äÿlì Faúìh, YZ., s. 477-478) 

Burada Yakub öncelikle kendisine torun veren gelinini sevgiyle kucaklar. 

Züleyha da onun bu tavrı karşısında son derece hürmetkâr bir tavır ve memnuniyet 

sergilemiştir. Ardından Yakub’a karşı konuksever bir tavırla onun için ev yaptırarak 

ve yemekler hazırlayarak bir kez daha saygı ve sevgisini göstermiş olur. 

Züleyha ile kayınpederi Yakub arasındaki bu saygı ve sevgi dolu ilişki Sûlî 

Fakîh’ten başka Ali, Hamza ve Haliloğlu Ali ve Nahifî’nin mesnevilerinde de aynı 

şekilde geçmektedir.520 

III. II. 2.III. II. 2.III. II. 2.III. II. 2. ŞİRİN ŞİRİN ŞİRİN ŞİRİN    

III. II. 2.III. II. 2.III. II. 2.III. II. 2.    1. Mehin Ba1. Mehin Ba1. Mehin Ba1. Mehin Banu ile İlişkilernu ile İlişkilernu ile İlişkilernu ile İlişkiler    

Şirin Mehin Banu’nun yeğeni olmakla birlikte çocuğu olmadığı için onu 

çocuğu gibi sever. Şirin de Banu’yu annesi gibi görür. Kısacası Banu Şirin’e hem 

annelik hem babalık yapmıştır. Onların ilişkisi büyük bir sevgi ve saygıya 

dayanmaktadır. bk. s. 669, 732 Mehin Banu. 

III. III. III. III. III. III. III. III. SOSYOSOSYOSOSYOSOSYO----EKONOMİK DURUMLARIEKONOMİK DURUMLARIEKONOMİK DURUMLARIEKONOMİK DURUMLARI    

III. III. III. III. III. III. III. III. 1111. ZÜLEYHA. ZÜLEYHA. ZÜLEYHA. ZÜLEYHA    

Züleyha bir hükümdar kızı olduğu için hem sosyal hem ekonomik açıdan 

rahat ve zengin bir ortamda yetişmiştir. Hükümdar sarayında, hizmetinde yüzlerce 

                                                
520 bk. èAlì, KY., s. 468-470; Óamza, YZ., s. 308-309; Òalìloğlu èAlì, YZ., s. 263-264; Naóìfì, YZ., s. 
951-952. 
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hizmetkârla zamanını yiyip içip eğlenmekle geçirmiştir. Pahalı kumaşlardan oluşan 

giyim kuşamı, kullandığı mücevherler, babasının evlenirken kendisine verdiği 

çeyizler yaşadığı ihtişamlı yaşamın birer göstergesidir. 

Baba evinde zengin ve ihtişamlı bir yaşam süren Züleyha evlendikten sonra 

da aynı yaşam biçimini sürdürmüştür. Kocası Kutayfer Mısır sarayının hazinedarıdır. 

Fakat sultan kadar nüfuzlu bir kişidir: 

ŞÀh-ı Mıãr’uñ òazìnedÀrı idi 
Memleket óükminüñ şikÀrı idi 
 
äÿretÀ gerçi şÀh idi ReyyÀn 
Ol idi maènìde velì sulùÀn (Óamdì, YZ., s. 73) 

Züleyha koca evinde de emrinde hizmetkârları olan, her istediği kocası 

tarafından yerine getirilen bir saray hanımefendisidir: 

Cümle esbÀb-ı baòt u pìrÀye 
ÓÀãıl olmış idi ZüleyòÀ’ya 
 
Bunca dÀrÀt u èizzet ile èAzìz 
ÁstÀnında úul úatında kenìz 
 
Ol zamÀndan ki vaãlına irdi 
Aña yüz cÀn ile göñül virdi  (Óamdì, YZ., s. 99) 

Öñinde boynı baàlu bir úul idi 
CemÀli gülşeninde bülbül idi 
 
äaçı reyóÀnına olmışdı óayrÀn 
Ne emr eylerse olur bende-fermÀn 
 
Baş üzre bitürürdi òÀme gibi 
Yüzini dürmez idi nÀme gibi 
 
İki itmezdi hergiz bir sözini 
Bir isterse getürürdi yüzini 
 
Olup dün gün ruò u zülfine nÀôır 
Ne göñli istese eylerdi óÀøır 
 
äarÀyınuñ içi ùolu cevÀrì 
CinÀn úaãrıydı gÿyÀ pür-óavÀrì 
 
Kenìzekler dil-Àşÿb u dil-ÀrÀ 
Kimi gül-çihre kimi semensÀ 
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NihÀl-i serv tek òıdmetde úÀyim 
Ayaà üzre ùururlardı dÀyim  (KemÀl, YZ., s. 97) 

Hatta Züleyha kocasının evinde Yusuf’la gizlice işret yapabilmek için iç içe 

yedi haneden oluşan muazzam bir kasır (köşk) yaptırır. Bu kasrın inşası için su gibi 

altın ve gümüş harcanmıştır: 

Çün bu efsÿnı oúudı dÀye 
Sìm ü zerden ne varısa mÀye 
 
Virdi dest-i taãarrufına revÀn 
Didi demdür ki idesin dermÀn 
 
äu gibi òarc olınsa sìm ile zer 
Yüz ãuyı óÀãıl olsa ùañ mı eger (Óamdì, YZ., s. 132) 

Aşağıdaki beyitlerde de Züleyha’nın kasrı yapacak olan mimara ne kadar mal, 

altın gerekiyorsa verdiği belirtiliyor: 

Buyurdı kim yapa bir úaãr-ı èÀlì 
Ne deñlü istediyse virdi mÀlı  (KemÀl, YZ., s. 154) 
 
Aña tefvìz itdi işbu kÀrı 
Aña ãarf itdi mÀl u kÀrbÀrı  (YaóyÀ, YZ., s. 125) 
 
Aña eydür ol ZüleyòÀ-yı perì 
Ne úadar altun gerekdür al yöri (ëarìr, KY., s. 183) 

Hamdî büyük harcama yapılarak inşa edilen kasrı şöyle tasvir eder: 

äuffesi ãuffe-i ãafÀ-yı İrem 
Úubbesi úubbe-i feøÀ-yı kerem 
 
Ferşinüñ her memerri mermerden 
èArşınuñ levói laèl-i aómerden 
 
äaón úÀrÿre-i mümerredden 
Úapusı Àbnÿs-ı esvedden521 
 
Her deri èÀc ile füsÿs-kÀrì 
Levó-i zer her cidÀrınuñ zarı522 
 
Yidi ev yapdı cümle zerrìn-òışt 
Birbiri içre ãanki heşt-behişt 

                                                
521 Àbnÿs: Àbanïs M. 
522 zarı: zÀrı M. 
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[…] 
Her biri òoş-binÀ vü zìbÀ-reng 
Çün ãanem-òÀne-i diyÀr-ı Fireng (Óamdì, YZ., s. 133) 

Züleyha’nın ne kadar varlıklı bir ortamda yaşadığını gösteren, altınlarla, 

gümüşlerle, değerli taşlarla bezenmiş bu kasrın tasviri Kemal, Yahya, Darir ve 

Hamza’nın mesnevilerinde de görülür.523 

Ancak onun bu ihtişamlı yaşamı, kocası Kutayfer’in ölümüyle sona erer. 

Yıllar boyu Yusuf’un aşkının elemleriyle gençliğini ve güzelliğini kaybeden 

Züleyha, rahat bir yaşam sürmesini sağlayan kocası Aziz Kutayfer’in ölümüyle tüm 

maddî varlığını da kaybetmiştir. Dolayısıyla Züleyha, yaşamı boyunca hem 

zenginliğin hem de yoksulluğun son derecesini yaşamış bir kadındır. Aziz öldükten 

sonra Züleyha’nın yaşamındaki bu çöküş şöyle anlatılmıştır: 

Ol zamÀn kim èAzìz itdi vefÀt 
İrdi bÀnÿ-yı Maàrib’e ÀfÀt 
 
Teng oldı demi ZüleyòÀ’nuñ 
Oldı bì-óad àamı ZüleyòÀ’nuñ 
 
Ne èAzìz ile òÀnesi ÀbÀd 
Ne ruò-ı Yÿsuf ile òÀùırı şÀd 
 
Úanı ol dem ki yÀr enìsiyidi 
Giceler ãubóa dek celìsiyidi 
 
Geçdi ol dem kim baòt-yÀr idi 
Vaãl-ı yÀr ile õevúı var idi 
 
Serv-i raènÀsı sÀye-perver idi 
èİzzet ile èAzìz’e hem-ser idi 
 
èİşret esbÀbı cümle cemè idi 
Kendü ol cemè içinde şemè idi 
[…] 
èÁlemi mevsim-i cüvÀn idi 
Óükm ile vaúti kÀm-rÀn idi 
[…] 
Şimdi kim gitdi èizzet ile èAzìz 
Devlet esbÀbı gitdi úalmadı çìz (Óamdì, YZ., s. 163-164) 

 

                                                
523 bk. Óamza, YZ., s.234-235; ëarìr, KY., s.183; YaóyÀ, YZ., s. 125; KemÀl, YZ., s. 155-159. 
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Aña deñlü ki oldı münúalib-óÀl 
èAzìz-i Mıãr’ı devrÀn itdi pÀ-mÀl 
 
Bu kez baòtı atından úaldı yayaú 
ZamÀne el ùutarken aldı ayaú 
 
èAzìz-i Mıãr başındaydı devlet 
Çü devlet gitdi geldi başa miónet 
[…] 
Görürdi bu firÀúuñ miónetini 
Geçen vaãluñ añardı leõõetini 
 
Añardı şol demi kim òoş dem idi 
Nice dem her biri bir èÀlem idi 
 
èAzìz-i Mıãr ile devletdeyidi 
ViãÀl-i yÀr ile èişretdeyidi 
 
MübÀrek laóôası vü vaúti pìrÿz 
Düni Úadr idi güni èìd ü Nev-rÿz (KemÀl, YZ., s. 232) 

Bu örnekler Züleyha’nın bir zamanlar nasıl rahat ve lüks içinde bir yaşam 

sürdüğünü de göstermektedir. 

Aziz’in ölümünden sonra iyice yoksullaşan Züleyha, Yusuf’un aşkının 

elemleriyle yaşlanmış, ağlamaktan gözleri kör olmuş, elinde kalan son varlığını da o 

sırada Mısır’a aziz olan Yusuf’tan haber getirenlere vererek yiyecek ekmeğe hasret 

olmuştur: 

Úalmadı çünki yile virdi cemÀl524 
Başda ayaúda efser ü òalòÀl 
 
Zìver-i óulle gitdi dÿşından 
Güher-i óìle iki gÿşından 
 
 
Boynı boş heykel-i muraããaèdan 
Yüz açuú zer-nigÀr burúaèdan 
 
İp úuşaú baàladı kemer yirine 
Cÿà-ı sengìn ùaúup güher yirine 
 
Yüz belÀ ile çarò-ı bed-óarekÀt 
İtdi mÿy-ı miyÀnını iki úat 
[…] 

                                                
524 virdi: vardı M. 
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Kimden işitse Yÿsuf’uñ òaberin 
Müjde virürdi aña sìm ü zerin 
 
Çünki geçdi bu óÀl ile niçe sÀl 
Gitdi mÀl u menÀl hem çü cemÀl525 
 
Eski peşmìne oldı óulle vü tÀc 
Úaldı bir pÀre etmege muótÀc 
 
Gitdi úalmadı bunca kenz ü kenìz 
Úatına gelmez oldı ehl-i temìz (Óamdì, YZ., s. 165) 

Çıúardı otururdı reh-güõerde 
Gözi görmezdi úalmışdı òaberde 
 
äorardı Yÿsuf’uñ bilürdi óÀlin 
O yolda òarc iderdi mülk ü mÀlın 
 
Òaber virenleri eylerdi dil-şÀd 
Ki unutmayup anı ideler yÀd 
 
Bu óÀl üstine geçdi mÀh u sÀli 
Düketdi úalmadı çün genc ü mÀli 
 
Úulaàında vü boynında olanı 
Òaber alup virürdi müjdegÀnì (KemÀl, YZ., s. 237) 

Şu resme irdi faúr ile felÀket 
Yıúıldı bir bir eyvÀn-ı riyÀset 
 
Berì oldı teni úayd-ı güherden 
Sebüú-bÀr eyledi zencìr-i zerden 
 
Anuñ inèÀmını alurdı herkes 
Çüritdi esrefìsin hem çü nerges 
 
Boşandı kìse-i mÀl ü òazìne 
HemÀnÀ döndi elsüz Àstìne 
Ùaàıldı Àhı gibi yÀr u hem-dem 
FerÀmÿş itdi anı òalú-ı èÀlem  (YaóyÀ, YZ., s. 154) 

Züleyha Yusuf’tan haber getirenlere verecek hiçbir şeyi kalmadığı için haber 

alamaz olmuştur. Bunca yoksulluğuna rağmen zaman zaman sevdiğinden haber 

alabilmek için yol üzerine neyden bir ev yapıp orada yaşamaya başlamıştır: 

 
                                                
525 cemÀl (nüsha): òayÀl M. 
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Geçdi ol kim gelürdi peyk-i òaber 
Bir söz içün alurdı biñ gevher 
 
Almaú içün bu úuvvet ü úÿtı 
Úalmadı dürr ü laèl ü yÀúÿtı 
 
Gelmez oldı òaberciler úatına 
Baúmaz oldı kimesne ãÿretine 
[…] 
Òaber-i yÀri bilmege geh gÀh 
Yapdı neyden yolında menzilgÀh (Óamdì, YZ., s. 166) 

KenÀr-ı Nìl’e vardı òÀr u òasvÀr 
Yaúın idi orada rÀh-ı dildÀr 
 
Geçerdi Yÿsuf andan gÀh olurdı 
Dil-i bì-çÀresi ÀgÀh olurdı 
 
Úamışdan eyledi bir òÀne bünyÀd 
İçinde úılmaàa ney gibi feryÀd (YaóyÀ, YZ., s. 155) 

Züleyha’nın Aziz’in ölümünden sonra iyice yoksullaşması ve yaşadığı 

sıkıntılı günler diğer mesnevilerde de benzer şekilde anlatılmıştır.526 

Züleyha bu kötü günlerin sonunda Allah’ın lutfuyla eski gençliğine ve 

güzelliğine yeniden kavuşarak Yusuf’la evlenmiştir. Yusuf o sırada Mısır’a 

hükümdar olmuştur. Züleyha için mutlu günler yeniden başlamıştır. 

III. III. 2.III. III. 2.III. III. 2.III. III. 2. ŞİRİNŞİRİNŞİRİNŞİRİN    

Şirin Ermen hükümdarı Mehin Banu’nun yeğeni ve veliahdı olması nedeniyle 

saray hayatı yaşamıştır. Mehin Banu onun mutlu ve rahat yaşaması için her imkânı 

sağlamıştır. Bir saray hanımefendisi olarak onun da Züleyha gibi hizmetini gören 

hizmetkârlar, beraberinde yüzlerce cariye vardır. Zamanını daima yiyip içip 

eğlenerek geçirir. 

Şirin’in yaşamında hiçbir şeyin yoksunluğunu çekmediğine, dağ başındaki 

kasrının etrafına süt kanalları yaptırması en güzel örnektir. Küçük yaştan beri süt 

içmeyi çok sevdiği için kasrının etrafı, dağda sağılan taze sütün kasrına hemen 

gelebilmesi için süt kanalları ile çevrilmiştir. 

                                                
526 bk. èAlì, KY., s. 385; Óamza, YZ., s. 265-266; Òalìloğlu èAlì, YZ., s. 210, 225; äÿlì Faúìh, YZ., s. 
298; ëarìr, KY., s. 224 ; Aómedì, YZ. II, s. 23-24. 
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Şeyhî Şirin’in küçük yaştan beri süt içmeyi âdet edindiğini, o kadar yiyecek 

içinde taze sütten başka bir şeye itibar etmediğini şöyle ifade eder: 

Kiçiden eyle idinmişdi èÀdet 
Ki süd içerdi ol ehl-i saèÀdet 
 
Olursa turş u şìrìn niceme bol 
áıdÀ itmezdi illÀ tÀze şìr ol 
 
Anuñ’çün meyl iderdi şìre Şìrìn 
Ki şekerle idi hem-şìre Şìrìn  (Şeyòì, HŞ., s. 160) 

Şirin Ferhad’a kasrının etrafına süt kanalı yaptırmak istediğinde onunla 

konuşurken sütü çok sevdiğini şöyle söyler: 

Sever şìri benüm àÀyet mizÀcum 
Úamu zaómetlere oldur èilÀcum (RıêvÀn, HŞ. s. 354) 

Ferhad’ın dağda sağılan taze sütün hemen Şirin’in kasrına getirilmesi için 

yaptığı kanal ve havuz şöyle tasvir edilmiştir: 

Bu úaãr öñine dek otlaà içinden 
Kesüp arà eyledi ol ùaà içinden 
[…] 
Öñinde düzdi çeşme baàladı óavø 
Girü óavøuñ yöresin sebze vü ravø 
 
Şu luùf ile ki görse óavø-ı Kevåer 
äulana aàzı ola gözleri ter 
[…] 
Bir ay miúdÀrı itdi pìşe óavøı 
Yasadı çeşme düzdi cÿy-ı ravøı 
 
Ki otlaúdan ãaàılsa ir eger giç 
Gele süd çeşmeye eglenmeye hìç (Şeyòì, HŞ., s. 162-163) 

 Şirin’in giyimi kuşamı, mücevherleri, yaşadığı yer ve eğlence hayatı ile ilgili 

bilgilere bakıldığında refah içinde bir yaşam sürdüğü görülür. Banu öldükten sonra 

tahta geçerek hükümdarlık da yapmıştır. Kısa süren bu saltanat hayatından sonra 

Husrev gibi zengin ve nüfuzlu bir hükümdarla evlendiği için yaşamı boyunca hiçbir 

maddî sıkıntı yaşamamıştır. Dolayısıyla sosyal açıdan itibarını da yitirmemiştir. Şirin 

tüm yaşamını aristokrat bir kadın olarak yaşamıştır. 
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III. IV. III. IV. III. IV. III. IV. SOSYAL YAŞAMLARISOSYAL YAŞAMLARISOSYAL YAŞAMLARISOSYAL YAŞAMLARI    

Değerlendirilen Yusuf u Züleyha ve Husrev ü Şirin mesnevilerinde kadın 

kahramanların son derece mazbut bir yaşam sürdükleri gözlenmektedir. Kadın için 

iffet ve namus en önemli ahlakî değerler (bk. Züleyha ve Şirin’le cariyelerinin 

İffetlilik özellikleri) olduğundan dış dünyaya kapalı, erkeklerle ilişkilerin sınırlı 

olduğu hatta erkeklerden uzak bir yaşam sürmektedirler. Kadın erkek ilişkileri 

yalnızca aşk ilişkilerinde görülmektedir. Sosyal hayatta kadınla erkeğin bir araya 

gelmeleri hep bu ilişki ile ilgilidir. Bu şartlar altında kadınların tüm sosyal 

faaliyetleri kadın kadına özellikle asıl kahramanlarla cariyeleri ve dayeleri arasında 

gerçekleşmektedir. 

Züleyha’da aşk belirtileri görülmeye başlayınca yakınları onun hâlindeki bu 

değişikliğin nedeni hakkında çeşitli yorumlar yaparlar. Sonunda bunun aşkın eseri 

olduğunu düşünürler. Fakat onun bir erkeği görüp âşık olmasının mümkün 

olmadığını da düşünerek olsa olsa rüyada âşık olmuş olabileceği hükmüne varırlar: 

Velì úanda görür kimi sever bu 
Meger uyòuda gördi bir perì-rÿ (KemÀl, YZ., s. 60) 

èAybdan Àb-ı rÿyı Àbìdür 
ÔÀhir oldur bu àayb òˇÀbıdur527 (Óamdì, YZ., s. 80) 

Kadın evlendiğinde de kocasından izinsiz evden dışarı çıkmaz. Nitekim 

Yusuf mezada çıkarıldığında bunu haber alan Aziz, karısı Züleyha’yı da davet ederek 

birlikte Yusuf’u görmeye giderler. Bu münasebetle Züleyha’nın kocasından izinsiz 

evden dışarı çıkmaya korktuğunu ve onun izniyle Yusuf’u görmeye gittiğini gösteren 

şu örnek kadının sosyal yaşamı hakkında önemli bir bilgi vermektedir. 

ÒÀnesinden ol dil-ber-i mestÿr 
Çıúmaàa úorúar idi bì-destÿr 
 
Çünki destÿr virdi aña èAzìz 
Ùurdı gitmek yaraàın eyledi tìz (Óamdì, YZ., s. 73) 

Söz konusu kadınların sosyal yaşama dair yaptıkları faaliyetler bu 

mesnevilerde kır gezintileri, işret meclislerinde sazlı sözlü eğlenceler, ava çıkma ve 

çeşitli oyunlarla sınırlıdır. 

                                                
527 àayb òˇÀbıdur: àayb-ı òºÀbìdür M. 
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III. IV. III. IV. III. IV. III. IV. 1 Kır Gezintileri1 Kır Gezintileri1 Kır Gezintileri1 Kır Gezintileri    

Gerek Yusuf u Züleyha gerekse Husrev ü Şirin mesnevilerinde hikâyenin asıl 

kahramanları olan Züleyha ve Şirin’in sosyal yaşamlarında yaptıkları en önemli 

faaliyet, cariyeleriyle birlikte hoş vakit geçirdikleri kır (gülzar, çemen, sahra vb.) 

gezintileridir. Bu gezilerde bağ bahçe dolaşıldıktan sonra uygun görülen bir yerde 

konaklanıp, içki içilip, sohbet edilerek zaman geçirilmektedir: 

GÀh mesned-nişìn-i èizzet idi 
Dil ü cÀn gibi ãadra zìnet idi 
 
GÀh èazm eyler idi ãaórÀya 
äoóbet ü èişret ü temÀşÀya 
 
Bir niçe yüz melek melik-zÀde 
Hem-ser idi o serv-i ÀzÀde 
[…] 
Bunlaruñla o serv yazıda 
Seyr iderdi ãafÀ vü bÀzìde (Óamdì, YZ., s. 76) 

äafÀyile sürerdi èÀlemini 
Yimezdi õerrece èÀlem àamını 
 
Bilüp èömr-i èazìzüñ úıymetini 
Alurdı bir demüñ biñ leõõetini 
 
Bile yanınca ol zìbÀ güzeller 
Ne görmiş gözler ü ne degmiş eller 
[…] 
Bularuñla sürüp õevú u ãafÀyı 
Geçerdi èìş içinde úış u yayı 
 
Güni Nev-rÿz idi vü gicesi Úadr 
Bular yılduzlar idi ol meh-i bedr 
 
BahÀr irse olup gül gibi òandÀn 
Úılurdı menzilin bÀà u gülistÀn 
[…] 
Yayın yaylaú úışın úışlaú içinde 
Gehì gülzÀr u gÀhì ùÀú içinde 
 
Geçürür dört faãlı èişret ile 
Úamu óükmin virürdi óikmet ile 
 
Hemìşe èişret ü èìş idi işi 
Geçerdi ãoóbet ile yaz u úışı 
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Yıluñ on iki ayın gice gündüz 
Sürerdi èişret ü õevú ile düpdüz (KemÀl, YZ., s. 49-50) 

Yanınca cÀriye bì-óadd ü pÀyÀn 
LeùÀfetde miåÀl-i Àb-ı óayvÀn 
 
Perì-peykerleri úıldı perestÀr 
Sehì-úÀmetlere oldı hevÀdÀr 
 
Kimi sÀzende vü kimi òoş-ÀvÀz 
İderdi ol kebÿterlerle pervÀz 
 
Gehì gülşende idi hem çü ezhÀr 
Gehì ãaórÀda idi ãanki enhÀr 
 
äoúardı servveş dÀmen miyÀna 
GülistÀnına olurdı revÀne 
 
ViãÀli kaèbesi maóãÿn u mesùÿr 
Müsellem her cihÀtı cümle maèmÿr 
 
Eger bir beyt oúınsa èÀşıúÀne 
Göñülden Àh iderdi ãÀdıúÀne 
 
Olurdı õevú u şevú ile ùarabnÀk 
Úılurdı sìnesin maùlaè gibi çÀk (YaóyÀ, YZ., s. 53) 

Züleyha ve cariyelerinin Nil nehri kenarında bir yere gidip eğlenmeleri şöyle 

tasvir edilmiştir: 

Biraz göñlüm diler kim ide seyrÀn 
Ki seyrÀn ile dilden gider aòzÀn 
 
Dil-i àonca açılmaz idi àamdan 
Seóerden itmese ger seyr-i gülşen 
 
Buyurdı çekdiler bir òınú-ı şeb-reng 
Ki seyrinden olur bÀd-ı seóer deng 
 
SüvÀr oldı çü bu şÀh-ı feleú-úadr 
Şeb-i Úadr içre ùoàdı ãan meh-i bedr 
 
Bile yanınca yüz seyyÀre-i nÿr 
Güneş tek perde-i nÿr içre mestÿr 
 
LicÀm u zìn urup bÀd-ı ãabÀya 
Biner her berg-i gül bir bÀd-pÀya 
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Úoyup şehri iderler èazm-i ãaórÀ 
KenÀr-ı Nìl’i eylerler temÀşÀ 
 
Gezüp ãaórÀ için seyrÀn iderler 
Göñüller àoncasın òandÀn iderler 
 
İderler seyr yaúlaşınca aòşam 
Dönerler Mıãr’a çün yaúın gelür şÀm (KemÀl, YZ., s. 116) 

Celilî Şirin’in güzel havalarda işinin daima cariyeleriyle birlikte sabahtan 

akşama kadar kırlarda gezmek ve akşam olunca eve dönüp geceden sabaha kadar da 

içki meclisinde eğlenmek olduğunu söyler. Bütün bu eğlenceler sırasında asla 

erkeklere görünmediklerini de ayrıca vurgular: 

Úaçan şeh-bÀz-ı zerrìn-bÀl-i òÀver 
Úılup pervÀz-ı eflÀk açsa şeh-per 
 
Uçup òoş ol ÓümÀ-yı èizz ü iúbÀl 
Bu ùÿùìveşler ile fÀriàu’l-bÀl 
 
Gehì seyrÀn-ı kÿh u deşt eyler 
NesìmÀsÀ gehì gül-geşt eyler 
 
Girü ùÀvÿs-ı şeb gösterse cevlÀn 
Düminden úılsa çaròı reşk-i bustÀn 
 
O aòterlerle idüp èazm-i òÀne 
Úılur tÀ ãubóa dek èìş-i şebÀne 
 
RicÀl aúsÀmına göstermeyüp yüz 
Budur ol mÀhuñ işi gice gündüz (Celìlì, HŞ, s. 323) 

Celilî gibi Rıdvan da Şirin ve cariyelerinin kır eğlenceleri sırasında, 

bulundukları yerde yabancı birinin olmadığını, gözlerden uzak eğlendiklerini 

vurgular: 

Seóergehden ùurup ol şÀh-ı òÿbÀn 
Çıúup úaãrından itdi èazm-i seyrÀn 
 
Gelüp gülzÀra ol duòterleriyle 
Direrdi verd-i ter dil-berleriyle 
 
ÚabÀ-yı sebz ile ol serv-i ÀzÀd 
ÒırÀm eylerdi gülşende çün şimşÀd 
 
Biraz kim úıldılar şevú ile bÀzì 
Yügürdiler ãanasın esb-i tÀzì 
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Çü bÀzìden uãandı ol dil-ÀrÀm 
Óuzÿr idüp çemende úıldı ÀrÀm 
 
Buyurdı óÀøır itdiler mey-i nÀb 
Getürdiler şarÀb-ı laèl-i nÀ-yÀb 
 
Çün oldı ãoóbet esbÀbı müretteb 
Oturdı yirine mÀh-ı şeker-leb 
 
Mehüñ yanında ol úızlar çün aòter 
Oturdı yirlü yirinde ser-À-ser 
 
Ùolandurdı çü sÀúì sÀàar-ı mül 
áazeller söyledi muùrib çü bülbül 
 
Oturanlar úamu pÀkìze duòter 
Bulınmazdı o meclisde meges-i ner 
 
İderlerdi biri biriyle òande 
Sürerlerdi niçe demler çemende 
 
Virürlerdi güle úarşu dürÿdı 
Geh eylerlerdi çün bülbül sürÿdı 
 
Bu duòterler içinde ol nigÀrìn 
Meh-i bedr idi anlar ãanki Pervìn 
 
Çü yoà idi çemende çeşm-i aàyÀr 
Bu dil-berlerle seyr eylerdi dildÀr 
 
äafÀsı olduàı yire giderdi 
MurÀdı her ne kim olsa iderdi (RıêvÀn, HŞ. s. 260-261) 

Şeyhî ve Celilî’den alınan aşağıdaki parçalarda da Şirin’in cariyeleriyle kır 

gezintileri ve bu gezintilerdeki sazlı sözlü eğlenceleri anlatılmaktadır: 

ÒırÀmÀn yüridi ãaón-ı çemende 
áazÀl-i Çìn bigi mülk-i Òoten’de 
[…] 
Biraz seyr eyledi bu kevkebeyle 
Úamerveş èizz ü cÀh u mertebeyle 
 
Oturdı ol fitne gözlü úızlar ile 
Baúımı ucuz tadımı úızlar ile 
 
Buyurdı kim getürdiler şarÀbı 
Şekerden nuúlı úuşlardan kebÀbı 
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Döküp ortaya gül òırmenlerini 
RiyÀøuñ sünbül ü sÿsenlerini 
 
Gile gül dökdiler idi dile mül 
Úılurdı ayru düşmekden gile gül 
 
Birazdan k’irdi başa nÀr-ı bÀde 
Tozıtdı Àb-ı èaúlı virdi bÀde 
 
Ser-ÀàÀz itdiler şièr ü terÀne 
SemÀè u raúã u õevú u èÀşıúÀne 
 
Er elin ùutmamış dÿşìze úızlar 
Aúar ãudan ùuru pÀkìze úızlar 
[…] 
Aralarında ol sulùÀn-ı òÿbÀn 
San ılduzlar içinde mÀh-ı tÀbÀn 
 
Sürerdi ol göñüldeşlerle kÀmı 
Alurdı sÀàarı virürdi cÀmı  (Şeyòì, HŞ., s. 44-45) 

İrüp úondılar ol òoş gülsitÀna 
Perìler bigi bir Àb-ı revÀna 
 
Buyurdı bezm-i èìş oldı müheyyÀ 
Döşendi bÀàa bir dìbÀ-yı zìbÀ 
 
İçüp ol àonca-leb gül-gÿn úadeóden 
Deriye ãıàmaz oldılar feraódan 
 
Sürerlerdi semen-berler piyÀle 
Sehì-úadler içerler òÿn-ı lÀle 
 
Çü sÀúìler ayaàı sürdiler germ 
BuòÀrı başa çıúdı oldılar nerm 
 
Muàannìler ser-ÀàÀz eylediler 
NevÀdan rÀst şeh-nÀz eylediler 
 
Eyitdiler gehì dil-keş sürÿdı 
Gehì iñletdiler úÀnÿn u èÿdı 
 
Geh urdılar defüñ yüzine sìlì 
Ki niçün keşf-i èaşúa oldı meyli 
 
Gehì ùanbÿra virüp gÿş-mÀli 
Didiler kim gider dilden melÀli 
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Sözin geh pìr-i çengüñ úıldılar gÿş 
Ki eydürdi yigitlikdür dem-i nÿş (Celìlì, HŞ, s. 135-136) 

III. IV. III. IV. III. IV. III. IV. 2222.... İşret Meclislerinde Eğlenceler İşret Meclislerinde Eğlenceler İşret Meclislerinde Eğlenceler İşret Meclislerinde Eğlenceler    

Divan şiirinde gazellerde, kasidelerin nesib bölümlerinde ve mesnevilerde 

sıkça sözü edilen bezm (meclis) eğlenceleri hakkında Prof. Dr. Günay Kut şu 

bilgileri veriyor: “Bezm divan edebiyatında vazgeçilmez bir motiftir. şiirde âşıkların, 

gerçekte şairlerin bir araya gelip yiyip içerek, musiki dinleyerek sohbet etmelerine ve 

eğlenmelerine denir. Bezmin gerekçeleri vardır. Özellikle bahar mevsiminde yapılır. 

Bu durumda bezm evde kurulmaz. Çemenlik, akarsu kenarı ve ağaçlıklı yerler tercih 

edilir. Akşamları kurulan bezmde ise mum (ışık), tütsü ve tütsü kabı (buhurdan), 

vazoda çiçekler bezmin öğeleridir. Evin içinde, avluda yani kapalı bahçede yapılan 

içkili ve yemekli toplantılar ise muhakkak havuz kenarında gerçekleşir. Bunlar işret 

meclislerini gösteren minyatürlerde açıkça görülmektedir. İçki, meze, içki sunucu 

(saki) bezm ehli ve musiki bezmi oluşturur. Kışın yapılan içkili toplantılar ise 

genellikle ocakbaşında yapılır. Bezmin kendisine has âdâbı vardır. Yeme içme, 

oturma, konuşma vb. gibi.”528 

Yusuf u Züleyha ve Husrev ü Şirin mesnevilerindeki kadın kahramanların 

işret meclislerindeki eğlenceleri de kır gezintilerinde konakladıkları yerlerde 

kurdukları meclislerdeki eğlenceler gibidir. Burada sözü edilen eğlenceler, sarayda 

kurulan meclislerde yaşanan eğlencelerdir. Çeşitli münasebetlerle meclis kurulduktan 

sonra sakilerin sunduğu içkiler içilir, sohbetler edilir, sazlar çalınır, şarkılar söylenir. 

İlk iki rüyadan sonra aşkın etkisiyle büsbütün deliren Züleyha, babası 

tarafından zincire vurulmuştur. Ancak Yusuf’u üçüncü kez rüyasında gördüğünde 

onun kim olduğunu öğrenince çok mutlu olur. Delilik hâlinden eser kalmaz. Onu bu 

hâlde gören babası zincirden kurtarır. Bu mutluluk üzerine Züleyha bir içki meclisi 

kurdurarak cariyeleriyle eski günlerde olduğu gibi doyasıya eğlenir: 

Buyurdı kim úurıla meclis-i mey 
Yüriyüp sÀàar-ı mey çalına ney 
 
 

                                                
528 Kut, Prof. Dr. Günay, “Divan Edebiyatında Bezm, Âlât-ı Bezm ve Âdâb-ı Sohbet ”, Osmanlı, C. 9, 
Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999, s. 616. 
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ZelìòÀ sözine ney gibi ùutup gÿş 
Perìler ney gibi tìz itdiler cÿş 
 
Mey ü ney òıdmetin görmege taècìl 
Ùururlar ney gibi baàlayuban bil 
 
Úurıldı meclis-i mey ÒusrevÀne 
Çalındı neyler itdiler terÀne 
 
Mey-i gül-nÀr ile meclis olup germ 
Ney ÀvÀzı ider sengìn dili nerm 
 
Yüridi sÀàar-ı mey çün pey-À-pey 
Eåer úıldı dile ÀvÀze-i ney 
 
Mey-i gül-gÿndan aldı çihreler reng 
Ney ÀvÀzıyıla açıldı dil-teng  (KemÀl, YZ., s. 77-78) 

Züleyha Yusuf ile başbaşa kalabilmek ve onu baştan çıkarabilmek için sürekli 

içki meclisi kurdurur ve oraya süslenerek gelir. Orada Yusuf’a işveler yaparak içki 

içip eğlenir: 

Olsa tezyìn-i zìnet emri tamÀm 
YÀr ileèişret eyler idi müdÀm 
 
Laèline úarşu nÿş iderdi şarÀb 
áamzeden èaúlı olmış idi òarÀb 
 
Nergisine olurdı geh hem-rÀz 
áoncesine olurdı geh dem-sÀz (Óamdì, YZ., s. 113) 

Züleyha’nın tacizlerinden bıkan Yusuf saraydan uzaklaşmak için bağbanlık 

yapmak istediğini söyleyince Züleyha onun için bir bahçe yaptırır. Bahçede iki havuz 

ve bu iki havuz arasında bir kasır yapılır. Züleyha zaman zaman cariyeleriyle birlikte 

buraya gelip Yusuf’u da davet ederek eğlenmektedir:  

Yapılduúda o bÀà-ı cennet-ÀbÀd 
MiyÀnında iki óavø itmiş üstÀd 
[…] 
O bÀà olmışdı her vech ile zìbÀ 
Görür gözi iki óavø idi gÿyÀ 
 
Aúardı iki óavø içre iki èayn 
RiyÀø-ı cennete dönerdi mÀ-beyn 
 
Döner bir nehr-i sìme Àb-ı cÀrì 
Yeşil yÀúÿta ãaón-ı sebzezÀrı 
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Ol iki óavø arasında muèayyen 
BinÀ olmış idi bir úaãr-ı rÿşen 
 
O cÀy-ı dil-güşÀ ol úaãr-ı meõkÿr 
Meh-i KenèÀn içün olmışdı maèmÿr 
 
ZelìòÀ gelse cemè olsa cevÀrì 
Aúıtmazdı o óavøa mÀé-i cÀrì 
 
Birini ùoldururdı bÀde ile 
Birini daòi şìr-i sÀde ile 
 
FerÀmÿş eyleyüp dünyÀ àamını 
Bu resme eyler idi èÀlemini  (YaóyÀ, YZ., s. 117) 

Bir gün Husrev eğlenmek üzere Şirin’i işret meclisinde davet eder. Şirin 

cariyeleriyle birlikte bu davete katılır. Husrev Şirin’i karşılamaya çıkar. Bu sırada 

birbirlerine saçı saçarlar. Daha sonra tahtlarına geçip otururlar. Onlara Şirin’in 

cariyeleri ve Husrev’in hizmetkârları eşlik ederler. Onlar da her iki tarafa otururlar. 

Saki içki dağıtmaya başlar. İçkiler içilirken muganniler ve Husrev’in sazendesi 

Barbed de çalıp söylerler. Barbed zaman zaman Husrev dilinden gazeller söyler. 

Buna karşılık Şirin’in hanendesi Nigisa da çeng çalarak Şirin dilinden gazeller 

söyler. Bu sazlı sözlü eğlencede herkes âdeta kendinden geçer. Bu şekilde gece boyu 

eğlenirler. Şirin bu türlü eğlencelerde Husrev’le beraber olabilmek için Banu’dan 

izin almıştır. Banu ona yalnız olmamak şartıyla izin vermiştir: 

HemÀn-dem oldı Gülgÿn’a süvÀr ol 
BahÀruñ òaddine gül-gÿnevÀr ol 
[…] 
MüheyyÀ olmış ol üç yüz dil-ÀrÀm 
Dil ü cÀn ile dil-bere olup rÀm 
 
Segirdüp úarşuladı dil-beri şÀh 
Güneşi nitekim bedr olıcaú mÀh 
 
Geçer bir taòta Pervìz-i dil-Àvìz 
Girü bir taòta Şìrìn-i şeker-rìz 
[…] 
Úonuldı kürsìler zerrìn ü sìmìn 
Oturdı mÀh-rÿlar Zühre-Àyìn 
[…] 
Şehüñ ay yüzlü úullar bir ùarafda 
Meh ılduzları bir yaña şerefde 
[…] 
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äıàadı sÀèid-i sìmìni sÀúì 
Semen-sìmÀlular keşf itdi sÀúı 
 
Gümüş bileklüler altun ayaàı 
Sürüp devr itdiler laèlìn ùudaàı 
[...] 
Muàannìler düzetdi sÀz u ÀvÀz 
İdüp söz ü niyÀz ile ser-ÀàÀz 
 
Şehüñ var idi bir sÀzende üstÀd 
Ki sözinden úılurdı Zühre feryÀd 
[…] 
äıfÀtı baèzı edvÀr içre meõkÿr 
Añılur BÀrbed’dür adı meşhÿr 
[…] 
İşÀret úıldı şeh aldı ele sÀz 
NevÀlar úıldı èuşşÀúa ser-ÀàÀz 
[…] 
Düzüp úavlinde nev-rÿzì èameller 
Didi Pervìz dilinden àazeller 
[…] 
Úılınca BÀrbed úavlini perdaòt 
Ùuranlar èaúlını itmişdi der-baòt 
 
NigÀruñ var idi bir òÿb çengi 
K’ururdı nÀy u èÿdı oda çengi 
 
Nefesde èÌsÀ vü nefesde Meryem 
Dem-i DÀvÿd ile ÀvÀzı hem-dem 
 
Naãìbi Zühre’den óüsni úamerden 
NigìsÀ adı vü ùadı şekerden 
 
İşÀret úıldı ol serv-i gül-endÀm 
Ki bir dem ùuta çengin bu dil-ÀrÀm 
 
Baş urup aldı ele bir pìr-i dem-sÀz 
Ki virür söz ile köynüklü ÀvÀz 
[…] 
Der-Ààÿş eyleyüp anı NigìsÀ 
Müşerref úıldı bezmi ZühreÀsÀ 
 
Dil açup didi çengüñ her úılından 
MücÀbÀt-ı àazel Şìrìn dilinden (Şeyòì, HŞ., s. 107-109) 
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Bu eğlenceden sonra Husrev Şirin ile bir arada olabilmek için sık sık meclis 

kurdurur. Günleri sabahtan akşama kadar içki içip, şarkılar söylenerek eğlence ile 

geçmektedir: 

Çü vaút-i èìş idi devrÀn-ı èişret 
Úuruldı girü ol sulùÀn-ı èişret 
 
Gine geldi göñüller õevú-ı cÿşa 
Gine başladı bülbüller òurÿşa 
 
Gehì nÀz u niyÀz idi gehì sÀz 
Gehì ÀvÀz u söz ü geh ser-ÀàÀz 
 
Çü bulmışlardı devrÀndan vefÀyı 
Gice irince sürdiler ãafÀyı 
 
Giceden ãubó olınca derd ü óasret 
Seóerden giceye dek èìş ü èişret (Şeyòì, HŞ., s. 113-114) 

Mehin Banu Şirin’in kasrına kanal inşasını kısa sürede tamamlayan Ferhad’ı 

teşekkür etmek için sarayına davet ettiğinde bir meclis kurulur ve hep birlikte 

eğlenirler: 

Düzildi şöyle bezm-i òusrev-Àyìn 
Ki óayrÀn úaldı çarò-ı kej-rev-Àyìn 
 
Gelüp memzÿclar ortaya zerden 
Ùolup sìmìn úadeóler laèl-i terden 
 
äan oldı her biri bir pÀre yÀúÿt 
Nice yÀúÿt rÿóa úuvvet ü úÿt 
 
Ùolanup gün gibi germ itdi bezmi 
Fürÿàı şemèveş nerm itdi bezmi 
 
Muàannìler olup bu bezme dem-sÀz 
NevÀdan itdiler şeh-nÀza pervÀz 
 
Ùutup rÀh-ı ÓicÀz u IãfahÀnı 
Muóayyer itdiler pìr ü cüvÀnı 
 
Urup neyler için od eylediler 
Deminden dehri pür-dÿd eylediler 
 
İdüp bu sÿziş ile naàmeler èÿd 
Felekde Zührenüñ úıldı yirin od 
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RebÀb itdi enìn ü nÀle ÀàÀz 
Úopuzla çeng ü úÀnÿn oldı dem-sÀz 
 
Gerüp bu Àteş ile sìne defler 
äafÀ ehli ãu gibi çaldı kefler 
 
Ùurup raúã itdi serv-Àyìn güzeller 
Oúındı gül gibi rengìn àazeller 
 
Geçüp ÀvÀz-ı rÿó-efzÀ felekden 
İrişdi naèreler milk-i melekden 
 
ŞarÀb-ı eràavÀnı eyleyüp nÿş 
NevÀ-yı eràanÿnı úıldılar gÿş  (LÀmièì, FŞ., s. 311-312) 

III. IV. III. IV. III. IV. III. IV. 3. Av Partileri3. Av Partileri3. Av Partileri3. Av Partileri    

İlk insanların yiyece et ve giyecek post ihtiyaçlarını sağlamak için 

başlattıkları av, medeniyetin gelişmesine paralel olarak bir geçim vasıtası olmaktan 

çıkmış, bir spor ve eğlence hâlini alıp özellikle sürek avı şeklinde Eskiçağ ve Ortaçağ 

hükümdarlarının askerî tâlim yerine uyguladıkları bir sportif oyun durumuna 

gelmiştir.529İslam Tarihinde Arapların Câhiliye devrinden itibaren bilinen avcılık 

diğer Müslüman toplumlarda olduğu gibi bozkır Türk devletlerinde de en önemli 

geleneklerden biriydi.[...] Karahanlılar ve Selçuklular gibi Türk devletlerinde 

avcılığın bir merasim, bir askerî spor veya manevra mahiyetinde devam etmesi ve av 

partisinden sonra hükümdarların umumî ziyafetlerle (toy, şölen) eğlenceler terip 

etmeleri, bu çok eski Türk geleneğinin İslâmî devirde de aynen sürdürüldüğünü 

göstermektedir. Selçuklu sultanları ava çok meraklıydılar ve boş zamanlarında 

yaptıkları spor ve satranç karşılaşmaları yanında avcılıktan da büyük bir zevk 

alıyorlardı. Aynı geleneğin Gazneliler, İlhanlılar, Anadolu Selçukluları, Beylikler ve 

Osmanlılarda da devam ettiği görülmektedir.530 

Toplumların devlet teşkilâtı ve sosyal hayatında bir gelenek ve görenek hâline 

gelen avcılığın pek çok toplumsal olay gibi edebiyata yansıması da kaçınılmazdır. 

Değerlendirilen Husrev ü Şirin mesnevilerinde de av partilerinin bir sosyal 

faaliyet, spor ya da eğlence tarzı olarak düzenlendiği görülmüştür. Yusuf u Züleyha 

                                                
529 Erdem, Sargon, “Av”, TDVİA, C.4, s. 100. 
530 Özaydın, Abdülkerim, “Av-İslâm Tarihi”, TDVİA, C.4, s. 102-103. 
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mesnevilerinde kadın kahramanların av partilerinden söz edilmez. A. Atilla Şentürk 

“Kahramanlarının hemen tamamı saraya mensup kimselerden oluşan aşk 

mesnevilerinde vazgeçilmez sahnelerden biri”nin de av sahneleri olduğunu 

belirttikten sonra bu sahnelerin “Gerek eseri renklendirip hareketlendirmek gerekse 

kahramanların silah kullanmaktaki maharetlerini göstermek, onlara aşkın dert ve 

sıkıntılarını biraz olsun unutturabilmek gibi gayelerle” yer aldığını ifade eder.531  

Şirin’in halası Mehin Banu’dan ava çıkmak için izin alırken söylediği 

sözlerden ava çıkmanın onun yaşamında âdet hâline geldiği anlaşılıyor: 

Úuluñ kim èÀdetümdür ãayd u naòcìr 
Çü òurşìdüm gerek esbüm ola şìr  (Celìlì, HŞ, s. 151) 

Hikâyenin asıl kadın kahramanı olan Şirin ve ona eşlik eden cariyeleri 

avcılıkta, silah kullanmakta ve ata binmekte erkekler kadar usta kişilerdir. Şairler 

onların bu ustalıklarını şöyle ifade ederler: 

Velì àÀfil ki odça güçleri var 
Savaşda her birindendür eren zÀr (Faòrì, HŞ., s. 324) 
 
Görür şeh kim bu úuşlar urdı pervÀz 
Gügercinlerdür evde avda şeh-bÀz 

Úamusı úavle èÌsÀ fièle Meryem 
TamÀmì cÀma Cem’dür rezme Rüstem 
 
Deperler atların meydÀn içine 
Ne meydÀn od saçarlar cÀn içine (Şeyòì, HŞ., s. 102) 
 
Ne úızlar her biri mÀnend-i Rüstem 
áazÀluñ úanın içerler çü øıràam532 
 
Eger bunlar úılaydı èazm-i meydÀn 
Ururlardı felek ùopına çevgÀn 
 
Úamusı ùaúınup serv üzre terkeş 
Ururlardı cihÀna tìr-i Àteş  (RıêvÀn, HŞ. s. 351) 

Şeyhî ve Celilî Şirin’in Medayin’e giderken yolda konakladığı sırada üzerine 

gelmekte olan aslanı bir vuruşta öldürüşünü şöyle anlatırlar: 

 
                                                
531 Şentürk, s. 669. 
532 øıràam: øayàam M. 
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Elinde oúı yayı óÀøır idi 
Bu şìrüñ cünbişine nÀôır idi 
 
Bıraúdı şaãtına tìr ü òadengi 
Geyik gör k’ider arslan ile cengi 
 
Solını gözleyürek çekdi ãaàa 
Girür peykÀn avuca gez úulaàa 
 
San oldı şems burcı úavse mÀéil 
Óaseddendür esed mÀha muúÀbil 
 
Çü şeşdi èuúde-i tìri girihden 
Tutuldı semè-i zühre ãavt-ı zihden 
 
Ol Àhÿ eyle atdı kìnesinden 
Ki şìrüñ deldi baàrın sìnesinden (Şeyòì, HŞ., s. 61) 

Yanında óÀøır idi çünki şemşìr 
ĠılÀfından çeker irişmeden şìr 
[…] 
Ol Àhÿ şìre şöyle urdı şemşìr 
Ki bir ferseng yir gitdi ser-i şìr 
 
Zemìne çün yıúıldı şìr-i şerze 
Esed burcına gökde düşdi lerze (Celìlì, HŞ, s. 157) 

Kadın kahramanlar ava giderken erkek gibi giyinip kuşanırlar. Şeyhî ava 

çıkmak için hazırlanan Şirin ve cariyelerinin av giysilerini ve ava gidişlerini şöyle 

tasvir eder: 

Bu imiş içlerinde resm ü èÀdet 
Binicek ãayda ol ehl-i saèÀdet 
 
Eren resmince geyürdi giyesi 
Müretteb pehlevÀnì her libÀsı 
 
ÚabÀ-yı Türkì tÀc-ı GürcüvÀnì 
KemÀn-ı ÇÀçì vü tìr-i KeyÀnì 
 
äaçını börk içine baàlamış berk 
KülÀhına cihÀnı eylemiş terk 
[…] 
Bu kerr ü ferr ile çıúdı úapuya 
Dirildi ol güzel úızlar ùapuya 
 
Úamu TürkÀne geymişler úabÀyı 
Güni úoyup külÀha börke ayı 
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[…] 
Pes emr eyledi Şìrìn-i şeker-rìz 
Ki Şeb-dìz’üñ şeşeler bendini tìz 
[…] 
Ol ay bu şìre çün şìrÀne bindi 
Gören ãanur güneş arslana bindi 
[…] 
Yüridi der-peyince ol perìler 
Çererdüklerine döymez çeriler 
 
Ava yaydı buları ol dil-ÀrÀ 
Biraz kim geçdilerdi kÿh u ãaórÀ 
 
Kemìngehden bir Àhÿ ãıçradı çüst 
Úavì úıldı rikÀbı dizgini süst 
 
Şu resme depdi vü ãıçratdı atı 
Ki atıla oú u yay ola úatı 
 
Geyik úovar gibi geçdi dereden 
äanasın úuş idi uçdı aradan  (Şeyòì, HŞ., s. 57-58) 

Fevziye Abdullah Nizamî ile Şeyhî’nin Husrev ü Şirin’lerini mukayese ettiği 

makalesinde, Şeyhî’deki Şirin ve cariyelerinin av kıyafetlerinin tasvir edildiği bu 

bölümün Nizamî’den çok farklı, te’lif gibi olduğunu belirtir.533 

Celilî aynı sahneyi şöyle tasvir eder: 

Úamu şìrÀne úaãd idüp şikÀra 
Ol Àhÿlar düşerler kÿhsÀra 
 
İrişür nÀ-gehÀn bir cüst naòcìr 
ÓavÀle olur ol naòcìre bu şìr 
 
Şu resme ãıçradur Şìrìn semendi 
Bıraúmaàa ol Àhÿya kemendi 
 
KemÀndan ãanasın tìr oldı pertÀb 
Yaòod yüksekden uçdı bir zülÀl Àb 
 
Semendi gerdine irişmedi bÀd 
HevÀdan murà dirdi Àferìn-bÀd (Celìlì, HŞ, s. 152) 

                                                
533 Tansel, Fevziye Abdullah, “Nizamî-Şeyhî Husrev ü Şirin Mukayesesi”, İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, C. I, sayı: 2, 1950, s. 279-281. 
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Şirin evden kaçıp Medayin’e Husrev’i görmeye giderken yolda 

konakladıkları bir gün dayesi, cariyeler ve Şavur hep birlikte avlanırlar. Akşama 

kadar çok sayıda vahşi hayvan avlarlar: 

Uyanup uyòudan ol naúş-ı Çìnì 
Görür duòterleriyle dÀyesini 
 
Kim itmişler hevÀ-yı ãayd u naòcìr 
Ùaúınmışlar silÀó u tìà u şemşìr 
 
Didiler her biri ol gül-èiõÀra 
Gidelüm vaútidür şimdi şikÀra 
 
HemÀn ùurdı yirinden èÀşıúÀne 
Ùaúındı tìà u şemşìrin şehÀne 
 
äoúındı biline elmÀs òançer 
MiyÀnına kemer baàladı pür-zer 
[…] 
Giderdi leşker-i óÿriyle Şìrìn  
äanasın her biri bir Àhÿ-yı Çìn 
 
Velìkin ãayd iderlerdi nehengi 
èUúÀb u şìr ile bebr ü pelengi 
 
NamÀz-ı şÀma dek ol gün seóerden 
ŞikÀr eylediler her cÀn-Àverden (RıêvÀn, HŞ. s. 288) 

Rıdvan Şirin ve cariyelerinin bir başka günki avlanmalarını şöyle anlatır: 

Meger ol günde Şìrìn ãanki şeh-bÀz 
ŞikÀr itmeklige itmişdi pervÀz 
 
Bilesince gene ol meh-liúÀlar 
Perì-peyker semen-ber dil-rübÀlar 
 
Bu Àhÿlar şikÀr içinde çün şìr 
Ururlardı peleng ü şìre şemşìr 
 
Úaparlardı kemed ile nehengi 
Ururlardı òadeng ile pelengi  (RıêvÀn, HŞ. s. 342) 

Şirin’in Medayin’de dağ başındaki kasrında cariyeleriyle birlikte zamanını 

nasıl geçirdiğini özetleyen aşağıdaki beyitlerde, zaman zaman avlanmaya çıktıkları 

belirtiliyor: 
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ÚarÀr itdi ol sarÀy-ı teng içinde 
Güher bigi yir eyler seng içinde 
 
Gehì ãayd u şikÀr u ser-firÀzì 
Gehì ãaùranc u nezd ü lehv-bÀzì 
 
HevÀ-yı Òusrev ile òoş geçerdi 
CihÀndan göz yumup göñlin açardı (Şeyòì, HŞ., s. 71) 

Bu dil-berlerle Şìrìn èìş iderdi 
ŞikÀr u èişrete dÀyim giderdi  (RıêvÀn, HŞ. s. 255) 

Şirin ve cariyeleri bir gün Husrev ve maiyyetindekilerle birlikte çevgan 

oynadıktan sonra birlikte avlanmaya giderler. Çok sayıda yaban eşeği, dağ keçisi, 

canavar ve öküz avlarlar. Şirin ve cariyeleri son derece usta avcılardır. Şirin’in bu 

avlanma sırasında armağan olarak kendisine getireceği avı görmek isteyen Husrev 

onu gizlice izlemeye başlar. Bir bakar ki geyik ve tavşan yerine elinde aslanla gelir. 

Husrev Şirin’in avcılığına hayran kalır. O gün akşama kadar bu şekilde avlanırlar: 

Geçerler deşt ü ãaórÀ bìşe vü kÿh 
Av avlarlar igen bì-óadd ü enbÿh 
 
Şu deñlü gÿr u büz bì-cÀn iderler 
Ki ol ãaórÀyı gÿristÀn iderler 
 
Baúasın her bir Àhÿ-çeşm çün şìr 
Suvarmış cÀn-ver úanıyla şemşìr 
 
Göresin nìzesi her nÀzenìnüñ 
Bulaşmış semmine gÀv-ı semìnüñ 
 
Taèaccüb úılur idi her bahÀdur 
HümÀ görür ki fièli ejdehÀdur 
 
Melik gözlerdi Şìrìni nihÀnì 
Ki ol avdan ne olur armaàÀnı 
 
Birazdan gördi Pervìz-i dil-Àvìz 
Ki yüz şÿr ile Şìrìn-i şeker-rìz 
 
áazÀl olmış gelür şemşìr elinde 
Geyik ùavşan yirine şìr elinde 
 
Bu avcılıúda ol şÀh-ı cihÀn-gìr 
Bıraòdı dÀma Òusrev bigi naòcìr 
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Taèaccüb úıldı şeh kim ol perìveş 
äıfatda nÿrdur heybetde Àteş 
 
Gice olınca úıldılar şikÀrı 
Şekerden ùatlu görüp rÿzgÀrı  (Şeyòì, HŞ., s. 103) 

Şirin’in Husrev’in gözü önünde aslan avlaması “âdeta Şirin’in aslan gibi 

Husrev’i kendine âşık ederek avlamasını sembolize eder mahiyettedir.”534Aynı sahne 

Fahrî’de de Şeyhî’deki gibi son derece canlı bir şekilde tasvir edilmiştir.535 

III. IV. III. IV. III. IV. III. IV. 4. Çeşitli Oyunlar4. Çeşitli Oyunlar4. Çeşitli Oyunlar4. Çeşitli Oyunlar    

Av partileri gibi kadın kahramanların boş vakitlerinde eğlence mahiyetinde 

oynadıkları oyunlar olan satranç, tavla, çevgan da yalnızca Husrev ü Şirin 

mesnevilerinde görülür. 

Satranç ve tavladan Şeyhî’nin Husrev ü Şirin’inde söz edilmektedir. Burada 

Şirin’in insanlardan uzak, yalnızca cariyeleriyle birlikte yaşamaya karar verdiği 

Medayin’de dağ başındaki kasrında zamanını ava çıkarak, gezerek, satranç ve tavla 

gibi oyunlar oynayarak geçirdiğinden söz edilir: 

ÚarÀr itdi ol sarÀy-ı teng içinde 
Güher bigi yir eyler seng içinde 
 
Gehì ãayd u şikÀr u ser-firÀzì 
Gehì ãaùranc u nerd ü lehv-bÀzì 
 
HevÀ-yı Òusrev ile òoş geçerdi 
CihÀndan göz yumup göñlin açardı  (Şeyòì, HŞ., s. 71) 

“Özellikle Ortaçağ’da Orta ve Uzakdoğu saraylarında oynanan ve bugünkü 

polo oyununa benzeyen atlı top oyunu”536 olarak bilinen çevgan da Husrev ü Şirin 

mesnevilerinde görülen sportif bir oyun çeşididir. 

“Halk arasında çevgen şeklinde söylenen Farsça çevgân (çûgân) kelimesinin 

aslı Pehlevîce (Orta Farsça) çûbikân (çûygân, çûlgân/çavlagân) (sopa, değnek) ismi 

olup bu kelime Arapça’ya savlecân, Türkçeye çöğen ve Grekçe’ye tsükanion 

şekillerinde girmiştir. Farsça’da “gûy u çevgân” veya “çevgân-gûy” (top-çomak) 

                                                
534 Şentürk, s. 676. 
535 bk. Faòrì, HŞ., s. 325 
536 Halıcı, Feyzi, “Çevgân”, TDVİA, C. 8, s. 294. 



 791 

denilen oyundan Dîvânu Lugati’t Türk’te ve Kutadgu Bilig’de, bugün de Anadolu’da 

olduğu gibi “çöğen” adıyla bahsedilir. Arapça’da ise bu oyuna savlecândan başka 

“labü’l-küre” (top oyunu) adı da verilir. Batılılar çevgânı ilk defa Grekler aracılığıyla 

Perslerden öğrenmişlerse de oyunun bütün dünyada tanınması, XIX. yüzyılda 

İngilizler’in Afganistan ve Kuzey Hindistan’ı işgalleri sırasında polo (Tibetçe 

bolo/pulu’dan “top”) adı altında oynamaya başlamalarından sonradır.”537 

“Karşılıklı iki takım ile oynanan çevgân oyununda gâye, oyuncuların at 

sırtında oldukları hâlde ellerindeki değnekler ile sürdükleri topu takımlarının 

hedeflerine ulaştırmalarıdır. Galebe, muayyen zamanda kazanılan is3abet sayısı veya 

muayyen sayıyı daha evvel tamamlamak yolu ile elde edilir.”538Çekiç ve kepçe 

polosu olmak üzere iki türü olan bu oyunun oynanış şekli hakkındaki en eski bilgiler 

İran kaynaklarına dayandırılmaktadır.539 

Şeyhî’nin Husrev ü Şirin’inde Şirin Husrev ile buluştukları günlerden bir gün 

cariyeleriyle birlikte Husrev’i çevgan oynamaya davet etmek üzere yola çıkar. 

Şirin’in buradaki giysi tasviri, Fevziye Abdullah’ın av kıyafetlerinde de belirttiği gibi 

Nizamî’den çok farklı, hatta te’lif gibidir540: 

Ùurup şÿr ile Şìrìn-i pür-Àşÿb 
äaçını düzdi çevgÀn àabàabın ùÿb 
 
Geyindi her libÀsı òusrevÀne 
Ùaúar kìş ü kemer serv-i revÀne 
 
Oúını ter-keşinüñ úana yazmış 
CihÀnı kìşine úurbÀna yazmış 
 
Úomış başına bir TürkÀne börki 
Ki yaàma ide görki Rÿm u Türki 
 
CihÀnı yaúmamaàa óüsni tÀbı 
Büridi ÀftÀbına niúÀbı 
 
İdüp òurşìdi ùÿp u çaròı meydÀn 
Getürdiler buyurdı ùÿp u çevgÀn 

                                                
537 Halıcı, Feyzi, “Çevgân”, TDVİA, C. 8, s. 294. 
538 Eroğlu, Muammer, “Çevgân”, İA., C. III, s. 388. 
539 Pakalın, C. I, s. 360-361. 
540 Tansel, Fevziye Abdullah, “Nizamî-Şeyhî Husrev ü Şirin Mukayesesi”, İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, C. I, sayı: 2, 1950, s. 279-281. 
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Kemer baàlandı ol üç yüz úamerveş 
Ki ay bunlara úul Zühre úaravaş 
[…] 
Göresin her biri bir serv-i ser-keş 
Güneşe tìà ùutmış aya ter-keş 
 
Úılıçlarından ürker şìr-i naòcìr 
Úocınur nesr-i ùÀéir atsalar tìr 
 
Biner her birisi bir bÀd-pÀya 
Ki seyri yol keser bÀd-ı ãabÀya 
 
Bu dil-berlerle ol dildÀr-ı ferruò 
Yüridi ùutdı şeh dergÀhına ruò (Şeyòì, HŞ., s. 101) 

Husrev’in dergâhına vardıklarında onları Şavur karşılar. Şirin Şavur’a 

Husrev’e iletmesi için çevgan oynamayı teklif ettiğini söyler: 

Biraz seyrÀn idelüm òıdmetinde 
Şeref bulsun dil ü cÀn devletinde 
 
Çü baş ortadadur cÀn oynayalum 
Ki yaènì ùÿp u çevgÀn oynayalum (Şeyòì, HŞ., s. 102) 

Bunun üzerine Husrev de hizmetkârlarıyla birlikte hazırlanarak Şirin’in 

karşısına çıkar. İki taraf bir araya gelerek çevgan oynamaya başlarlar: 

Çü meydÀn ãuffesi oldı müşerref 
Ùururlar yüz ãafÀ ile iki ãaf 
 
Bu yaña mÀh-ruò aòterleriyle 
Ùurur bir yaña şeh çÀkerleriyle 
 
Girür bir niçe sulùÀn úullarından 
Girü birúaç gülistÀn güllerinden 
 
Biraz çevgÀn ile cevlÀn iderler 
Arada ùÿpı ser-gerdÀn iderler 
 
Şeh itdürmişdi çevgÀnlar muraããaè 
Ser-À-ser laèl ü cevherden mülemmaé 
 
Ki ùÿp urduúça ãaçıla cevÀhir 
Bula óÀøırlar andan óaôô-ı vÀfir 
 
Tılı toplar tolu müşg ile èanber 
Ki dökdükçe dimÀà ola muèaùùar 
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Tekellüf úıldı şeh Şìrìn’e çevgÀn 
Ki yaènì ùuta meh mihr ile meydÀn 
 
İnüp yir öpdi yine bindi çÀlÀk 
Öpüp aldı ele çevgÀnı bì-bÀk 
 
Biri mÀde şìr ü biri irkek 
Degül atları birbirinden ürkek 
[…] 
Gehì mÀh urdı ùÿpı gÀh òurşìd 
Girü geh Cem ururdı gÀh Cemşìd 
 
Biraz kim oynadı şÀhìn ü şeh-bÀz 
Úoyup luèbı iderler ãayda pervÀz (Şeyòì, HŞ., s. 102-103) 

Fahrî Husrev ile Şirin’in maiyyetindekilerle karşılıklı çevgan oynamalarını 

şöyle tasvir eder: 

Gerek úızlar èarø ide kÀrbÀrın 
Güle meydÀna gönüldi nigÀrìn 
 
Çü meydÀna sevinü geçdilerdi 
Sevinmekden perìce uçdılardı 
 
Çü Òusrev gördi ki ol cümle cÀnÀn 
Çemende úumrìlerdür evde doàan 
 
Didi Şìrìn’e gel atlar çapalum 
Bu yazıda biraz ùopı úapalum 
 
Çelik çevgÀnına bıraúdılar ùop 
Kirişmeyle cihÀnı yaúdılar ùop 
 
Bu bir yañadan ılduzlarıla mÀh 
Daòı bir yañadan úullarıyla şÀh 
 
Geyik aslan ile oyun dutardı 
Gehì dürrÀc u geh doàan utardı 
 
Gehì ùopı güneş iltürdi geh mÀh 
Gehì Şìrìn ururdı ucı geh şÀh 
 
Çü çevgÀn ile ùopdan oldılar ùoú 
Ulu meydÀnda cevlÀn itdiler çoú (Faòrì, HŞ., s. 324-325) 
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Şeyhî ve Fahrî’nin Husrev ü Şirin’lerinde Şirin ve Husrev’in 

beraberindekilerle oynadıkları bu çevgan oyunu eğlence olmakla birlikte, iki âşığın 

biraraya gelme sebebi olarak da görülebilir. 

Rıdvan’ın Husrev ü Şirin’inde kısaca Şirin’in bazı zamanlarda çevgan 

oynadığından söz edilir. Bu oyunu oynadığı bir sahne yoktur. 

Geh olur bÀzì-yi çevgÀn iderdi 
Felek ùopını ser-gerdÀn iderdi (RıêvÀn, HŞ. s. 255) 

III. V. III. V. III. V. III. V. DİNDİNDİNDİN    

Züleyha gayrimüslim bir babanın kızıdır. Sûlî Fakîh Züleyha’nın babasının 

puta taptığını, Haliloğlu Ali ise haça taptığını bildirmektedir. 

İllÀ ol kişi puta ùapar idi 
Tañrı diyü ol putı öper idi (äÿlì Faúìh, YZ., s. 153) 

Eyleyiken ol melèÿn 
ÓÀca ùapar dün ü gün 
Òaber diñlegil bugün 
ZelìòÀ’yı diñleyü  (Òaliloğlu èAlì, YZ., s. 184) 

Sûlî Fakîh gibi Ali de Züleyha’nın babasının puta taptığını belirtirken, Hamza 

da Haliloğlu Ali gibi haça taptığını söyler.541 

Dolayısıyla Züleyha da putperest bir kadındır. Nitekim Ahmedî Züleyha’nın 

putperest bir kadın olduğunu şöyle ifade ediyor: 

KÀfire idi ZüleyòÀ ol zamÀn 
Büte ùapardı ùanımazdı ìmÀn  (Aómedì, YZ. I, s. 43) 

Züleyha Yusuf’la gizlice buluştuğu yedi haneli köşkte bu yasak aşka şahit 

olmamaları için putlarını bir perde arkasına saklamıştır. Yusuf perde arkasında ne 

olduğunu sorduğunda Züleyha’nın söyledikleri onun dinî inancı hakkında bilgiler 

vermektedir: 

Didi maèbÿd-ı bì-niyÀzumdur 
Cümle işlerde kÀr-sÀzumdur 
 
Yüz ururam aña İlÀhumdur 
Óıfô ider püştümi penÀhumdur 
 

                                                
541 bk. èAlì, KY., s. 280; Óamza, YZ., s. 225. 
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Cismi zer çeşmi ãÀfì gevherdür 
Sìnesi ùolu müşg ü èanberdür 
 
Raómetinden virelü baña vücÿd 
İderem óaøreti öñinde sücÿd 
 
Perde ardında itdüm aña maúar 
TÀ bu dem itmeye bu óÀle naôar 
 
VÀúıf olmaya tÀ günÀhuma ol 
Baúmaya bu ruò-ı siyÀhuma ol (Óamdì, YZ., s. 140-141) 

Didi bir bütdür altundan muãavver 
Ùaşı cevher içi pür-müşg-i ezfer 
 
Benüm maèbÿdum oldur gice gündüz 
Ayaàına sürerem dem-be-dem yüz 
 
Anuñ taèôìmini vÀcib bilürem 
Aña her vech ile èizzet úıluram 
 
Düzetdüm perde ardında yir aña 
Ki nÀôır olmaya bu işde baña 
 
Baúup görmeye bu bì-dìnligümi 
Görüp bilmeye bed-Àyìnligümi 
 
Ne óÀl ise yüzinden utanuram 
Baña òışm ide diyü üşenürem (KemÀl, YZ., s. 178) 

Züleyha değerlendirilen Yusuf u Züleyha mesnevilerinin hepsinde putperest 

bir kadındır. Ancak Yahya’nın eserinde aşk yüzünden zincire vurulduğunda, dua 

edip yalvaran, namaz kılan bir Müslüman kadın gibi karşımıza çıkar. Ancak şair 

onun kıldığı namazın kendi dinine özgü olduğunu şöyle ifade eder:  

Teveccüh itdi dìnince namÀza 
NiyÀz itdi ÒudÀ-yı bì-niyÀza 
 
Görür àayrıdan olmaz derde dermÀn 
Didi ey derde dermÀn ıssı SübóÀn 
 
Ùapuñdur çÀresizler çÀre-sÀzı 
İşidürsin münÀcÀt-ı niyÀzı 
 
Sever dìvÀne göñlüm bir hümÀyı 
Kebÿter gibi olmışdur hevÀyì 
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HevÀdan ney gibi artar enìnüm 
HebÀ oldı bu èömr-i nÀzenìnüm 
 
Gözüm ol çeşmi şeh-bÀza naôar-bÀz 
Dilüm ol àonca-leb èaşúıyla dem-sÀz 
 
NamÀza úÀmet olsa anda her bÀr 
Gelür göñlüme úadd ü úÀmet-i yÀr 
 
èİbÀdetde gözüm dildÀrı gözler 
Rükÿèumda úıyÀm-ı yÀri gözler 
 
Sücÿda varduàınca cÀn-ı muètÀd 
Úılur ayaàına yüz sürmegi yÀd 
 
Taóiyyatda selÀm olur bahÀne 
Gözüm yÀri arar baúar yÀbÀna 
[…] 
NamÀz üstinde eylerken niyÀzı 
Uyudı úaldı çeşm-i şÀh-bÀzı  (YaóyÀ, YZ., s. 68) 

Buna karşılık Züleyha hikâyenin sonuna doğru bütün Yusuf u Züleyha 

mesnevilerinde olduğu gibi Yahya’da da putlarını kırıp Müslüman olur. 

Sûlî Fakîh’de Züleyha Yusuf sanarak evlendiği Aziz’i görünce büyük bir 

hayal kırıklığı yaşar. Rüyasında Yusuf’un namusuyla kendisini beklemesini 

istemesinden dolayı gerdeğe girmeden önce son derece kaygılıdır. Çaresizlik içinde 

kalan Züleyha bekâretini koruması için Allah’a dua ederek yardım diler:  

Bunı didi secde úıldı Tañrı’ya 
Ol semÀvÀtı yaradan BÀriya 
 
Didi ey Çalab èaceb oldı işüm 
äaúlaàıl beni yitürmegil başum 
 
Müşkil işe uàradum ey pÀdişÀh 
Beni úurtar bu kişiden ey İlÀh 
 
Bu gice ol er gelürse n’ideyüm 
áarìbem úancaru úaçup gideyüm 
 
Bunı didi ZelìòÀ zÀr eyledi 
Kendü óÀlini Çalab’a söyledi 
 
Eytdi beni bu kişiden ãaúlaàıl 
Saña ãıàındum beni sen beklegil (äÿlì Faúìh, YZ., s. 168) 
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Züleyha Yusuf’un aşkının elemleriyle yaşlanıp gözleri kör olduğunda, 

putlarına gözlerinin tekrar görmesi ve Yusuf’a kavuşabilmesi için dua eder. Fakat bu 

dileklerinin gerçekleşmediğini gören Züleyha putlarına kızarak onları kırar ve 

Müslüman olur. (bk. s. 384 Din Değişikliği). Böylece Züleyha hayatının belli bir 

dönemine kadar putperest iken daha sonra Müslüman olarak iki ayrı dine inanmış bir 

kadın olarak karşımıza çıkar. Hatta Yusuf ile evlendikten sonra Yusuf’a duyduğu 

aşkın boyut değiştirmesiyle İlahî aşka yönelmiş ve yaşamını öyle sürdürmüş bir 

kadındır. (bk. s. 433 Aşkın Boyut Değiştirmesi). 

Yusuf u Züleyha mesnevilerinde Züleyha’nın cariyeleri de putperest 

kadınlardır. Fakat Yusuf’un onlara Allah’a iman etmeleri konusundaki telkinleriyle 

Müslüman olmuşlardır.(bk. s. 473 Din Değişikliği) 

Yine bazı Yusuf u Züleyha mesnevilerinde adı geçen gayrimüslim bir kadın 

olan Bâzıga da Yusuf’un hayran olduğu güzelliğini ona bahşeden Allah’a iman 

ederek Müslüman olan kadınlardandır.(bk. s. 509 Âşıklık). 

Bir aşk hikâyesi olmasının yanı sıra bir peygamberin yaşamını anlatan Yusuf 

u Züleyha mesnevilerinde, başta Züleyha olmak üzere diğer kadın kahramanların 

dinlerini değiştirip Müslüman olmaları hikâyenin dinî karakterini ortaya koyan 

durumlardandır. Ancak bu mesnevilerin hemen hepsinde din değiştiren 

kahramanların kadınlardan oluşması da dikkat çekicidir. 

Husrev ü Şirin mesnevilerinde ise Şirin’in dininin ne olduğunu açıkça 

gösteren bir ifadeye rastlanmamaktadır. Ancak ona hem analık hem babalık eden 

halası/teyzesi Mehin Banu’nun Hıristiyan olması onun da Hıristiyan bir kadın 

olduğunu gösterir. Şeyhî ve Lamiî Mehin Banu’nun Hıristiyan bir kadın olduğunu 

şöyle ifade ederler: 

äalìb ehlinde key bulmış ãalÀbet 
Mehìn BÀnÿ adı vü pür-mehÀbet (Şeyòì, HŞ., s. 38) 

Keremde ÓÀtem ü zühd içre Edhem 
Ùutar dìn-i Mesìó Àyìn-i Meryem (LÀmièì, FŞ., s. 282) 

Ayrıca Şirin’in kilise ziyaretleri onun dini hakkında bilgi vermektedir. Şirin 

ve cariyeleri bir gün kır gezintisine çıktıklarında yakında bulunan bir kiliseyi ziyaret 

edip dua etmek isterler: 
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Yaúın bir deyr var adı perì-sÿz 
Yöresi pür-çemendür cennet-efrÿz 
 
Buòÿr idelüm ol deyr-i muàÀna 
İrürelüm niyÀzı ÀsmÀna  (Şeyòì, HŞ., s. 47) 

Şeyhî’nin bu beyitlerinde İslam dini dışındaki dinlerde görülen “buhur 

yakma” geleneği ile ilgili olarak Sargon Erdem’in verdiği şu bilgiler önemlidir: 

“Tarihte bilinen ilk medeniyetlerden itibaren hemen bütün çok tanrılı ve tek tanrılı 

dinlerde, dinî ve sihrî törenler sırasında ateşe güzel kokulu madde atmak veya mayi 

serpmek, yerine getirilmesi gereken önemli şartlardan biri sayılmıştır. Ele geçen 

arkeolojik buluntu ve yazılı belgelerden Çin, Hint, İran, Mısır, Mezopotamya, 

Anadolu, Yunan, Roma, Aztek ve İnka gibi eski medeniyetlerin hepsinde tütsü 

yakmanın manevî temizlenme ve tanrılara yaklaşma aracı olarak kabul edildiği 

anlaşılmaktadır. Genelde birleşen çeşitli inançlara göre güzel kokulu dumanlar 

tanrıları hoşnut etmekte, eğer kızgınsalar öfkelerini yatıştırmakta, yapılan duaların 

göğe yükselip tanrılara ulaşmasına ve kabulüne vesile olmaktadır. Aynı zamanda da 

meleklerle iyi ruhları tütsü çevresinde toplarken güzel şeylerden hoşlanmayan 

şeytanlarla kötü ruhları da kaçırmaktadır. Dolayısıyla tütsülenen yer ve kişiler 

kötülüklerden uzak tutulup iyiliklere yaklaştırılmış, böylece mânen temizlenmiş 

sayılmaktadır.[...] Semavî dinler içinde buhur yakmaya en fazla önem veren din eski 

Mûsevîlik’tir.[...] Mûsevîlik’te, çok tanrılı dinlerde olduğu gibi, buhur dumanlarının 

Tanrı’nın öfkesini yatıştırdığına inanıldığı da yine Tevrat’tan anlaşılmaktadır. 

Hıristiyanlık’ta buhur duaların Tanrı’ya yükselmesinin sembolü kabul 

edilmekte ve bu sebeple dinî törenlerde asma buhurdanlar görevli çocuklar tarafından 

sallanmak suretiyle dumanı kiliseye yayılmaktadır.” 542 

Şeyhî’nin yukarıdaki beytinde de Şirin ve cariyelerinin buhur yakarak 

dualarını gökyüzüne (Tanrı’ya) ulaştırmak istedikleri belirtiliyor. Buna göre onların 

kilisede buhur yakmalarının Hıristiyan inancının bir gereği olduğu ortaya çıkıyor. 

Ayrıca Şirin aşk yüzünden hasta düştüğünde, derdine çare bulmak için yakın 

çevresi tarafından kiliseye gitmesi tavsiye edilir. Şirin her ne kadar kiliseye gitmek 

üzere yola çıkmışsa da yolunu değiştirip Medayin’e Husrev’in yanına kaçmıştır. 

                                                
542 Erdem, Sargon, “Buhur”, TDVİA, C. 6, s. 383. 
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Ancak hastalıktan kurtulmak için kiliseye gitme geleneğinin varlığına işaret eden bu 

örnek onun dini hakkında bilgi vermesi bakımından da önemlidir. (bk. s. 850 

Hastalıktan Kurtulmak İçin Kutsal Yerleri Ziyaret Etme) 

Ayrıca sıkıntıya düştüğü zamanlarda kendi dinince namaz kılması ve dua 

etmesiyle ilgili bilgiler de onun dini hakkındaki diğer bilgilerdir. 

Şeyhî543 ve Celilî Şirin’in Medayin’e Husrev’i görmeye giderken yolda bir 

süre dinlenmek için konakladığında kendi dinince namaz kılıp Allah’a dua ettiğinden 

söz ederler: 

Úılup maèbÿdı emrine iùÀèat 
İder Àyìni üzre Óaúú’a ùÀèat 
 
ÚıyÀma geldi çün ol úadd ü úÀmet 
äan oldı serv-i cennetdenèalÀmet 
 
İki bükdi rükÿè ol serv dalın 
äan egdi bÀd-ı cennet gül nihÀlin 
 
Sücÿd itdükde zülf-i èanberìni 
Döşer seccÀde-i Rÿóü’l-emìni 
 
Melek bigi götürüp el duèÀya 
Sürer aòterleri ol bedr aya 
 
TamÀm itdi çü erkÀn-ı namÀzı 
Göñülden úıldı AllÀh’a niyÀzı (Celìlì, HŞ, s. 155-156) 

Şeyhî Şirin’in Husrev’den ayrı kaldığında yaşadığı yalnızlık ve sıkıntılardan 

kurtulmak amacıyla kendi dinince namaz kılıp Allah’a dua ettiğini söyler: 

İder Rabbine resmince namÀzı 
Yüz urup ùopraàa úıldı niyÀzı  (Şeyòì, HŞ., s. 204) 

İran hükümdarı Husrev-i Perviz ile evlenen Şirin’in düğününde nikâh Mecusi 

geleneklerine uygun şekilde kıyılmıştır: 

Yirine yitdi çün her resm ü Àyìn 
Olur mÿbedler erkÀnınca kÀbìn (Şeyòì, HŞ., s. 247) 

Gelüp gösterdiler mÿbedler Àyìn 
NigÀra úıldılar ol demde kÀbìn (RıêvÀn, HŞ. s. 499) 

                                                
543 bk. Şeyòì, HŞ., s. 60-61 
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III. VI.III. VI.III. VI.III. VI. EVLİLİK EVLİLİK EVLİLİK EVLİLİK    

İnsan neslinin devamlılığı için üreme, üremenin meşru olabilmesi için de 

evlilik temel şarttır. Yusuf u Züleyha ve Husrev ü Şirin mesnevilerinde evliliklerin 

iki amaç için yapıldığı görülmektedir. Birincisi aşk ve üreme, ikincisi siyasi 

çıkarlardır. 

Züleyha’nın Yusuf ile evliliğinde temel amaç aşkta vuslata ermektir. Husrev 

de âşık olduğu kadınla hayatını birleştirip tacını ve tahtını bırakacağı bir çocuk sahibi 

olabilmek için evlenmiştir. Dolayısıyla Şirin kendisiyle bir ömür geçirmek ve 

doğacak çocuklara anne olmak üzere eş olarak seçilmiş bir kadındır. Nitekim Hasan 

Bahri kadının hayattaki rolünü şöyle tarif etmektedir: “Hayatta kadının vazifesi ve 

san’atı izdivâc etmek ve netîcesinde vâlide, ev kadını, zevcinin ruh-nevâz refîkası ve 

çocuklarının müşfik mürebbiyesi olmak ve beşerin teksîr ve tekâmülüne hidmet 

etmektir.”544 

Yusuf’un Züleyha ile evlenmesi için Allah’ın Yusuf’a gönderdiği emirde de 

evliliğin temel amacının neslin devamını sağlamak olduğu görülmektedir: 

Virdüm ol èÀcize viãÀlüñi naúd 
èArşum üzre oúundı òuùbe-i èaúd 
 
Sen daòi eyle aña èaúd-i nikÀó 
Meclis-i ãoóbetüñde úıl miãbÀó 
 
TÀ güherler ùoàa bu èaúdüñden 
MÀyeler óÀãıl ola naúdüñden  (Óamdì, YZ., s. 170) 

Husrev Şirin ile evlenmekteki amacının hayatın acı ve tatlı yanlarını eşle 

paylaşmak, güçlükleri birlikte aşmak ve çocuk sahibi olmak olduğunu şöyle dile 

getirir: 

Ki baña bu nigÀrìndür eş ü yÀr 
Ne resme òoş dutarsam bunı yarar 
 
Anı çift idinürsem gey revÀdur 
Ki zaòma merhem ü derde devÀdur 
 
Şehd úandayise şekker gelür duş 
Yuvada çifti ile dölenür úuş 
 

                                                
544 Hasan Bahri, Kadınlara Mahsûs Penbe Kitab, Dersaadet, 1919, s. 12. 
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Boyınduruúda çift olmazsa öküz 
Yiri ãapan demüri yırtamaz düz (Faòrì, HŞ., s. 463) 

Lamiî’de de Husrev kendisine layık bir eş aramaktadır. Çünkü ondan doğacak 

çocuk tahtının varisi olacaktır. Daha önce yaptığı evlilikten bir oğlu (Şiruye) vardır 

ancak onda şahlık istidadı yoktur. Bu nedenle tahtını gönül rahatlığıyla bırakıp 

gideceği bir oğul verecek kadın aramaktadır. Bu düşüncesini yakın çevresine bildirir. 

Ona Şirin’i tavsiye ederler. Burada Husrev’in sözlerinden evlenmekteki amacının ne 

olduğu ve ona göre evlenilecek kadının nasıl olması gerektiği anlaşılmaktadır: 

Ki ãalduúda ecel ùopraàa anı 
Úoya yirinde bir òurrem fidanı 
 
Ebed ol cÀn cihÀndan buldı kÀmı 
Ki oldı bir òalef úÀyim-maúÀmı 
 
Egerçi èaúd-i zevc idüp muúarrer 
Aña olmışdı bir gevher müyesser 
 
Degüldi lìkin ol dür lÀyıú-ı tÀc 
Ki aña ola bir tÀc ehli muótÀc 
 
Bilürdi aña itdükce nigÀhı 
Ki yoúdur anda istièdÀd-ı şÀhì 
 
Egerçi her ùarafdan vehm iderdi 
Bu dür naúãın ãadefden fehm iderdi 
[…] 
áam-ı ferzend müşkil ibtilÀdur 
Olursa miónet olmazsa belÀdur 
 
Dilerdi bu sebebden ol nigÿ-kÀr 
Bulup bir àayr dürc ola güherdÀr 
 
MaèÀdin gibidür insÀn mizÀcı 
Kimi zer-ùıynet ü kimisi zÀcì 
 
Egerçi ebr-i nìsÀndur güher-bÀr 
Velìkin her ãadef dür virmez ey yÀr 
 
Bitürmez şÿre ùopraú verd-i nesrìn 
Getürmez zehr aàacı mìve şìrìn 
[…] 
Çü göñlinde bu maènì ùutdı ÀrÀm 
Fe-lÀbüd itdi taóãìline iúdÀm 
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Ùaleb úıldı bu resme bir güher pÀk 
Ki ola dürretü’t-tÀc-ı nüh-eflÀk 
 
Bulup silk-i nigÀhı birle peyvend 
Müyesser ide tÀ Óaú vaãl-ı ferzend 
 
Virüp şÀò-ı óayÀtı mìve cÀndan 
Ala anuñla leõõet bu cihÀndan (LÀmièì, FŞ., s. 322) 

Ancak Husrev’in Rum kayserinin kızı Meryem ile olan evliliğinde Husrev ne 

aşk için ne de çocuk sahibi olmak için evlenmiştir. Babasının tahtına oturabilmek 

için rakipleriyle mücadelesinde üstün gelebilmek amacıyla Rum kayserinin 

yardımına ihtiyaç duymuş; kayser yardım karşılığı iki ülke arasında eskiden beri 

süregelen düşmanlığa son vermek ve kendi soyundan bir torun sahibi olabilmek için 

kızını Husrev’le evlendirmeyi şart koşmuştur. Asıl amacı tahtı ele geçirmek olan 

Husrev istemeden bu evliliğe razı olmak zorunda kalmıştır. Ancak burada da 

Kayser’in İran ve Rum’un barışının yanı sıra kendi soyunun devamı için kızını 

Husrev’e vermek istemesi yine evliliğin amaçlarına uygun bir durumdur: 

Benüm perdem içinde bir úızum var 
Ki devletlü durur bilmek aña yÀr 
 
Dile benden aru dìnümüz ile 
Bizüm yolumuz u ìmümüz ile 
 
Ki Úayãer uruàu ùoàa bir oàul 
Ìrec kìninden aru duta göñül 
 
äavaşdan iki ãu olmaya èÀciz 
Çekişmek úalmaya arada hergiz (Faòrì, HŞ., s. 350) 

Pes itdi Úayãer ol resme dügünler 
Ki ùoyındı cihÀn aylar u günler 
 
İki şeh úıldılar çoú şarù u èahdi 
CihÀn-cÿlıú işinde cidd ü cehdi 
 
Çü berkindi úarÀr u èahd ü peymÀn 
Úabÿl eyledi ol tezvìci sulùÀn  (Şeyòì, HŞ., s. 135) 

Tarihte de Husrev ile Meryem’in evliliği gibi siyasi çıkarlar için yapılmış 

evlilikleri görmek mümkündür. Bütün Ortaçağ ve erken dönem Modern Çağ 
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devletlerinde, komşu ya da uzak ülkelerle yapılan evlilik anlaşmaları diplomasinin 

başlıca dayanağı olagelmiştir.545 

Evliliklerde dikkati çeken bir husus da kadın ve erkeğin sosyal statü olarak 

uyum içinde olmalarıdır. Kadınlar hükümdar kızı, erkekler de ya şehzade ya da 

bizzat hükümdardırlar. Bir şehzade ya da hükümdarın evleneceği kadının soylu 

olması son derece önemlidir. Çünkü doğacak şehzadenin annesi de soylu olmalıdır. 

Herkes dengiyle evlenmektedir. Zengin erkek yoksul kızla ya da zengin kız yoksul 

erkekle evlenmez. Nitekim Husrev Şirin ile evlenmeye karar verdiğini ülkenin ileri 

gelenlerine anlatırken Şirin’in Mehin Banu soyundan bir şehzade olduğunu özellikle 

belirtir: 

Didi şeh-zÀdedür èÀlemde Şìrìn 
Mehìn BÀnÿ ãoyıdur ol nigÀrìn (RıêvÀn, HŞ. s. 491) 

Evlilikte bir kadınla evlenmeye karar veren erkeğin ülkenin ileri gelenlerine 

ve yakın çevresine bu kararını bildirip onların onayını alması gelenektendir: 

Dirildi ulular u baòtılular 
Felekden ferlü günden yaòtılular 
 
MedÀyin şehrinüñ mÿbedleri cemè 
Olur pervÀne bigi şeh yüzi şemè 
 
Çü úısm itdi úamunuñ óıããasını 
Úodı ortaya Şìrìn úıããasını 
 
Ki Şìrìn’dür baña yÀr-ı vefÀdÀr 
Ne eylük eylesem ola sezÀvÀr 
[…] 
RevÀ mı àonca vü gül hem-dem olmaú 
Baña ol yÀr u çift ü maórem olmaú 
 
Yüz urup úıldı úamu Àferìni 
Didiler mÀh olur mihrüñ úarìni 
 
DuèÀ vü óamd ü medó itdi tamÀmı 
MübÀrek bÀd úıldı òÀã u èÀmı (Şeyòì, HŞ., s. 243) 

Muúarribler ulu begler gelüp heb 
Oturdı yirlü yirinde müretteb 

                                                
545 Hopwood, Keith, “Bizans Prensesleri ve Şehvetli Türkler ”, Çeviren: Ekin Uşşaklı, Kebikeç, Sayı: 
13, 2002, s. 146.; Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu’nda yapılmış bu türlü evlilikler hakkında bilgi için 
bk. Altınay, Ahmet Refik, Kadınlar Saltanatı, 2 C., Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2000. 
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MedÀyin mülkinüñ ulularını 
Özi ùoàrı yüzi ãulularını 
 
Úamu èÀlimler ü èÀúillerini 
Óakìm ü fÀøıl u kÀmillerini 
 
Úamusın cemè idüp ol gün şehen-şÀh 
Bularuñla ùanışdı bu işi şÀh 
 
Didi şeh-zÀdedür èÀlemde Şìrìn 
Mehìn BÀnÿ ãoyıdur ol nigÀrìn 
 
Eser yilden geçer çÀlÀklükde 
Aúar ãudan ùurudur pÀklükde 
[…] 
Anı almaú dilerven var mıdur yol 
Yaraşur mı baña çift olmaàa ol 
 
Bu dÀnÀlar didiler cümle ey şÀh 
MünÀsibdür yaraşur mihr ile mÀh 
 
Úamusı didiler şÀbÀş u taósìn 
Úarìn olsa mülÀyim şÀha Şìrìn 
 
MübÀrek-bÀd içün mecmÿè-ı dìvÀn 
DuèÀlar úıldılar şÀha firÀvÀn  (RıêvÀn, HŞ. s. 490-491) 

Evlenecek erkek evleneceği kadın hakkında herkesin onayını aldıktan sonra 

düğünün başlaması için en uygun zaman belirlenerek düğün başlar. 

Evlilik müessesesi içinde değerlendirilmesi gereken kız isteme, nişan, nikâh, 

düğün, kıza verilen çeyizler (cihaz) ve boşanma ile ilgili bilgiler sırasıyla aşağıda ele 

alınmıştır. 

III. VI.III. VI.III. VI.III. VI.1. Kız İsteme1. Kız İsteme1. Kız İsteme1. Kız İsteme    

Erkeğin evlenmek istediği kızı ailesinden istemesi evlilik için atılan ilk 

adımdır. Söz konusu mesnevilerde de erkek evlenmek istediği kızı istemek üzere 

kızın ailesine elçi gönderir. Elçi kıza talip olan erkeğin bu isteğini sözlü olarak ya da 

mektup vasıtasıyla kızın babasına (baba yoksa veli konumundaki aile büyüğüne) 

iletir. Bundan sonra baba, kızının kendisini isteyen kişiyle evlenmeye rızası olup 

olmadığını öğrenmek üzere kızıyla görüşür. Kızın vereceği cevaba göre elçiye karar 

bildirilir. Kızın kendisini isteyen kişiyle evlenmeyi kabul etmemesi durumunda 
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elçiye ya doğrudan doğruya gerçek neden bildirilir ya da duruma uygun bir bahane 

öne sürülerek geri gönderilir. Ancak bütün bu süreç içinde ne erkek kızı ne de kız 

erkeği görür. Erkek kızın medhini başkalarından duymuş ve âşık olmuştur. Kız ise 

erkeği yalnızca sosyal konumu itibariyle tanımaktadır. 

Züleyha güzelliği ile ün saldığı için yedi iklim padişahları Züleyha’yı istemek 

üzere Magrib’e elçi göndermişlerdir: 

Meger irmişdi zülf-i yÀre nesìm 
K’oldı òoş-bÿy anuñla heft iúlìm 
 
Anuñ içün yidi ilüñ şÀhı 
İlçi ãalup diledi ol mÀhı 
 
Óüsni meşhÿr olup ZüleyòÀ’nuñ 
Maùlabı olmış idi her òÀnuñ 
 
Ùolmadın daòı óüsni ayı tamÀm 
Ùolmış idi cihÀna ol òoş nÀm 
 
Cümle server serinde sevdÀsı 
Cümle bezmüñ ãafÀsı àavàÀsı 
 
Niçe şÀh isteyü ãalardı resÿl 
Redd olınurdı niçe ehl-i úabÿl 
[…] 
Yidi òÀndan irişdi yidi resÿl 
Cümlesinüñ murÀdı ãadr-ı úabÿl 
 
Virdi her biri isteyüp duòter 
MÀl-i ÚÀrÿn u milk-i İskender 
 
Olmaà içün nişÀn-ı sulùÀnì 
Virdiler òÀtem-i SüleymÀn’ı  (Óamdì, YZ., s. 88-89) 

Kemal Paşazade Züleyha’yı istemek üzere on ulu padişahın elçi gönderdiğini 

söyler: 

CemÀl-i mihri çün germ itdi bÀzÀr 
İşiden şÀhlar oldı òarìdÀr 
 
CihÀn sulùÀnlarınuñ her birisi 
Bu mÀhuñ olmışıdı müşterìsi 
 
Gelürdi ilçiler her gün ulayu 
Dil ü cÀndan bu cÀnÀnı dileyü 
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On ulu pÀdişÀhuñ ilçileri 
Gelüp oldı bu mÀhuñ òºÀstkÀrı 
 
Kimüñ mühr-i SüleymÀnì nişÀnı 
Kiminüñ mÀl-ı èÀlem armaàanı 
 
Olup cÀndan bu cÀnÀna òarìdÀr 
CihÀnuñ mÀlını úılmışlar ìåÀr  (KemÀl, YZ., s. 80) 

Yahya ise Züleyha’yı Horasan, Hindistan, Rum padişahlarının istediğini 

söyler: 

CemÀline işiden èÀşıú oldı 
CihÀn elùÀf u iósÀniyle ùoldı 
 
Ulaúlar ãaldı şarúuñ pÀdişÀhı 
Diledi şÀh-ı Maàrib’den o mÀhı 
 
ÒorÀsÀn şÀhı ãaldı niçe úÀsıd 
ÓelÀli olmaàa gönderdi kÀàıd 
 
Şehi HindÿstÀn’uñ ãaldı nÀme 
ÙalebkÀr oldı ol bedr-i tamÀma 
 
Olup sulùÀn-ı Rÿm’uñ şevúı àÀlib 
ZelìòÀ óaøretine oldı ùÀlib  (YaóyÀ, YZ., s. 71) 

Züleyha’ya bu haber ulaştığında, kendisini isteyenler arasında Mısır azizinin 

olup olmadığını merak ettiği için endişelenir. Çünkü rüyasında görüp âşık olduğu 

kişi ona Mısır azizi olduğunu ve kavuşuncaya kadar kendisini beklemesini 

söylemiştir. Bu nedenle kendisinin her kim isterse istesin Aziz’den başkası ile 

evlenmeye asla niyeti yoktur. O endişe içinde beklerken babası Züleyha’yı yanına 

çağırır ve onu isteyen padişahların kimler olduğunu bir bir sayar. Ardından 

bunlardan hangisiyle evlenmek istediğini sorar. Burada evlenecek kızın evleneceği 

kişiyi seçerken ailenin söz hakkı tanıdığı dikkati çeker: 

TÀcdÀrÀn-ı dÀr-ı milk-i cihÀn 
èAded ile yidi ulu sulùÀn 
 
CÀnına dÀg idüp temennÀñı 
ÓÀãıl itmiş göñülde sevdÀñı 
 
Yidisinden de geldi şimdi resÿl 
Cümlesinüñ daòı murÀdı úabÿl 
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Birisi pÀdişÀh-ı milk-i Yemen 
Baór-ı èUmmÀn úatında dürr-i èAden 
 
Birisi pÀdişÀh-ı milk-i Óabeş 
Luùf ile Àb u úahr ile Àteş 
 
Birisi pÀdişÀh-ı milk-i èIrÀú 
äÀóib-i taòt u baòt u ùÀú u revÀú 
 
Birisi pÀdişÀh-ı kişver-i ŞÀm 
CÀmièü’l-ceyş ü rÀfièü’l- aèlÀm 
 
Birisi pÀdişÀh-ı kişver-i Rÿm 
Niçe óükkÀm óükmine maókÿm 
 
Birisi pÀdişÀh-ı baór-i Firenk 
Rezme Rüstem ãalÀbete Hÿşeng 
 
Birisi pÀdişÀh-ı Tÿbet’dür  
äÀóib-i taòt u baòt u devletdür 
 
Bunlaruñ çün birine meylüñ ola 
Sen şeh ol òayliyile òaylüñ ola (Óamdì, YZ., s. 89) 

èIrÀú u Rÿm u ŞÀm u Hind şÀhı 
Ki egmez her biri mÀha külÀhı 
 
Senüñ mihrüñ hevÀsına úoyup ser 
Olupdur õerreveş bì-ùÀúat u fer 
 
Virüp her biri envÀè-ı àarÀyib 
Dil ü cÀndan olupdur saña ùÀlib 
 
Ne iúlìme iderse òÀùıruñ meyl 
Úılam ol mülke seni server-i òayl (KemÀl, YZ., s. 80-81) 

Babası sözlerini tamamladığında Züleyha, kendisini isteyenler arasında Mısır 

azizinin olmadığını anlayınca üzülerek babasının huzurundan ayrılır. Biricik kızının 

çok üzüldüğünü gören babası Taymus gelen elçileri ağırlar ve Züleyha’nın Mısır 

aziziyle evlenmek istediğini bildirerek onları geri gönderir. 

İlçileri aàırladı Ùaymÿs 
Virdi anı ki götürür nÀmÿs 
 
ÒÀk-i èöõre sürüp èiõÀrını 
Didi itmen dirìà varını 
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İlle bu úand-rìz-i Mıãr oldı 
NÀm-zÀdı èAzìz-i Mıãr oldı 
 
Ùÿtì-i Maàrib iken aña àarìb 
Eyledi Óaú nebÀt-ı Mıãr’ı naãìb 
 
Dönüp ilçiler ol temennÀdan 
Dilleri fÀrià oldı àavàÀdan  (Óamdì, YZ., s. 90) 

Kemal Paşazade’de Taymus elçileri Züleyha’yı daha önceden Mısır azizi 

istediği için ona söz verdiklerini bildirerek geri gönderir: 

Virüp ilçilere şÀhÀne òilèat 
İdüp her birine şÀhÀne òıdmet 
 
Didi yol yoú úızı virmege size 
Ki zìrÀ nÀm-zed oldı èAzìz’e 
 
èAzìz-i Mıãr sizden evvel anı 
Diledi gönderüp çoú armaàanı 
 
Anuñ sözi üstine söz úonsa olmaz 
Hee bes didük ayruú dinse olmaz 
[…] 
HezÀrÀn luùf u èöõr ile òiùÀbı 
İdüp her birine virdi cevÀbı  (KemÀl, YZ., s. 81) 

Züleyha’nın babası, Züleyha’nın çok üzüldüğünü gördüğü için yedi iklim 

padişahlarının elçilerini geri gönderdikten sonra hemen Mısır azizine bir mektup 

yazar. Bir elçi ile mektubu Aziz’e gönderir. Mektubunda çok güzel ve namuslu bir 

kızı olduğunu, pek çok padişah istemesine rağmen onun Aziz’e âşık olduğunu ve 

ondan başkasıyla asla evlenmeyi kabul etmediğini anlatır ve Aziz’in cevabını 

beklediğini bildirir: 

Pederi raóm idüp ZüleyòÀ’ya 
Ùurdı èahdine başladı rÀya 
 
Mıãr’a ilçi yaraàın itdi revÀn 
Tuófeler óÀøır itdi bì-pÀyÀn 
 
Devlet erkÀnınuñ bir ulusını 
RÀst-tedbìr ü nìk-òÿlusını 
 
İtdi teşrìf ùavú u cÀme ile 
İlçi ãaldı èAzìz’e nÀme ile (Óamdì, YZ., s. 90-91) 
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Atası gördi kim ãabr ile olmaz 
Maóabbet zaòmı cebr ile oñulmaz 
 
İçinde úıldı bu fikri muúarrer 
K’ide úızın èAzìz-i Mıãr’a hem-ser 
 
Pes andan buldı bir dÀnÀ-yı fÀøıl 
Úavì-tedbìr ü ãÀóib-rÀy-ı kÀmil 
[…] 
Anuñla meşveret úıldı bu işi 
Didi kim iş bitürmez degme kişi 
 
Gerekdür kim úadem-rence úılasın 
Bu işüñ bitmesi üzre olasın 
 
FirÀvÀn tuófeler alup revÀn ol 
DiyÀr-ı Mıãr’a çünkim iltesin yol 
 
Degürüp luùf ile bizden selÀmı 
èAzìz-i Mıãr’a èarø eyle selÀmı 

Eger òıdmete olur ise úÀbil 
İki èÀlem murÀdın ide óÀãıl 
 
Yiter èizzet cihÀnda bu kenìze 
K’ide òıdmet ölince sen èAzìz’e 
 
Dilemez k’ola àayrı ilde bÀnÿ 
Diler kim işigüñde ola cÀrÿ  (KemÀl, YZ., s. 82-83) 

Taymus’un mektubunu okuyan Aziz çok mutlu olur. Kendisini hazine bulmuş 

derviş gibi hisseder. Hemen Züleyha ile evlenmeyi kabul ettiğini bildiren bir cevap 

yazar. Çok sayıda hediye ile mektubu bir elçi vasıtasıyla Magrib’e gönderir: 

Gönderüp kendüzi de ãaldı resÿl 
TÀ vesìle ola murÀdına ol 
 
MÀl-ı ãÀmit o deñlü virdi bile 
Nuùúa gelmez ki nÀùıú ala dile (Óamdì, YZ., s. 92) 

Úılup envÀè-ı luùf ile òiùÀbı 
Yazar mektÿbına şÀhuñ cevÀbı 
 
Resÿle eyleyüp biñ dürlü inèÀm 
Ne eksügi var ise úıldı itmÀm 
[…] 
İşi bitürdi elçi şÀd u òandÀn 
Uçuban gitdi çün peyk-i SüleymÀn  (KemÀl, YZ., s. 84) 
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Yahya’nın eserinde de Züleyha güzelliği ile nam salmış, onun güzelliğini 

işitenler âşık olmuş ve şark padişahları Züleyha’yı istemek üzere babasına elçiler 

göndermişlerdir. Ancak diğer eserlerde olduğu gibi burada Taymus kızına karşı hoş 

görülü değildir. Züleyha’yı bunlardan biriyle evlenmeyi kabul etmesi için 

zorlamıştır. Fakat Züleyha kabul etmemiştir: 

ZelìòÀ’ya bu aóvÀl oldı ièlÀm 
Atası şÀh-ı Maàrib itdi ibrÀm 
 
Birine varmaàa olmadı úÀyil 
Birinüñ olmadı maúãÿdı óÀãıl (YaóyÀ, YZ., s. 71) 

Züleyha’nın kendisinden başkasıyla evlenmek istemediği için diğer taliplerini 

kabul etmediğini öğrenen Mısır azizi bir mektup yazarak Züleyha’yı babasından 

ister. Oysa diğer eserlerde Züleyha’nın babası kızını alması için Aziz’e mektup 

göndermiştir. Aziz mektubunda Züleyha ile evlenmek istediğini şöyle bildirmiştir: 

Dimiş ey pÀdişÀh-ı èÀlem-ÀrÀ 
Günüñ günden yig itsün Óaú TaèÀlÀ 
 
Eger noúãÀnumuz olursa mestÿr 
Bizi dÀmÀd idinsün şÀh-ı manãÿr 
 
Úurılsun bizde ikrÀmı otaàı 
Şeref virsün bize rÿşen çerÀàı 
 
Yaúışsun cÀnumuz nesline anuñ 
Úarışsun aãlumuz aãlına anuñ 
 
Bu dÀèìsin oàul itsün úul itsün 
Úapusı iòtilÀùına yol itsün 
 
Eger bu iltimÀs olursa maèhÿd 
Ümìd oldur ki bizden ola òoşnÿd 
 
Ne var bÀrÀn-ı ebr-i luùf u iósÀn 
Bu òÀki eylese ser-sebz ü òandÀn (YaóyÀ, YZ., s. 71) 

Aziz’in mektubunu okuyan Taymus onun isteğini makul ve makbul görüp 

cevap gönderir. Mektubunda öncelikle kızını vermeyi kabul ettiğini bildiren şu 

sözleri Kemal Paşazade’de olduğu gibi kadının evlendikten sonra eşine hizmet 
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etmekle yükümlü olduğunu, babanın da kızını eşinin yanında böyle gördüğünü 

açıkça göstermektedir: 

èAzìz’e şÀh-ı Maàrib yazdı nÀme 
SelÀm itdi güher dizdi kelÀma 
[…] 
CihÀn ùurduúca õÀtuñ var olsun 
Úızum sen şÀha òıdmetkÀr olsun 
 
Senüñ olsun senüñ bu dürr-i şehvÀr 
Sözüñüñ cÀn u baş üzre yiri var (YaóyÀ, YZ., s. 72) 

Sûlî Fakîh ve Nahîfî’de Züleyha’yı çevre memleketlerin beyleri oğullarına 

istemişlerdir: 

Çevre beglerden kişiler geldiler 
Her birisi seni oàlına diler  (äÿlì Faúìh, YZ., s. 158) 

Niçe beglerden gelüpdür ilçiler 
Her birisi seni oàlına diler  (Naóìfì, YZ., s. 861) 

Oysa Züleyha daha önce babasına Mısır sultanından başkasıyla 

evlenmeyeceğini söylemiştir. Gelen elçilere ne cevap vereceği konusunda çaresiz 

kalan babası, Züleyha’nın önerisiyle Züleyha’yı haftada bir dev tuttuğu ve bu derde 

derman bulamadıklarını söyleyerek elçileri geri gönderir. Bundan sonra diğer 

mesnevilerde olduğu gibi Taymus, kızıyla evlenmesi için Aziz’e mektup yazar. Aziz 

Züleyha ile evlenmeyi kabul eder.546  

Gubârî’de de Züleyha’nın güzelliğini duyan yedi iklim padişahları Züleyha’ı 

babasından istemek üzere elçi gönderirler.547 Fakat burada Züleyha’nın babası 

Züleyha’nın bu kişilerden biriyle evlenmek isteyip istemediğini sormadan onu daha 

önceden Mısır azizi istediği için Aziz’e sözlü olduğunu söyleyerek elçileri geri 

gönderir. Taymus’un bu sözünü duyan Aziz sevinçle Züleyha’yı istemek üzere elçi 

gönderir. Diğer mesnevilerde olduğu gibi Aziz Züleyha’ya babası Taymus’un 

mektubu üzere talip olmamıştır. Aziz’in kendisini nasıl istemeye geldiğini Züleyha 

şöyle anlatır: 

NÀmumı gūş idüp èazìz-i Mıãr 
CÀmumı nūş idüp èazìz-i Mıãr 
 

                                                
546 bk. äÿlì Faúìh, YZ., s. 159-162; Naóìfì, YZ., s. 861-863. 
547 bk. ĠubÀrì, YZ., s. 134. 
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Bencileyin o daòi mest olmış 
Mest-i cÀm-ı àam-ı elest olmış 
 
Hem işitmiş kelÀm-ı Ùaymūs’ı 
Göge atmış külÀh-ı nÀmūsı 
 
Yaènì ol daòi elçi göndermiş 
Tuófelerle dilekçi göndermiş 
 
Elçisi geldi şehre şöhretle 
ĠÀyet óaşmetile şevketle 
 
İtdi èarø ol da cevherì òÀtem 
Òatm ola tÀ ki òuùbe-i maórem (ĠubÀrì, YZ., s. 135) 

Burada örnek gösterilmeyen diğer mesnevilerde de Züleyha’yı sultanlar ister. 

Fakat Züleyha yalnızca Mısır azizi ile evlenmek istediğinden onları kabul etmez. 

Bunun üzerine babası Aziz’e mektup gönderir ve Aziz Züleyha ile evlenmeyi kabul 

eder.548 

Husrev ü Şirin mesnevilerinde iki evlilik söz konusudur. Önce Husrev ile 

Meryem’in evliliği, ikincisi de Meryem öldükten sonra yine Husrev’in Şirin ile 

yaptığı evliliktir. Ferhad u Şirin mesnevilerinde ise evlilik yoktur. Husrev Şirin ile 

evlenmek üzereyken Husrev’in ölümüyle bu evlilik gerçekleşmez. Ancak öncesinde 

Husrev Şirin’i Mehin Banu’dan istemiştir. 

Bu mesnevilerdeki ilk evlilik olan Husrev ve Meryem’in evliliği zoraki bir 

evlilik olduğu için Husrev’in Meryem’i babasından istemesi söz konusu değildir. 

Çünkü bu evlilik Husrev’in isteği dışında, babasının tahtına oturabilmek için askerî 

ve siyasi yardım talep ettiği Rum kayserinin bu yardım karşılığı kızını Husrev’e 

vermek istemesiyle gerçekleşmiştir: 

Benüm perdem içinde bir úızum var 
Ki devletlü durur bilmek aña yÀr 
 
Dile benden aru dìnümüz ile 
Bizüm yolumuz u ìmümüz ile 
 
Ki Úayãer uruàu ùoàa bir oàul 
Ìrec kìninden aru duta göñül 

                                                
548 bk. èAlì, KY., s. 284-287; Óamza, YZ., s. 226-227; Òalìloğlu èAlì, YZ., s. 186-187; ëarìr, KY., s. 
160-164; Aómedì, YZ. I, s. 40-41 
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äavaşdan iki ãu olmaya èÀciz 
Çekişmek úalmaya arada hergiz (Faòrì, HŞ., s. 350) 

Pes itdi Úayãer ol resme dügünler 
Ki ùoyındı cihÀn aylar u günler 
 
İki şeh úıldılar çoú şarù u èahdi 
CihÀn-cÿlıú işinde cidd ü cehdi 
 
Çü berkindi úarÀr u èahd ü peymÀn 
Úabÿl eyledi ol tezvìci sulùÀn  (Şeyòì, HŞ., s. 135) 

Burada da amaç farklı olmakla birlikte Züleyha’nın babasının kızını Mısır 

azizine vermek için mektup göndermesi arasında bir benzerlik kurmak mümkündür. 

Husrev ü Şirin mesnevilerinde Husrev’le Şirin uzun bir aşk serüveninden 

sonra evlenerek mutlu sona ereler. Ancak onlar evlenecekleri zaman Mehin Banu 

hayatta olmadığı için Husrev’in Şirin’i ailesinden istemesi mümkün olmamıştır. 

Ferhad u Şirin mesnevilerinde ise öncelikle Ferhad’la aşk yaşayan Şirin, 

Husrev’in Ferhad’a rakip olması ve Ferhad’ın ölümüne sebep olması yüzünden 

Ferhad’la evlenememiştir. Husrev Şirin’e âşıktır. Onunla evlenmek için Banu’dan 

Şirin’i iki kez ister. İlk istediğinde red cevabı alan Husrev, Banu’ya ve halkına savaş 

açar. Ferhad öldükten sonra Şirin’i tekrar ister. Şirin onunla evlenmeyi Husrev’in 

Ermen halkına yaptığı zulümlere son vermek için kabul etmek zorunda kalır. 

Dolayısıyla Şirin’in Husrev’le evliliğinde kız isteme geleneği Ferhad u Şirin 

mesnevilerinde şöyle karşımıza çıkar. 

Husrev evlenmek istediğini ülkenin ileri gelenlerine bildirir. Herkes ittifak 

hâlinde Şirin’i överek Husrev’e tavsiye ederler. Şirin’in övgüsünü duyan Husrev âşık 

olur ve Banu’ya Şirin’le evlenmek istediğini bildirmesi için elçi gönderir. Banu 

Husrev’in bu talebi karşısında çaresiz kalır. Çünkü Şirin Ferhad’a âşıktır. Eğer 

Husrev’in teklifini geri çevirirse Husrev’in savaş açmasından korkar. Bu 

düşüncelerle Şirin’e olanları anlatır ve fikrini öğrenmek ister: 

Olur göñlüm úabÿlüñ birle òoşnÿd 
RıøÀ-yı òÀùıruñdur cÀna maúãÿd 
 
Ùapuña õerrece ibrÀmumuz yoú 
Senüñ kÀmuñdan artuú kÀmumuz yoú 
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Bu sözlerden murÀdum meşveretdür 
Gelen ilçiye èarø-ı maèõeretdür (LÀmièì, FŞ., s. 327) 

Fakat Şirin Husrev’in bu isteğini şiddetle reddeder. Aksi hâlde intihar 

edeceğini söyler. Bu durum karşısında Banu Husrev’in teklifini geri çevirmeye 

mecbur kalır. Şirin’in üzülmesini istemeyen Banu uygun bir şekilde elçiyi geri 

göndereceğini söyler: 

Úılayum ùañla bir tertìb-i şÀhì 
Úıàırdup cümle erkÀn u sipÀhı 
 
Getürdem ilçiyi tekrìm birle 
ØiyÀfet eyleyem taèôìm birle 
 
Serini sìm ü zerden eyleyüp germ 
Dilin sözlerle idem şemèveş nerm 
 
HezÀrÀn eyleyüp èöõr ü bahÀne 
Úılam iúlìmine òoş-dil revÀne 
 
ÒuõÀvendüm ne kim itdiyse taúdìr 
Anı taàyìre yoúdur çünki tedbìr 
 
Úabÿl itdüm eger ãuló u eger ceng 
Dilüñ miréÀt-ı àamdan ùutmasun jeng (LÀmièì, FŞ., s. 327) 

Banu hemen bir bahane düşünür. Elçiye Şirin’in doğuştan bir cinsiyet kusuru 

olduğunu, bu nedenle erkek gibi davrandığını söyleyerek geri gönderir: 

Budur söz óÀãılı kim ol úamer-çihr 
Ki ãalmış dehr içine pertev-i mihr 
 
Edebden dÿrdur gerçi beyÀnı 
N’idelüm ùurfe yaratmış Óaú anı 
 
Egerçi õikridür anuñ òacÀlet 
Øarÿrìdür bu óÀletden maúÀlet 
 
ÒuõÀ dürcine bir úufl eylemiş derc 
Ki fetó olmaz cihÀnlar eyleseñ òarc 
 
Meger kim eyleyen müşkilleri óal 
Úomamış ol perì óüsnine medòal 
 
Egerçi pür-hünerdür mÀh-rÿdur 
Ne èavretdür ne erdür èaybı budur 
[…] 
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Hemìşe zenlik adından úaçar ol 
Bugün ser-óalúa-i merdÀn geçer ol 
 
Bu yüzden añlayup fikr-i nihÀdın 
Yanında yÀd itmez kimse er adın 
[…] 
Çü şÀhı èaybımuzdan úılduú ÀgÀh 
Ne kim óükm eylese óÀkim durur şÀh (LÀmièì, FŞ., s. 328-329) 

Burada da görülüyor ki Şirin’e evleneceği kişiyi seçme hakkı tanınmıştır. 

Banu tarafından asla bir zorlama söz konusu değildir. Kızın rızası gözetilmiştir. 

Ancak burada şunu da hemen belirtmek gerekir ki Yusuf u Züleyha mesnevilerinden 

Sûlî Fakîh’in eserinde olduğu gibi burada da Şirin’in evlenmeye razı olmadığı 

Husrev’in elçisine gerçek neden dışında bahane olarak verilen cevap, kadını kusurlu 

gösteren, talip tarafından ısrara mahal bırakmayacak bir cevaptır. Sûlî Fakîh’te 

babası kızını haftada bir dev tuttuğu ve bu derde derman bulamadıkları bahanesini 

öne sürerek hastalıklı biriymiş gibi gösterir. Banu da Şirin’in ne kadın ne erkek 

olduğunu, cinsiyet kusurunun bulunduğunu söyler ki bir erkek ne hastalıklı bir kadını 

ne de kadın cinsiyetine sahip olmayan birini eş olarak seçebilir. 

Bundan sonra Husrev’in düşmanlığı sonucu Ferhad ölmüş ve Husrev Şirin’i 

istemek üzere tekrar elçi göndermiştir. Bunun üzerine Banu yine Şirin’e danışır. 

Ferhad’ı kaybeden Şirin kendisi yüzünden halkın daha fazla zulüm görmemesi için 

Husrev’le evlenmeyi kabul eder. Banu hemen elçiye cevap verir. Daha önceki 

verdiği cevabı telafi edercesine Şirin tahtının varisi olduğu için eş seçme hakkını 

elinde bulundurduğunu, her ne kadar Husrev’in teklifini kabul etmesi için zorladıysa 

da o zaman asla boyun eğdiremediğini, ancak şimdi onunla evlenmeyi kabul ettiğini 

iletmesini söyler: 

Öpüp mektÿbını ber-ser idindük 
Anı devlet gibi efser idindük 
[…] 
Velì-èahdı olup milk ü diyÀruñ 
Elindeydi èinÀnı iòtiyÀruñ 
 
Ne deñlü itdüm ise aña ibrÀm 
Ebed ol tevsen-i óüsn olmadı rÀm 
 
Bu gice irişüp tevfìú-i muùlaú 
Dil-i sengìnini mÿm eylemiş Óaú 
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[…] 
Çü bu noúãÀn olur maèõÿr mehde 
Küdÿret úalmasun miréÀt-ı şehde 
 
áubÀrın refè idüp àam yollarınuñ 
äuçın èafv eylesün biz úullarınuñ  (LÀmièì, FŞ., s. 400) 

Elçinin bu mutlu haberi Husrev’e iletmesiyle evliliğe ilk adımın atılması 

yanında iki hükümdar arasındaki savaş da sona ermiştir. Husrev’in Şirin’i Banu’dan 

istemesi ile ilgili olaylar Nevâî’de de aynı şekilde geçmektedir.549 

III. VI.III. VI.III. VI.III. VI.    2. Nişan2. Nişan2. Nişan2. Nişan    

Sözlükte “Bir kıza namzet olan erkeğin buna alamet olmak üzere verdiği 

yüzük vesaire, namzetlik.”550, “Yavukluluk işareti; bu işareti takmak üzere yapılan 

tören.” olarak tanımlanan nişan, düğün öncesinde yapılan bir merasimdir. 

Değerlendirilen Yusuf u Züleyha ve Husrev ü Şirin mesnevilerindeki 

evliliklerde nişan merasiminden yalnızca Yahya’nın eserinde söz edilmektedir. 

Züleyha’yı babasından isteyen Mısır azizi, Taymus’tan kızını kendisine 

verdiğini bildiren mektubu aldıktan sonra nişan hazırlıklarına başlar. Bir çok hediye 

(bk. s. Kıza Verilen Çeyizler 837) hazırlanır ve kadınlı erkekli bir kafile bu 

hediyelerle birlikte Magrib’e gitmek üzere yola çıkar. Magrib’e varıldıktan sonra 

Züleyha Aziz ile nişanlanır. Ancak nişan sırasında Aziz ve Züleyha bir arada 

değildir. Hediyelerin teslim edilmesiyle nişan konmuştur: 

NişÀn esbÀbı cümle óÀøır oldı 
CihÀn ÀvÀze-i èurs ile ùoldı 
[…] 
Ata bindi niçe nÿrÀnì òÀtÿn 
MiåÀl-i Zühre’dür bÀlÀ-yı gerdÿn 
 
Derildi niçe begler bu nişÀna 
BilÀd-ı àarba oldılar revÀne 
[…] 
NişÀnı úondı ol úaşı kemÀnuñ 
Yoà idi óadd ü óaãrı armaàanuñ (YaóyÀ, YZ., s. 72) 

    

                                                
549 NevÀéì, FŞ., s. 341-346 
550 KT., s. 1459; Devellioğlu, s. 841. 
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III. VI.III. VI.III. VI.III. VI.    3. 3. 3. 3. NikâhNikâhNikâhNikâh ve Düğün ve Düğün ve Düğün ve Düğün    

NikâhNikâhNikâhNikâh    

Züleyha’nın Mısır azizi ile yaptığı ilk evlilikte Gubârî’nin Yusuf u Züleyha’sı 

dışındaki Yusuf u Züleyha mesnevilerinde nikâh hakkında bir bilgi verilmemiştir. 

Uzun düğün tasvirlerinden sonra ikisinin karı koca oldukları belirtilmektedir. 

Gubârî’de Mısır azizi Züleyha’yı babasından istemek üzere elçi gönderir. 

Babası bu evliliğe rıza gösterir. Hemen nikâh yapılıp düğün başlar: 

Cemè olup hem ekÀbir ü aèyÀn 
Şevketin buldı meclis-i sulùÀn 
 
Elçi èarø eyledi murÀdÀtın 
Sürdi meydÀna ol murÀd atın 
 
Virdi sulùÀn bu meclis içre rıøÀ 
Didi kim şöyle idi sırr-ı úaøÀ 
 
Òuùbenüñ òuùbesi oúındı tamÀm 
Oldı èaúd-i nikÀó nìk-encÀm  (ĠubÀrì, YZ., s. 135-136) 

Züleyha ikinci evliliğini Yusuf ile yapar. Putperest Züleyha Yusuf’a âşık 

olduktan sonra Müslüman olmuştur. Müslüman olduktan sonra da Yusuf ile 

evlenebilmek için ettiği dualar Allah tarafından kabul edilmiş ve nikâh emri Cebrail 

vasıtasıyla Yusuf’a bildirilmiştir.  

Yÿsuf’a çünki Óaøret-i FettÀó 
Buyruú itdi ki ide èaúd-i nikÀó (Óamdì, YZ., s. 170) 

Çü Yÿsuf bildi kim emr-i ÒudÀvend 
Budur k’ide ZelìòÀ’yıla peyvend (KemÀl, YZ., s. 242) 

Böylece Yusuf ile Züleyha İslam dininin gereklerine uygun olarak 

nikâhlanırlar. Nikâhın bazı mesnevilerde düğünden önce bazılarında da düğünden 

sonra yapıldığı görülür: 

Oldı dìn-i Òalìl üzre nikÀó 
Şeb-i hecr Àòir oldı ùoàdı ãabÀó (Óamdì, YZ., s. 170) 

NikÀó oldı Òalìl’üñ dìni üzre 
Benì İsrÀéìl’üñ Àyìni üzre  (KemÀl, YZ., s. 242) 
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Yahya’da Cebra’il Yusuf’a Allah’ın gökte onları nikâhladığını, tereddüt 

etmeden Züleyha ile nikâh kıyıp evlenmesi gerektiğini bildirir: 

Didi gökde nikÀó itdürdi MevlÀ 
ÓelÀlüñ oldı bu günden ZelìòÀ 
 
Úabÿl oldı ZelìòÀ’nuñ niyÀzı 
Bilindi saña èarø itdügi rÀzı 
 
Felekde oldı viãÀli iftitÀóı 
Oúındı òuùbe-i èaúd-i nikÀóı 
 
NikÀó it sen daòı irsün murÀda 
Tereddüd eyleme emr-i ÒudÀ’da (YaóyÀ, YZ., s. 159-160) 

Yusuf kendisine gelen bu ilahî emre çok sevinir ve Züleyha’ya âşık olup 

evlenmeye karar verir: 

NikÀóından olup õevú u ãafÀsı 
Aña düşdi maóabbet inèikÀsı 
 
Dügüne oúudı aèyÀn- Mıãr’ı 
ØiyÀfet eyledi erkÀn-ı Mıãr’ı  (YaóyÀ, YZ., s. 160) 

Gubârî’de Yusuf ile Züleyha’nın nikâh ve düğününden önce bu durumun 

gerçekleşmesini sağlayan olayların hiç biri anlatılmamıştır. Yusuf zindanda iken 

kocasını da kaybeden Züleyha’nın maddî ve manevî sıkıntılar içinde olduğunu gören 

hükümdar Reyyan Züleyha’ya acıyarak Yusuf ile ikisini nikâhlayarak evlendirir. 

Dolayısıyla bu eserde nikâh ve düğün olayı aşağıdaki beyitlerle sınırlı olmak üzere 

kısaca anlatılmıştır: 

ÓÀl-i zÀrına raóm idüp ReyyÀn 
Yūsuf’a èaúd itdi anı hemÀn 
 
Ber-murÀd eyledi ZüleyòÀ’yı 
äanasın aña virdi dünyÀyı 
 
On gün on gice oldı sūr-ı sürūr 
Ġuããa vü àam cihÀndÀn oldı dūr 
 
Çünki cemè oldı èÀşıú u maèşūú 
ŞÀdmÀn oldı cümle-i maòlūú  (ĠubÀrì, YZ., s. 192-193) 
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Ali, Hamza, Haliloğlu Ali, Sûlî Fakîh, Darîr ve Ahmedî’nin mesnevilerinde 

nikâh konusu Hamdî, Kemal Paşazade ve Yahya’da anlatıldığı şekilde 

geçmektedir.551 

Husrev ü Şirin mesnevilerinde ise Husrev İran hükümdarı olduğu için Husrev 

ile Şirin’in nikâhı İran’da inanılan Mecusilik geleneklerine uygun olarak kıyılmıştır: 

Şìrìn’üñ elin aldı dutdı Pervìz 
Úıàırdı mÿbedi vü söyledi tìz 
 
Úaçan kim var idi mÿbedde Àyìn 
HemÀn dem úıldı ol Şìrìn’i kÀbìn (Faòrì, HŞ., s. 464) 

Yirine yitdi çün her resm ü Àyìn 
Olur mÿbedler erkÀnınca kÀbìn (Şeyòì, HŞ., s. 247) 

Gelüp gösterdiler mÿbedler Àyìn 
NigÀra úıldılar ol demde kÀbìn (RıêvÀn, HŞ. s. 499) 

Dirilüp encüm-i gerdÿn-ı temkìn 
İderler mihr ü mÀha èaúd-i kÀbìn (Celìlì, HŞ, s. 240) 

Kutb, nikâhın Husrev ile Şirin’in törelerince kıyıldığını söyler: 

ŞehinşÀh hem tutup Şìrìn iligin 
Buyurdı kim úılıñ tip imdi kÀbìn 
 
RıøÀ birdiler irse ol iki yÀr 
Törelerinçe kÀbìn baàladılar    (Úuùb, HŞ., s. 422) 

Sonuç olarak değerlendirilen tüm mesnevilerde nikâhın, evlenenlerin 

inandıkları dinin kurallarına uygun olarak yapıldığı görülmektedir. 

DüğünDüğünDüğünDüğün    

Aşağıda başlıklar altında değerlendirilen düğün merasimleri genel olarak 

gelinin cihazıyla birlikte baba evinden ayrılışıyla başlayıp gelinin damat ve düğün 

alayı tarafından karşılanması, gerdeğe hazırlanması, ziyafet ve eğlence ile sona 

ermektedir. Değerlendirilen bütün mesnevilerde düğüne dair bilgiler her eserde 

ayrıntılı olarak yer almamaktadır. Kimi mesnevilerde canlı düğün tasvirleri 

yapılırken, kimilerinde düğün ve nikâhın yapıldığı kısaca bildirilmekle yetinilmiştir. 

Gerek Züleyha ile Aziz’in gerek Züleyha ile Yusuf’un ve gerekse Şirin ile Husrev’in 

                                                
551 bk. èAlì, KY., s. 393; Óamza, YZ., s. 268-269; Òalìloğlu èAlì, YZ., s. 229; äÿlì Faúìh, YZ., s. 335; 
ëarìr, KY.,s.313; Aómedì, YZ. II, s. 39. 
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düğününe ilişkin olarak kısaca düğün ve nikâh yapıldığından söz eden ve burada 

örnek verilmeyen diğer eserler dipnotta gösterilmiştir.552 

Düğün Zamanının BelirlenmesiDüğün Zamanının BelirlenmesiDüğün Zamanının BelirlenmesiDüğün Zamanının Belirlenmesi: 

Damat evlilik kararını ülkenin ileri gelenlerine açıklayıp onların da onayını 

aldıktan sonra düğün için en uygun, hayırlı, kutlu ve uğurlu bir zaman belirlenir.  

Hamdî Züleyha’nın Aziz’le evlenirken düğünün kutlu, uğurlu bir saatte 

başladığını belirtir: 

Gitdi çün cÀn belÀsı cÀn dügüni 
Saèd  sÀèatde başladı dügüni  (Óamdì, YZ., s. 93) 

Şeyhî ve Rıdvan da Şirin ile Husrev evlenirken düğün için uğurlu zamanın 

nasıl belirlendiğini şöyle anlatırlar: 

Pes emr eyledi şÀh-ı heft-iúlìm 
Ki ùuta ùÀliè-i vaút ehl-i taúvìm 
 
Bulalar sÀèat-i saèd u òuceste 
K’ola baòt u saèÀdet èaúdi beste 
 
Raãad ehli çü buldı vaút-i meymÿn 
Hem ol sÀèatde sulùÀn-ı hümÀyÿn 
 
Buyurdı k’açdılar mühr-i òazÀyin 
Bezendi genc ile şehr-i MedÀyìn (Şeyòì, HŞ., s. 243) 

Çü bu úavmüñ sözin gÿş eyledi şÀh 
Nücÿm ehline buyurdı şehen-şÀh 
 
Ki saèy idüp bulalar òayr-sÀèat 
Ola ol sÀèat içinde saèÀdet 
 
èArÿsuñ úaydına başlana ol dem 
Ola èurs-ı mübÀrek sÿr-ı òurrem 
 
Çün ol didükleri sÀèat bulundı 
Bu kÀr-ı òayr içün iúdÀm olundı (RıêvÀn, HŞ. s. 491) 

    

    
                                                
552 bk. èAlì, KY., s. 287; 393; Óamza, YZ., s. 268-269; Òalìloğlu èAlì, YZ., s. 187; 229; äÿlì Faúìh, 
YZ., s. 163-165; 335; ëarìr, KY.,s. 164-169; Aómedì, YZ. I., s. 42;  II, s. 39; Úuùb, HŞ., s. 420-422; 
Faòrì, HŞ., s. 464 
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Gelinin Baba Evinden AyrılışıGelinin Baba Evinden AyrılışıGelinin Baba Evinden AyrılışıGelinin Baba Evinden Ayrılışı::::    

Düğün kız ve erkek tarafında aynı anda başlar. Kız evinde eğlence ve ziyafet 

tamamlandıktan sonra gelinin baba evinden ayrılması için hazırlıklara başlanır. 

Babanın kızı için hazırladığı cihaz at, katır ve develere yüklenir. Gelin için bir “taòt-ı 

revÀn (=èamÀrì)” hazırlanarak gelin tahtırevana biner. Tahtırevan tahtadan, küçük 

uzunca bir oda şeklinde, üstü örtülü, tekerleksiz bir taşıma aracıdır. Dört kişinin 

omuzları üstünde ya da yük hayvanları tarafından taşınır.553 Yusuf u Züleyha 

mesnevilerinden alınan aşağıdaki örneklerde gelinin taşınması için hazırlanan 

tahtırevanın son derece kıymetli kumaş ve taşlarla süslendiği ve üstüne kırmızı bir 

örtü örtüldüğü görülür. Gelin tahtırevana bindikten sonra beraberindeki cariye, kul ve 

dayelerle birlikte yola çıkar. 

Züleyha’nın baba evinden ayrılışının en canlı şekilde anlatıldığı Hamdî, 

Kemal Paşazade ve Yahya’nın Yusuf u Züleyha mesnevilerinde, cihazıyla birlikte 

tahtırevanına binerek Mısır’a doğru yola çıkan Züleyha’nın ardından şehir halkının 

yas tuttuğu bildirilir: 

Çün tamÀm itdi èişret esbÀbın 
Düzdi Ùaymÿs rıòlet esbÀbın 
 
Himmetini o serve úıldı firÀz 
Virdi bì-óadd ü bì-nihÀye cihÀz 
[…] 
Düzdiler ol nigÀra taòt-ı revÀn 
Nice taòt-ı revÀn baòt-ı revÀn 
 
Ùaşı zer-beft içi füsÿs-kÀrì 
Laèl ü elmÀs levó ü mismÀrı 
 
Ferşi bÀà-ı İrem gibi gülşen 
Úubbesi cÀm-ı Cem gibi rÿşen 
 
Oldı taòt-ı revÀn baòt-ı revÀn 
Çün oturdı anuñ içinde bu cÀn 
 
BÀd-pÀlar götürdiler anı 
Yil gibi ãuffe-i SüleymÀnì 
 
Çün ùutuú oldı aña al vÀle 
Yile virdi úarÀrını lÀle 

                                                
553 Pakalın, C. III, s. 380-381. 
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[…] 
áarbdan çünki çıúdı ol òurşìd 
Rÿz-ı óaşruñ nişÀnı oldı bedìd 
 
At ãahìli nefìr ÀvÀzı 
Ùoldı cümle mefÀze vü yazı 
 
Bir yañadan fiàÀn u Àh-ı vedÀè 
Bir yaña söz ü sÀz u kavl ü semÀè 
 
Şuúúasın açdı devlet ile èalem 
Yürüdi óaşmet ile cümle óaşem 
 
Aàalar ãaà u ãolda şevket ile 
Úolları úollarında úuvvet ile 
 
Úalbde taòt-ı èizzet üzre o cÀn 
Şevú ile oldı sÿy-ı Mıãr’a revÀn (Óamdì, YZ., s. 93-94) 

Düzerler bir èamÀrì òÿb u zìbÀ 
Ki rÀóat ola içinde ZelìòÀ 
 
äadef gibi içi pür-dürr ü gevher 
Ùaşı naúş-ı ãadef-kÀrì ser-À-ser 
 
Muraããaè-saúf gÿyÀ çetr-i Cemşìd 
Zer-efşÀn úubbesi çün gÿy-ı òurşìd554 
 
Muúaùùaè òÀneler pür-ãandal u èÿd 
Muvaããal levóalar cümle zer-endÿd 
 
İçi vü ùaşı olmış naúşıla pür 
Úamu mismÀrı zer Àvìzesi dür 
 
Görildi çün müretteb yol yaraàı 
MüheyyÀ oldı òargÀh u otaàı 
 
Otaàı laèl-peyker lÀle gibi 
äaçılmış üstine dür jÀle gibi 
 
RevÀn olmaàa ol serv-i semen-ber 
MübÀrek vaút u òoş dem gözlediler 
 
Bulup bir saèd sÀèat rÿz-ı pìrÿz 
Çıúar ol gün yola mihr-i cihÀn-sÿz 
 

                                                
554 gÿy-ı: kÿy-ı M. 
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Şehirden çıúdı çün ol necm-i lÀmiè 
Güneş ãan maàribinden oldı ùÀliè 
 
Çün ÀåÀr-ı úıyÀmet ôÀhir oldı 
FiàÀn u nÀle ile şehr ùoldı 
 
Başına úavminüñ úopdı úıyÀmet 
Aúuban gözlerinden eşk-i óasret 
 
Dögüp başları óasret ùaşlarıyla 
äuladılar yolın göz yaşlarıyla  (KemÀl, YZ., s. 86) 

ZelìòÀ bindi bir taòt-ı revÀna 
MüşÀbih zìneti úaãr-ı cinÀna 
 
Müõehheb cümleten eknÀfı anuñ 
MuùallÀ gün gibi eùrÀfı anuñ 
 
Müzeyyen eylemiş anı cevÀhir 
ÚıbÀb-ı çaròı gÿyÀ necm-i zÀhir 
 
Götürdi anı esb-i bÀd-pÀlar 
SüleymÀn taòtını gÿyÀ ki ãarãar 
 
Çaàırur bir yaña aãóÀb-ı óasret 
Dögilür bir yañadan kÿs-ı rıólet 
 
Yola ùoàruldı çün ol serv-i bÀlÀ 
Kimi aàlar kimi eyler tesellÀ  (YaóyÀ, YZ., s. 73) 

Gelinin KarşılanmasıGelinin KarşılanmasıGelinin KarşılanmasıGelinin Karşılanması::::    

Gelinin damadın evine gelmekte olduğu haberi ulaşınca damat büyük bir 

kalabalıkla gelini karşılamaya çıkar. Gelini yolda karşılayan damat saçılar saçarak 

hediyelerini sunar. Ardından gelinle birlikte eve gelirler. Bu sırada şehir halkı da 

saçılar saçarak gelini karşılar. Eve geldikten sonra gelin kendisi için hazırlanan bir 

tahta oturtulur ve başına taç giydirilir. 

Züleyha’nın Magrip’ten çıkıp Mısır yakınlarına geldiği haberini alan Aziz, 

atına binip Züleyha’yı karşılamaya çıkar. Aziz’in beraberinde çok sayıda asker, 

cariye, gulamla birlikte çengiler de yola çıkar. 

ÙÀlièin gördi çün murÀd üzre 
Bindi esb-i murÀd-ı dÀd üzre 
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Ùoldı ÀvÀze kişver-i Mıãr’a 
Òaber olındı leşker-i Mıãr’a 
 
Ol úadar cündì çıúdı pür-zìver 
SÀóil-i Nìl’i ùutdı úulzüm-i zer 
[…] 
Niçe biñ mÀh-rÿ àulÀm u kenìz 
Her biri fitne-sÀz u mihr-engìz 
[…] 
Çenge çeng urdı Rÿmì çengìler 
Raúãa girdi büt-i Firengìler 
[…] 
Bunca ferr ü ãafÀ ile Úıùfìr 
Úarşu çıúdı bir iki fersaò yir  (Óamdì, YZ., s. 95) 

HemÀn-dem bindi istiúbÀle çıúdı 
Çözüp sancaú naúÀre çala çıúdı 
 
MünÀdìlerle ùolup kişver-i Mıãr 
Gelür at arúasına leşker-i Mıãr 
 
Çıúar ne deñlü varsa bay u yoòsul 
Hemìn sulùÀn úalur u bir niçe úul 
 
Ser-À-ser şehr-i Mıãr’uñ òÀã u èÀmı 
Bu istiúbÀle çıúmışdı tamÀmı 
 
Ne deñlü varsa taèôìm ü tebcìl 
İderler cümlesin ber-vech-i tafãìl 
 
Dögüp fìl üzre HindistÀn şehi kÿs 
Çalardı ãubó u sÿr-nÀ mehter-i Rÿs 
[…] 
Urup Àdem deñizi her yaña mevc 
RevÀn olmışdı èasker fevc-ber-fevc 
[…] 
Çıúuban Mıãr’dan bu şevket ile 
Yüridiler yola cemèiyyet ile  (KemÀl, YZ., s. 87-88) 

Gelin alayının konakladığı yere ulaşan Aziz, gelenleri selamlayarak karşılar 

ve saçı saçar. Getirdiği hediyeleri sunar: 

Her birine selÀm virdi èAzìz 
Oldı gevher-feşÀn u şekker-rìz 
 
èArø eyledi pìş-keşlerini 
ÁsmÀn-ı bahÀ güneşlerini 
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Aènì bir niçe yüz kenìz ü àulÀm 
Cümlesi serv-i nÀz u gül-endÀm 
 
Ùurfe ùurfe ùureyfì tÀzìler 
Ol úadar kim pür oldı yazılar 
 
Reng-der-reng zeyn ü zìver ile555 
Teng-ber-teng Mıãrì şekker ile556 (Óamdì, YZ., s. 96) 

KemÀl Paşazade’de Aziz gelin alayının Nil yakınlarında bir sahrada 

konaklamış olduklarını görür. Atından inip Züleyha’nın bulunduğu çadıra yaklaşır. 

Hizmetkârlar Aziz’i karşılarlar. Aziz de onları selamlayıp gelinin hâlini hatrını 

sorduktan sonra çadırına çekilir. Her iki taraf o gece sahrada sabaha kadar eğlenirler: 

Atından inüben ol yek-süvÀre 
Yüridi ùoàru òargÀh-ı nigÀre 
 
Gelüp òuddÀmlar úarşuladılar 
Yire yüz urdılar çün sebze-i ter 
[…] 
Bu daòı gösterüp vech-i ãafÀyı 
İderler anlaruñla meróabÀyı 
[…] 
äorup yÀruñ mizÀc-ı nÀzükini 
Tefaóóuã eyledi şekker yükini 
[…] 
äoracaú ne ise ãordı tamÀmet 
Girüp òalvetgehinde oldı rÀóat 
[…] 
Úılup ol gice ÀrÀm ol arada 
Olurlar ãubóa dek õevú u ãafÀda (KemÀl, YZ., s. 89) 

Aziz gelin alayını bu şekilde karşıladıktan sonra hep birlikte Mısır sarayına 

doğru yol alırlar. Şehir halkı da ellerinde saçı tabaklarıyla gelini karşılamak üzere 

beklemektedir. Züleyha  saraya geldiğinde bir tahta oturtulur ve başına taç giydirilir: 

Cümle leşker òurÿş u cÿş ile 
Her biri bir ãafÀ vü nÿş ile 
 
Mest Àhÿlar eràavÀnì içer 
Esb üzere deveùabanı içer 
[…] 
 

                                                
555 zìver ile: zìverler M. 
556 şekker ile: şekkerler M. 
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Ùoldı eùrÀfa ùabl üni gibi òayl 
Oldı Àheng-i sÿr-nÀya ãahìl 
 
Sinc çalardı Zencì çÀkerler 
Kÿs dögerdi Rÿsì mihterler 
 
Hevdec-i nÀz içinde bÀnÿlar 
Cümle Zühre-cebìn meh-rÿlar 
 
Ortaya aldılar ZüleyòÀ’yı 
äanki seyyÀre-i felek ayı 
[…] 
Çün bu èìş ü ãafÀ vü zìnet ile 
İrdi ol mÀh sÀóil-i Nìl’e 
 
Cümle Mıãr ehli anda óÀøır idi 
Ol mehüñ muúaddemine nÀôır idi 
 
Elde laèlìn ùabaú ùutardı her er 
Ùabaúuñ gül gibi kimi pür-zer 
 
Kimi pür-lüélüé idi ãan lÀle 
Oldı vaút-i seóerde pür-jÀle 
 
Kiminüñ feøÀsı ùolu direm 
GÿyiyÀ pür-şükÿfe ãaón-ı İrem 
 
Kimi pür-laèl cÀm-ı Cem gibi 
Pür-güher baèøı úaèr-ı yem gibi 
 
Kimi pür-şeb-çerÀà ãanki felek 
Geldi çün kerr ü ferr ile o melek 
 
èÁlemüñ èömri óÀãılın ne ki var 
Eylediler èamÀrı üzre niåÀr 
[…] 
Bunca èizzet èazìz-i èizzetine 
Oldı varınca úaãr-ı devletine 
 
Bir sarÀya ilettiler anı 
èArşı faàfÿrì ferşi kÀşÀnì 
[…] 
Taòte yirine cemè idüp baòtı 
Anda düzmişler idi bir taòtı 
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DÀrı zer perdedÀrı laèl ü güher557 
PÀyesi mÀye-i saèÀdet-i ser 
 
Çün ZüleyòÀ’ya menzil oldı o taòt 
Eylediler duèÀ-yı devlet ü baòt558 
[…] 
Úodılar farúına muraããaè tÀc 
Úıymeti èaşú-ı cÀndan alduàı bÀc 
[…] 
Dem-be-dem k’üstine direm yaàdı 
Aña bÀrÀn-ı derd ü àam yaàdı  (Óamdì, YZ., s. 98-99) 

SüvÀr oldı atına şÀh-ı òÀver 
Çalındı kÿs u sÿr-nÀ bindi leşker 
 
Çıúuban òaymesinden mÀh-ı Maàrib 
èAmÀrì menziline oldı ùÀlib 
[…] 
Öñine çekdiler bir bÀd-ı ãarãar 
Yüridükce ayaàı yiri ãarãar 
[…] 
SüvÀr oldı aña ol serv-i ÀzÀd 
Götürdi ãanasın gül yapraàın bÀd 
 
Yaúın irişdiler çün şehre bir mìl 
Çıúuban Mıãr òalúı aúdı çün sìl 
 
Döşediler yola zer-beft ü dìbÀ 
Naôìr oldı semÀya ãaón-ı àabrÀ 
 
Úılup òoş dem buòÿr ile hevÀsın 
Gül-Àb ile ter eylediler feøÀsın 
[…] 
Semen-bÿlar olup yollarda nÀôır 
NiåÀr esbÀbın itmişlerdi óÀøır 
 
Ùutar laèlìn ùabaúlar tÀze güller 
Ùolu şeb-nem yirine dürr ü gevher 
 
Úılurlar şol úadar gevher-niåÀrì 
K’olur gevher-nişÀn yeksÀn èamÀrı 
[…] 
İrişdi çün sarÀyı úapusına 
Ulular ùutdılar ãaf ùapusına 
[…] 
 

                                                
557 DÀrı: ZÀrı M. 
558 devlet ü: devlet-i M. 
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NiåÀr oldı yine dürr ü cevÀhir 
Güneş yüzinde seyyÀre oldı ôÀhir 
 
NiåÀr içinde ol òurşìd-i tÀbÀn 
Güneşdür ãanki bÀrÀn içre raòşÀn 
[…] 
Öküş taèôìm-i bì-óadd oldı ikrÀm 
İnince atdan ol serv-i gül-endÀm 
 
Ne deñlü var ise àılmÀn u óÿrì 
Gelüp úarşuda durmışlardı varı 
 
Görindi çünki ol mihr-i münevver 
Yıraúdan sÀye gibi öpdiler yir 
 
èAzìz-i Mıãr çün buldı umusın 
Bu mÀha pìş-keş úıldı úamusın 
 
Döşediler yola dìbÀ vü eksÿn 
Yüridi aùlas üzre mÀh-ı gerdÿn 
 
Düşüp öñine dürlü raàbet ile 
Úoyarlar òalvetine èizzet ile 
[…] 
Ne deñlü var ise taèôìm ü iclÀl 
İderler úılmayup bir úılca iómÀl (KemÀl,YZ., s.92, 94-96) 

Yahya’da Züleyha’nın Mısır’da Aziz’in sarayına gelinceye kadar karşılanma 

merasimi şöyle tasvir edilir: 

Teveccüh itdi istiúbÀle fi’l-óÀl 
ZelìòÀ yolına òarc itdi emvÀl 
 
Aúıtdı ãu gibi ŞÀmì gül-Àbı 
äulandı cümleten Mıãr’uñ türÀbı 
[…] 
Ùonanup gitdiler begler aàalar 
Pür oldı cümle ãaórÀlar ovalar 
 
Yigitler geydi gÿn-À-gÿn aùlas 
Şükÿfe gibi tezyìn oldı herkes 
 
Mıãır’dan çıúdı deryÀ gibi Àdem 
Sürÿr-ı sÿr ile òandÀn u òurrem 
 
ZelìòÀ keåreti ile bu keåret 
Úarışdı birbirine itdi vaódet 
[…] 
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Gürÿó-ı dÀèiyÀn cümle duèÀda 
Şükÿh-ı èÀrifÀn medó ü åenÀda 
 
İki yanında yoluñ òalú-ı èÀlem 
Çiçekler gibi zeyn oldılar ol dem 
 
Niçe yirden çalınur çeng ü ãantÿr 
CihÀn òandÀn u èÀlem cümle mesrÿr 
 
èAcÀyib velvele düşdi cihÀna 
Kimi oúur kimi ırlar terÀne 
 
Bürindi lÀle gibi al ùuvaàı 
NiúÀb altında úaldı óüsni bÀàı 
 
Ùuvaà altında ol õÀt-ı muùahhar 
Şafaúda mihr-i èÀlem-tÀba beñzer 
 
Müzeyyen oldı nÀrencì tutuúlar 
Sipihrüñ dÀmenine düşdi Àõer 
 
äadÀ-yı òayre maúdem559 oldı peydÀ 
Didiler çaàrışup ehlen ve sehlÀ560 
[…] 
Açup iósÀn elin gül gibi leşker 
äaçardı òalúa laèlìn kÀseden zer 
 
CevÀhir ãaçmadan eller yoruldı 
Görülmiş olmayan anda görüldi 
 
Deve izine düşen laèl-pÀre 
Ùabaúda döndi çìn olmış enÀra 
 
TemÀşÀ ehli gÿyÀ baór-i èUmmÀn 
Olurdı ãÀhib-i lÿlÿ vü mercÀn 
[…] 
BahÀr ile bile geldi ZelìòÀ 
Bir iken iki oldı õevú-ı dünyÀ 
 
Zer-efşÀn oldı aña bende vü şÀh 
Nücÿm içinde úaldı nitekim mÀh 
 
èAzìz’üñ geldi devlet-òÀnesine 
Ne devlet-òÀne miónet-òÀnesine (YaóyÀ, YZ., s. 75-76) 

                                                
559 Hoş geldin safa geldin!, Gelişin hayırlı olsun! 
560 Hoş geldiniz, safa geldiniz! 
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Züleyha’nın Aziz tarafından karşılanması Nahîfî ve Gubârî’de de yukarıdaki 

örneklerde anlatıldığı gibi anlatılmıştır.561 

Şirin Husrev ile evlenirken onun baba evi olmadığı için Medayin’de 

yaşamakta olduğu kasrından Husrev’in kasrına gelin gider. Düğün günü Husrev Şirin 

için hazırladığı cihazla (bk. s. 837 Çeyizler) ve kalabalık bir karşılama alayıyla 

Şirin’i kasrından alıp kendi kasrına getirir: 

Pes ièzÀz eyleyüp ol ehl-i nÀza 
CihÀzı yüzini şÀh itdi tÀze 
[…] 
Var idi ola yüz biñ ulu òÀtÿn 
Ki gözlrine begler göñli meftÿn 
 
Çeri yüz biñden artuú idi cÿşı 
äan itdi Zühre-i gerdÿn òurÿşı 
 
Mülÿk-ı Türk ü ŞÀm u Berber 
Çi faàfÿr u çi òaúan u çi úayãer 
 
Úamu atlanup istiúbÀle çıúdı 
CemÀl-i dil-bere iclÀle çıúdı 
[…] 
İki úol ùolmış idi èavret ü er 
äanasın anda idi cemè-i maóşer 
 
Bu taèôìmÀt ile ol nÿr-ı lÀmiè 
ÓiãÀrı maşrıúından oldı ùÀliè 
 
Ol ÀrÀyiş yüzi nÿrında düpdüz 
HebÀ görindi günden niteki ılduz 
 
Ne kim adım atardı raòş-ı Gül-gÿn 
NiåÀr eylerler idi dürr-i meknÿn 
[…] 
NiåÀr ol óadde úılmışlar firÀvÀn 
Ki ùolmış sìm ile zerden beyÀbÀn (Şeyòì, HŞ., s. 246-247) 

Şirin’in kendi kasrından Husrev’in kasrına kadar gelişi Rıdvan’da da aynen 

Şeyhî’deki gibi anlatılır. Şirin Husrev’in kasrına geldikten sonra Husrev de 

hazinelerini Şirin’in ayağına saçar: 

Çü vardı yirine her resm ü Àyìn 
MedÀyin şehrine geldi nigÀrìn 

                                                
561 bk. Naóìfì, YZ., s. 863; ĠubÀrì, YZ., s. 137. 
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Görüp şeh de niåÀr itdi òazÀyin 
Ùolu genc oldı eùrÀf-ı MedÀyin (RıêvÀn, HŞ. s. 499) 

Şirin’in Husrev’in kasrına kadar gelişi Celilî’de kısaca şöyle tasvir edilir: 

Buyurdı Òusrev-i Cemşìd-Àyìn 
Ki şehri úıldılar envÀè-ı tezyìn 
 
SevÀd-ı şehr bir dìbÀ-yı gül-reng 
Olur reşk-i nigÀristÀn-ı Erjeng 
 
Der ü dìvÀrı pür-eksÿn u dìbÀ 
Olur gülzÀr-ı cennet bigi zìbÀ 
 
GüõergÀhı èabìr-Àlÿd iderler 
áubÀr-ı rÀhı müşg-endÿd iderler 
 
Çıúup úarşu ser ü ser-òayl-i eyyÀm 
Virürler óaşmet ü taèôìm ü ikrÀm 
 
İderler şol úadar gevher-niåÀrı 
Ki dürr ü laèl ùolar reh-güõÀrı  (Celìlì, HŞ, s. 241-242) 

Gelinin Gerdeğe Hazırlanması:Gelinin Gerdeğe Hazırlanması:Gelinin Gerdeğe Hazırlanması:Gelinin Gerdeğe Hazırlanması:    

Züleyha ile Aziz evlendiklerinde Züleyha’nın gerdeğe girmeden önce nasıl 

hazırlandığının anlatıldığı aşağıdaki beyitlerden anlaşıldığı üzere gelin öncelikle 

gerdek odasına götürülür. Gelin süsleyici kadınlar gelip gelinin yüzünü süslerler, 

başına değerli taşlarla süslü taç giydirirler. Altın bir tahta oturturlar. Üstüne çok 

miktarda mücevher saçarlar: 

Düşüp öñine dürlü raàbet ile 
Úoyarlar òalvetine èizzet ile 
 
Gelüp meşşÀùalar yüzin düzerler 
Yüzine altun ãuyı birle yazarlar 
 
Güzellik resmini tertìb iderler 
CemÀl-i muãóafın teõhìb iderler 
 
Ururlar başına bir cevherì tÀc 
Ki ay u gün nÿrına olur muótÀc 
 
Ururlar başına tÀc-ı GürcüvÀnì 
Òacil eyler şaúìú-i ercüvÀnì 
 
Geçürüp taòt-ı zer üzre güherveş 
Güherden üstin eylerler münaúúaş 
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äaçarlar üstine gevher firÀvÀn 
SitÀre içre úalur mÀh-ı tÀbÀn  (KemÀl, YZ., s. 96) 

Darir Züleyha’nın Yusuf’la evlenirken gerdeğe girmeden önce kadınlar 

tarafından takılar takılarak süslendiğini ve kına yakıldığını belirtir: 

PÀdişÀhuñ úızları òÀtÿnları 
Geydi úamu bizenüp altunları 
 
Úamu geldiler ZüleyòÀ úatına 
Cümle óayrÀn oldılar ãoóbetine 
[…] 
Úıldılar aña yüzük laèl ü güher 
Úına yaúuban èarÿs eylediler  (ëarìr, KY., s. 312) 

Hamdî ve Kemal Paşazade de Züleyha’nın Yusuf’la gerdeğe girmeden önce 

gelin süsleyici kadınlar tarafından süslendiğini söylerler: 

Geldi meşşÀùalar ZüleyòÀ’ya 
Müşgden toz itdiler yaya 
 
Çekdiler nergisine sürme-i nÀz 
ZÀà-düm oldı ãanasın şeh-bÀz562 
 
TÀze-reng itdi àÀze lÀlelerin 
áÀliye-müşg idüp külÀlelerin 
 
Nÿra nÿr oldı reng-i isfìdÀc 
SÀye ãaldı o nÿra zerrìn tÀc 
 
Geydi sìmìn tenine óulle-i zer 
Bend itdi miyÀna Mıãrì kemer (Óamdì, YZ., s. 171) 

CemÀlin úıldılar meşşÀùalar zeyn 
ÚemÀn ebrÿsı oldı “úÀbe úavseyn”563 
 
ZelìòÀ perde-i òÀã içre óÀøır 
Göñül gözi cemÀl-i yÀre nÀôır (KemÀl, YZ., s. 242) 

Şirin de Husrev ile evlendiğinde gerdeğe girmeden önce tıpkı Züleyha gibi 

süslenerek damadı bekler: 

Virür meşşÀùa ol gül-çihreye zìb 
İder gül-gÿn u isfìdÀc tertìb 
 
 

                                                
562 ZÀà-düm: ZÀà-ı düm M. 
563 úÀbe úavseyn: İki yay aralığı kadar. 
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Çün oldı şÀne anuñ dest-i yÀrı 
MuùarrÀ úıldı zülf-i tÀbdÀrı 
 
Sürüp ebrÿlarına reng-i vesme 
Çeker ol nergis-i şehlÀya sürme 
 
Girih baàladı müşgìn zülfe ol mÀh 
BahÀr-ı óüsn irüp şeb oldı kÿtÀh 
 
Urup zerrìn-varaú ruòsÀr-ı Àle 
İder mÀh üstine encüm óavÀle 
 
Ayaàına o mÀh-ı èanberìn-òÀl 
Meh-i nevden ùaúar zerrìne òalòÀl (Celìlì, HŞ, s. 242) 

Düğüne Davet EdilenlerDüğüne Davet EdilenlerDüğüne Davet EdilenlerDüğüne Davet Edilenler::::    

Düğünlerde halktan zengin fakir herkes bulunmakla birlikte özel davetliler de 

vardır. Bunlar ülkenin ve devletin ileri gelen kişileridir. 

Aziz Züleyha ile evlenirken düğüne ülkenin ileri gelen kişilerini, sultanları ve 

şeyhleri davet etmiştir: 

Yazıldı óükm-i sulùÀn-ı vilÀyet 
Oúındı cümle aèyÀn-ı vilÀyet 
[…] 
Döküldi geldi aèyÀn u selÀùìn 
Yiri her birisinüñ oldı taèyìn 
 
MeşÀyiò bir ùarafda óalúa óalúa 
äafÀ-baòş idi seyri cümle òalúa (YaóyÀ, YZ., s. 77) 

Züleyha ile Yusuf’un düğününde Mısır’ın ileri gelenleri ile zengin fakir tüm 

halk düğüne davet edilmiştir: 

Dügün eyledi pÀdişÀhÀne 
Geldi sÀdÀt-ı Mıãr eyvÀne 
 
Oldı çün òalúa òÀã u èÀm inèÀm 
Õevú u èişret umÿrı oldı tamÀm (Óamdì, YZ., s. 170) 

Şeh-i Mıãr’ı vü erkÀnın tamÀmet 
Getürüp eyledi èÀlì øiyÀfet  (KemÀl, YZ., s. 242) 

Dügüne oúıdı aèyÀn-ı Mıãr’ı 
ØiyÀfet eyledi erkÀn-ı Mıãr’ı  (YaóyÀ, YZ., s. 160) 
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Husrev ile Şirin’in düğününde Husrev için muazzam bir taht hazırlanmış ve 

onun tahtının etrafına davetliler için kürsüler kurulmuştur. Bu davetliler Çin, Hint, 

Bizans, Yemen, Mısır ve Şam hükümdarları ile Husrev’in akıl hocası, bilgin 

Büzürgümid’dir: 

Oturdı birine Çìn şÀhı Faàfÿr 
Birinde rÀy-ı Hindì k’aãlıdur nÿr 
 
Melik Úayãer de bir kürsìde sÀlim 
Birisinde Büzürg-ümmìd-i èÀlim 
 
Yemen sulùÀnı Mıãr u ŞÀm şÀhı 
Úamu úulları idi vü sipÀhı 
 
Oturmışlardı kürsìde ıraòdan 
Kimisi úolda kimi úarşuraòdan (Şeyòì, HŞ., s. 244) 

ZiyafetZiyafetZiyafetZiyafet::::    

Düğünlerde zengin fakir herkesin bu mutluluğa iştirak etmesi, yiyip içip 

eğlenmesi için ziyafet sofraları ayrı bir önem taşır. Çünkü hükümdarların düğünü 

onların ihtişamının göstergesidir. 

Züleyha Aziz ile evlenirken Züleyha’nın babası zengin fakir tüm halka 

birbirinden güzel yemeklerden oluşan büyük bir ziyafet vermiştir: 

Luùfı èÀm itdi òÀã ile èÀma 
èÁmlar ùoydı òÀã inèÀma 
 
Úuzı biryÀnı úaz çevürmeleri 
Úuş kebÀbı ùavuú úavurmaları 
 
Şìr òurmÀlar u muóallebiler 
Úandì óalvÀ nebÀtì leblebiler 
 
Òayme úurdı pilÀv ãaórÀya 
Virdi óaôôın faúìre vü baya 
 
äaçdı dÀne pirinc yirine dür 
Ol úadar k’oldı óırã kÀsesi pür 
 
äaón-ı meydÀna zerde zer ãaçdı 
Şükre senbÿseler dehen açdı 
 
Bir ùarafda herìseler dökilür 
Bir ùarafda sögülmeler sögilür 
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FuúarÀnuñ melÀli gitmek içün 
AàniyÀyı nüvaòt itmek içün 
 
Çün tamÀm itdi èişret esbÀbın 
Düzdi Ùaymÿs rıòlet esbÀbın  (Óamdì, YZ., s. 93) 

Züleyha Mısır’a Aziz’in evine geldikten sonra şehrin ileri gelenleri için 

ziyafet ve eğlence düzenlenir. Ziyafet sofrası şöyle tasvir edilir: 

Bu zìbÀ meclisüñ ehl-i neşÀùı 
Uzatdı Nìl gibi bir bisÀùı 
 
Úodılar anda tÀze ıssı nÀnı 
Virürdi mihr ile mehden nişÀnı 
 
Kesildi nÀn bedr iken bozuldı 
Bir aydan niçe mÀh-ı nev düzüldi 
 
PilÀvuñ òaymesini úurdı erbÀb 
Úaşuúlar yir yir oldı aña ıùnÀb 
 
Ùabaúda zerdeyi itseñ temÀşÀ 
Ayuñ on dördine beñzerdi gÿyÀ 
 
Görüp senbÿseden luùf-ı zebÀnı 
Uzatdı òalúa çìnìler dehÀnı 
 
Börek ùutmacdan óaôô itdi erkÀn 
Olurdı iştihÀ tìrine úalúan 
 
Úodı ortaya başın teng-i şekker 
MiåÀl-i èÀşıú-ı şeydÀ-yı dil-ber 
 
NiúÀbı úabı anda baúlavanuñ 
Gözini dörd iderdi iştihÀnuñ 
 
Güler yüzi gibi aàyÀruñ ol dem 
Çekildi niçe dürlü türşìler hem 
 
Yinür maóbÿba dönmiş idi óalvÀ 
Úopardı iştihÀsına taúÀøa 
 
Bu nièmet anda bir seyl oldı aúdı 
Şeker şerbetleri Nìl oldı aúdı 
 
Leõìz idi úatı pÀlÿde-i ter 
MürÀyìler mesÀvìsine beñzer 
 



 836 

Yinildi ol ki olmaz aña taúrìr 
Görüldi ol ki ãıàmaz aña taèbìr (YaóyÀ, YZ., s. 77) 

EğlenceEğlenceEğlenceEğlence::::    

Züleyha ile Aziz’in düğününde düğüne gelen davetliler için eğlenceyi 

izleyecekleri yerler düzenlenmiş, çok sayıda çadır kurulmuş ve çeşitli aletlerle 

çalınan müzik eşliğinde mugannilerin şarkıları, çengilerin danslarıyla coşkulu bir 

eğlence yaşanmıştır: 

Ne deñlü var ise seyr ü temÀşÀ 
Der-i dildÀrda oldı müheyyÀ 
 
TemÀşÀgÀhlar yapıldı yir yir 
Yücelikde yidi úat göge beñzer 
 
Pür oldı òaymelerle ãaón-ı ãaórÀ 
Şükÿfeyle bezendi ãanki dünyÀ 
[…] 
NihÀyetsüz iderdi neyler efàÀn 
Ùabıllar şìr-i àurrÀn-ı neyistÀn 
 
Ezel bedr-i tamÀm imiş naúÀre 
HilÀl-i muèciz itmiş iki pÀre 
 
CihÀnı ùutdı çengìler ãadÀsı 
Göge irdi muàannìler nevÀsı 
 
GirìbÀnını çÀk itmekde ãantÿr 
İñiler yatur il içinde ùanbÿr 
 
Gürülder raèd gibi kÿs-ı óarbì 
Getürür cÿşa óÀl ehlini êarbı  (YaóyÀ, YZ., s. 77) 

Züleyha Yusuf ile evlenirken şehir halkı yiyip içip eğlendikten sonra 

padişahın kadınları ve kızları tarafından Züleyha’ya takılar takılıp kına yakılmıştır. 

Bu kına gecesinin ardından halk Yusuf’u aralarına alıp şehri gezdirdikten sonra 

gerdeğe koymuşlardır: 

Düzdiler gerdek içün köşk ü sarÀy 
Raúãa geldiler úamu yoòsul u bay 
[…] 
Her yañadın düzdiler raúã u semÀè 
Hem ZüleyòÀ Yÿsuf ide ictimÀè 
 
Yimek içmek şÀdılıàı ùoy dügün 



 837 

Gice gündüz oldılar şÀd dün ü gün 
 
Şehr òalúı il vilÀyet geldiler 
Ol dügün içinde bile oldılar 
 
PÀdişÀhuñ úızları òÀtÿnları 
Geydi úamu bizenüp altunları 
 
Úamu geldiler ZüleyòÀ úatına 
Cümle óayrÀn oldılar ãoóbetine 
[…] 
Úıldılar aña yüzük laèl ü güher 
Úına yaúuban èarÿs eylediler 
[…] 
Urdılar ùabl u èalem getürdiler 
Gerdegine Yÿsuf’ı götürdiler 
 
Òalú-ı èÀlem cümle óÀøır geldiler 
Yÿsuf’ı cümle araya aldılar 
 
Yandı mÿmlar yir yüzi yılduz gibi 
Ol dün için úıldılar gündüz gibi 
 
Şehr içinde Yÿsuf’ı gezdürdiler 
Aldılar hem gerdegine getürdiler (ëarìr, KY., s. 311-313) 

III. VI.III. VI.III. VI.III. VI.    4. Kıza Verilen Çeyizler (Cihaz)4. Kıza Verilen Çeyizler (Cihaz)4. Kıza Verilen Çeyizler (Cihaz)4. Kıza Verilen Çeyizler (Cihaz)    

“Cehâz (cihâz) Arapça’da ‘yolcunun, gelinin, ve sefere çıkacak ordunun 

ihtiyaç duyacağı eşya, gıda maddesi, silah vb. malzemeler’ anlamına gelir. Türkçeye 

cihâz şekliyle geçen kelime ayrıca çehiz ve çeyiz olarak yaygınlık kazanmış ve 

gelinin baba evinden götürdüğü elbise ve benzeri eşya için kullanılmıştır.”564 

Müslüman toplumlarda köklü bir gelenek hâlini almış olan çeyiz uygulaması 

günümüzde olduğu gibi Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu da da varlığını 

sürdürmüştür. Kız ailesinin ekonomik durumunun bir göstergesi olan çeyiz, Osmanlı 

saray düğünlerinde bambaşka bir görkeme sahiptir. Padişahların kızlarına verdikleri 

son derece kıymetli eşyalardan oluşan çeyizler için cihaz ziyaretleri ve cihaz alayları 

düzenlenmiştir.565 

                                                
564 Ed-Dîb, Abdülazim, “Çeyiz ” TDVİA, C. 8, s. 296. 
565 Nutku, Özdemir, “Osmanlılarda Çeyiz Âdeti ” TDVİA, C. 8, s. 297-298; Arslan, Mehmet, Türk 
Edebiyatında Manzum Surnameler (Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri), Atatürk Kültür Merkezi 
Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1999, s. 312-316; Aynur, Hatice, “Osmanlı Saray Düğünlerinin 
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Değerlendirilen mesnevilerde de evlenen kadınlar saray kadını olduğundan 

çeyizleri de Osmanlı saray düğünlerindeki kadınların çeyizleri gibi ihtişamlıdır. 

Ancak bu mesnevilerde geline babanın verdiği değerli hediyeler yanında damadın da 

aynı şekilde hediyeler verdiği görülür. Yusuf u Züleyha mesnevilerinde Züleyha 

Mısır azizi ile evlenirken babası ve Aziz tarafından verilen hediyeler, Husrev ü Şirin 

mesnevilerinde Meryem Husrev ile evlenirken babasının verdiği hediyeler, Şirin’in 

Husrev ile evlenirken Husrev’in Şirin’e verdiği hediyeler aşağıda başlıklar altında 

ayrı ayrı ele alınmıştır. Bu hediyeler genel olarak binek hayvanları (at, katır, deve), 

kıza hizmet ve arkadaşlık etmeleri için çok sayıda cariye ve hizmetkâr, çeşitli 

mücevherler, değerli kumaşlar, müşk, anber, nafe, ud gibi ıtriyat malzemeleri, 

paralar, giysiler ve döşekler olarak geçmektedir. 

Yük ve Binek HayvanlarıYük ve Binek HayvanlarıYük ve Binek HayvanlarıYük ve Binek Hayvanları::::    

Babasının Züleyha’ya verdiği çeyizler arasında bin tane Arap atı ve bin tane 

deve vardır: 

Virdi biñ esb-i TÀzì zerrìn-zìn 
Kimi Gül-gÿn kimi daòı Şìrìn 
[…] 
Biñ şütür virdi cümle pìl-beden 
Şìr-dìdÀr u ejdehÀ-gerden  (Óamdì, YZ., s. 93-94) 

Girü biñ esb-i TÀzì òÿb-reftÀr 
Yürürse ãanasın uçar perìvÀr 
[…] 
Úamu esbÀbı pür-tertìb ü tezyìn 
Muraããaè zìni vü ÀlÀtı zerrìn 
 
Daòı biñ kÿh-peyker üştür-i mest 
Öñinde kÿh-ı der-hÀmÿn gibi pest (KemÀl, YZ., s. 85) 

Yahya’da babası Züleyha’ya siyah, beyaz, kır ve al renkli iki yüz at vermiştir: 

Hem iki yüz semend-i èanberìn-mÿ 
Revişde bÀd şeklÀ hemçü Àhÿ 
 
Úır atlar bir aúar ırmaàa beñzer 
Aú atlar ãanki úarlu ùaàa beñzer 
 
 

                                                                                                                                     
Edebiyata Yansıması”, Sözden Yazıya: Edebiyat İncelemeleri, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 1994, 
s. 25-32. 
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Al atlar nitekim çarò-ı şafaú-reng 
ÚarÀr itmez ider reftÀra Àheng (YaóyÀ, YZ., s. 73) 

Aziz Züleyha’ya nişan hediyeleri arasında kimi Şam’dan kimi Hicaz’dan 

getirilmiş yüz takım Arap atı da göndermiştir:  

Daòı hem yüz ùavìle esb-i TÀzì 
Kimi ŞÀmì kimi daòı ÓicÀzì  (YaóyÀ, YZ., s. 72) 

Meryem Husrev ile evlenirken babası Meryem’e yolları doldururcasına çok 

sayıda at ve katırlar vermiştir: 

Getürdi araya anca cihÀz ol 
Ki ùoldı at u úatırdan ulu yol  (Faòrì, HŞ., s. 357) 

Husrev Şirin’e on bin at, on bin deve ve on bin katır vermiştir: 

Buyurdı on biñ at ser-cümle TÀzì 
Muraããaè Àleti vü ùabl-bÀzı 
 
Deve on biñ siyeh-çeşm ü cüvÀn-sÀl 
CevÀhirden ayaúlarında òalòÀl 
 
Girü on biñ úatır od gözlü şeb-reng 
Yüriyişlerine devr-i úamer deng (Şeyòì, HŞ., s. 246) 

Buyurdı deh-hezÀr esb-i revende 
Muraããaè TÀzìler çÀbük-devende 
 
Şütür de deh-hezÀr ammÀ cüvÀn-sÀl 
Ayaúları muraããaè cümle òalòÀl 
 
Daòı on biñ úatır meràÿb şeb-reng 
Ki dorı yüriyişleri úılur leng  (RıêvÀn, HŞ. s. 498) 

Celilî Husrev’in Şirin’e bin dişi deve ile bin at verdiğini söyler: 

Virür biñ mÀde üştür çarò-timåÀl 
Úamu zerrìn-derÀy u sìm-òalòÀl 
[…] 
Virür biñ esb k’ola naèli zerrìn 
LicÀm u zìni laèl ü gevher-Àgìn (Celìlì, HŞ, s. 240-241) 

Cariye ve KölelerCariye ve KölelerCariye ve KölelerCariye ve Köleler::::    

Saray kadınları evlenenirken babaları ya da kocaları tarafından kendilerine 

hediye edilen çeyizler arasında saray hizmetinde kullanılan kölelerden genç kadınlar 
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(cariyeler) ve genç erkekler (gulamlar) de yer alır. Tarihte bir çok cariyenin sultanlar 

tarafından başkalarına hediye olarak verildiği de bilinen bir gerçektir.566 

Erkek köleler (gulamlar) koca evine giden kızın, kadın köleler (cariyeler)’in 

yapamayacağı hizmetlerini yapmak, “cihaz halayığı” da denilen cariyeler ise kızın 

koca evinde yalnızlık çekmemesi, kıza arkadaşlık etmeleri ve kızın bazı hizmetlerini 

görmeleri amacıyla verilir. Çünkü kızlar kendi evinden götürdüğü bu cariyeler elinde 

yetişmiş, ya da onların hizmetine alışmıştır.567 

Sûlî Fakîh ve Kemal Paşazade’de Züleyha’ya evlenirken babası bin cariye ve 

bin köle vermiştir: 

Biñ úaravaş biñ úul biñ atıla 
Mıãr’a vardı òÀtÿn gey heybetile (äÿlì Faúìh, YZ., s. 163) 

Perì-peyker úamerveş biñ kenìzek 
Perì gibi her işde cüst ü zìrek 
[…] 
NihÀl-i serv gibi biñ güzel úul 
Dili bülbül yüzi gül zülfi sünbül (KemÀl, YZ., s. 85) 

Yahya’da yüz cariye, elli köle verilmiştir: 

Virildi iki yüz raènÀ perestÀr 
Kulaàı boynı ùolu dürr-i şehvÀr 
[…] 
Müvekkel olmış idi elli òÀdim 
Ki üstinden úuş uçurmazdı dÀyim (YaóyÀ, YZ., s. 73) 

Hamdî ise babasının Züleyha’ya sınırsız sayıda güzel cariye ve yakışıklı 

köleler verdiğinden söz eder: 

Kenz-i bì-óadd ü bì-nihÀye kenìz 
Cümlesi mÀh-rÿy-ı mihr-engìz 
[…] 
Kimi aãnam-ı Rÿmì kimi ÒıùÀ 
Cümlesinüñ cemÀli úıble-nümÀ 
[…] 
 
 

                                                
566 Parlatır, Doç. Dr. İsmail, Tanzimat Edebiyatında Kölelik, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 
1987, s. 9. 
567 Parlatır, Doç. Dr. İsmail, “Tanzimat Romanında Cariye Kullanma Geleneği ile İlgili Birkaç Motif 
ile Doğu’daki ve Batı’daki Köleliğin Karşılaştırılması”, III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi 
Bildirileri, C. 4, Ankara, 1987, s. 303. 
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Virdi biñ úul úamusı òÿb-nigÀr568 
Cümle óÀøır-silÀó u esb-süvÀr569 
 
Her biri bezm içinde dil-keşler 
èAzm-i rezm olsa tìz Àteşler  (Óamdì, YZ., s. 93) 

Aziz’in Züleyha’ya gönderdiği hediyeler arasında da binlerce cariye ve köle 

vardır: 

Virdi hem niçe biñ kenìz ü àulÀm 
Kimi òurşìd ü kimi bedr-i tamÀm (Óamdì, YZ., s. 92) 

Yahya ise Aziz’in nişan hediyesi olarak Züleyha’ya iki yüz güzel cariye 

gönderdiğini belirtir: 

Virilmişdi iki yüz cÀriye òÿb 
Bir içim ãu gibi her biri meràÿb (YaóyÀ, YZ., s. 72) 

Şirin Husrev ile evlenirken Husrev Şirin’e bin güzel cariye ile Türkî ve Rûmî 

bin köle göndermiştir: 

Úız oàlan biñ úaravaş nÀr-ı bustÀn 
Úamunuñ nÿş-ı laèli nuúl-ı mestÀn 
 
Girü biñ Türkì vü Rÿmì úabÀ-pÿş 
Güzel úol zülf çenber óalúa-der-gÿş  (Şeyòì, HŞ., s. 246) 

HezÀr ola úız oàlan nÀr-pistÀn 
Ki her biri çerÀà-ı büt-perestÀn 
 
Daòı biñ nÀzenìn mihr-i úabÀ-pÿş 
Úamu zerrìn-külÀh u óalúa-der-gÿş (RıêvÀn, HŞ. s. 498) 

Celilî ise Husrev’in Şirin’e on bin ay yüzlü cariye, bin Rûmî köle ve bin 

küçük cariye verdiğini bildirir: 

ÒıùÀyì-zÀde on biñ mÀh-peyker 
Ki óüsnin görse òurşìd ola çÀker 
 
áulÀm-ı Rÿmì biñ mÀh-ı úabÀ-pÿş 
Ki úılmışlar hilÀli óalúa-der-gÿş 
 
Girü zengì-i òÀdim èanberìnfÀm 
SevÀd-ı dìdeveş meràÿb-ı eyyÀm 
 
Kenìzek gönderür bìn sìb-pistÀn 

                                                
568 òÿb-nigÀr: òÿb-ı nigÀr M. 
569 óÀøır-silÀó: óÀøır silÀó M. ; esb-süvÀr: esb ü süvÀr M. 
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Nice pistÀn ki nÀrenc-i gülistÀn (Celìlì, HŞ, s. 241) 

Husrev’in ilk eşi olan Meryem’e babası Çerkes, Rum ve Kıpçak olmak üzere 

üç yüz cariye ile Rumî kırk köle vermiştir: 

Úaravaş üç yüz ay mÀnendi çaú 
Kimi Çerkes kimi Rÿm kimi Úıfçaú 
 
İki yigirmi Rÿmì òÀdimi hem 
Perì yüzlü úamusı òÿb u òurrem (Faòrì, HŞ., s. 357)  

MüMüMüMücevherlercevherlercevherlercevherler::::    

Züleyha’ya babası lal, yakut ve mercan ile dolu iki yüz sandık mücevher 

vermiştir: 

İki yüz dürc virdi cümlesi pür 
Laèl u yÀúÿt-ı surò u mercÀndur (Óamdì, YZ., s. 94) 

Kemal Paşazade Züleyha’ya babasının verdiği bin deveden kimisinin 

sandıklar dolusu Aden incisi ve Bedahşan lali ile yüklü olduğunu söyler: 

Kimüñ ãanduú içi pür-dürc-i raòşÀn 
Ùolu dürr-i èAden laèl-i BedaòşÀn (KemÀl, YZ., s. 86) 

Aziz’in Züleyha’ya gönderdiği nişan hediyeleri arasında binlerce yük 

mücevher, yüz takım bilezik ve binlerce yük değerli inciler de vardır: 

Niçe biñ yük úumaş ile cevÀhir 
ZelìòÀ içün oldı cümle óÀøır 
[…] 
Meh-i nev gibi yüz ùaúım sivÀre 
Virildi ol meh-i zìbÀ-èiõÀra 
 
Daòı hem gökde aú yılduz miåÀli 
Niçe biñ lÿlÿ-yı ter úadri èÀlì  (YaóyÀ, YZ., s. 72) 

Meryem’e babası çok miktarda lal, altın, bilezik, küpe ve değerli taş ve 

incilerle süslü taç vermiştir: 

Delim laèl u delim ùonlar çoú altun 
Daòi çoú Rÿm aùlası dìbÀ olsun 
 
Daòi çoú bilezük hem küpe vü tÀc 
Çalap bileydi incüsin ùaşın úaç (Faòrì, HŞ., s. 357) 

Husrev Şirin’e deve ve katırlar yükü altın, inci, lal ve çeşitli mücevherler 

vermiştir: 
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Devenüñ úatıruñ yükine taósìn 
Ki cevherden úamu ÀlÀtı zerrìn (Şeyòì, HŞ., s. 246) 

Ùavarlaruñ yüki cümle cevÀhir 
Daòı misk ile èanber èÿd vÀfir (RıêvÀn, HŞ. s. 498) 

Şütürler kim yükidür laèl-i raòşÀn 
äanasın her biri kÿh-ı BedaòşÀn 
[…] 
èAbìr ü müşg òırmenden ziyÀde 
Dür ü laèl ü güher menden ziyÀde (Celìlì, HŞ, s. 241) 

Kumaş ve GiysilerKumaş ve GiysilerKumaş ve GiysilerKumaş ve Giysiler::::    

Züleyha’ya babası mücevherlerle süslü iki yüz harar (büyük çuval) dolusu 

giysi vermiştir: 

Virdi hem cÀmeler dü ãad mefreş 
Cevher ile münaúúaş u zer-keş 
 
Şemsesi şems-i burc-ı èizzet idi 
Dügmesi şeb-çerÀà-ı devlet idi (Óamdì, YZ., s. 94) 

Babası Züleyha’ya bin deve vermiştir. Bu develerin kimisinde Rum, 

kimisinde Mısır, kimisinde de Şam ipekleri yüklüdür: 

Kiminüñ yüki dìbÀ-yı kirÀmì 
Kimi Rÿmì kimi Mıãrì vü ŞÀmì (KemÀl, YZ., s. 86) 

Babasının Züleyha’ya verdiği çeyizler arasında çeşitli renklerde atlas 

kumaşlardan hazırlanmış altınlı kaftanlar vardır. Ayrıca sarı renklisi daha fazla 

olmak üzere çeşitli atlas kumaşlar da verilmiştir. 

HezÀr altunlu úaftÀn oldı óÀøır 
Çiçekler gibi elvÀnı muàÀyir 
 
Kimi gül-gÿnì kimi ÀsmÀnì 
Kimi nÀrencì kimi eràavÀnì 
 
Kimi ãarı kimi úara kimi aú 
Naôarda her biri şeffÀf u berrÀú 
 
Gök aùlasda gümüşden tügme úonmış 
ÓabÀb-ı baór-i bì-pÀyÀna dönmiş 
 
Úızıl aùlasda olan tügme-i zer 
Şafaúda kevkeb-i Mirrìò’e beñzer 
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ÙarÀvetde miåÀl-i zülf-i cÀnÀn 
Firengì miskì aùlaslar firÀvÀn 
 
äarı aùlas ziyÀde bì-nihÀyet 
ŞuèÀè-ı şemse beñzer pür-leùÀfet (YaóyÀ, YZ., s. 73) 

Aziz Züleyha’ya nişan hediyesi olarak binlerce yük mücevher yanında 

kumaşlar da göndermiştir: 

Niçe biñ yük úumaş ile cevÀhir 
ZelìòÀ içün oldı cümle óÀøır  (YaóyÀ, YZ., s. 72) 

Fahrî Meryem’e babasının pek çok giysi ile Rum atlası ve diba kumaş 

verdiğini belirtir: 

Delim laèl u delim ùonlar çoú altun 
Daòi çoú Rÿm aùlası dìbÀ olsun (Faòrì, HŞ., s. 357) 

Celilî ise on bin deve yükü eksun ve nakışlı diba kumaş verdiğini bildirir: 

Çekerdi on biñ üştür bÀr-ı mefreş 
Ùolu eksÿn u dìbÀ-yı münaúúaş (Celìlì, HŞ, s. 241) 

KokularKokularKokularKokular::::    

Misk, anber, ud, nafe, abir gibi güzel kokulu maddeler de kıza verilen 

çeyizler arasında önemli bir yer tutar. 

Hamdî Züleyha’ya babasının iki yüz tabla nafe verdiğini belirtir: 

İki yüz ùable virdi pür-nÀfe 
İrişür bÿyı ÚÀf’dan ÚÀf’a (Óamdì, YZ., s. 94) 

Züleyha’ya evlenirken babası tarafından verilen develerden kimileri misk, 

anber, ud, nafe ve abir ile yüklüdür: 

Kiminüñ nÀfe-i müşg-i TÀtÀrì 
Kiminüñ èanber ü èÿd-ı úumÀrì (KemÀl, YZ., s. 86) 

Ùavarlaruñ yüki cümle cevÀhir 
Daòı misk ile èanber èÿd vÀfir (RıêvÀn, HŞ. s. 498) 

èAbìr ü müşg òırmenden ziyÀde 
Dür ü laèl ü güher menden ziyÀde (Celìlì, HŞ, s. 241) 

Diğer HediyelerDiğer HediyelerDiğer HediyelerDiğer Hediyeler::::    

ParalarParalarParalarParalar    

Babası çeyiz olarak Züleyha’ya iki bin eşek yükü gümüş ve altın paralar 

verir: 
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Bunlaruñ bÀrı iki biñ òarvÀr 
Sìm-i sulùÀnì Maàribì dìnÀr570 (Óamdì, YZ., s. 94) 

Altın SinilerAltın SinilerAltın SinilerAltın Siniler    

Züleyha’nın Aziz tarafından gönderilen nişan hediyeleri arasında değerli altın 

siniler de vardır: 

Niçe altun siniler oldı ióøÀr 
BahÀsı èÀlì òurşìd ü úamervÀr (YaóyÀ, YZ., s. 72) 

DöşeklerDöşeklerDöşeklerDöşekler    

Meryem evlenirken babasının verdiği çeyizler arasında atlas ve ipek 

kumaşlardan hazırlanmış, nakışları altın ibrişimlerle yapılmış döşekler de vardır: 

Döşekler aùlas u dìbÀ-yı Rÿmì 
Ki naúşı altun ibrüşimdi bÿmì (Faòrì, HŞ., s. 357) 

Evlilik başlığı altında buraya kadar değerlendirilen konularla ilgili olarak, 

İslamiyetten önce Araplar’daki ve İslamiyetten sonra İslamiyetin merkezî 

bölgelerindeki düğün merasimleri, gelenek ve görenekler hakkında geniş bilgi için 

bk. Heffening, W., “Nikâh-Düğün Merasimi”, İA., C. IX, s. 261-273. 

III. VI.III. VI.III. VI.III. VI.    5. Boşanma5. Boşanma5. Boşanma5. Boşanma    

Evliliklerde kadın ve erkeğin evlilik ilişkisinin sona ermesi anlamına gelen 

boşanma, Arapça’da “boşama, menkûha (nikâhlı kadın)yı bırakma, nikâhın feshi, 

ref’i”571 anlamınadaki “ùalÀú” kelimesi ile ifade edilir. “ÙalÀú” bir fıkıh terimi olarak 

da “Nikâhı elfaz-ı mahsusadan (belli sözlerden) biriyle hâlen ve mealen ref’etmek 

(kaldırmak, bozmak) yerinde kullanılır bir tabirdir.”572 Bu tanımlardan anlaşıldığı 

üzere boşanma, kadın ve erkek arasındaki nikâhın erkek tarafından bozulmasıyla, 

yani erkeğin kadını boşamasıyla gerçekleşmektedir. 

Nitekim değerlendirilen mesnevilerden yalnızca Darîr’in eserinde görülen 

boşanma da Aziz’in Züleyha’ya “talak verdim” demesiyle gerçekleşmiştir. 

Züleyha Mısır şahının önünde, yıllar sonra haksız yere Yusuf’u zindana 

mahkûm ettirdiğini itiraf ederken, ona duyduğu aşkı da bütün yönleriyle dile 

getirmiştir. Karısının başka bir erkeğe bu denli âşık olduğunu öğrenen Aziz ise o 

                                                
570 Sìm-i: Sìm M. 
571 KT., s, 886. 
572 Pakalın, C. III, s. 389. 
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anda Züleyha’yı boşadığını söyleyerek evlilik akdini bozmuştur. Böylece Züleyha 

artık kocasından boşanmış dul bir kadın durumuna düşmüştür: 

Çün èAzìz-i Mıãr işitdi boldı teng 
Baş aşaàa ãaldı óayrÀn oldı eñ 
 
Döndi eydür ey ZüleyòÀ çün baña 
Böyle didüñ ben ùalÀú virdüm saña 
 
Ey ZüleyòÀ benden olàıl sen berì 
Úanda kim göñlüñ diler anda yöri (ëarìr, KY., s. 224) 

Diğer mesnevilerde Yusuf zindandan çıkmadan önce Aziz ölmüştür. Bu 

nedenle Züleyha’nın Yusuf zindandan çıkacağı sırada yaptığı bu aşk itirafını 

duymaya Aziz’in ömrü yetmemiştir. 

III. VII. III. VII. III. VII. III. VII. ÇEŞİTLİ GELENEK VE İNANIŞLARÇEŞİTLİ GELENEK VE İNANIŞLARÇEŞİTLİ GELENEK VE İNANIŞLARÇEŞİTLİ GELENEK VE İNANIŞLAR    

III. VII. III. VII. III. VII. III. VII. 1. Doğum ve Doğum Şenlikleri1. Doğum ve Doğum Şenlikleri1. Doğum ve Doğum Şenlikleri1. Doğum ve Doğum Şenlikleri    

Padişah çocuklarının doğumunun tarihte büyük bir önem taşıdığı bilinen bir 

gerçektir. Bu nedenle doğumdan sonra şenlikler düzenlemek bir gelenek hâlini 

almıştır. Osmanlı tarihinde “Doğumdan önce başlayan ve doğumdan sonra da belli 

bir süre devam eden bu gösterişli şenlikler, hem Osmanlı hanedanına yeni bir üyenin 

katıldığını haber vermekte, hem de imparatorluğun gücünü ve ihtişamını 

yansıtmaktadır. Böyle şenliklerde, doğan çocuğun cinsiyeti kadar, kaçıncı sırada 

doğduğu da önemlidir. Geleceğin padişah adayı şehzadelerin yeri ayrıdır ama kız da 

olsa ilk çocuğun doğum şenlikleri her zaman için diğerlerinden daha tantanalı 

olmuştur.”573 

Padişah çocuklarının doğumu nedeniyle yapılan şenliklere donanma adı da 

verildiğini belirten Hatice Aynur, şenliklerin süresinin doğan çocuğun kaçıncı çocuk 

olduğuna, kız veya erkek olmasına ve padişahın çocuğun annesine verdiği öneme 

göre değişebildiğini bildirir.”574 Divan şiirinde viladetnâme adı altında padişah 

çocuklarının doğumunu ve doğum şenliklerini anlatan bağımsız eserler yazılmıştır. 

                                                
573 Öztekin, Dr. Özge, XVIII. Yüzyıl Divan Şiirinde Toplumsal Hayatın İzleri: Divanlardan Yansıyan 
Görüntüler, Ürün Yayınları, Ankara, 2006, s. 383. 
574 Aynur, Hatice, “Osmanlı Saray Düğünlerinin Edebiyata Yansıması”, Sözden Yazıya: Edebiyat 
İncelemeleri, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 1994, s. 25. 
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Teze konu edilen mesneviler arasında doğum ve doğum şenliklerine ilişkin 

bilgiler Züleyha’nın doğumu ile ilgili olmak üzere yalnızca Kemal Paşazade’nin 

eserinde yer almaktadır. 

Züleyha’nın babası Taymus son derece nüfuzlu büyük bir hükümdar olmakla 

birlikte çocuğu yoktur. Ne kadar çok istemişse de bir türlü çocuğu olmamıştır. Bu 

nedenle Taymus çocuk hasreti çekmektedir. Çocuğunun olması için dualar etmiş, 

yoksulları doyurmuştur. Sonunda hamile kalan karısı bir seher vakti Züleyha’yı 

doğurur: 

Meger yüklüyidi bÀnÿ-yı devrÀn 
Seóer ùoàurdı bir gül yüzlü oàlan (KemÀl, YZ., s. 44) 

Züleyha’nın babası gibi “çocuğu olmayan padişah”motifi masallarda ve halk 

hikâyelerinde de sıkça görülür. 

Züleyha’nın doğumu ile birlikte şenlik başlar. Annesinin başına mücevherler 

saçılır. Annesi Züleyha’nın doğumuna çok sevinmiştir: 

NiåÀr olmışdı başına cevÀhir 
HemÀn sÀèatde yaàma oldı ôÀhir 
 
Ùabaúlardan ãaçılan dürr ü gevher 
Ùaàıldı nÀ-bedìd oldı ser-À-ser 
 
Meger nev-rÿz oldı seóergÀh 
Ki gün gibi açıldı ùÀliè-i şÀh 
 
ŞebistÀnında şÀhuñ ùoàdı bir mÀh 
Ùulÿè itdi şeref burcında nÀ-gÀh 
 
Meh-i nev perdeden keşf itdi dìdÀr 
äadefden çıúdı gÿyÀ dürr-i şehvÀr 
 
Ùoàar çün gün gibi ol mÀh-pÀre 
Anası cÀn göziyle ider neôÀre 
 
Baúup çün gördi ol gün yüzlü mÀhı 
Sevincinden göge atdı külÀhı 
 
Açıldı geldi ãan ebr-i bahÀrì 
Ki bitürdi gül-i ter lÀlezÀrı 
 
Anasınuñ göge irişdi başı 
Ki ùoàdı başına devlet güneşi  (KemÀl, YZ., s. 44) 
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Züleyha’nın doğumu babasına müjdelenir. Bu müjdeyi verene Taymus bahşiş 

verir. Bir kızı olduğunu öğrenince çok sevinir ve kızının adını Zeliha (Züleyha) 

koyar: 

Şehe gönderdiler peyk-i revÀnı 
Virüp müjde alurlar müjde-gÀnì 
 
Didiler ey şeh-i devrÀn-ı èÀlem 
CihÀn ùurduúca ol sulùÀn-ı èÀlem 
 
Saña Óaú virdi bir maóbÿbe duòter 
Ne duòter devletüñ burcında aòter 
 
KirÀm-ı gevher-i deryÀ-yı şÀhì 
ÇerÀà-ı rÿşen-i nÿr-ı İlÀhì 
 
CinÀn gülzÀrınuñ zìbÀ tezervi 
SaèÀdet bÀàınuñ ÀzÀde servi 
 
Úatı şÀd oldı sulùÀn bu òaberden 
Nitekim teşne-leb cüllÀb-ı terden 
 
MübÀrek gördi fÀlın aòterinüñ 
ZelìòÀ úodı adın duòterinüñ  (KemÀl, YZ., s. 45) 

Bu mutluluktan sonra Taymus her yerin süslenmesi için emir verir. Altın, 

gümüş ve mücevherler saçılır. Orada bulunanlar bu saçılardan çok mutlu olurlar. Bu 

şenlik havası bir ay sürer: 

Buyurdı kim bezendi taòt u dergÀh 
MübÀrek-bÀd úıldı mihr ile mÀh 
 
NiåÀr oldı zer ü sìm ü cevÀhir 
Bulur óÀøır olanlar óaôô-ı vÀfir 
 
Bir ay oldı ulayu èìş ü şÀdì 
Dolar şÀdì ile şehrüñ sevÀdı  (KemÀl, YZ., s. 45) 

Değerlendirilen Yusuf u Züleyha ve Husrev ü Şirin mesnevilerinde genellikle 

erkek kahramanların doğumlarından veya çocukluklarından itibaren bilgiler 

verilirken, kadın kahramanlar âşık olacak yaşa geldikleri genç kızlık dönemlerinden 

itibaren tanıtılmaya başlarlar. Kemal Paşazade’nin Yusuf u Züleyha’sı Züleyha’nın 

doğumundan itibaren tanıtılması bakımından sözü edilen diğer mesnevilerden ayrılır. 
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A. Sırrı Levend “Divan Edebiyatında Hikâye” adlı makalesinde, çift 

kahramanlı aşk mesnevilerinin yapısı ve başlıca motifleri ile ilgili olarak “Çift 

kahramanlı hikâyelerin yapısı başlangıçta hemen hemen birdir. Çok güçlü ve zengin 

bir şah vardır. Her bakımdan mutlu olan bu şah, yalnız oğlu olmadığı için 

dertlidir.[...] Çocukları olmayan bu şahlar Tanrı’ya dualar ederler, adaklar adarlar, 

nezirlerde bulunurlar. Tanrı dualarını kabul edip onlara çocuk ihsan eder. Bu doğan 

çocuk çok güzel bir oğlandır.”575 diyor. Kemal Paşazade’nin mesnevisinde ise 

çocuğu olmayan padişahın Tanrı’ya duaları ve adakları sonucu doğan çocuk kızdır. 

III. VII. III. VII. III. VII. III. VII. 2. Adak Adama2. Adak Adama2. Adak Adama2. Adak Adama    

“Türkçe ‘adak’ kelimesinin Arapça karşılığı olan ‘neõr’, lugatta ‘insanın 

yerine getirmeyi kendisine borç (vâcip) kıldığı, vaad ettiği şey’ manasına 

gelmektedir. [...] Adak, genellikle herhangi bir hususta Allah’ın yardımını temin 

gayesiyle başvurulan dinî bir davranış olarak şu veya bu şekilde hemen hemen bütün 

dinlerde görülmektedir.[...] Yahudilik ve Hıristiyanlıkta adak, normal dinî vazifeler 

dışında, bir kimsenin ya samimi dindarlığının bir nişanesi olarak veya Allah’ın 

yardımını temin maksadıyla belli bir şeyi yapma veya terketme hususunda Allah’a 

söz vermesi şeklinde görülmektedir.”576 

Yukarıda değinildiği gibi masallarda, halk hikâyelerinde ve çift kahramanlı 

aşk mesnevilerinde yaygın olarak rastlanan “çocuğu olmayan padişah” motifine 

uygun olarak Ermen diyarının kadın hükümdarı Mehin Banu da çocuk sahibi olmayı 

çok istemiş, çok dualar etmiş, çok ihsanlarda bulunmuş; bu ihsanlarla bir çok fakiri 

zengin etmişse de hiç çocuğu olmamıştır: 

Çoà idi egerçi laèli çün òÀk 
AmmÀ ki yoà idi bir dürr-i pÀk 
 
Maèbÿdına èarø-ı rÀz iderdi 
Ferzend diyü niyÀz iderdi 
 
Şeb-tÀbe-seóer úılurdı zÀrì 
TÀ kim vire bir òalef o BÀrì 
 
 

                                                
575 DEH, s. 80-81. 
576 Özel, Ahmet, “Adak”, TDVİA, C. 1, s. 337-338. 
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Her demde niåÀr idüp güherler 
Şol deñlü virürdi sìm ü zerler 
 
Kim óıããa yitüp cüvÀn u pìre 
Gelmişdi àınÀ úamu faúìre  (Áõerì, HŞ., yk. 11b) 

Banu bu kadar çok istemesine rağmen dileği gerçekleşmemiştir. Fakat 

halasının kızı Şirin’i evlat edinerek bu isteğini gerçekleştirmiştir. Banu’nun çocuk 

sahibi olabilmek için sabahlara kadar ağlayarak Tanrı’sına dua ettiği ve fakirlere çok 

ihsanlarda bulunduğu yukarıdaki beyitlerde görülmekle birlikte şair, Banu’nun bu 

isteğinin gerçekleşmemiş olmasını Hak dine inanmayışına —Banu Hıristiyan bir 

kadındır—, malına mülküne güvenmesine bağlamaktadır: 

Gerçi niçe mÀl iderdi ièùÀ 
Yoú idi òulÿã-ı úalbi ammÀ 
 
Olup mey-i àaflet ile bì-hÿş 
Óaú cÀnibin eyledi ferÀmÿş 
 
MÀlına iderdi iètimÀdı 
Bulmazsa èaceb degül murÀdı (Áõerì, HŞ., yk. 12a) 

Şirin Husrev ile evleneceği güne kavuşmak için adaklar adamıştır. Bu nedenle 

evlendikten sonra bu adaklarını yerine getirir. Mal varlığının büyük bir kısmını 

yoksul ve muhtaçlara dağıtır: 

Çü var idi yolında cidd ü cehdi 
Öküş úılmışdı Şìrìn neõr ü èahdi 
 
Üleşdürdi şu deñlü mÀl u genci 
Ki ùoyurdı gözini her dilenci  (Şeyòì, HŞ., s. 250) 

NigÀrìnüñ ùulÿè itdi çü bedri 
Bu vaúte irmege çoà idi neõri 
 
Üleşdürdi dür ü yÀúÿt u gevher 
Sebìl itdi cihÀna sìm ile zer 
 
Ùoyurdı müflis ü muótÀc u acı 
CihÀnı kendüye úıldı duèÀcı  (RıêvÀn, HŞ. s. 505) 

III. VII. III. VII. III. VII. III. VII. 3. Hastalıktan Kurtulmak İçin Kutsal Yerleri Ziyaret Etme3. Hastalıktan Kurtulmak İçin Kutsal Yerleri Ziyaret Etme3. Hastalıktan Kurtulmak İçin Kutsal Yerleri Ziyaret Etme3. Hastalıktan Kurtulmak İçin Kutsal Yerleri Ziyaret Etme    

Şirin Husrev’in resmini görüp âşık olduğunda, aşkın etkisiyle mizacında bir 

takım değişiklikler görülmeye başlar. Şirin’i sararıp solmuş bir hâlde gören Mehin 
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Banu hemen bir hekim çağırır. Fakat Şirin, derdine hekimin çare bulamayacağını, 

başka bir çare aramalarını söyler. Bunun üzerine Mehin Banu’ya ülkede büyük bir 

kilise (manastır) olduğunu, oraya giden herkesin dileğinin gerçekleştiğini, hastaların 

da şifa bulduğunu söylerler. Mehin Banu hemen bu kiliseyi görmek ister. Ancak 

hasta olan Şirin’in oraya gitmesi gerektiği söylenince Şirin daye ve cariyeleriyle 

birlikte kiliseye gitmek üzere yola çıkar: 

Buyurdı lÀ-cerem BÀnÿ-yı aèôam 
Getürdiler ùabìb-i óÀõıú ol dem 
 
Kim ide derdine göre èilÀcı 
DevÀsından bula ãıóóat mizÀcı 
 
Didi Şìrìn be-nÀm-ı pÀk-i maèbÿd 
Ùabìb itmez benüm bu rencüme sÿd 
 
Benüm’çün àayrı fikr eyleñ bunı úoñ 
Ùabìbüñ rÀyile tedbìrini úoñ 
 
Didiler BÀnÿ’ya yÀ õe’l-meèÀlì 
Senüñ mülküñde var bir deyr-i èÀlì 
 
Úamu óÀcet bulur anda revÀyı 
Marìø olan kişiler hem şifÀyı 
 
Deyrüñ vaãfın işitdi BÀnÿ 
Anı görmeklige úaãd itdi BÀnÿ 
 
Didiler sizlere varmaú ne óÀcet 
Velì Şìrìn’e lÀzımdur ziyÀret 
[…] 
HemÀn ol demde Şìrìn-i yegÀne 
Gönüldi gitmege deyr-i muàÀne 
 
Bile dÀye úamu duòterleriyle 
Sefer úıldı çü meh aòterleriyle (RıêvÀn, HŞ. s. 284-285) 

Şirin her ne kadar kiliseye şifa bulmaya gitmek üzere yola çıkmışsa da asıl 

derdinin dermanını Husrev’e kavuşmak olarak gördüğü için Ermen’den biraz 

uzaklaştıktan sonra Medayin’e kaçmıştır. Banu ise ne onun âşık olduğundan ne de 

kaçtığından habersizdir. Ancak gayrimüslim olan Banu ve Şirin’in dînî inançları 

gereği kutsal yerleri ziyaret ederek hastalığa çare bulmaya çalışmaları dikkate 
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değerdir. Diğer eserlerde bu durumdan söz edilmemiştir. Şirin saraydan ava çıkma 

bahanesiyle kaçmıştır. 

III. VII. III. VII. III. VII. III. VII. 4. Saçı Saçma4. Saçı Saçma4. Saçı Saçma4. Saçı Saçma    

Arapça “niåÀr” kelimesinin Türkçe karşılığı olan “saçı” sözlükte “1. Gelinin 

başına serpilmesi mutat olan akçe ve darı vesaire. 2.Taşrada geline verilen hediye”577 

olarak tanımlanmaktadır. Saçı ile ilgili olarak Pakalın “ Eskiden damat tarafından 

koltuk merasiminde gelinin başına serpilen para hakkında kullanılır bir tâbirdir. 

Davetlilerin getirdikleri düğün hediyesi yerinde de kullanılırdı.”578 diyor. Ahmet 

Talat Onay ise “Düğünlerde davetlilerin gönderdiği hediyedir. Pek eski zamanlarda 

para, buğday gibi şeylere münhasır olan bu hediyeler gelinin başından saçılırken, 

sonraları her türlü düğün hediyesine alem olmuştur.” demektedir.579 Onay ayrıca 

tahta yeni çıkan hükümdarın halka para ve altın saçtığını, taç giyen padişahların 

başlarına saçı saçıldığını, hatta bir şehre gelen padişahın atlarının ayaklarına bile saçı 

saçıldığını söyler.580 

Abdulkadir İnan, Şamanist ve Müslüman Türkler’in evlenme törenlerinde 

müşterek olan şamanizm unsurunun, gelinin geldiği gün başına saçı saçmak 

olduğunu belirttikten sonra, bu saçının her devirde topluluğun ürettiği en önemli 

mahsulünden oluştuğunu, avcılık devrinde avın kanı, yağı, etinin; çobanlık devrinde 

süt, kımız ve hayvanların yağının; çiftçilik devrinde darı, buğday ve çeşitli 

meyvelerin saçı olarak kullanıldığını bildirir.581 

Değişik bölgelerdeki Türk toplulukları arasında çeşitli sebeplere bağlı olarak 

uygulanan saçı geleneklerini inceleyen Hasan Köksal, saçı ile ilgili bütün rit ve 

pratiklerin uğur, bereket ve mutluluk beklentileriyle yapıldığını, hem ilkel hem de 

medeni topluluklarda görülen evlenme anındaki ritlerin tek amacının ise eşleri kötü 

ruhlara karşı korumak ve mutluluk temin etmek olduğunu belirtir.582 

                                                
577 KT., s. 801. 
578 Pakalın, C.III, s. 77. 
579 Onay, s. 355. 
580 Onay, s. 355. 
581 İnan, Abdülkadir, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2000, s. 
167. 
582 Köksal, Dr. Hasan, “Türk Düğünlerinde Saçı Geleneği, Buna Bağlı Ritler-Pratikler”, III. 
Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru Kongresi Bildirileri (9-11 Ekim 1995-Konya), Kültür 
Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1997, s. 185. 
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Yusuf u Züleyha ve Husrev ü Şirin mesnevilerinde saçının, konukları 

karşılama sırasında, düğünlerde gelinin yoluna ve başına, doğum yapan kadının 

başına ve iş yapan birine yaptığı işten dolayı teşekkür etmek amacıyla saçıldığına 

dair örnekler saptanmıştır. 

Husrev bir gün Şirin’i içki meclisinde eğlenmeye davet eder. Şirin üç yüz 

cariyesiyle birlikte bu davete gider. Husrev Şirin’i karşılarken birbirlerinin ayağına 

saçı saçarlar. Şirin’in üç yüz cariyesi gelirken ellerinde değerli mücevherlerle dolu üç 

yüz tabakla gelmişlerdir. Bu mücevherleri Husrev’in ayağına saçarlar: 

Segirdüp úarşuladı dil-beri şÀh 
Güneşi nitekim bedr olıcaú mÀh 
[…] 
NiåÀr idişdiler dürr ü cevÀhir 
Ne cevher her biri bir necm-i zÀhir 
 
Götürmişdi ol üç yüz verd ü nesrìn 
Ele üç yüz ùabaú zerrìn ü sìmìn 
 
Ùolu dürr-i yetìm ü laèl-i şeffÀf 
Daòı yÀúÿt kim nÿrı urur lÀf 
 
NiåÀr eylediler şÀh ayaàına 
äaçup ılduz gibi mÀh ayaàına 
 
Melek-manôarları sulùÀn-nişÀnuñ 
Perìveş úulları şÀh-ı cihÀnuñ 
 
Şu deñlü ãaçdılar yÀúÿt u gevher 
Ki ùaşa ùopraàa oldı ber-À-ber  (Şeyòì, HŞ., s. 107) 

Aynı şekilde Husrev Şirin’in kasrına Şirin’i ziyaret etmeye geleceği sırada 

kapıda Husrev’i karşılamak üzere ellerinde saçı tabakları ile bekleyen cariyeler 

Husrev gelince saçıyı ayağına saçarlar: 

Çün irdi úaãra Òusrev şÀd u òurrem 
Yüridi ferş-i dìbÀ üzre bir dem 
 
Ùuranlar úarşulayup şehr-yÀrı 
İderler dürr ü cevherden niåÀrı (Şeyòì, HŞ., s. 211) 

Ferhad henüz Şirin’le tanışmadan önce onun haberi olmadan kasrına su kanalı 

getirmek için çalışan kişilere yardım etmiş, onların üç yılda yapamadığı bu işi bir 

günde yapmıştır. Bunu duyan Mehin Banu ve Şirin Ferhad’ı görmeye ve ona 
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teşekkür etmeye giderler. Şirin teşekkürlerini sunduktan sonra Ferhad’ın başına yedi 

tabak mücevher saçar: 

Götürmişdi meger ol lebleri úÿt 
Yidi zerrìn ùabaú pür-laèl ü yÀúÿt 
 
Getürdüp her birin luùf ile açdı 
El urup cümlesin başına ãaçdı (LÀmièì, FŞ., s. 291) 

Tiletti bir ùabaú birle cevÀhir 
Didi müzdüñ imes ey işte mÀhir 
 
Úolup èöõr ol ùabaú başını açtı 
CevÀhirni anıñ başıàa saçtı  (NevÀéì, FŞ., s. 297) 

Banu da Ferhad çalışırken her gün onu ziyarete gider başına saçı saçar: 

Velì her gün Mehìn BÀnÿ muúarrer 
NiåÀr eylerdi varup başına zer (LÀmièì, FŞ., s. 297) 

Ferhad Şirin’in kasır ve su kanalı yapımını tamamladıktan sonra Banu ona 

teşekkür için başına mücevherler saçar: 

Úılup FerhÀd’a bì-óad Àferìni 
CevÀhir birle àarú itdi serini  (LÀmièì, FŞ., s. 300) 

Yukarıda da belirtildiği gibi düğünlerde gelini karşılayan damadın ve halkın 

gelinin başına saçı saçması, söz konusu mesnevilerde de en önemli düğün 

geleneklerindendir. 

Aziz ile Züleyha’nın düğününde Mısır halkının Züleyha’yı karşılarken saçı 

saçmaları şöyle tasvir edilir: 

Cümle Mıãr ehli anda óÀøır idi 
Ol mehüñ muúaddemine nÀôır idi 
 
Elde laèlìn ùabaú ùutardı her er 
Ùabaúuñ gül gibi kimi pür-zer 
 
 
Kimi pür-lüélüé idi ãan lÀle 
Oldı vaút-i seóerde pür-jÀle 
 
Kiminüñ feøÀsı ùolu direm 
GÿyiyÀ pür-şükÿfe ãaón-ı İrem 
 
Kimi pür-laèl cÀm-ı Cem gibi 
Pür-güher baèøı úaèr-ı yem gibi 
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Kimi pür-şeb-çerÀà ãanki felek 
Geldi çün kerr ü ferr ile o melek 
 
èÁlemüñ èömri óÀãılın ne ki var 
Eylediler èamÀrì üzre niåÀr  (Óamdì, YZ., s. 98) 

Semen-bÿlar olup yollarda nÀôır 
NiåÀr esbÀbın itmişlerdi óÀøır 
 
Ùutar laèlìn ùabaúlar tÀze güller 
Ùolu şeb-nem yirine dürr ü gevher 
 
Úılurlar şol úadar gevher-niåÀrì 
K’olur gevher-nişÀn yeksÀn èamÀrì (KemÀl, YZ., s. 94) 

Züleyha’yı karşılama sırasında askerler halka da saçı saçar: 

Açup iósÀn elin gül gibi leşker 
äaçardı òalúa laèlìn kÀseden zer 
 
CevÀhir ãaçmadan eller yoruldı 
Görülmiş olmayan anda görüldi 
 
Deve izine düşen laèl-pÀre 
Ùabaúda döndi çìn olmış enÀra 
[…] 
TemÀşÀ ehli gÿyÀ baór-i èUmmÀn 
Olurdı ãÀhib-i lÿlÿ vü mercÀn (YaóyÀ, YZ., s. 75) 

Kemal Paşazade ve Yahya, Züleyha gelin olarak Aziz’in evine geldiğinde 

kapıdan girerken başından saçı saçılmasını şöyle tasvir ederler: 

NiåÀr oldı yine dürr ü cevÀhir 
Güneş yüzinde seyyÀre oldı ôÀhir 
 
NiåÀr içinde ol òurşìd-i tÀbÀn 
Güneşdür ãanki bÀrÀn içre raòşÀn 
 
äaçılduúda yüzine dürr ü gevher 
Gül üzre úaùre-i bÀrÀna beñzer (KemÀl, YZ., s. 95) 

BahÀr ile bile geldi ZelìòÀ 
Bir iken iki oldı õevú-ı dünyÀ 
 
Zer-efşÀn oldı aña bende vü şÀh 
Nücÿm içinde úaldı nitekim mÀh 
 
èAzìz’üñ geldi devlet-òÀnesine 
Ne devlet-òÀne miónet-òÀnesine (YaóyÀ, YZ., s. 75-76) 
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Gelin gerdek odasında tahta oturtulduğunda da saçı saçılır: 

Geçürüp taòt-ı zer üzre güherveş 
Güherden üstin eylerler münaúúaş 
 
äaçarlar üstine gevher firÀvÀn 
SitÀre içre úalur mÀh-ı tÀbÀn  (KemÀl, YZ., s. 96) 

Şirin evlenirken Şirin’e saçılan saçı ise şöyle tasvir edilir: 

Ne kim adım atardı raòş-ı Gül-gÿn 
NiåÀr eylerler idi dürr-i meknÿn 
[…] 
NiåÀr ol óadde úılmışlar firÀvÀn 
Ki ùolmış sìm ile zerden beyÀbÀn (Şeyòì, HŞ., s. 247) 

İderler şol úadar gevher-niåÀrı 
Ki dürr ü laèl ùolar reh-güõÀrı  (Celìlì, HŞ, s. 241-242) 

Şirin Husrev’in kasrına gelin olarak geldiğinde Husrev hazinelerini Şirin’in 

ayağına saçar: 

Çü vardı yirine her resm ü Àyìn 
MedÀyin şehrine geldi nigÀrìn 
 
Görüp şeh de niåÀr itdi òazÀyin 
Ùolu genc oldı eùrÀf-ı MedÀyin (RıêvÀn, HŞ. s. 499) 

Doğum yapan kadının başına saçı saçma âdeti Züleyha’nın doğumunda 

görülür. Annesi Züleyha’yı doğurduğunda orada bulunan kadınlar annenin başına 

mücevher saçarlar: 

Meger yüklüyidi bÀnÿ-yı devrÀn 
Seóer ùoàurdı bir gül yüzlü oàlan 
 
NiåÀr olmışdı başına cevÀhir 
HemÀn sÀèatde yaàma oldı ôÀhir 
 
Ùabaúlardan ãaçılan dürr ü gevher 
Ùaàıldı nÀ-bedìd oldı ser-À-ser (KemÀl, YZ., s. 44) 

Aynı gün babası Züleyha’nın doğduğunu öğrendiğinde mutluluktan şenlik 

düzenler. Bu sırada orada bulunanlara mücevherler saçılır: 

NiåÀr oldı zer ü sìm ü cevÀhir 
Bulur óÀøır olanlar óaôô-ı vÀfir (KemÀl, YZ., s. 45) 
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III. VII. III. VII. III. VII. III. VII. 5. Karşılama ve Ziyafet5. Karşılama ve Ziyafet5. Karşılama ve Ziyafet5. Karşılama ve Ziyafet    

Saray çevresinde önemli konukların karşılanması ve konuklara verilen 

ziyafetler ayrı bir önem taşır. Dolayısıyla mesnevilerde, bu karşılama ve ziyafetlerin, 

ne kadar ihtişamlı olduğunu vurgulamak amacıyla abartılı tasvirlerle anlatıldığı 

görülür. 

Değerlendirilen mesnevilerde kadın kahramanların önemli konukları, elçileri, 

sevgililerini karşılama ve ziyafetleri ile ilgili tespit edilen örneklere aşağıda yer 

verilmiştir. 

Züleyha Yusuf’a duyduğu aşk yüzünden kendisini kınayan Mısırlı kadınları 

bu aşktaki haklılığını ispatlamak için evine davet edip görkemli bir ziyafet verir. 

Burada konukların karşılanıp ağırlanması ve ziyafet konusundaki incelikler, Kemal 

Paşazade’nin eserinden alınan aşağıdaki parçada oldukça ayrıntılı biçimde 

anlatılmıştır: 

Ulu òÀtÿnları Mıãr’uñ ser-À-ser 
Gelüp oturdılar meclisde yer yer 
 
Yiri her birinüñ bir ãadr-ı èÀlì 
Döşenmiş altına zerrìn nihÀli 
[…] 
MüheyyÀ oldı bezm-i òusrevÀne 
Nièam envÀèı bişdi bì-kerÀne 
 
Dökildi dürlü nièmetler müretteb 
Müõehheb kÀseler içre müheõõeb 
 
SimÀù-ı çarò oldı süfre-i òˇÀn 
Óamel biryÀn içinde mihr ü meh nÀn 
 
Geyüp bÿzìnden dìbÀ-yı zer-keş 
PilÀv olmışdı bir maóbÿb-ı ser-keş 
 
Yüzinde dÀne dÀne fülfül-i ter 
Ruò-ı dil-berde müşgìn òÀle beñzer 
 
Ruò-ı èÀşıú gibi rengìn muzaèfer 
Leb-i maèşÿúveş pür-şehd ü şekker 
 
Pür olmış cÿy-ı revàandan miyÀnı 
Ki murà-ı Àbìye dönmiş mÀkiyÀnı 
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äaçılmış zerdenüñ üstine şekker 
Şekerle leõõeti olmış mükerrer 
 
Degüldi laèl cÀm u zer piyÀle 
Çemende bitdi ãan nergisle lÀle 
 
ÒıùÀyì òÿblar çìnì getürür 
Elif úÀmetlüler sìnì getürür 
 
BeyÀø-ı èÀrıøın èaø itdi çörek 
Yazıldı üstine òamsü’l-mübÀrek 
 
Ùutup barmaú çörek şükre elini 
DuèÀya aàız açmış óalúa çìnì 
 
Baş indürür ayaàa kelle şekker 
El urup sÀúìler baàrın ezerler 
 
ÙaèÀm u úÿt-ı cism ü úuvvet-i cÀn 
Virürdi òoş úoòular verd-i rayóÀn 
 
Ruò-ı èÀşıúdan alup zaèferÀnı 
Leb-i maèşÿúdan nÿşìn revÀnı 
 
Bişürmişler idi óalvÀ-yı rengìn 
Leb-i dil-ber gibi zìbÀ vü şìrìn 
 
Diyeydüñ úaãr idi ol ceyş-i èÀlì 
Ki balcıú yirineydi yaà u balı 
 
Şeker úÀlebleriyle örüldi bünyÀd 
Bu şìrìnlikle ol úaãr oldı ÀbÀd 
 
Yaparlar úubbeler óalvÀ-yı terden 
Münaúúaş dürlü dürlü naúşlardan 
 
Leb-i dil-ber gibi senbÿse-i ter 
Ki olmış içi pisteyle şekker 
 
Şeker şerbetleri şìrìn ü ãÀfì 
ŞarÀb-ı vaãl gibi cÀna şÀfì 
 
Meger kim kendüden geçmişdi şekker 
Ki eylerler gül-Àb ile yüzin ter 
 
Ùabaúlar sìm ü zerden içi yeksÀn 
Ùolu engÿr idi sìb-i äıfahÀn 
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äorarsañ her biri bir şìşe-i cüllÀb 
äafÀda dürr-i meknÿn laèl-i òoş-Àb 
 
Degül miålini göz görmiş cihÀnda 
Göñülden geçmemişler vardı anda 
 
Yimekler yindi şerbetler içildi 
LeùÀyif söylenüp sözler açıldı 
 
DuèÀ vü medó idüp úaldurdılar òˇÀn 
Yirince oldı her tertìb ü erkÀn 
 
NevÀziş eyleyüp bir bir ZelìòÀ 
Buları úıldı òoş-òÀùır ZelìòÀ 
 
Didi òoş geldüñüz zaómetler oldı 
Dil ü cÀndan bize minnetler oldı (KemÀl, YZ., s. 189-190) 

Züleyha’nın Mısırlı kadınları konuk etmesi diğer mesnevilerde de yer 

almaktadır.583 

Husrev Şirin’in hasretine dayanamayıp Ermen’e geldiğinde Mehin Banu’nun 

konuğu olur. Husrev Banu tarafından görkemli bir şekilde karşılanır. Husrev alelade 

bir konuk değil, bir hükümdardır Bu karşılama töreni Banu’nun hükümdar 

olmasından dolayı bir devlet geleneği olmasının yanı sıra onun konukseverliğini 

göstermesi bakımından da önemlidir: 

Yaúın olduúda dÀrü’l-mülk-i Ermen 
Mehìn BÀnÿ işidür bu òaberden 
 
Yaraà u yat u nüzl ü nièmet ile 
Zer ü sìm ü sipÀh u şevket ile 
 
MüheyyÀ olup istiúbÀle çıúdı 
Çözüp sancaú naúÀre çala çıúdı 
 
İrüp Òusrev ayaàına úodı baş 
Öküş òıdmetler itdi aldı şÀbÀş 
 
Deve at u úatır mÀl u òazìne 
Üleşdürdi şehüñ nökerlerine 
 
Şeh içün òayme úuruldı vü òargÀh 
Bezendi il ü şehr ü taòt u dergÀh 

                                                
583 bk. äÿlì Faúìh, YZ., s. 231; Óamdì, YZ., s. 146; YaóyÀ, YZ., s. 137; Şerìfì, YZ., s. 23. 
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Geçüp baòt ile zerrìn taòta Òusrev 
Yüzi nÿrı atar KeyvÀna pertev 
 
Çü her bir resmi yirine yitürdi 
Bir altun kürsìde BÀnÿ oturdı 
 
Mehìn BÀnÿ’ya èöõr idüp şehen-şÀh 
Didi derd-i ser itdük size ey mÀh 
 
Úonuàuz bir niçe zaómet getürdük 
Göñül ü cÀn ile minnet getürdük 
 
Mehìn BÀnÿ yir öpdi didi şÀhuñ 
KülÀhı reşkidür òurşìd ü mÀhuñ 
 
SaèÀdetlü úonuúsın ey güzel òÀn 
CihÀn n’olur yoluña cÀn úurbÀn (Şeyòì, HŞ., s. 72) 

Banu’nun Husrev’i karşılama ve konuk etmesi Rıdvan’da da şöyle anlatılır: 

Çü mülk-i Ermen’e irişdi ol şÀh 
Mehìn BÀnÿ bu işden oldı ÀgÀh 
 
HemÀn ol demde dirdi leşkerini 
Ùonatdurdı ser-À-ser kişverini 
 
Úatında òÀãekìden yiglerinden 
SipÀhìden muúarreb beglerinden 
 
Niçe biñ kişiye emr itdi BÀnÿ 
Şehi úarşulayu gönderdi BÀnÿ 
 
Bile emr eyledi esbÀb-ı vÀfir 
ÚumÀş u sìm ü zer laèl u cevÀhir 
 
ÚabÀ-yı şÀhì zer tÀc u kemerler 
áulÀm-ı mÀh-rÿlar sìm-berler 
 
Müretteb òayme vü òargÀh-ı maóbÿb 
Mükemmel cümlesi zìbÀ vü meràÿb 
 
Ùavìleyle bile tÀzì yedekler 
ÚaùÀr ile şütürler niçe ester 
 
Yimek úısmından envÀè-ı àarÀyib 
Mey ü nuúl ile ecnÀs-ı èacÀyib 
 
Bularuñla bile gönderdi BÀnÿ 
Yolında Òusrev’üñ yildi úıvanu 
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Úarìb oldı çü taòta şÀh-ı aèôam 
Mehìn BÀnÿ süvÀr oldı hemÀn-dem 
 
Ne kim var ise aèyÀn u sipÀhì 
Úamu úarşuladı Pervìz şÀhı 
 
O şehrüñ Àdemi ãu bigi aúdı 
Gelüp Pervìz’i istiúbÀle çıúdı 
 
Şehe buluşdı çün BÀnÿ-yı òoş-nÀm 
Biri birine úıldı èizzet ikrÀm 
 
Görüşdiler niçe èizzetler ile 
Söze girişdiler raàbetler ile 
 
Şehi çün kim otaàına getürdi 
Geçüp úarşusına BÀnÿ oturdı 
 
Didi BÀnÿ’ya Pervìz-i yegÀne 
ÒudÀ eyleye mülküñ cÀvidÀne 
 
Egerçi bendeye rÀóatlar ola 
Velì BÀnÿ’ya çoú zaómetler ola 
 
Mehìn BÀnÿ görüp bu dil-nüvÀzı 
TevÀøÿèlar úılup itdi niyÀzı 
 
Zemìn öpüp duèÀ úıldı firÀvÀn 
æenÀlar eyledi bì-óadd ü pÀyÀn 
 
Şeh adına düzüp bir bÀrgÀhı 
Anı úıldı şehüñ ÀrÀmgÀhı 
 
Niçe gün şeh ùurup èişretler itdi 
Mehìn BÀnÿ’yile ãoóbetler itdi (RıêvÀn, HŞ. s. 303-304) 

Husrev Şirin’i Mehin Banu’dan istemek üzere elçiyle mektup gönderir. 

Mehin Banu gelen elçiyi de büyük bir nezaketle karşılar ve ziyafet verir: 

Mehìn BÀnÿ işidüp bu peyÀmı 
Didi şehr ü diyÀruñ òÀã u èÀmı 
 
Anı úarşulasunlar idüp iclÀl 
Òaber alsunlar andan kim nedür óÀl 
 
Olup sırr ile vÀúıf mÀ-cerÀya 
Getürsünler alup mihmÀn-serÀya 
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Gelüp pes bir yire erkÀn-ı devlet 
Ne kim ol ilde var aèyÀn-ı millet 
 
Úamusı ilçiyi iclÀle çıúdı 
Bir aylıú yola istiúbÀle çıúdı 
 
ØiyÀfet eyleyüp menzil-be-menzil 
Getürdiler öñine düşüben il 
 
İletdiler felekveş bir sarÀya 
Ki kÀòı òÀk oúur úaãr-ı semÀya (LÀmièì, FŞ., s. 326) 

Banu’nun elçiye verdiği ziyafet şöyle anlatılır: 

İşÀret itdi Àòir òˇÀn çekildi 
Niçe òˇÀn nièmet-i devrÀn çekildi 
 
Ùolup şerbetler faàfÿrì çanaúlar 
Ùonandı nièmet ile zer ùabaúlar 
 
Yıàıldı kÀse kÀse ol úadar lÿt 
K’olur vaóş u ùayra óaşre dek úÿt (LÀmièì, FŞ., s. 328) 

Ferhad Şapur’la birlikte Ermen’e geldiğinde bir dağ başında büyük bir 

kalabalık görür. Bu kalabalık, dağın doğusunda bulunan Aynü’l-Hayat suyunu 

kanallar yaparak Şirin’in kasrına getirmek için çalışmaktadır. Ferhad yaklaşık bin 

kişinin binbir güçlükle çalıştığını görünce hemen yardıma koyulur. Bu bin kişinin üç 

yılda yapamadığını Ferhad bir günde yapar. Olanları öğrenen Mehin Banu ve Şirin 

çok mutlu olurlar. Ferhad yaptığı iş için verilen maddi karşılığı kabul etmeyince 

Mehin Banu Ferhad’ı sarayına davet eder ve büyük bir ziyafet verir: 

Görüp FerhÀd’ı BÀnÿ itdi ikrÀm 
Didi itsün bu kürsì üzre ÀrÀm 
 
Ùurup FerhÀd daòı ùaş işigde 
Úodı yüz óürmet ile baş işigde 
[…] 
Çü ol gevherle zeyn oldı bu kürsì 
Fürÿàı èarşa ãaldı nÿr-ı úudsì 
[…] 
Oturmaú ùurmaà işi çünki bitdi 
Mehìn BÀnÿ söz açup meclis itdi 
 
NevÀziş gösterüp her bir sözinden 
èÖzürler úıldı merdümlik yüzinden 
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Urup pÀyına ol bì-dil daòi ser 
Öñinde èarø idüp şermendelikler 
 
äadef gibi duèÀ aàzını açdı 
æenÀ gevherlerin üstine ãaçdı 
 
Çü merdümlik óadìåi oldı Àòir 
RevÀn òˇÀn çekdiler bì-óadd u vÀfir 
[…] 
Semen-ber dil-rübÀlar nÀzük ü ter 
äunup pìş-gìrler meh-tÀba beñzer 
 
Çekerler keh-keşÀnveş zer simÀùı 
Ki reşk eylerdi gerdÿnuñ bisÀùı 
 
Güneş gibi ùutar meh-çihreler òoş 
Ùabaúlar kÀseler zerrìn ü dil-keş 
 
Şeker-òandeyle her bir çÀşnì-gìr 
Naôardan meclis erbÀbını úılur sìr 
 
Semen-sìmÀlaruñ başında sìnì 
Müzellef òÿblar dÿşında çìnì 
 
Teõerv ü kebk ü tìhÿlar úavurma 
DücÀc u baùù u Àhÿlar çevürme 
 
Óamelle åevr biryÀn mihr ü meh nÀn 
Felekler sebzesi üstinde taròÀn 
 
PilÀvuñ ãofra ãaónında úılÀli 
Úurılmış òayme-i gerdÿn miåÀli 
 
HilÀlì riştelerden tÀr u pÿdı 
KevÀkib gibi içinde noòÿdı 
 
Ya bir ser-keş perì-rÿdur semen-ber 
Ruòında fülfüli òÀl-i muèanber 
 
Ùutan bÀdÀmveş göz zerdesine 
ÓarÀretden yaúar gün gibi sìne 
 
Nice cÀn olmasun şevú ile meftÿn 
Gümiş tebsilerüñ ãaónı pür-altun 
 
Olan mantularından çÀşnì-gìr 
Ùoyar göñli gözi cÀnı olur sìr 
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Muóìù-i revàan içre mÀkiyÀnı 
äalup mürà-Àbveş deryÀya cÀnı 
 
áarìú-Àyìn ururlar dest ü pÀyı 
Úılurlar ehl-i bezme ÀşnÀyì 
 
Noòÿd Àbı durur ãarrÀf-ı mÀhir 
Ùabaú ãaónını itmiş pür-cevÀhir 
 
PiyÀz ol cevher içün rişte olmış 
Eritmiş baàrını ser-geşte olmış 
 
Úarışmış şìr-i òurmÀ bal ile yaà 
Yoàurd ile bÿrÀnìler yüzi aà 
 
Olup mÀhìçenüñ pür ãaónı mÀhì 
Ki cÀn mÀhiyyetin bilmez kemÀhì 
 
Yatur àarú oluban deryÀ-yı úanda 
Muzaèferveş ider buàrÀya òande 
 
èAceb mi yaàı baàrınuñ erise 
Ki çoúdan kÿfte-dildür herìse 
 
PiyÀz içinde mÀhìler òayÀli 
“Ke-enne’ş-şemse fì-cevfi’l-hilÀlì” 584 
 
Leb-i şìrìnini añma gülÀcuñ 
Ki èıùrı sìr ider cÀnın yüz acuñ 
 
ÒayÀlÀt-ı úaùÀyıf èaúla ãıàmaz 
Dil ile ol leùÀyif naúle ãıàmaz 
[…] 
Dilini ravàan-ı bÀdÀm idüp mÿm 
Şeker pÀlÿdelerdür peyk-i óulúÿm 
 
Ùolup pisteyle òoş senbÿse-i ter 
Leb-i dil-ber gibi pür-şehd ü şekker 
[…] 
Uran peşmìne óalvÀsına dişi 
Yolarlar dest-i óayret birle rìşi 
[…] 
Nuúuller úÀlebi işler şekerden 
Çörekler úurãalar yÀúÿt u zerden 
 
 

                                                
584 Ke-enne’ş-şemse fì-cevfi’l-hilÀlì : Hilalin ortasındaki güneş gibi. 
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Elin naúş eylemiş barmaú çörekler 
Ùurur keffin yumup şekker börekler 
 
Eli yufúÀ durur gerçi raàìfüñ 
Velìkin öte ucıdur ôarìfüñ 
 
Òoş-Àb-ı sìb ü bih envÀè-ı menúÿè 
Kimi şìrìn kimi turş u maùbÿè 
 
Şekerler kelle iken cÀn eritmiş 
èAseller bu yolda èömrin çüritmiş 
 
FevÀkih ãınfı òod olmazdı maèdÿd 
EnÀr u òarbüze engÿr u emrÿd 
[…] 
Muóaããal cümle tertìb ile úondı 
äalÀ olındı b’ismi’l-lÀh oúındı 
 
MurÀd olduúca her biri yinildi 
Ùabaúlar götrülüp şükri dinildi (LÀmièì, FŞ., s. 309-311) 

Husrev bir gün ani bir kararla Şirin’i kasrında ziyaret etmek istemiştir. Bu 

haber Şirin’e ulaştığında Şirin Husrev’i karşılamak için hazırlıklara girişir. Kapıda 

elinde saçı tabaklarıyla cariyeler beklemeye başlar. Yollara değerli kumaşlar serilir. 

Kasrın etrafı gül suyu ile yıkanır ve müşg, ud ve anber ile tütsülenir: 

Úodı ùaş yüzde yüz zìbÀ úaravaş 
Úamusı Zühre-dìdÀr u úamerveş 
 
Elinde her birinüñ bir ùabaú pür 
Zer ü yÀúÿt u laèl u úıymeti dür 
 
Bir iki mìl meydÀn òÿb u zìbÀ 
Döşendi aùlas u nÀsinc ü dìbÀ 
 
Gül-Àb ile yöresin eyledi ter 
Buòÿr itdürdi müşg ü èÿd u èanber (Şeyòì, HŞ., s. 210) 

III. VII. III. VII. III. VII. III. VII. 6. Yas6. Yas6. Yas6. Yas    

Yusuf u Züleyha ve Husrev ü Şirin mesnevilerinde kadınların hem sevdikleri 

kişilerin ölümü sebebiyle hem de konunun aşk olmasına bağlı olarak aşk yüzünden 

çekilen çileler, mutsuzluklar, umutsuzluklar, yalnızlık, gönül kırgınlıkları ve 

ayrılıklar sonucu yas tuttukları görülür. Bu nedenle yas ile ilgili örnekler “Ölüme 
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Bağlı Olan Yaslar” ve “Ölüme Bağlı Olmayan Yaslar” olmak üzere iki başlık altında 

değerlendirilmiştir. 

Şairler yas tasvirlerinde yaşanan acının büyüklüğünü ve dayanılmazlığını 

vurgulamak amacıyla üzüntünün tezahürü biçimindeki davranış biçimlerini oldukça 

abartılı olarak ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra bu tasvirlerde yas sırasında 

uygulanan örf ve âdet hâline gelmiş davranış biçimlerinden de söz edilmiştir. 

Mesnevilerden tespit ettiğimiz örneklerde yas tutan kadınların, ölüm haberini 

ilk duyduklarında günlerce baygın yattıkları, kendilerine geldiklerinde gece gündüz 

feryat edip ağladıkları, acıya katlanamadıkça yakalarını yırttıkları, yumruklarıyla 

dövündükleri, tırnaklarıyla yüzlerini yırttıkları, saçlarını yoldukları, sevdikleri kişi 

ölmeden önce son kez yapamadıkları şeyler için pişmanlık duyup ağladıkları, yine 

ölen kişinin iyiliklerini ve güzelliklerini anıp ağladıkları ve hatta bu acıya 

dayanamayacaklarını düşünüp intihara kalkıştıkları veya sevdiklerinin kabri başında 

can verdikleri görülür. Öte yandan yas merasimlerinde görülen siyah veya mavi 

renkli yas giysisi giyme (bk. s. 126 Yas Giysileri), baş açma, saç kesme, başa toprak 

saçma gibi âdetleri yerine getirdikleri de görülür. 

Ölüme Bağlı Ölüme Bağlı Ölüme Bağlı Ölüme Bağlı Olan Yaslar:Olan Yaslar:Olan Yaslar:Olan Yaslar:    

Züleyha Aziz öldüğünde yas tutar. Ancak hem Aziz’in kaybı hem de 

Yusuf’un ayrılığının acısı birleşmiş derdi büsbütün artmıştır. Bu acılar onun kısa 

zamanda yaşlanmasına neden olmuştur: 

èAzìz’üñ mÀteminden baàrı biryÀn 
FirÀú-ı Yÿsuf ile çeşmi giryÀn 
 
äadef gibi burışdı rÿy-ı zìbÀ 
Başında òÀra döndi mÿy-ı raènÀ 
 
Belürdi ãarãarı baór-i belÀnuñ 
Ruòı Àbını pür-çìn itdi anuñ 
 
Felek farúına rÀh eylerdi Àhı 
Yaúardı nÀr-ı Àhı mihr ü mÀhı 
 
áamından pìrlik oldı óavÀle 
Aàardı kÀküli döndi hilÀle 
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äaçınuñ ôulmeti hep nÿra döndi 
MiåÀl-i misk iken kÀfÿra döndi 
 
Dönüp aú cÀmeye ãaçı úarası 
Sefìd oldı aña mÀtem libÀsı  (YaóyÀ, YZ., s. 154) 

Yıúılmışdı imÀm üstine miórÀb 
ÒarÀb itmişdi bünyÀdın meger Àb 
 
Bu ùÀú-ı kec-nihÀd altında her dem 
Úara geymiş ùutardı çeşmi mÀtem 
 
Dem-i şÀdìde èişretde hemìşe 
Siyeh-pÿş olmaà idi aña pìşe 
 
Çün oldı mÀtem-i hicrÀn-ı dil-ber 
Çıúardı yas ùonını ser-À-ser 
 
Görüp mÀtem günin giderdi yasın 
Giyüben aàı çıúardı úarasın  (KemÀl, YZ., s. 236) 

Züleyha en büyük yası Yusuf’un ölümü üzerine tutar. Hatta o kadar üzülür ki 

onun yokluğuna dayanamayıp mezarı başında can verir. 

Züleyha’nın Yusuf’un ardından söylediklerine bakıldığında onu en çok üzen 

şeyin Yusuf’un dünyadan ebedi ayrılığının yanı sıra, onun ölümü sırasında yanında 

olamayışı ve öldüğünü duyduğunda da üç gün üç gece baygın yattığı için son bir kez 

göremeyişi olduğu görülüyor: 

Çün ZüleyòÀ bu derdi eyledi gÿş 
Üç gün üç gice düşdi bì-dil ü hÿş585 
 
Dirdi dördinci gün ögin ùurdı 
Defèi òuddÀma Yÿsuf’ı ãordı 
 
Çoú aradı o cÀn u dil úÿtın586 
Bulmadı ne tenin ne tÀbÿtın 
 
Didiler çekme isteyüp anı renc 
Ki úara ùopraàa gömüldi o genc 
 
EvvelÀ Àh-ı derdnÀk itdi 
Yaúasın óasret ile çÀk itdi 
 

                                                
585 bì-dil ü hÿş: dil ü bì-hÿş M. 
586 dil: dil-i M. 
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äubó-ı ãÀdıú gibi o èÀşıú-ı pÀk 
Devr elinden yaúasın eyledi çÀk 
 
Ol odı kim ùutardı dilde nihÀn 
İtdi ol çÀkden cihÀna èıyÀn 
 
Geh yaúup èÀlemi o tÀbıyla 
GÀh àarú itdi eşki Àbıyla 
[…] 
İlle yanduúca cÀnınuñ dügüni 
Depesinden çıúar idi tütüni 
 
YÀre urup hilÀl ile bedre 
Müşt ururdı helÀk içün ãadre 
[...] 
Óüsnine nÀòun eyle virdi òalel 
äanasın cÀn gözine düşdi sebel 
 
İtdi nìlÿferini nìl-i kebÿd 
Nÿr iken virdi aña ôulmet-i dÿd 
 
Güher-i çeşmini èaúìú itdi 
Çün ciger úanına ùarìú itdi 
 
Yaúdı bu vech ile gülistÀnı 
Yillere virdi sünbülistÀnı 
 
Óüsni bÀàında úomayup reyóÀn 
Başladı itmege bu resme fiàÀn 
 
Ki úanı Yÿsuf’uñ yüzi nÿrı 
Şemèin andan yaúar ola óÿrì 
 
Úanı ol serv-i nÀz u òoş-bÀlÀ 
SÀye oldı ola aña ÙÿbÀ 
 
Úanı anuñ o tÀze reyóÀnı 
Sünbül-i cennet ola óayrÀnı 
[…] 
Úanı ol şehd-i tÀze şìrìn-leb 
Şimdi kevåerdür aña hem-meşreb 
 
Úandadur ol àazÀl-i KenèÀnì 
Cennet Àhÿsına ãoruñ anı 
 
TÀ úıyÀmet yiter bu àuããa baña 
Baúmadum bir naôar o demde aña 
[…] 
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Ùolınurken ol ÀftÀb gibi 
Ayaàın öpmedim rikÀb gibi 
[...] 
Úolumı yaãduú itmedüm serine 
Döşemedüm yüzümi pisterine 
 
Òuşk olduúca tÀze èunnÀbı 
Gözden aña aúıtmadum Àbı 
 
İricek sìnesine zaòm-ı dürüşt587 
Áh kim söykemedi sìneme püşt 
 
Taòte-i sìnem üzre ben anı 
Yumadum gözden aúıdup úanı 
 
Derd ile rişte olmış idi bu ten 
Bunuñ ile dikerdüm aña kefen 
 
Bile olaydı tÀ teniyle tenüm 
CÀnum anuñ ile niteki benüm 
 
Gitdi gülzÀrına o bülbül-i rÀz 
İdeyin ben daòi aña pervÀz  (Óamdì, YZ., s. 192-193) 

Kemal Paşazade’de de Züleyha Yusuf’un ölümünü başkalarından duyar. 

Duyduğu anda kendini kaybeder, üç gün baygın yatar. Kendine geldiğinde yine aynı 

haberi duyunca daha kötü olur ve üç gün daha baygın yatar. Tekrar kendine gelir 

yine aynı gerçekle yüzleşince bir üç gün daha baygın yatar. Daha sonra aklını başına 

toplar ve yas tutar: 

Bu sözi çünki gÿş itdi ZelìòÀ 
äanasın zehr nÿş itdi ZelìòÀ 
 
Bu acı söz idince cÀnına kÀr 
Ùurımadı yıúıldı ol serv-i gül-bÀr 
 
Bıraàup sÀye gibi kendüzini 
Yire sebze gibi sürdi yüzini 
 
Yatup úaldurmadı başını üç gün 
Geçen bilmezdi gün midür yaòod dün 
 
Üçünci gün gelür çün kendüzine 
äorup óÀli baúar òalúuñ yüzine 
 

                                                
587 dürüşt: dürüst M. 
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Yine ÀgÀh olur çün ol òaberden 
Beter olur bugün óÀli beterden 
 
Yatur üç günyine bì-èaúl u medhÿş 
Gelür üç gün geçicek şemme-i hÿş 
 
Yine bu óÀli eyler çünki maèlÿm 
Yatur üç gün ne mevcÿd u ne maèdÿm 
 
Pes andan ãoñra èaúlın eyledi cemè 
Gözi yaşlu vü baàrı başlu çün şemè 
 
Ruòı şemèini yÀrüñ yÀd úıldı 
Birez ol od ile yandı yaúıldı 
 
CemÀli gülşenin çün yÀd eyler 
Birez bülbül gibi feryÀd eyler 
 
Boyı servini egüp ol semen-ber 
Birez úumrì bigi zÀrìlıà eyler  (KemÀl, YZ., s. 245) 

Yahya Züleyha’nın Yusuf’un ölümü üzerine tuttuğu yas şöyle anlatır: 

Aña söylendi bu göynükli aòbÀr 
MecÀli úalmadı kim ide reftÀr 
 
Bıraúdı sÀyeveş kendüyi nÀ-gÀh 
èAúılsuz yatdı yirde üç gün ol mÀh 
 
Çü dördünci gün oldı ùurdı yirden 
Yaúasın yırtup Àh itdi cigerden 
 
Baúındı Yÿsuf’ın yanında ãandı 
ÇerÀà-ı bezm-i cÀnın zinde ãandı 
 
Ne gördi gördi úalmış úalmış ferd ü tenhÀ 
Ne èaúlı var ne ol yÀr-ı dil-ÀrÀ 
 
BeúÀya Àòiret sulùÀnı gitmiş 
Úomış dünyÀ-yı dÿnı rıòlet itmiş 
 
Eliyle yüzini çÀk eyledi ol 
Ola tÀ yaşınuñ ırmaàına yol 
 
Dögündi sìnesine urdı ùaşı 
O ùaşı laèl iderdi úanlu yaşı (YaóyÀ, YZ., s. 178) 
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Hamdî, Kemal Paşazade ve Yahya’nın mesnevilerinde Yusuf Züleyha’dan 

önce öldüğü için onun ölüm acısına dayanamayan Züleyha, bir süre yas tuttuktan 

sonra Yusuf’un mezarına gider ve orada can verir. (bk. s. 393 Ölüm) 

Husrev ü Şirin mesnevilerinde Şirin, kocası Husrev’in ölümü üzerine yas 

tutar. Şirin Husrev’le evlendikten sonra Husrev önceki eşinden olan oğlu Şiruye 

tarafından bir gece hançerlenerek öldürülmüştür. Şirin sabah yanında Husrev’i ölmüş 

görünce büyük bir üzüntüye boğulur. Bir süre yas tuttuktan sonra bu acıya 

dayanamadığı için Husrev’in mezarı başında canına kıyar. 

Celilî’den alınan aşağıdaki parçada Şirin’in nasıl yas tuttuğu anlatılırken, yas 

âdetlerinden olan saç kesme âdetinden de söz edilmiştir: 

Bu óÀletden olup ÀgÀh Şìrìn 
Çeker dilden sürÿd-ı Àh Şìrìn 
 
GirìbÀn pÀre idüp eyledi Àh 
Didi derdÀ dirìàÀ vÀy veyl Àh 
 
Aúıtdı nergis-i sìr-Àb jÀle 
Gül-i nesrìn semenden oldı lÀle 
 
Olup sünbülleri àamdan siyeh-pÿş 
PalÀs-ı mÀtemi ãalmışdı ber-dÿş 
 
İdüp bülbül gibi feryÀd u nÀle 
Gül üstine aúıtdı òÿn-ı lÀle 
[…] 
ÚabÀ-yı aùlas-ı sebzi idüp çÀk 
Dökerdi sebze gibi üstine òÀk 
 
äanavber gibi dil ãad-pÀre úıldı 
Gül-i ter bigi yüzin yÀre úıldı 
[…] 
Sirişki sìm oldı çihresi zer 
äadef gibi gözi pür-lüélüé-i ter 
[…] 
Sürüp òurşìd bigi òÀke çihre 
İderdi Àhına Àheng Zühre 
 
Çü kesdi èanberìn-gìsÿ-yı pür-òam 
Olur èömr-i dırÀzı èÀlemüñ kem 
 
ZenaòdÀnını nÀòun úıldı pür-òÿn 
K’ide tÀbÿta zìnet sìb-i gül-gÿn 
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[…] 
Siyeh bÀdÀm ile úılmaàa tezyìn 
Gözin sürerdi geh tÀbÿta Şìrìn 
 
Müzeyyen úılmaàa gül-berg-i terden 
Yüzin ururdı geh sÿz-ı cigerden 
[…] 
İrişüp úabrine àamgìn ü maózÿn 
İderler genc gibi òÀke medfÿn 
 
Didi Şìrìn idüp feryÀd u zÀrì 
Gözüm bir daòı görsün rÿy-ı yÀri 
 
Kefen açup yüzine oldı óayrÀn 
İdüp ol Àrzÿ-yı cÀnı seyrÀn 
 
Didi ey dürc-i dürr-i nÀb n’olduñ 
Ki düşüp òÀkde nÀ-yÀb olduñ 
[…] 
Seni ey gül-èiõÀr-ı serv-i bÀlÀ 
Nice úoyam bu zindÀn içre tenhÀ 
 
Senüñle òoş görürdüm bu cihÀnı 
N’idem ey èömr sensüz zindegÀnì 
 
Birez mÀtem idüp feryÀd úıldı 
Yolup kÀküllerin ber-bÀd úıldı 
 
Meger ol ÀftÀb-ı sÀye-perver 
Götürmişdi kemer-bendinde òançer 
[…] 
Urup pehlÿsını çÀk itdi Şìrìn 
Düşüp cÀn virdi yÀri üzre miskìn 
[…] 
İdüp derd-i derÿndan Àh u zÀrì 
İderler bir yire defn iki yÀri  (Celìlì, HŞ, s. 253-256) 

Rıdvan’ın Husrev ü Şirin’inde de Husrev’in ölümü Celilî’de anlatıldığı gibi 

gerçekleşmiştir. Burada da yasa boğulan Şirin hemen Husrev’in cenaze töreni için 

hazırlıklara başlar. Bu sırada Celilî’de anlatılanlardan farklı olarak kendisi de gelin 

gibi süslenerek Husrev’in mezarı başında ölmeye hazırlanır. Onu bu hâlde görenler 

şaşırırlar ve Husrev’in ölümüne üzülmediğini sanırlar. Husrev’in cenazesi görkemli 

bir törenle mezara götürülür. Şirin Husrev toprağa konduktan sonra türbeye varır, 

hançeriyle kendini öldürür. İkisi sevgili aynı mezara konulurlar: 
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NigÀrìn-i şeker-leb zÀr u giryÀn 
Hazìn ÀvÀz ile eylerdi efàÀn 
 
Dir idi úanı Pervìz-i yegÀne 
Úanı bezm ü neşÀù-ı òusrevÀne 
 
Úanı şÀhÀn-ı èÀlem pÀdişÀhı 
Úanı ol şehlerüñ püşt ü penÀhı 
 
Úanı rÿy-ı zemìnüñ şehryÀrı 
Úanı Cemşìd ü KisrÀ yÀdgÀrı 
 
Geh olur òusrev-i dünyÀ dinürdi 
Gehì Pervìz ü geh KisrÀ dinürdi 
 
EyÀ devrÀn-ı merdüm-òºÀr u òÿn-rìz 
Niçün Pervìz’e úıyduñ úanı Pervìz 
 
Niçün raóm itmedüñ Àòir baña sen 
Gülünc itdüñ beni düşmenlere sen 
 
DirìàÀ ol úad-i bÀlÀ dirìàÀ 
DirìàÀ ol ruò-ı zìbÀ dirìàÀ 
 
Úanı şekker-dehÀn u pür-tebessüm 
Niçün bu pisteler itmez tekellüm 
 
áulÀmÀn u kenìzÀn ser-küşÀde 
Bularuñla gider Şìrìn piyÀde 
[...] 
Çeküp nergislerine şÀh sürme 
HilÀl ebrÿsına urmışdı vesme 
 
èArÿsÀne düzinmiş ol nigÀrìn 
ÓınÀyile eli ayaàı rengìn 
 
Úulaàına ùaúınmış niçe óalúa 
Ser-i zülfin düzetmiş óalúa óalúa 
 
Óarìr-i suròı egninde çü òurşìd 
Perend-i zer serinde hem çü NÀhìd 
 
Giderdi mehd-i şÀh ardınca ser-mest 
Özin bilmezdi yoú mıydı ya òod hest 
 
Giderdi sÿr ile Şìrìn şehÀne 
Düşürmişdi cihÀn òalúın gümÀne 
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Úamu dirlerdi kim yÀ Rab bu Şìrìn 
Şeh-i devrÀn içün olmadı àamgìn 
[...] 
Bu óÀl ile gidüp òalú içre Şìrìn 
İrişdi günbed-i şÀha nigÀrìn 
[...] 
Çü girdi günbede yÀr-i vefÀdÀr 
Görüp òalúı úapusın yapdı nÀ-çÀr 
 
Şehüñ yolında virmege serini 
Ele aldı yüridi òançerini 
 
Şehüñ zaòmın açup yüzin urdı 
NigÀrìn de o yire òançer urdı 
[…] 
Şehen-şÀhı nigÀr idüp der-Ààÿş 
Yüzin sürdi yüzine dÿş-ber-dÿş 
 
Bülend ÀvÀz ile Àh itdi bì-dÀd 
Yitişdürdi cihÀn òalúına feryÀd 
 
Zihì Şìrìn ki şìrìn virdi cÀnı 
Úodı èÀlemde bir nÀm u nişÀnı 
 
Çü bu acılara döymedi Şìrìn 
NiåÀr itdi eliyle cÀn-ı şìrìn  (RıêvÀn, HŞ. s. 528) 

Husrev öldüğünde kadın erkek herkes yas tutmuştur. Cenaze töreni sırasında 

erkek hizmetçilerle birlikte cariyelerin başlarını açıp kara çullar giydikleri ifade 

ediliyor: 

Açupdı baş úaravaşlar u úullar 
Úamu geymişler idi úara çullar (Faòrì, HŞ., s. 480) 

Şirin’in Husrev’in ani ölümü karşısında yaşadığı acı ve bu acıya 

dayanamadığı için kendini öldürmesi Kutb, Fahrî ve Âzerî’nin mesnevilerinde de 

Rıdvan’da olduğu gibi anlatılmıştır.588 

Ferhad u Şirin mesnevilerinde Şirin’in sevgilisi Ferhad olduğu için Ferhad’ın 

Husrev’in hilesi ile hazin bir şekilde öldüğünü duyan Şirin yasa boğulur. Hatta onun 

yokluğuna dayanamaz ve kendini öldürmeye kalkışır. Ancak Mehin Banu etrafına 

gözcüler koyduğu için başaramaz. Şirin’in Ferhad’ın ölümü üzerine nasıl yas 

tuttuğunu Nevaî şöyle anlatır: 

                                                
588 bk. Úuùb, HŞ., s. 446-449; Faòrì, HŞ., s. 478-481; Áõerì, HŞ., yk. 56a-58a. 
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İtip miñ zaòm cism-i derdnÀkin 
Tilep elbette úılmaú öz helÀkin 
 
Niçe úatle tilep zehr-i nihÀnì 
İçe almay çü il fehm eylep anı 
 
Küyerge eylep Àteşgeh sarı meyl 
Müyesser bolmayın çün añlaban òayl 
 
Úoyup BÀnÿ kiçe kündüz nigehbÀn 
Anıñ dik kim büt etrÀfıda ruhbÀn 
 
Bolup èÀciz ol aynı asramaúdın 
ÒayÀlin laóôa laóôa añlamaúdın 
 
Perì andaú bolup dìvÀne peyvend 
Ki cismidin üzüp tiş birle pür-kend 
 
Dem-À-dem nÀle vü àavàÀsı tınmay 
Pey-À-pey Àh u vÀveylÀsı tınmay 
 
Diben FerhÀd u tartıp eyle feryÀd 
Ki tartıp hecridin feryÀd-ı FerhÀd 
 
Gehì àurbetde óÀl-i zÀrın aytıp 
EèÀdì mekridin ÀzÀrın aytıp 
 
Gehì taèrìf idüp óüsn-i cemÀlin 
VeúÀr u hÿş u ferheng ü kemÀlin 
 
Gehì dip zÀr u nevmìd ölmegidin 
Çikip hicrÀn-ı cÀvid ölmegidin 
 
Gehì úoşmaúda maôlÿmum dip anı 
Esìr ü zÀr u maórÿmum dip anı 
 
ÒayÀli birle tün ü kün maúÀli 
MaúÀli birle ay u yıl òayÀli  (NevÀéì, FŞ., s. 464-465) 

Lamiî Şirin’in  yasını anlatırken saçlarını kestiğinden söz eder:  

ÒuãÿsÀ ol ruòı gül úaddi şimşÀd 
İdüp bülbül gibi her laóôa feryÀd 
 
Sehì servini çenber eyledi derd 
Güli oldı elemden lÀle-i zerd 
 
CemÀli bedrine irüp tekeddür 
Şeb-i zülfi gibi buldı tekessür 
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DiyÀr-ı Rÿm’ı çìn itdi àam ile 
äaçı müşgini yoldı mÀtem ile 
 
Yıúıldı çeşmi üzre úaşı ùÀúı 
áam-ÀbÀd oldı óüsninüñ revÀúı 
 
Lebinüñ rengi oldı keh-rübÀ reng 
Ruòı Àyìnesi mihr-i semÀ reng 
 
Gülinüñ yile vardı ferr ü Àbı 
Mukaóóal nergisinüñ gitdi òˇÀbı 
 
Kesüp zülfini dirdi èömr-i nÀ-òoş 
Úıãalmaú yigdür olmaúdan müşevveş 
 
Mehinde êarb-ı àamdan nìl olup òÿn 
Bulutda yaraşur dirdi úara gün 
 
äaçup eşkin úılurdı nÀle her şeb 
ÚıyÀmetdür dökilsün dirdi kevkeb 
 
Añup aàlardı óÀl-i zÀrın anuñ 
BelÀ vü miónet ü ÀzÀrın anuñ 
 
Gehì taèrìf idüp óüsn ü cemÀlin 
VaúÀr u hÿş u ferheng ü kemÀlin 
 
Gehì iderdi maôlÿmum diyüp Àh 
Esìr ü zÀr u maórÿmum diyüp Àh (LÀmièì, FŞ., s. 399) 

Ferhad’ın Husrev’in düşmanlığı yüzünden hile ile öldürüldüğünü öğrenen 

Banu da Ferhad’ı çok sevdiği için ardından büyük bir yas tutar: 

Olup bu iş daòı BÀnÿ’ya maèlÿm 
Ki niçe virdi cÀn FerhÀd-ı maôlÿm 
 
Dili úan ùolmış idi aàlamaúdan 
Nitekim óoúúa-i gerdÿn şafaúdan 
 
èAnÀlarla añup anuñ cezÀsın 
Analar gibi ùutmışdı èazÀsın  (LÀmièì, FŞ., s. 399) 

Husrev ü Şirin mesnevilerinde Şirin’in sevgilisi Husrev’dir. Ancak Ferhad da 

Şirin’in âşığıdır. Şirin kendisini seven Ferhad’ı insan olarak sevip değer verdiği için 

ölümü üzerine yas tutmuştur. Hatta ona duyduğu vefa yüzünden çok paralar 

harcayarak büyük bir mezar yaptırır: 
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İşitdüginde Şìrìn oldı àamgìn 
Didi óayfÀ zihì FerhÀd-ı miskìn 
 
Bu ÀzÀd içün ol serv itdi Àhı 
Çoà aàladı niteki ebr-i bahÀrì 
 
İrürdi güllere zaòmı semenden 
Ki bir bülbül kem oldı bu çemenden 
 
Yoà idi çünki göñlinde riyÀsı 
Gelüp ùopraàı üzre ùutdı yası 
 
Pes ol ùopraúda dökdi genc ü mÀli 
Buyurdı yapdılar bir úubbe èÀlì (Şeyòì, HŞ., s. 186) 

Çü FerhÀd acısın gÿş itdi Şìrìn 
RevÀn itdi gözinden eşk-i Pervìn 
 
Úara geydi ãaçı bigi ùutup yas 
Göñül Àyìnesine irdi çoú pÀs 
[…] 
Ölüsi defn olınmadan irişdi 
Şehìd-i èaşúına vardı yitişdi 
 
Gül-Àb ile ten-i pÀkin yudurdı 
HezÀr ièzÀz ile úabre úodurdı 
 
äaàu ãaàup didi òayfÀ àarìbe 
èAceb ôulm itdiler bu èandelìbe 
 
Ne gülzÀra ne bÀàa girmiş idi 
Ne ter mìve ne güller dirmiş idi 
 
Óaúìúìyidi èaşúı úavli ãÀdıú 
Yaraşurdı aña dirlerse èÀşıú 
 
Sözi ùoàrıyidi işi yolı pÀk 
ŞarÀb-ı èaşú ile mest idi bì-bÀk 
 
Severdi göñülden çün ùoàru yÀrin 
Getürdüp úabrini düzdi mezÀrın 
 
Düzetdürdi maúÀmın bì-çirÀ çÿn 
BinÀ itdürdi bir künbed çü gerdÿn (RıêvÀn, HŞ. s. 395-396) 
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Celilî’de Şirin’in kendisine âşık olan Ferhad’ın ölümüne yas tutup, mezar 

yaptırmasının yanı sıra onun bu vefalı davranışının mezar taşına yazıldığından söz 

edilir:  

Çü Şìrìn oldı bu mÀtemden ÀgÀh 
Ki FerhÀd içdi cÀm-ı merg nÀ-gÀh 
 
İdüp sünbüllerin gül üzre derhem 
Varup ùopraàı üzre ùutdı mÀtem 
[…] 
Birez mÀtem ùutup yÀd itdi yÀrın 
Buyurdı yapdılar òÀk-i mezÀrın 
 
Çü òÀk itdi hevÀ-yı úadd-i èarèar 
Dikerler úabri üzre mìl-i mermer 
 
Çü óasret gitdi zülf-i müşg-i nÀba 
Yazarlar levó-i úabrine kitÀbe 
 
Çü mÀtem ùutdı Şìrìn-i vefÀ-kìş 
İşidüp oldı Òusrev zÀr u dil-rìş (Celìlì, HŞ, s. 231-233) 

Şeyhî ve Celilî Şirin’in  Mehin Banu öldüğünde yas tutmasını şöyle anlatırlar: 

Mehìn BÀnÿ mehine irdi çün selò 
CihÀn Şìrìn’e şÿr olmış idi telò 
 
Iraò yÀrından u ayru anadan 
Buñaldı óasret ü derd ü èanÀdan 
 
Döker nergisleri ol resme seyl-Àb 
Ki nìlÿfer bigi àarú eyledi Àb 
 
Yaşını úıldı úanı eràavÀnì 
Gülini itdi Àhı zaèferÀnì 
 
Birez gün k’itdi zÀrì eyledi yas 
Göñüller gözgüsin ùutmış idi pÀs (Şeyòì, HŞ., s. 149) 

Birez müddet ki Şìrìn mÀtem itdi 
Gül üzre sünbülini derhem itdi 
 
Yoà iken ãabrı derd-i hecr-i yÀre 
İrer göñline yÀre üzre yÀre 
 
İrişdi àuããadan derd üstine derd 
áubÀr-ı hecrden gerd üstine gerd (Celìlì, HŞ., s. 199-200) 
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Ölüme Bağlı Olmayan Yaslar:Ölüme Bağlı Olmayan Yaslar:Ölüme Bağlı Olmayan Yaslar:Ölüme Bağlı Olmayan Yaslar:    

Yusuf u Züleyha ve Husrev ü Şirin mesnevilerinde yukarıda sözünü ettiğimiz 

ölüm dışındaki sebeplerle tutulan yaslar Züleyha ile Şirin’in sevgililerinden ayrı 

düştüklerinde ayrılık acısı ile tuttukları yaslardır. Bir de Mehin Banu’nun Şirin’in 

gizlice Medayin’e kaçmasından sonra tuttuğu yas ile ilgili örnekler burada 

değerlendirilmiştir: 

Züleyha sevgiliyi ikinci kez rüyasında görmüş ve onun kim olduğunu 

sormuştur. Sevgili kim olduğunu açıkça söylememiş aşkında sadık ise namusuyla 

kendisini beklemesini, belki bir gün kavuşabileceklerini söylemiş ve kaybolmuştur. 

Uyandığında sevgilinin bu cevabıyla üzüntüden hasta düşen Züleyha şöyle yas tutar: 

Eyle cÿş itdi Àh-ı ãubó-efrÿz 
Áh odından ùutuşdı òırmen-i rÿz 
 
Geh urur ruòlarını kef gibi 
Geh döger sìnesini def gibi 
 
Geh bu úavli didi ãadÀlar ile  
Ney gibi perdede nevÀlar ile 
 
Hem-zebÀnın òayÀl-i yÀr itdi 
Dilden aña şeker niåÀr itdi 
 
äabrum libÀsını yine ãad-pÀre eyledüñ 
Tìr-i àamuñla baàrumı pür-yÀre eyledüñ589 
 
äalduñ dilüme zülf-i perìşÀn òayÀlüñi590 
Kÿy-ı óuøÿrdan beni ÀvÀre eyledüñ591 
 
Ben çÀre bulmaú ister idüm òaste göñlüme 
Derdüñle sen beni daòi bì-çÀre eyledüñ 
 
Dil óücresinde yaúalu şemè-i òayÀlüñi 
PervÀne göñlümüñ hevesin nÀre eyledüñ 
 
 
Ey gül hevÀña düşelü ben bülbül-i àarìb 
Yirümi òÀr u mesnedümi òÀre eyledüñ 
 

                                                
589 pür-yÀre: pür-yara M. 
590 òayÀlüñi: òayÀlini M. 
591 Kÿy-ı: Gÿ-yi M. 
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Bunı diyüp úılurdı nÀleleri 
Úana àarú olmış idi lÀleleri 
 
Gül gibi çÀk idüp girìbÀnın 
áarú-ı òÿn itdi pÀk dÀmÀnın 
 
Her kişi kim geleydi aña yaúın592 
ÇÀk iderdi anuñ ùonın da hemìn (Óamdì, YZ., s. 84) 

Züleyha, Yusuf aşkına karşılık vermediği, vuslat için her ne yaptıysa yüz 

çevirdiği için derin bir üzüntüye boğulmuş, kendini bırakmış, süslenmeyi bırakmış, 

saçını başını yolmaya, ağlayıp inlemeye başlamıştır. Hatta bu üzüntüden karalar 

giymiş matem tutmaktadır: 

Çün vefÀ bulımadı dil-berden 
Óüsnini yudı zeyn ü zìverden 
 
ŞÀne yirine mÿy-ı òoş-bÿya 
Pençe urup yolardı bÀ-mÿya 
 
Zìnet itmek deminde kendüzine 
Gözgü yirine úordı yüz dizine 
 
Ruòlarına úızılca yirine hem 
Gözlerinden aúardı her dem dem 
 
Reng-i rÿyın idelü àam tÀrÀc 
Úalmadı iótiyÀc-ı isfìdÀc 
 
èÁşıúuñ sürmesi odur ey yÀr 
ÒÀke sürmekden ola gözleri tÀr 
 
Ùoàmadı çün yüzine mihr-i nigÀr 
áuããadan úara geydi çün şeb-i tÀr 
 
Vaút-i óammÀm olsa ol àamnÀk 
äu yirine úoyardı başına òÀk  (Óamdì, YZ., s. 121) 

Züleyha Yusuf’u haksız yere zindana hapsettirdikten sonra onun ayrılığına 

dayanamaz. Günleri ağlayıp inleyerek, dövünerek ve Yusuf’un eşyalarına bakıp 

üzülerek geçer. Züleyha onun yokluğunda matem tutmaktadır:  

Çün ZüleyòÀ belÀ-yı àayret ile 
YÀrdan ayru düşdi àaflet ile 

                                                
592 yaúın: yaúìn M. 
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ÒÀnesin òÀlì gördi Yÿsuf’dan 
Ùoldı úalbi àam-ı teéessüfden 
[…] 
Gördi gülzÀrı gülsüz ol bülbül 
Yaúasın çÀk itdi niteki gül 
 
Ne yaúa sìnesini eyledi çÀk593 
Sünbülin yoldı úoydı yirine òÀk 
 
Gül-i ruòsÀrı àarú-ı òÿn itdi 
Sìmi êarb ile laèl-gÿn itdi 
 
Geh dizini dögerdi geh yüzini 
Geh düşüp yitürürdi kendüzini 
 
Döginür yÀr ile geçen dem içün 
TÀ kebÿd ola rengi mÀtem içün 
[…] 
Her nede bulsa bÿy-ı dildÀrı 
Úoúup eylerdi Àh ile zÀrì 
 
YÀd itdükce Yÿsuf’uñ bedenin 
Ele alurdı tÀze pìrehenin 
 
Bÿyı òoş-bÿy idüp dimÀàın anuñ 
SÀkin eylerdi şevú-ı dÀàın anuñ 
 
Geh girìbÀnına sürerdi gözin 
ÇÀk iderdi yaúası gibi yüzin 
[…] 
Geh yiñine yüzin sürüp miskìn 
Dir idi úanı sÀèid-i sìmìn 
 
Dir idi dÀmenin öpüp ey vÀy 
Úanı yüz sürdügüñ mübÀrek pÀy 
 
ÒÀlì görüp muraããaè efserini 
Üstine ãaçdı eşki gevherini 
[...] 
Getürürdi miyÀna geh kemerin 
YÀd iderdi miyÀn-ı sìm-berin 
 
Çünki zer-keş úabÀsın açar idi 
Güher-i eşki ãaçu ãaçar idi 
 
 

                                                
593 yaúa sìnesini: yaúasına sìni M. 
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Dir idi úanı o serv-i dìbÀ-pÿş 
Ki iderdüñ sen anı òoş-Ààÿş 
 
GÀh naèleynine sürüp gözini 
PÀyı yirine úordı gül yüzini 
[…] 
YÀrın añup bu resme ol pür-àam 
İtdi her nesnesine yüz mÀtem  (Óamdì, YZ., s.153-154) 

Elinden çıúdı çün kim óüsn-i Yÿsuf 
GülistÀnını ãoldurdı teéessüf 
[...] 
Güneş yüzi ıraà oldı gözinden 
Gicesin seçmez oldı gündüzinden 
 
Yaúasın çÀk iderdi dest-i miónet 
Gülin nemnÀk iderdi eşk-i óasret 
 
Ùaralduàınca àamdan cÀnı àamnÀk 
Yaúa n’olur úılurdı sìnesin çÀk 
[...] 
Çü gül yüzini yırtardı semenvÀr 
Gözi yaşından olurdı semen-bÀr 
 
Gehì sünbül gibi ãaçın yolardı 
Ki müşg-i Çìn’le dÀmÀnı ùolardı 
 
èAlemler úaldururdı dÿd-ı Àhı 
Görüp heybet olurdı àam siyÀhı 
[...] 
Ùutardı hecr-i dil-ber mÀtemini 
Yiñiler dem-be-dem eski àamını 
 
Şu deñlü kim urup yüzin dögerdi 
Benefşe gibi gül yüzi gögerdi 
[...] 
Elin úalduruban urur dizine 
Virürdi aàu diller kendüzine 
 
Dir idi sen saña itdüñ ne çÀre 
Yüregüñ kendü tìàuñ itdi yÀre 
[...] 
Ùurup gezdügi yirleri gezerdi 
Ne yire kim ayaú baãmış sezerdi 
 
Urup yüzin úoòulardı ùozını 
Seg-i ãayyÀdveş Àhÿ izini 
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äalardı egnine óasret pelÀsın 
Alurdı öñine yÀri libÀsın 
 
Getürüp ol gül-endÀmın òayÀle 
ÚabÀsını úucar eylerdi nÀle  (KemÀl, YZ., s. 211-213) 

Yusuf zindanda iken Züleyha’nın ayrılık acısı ile yas tutması Hamdî ve 

Kemal Paşazade olduğu gibi Yahya’da da anlatılmıştır. 594 

Şirin Husrev’in cinsel tacizine maruz kaldığında ona kızmış ve önce tacını ve 

tahtını kurtarmasını, kendisi gibi bir güçsüze erkeklik taslamamasını söylemiştir. 

Bunun üzerine Husrev gücenerek Şirin’e veda edip Rum’a gitmiştir. Husrev’in 

gitmesine sebep olduğu için yaptığından pişman olan Şirin’in yaşadığı pişmanlık ve 

ayrılık acısı ile yasa bürünmesi şöyle anlatılmıştır: 

Ki çün Òusrev’den ayru düşdi Şìrìn 
İderdi kendüye şÿr ile nefrìn 
 
Gehì gögsin dögerdi geh yüzini 
MelÀmet eyler idi kendüzini 
 
Úoyun bigi ki yiye zaòm-ı úaããÀb 
El ayaú ùalbınur içi ùolu tÀb 
 
Heves yili tozıtdı òırmenini 
HevÀ odı ãuya ãaldı tenini 
 
Úılur kirpiklerini rişte-i dür 
İder dürden yiñin ü etegin pür 
 
Gehì sÿsen bigi olurdı àamnÀk 
Úılurdı àonca bigi geh ùonın çÀk 
 
Sögüt yapraàı bigi serv-i lerzÀn 
Yolınup sünbüli müşg olmış erzÀn 
 
Semenlerle úoparur berg-i lÀle 
Güle funduúların úılmış óavÀle 
 
Meger cüllÀb düzmege şekerden 
Aúıdur gül ãuyın bÀdÀm-ı terden 
 
Anın nergisleri úalurdı bì-òˇÀb 
K’ider her dün gülistÀnını sìr-Àb 

                                                
594 bk. YaóyÀ, YZ., s. 144-146; 
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BahÀr iken laùìf ü tÀze vü ter 
ÒazÀn yapraàı mÀnendinde ditrer 
 
Tenine reşk iderken çeşme-i nÿr 
Eridi geçdi ãan kim ãuda kÀfÿr 
 
Mükemmel bedr iken döndi hilÀle 
Şebìh oldı sehì serv òilÀle 
 
Dir idi göñline kim ey sitemkÀr 
Kim ider kendüye bundan beter kÀr 
 
Göñül maúãÿdını çıúarduñ elden 
Yaşuñ dök k’el ayaú úaldı èamelden 
 
Ayaàuñ batmış iken gizlü gence 
Çeküp úaçduñ yiridür çek şikence 
 
Elüñ irişmiş iken ÀsmÀna 
Yire düşdüñ yüzüñ ur ÀstÀna 
 
ÇerÀàı kim virürdi yüzüñe nÿr 
Yile virdüñ çek imdi cevr-i deycÿr 
 
Úarañulıúda bulduñ Àb-ı óayvÀn 
Çü içmedüñ gözüñden oldı pinhÀn 
 
Bu odlardan úılursañ dehri pür-dÿd 
PeşìmÀnlıú ziyÀna eylemez sÿd 
 
Úatı göñlüñ getürdi başuña yas 
Döy imdi bu güne baàruña ùaş bas  (Şeyòì, HŞ., s. 145) 

Şirin’in bu acıyla söylediği gazelde ayrılık acısını nasıl yaşadığı şöyle 
anlatılmış: 

ÓÀãılısın èömrümüñ úaçma becid èömrüm bigi 
Sensüz olan èömrden bi’llÀh ne óÀãıl gitme gel 
 
Sen yaşum bigi gidelden gitdi nÿrı çeşmümüñ 
Vaútidür merdümligüñ bir dem kerem úıl gitme gel 
 
Göller itdi yolları Àb-ı revÀnından gözüm 
Gülsin ey serv-i revÀn ãoldurmasun gil gitme gel 
 
Ay yüzüñüñ ayrulıàı günlerüm dün eyledi 
Dün ise kim bir demidür baña biñ yıl gitme gel    (Şeyòì, HŞ., s. 145-146) 
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Şirin’in Husrev’in Rum’a gidişinden sonra ayrılık acısı ile yas tutması Kutb 

ve Fahrî’de de anlatılmıştır. 595 

Şirin’i çocuğu gibi çok seven Mehin Banu, Şirin’in Husrev’i görebilmek için 

ava çıkma bahanesiyle evden kaçıp Husrev’in memleketi Medayin’e kaçması sonucu 

yasa bürünür. Tacını ve tahtı bırakır, ah edip dövünür, yüzünü yırtar, üstünü başını 

parçalar ve başına toprak koyar. Bu üzüntüyle birlikte bahtına lanet eder, kardeşinin 

(Şirin’in annesi) yası da tazelenir ve ağıtlar yakmaya başlar: 

Mehìn BÀnÿ olıcaú bu işden ÀgÀh 
Boyandı Àhı ile úaãr u dergÀh 
 
Bıraúdı tÀcın u taòtından indi 
Yüzin yırtup urındı vü dögindi 
 
Döşendi gil oturdı òˇÀr u àamnÀk 
Ùonın çÀk itdi úoydı başına òÀk 
 
Úara baòtına úarandı ilendi 
Girü úardaşı yası tÀzelendi 
 
Didi ãaàu ãaàup ey mÀh-ı pür-nÿr 
Yavuz göz mi ırdı sen günden beni dÿr 
 
Gül idüñ göñlüm idi bÀà u rÀàuñ 
Ne bilem úanúı dikendür ùuraàuñ 
 
CüvÀn bir serv idüñ cÀnum çemengÀh 
Ne yil aldı vü úandadur vaùangÀh 
 
Dür idüñ şevúuñ ile dürc-i cÀn pür 
Yavı úıldum èaceb kim bulısardur 
 
Meh idüñ mihrüñ ile göñlüm aydın 
Kime olduñ èaceb çeşm-i cihÀn-bìn 
 
Bu otlaúdan yayınduñ ey àazÀle 
Ne bilem úanúı şìr oldı óavÀle 
 
Bizi úan yaş bigi gözden bıraúduñ 
èAceb zülfüñ kimüñ boynına ùaúduñ 
 
Ùurur ılduzlaruñ ey meh müheyyÀ 
Güneş misin gönildüñ böyle tenhÀ 

                                                
595 bk. Úuùb, HŞ., s. 289-292; Faòrì, HŞ., s. 372-373 
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Tenüñi incidürdi şerb ü dìbÀ 
Döye mi bunca rence ol cism-i zìbÀ 
 
Giceden ãubó olınca úıldı zÀrì 
Deñizler dökdi gözinüñ bıñarı (Şeyòì, HŞ., s. 58-59) 

Banu’nun Şirin’in kayboluşu üzerine tuttuğu yas Kutb, Fahrî ve Celilî’nin 

Husrev ü Şirin’lerinde de anlatılmıştır.596 

III. VII. III. VII. III. VII. III. VII. 7. Olağanüst7. Olağanüst7. Olağanüst7. Olağanüstü Güçler (Peri, Dev, Cin)ü Güçler (Peri, Dev, Cin)ü Güçler (Peri, Dev, Cin)ü Güçler (Peri, Dev, Cin)e İnanmae İnanmae İnanmae İnanma    

Züleyha’daki aşkın etkisiyle görülen değişiklikleri cariyeleri dev ve peri gibi 

olağanüstü güçlerin etkisine bağlarlar. Hamdî’de Züleyha’nın eşsiz güzelliğine âşık 

olan bir devin, Kemal Paşazade’de bir perinin ona bir hile yapmış olabileceğini 

düşünürler: 

Didi baèøı perì cemÀline dìv 
èÁşıú olup èaceb mi eylese rìv (Óamdì, YZ., s. 80) 

Kimi eydür ki bu fièl-i perìdür 
Dimezven ben bu kÀr-ı serserìdür 
 
Perì gördi bunı dìvÀne oldı 
ÒayÀli gencine vìrÀne oldı 
 
Çü gördi olmadı kendüye hem-reng 
Bunı bu resme úıldı vÀlih ü deng (KemÀl, YZ., s. 60) 

Züleyha’nın aşkın etkisiyle sararıp solduğunu gören dayesi, onun derdine 

derman olmak ister. Ancak Züleyha’nın rüyasında gördüğü bir hayale âşık olduğunu 

ve derdinin bu hayalin aşkından kaynaklandığını öğrendiğinde, ona bu aşktan 

vazgeçmesi için öğütler verir. Dayenin söylediği sözler arasında Züleyha’nın âşık 

olmasının dev işi olduğu, devin işinin hile olduğu, insanlara insan gibi görünüp 

aldattığı yolundaki düşünceleri olağanüstü varlıklara duyulan inançlara örnek teşkil 

etmektedir: 

Didi evvel bu dìv kÀrıdur 
Dìve uyma ki rìv kÀrıdur 
 
Görinür Àdeme cemÀl ile 
äayd ider anı sekr ü Àl ile597 (Óamdì, YZ., s. 81-82) 

                                                
596 bk. Úuùb, HŞ., s. 226-227; Faòrì, HŞ., s. ; Celìlì, HŞ, s. 153-154 
597 Àl: al M. 
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Şirin Husrev’in resmini ilk gördüğünde hayranlıktan aklı başından gitmiştir. 

Onun bu şaşkınlığını gören cariyeler resmi yırtıp Şirin’den saklarlar ve bunun cin ve 

dev işi olduğunu söyleyerek oradan uzaklaşırlar: 

Didiler istedükde cinnì vü dìv 
Anı gösterdi gizledi úılup rìv 
 
Perì yurdı imiş bundan úaçalum 
Göçelüm öte ãaórÀya geçelüm (Şeyòì, HŞ., s. 45) 

Perì aldı didiler biz irince 
Naôardan àÀyib oldı göz irince (Celìlì, HŞ., s. 140) 

Bu úızlar gördiler k’iş başdan aşdı 
Bu ãÿret èaşúınuñ deryÀsı ùaşdı 
 
Giderdiler hemÀn ol demde anı 
Daòı fÀş itmediler ol nihÀnı 
 
Uyanup istedükde didiler dìv 
Bize siór eyleyüp úılmış imiş rìv 
 
Bize àÀlib bu kim efsÿn iderdi  
Getürüp gösterüp gine giderdi 
 
Didiler cinnì yurdıymış bu gülzÀr 
MaúÀm-ı dìv imiş bu cÀy-ı pür-kÀr 
 
Bu yurtdan bÀrumuz cümle irelüm 
Geçüp bir gülşene daòı varalum (RıêvÀn, HŞ. s. 262) 

Şirin Medayin’e giderken pınarda yıkandığı sırada Husrev’in kendisini 

izlediğini fark edince hemen oradan kaçar. Kaçarken kötü gözlerden devlerden 

korktuğu, hatta devin gizlice önüne çıkacağını düşündüğü için atını hızla sürerek 

kaçıp kurtulmak ister: 

Öñinden yuvınur yiter diyü dìv 
Úaçup úurtulmaàa ider idi rìv (Şeyòì, HŞ., s. 66-67) 

III. VII. III. VII. III. VII. III. VII. 8. Nazara ve Dil Değmesine İnanma8. Nazara ve Dil Değmesine İnanma8. Nazara ve Dil Değmesine İnanma8. Nazara ve Dil Değmesine İnanma    

“Sözlükte bakmak, görmek; düşünmek anlamındaki nazar kelimesi Türkçe’de 

‘beğenilen bir şeye kıskançlıkla bakmak ve zarar verecek şekilde onu etkilemek’ 

mânasında nazar etmek (göz değmek), Arapça’da ise nazra (isâbetü’l-ayn) şeklinde 
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kullanılır.598Boratav’a göre nazar, “Kimi insanların bakışlarındaki zararlı güç ve bu 

nitelikleriyle bir kişiye, bir hayvana ya da bir nesneye bakmakla canlı üzerinde 

hastalık, sakatlık, ölüm; nesne üzerinde sakatlanma, kırılma gibi olumsuz bir etkinin 

meydana gelmesi”dir.599 “Âfet-i aynü’l-kemâl, nazra-i aynü’l-kemâl, isabet-i ayn, 

isabet-i nazar, çeşm-zahm”600 tabirleri de nazar değmek (göz değmek) anlamındadır. 

“Zihnin ve ruhun dünyaya açılan penceresi olarak görülen gözün salt kötü 

etkiye sahip bulunduğu şeklindeki kadîm inanıştan hareketle eski toplumlarda 

kıskançlığın zarar verici etkisinin göz vasıtasıyla gerçekleştiği kabul edilmiştir. Buna 

göre güzel bir şeyi görünce oluşan haset duygusu gözden yayılan ışınlar vasıtasıyla 

atmosferi kötülükle doldurmakta ve yakında bulunan canlılara ve eşyaya 

geçmektedir. Bu sebeple eski kültürlerde her türlü hastalık, talihsizlik ve kötü durum, 

bilhassa âni ölümler bilinçli veya bilinçsizce yapılmış nazarla ilişkilendirilmiştir.”601 

Nazar kavramı daha çok kıskançlık duygusunun eşlik ettiği zarar verici etkiye 

sahip göz ve bakışla ilişkilendirilse de herhangi bir canlı veya objeye yönelik 

hayranlık ve övgü sözleri de etkisi açısından nazar kapsamında görülmüştür.602Bu 

nedenle “Birinin saadetini veya bir şeyi çekemeyen kimselerin hasûdâne sözlerini 

müteakip bir âfete dûçar olmak”603 şeklinde tanımlanan “nefes değmek (nefes 

uğramak”, dil değmek (isabetü’l-lisân) tabirleri de nazarla ilişkilidir. Burada kötü 

etki gözle değil, dille yani sözle gerçekleşmektedir. 

Nazar ve dil değmesi ile ilgili inançlara dair örneklere teze konu edilen 

mesnevilerden yalnızca Yusuf u Züleyha mesnevilerinde rastlanmıştır. 

Züleyha’da aşkın etkisiyle görülmeye başlayan değişiklikler cariyelerinin 

dikkatini çeker ve kendi aralarında bu değişikliğin nedenlerini konuşurlarken 

Züleyha’nın güzelliğine nazar değmiş ya da dil değmiş olabileceğini düşünürler: 

Didi baèøı ki yoú yüzi gibi yüz 
èAceb olmaz degerse óüsnine göz 
 

                                                
598 Gürkan, Salime Leyla, “Nazar”, TDVİA, C. 32, s. 443. 
599 Boratav, Pertev, Naili, Türk Halk Bilimi-100 Soruda Türk Folkloru, Gerçek Yayınları, İstanbul, 
1973, s. 125. 
600 Onay, s. 18-19. 
601 Gürkan, Salime Leyla, “Nazar”, TDVİA, C. 32, s. 444. 
602 Gürkan, Salime Leyla, “Nazar”, TDVİA, C. 32, s. 443. 
603 Onay, s. 314. 
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Didi baèøı lebi deger yüz cÀn 
Ùañ degüldür ziyÀn degerse zebÀn (Óamdì, YZ., s. 80) 

Kimi eydür irişmişdür yavuz göz 
Anuñ’çün şemèveş oldı ciger-sÿz 
[…] 
Kimi eydür nÀzenìn ü àonca-lebdür 
Eger dil degmediyise èacebdür (KemÀl, YZ., s. 60) 

Züleyha’nın, rüyasında âşık olduğunu öğrenen dayesi onu bu aşktan 

vazgeçirmek için uzun uzun öğütler vermiş fakat fayda etmemiştir. Züleyha aşkında 

kararlıdır. Bu aşk yüzünden yüzü sapsarı olmuş, güzelliği bozulmaya başlamıştır. Bu 

yüzden dayesi Züleyha’nın bu hâllerinin dil değmesinden kaynaklanabileceğini 

düşünmeye başlar: 

Meger dil degdi sen şìrin-dehÀna 
Ki döndi reng-i rÿyuñ zaèferÀna (YaóyÀ, YZ., s. 61) 

III. VIII. VIII. VIII. VII. II. II. II. 9. Büyüye İnanma9. Büyüye İnanma9. Büyüye İnanma9. Büyüye İnanma    

İnsanoğlunun tarih boyunca temel ilgi alanlarından biri büyü ve büyücülük 

olmuştur. İnsanın doğayı kendi iradesi altına alma isteği ve çabasının sonucu olan 

büyü, “Tabiat üstü gizli güçlerle ilişki kurularak yahut kendilerinde gizli güçler 

bulunduğuna inanılan bazı tabii nesneler kullanılarak zararlı, faydalı veya koruma 

gayeli bazı sonuçlar elde etmek için yapılan işler”604 için kullanılan bir tabirdir. 

Sözlüklerde Arapça “sihr” kelimesi büyü ile aynı anlamda gösterilmekle birlikte, 

Hikmet Tanyu sihrin büyüden daha geniş kapsamlı ve büyü ile sihrin bazı şekilleri 

arasında farklar olduğunu belirtir.605 

Büyü, olağanüstü etkileyici bir güç veya bilgiye sahip olduğuna inanılan bazı 

insanlara yaptırılır. Bunlar büyücü, şaman, sihirbaz, hekim gibi toplumlara göre 

adları değişen kimselerdir.606 

Züleyha’nın âşık olduğundan habersiz olan cariyeleri, ondaki aşk belirtilerini 

ve etkilerini görüp bunun nedenleri hakkında kendi aralarında konuşurlarken 

içlerinden bazıları Züleyha’ya büyü yapılmış olabileceğini düşünürler: 

                                                
604 Tanyu, Hikmet, “Büyü”, TDVİA, C. 6, s. 501. 
605 Tanyu, Hikmet, “Büyü”, TDVİA, C. 6, s. 501. “Sihir” hakkında daha geniş bilgi için bk. 
Macdonald, D.B., “Siór”, İA., C. X, s. 599-611. 
606 Tanyu, Hikmet, “Büyü”, TDVİA, C. 6, s. 501. 
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Didi baèøı ki bu hümÀya meger 
äayd içün siór ile urıldı seóer  (Óamdì, YZ., s. 80) 

Kimi eydür ki mekr ü siór olupdur 
Buña beñzer ki sÀóir yol bulupdur (KemÀl, YZ., s. 60) 

Züleyha’nın aşk yüzünden sararıp solmasını onun âşık olduğundan habersiz 

olan dayesi de büyü yapılmış olmasına bağlar: 

Ya tesòìr eyledi bir ehl-i tesòìr 
Ki óüsn ü behcetüñe irdi taàyìr (YaóyÀ, YZ., s. 61) 

III. VII. III. VII. III. VII. III. VII. 10. Nazar, Dil Değmesi, Büyü ve Olağanüstü Güçlerin Etkisinden 10. Nazar, Dil Değmesi, Büyü ve Olağanüstü Güçlerin Etkisinden 10. Nazar, Dil Değmesi, Büyü ve Olağanüstü Güçlerin Etkisinden 10. Nazar, Dil Değmesi, Büyü ve Olağanüstü Güçlerin Etkisinden 

Korunmaya Yönelik UygulamalarKorunmaya Yönelik UygulamalarKorunmaya Yönelik UygulamalarKorunmaya Yönelik Uygulamalar    

III. VII. III. VII. III. VII. III. VII. 10.10.10.10.1. 1. 1. 1. Sipend ve Ud YakmaSipend ve Ud YakmaSipend ve Ud YakmaSipend ve Ud Yakma    

Dinsel bir gelenek olan “buhur yakma” hakkında önemli bilgiler veren 

Sargon Erdem’in bildirdiğine göre “Tarihte bilinen ilk medeniyetlerden itibaren 

hemen bütün çok tanrılı ve tek tanrılı dinlerde, dinî ve sihrî törenler sırasında ateşe 

güzel kokulu madde atmak veya mayi serpmek, yerine getirilmesi gereken önemli 

şartlardan biri sayılmıştır.[...] 

Genelde birleşen çeşitli inançlara göre güzel kokulu dumanlar tanrıları hoşnut 

etmekte, eğer kızgınsalar öfkelerini yatıştırmakta, yapılan duaların göğe yükselip 

tanrılara ulaşmasına ve kabulüne vesile olmaktadır. Aynı zamanda da meleklerle iyi 

ruhları tütsü çevresinde toplarken güzel şeylerden hoşlanmayan şeytanlarla kötü 

ruhları da kaçırmaktadır. Dolayısıyla tütsülenen yer ve kişiler kötülüklerden uzak 

tutulup iyiliklere yaklaştırılmış, böylece mânen temizlenmiş sayılmaktadır.” 607 

Dayesi Züleyha’yı ne kadar sevdiğini ve onu her türlü tehlikeden gözü gibi 

koruduğunu anlatırken ateşe sipend (üzerlik)  atma uygulamasından şöyle söz eder: 

Yavuz göz úılmasun diyü gezendi 
Yaúardı úarşuña cÀnum sipendi (KemÀl, YZ., s. 61) 

Dayesi Züleyha’nın rüyasında âşık olduğunu öğrenince, ona bu aşktan 

vazgeçmesi için uzun uzun dil dökmüş, nasihat etmişse de fayda etmemiştir. 

Züleyha’nın bu hâle dil değmesi ya da büyü ile gelmiş olabileceğini düşünen daye 

                                                
607 Erdem, Sargon, “Buhur”, TDVİA, C. 6, s. 383. 
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sürekli onun derdine derman arar. Kötü gözlerin tehlikesinden korumak için sabaha 

kadar sipend yakar:  

Seóer vaútine dek yaúdı sipendi 
Gide yaènì yavuz gözler gezendi (YaóyÀ, YZ., s. 61) 

Kemal Paşazade’nin, Züleyha’nın güzelliğine nazar değmesinden korkan 

cariyelerin üzerliğe (sipend) benzeyen benlerini yakıp can damarlarından muska 

hazırladıklarından söz ettiği aşağıdaki beytinde, kadınlar arasında nazardan 

korunmaya yönelik uygulamaların neler olduğu görülmektedir: 

Perì-rÿlar yaúup òÀl-i sipendin 
Reg-i cÀndan düzer taèvìõ bendin (KemÀl, YZ., s. 47) 

Husrev’in resmini görüp şaşkına dönen Şirin’i bu hâle perilerin getirmiş 

olabileceğine inanan cariyeler, Şirin’i bu türlü tehlikelerden korumak için ud (öd) ve 

sipend yakarlar: 

Pes andan yaúdılar èÿd u sipendi 
Ki irürmeye yavuz göz gezendi (Şeyòì, HŞ., s. 45) 

HemÀn-dem micmere od eylediler 
Buòÿr-ı èanber ü èÿd eylediler (Celìlì, HŞ, s. 140) 

Senediyle yaúup ol demde nÀrı 
Buòÿr eylediler èÿd u úumÀrì608 
 
Ki ãaúlaya ÒudÀ mÀhı òaùardan 
Yavuz gözlerden irişen øarardan (RıêvÀn, HŞ. s. 262) 

Orhan Acıpayamlı Anadolu’da bugün de özellikle çocukların nazardan 

korunmasına yönelik uygulamalar arasında ateşe üzerlik, çörekotu gibi maddeler 

atılarak nazar değdiğine inanılan çocuğun tütsülenme âdetinin olduğunu belirtir.609 

Ferhad aşktan hasta düştüğünde, orada bulunanlar onu perilerin bu hâle 

getirdiğini düşünüp ud (öd) ve anber tütsüsünün iyi geleceğine söylerler: 

Kimi didi perì rìvine beñzer 
Dütüzsünler buòÿr-ı èÿd u èanber (LÀmièì, FŞ., s. 262) 

    

                                                
608 úumÀrì: Hindistan’ın güneyinde kumar (Comorin) burnundan çıkarılan en güzel öd. 
609 Acıpayamlı, Orhan, “Anadolu’da Nazarla İlgili Bazı Âdet ve İnanmalar”, Ankara Üniversitesi Dil 
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, C. XX, Sayı: 1-2, Ocak-Haziran 1962, s. 7. 
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III. VII. III. VII. III. VII. III. VII. 10.10.10.10.    2. Boyna Zeban2. Boyna Zeban2. Boyna Zeban2. Boyna Zeban----bend Asmabend Asmabend Asmabend Asma    

Zeban-bend (dilbağı) ile ta’vizin aynı anlama geldiği Hikmet İlaydın’ın 

verdiği şu bilgiden anlaşılıyor: “Ta’viz halk arasında dilbağı denilen ve bir kimsenin 

ağız açmasına, itiraz etmesine mâni olma maksadıyla yapılan muskadır”610Ta’viz 

veya zeban-bend (dilbağı) adı verilen bu muska türü için Kamus-ı Türkî’de ise 

“Nazara vesaire âfâta karşı muhafaza zann u i’tikadıyla asılan nüsha ve hamail gibi 

şeyler, hırz” şeklinde bir tanım yapılmıştır. 

Dayesi Züleyha’yı ne kadar sevdiğini ve onu her türlü tehlikeden gözü gibi 

koruduğunu anlatırken bu uygulamalardan şöyle söz eder: 

İdüp cÀn riştesin zülfüñe peyvend 
Aãardum boynuña dürlü zebÀn-bend  (KemÀl, YZ., s. 61) 

Yavuz göz bulmasun diyü aña yol 
İdinmiş zülfini boynına meftÿl  (KemÀl, YZ., s. 47) 

Aşağıdaki beyitte de Züleyha’nın güzelliğine nazar değmesinden korkan 

cariyelerin üzerliğe benzeyen benlerini yakıp can damarlarından muska 

hazırlarladıklarından söz edilerek nazara karşı korunmaya yönelik uygulamalara 

işaret edilmiştir: 

Perì-rÿlar yaúup òÀl-i sipendin 
Reg-i cÀndan düzer taèvìõ bendin (KemÀl, YZ., s. 47) 

Aşağıdaki beyitlerde taviz, hamail ve hırz gibi bir tür muska çeşidi olan 

heykelin hastalıklardan ve nazardan korunmak amacıyla takıldığı açıkça ifade 

edilmektedir. 

Züleyha Yusuf’a aşkına karşılık vermesi için yalvarırken, Yusuf’un kolunu 

hasta canının boynuna muska (heykel) yapmasını söyleyerek, sarılma isteğini dile 

getirir. Muska nasıl hastalıktan korursa, Yusuf’un kolunu Züleyha’nın boynuna 

dolaması da onun aşk hastası gönlüne iyi gelecektir: 

Yigitsin alma úanum boynuña gel 
Úoluñ úıl òaste cÀn boynına heykel  (KemÀl, YZ., s. 138) 

                                                
610 Sadi, Bostan, Çeviren: Hikmet İlaydın, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1992, s. 384. 
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Şavur Husrev’in resmini Şirin’in görmesi için bir servi dalına astığında, servi 

sonbaharın hilesinden korunmak için boynuna heykel asılmış bir insana 

benzetilmiştir. Burada heykelin kötülüklerden korunmak için kullanıldığı 

anlatılmaktadır: 

äan aãdı boynına bir heykel-i nÿr 
K’ola diyü òazÀn mekrinden ol dÿr  (Celìlì, HŞ, s. 141) 

Ferhad Şirin’in aşkıyla hasta düştüğünde onu bu hâlde görenler nazar 

değdiğini düşünürler. Bunun için heykel takılması gerektiğini söylerler: 

Kimi dir zaòm-ı çeşm itdi gezendi 
Gerekdür heykel-i zer-mühre bendi  (LÀmièì, FŞ., s. 262) 

Daha önce heykelin kadınlar tarafından bir süs malzemesi olarak 

kullanıldığından da söz edilmişti. (bk. s. 159    Heykel / Hamail / Hırz) 

III. VII. III. VII. III. VII. III. VII. 10.10.10.10.    3333. Yüze Nil (Çivit) Çekme. Yüze Nil (Çivit) Çekme. Yüze Nil (Çivit) Çekme. Yüze Nil (Çivit) Çekme    

Daha önce değinildiği üzere (bk. s.136 Nîl) yanmış üzerlik tohumuna da nîl 

(çivit) denildiği bildirilen sözlüklerde, bunun nazar değmesinden korumak amacıyla 

çocukların kulağı tozuna ve alınlarına çekildiğinden söz ediliyor.611 Benzer şekilde 

Burhan-ı Katı’da “lâm” maddesinde “Çeşmârû [nazardan koruyucu madde] 

manasınadır ki amber, misk, üzerlik, çivit ve laceverdi agişte edip def’-i çeşm-zahm 

için çocukların vechelerine çekerler.”612 deniyor. Nitekim Şeyhî’nin Husrev ü Şirin 

mesnevisinden alınan aşağıdaki beyitte de çividin nazardan korunmak için yüze 

çekildiği açıkça ifade ediliyor:  

Çividi kim yüz ayına çekerler 
Naôar jenginden eylerler óaõerler (Şeyòì, HŞ., s. 64) 

Yusuf u Züleyha ve Husrev ü Şirin mesnevilerinden tespit edilen aşağıdaki 

örneklerde kadınların nîli tıpkı rastık ve sürme gibi süslenirken yüzlerine çektikleri, 

amaçlarının ise güzel yüzlerini nazardan korumak olduğu anlaşılıyor. 

Hamdî ve Kemal Paşazade Züleyha’nın vuslat amacıyla Yusuf’la gizli 

buluşması öncesinde nasıl süslendiğini anlattıkları bölümde, onun yüzüne nilden bir 

çizgi çekişini ve nedenini benzer ifadelerle şöyle anlatıyorlar:  
                                                
611 Burhan, s. 562; Şükun, C. III, s. 1940. 
612 Burhan, s. 481. 
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MÀha òaù çekdi nìlden çün mìl 
Óüsn-i Mıãr’ın èimÀret itdi o Nìl 
 
Çekdügi òaùù-ı nìli ol mÀha 
TÀ ki mìl ola çeşm-i bed-òˇÀha 
 
Ya görüp çeşmin oldı mÀşıùa mest 
Sürme mìlin düşürdi ditredi dest (Óamdì, YZ., s. 134) 

Çekindi ay yüzine nìlden mìl 
CemÀl-i Mıãr’ın ÀbÀd itdi ol Nìl 
 
Degüldi úaãdı aya nìl sürme 
Elinden düşmiş idi mìl-i sürme 
 
Ne çeksün òaùù-ı nìl ol ay yüzine 
Meger mìl idi bed-òˇÀhuñ gözine (KemÀl, YZ., s. 160) 

III. VII. III. VII. III. VII. III. VII. 10.10.10.10.    4444. . . . Rüyaya İnanmaRüyaya İnanmaRüyaya İnanmaRüyaya İnanma    

Değerlendirilen Yusuf u Züleyha ve Husrev ü Şirin mesnevilerinde kadınların 

gördükleri rüyanın gerçek olacağına dair inançlarına dair örnekler de tespit 

edilmiştir. Bu örnekler arasında en önemlisi şüphesiz Züleyha’nın kim olduğunu bile 

bilmediği bir gencin hayaline âşık olduğu ve bir gün gerçek olacağına kesin olarak 

inandığı rüyalardır. Züleyha’nın aşkının başlangıcında önemli rol oynayan rüya 

motifi, rüyaların türü ve rüyaya inanma ile ilgili bilgilere daha önce yer verildiği için 

burada değinilmeyecektir. Bu bilgiler için (bk. s. 176 Aşkın Başlangıcı) 

Aşağıdaki örnekler Husrev ü Şirin mesnevilerinde Mehin Banu’nun gördüğü 

bir rüyaya inanması ile ilgili örneklerdir. 

Şirin Husrev’in özlemiyle Medayin’e habersiz kaçınca Mehin Banu çok 

üzülür. Ertesi gün saraydaki askerler Şirin’i aramaya çıkmak isteyince buna izin 

vermez. Rüyasında elinden bir doğanın kaçtığını, ardından üzülürken bir süre sonra 

geri döndüğünü görür. Bunu Şirin’in geri döneceğine işaret sayar ve beklemeye 

başlar: 

Meger görmişdi düşinde bu rÀzı 
Ki elinden uçar bir şÀh-bÀzı 
 
Úalur ol óasret ile zÀr ü nÀ-sÀz 
Úılur pervÀz bir müddet gelür bÀz (Şeyòì, HŞ., s. 59) 
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Celilî’de Mehin Banu’nun gördüğü bu rüyanın içeriğinden söz edilmez. 

Sadece Şirin’in geri döneceğine dair işaretin ona rüyada gösterildiğinden söz 

edilmiştir: 

Hem itmişlerdi rüéyÀda işÀret 
K’irür bir àuããadan ãoñra beşÀret 
 
DuèÀ hem-rÀh idüp ol dil-rübÀya 
Tevekkül eyledi cÀndan ÒudÀ’ya (Celìlì, HŞ, s. 154) 

III. VIII. III. VIII. III. VIII. III. VIII. KADIN AHLAKINA İLİŞKİN DEĞERLER: İFFET VE NAMUSKADIN AHLAKINA İLİŞKİN DEĞERLER: İFFET VE NAMUSKADIN AHLAKINA İLİŞKİN DEĞERLER: İFFET VE NAMUSKADIN AHLAKINA İLİŞKİN DEĞERLER: İFFET VE NAMUS    

Yusuf u Züleyha ve Husrev ü Şirin mesnevilerinde kadın ahlakına ilişkin en 

önemli değerler iffet ve namus olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek ana kahramanlar 

gerekse yardımcı kadın kahramanların abartılı güzellik tasvirlerinin yanı sıra en 

dikkati çeken özellikleri onların son derece iffetli, namuslu, el değmemiş olmalarıdır. 

Söz konusu kadın kahramanların iffet ve namusuna düşkünlükleri ile ilgili örnekler 

daha önce kişilik özelliklerinin değerlendirildiği bölümlerde ele alınmıştır. (bk. 

Züleyha/iffetlilik s. ; Şirin/iffetlilik s. ; Cariyeler/iffetlilik s.448, 673., Şeker s.) 

Söz konusu mesnevilerde namus ve iffet gibi ahlakî değerler kadının sosyal 

yaşamdan büyük ölçüde soyutlanmasına yol açmıştır. Kadınların sosyal yaşamları 

yerleşmiş kurallarla, âdet ve geleneklerle düzenlenmiş durumdadır. Dolayısıyla onlar 

için sosyal yaşam çoğu kez kadın meclisleriyle sınırlanmıştır. 

Züleyha yedi yaşını doldurup genç bir kız görüntüsüne kavuşunca gözlerden 

saklanmak için örtünmeye başlar. Çünkü o genç ve güzel bir kızdır. Başkalarının onu 

görmesinden korunmalıdır: 

Yidi yaşın çün tamÀm sürdi 
Yüzi ayınuñ oldı on dördi 
 
Oldı mestÿr àonca-i ter iken 
Gün yüzin görmez oldı çÀker iken (Óamdì, YZ., s. 75) 

Osmanlı toplumunda da on iki yaşına geldiğinde büyümüş kabul edilen 

kızlar, sokağa örtüsüz çıkamaz, ferace ve yaşmak kullanmaya başlarlarmış. On dört 

yaşına geldiklerinde ise evlenme çağına geldikleri kabul edilirmiş.613 

                                                
613 Altındal, Meral, Osmanlıda Kadın, İstanbul, 1994, s. 76. 
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Züleyha cariyeleri ile birlikte gül bahçesinde eğlenirken onun bulunduğu yer 

son derece korunaklı, yabancı birinin girmesinin mümkün olmadığı bir yerdir: 

äoúardı servveş dÀmen miyÀna 
GülistÀnına olurdı revÀne 
 
ViãÀli kaèbesi maóãÿn u mestÿr 
Müsellem her cihÀtı cümle maèmÿr (YaóyÀ, YZ., s. 53) 

Züleyha gibi Şirin de cariyeleriyle kır gezintisinde eğlenirken aralarında 

erkek şöyle dursun, erkek sinek bile bulunmaz. Onlar yabancı gözlerden uzak kız 

kıza eğlenirler: 

Oturanlar úamu pÀkìze duòter 
Bulınmazdı o meclisde meges-i ner 
[…] 
Çü yoà idi çemende çeşm-i aàyÀr 
Bu dil-berlerle seyr eylerdi dildÀr (RıêvÀn, HŞ. s. 261) 

Niçe úızlar BenÀtu’n-naèş-Àyìn 
O meh yanına cemè olmış çü Pervìn 
 
Ne úızlar her biri bir àayret-i óÿr 
Perìveş dÀmeninden ins eli dÿr 
 
Úaçan şeh-bÀz-ı zerrìn-bÀl-i òÀver 
Úılup pervÀz-ı eflÀk açsa şeh-per 
 
Uçup òoş ol hümÀ-yı èizz ü iúbÀl 
Bu ùÿùìveşler ile fÀriàu’l-bÀl 
 
Gehì seyrÀn-ı kÿh u deşt eyler 
NesìmÀsÀ gehì gül-geşt eyler 
 
Girü ùÀvÿs-ı şeb gösterse cevlÀn 
Düminden úılsa çaròı reşk-i bustÀn 
 
Ol aòterlerle idüp èazm-i òÀne 
Úılur tÀ ãubóa dek èìş-i şebÀne 
 
RicÀl aúsÀmına göstermeyüp yüz 
Budur ol mÀhuñ işi gice gündüz (LÀmièì, FŞ., s. 323) 

Aşağıdaki beyitlerde Şirin’in cariyelerinin Şirin’le birlikte eğlenirken 

yüzlerinin açık olduğu belirtiliyor. Çünkü onlar tehlikeli gözlerden uzak, kız kıza 

eğlenmektedirler. Bu nedenle yüzlerini örtmeye gerek duymazlar. Çünkü örtünme 
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kadınların erkeklerin bulunduğu alanlarda görünmeden hareket etmelerini sağlayan 

bir unsurdur. (Kadınların peçe kullanımı ile ilgili örnekler için bk. s. 119 Nikâb/ 

Burka): 

Yüzinde yoò úamunuñ bend ü burúaè 
Ne perde aña k’ola nÿra maùlaè 
 
Çün itmez çeşm-i zaòm anda güzendi 
Niçün burúaè ùuta bì-vech bendi (Şeyòì, HŞ., s. 40) 

Osmanlı saray hayatında da saray kadınlarının bir mesireye gidişlerinde 

yanlarında bulunan harem ağaları ve baltacılar derhal o mesireyi halvet ilan ederek 

kapatır, insanlar varsa boşaltır, böylece kadınlar orada rahat bir şekilde 

eğlenirlermiş.614 Aynı şekilde kadın hamama gitmek veya alışveriş yapmak için 

sokağa çıkmak istese, mutlaka evin diğer kadınları, cariye ve hâdimler ona refakat 

eder. Kadınların tek başına sokağa çıkmaları mümkün değildir.615 

İffet ve namus kadın ahlakının en önemli değerleri olduğundan bu değerlerin 

korunması da kadınlar için son derece önemlidir. Çünkü değer yargıları iffetini 

koruma görevi ni tamamen kadınlara yüklemiştir ve onlar da sorumluluklarının 

farkındadır. Bu nedenle kadınlar erkeklerin görüş alanından uzak, kadın kadına bir 

sosyal yaşam sürerler. Onların erkeklerle ilişkileri son derece sınırlıdır. 

Bu mesnevilerde kadınlar dış dünyaya o kadar kapalı yaşarlar ki bir erkeği ya 

düşlerinde görerek, ya erkeğin resmini görerek ya da methini başkalarından duyarak 

âşık olurlar. Genç bir erkeği gerçek yaşamda görüp âşık olmaları mümkün değildir. 

Züleyha rüyasında gördüğü gence âşık olduğunda, yakın çevresi onun 

renginin sararıp solmasına, aşk yüzünden hasta düşmesinin nedenleri üzerine çeşitli 

yorumlar yaparlar. Bazıları Züleyha’ya nazar değdiğini, bazıları peri, cin ve devlerin 

etkisinde kaldığını düşünürken bazıları da aşka düşmüş olabileceğini düşünürler. 

Fakat onun gerçek yaşamda erkeklerden uzak bir yaşam sürdüğü için olsa olsa 

düşünde gördüğü birine âşık olabileceğini söylerler. Bu durum Züleyha’nın insan 

ilişkilerinde erkeklerle olan münasebetini göstermesi bakımından önemlidir: 

 
                                                
614 Ali Rıza Bey (Balıkhane Nazırı), “Osmanlı Saray Hayatında Kadınlar ”, Tarih ve Edebiyat 
Mecmuası, S. 7, Temmuz 1981, s. 69. 
615 Altındal, Meral, Osmanlıda Kadın, İstanbul, 1994, s. 70. 
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Başında od yaúupdur èaşú derdi 
Anuñ’çün şemèveş beñzi ãarardı 
 
Velì úanda görür kimi sever bu 
Meger uyòuda gördi bir perì-rÿ (KemÀl, YZ., s. 60) 

Züleyha’nın babası Mısır azizine kızının kendisiyle evlenmek istediğini 

bildiren mektubunda, Züleyha’nın güzelliğinden, iffetinden, el değmemişliğinden 

övgüyle söz eder. İffet ve namus bir erkeğin bir kadını eş olarak seçiminde son 

derece önemlidir. Züleyha’nın ne kadar temiz bir kız olduğunu anlatan bu sözler, 

evlenilecek bir kadının nasıl olması gerektiği konusunda da bilgi vermektedir:  

Cismi ãÀfì ãadefde gevherden 
ÕÀtı eşref şerefde aòterden 
[…] 
Úoúmadı sünbülin meger èanber 
Öpmedi leblerin meger sÀàar 
 
Pìş-dest olalı melÀóate ol 
Heykeli ãaldı daòı boynına úol 
 
Serv olalı cemÀl bÀàına 
DÀmen irdi meger ayaàına 
 
Setr ider óüsni àoncasın gülden 
Gül yaşınmadı diyü bülbülden 
 
äaúlanur serv çeşm-i nergisden 
äaúlamaz diyü çeşmi herkesden 
 
Hem-demi bir èafìfe dÀyesidür 
Gicede şemèi günde sÀyesidür 
 
Böyle mestÿre iken ol àonca 
Ùoldı ÀfÀúa şöhreti günce (Óamdì, YZ., s. 91) 

Şirin’in aşkıyla Ermen’e gelen Ferhad dağ başında çalışan işçileri görür. Ne 

yapmakta olduklarını sorduğunda, Ermen hükümdarı Mehin Banu’nun yeğeni 

Şirin’in kasrına su kanalı yapmaya çalıştıklarını söylerler. Bu sırada Şirin’in iffetli, 

cariyeleri dışında hiç kimsenin görmediği son derece güzel bir kız olduğundan söz 

ederler: 

Óarìm-i èiffet içre şÀh-ı devrÀn 
Sipihr-i èiãmet üzre mÀh-ı devrÀn 
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Òamìri nÿrdan olmış sirişte 
Meger óÿrìdür ol cÀn yÀ firişte 
 
Yüzini görmemişdür Àdemì-zÀd 
Meger bir niçe gül-ruò serv-i ÀzÀd 
 
Anuñ vaãfı deminden behremüz yoú 
Adın añmaàa daòi zehremüz yoú (LÀmièì, FŞ., s. 282) 

Şapur Husrev’in isteği üzerine Ermen’e doğru yola çıkar. Ermen’e vardığında 

bir dağ başında gördüğü kiliseye misafir olur. Oradaki rahiplerden birini dost 

edinerek Şirin’i aradığını söyler. Rahip Şirin’in feleklerden yüce bir sarayda 

oturduğunu ancak sarayın penceresinden çevreyi seyrettiğini, kimseye 

görünmediğini, onu gören yabancıların hemen gözlerinin çıkarıldığını söyler: 

Anı görmek degüldür serserì kÀr 
Ki gözden ãaúlanur ol meh perìvÀr  
 
Yil olsañ ayaàına iremeyesin 
Ayaàı tozını göremeyesin 
 
Anuñ bir úaãrı var zìbÀ vü zerrìn 
Feleklerden yüce pür-naúş-ı sìmìn 
[…] 
Velì bir revzeni vardur muèayyen 
Úılur andan naôar ol mÀh-ı rÿşen 
 
Velìkin görse nÀ-maórem yüzini 
Çıúarurlar hemÀn ol dem gözini 
 
Görenler anı bulmışdı güzelden 
Niçe gözler çıúup gitmişdi elden (RıêvÀn, HŞ. s. 258-259) 

Yalnızca Hamdî’nin Yusuf u Züleyha’sında rastlanan aşağıdaki beyitte 

Aziz’le evli olan Züleyha’nın, kocasından izinsiz evden dışarı çıkmaya korktuğundan 

söz ediliyor. Bu da evli bir kadının dışa kapalı yaşamına örnek olması bakımından 

önemlidir: 

ÒÀnesinden o dil-ber-i mestÿr 
Çıúmaàa úorúar idi bì-destÿr  (Óamdì, YZ., s. 73) 

Gerek aşkın başlangıcında gerekse bir erkeğin bir kadını eş olarak seçiminde 

kadının güzelliği kadar iffetli, el değmemiş, namusuna düşkün yani bâkire olması 
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erkek için çok önemlidir. Hatta erkeğin eş seçiminde güzellik ve iffet en belirleyici 

iki unsurdur denebilir. İffet ve namus kavramı da bekârete eşitlenmiş durumdadır.  

Züleyha rüyasında Yusuf’u görüp âşık olduğunda Yusuf ona eğer aşkında 

sadık ise bekâretini koruyarak beklemesini ve bir gün gelip kavuştuklarında ilk önce 

kendisiyle birlikte olmasını söyler. Bekâretin korunması erkek tarafından kadının 

erkeğe duyduğu aşkta sadakatin göstergesi kabul edilmektedir: 

CÀn ile ãÿretüme èÀşıú iseñ 
Daèvì-i èaşú içinde ãÀdıú iseñ 
 
Gencüñe mihrüm ile mühr urasın 
Óaú gözetmekde er gibi ùurasın 
 
Dehenüñ bÿseden muúaffel ola 
Bu iki úufla keşfüm evvel ola 
[…] 
Belki Àòir kemÀle irse bu kÀr 
Bir olur derd-i èaşú u èÀşıú u yÀr (Óamdì, YZ., s. 84) 

Züleyha, rüyasında Yusuf iffetiyle kendisini beklemesini söylediği için Yusuf 

sanarak evlendiği Aziz’le gerdeğe gireceği zaman kendisini çok çaresiz hisseder. 

Feleğe bu çaresizlikten kurtulmak için şöyle seslenir: 

Tañruñ içün beni esirge felek 
Cevr-i devrüñden it dilümi dilek 
 
Virmesün òÀra gül gibi etegüm 
Olmasun òar naãìbi sìb eñegüm 
 
Elüme virmedi çün ol yÀri 
Elüm aàyÀra virmesün bÀrì 
 
Mühr-i èahd urdı úufl-i gencüme yÀr 
MÀr itme kilìdini zinhÀr  (Óamdì, YZ., s. 97) 

Müslüman toplumlarda aralarında aile bağı olmayan bir kadın ile bir erkeğin 

yalnız kalmaları hâlinde gayrimeşru bir cinsel ilişki yaşayabileceklerine inanılır. İki 

farklı cins insanın bir arada bulunması hâlinde dizginlenemeyeceği düşünülen 

cinsellik, ahlak ve toplumsal düzen için tehlikelidir. Bu nedenle kadınların erkekleri 

cinsel açıdan kışkırtmamaları için örtünmeleri veya erkeklerden uzak yaşamaları 

gerekir. Her toplumsal olgunun, var olduğu toplumun edebî eserlerine yansımasının 

kaçınılmaz olduğu düşünüldüğünde, İslam kültürünün hâkim olduğu Arap, Fars ve 
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Türk edebiyatlarının edebî ürünlerinden olan mesnevilerde de bu anlayışın izleri 

sıkça görülür.  

Şirin ile Husrev arasındaki aşkı sezen Mehin Banu aşka karşı anlayışlı bir aile 

büyüğü olarak onların zaman zaman görüşmelerine izin vermekle birlikte, genç bir 

erkekle genç bir kızın bir arada bulunmalarının ateşle pamuk gibi tehlikeli olacağı, 

Şirin’in iffetine zarar gelebileceği düşüncesiyle kaygılanmaktadır. Bu nedenle 

onların görüşmelerinin uzun sürmesine izin vermez: 

Mehìn BÀnÿ ki ùutardı güher pÀk 
Dilemezdi ki úona òÀr u òÀşÀk 
 
Sizerdi Òusrev ü Şìrìn işinden 
ÒaberdÀr idi èaşúuñ cünbişinden 
 
Açıúlıà ile èaşúa perde birdür 
Hemìşe èaşú derdi perde-dirdür 
 
Üşenür kim bu iki serv-i ser-keş 
Bir arada olur penbeyle Àteş 
 
Ayırmaz idi Şìrìn’i özinden 
Gözini ırmaz idi ay yüzinden 
 
İledür idi geh geh şeh úatına 
Nitekim ÀftÀbı meh úatına 
 
Velì tìz ider idi iftirÀúı 
Ki olmaya ictimÀèuñ iótirÀúı  (Şeyòì, HŞ., s. 99) 

Çü BÀnÿ gevher-i pÀk idi kÀnda 
Øarÿrì gevherin ãaúlardı cÀnda 
 
Bilürdi şÀh u Şìrìn èÀlemini 
Çekerdi èÀlem-i èaşúuñ àamını 
 
Óaõer úılurdı kim ol iki dil-keş 
Ola birbirine òÀşÀk u Àteş 
 
NigÀrìnden cüdÀ olmadı BÀnÿ 
äanurdı òayrını Şìrìn’e ãanu  (RıêvÀn, HŞ. s. 348) 

Mehin Banu bu kaygılarla bir gün Şirin’i yanına çağırır ve ona iffetini 

koruması ve dikkatli olması konusunda öğütler verir. Şirin’in duygularıyla hareket 

edip namusuna zarar vermemesini, erkeklerin bir tek güzelle yetinmeyeceğini, bu 
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nedenle onlara güven olmayacağını söyler. Şeyhî ve Rıdvan’ın Husrev ü 

Şirin’lerinden alınan aşağıdaki parçalarda Mehin Banu’nun Şirin’in namus ve iffetini 

koruması yolunda verdiği bu öğütler kadınların namus ve iffet konusundaki 

duyarlılıklarını göstermesi bakımından dikkate değerdir:  

Úıàırdı òalvet ol dildÀrı BÀnÿ 
Bu deñlü nuãó u pend itdi utanu 
 
Ki ey sulùÀn oàul devletlü Şìrìn 
Şeker úanda ki cÀndan tatlu Şìrìn 
 
Bugün óüsn ü melÀóat kÀnısın sen 
Úamu görk ehlinüñ sulùÀnısın sen 
 
Senüñ bir tırnaàuñ yüz milket-i Cem 
äaçuñuñ bir úılı biñ genc-i èÀlem 
 
CemÀlüñ gerçi cÀn ser-mÀyesidür 
äalÀó u zühd anuñ pìrÀyesidür 
 
Yüzüñ kim ùoldı nÿr-ı rÿşenÀlıú 
HezÀr ol deñlü eyler pÀrsÀlıú 
 
Anuñ’çündür güneş dÀéim münevver 
Ki itmez dÀmenin kimse eli ter 
[…] 
Ùapuñ bir gencdür mühr ile dürci 
Felekden yücedür rifèatde bürci 
 
Bozarsuñ mihr eliyle mühr-i dürcüñ 
Ayaúda úaldı bil bünyÀd-ı bürcüñ 
 
Sizer göñlüm ki bu şìr-i cihÀn-gìr 
Diler kim ide sen Àhÿyı naòcìr 
 
Senüñ òod çeşm-i Àhÿñuñ òadengi 
Urur bir zaòme biñ şìr ü pelengi 
 
Óaúìúat bilürem k’ol nev-cüvÀna 
MurÀd özüñdür ayruàı bahÀne 
 
äaçuñ zencìrinüñ dìvÀnesidür 
CemÀlüñ şemèinüñ pervÀnesidür 
 
Úoyalum ilde olan úov u çavı 
Ne diyelüm òoş avladuñ bu avı 
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Velì úoròum bu çerb idüp zebÀnı 
Yiye óalvÀ-yı şìrìn rÀygÀnì 
 
Maóabbet zÀéil olur çün èaraødur 
Óakìm eydür ki şehvÀnì maraødur 
 
Çü göñli úuşı dire dÀne senden 
Úona ayruú budaàa usana senden 
 
Çürütme dÀneñi bitmekden öñdin 
Tenÿre düşmegil etmekden öñdin 
 
İşitdüm on biñ artuú var durur òÿb 
SarÀyında úamu meràÿb u maóbÿb 
 
Úoòarken biñ benefşe sünbül ile 
Nite úıla úanÀèat bir gül ile 
 
Velì bulmazsa gevher dürcine dest 
Úalur ol şevú ile óayrÀn u ser-mest 
 
Dilekler ide benden raàbet ile 
Belekler vire èizz ü óürmet ile 
 
İresin olasın maúãÿda vÀãıl 
İki èÀlemde yüz aúlıàı óÀãıl 
 
Eger ol mÀh ise biz ÀftÀbuz 
V’eger Keyòusrev ise EfrÀsiyÀbuz 
 
YegÀne nefs atını er dimişler 
SarÀyın ãaúlayan server dimişler 
 
Nice gül kim görüp òoş geldi cÀna 
Çü úoòdılar bıraòdılar yÀbÀna 
 
Nice şerbet ki cÀnlar òarc iderler 
äaçarlar cürèa bigi çün ùadarlar 
 
Bitürmez şÀò-ı gül òÀk olmayanlar 
Götürmez èaşú işin pÀk olmayanlar 
 
Çü serv-i nÀzenìnsin ser-firÀz ol 
Severseñ èaşú-bÀzı pÀk-bÀz ol (Şeyòì, HŞ., s. 99-100) 

Daòı nev-zÀdesisin bu zamÀnuñ 
äınamaduñ bed ü nìkin cihÀnuñ 
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Sen ol gencìne-i pürsin muúaffel 
äaúın düzd-i óarÀmì urmasun el 
 
Virür úalbüm şehÀdet şimdi bu şìr 
Senüñ ãayduñ’çün eyler rÀy-ı tedbìr 
[…] 
Anuñ maúãÿdı vaãluñdur cihÀnda 
Senüñ èaşúuñ getürdi anı bunda 
 
ViãÀlüñdür àaraø ol nev-cüvÀna 
Úalanını idinmişdür bahÀne 
 
Budur òavfum döküp şìrìn zebÀnı 
Yiye şehd-i viãÀlüñ rÀygÀnì 
 
Süre õevúuñ çü senden bula vÀye 
Düşüre göñlini àayrı hevÀya 
 
Seni gül gibi bir kez úoòulaya 
Gene elden bıraàa ùutamaya 
 
SarÀyında işitdüm var imiş çoú 
Perì-peyker güzeller onbiñ artuú 
 
Bu dil-berlerden eyleyen ferÀàat 
Senüñle niçesi ide úanÀèat 
 
Velì irürmeyicek vaãluña el 
Oúur èaşúuñ kitÀbını muùavvel 
 
Seni Àyìn ile isteye benden 
ViãÀlüñ iltimÀs eyleye benden 
 
Ara yirde úılına èaúd-i şerèì 
Úamu erkÀn ola aãlıyla merèì 
[…] 
Er oldur kim úoya nefsi hevÀsın 
Úabÿl eyleye maèbÿduñ rıøÀsın 
 
Şol er kim nefsi yolına giderdür 
Erenler didiler zenden beterdür 
 
Gül ü reyóÀn ile òoş bÿ ùamarlar 
Úoòulayup beyÀbÀna atarlar 
 
Niçe meyler ki õevú ile içerler 
Velìkin curèasın yire ãaçarlar 
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Seni menè itmezem şeh úapusından 
Ayırmazam àulÀmı ùapusından 
 
Eger bulmaú dilerseñ ser-firÀzì 
İdin pìşe hemìşe pÀk-bÀzì 
 
Ki èaşú işi cihÀnda pÀklükdür 
FerÀà-ı úalb ile bì-bÀklükdür  (RıêvÀn, HŞ. s. 349-350) 

Bu kaygılarla Şirin’e öğütler veren Banu Şirin’in iffetini koruyacağına dair 

yemin etmesi üzerine Şirin’e güvenir ve yalnız olmamak şartıyla Husrev ile 

görüşmelerine izin verir: 

Çü BÀnÿ gördi ol èahdi vü andı 
Gözin öpdi vü sözine inandı 
 
Ki zìrÀ bilür idi èiffetini 
Ki erlerden daòı yig àayretini 
 
RıøÀ virdi ki bu şÀh ile ol mÀh 
Bulışa úanda olsa gÀh u bì-gÀh 
 
Eger bezm-i ãafÀ ger èazm-i meydÀn 
Ola şÀh ile ol sulùÀn-ı òÿbÀn 
 
Bu şarù ile ki olmaya yaluñuz 
CemÀèat bile ola gice gündüz 
 
Çü tenhÀ úala bir èavret bir oàlan 
Üçüncisi olur elbette şeyùÀn  (Şeyòì, HŞ., s. 101) 

Mehin Banu’nun evlilik öncesi erkeklerle yakınlaşmanın sakıncaları, 

bekâretin korunmasının önemi konusunda Şirin’e verdiği öğütler Fahrî ve Celilî’de 

de yer almaktadır.616 

Bu mesnevilerde F. Sabiha Kutlar’ın da belirttiği gibi ne yaşadığı ilişkiye dair 

erkeğe yönelik bir sınırlama, ne de sonuçları konusunda bir yaptırım söz konusudur. 

Üstelik erkeğin evlilik öncesi cinsel ilişki yaşadığı kadınla evlenmeme, onu hevesini 

alınca sadece cariyelerinden biri yaparak aşağılama hakkı bile vardır.617 Bu nedenle 

iffetine düşkün, namuslu bir kadın olan Şirin Husrev’in evlilik öncesi cinsel 

                                                
616 Faòrì, HŞ., s. 323-324; Celìlì, HŞ, s.179-180. 
617 Kutlar, s. 94. 
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yakınlaşmalarına daima karşı çıkmış ve onunla nikâhsız birlikte olmayacağını kesin 

bir dille ifade etmiştir: 

ÓelÀli yigil ùoàan gibi murdÀr 
Yime kerkesleyin ü olmaàıl òˇÀr 
 
Degül Òusrev Keyòusrev’se aduñ 
KÀbìnsüz óÀãıl olmaya murÀduñ (Faòrì, HŞ., s. 451) 

Şavur’un, Şirin’in hayatını namusuna kötü söz söyletmeden yaşadığı ve 

bundan böyle de laf gelmemesi için Husrev’e nikâh yapması gerektiğini söylemesi, 

namus ve iffetine düşkün kadına erkeğin saygı duyduğunu ve böyle bir kadına 

meşruiyete riayet ederek davranıldığını göstermesi bakımından önemlidir: 

Ki tÀ şimdiye dek bu yÀr-i cÀnì 
Eyü ad ile úıldı zindegÀnì 
 
Bugün kim buldı sulùÀn dest-i muùlaú 
Üşenür kim úona óarfine barmaú  (Şeyòì, HŞ., s. 240) 

Şavur’un Şirin hakkında söylediği bu sözler Husrev’in çok hoşuna gider. 

Nikâh olmadan asla Şirin’e yaklaşmayacağını söyleyerek nikâh kararını da açıklamış 

olur: 

Begendi cÀn ile ol şìveyi şÀh 
Ki èiffet dost olur cÀn ÀgÀh 
 
Pes itdi èahdi çoú úıldı yemìni 
Ki dil-ber cÀndan ırsun dil àamını 
 
Ki tÀ ben úılmayınca èörs ü Àyìn 
HezÀrÀn èizzet ile èaúd ü kÀbìn 
 
Olursa mihr ile cÀn uúdesi óal 
Úomazven dürc-i gevher mührine el  (Şeyòì, HŞ., s. 240-241) 

Kızı Meryem’i Husrev ile evlendiren Rum kayseri kızı gelin olup baba 

evinden ayrılırken Husrev’in memleketi İran’a varıncaya kadar Husrev’e kendini 

göstermemesini, iffetini korumasını öğütler: 

Didi kim varmadın ÌrÀn zemìne  
Úuşaàuñ şeşme vü hem açma sìne 
 
Yalıncaú görmesün Òusrev tenüñ hìç 
Yüzüñden gitmesün örtü senüñ hìç  (Faòrì, HŞ., s. 358) 
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Züleyha’nın Yusuf’u sürekli olarak vuslata davet etmesi, hatta cinsel tacizlere 

varan davranışlar sergilemesi üzerine Yusuf Züleyha’ya namuslu olması konusunda 

öğütler verir. Burada Yusuf peygamberliğinin gereği olarak doğru yolu göstermekle 

yükümlü ise de bir erkek olarak kadın ahlakında namusun önemi hakkındaki 

görüşlerini dile getirmesi bakımından söyledikleri önemlidir: 

HevÀ yiliyle açma gül yüzüñi 
HevÀ odına yaúma kendüzüñi 
 
Gel itme èiãmetüñüñ perdesin çÀk 
äaúın kim gül gibi yüzüñ olur òÀk 
 
Óaõer úıl tünd-bÀd-ı maèãıyetden 
Ki tÀ söyinmesün ol şemè-i rÿşen 
 
Ùapuñ tìz Àteş ü ben penbe-i òuşk 
HevÀ-yı tündsin ben nÀfe-i müşg 
 
Yaraşmaz penbe-i òuşk ile Àteş 
Degül müşgüñ hevÀyile başı òoş 
 
Eger pendümi ùutup olasın rÀm 
Dil-ÀrÀmuñla cÀnuñ bula ÀrÀm 
 
Diresin gülşen-i vaãlum gülini 
Úoòasın deste deste sünbülini (KemÀl, YZ., s. 173) 

Bir erkeğin evleneceği kadının anasından doğduğu gibi temiz, iffetli, el 

değmemiş olması gerekir. Nitekim Husrev Şirin’le evlenmeye karar verdiğinde bu 

kararını Medayin’in ileri gelenlerine açıklarken Şirin’in ne kadar iffetli olduğunu 

şöyle ifade eder: 

Eser yilden geçer çÀlÀklükde 
Aúar ãudan ùurudur pÀklükde 
 
Anasından nice ùoàdısa ol nÿr 
Gene ol óÀl iledür bikr ü mestÿr 
 
Kimesne izine irmiş degüldür 
Anuñ mührine dest urmış degüldür  (RıêvÀn, HŞ. s. 491) 

Lamiî’de de Husrev soylu, iyi ahlaklı, iffetli ve iyi bir evlat doğuracak bir 

kadınla evlenmek istediğini çevresindeki ileri gelenlere bildirir. Şehrin ileri gelenleri 

Husrev’e Şirin’i tavsiye edereler ve onun iffeti hakkında şunları söylerler: 
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Kemerdür var ise úocmış belini 
Yeñinden àayri yoú öpmiş elini 
 
Lebinüñ hem-demi var ise müldür 
Ruòın görmiş durur gün yÀ degüldür 
 
Ne gülzÀrına baãmış pÀy-i òÀyin 
Ne òod dürcine irmiş dest-i òÀzin (LÀmièì, FŞ., s. 323) 

Bütün bu bilgilerden sonra Fatma Sabiha Kutlar’ın Şeyhî’nin Husrev ü 

Şirin’i, Cemalî’nin Hümâ vü Hümâyûn’u ve Cem Sultan’ın Cemşid ü Hurşid’inde 

cinselliğin anlatımını değerlendirdiği makalesinde iffet, namus ve cinselliğe ilişkin 

olarak vardığı sonuçların teze konu edilen Yusuf u Züleyha ve Husrev ü Şirin 

mesnevileri için de bütünüyle geçerli olduğunu belirtmek gerekir. Kutlar’ın bu 

konuda vardığı sonuçlar şöyledir: “Her üç mesnevide de Doğu kültürünün hâlâ 

birçoğu geçerli değer yargıları ve davranış biçimleriyle karşılaşılmaktadır. Erkek, 

doğası gereği cinselliği yaşar ve bunun sonucunda ona yönelik bir aşağılama söz 

konusu değildir. Bedenini korumak ve cinsel dürtülerini bastırmak zorunda olan 

daima kadındır. Namusu kadının bakireliği ile eşdeğer gören ve namusunu 

kaybetmesindense ölmesini tercih eden anlayışın hâkim olduğunu, beyitlerde her 

vesileyle bakireliğin önemine değinilmesi ortaya koymaktadır. Evlilik ise, bastırılmış 

dürtüleri yaşamanın kadına sunulmuş tek yolu olarak gösterilmektedir. Bu nedenle 

kadının her davranışının erkeği nikâha razı etmeye yönelmesi tavsiye edilmekte ve 

kadına evlenmeden önce kendini teslim ettiği taktirde erkeğin onu eş olarak 

seçmeyeceği de hatırlatılmaktadır. Aslında bütün bunlar –şairlerin de erkek olduğu 

göz ardı edilmeden değerlendirilirse- erkeğin, kadını görmek istediği konumu 

(namuslu ve güzel) sergilemekte ve dolayısıyla kadının cinsel kimliğinin de erkekler 

tarafından belirlendiğini vurgulamaktadır.”618 

Kadının namus ve iffeti söz konusu olduğunda, bu değerlerle ilişkili görülen 

diğer bir durum da aşktır. Aşk toplumsal değer yargılarına göre insanı dile düşüren, 

ayıplatan bir duygudur. Bu nedenle toplumun âşığa bakışı çoğu kez delilik olarak 

görülür. Özellikle âşık olan kişi bir kadınsa namusuna zarar vermiş biri olarak 

görülür. Bu nedenle aşkın başlangıcında âşık, duygularını herkesten gizler:  

 
                                                
618 Kutlar, s. 107. 
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El urup istedi ol serv-i çÀlÀk 
Yaúasın àonca gibi eyleye çÀk 
 
Velìkin şerm eli ùutdı yükini 
Utandı òalúdan dirdi ögini 
 
Egerçi àoncaveş ùoldı içi baş 
Velì gül gibi zÀrın úılmadı fÀş 
 
Ùutar idi bu gül çün dÀmenin pÀk 
äaúındı perdesin kim olmaya çÀk (KemÀl, YZ., s. 56) 
 
Göñülde yÀre eylerdi niyÀzı 
DehÀnı gibi ãaúlardı bu rÀzı 
 
äaúındı il dilinden laèl-i nÀbın 
Gözi yaşına sedd itdi óicÀbın  (YaóyÀ, YZ., s. 56) 

Züleyha âşık olduğunda annesi ona bu aşktan vazgeçmesi için öğüt verirken 

aşkın onu dile düşüreceği ve düşmanların bu duruma sevineceğini söyler: 

äaúın ey dost düşmen-kÀm olursın 
Düşer aduñ dile bed-nÀm olursın (KemÀl, YZ., s. 67) 

Babası ise namusuna zarar geleceğinden (perdesini yırtmasından) korkar: 

Didi gül gibi úılma perdeñi çÀk 
Eyitdi perde-derdür èaşú-ı bì-bÀk 
 
Didi ãaúın úonar dÀmenüñe gerd 
Eyitdi göz yaşı yur anı ne derd (KemÀl, YZ., s. 71) 

Yusuf Züleyha’nın kocası tarafından oğul olarak satın alındıktan sonra 

Yusuf’la birlikte vakit geçiren Züleyha aşkını Yusuf’tan bile gizler. Aksi hâlde 

Züleyha’nın ar perdesi yırtılmış olacaktır: 

Ùuyurmaz idi bu düzdÀne rÀzı 
Óabìbinden var idi iótirÀzı 
 
Ùururdı èÀlem-i òavf u recÀda 
NiúÀb-ı èaşúın itmezdi güşÀde 
 
Óabìbi èaşúını bilmiş degüldi 
ÓicÀb-ı èÀrı yırtılmış degüldi  (YaóyÀ, YZ., s. 88) 
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Şirin Husrev’in resmini görür görmez âşık olur. Şair Şirin’in aşkın etkisiyle 

sergilediği davranışları anun ar ve namus duygusunu yitirmiş olması olarak 

nitelendirir:  

Ol ãÿreti gördi çünki Şìrìn 
Fi’l-óÀl aúıtdı eşk-i òÿnìn 
 
Rÿyı müteàayyir oldı ol dem 
Úalbini pür itdi miónet ü àam 
 
Nuùúı ùutılup úarÀrı gitdi 
Terk itdi vaúÀrı èÀrı gitdi 
 
Rengìn yüzi oldı òÀk mÀnend 
èAşú eyledi dest ü pÀyını bend 
 
Úalmadı cevÀba iútidÀrı 
Terk eyledi èırø u vaúÀrı (Áõerì, HŞ., yk.17a-18a) 

Mehin Banu Şirin ile Ferhad arasında bir aşk doğduğunu hissedince hem 

Ferhad’ı hem Şirin’i gözlemeye başlar. Gözlemleri sonucunda bu aşkın büyüklüğünü 

anlar. Ancak aşkın toplum içinde ayıplanan bir durum olduğunu bildiği için, iki 

sevgili arasında bu aşkın devam etmesine izin verip vermemek konusunda tereddüt 

yaşar. Sonunda Ferhad ile Şirin’in duygularındaki samimiyeti gördüğü için aşka 

engel olmaz. Ancak onun aşka genel olarak bakışı şöyledir: 

Bilürdi èaşú işi òod-kÀmlıúdur 
Öñi şÿr u ãoñı bed-nÀmlıúdur 
 
Ne vaãl eyler buña dermÀn ne hicrÀn 
Muúarrerdür melÀmet Àòir ey cÀn  (LÀmièì, FŞ., s. 321) 

Banu’nun sözleriyle aşk şehvetten uzak, temiz duygularla, kalp huzuruyla ve 

vakur bir şekilde yaşanırsa gerçek aşktır. Evlilik aşkta vuslatı meşru kılan ve kadınla 

erkek arasındaki bağlılığı güvence altına alan bir kurumdur. Hatta evlilikte çocuk 

sahibi olmak evlilik bağını daha da güçlendirir, erkeğin kadına bağlılığını güvence 

altına alan diğer bir unsurdur: 

Bitürmez şÀò-ı gül òÀk olmayanlar 
Götürmez èaşú işin pÀk olmayanlar 
 
Çü serv-i nÀzenìnsin ser-firÀz ol 
Severseñ èaşú-bÀzı pÀk-bÀz ol (Şeyòì, HŞ., s. 99-100) 
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Eger bulmaú dilerseñ ser-firÀzì 
İdin pìşe hemìşe pÀk-bÀzì 
 
Ki èaşú işi cihÀnda pÀklükdür 
FerÀġ-ı úalbile bì-bÀklükdür  (RıêvÀn, HŞ. s. 348-350) 

Dilerseñ kim saña yÀr ola Pervìz 
CüdÀ olmaya Şìrìn’den şeker-rìz 
 
Ayaàın eyle ferzìn-bend-i kÀbìn 
Ki ruò döndürmeye şÀh-ı Cem-Àyìn 
 
Ki òaùù-ı mihrbÀnì oldı kÀbìn 
Sicill-i cÀvidÀnì oldı kÀbìn 
 
Dilerseñ kim daòı muókem ola bend 
Úıl ol ferzÀneyi pÀ-bend-i ferzend  (Celìlì, HŞ, s.180 

III. IX.III. IX.III. IX.III. IX. KADINA DAİR BAK KADINA DAİR BAK KADINA DAİR BAK KADINA DAİR BAKIŞ AÇILARIIŞ AÇILARIIŞ AÇILARIIŞ AÇILARI    

Burada her ne kadar şairlerin, erkek kahramanların ve kadın kahramanların 

bakış açılarına yer verilmişse de tüm bu bakış açıları temelde şairlerin bakış açısını 

yansıtmaktadır. Bu eserleri yazan şairlerin hepsi erkektir. Mesnevilerin pek çoğu 

tercüme ve adaptasyondur. Ancak bunda tercümenin etkisi yanında şairlerin kendi 

toplumlarındaki kadına bakış açılarını yansıtmaları da kaçınılmazdır. Bu 

mesnevilerin yazıldığı gerek Arap gerek İran ve gerekse Türk toplumlarının ataerkil 

yapısına bakılırsa şairlerin kadına bakış açılarındaki aynılık ya da benzerliklerin 

nedeni anlaşılacaktır. 

III. IX. 1.III. IX. 1.III. IX. 1.III. IX. 1. Mesnevi Şairlerinin Kadına Bakış AçılarıMesnevi Şairlerinin Kadına Bakış AçılarıMesnevi Şairlerinin Kadına Bakış AçılarıMesnevi Şairlerinin Kadına Bakış Açıları    

Kadın yalancıdır, hilekârdır, kadına iKadın yalancıdır, hilekârdır, kadına iKadın yalancıdır, hilekârdır, kadına iKadın yalancıdır, hilekârdır, kadına inanılmaznanılmaznanılmaznanılmaz::::    

Hz. İshak’ın Yakub ve İs adlı iki oğlu vardır. Fakat İshak İs’i daha çok sever. 

Yakub’un annesi bu durumu farketmektedir. Bir gün İshak’ın canı kebap çeker. İs 

babasına kebap yedirmek için ava çıkar. O avdayken Yakub’un annesi bir kuzu 

kebabı hazırlar ve bunu oğlu Yakub’un getirdiğini söyler. Bunun üzerine İshak 

oğlunun peygamber olması için Allah’a dua eder. Daha sonra İs bir kebap getirince 

İshak karısının hile yaptığını anlar. Bu hikâyenin ardından Hamdî kadınların 

peygamberlere bile hile yaptığını, bu nedenle kadına inanmamak gerektiğini söyler:  
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Er iseñ èavrete inanma aòı 
èAvret Àl itdi enbiyÀya daòı619 (Óamdì, YZ., s. 15) 

Yusuf bir gün gezintiye çıktığında memleketinden gelen birine rastlar. Bu 

kişiden babasının hasta olduğunu öğrenir ve çok üzülür. Yusuf’un bu üzüntüyle 

herşeyden vazgeçtiğini gören Züleyha, Yusuf’u babasından kıskanır. Ancak Yusuf’a 

iyilik yapıyormuş görünerek Ken’an’a haberci göndereceğini ve babasını Mısır’a 

davet edeceğini söyler. Daha sonra dayesi ile işbirliği yaparak Yusuf’a babasının 

öldüğünü söylerler. Bu yalanla Yusuf’un babasıyla ilgisini kesip Züleyha’ya 

yönelmesini sağlamak isterler. Yahya, Züleyha ve dayesinin bu davranışı üzerine 

kadınların yalancılığı ve hilekârlığı hakkındaki düşüncelerini şöyle sıralar: 

ZenÀnuñ çaròa beñzer fikr ü rÀyı 
Döner bir dürlü eyler mÀ-cerÀyı 
 
Zenüñ èahdi ãınuú úavli yalandur 
Denì dünyÀ gibi nÀ-mihrbÀndur 
 
Olur èavretlerüñ mekri ziyÀde 
MübÀşir olsalar úaãd-ı fesÀda 
 
Girer bir vech ile göñline İblìs 
İder bir Àdeme yüz dürlü telbìs 
 
Anı kim egriden òalú itdi MevlÀ 
Úomaz egriligin aãlÀ vü úaùèÀ 
 
HevÀsına uyan keştìye beñzer 
Olur egrisi ùoàrusından ekåer  (YaóyÀ, YZ., s. 94) 

Züleyha Yusuf’la gizlice buluşmak ve onu baştan çıkararak vuslata ermek 

amacıyla yaptırdığı yedi haneli köşkte aşkını kabul etmesi için Yusuf’a sürekli 

yalvarır. Bir ara Yusuf Züleyha’ya yakınlaşacağı sırada Allah’ın hikmetiyle 

Yusuf’un Züleyha’ya yakınlaşması engellenir. Bunun üzerine Hamdî, Peygamber’in 

kadınların şeytanın ipleri olduğunu söylediğini öne sürerek, bu ipler(kadınlar)in bela 

ve fitne olduğunu, erkekleri hilekârlıkları ile bağladıklarını söyler: 

Óaøret-i tÀbdÀr-ı óabl-i Raóìm 
Didi zenler durur óibÀl-i racìm620 

                                                
619 Àl: al M. 
620 óibÀl-i: óibÀl M. 
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Ne belÀdur ne fitnedür bu óibÀl 
Bend iderler ricÀli olsa cibÀl  (Óamdì, YZ., s. 137) 

Züleyha Yusuf’la gizlice işret yapmak amacıyla yaptırdığı köşkte vuslat için 

Yusuf’u zorlar, Yusuf kaçarken Züleyha’nın kocası Aziz Kutayfer’e yakalanır. Bu 

sırada Züleyha kocasına karşı masum görünmek için Yusuf’u namusuna göz 

dikmekle suçlar. Yusuf Aziz’e karşı kendini savunurken Züleyha Aziz’in Yusuf’a 

inanmamasını söyler ve kendi söylediklerinin doğru olduğuna dair yeminler eder, 

ağlar. Züleyha’nın yalan söyleyerek yeminler edip ağlaması ile ilgili olarak Hamdî 

kadınların yalan söylediklerinde yalanlarını gizlemek için gözyaşı döktüklerini şöyle 

ifade eder: 

Zen çerÀà-ı dürÿàa virse fürÿà 
Revàanı olur anuñ eşk-i dürÿà621 
 
Virse bu revàan ol çerÀàına dem622 
Yaúa bir demde bir niçe èÀlem (Óamdì, YZ., s. 143) 

Aynı durum üzerine Kemal Paşazade Hamdî ile aynı görüşleri ifade etmekle 

birlikte, kadınların hilekârlıkları ile pek çok erkeğin canını yaktıklarını da söyler: 

ÇerÀà-ı kiõbi çün rÿşen úıla zen 
Virür gözi yaşından aña revàan 
 
Bu revàanla çü cerb ide çerÀàın 
ÚarÀr u ãabruñ od eyler ùuraàın 
 
Çü èavret mekr odın ide fürÿzÀn 
Úılur biñ şìr-i ner baàrın biryÀn (KemÀl, YZ., s. 182) 

Bu konu ile ilgili olarak Yahya da kadınların çok hilekâr olduklarını, onlarla 

dost olunmayacağını şöyle ifade eder: 

Çoà olur èavretüñ mekr ile Àli 
Yemìne çekme aãóÀbü’ş-şimÀli 
[...] 
Yürür her úarnapÀ maèyÿb u maócÿb 
Zen-i mekrÿh ider mekr ile maàlÿb 
 
Enìs idinme her Àhÿ-mizÀcı 
Ki olmaz derdinüñ aãlÀ èilÀcı  (YaóyÀ, YZ., s. 136) 

                                                
621 Revàanı: Rÿàanı M. 
622 revàan: rÿàan M. 
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Yusuf’u baştan çıkararak vuslata zorlayan Züleyha’nın, kocasına yalan 

söylemesine rağmen kocasının onu affetmesi üzerine bu davranışın erkekliğe 

sığmadığını vurgulayan Kemal Paşazade, kadınların yalancılığının, hilekârlığının 

sabır ve hoşgörü sınırlarını aşacağını ve asla kadınlara inanmamak gerektiğini, 

onların aklının ve dininin eksik olduğunu, onlardan uzak olanın Hakk’a yakın 

olacağını, yeryüzünde ilk kan dökme olayının kadınlar yüzünden olduğunu, Kabil’in 

Habil’i onlar yüzünden öldürdüğünü, düşünmeden, acele iş yaptıklarını, şeytana 

hileyi kadınların öğrettiğini, Adem’in cennetten kovulmasına kadının neden 

olduğunu söyler: 

Egerçi kişi òoşdur ãabr úıla 
Degül ol óadde kim bu sed yıúıla 
 
Zen-i mekkÀredür bu seddi bozan 
Niçe sedd-i Sikender bozdı bu zen 
 
Dilidür bunlaruñ bu sed külüngi 
Ne òoşdur bunlarun lÀli vü güngi 
 
Çü bildüñ aãlını bu dÀstÀnuñ 
äaúın olma emìn mekrinden anuñ 
 
Ki mekri muókem ü keydi metìndür 
Bulardan dÿr olan Óaúú’a yaúındur 
 
 
Çekerler àamzelerden tìà-ı nìreng 
Ciger úanın iderler yüzlere reng 
 
Yirüñ yüzinde evvel úan dökilmek 
Bu èavretler ucından oldı bì-şek 
 
Bulardan ötrü úÀtil oldı ÚÀbil 
Bulardan ötrü maútÿl oldı HÀbil 
 
Bulardur “nÀúıãatü’l-èaúl ve’d-dìn”623 
Ùaşı ãıdú u ãafÀ içi ùolu kìn 
 
İşin fikr itmez işler ive ive 
SüleymÀn’uñ virür mührini dìve 
 
 

                                                
623 nÀúıãatü’l-èaúl ve’d-dìn : Aklı ve dini noksan. 
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Çi ger dìve ögredürler rìvi bunlar 
SüleymÀn’dan seçemez dìvi bunlar 
 
CinÀnı Ádem’e ùar eylediler 
SiyÀvuş’uñ yirin nÀr eylediler 
 
Ùaşı nÿr oldı bunlaruñ içi nÀr 
Elinde tÀze gül dÀmÀnı pür-òÀr 
 
Bular çün depredeler siór ile dil 
äalar baş aşaàa HÀrÿt-ı BÀbil 
 
Bulara uyanuñ başı úayudur 
Ki mekri bunlaruñ dipsüz úuyudur 
 
Niçe bì-èaybı pür-Àhÿ iderler 
Niçe arslanları Àhÿ iderler  (KemÀl, YZ., s. 185-186) 

Kemal Paşazade kadınlar hakkında bunca olumsuz düşüncelerini sıraladıktan 

sonra az da olsa iyimser bir yaklaşımla, kötüleri çok olmakla birlikte kadınların da 

iyisi olabileceğini ancak “iyi kadın işte budur” demenin mümkün olmadığını dile 

getirir: 

Eyüsin dimezin içinde yoúdur 
Velìkin yavuzı àÀyetde çoúdur 
 
Eyüsi bunlaruñ daòı eyüdür 
Velì dinmez k’eyüsi uşda budur (KemÀl, YZ., s. 186) 

Züleyha Yusuf’a âşık olduğu için kendisi hakkında dedikodu yapan Mısırlı 

kadınlara Yusuf’a âşık olmaktaki haklılığını kanıtlamak için bir ziyafet düzenler. 

Yusuf’u kadınların huzuruna çıkarıp onun güzelliği karşısında düştükleri durumu 

görmek ister. Fakat Yusuf razı olmaz. Züleyha bu isteğini gerçekleştirmek için 

Yusuf’a uzun süre yalvarır ve sonunda Yusuf’u razı eder. Kemal Paşazade 

Züleyha’nın bu davranışı karşısında kadınların bildiği kötülüğü, hileyi şeytanın bile 

bilmediğini söyleyerek, hilekârlıkları ile  dünyayı parmaklarında oynattıklarını, katı 

yürekleri yumuşatıp, buz gibi gönülleri ısıttıklarını, sahte gözyaşları ile erkekleri 

kandırdıklarını söyler: 

Füsÿn u siór kim söylerler el-óaú 
Bu èavretler sözidür ancaú 
 
Bular bildügini İblìs bilmez 
O bunlar deñlü telbìs úılmaz 
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Füsÿn u siór dìgin úaynadurlar 
CihÀnı barmaú üzre oynadurlar 
 
Niçe ùaşdan yürekler nerm iderler 
Niçe yaòdan göñüller germ iderler 
 
Bu Àhÿlar ki çeşmin ide giryÀn 
Úılur biñ şìr-i ner baàrını biryÀn (KemÀl, YZ., s. 195) 

Mısırlı kadınların yalan sözlerle Züleyha’yı Yusuf’a karşı kışkırtarak 

Yusuf’un zindana hapsedilmesine neden olmaları üzerine şair kadınların 

hilekârlığından koruması için Allah’a dua eder: 

YÀ İlÀhì ol óabìbiñ óürmeti 
Bizlere gösterme mekr-i èavreti 
 
Sen bizi úayd eyle óıfôıñ bÀàına 
Girmeyelim zenleriñ ùuzaàına (Aómedì, YZ. I, s. 81) 

Ahmedî, Züleyha’nın Mısırlı kadınların yalan sözlerine inanıp sevdiğini 

zindana göndermesi üzerine her kim kadına danışarak iş yaparsa o işten hayır 

gelmeyeceğini söyleyerek kadına uymamak gerektiğini vurgular: 

èAvret ile kim úılursa meşveret 
Olmaz ol anıñ işinde meymenet (Aómedì, YZ. I, s. 82) 

Yusuf Züleyha’nın iftirasıyla Aziz tarafından zindana hapsedilmiştir. Aradan 

yıllar geçmiş, Yusuf zindandayken hükümdarın rüyasını yorumladığı için zindandan 

kurtulmuştur. Bu sırada Aziz öldüğü için yerine Yusuf aziz olmuştur. Züleyha’nın 

iftirasına uyup Yusuf’a cevr eden Aziz’in yerine Yusuf’un aziz olması üzerine 

Hamdî, bunun ilahi adalet olduğunu vurgular ve kadına inanmamak gerektiği 

yolundaki düşüncesini şöyle ifade eder: 

Zene uydı çün itdi Yÿsuf’a cevr 
Manãıbın aldı virdi Yÿsuf’a devr (Óamdì, YZ., s. 163) 

Yusuf mezada çıkarıldığında Züleyha her ne pahasına olursa olsun onu satın 

almak ister. Bunun için mücevherlerini çıkarıp kocasına verir. Sonunda kocası onun 

bu isteğini yerine getirir. Ahmedî Züleyha’nın kocasının bu tavrını yadırgayarak, 

kibar kişilerin kadına mahkûm olduklarını, kadının sözünden çıkmadıklarını söyler. 

Şairin bu düşüncesinden kadının isteklerine kulak veren ve yerine getiren erkeklere 
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eleştirinin yanı sıra, kadının sözünün tutulmaması gerektiğini savunduğu 

anlaşılmaktadır: 

Böyledür èÀdetleri nesl-i kibÀr 
èAvretiñ maókÿmıdır sözin ùutar (Aómedì, YZ. I, s. 49) 

Namussuzluk eden kadın aNamussuzluk eden kadın aNamussuzluk eden kadın aNamussuzluk eden kadın affedilmezffedilmezffedilmezffedilmez::::    

Züleyha’nın Yusuf’la köşkte yasak aşk yaşadığını öğrenen Aziz, Züleyha’nın 

Yusuf’a zor kullandığını öğrenince Züleyha’ya kızar ve işlediği günahın affı için dua 

etmesini söyler. Aziz bu olayda suçsuz olduğunu anladığı Yusuf’u affetmiş ve bu 

olayın gizli kalmasını istemiştir. Aziz’in kendisine ihanet eden karısını affetmesi 

üzerine kadının namussuzluğunu affetmenin erkek için utanılacak bir durum 

olduğunu dile getirerek hem kadına hem de bu şekilde davranan erkeklere karşı 

düşüncelerini şöyle ortaya koymuştur: 

äuló òoşdur velì yirinde gerek 
äabr eyüdür velì yirinde gerek 
 
Zen-i ter-dÀmene çü ãabr ide merd 
İrişür àayreti cemÀline gerd 
 
Çünki àayret deminde ãabr ide bu 
Ne úadar şìr ise olur Àhÿ 
 
Ödi ãıdsun ol Àdemüñ ãad-bÀr624 
Bir seg içün geyik ola bì-èÀr  (Óamdì, YZ., s. 145) 

Aziz’in Züleyha’yı affetmesi üzerine Hamdî gibi Kemal Paşazade de 

kendisini başka bir erkekle ihanet eden kadını affetmenin, bu durumu bir haysiyet 

meselesi olarak görmemenin, kadınını başka bir erkekten kıskanmamanın erkeklere 

yakışmayacağını şöyle dile getirir: 

Yaraşmaz erlere bì-àayret olmaú 
Çü àayret olmaya yig èavret olmaú 
 
ÓiãÀrıdur kişinüñ sedd-i àayret 
Erüñ taèrìfi olur óadd-i àayret 
 
Egerçi kişi òoşdur ãabr úıla 
Degül ol óadde kim bu sed yıúıla 
 

                                                
624 Ödi: Odı M. 



 918 

Zen-i mekkÀredür bu seddi bozan 
Niçe sedd-i Sikender bozdı bu zen (KemÀl, YZ., s. 185) 

Kadının güzel davranışları erkeğe yakışan dKadının güzel davranışları erkeğe yakışan dKadının güzel davranışları erkeğe yakışan dKadının güzel davranışları erkeğe yakışan davranışlardıravranışlardıravranışlardıravranışlardır::::    

Züleyha Yusuf’un aşkıyla delilik (cünun) belirtileri sergilemeye başlar. Onun 

bu hâli ünlü aşk kahramanlarından Mecnun ve Ferhad’la karşılaştırılırken, şair 

tarafından aşkta kadın ve erkeğin eşit konumda olduğu, önemli olanın sadık âşık 

olmak gerektiği vurgulanır. Züleyha da sadık bir âşıktır. Onun aşkında bu denli 

kararlı oluşu şair tarafından erlik olarak nitelendirilir. Çünkü erkek bakış açısına göre 

kadın ve erkek cinsi arasında üstün olan erkektir. Bütün güzel ve iyi davranışlar 

erkeğe yakışır. Aynı davranışlar bir kadında görülse de bu kadın er olarak 

nitelendirilir: 

HevÀ yolında birdür mÀde vü ner 
äadÀúat kimde ise ol durur er 
 
Niçe ãÿretde zen maènÀda erdür 
Niçe er var ki èavretden beterdür (KemÀl, YZ., s. 70-71) 

Bâzıga’nın Yusuf’un güzelliği karşısında ona âşık olup daha sonra ona bu 

güzelliği veren Allah aşkına yönelmesi üzerine, şair onun bu davranışını erkekçe, 

erkeğe yakışır (merdane) bir davranış olarak değerlendirir. Gönlüne seslenerek bu 

kadından erlik öğrenmesini, erkekse içindeki kadına özgü özellikleri yok etmesini, 

süs ve bezekle övünen kişinin erkekten sayılmamasına şaşılmaması gerektiğini 

söyleyerek bir kadını övmeye çalışırken, kadınlığı aşağılar: 

Ey göñül erlik ögren ol zenden 
Er iseñ zenligi gider senden 
 
Faòr iden kimse zeyn ü zìverden 
èAdd olınmasa ùañ degül erden (Óamdì, YZ., s. 111-112) 

Aynı şekilde Bâzıga’nın önce Müslüman olup daha sonra Allah aşkına 

yönelmesi ile ilgili olarak Yahya şöyle der: 

Zihì zen kim olup merdÀne kÀrı 
Úodı maòlÿúı sevdi KirdgÀrı  (YaóyÀ, YZ., s. 83) 
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Husrev öldükten sonra onun ayrılığına dayanamayan Şirin Husrev’in mezarı 

başında intihar ederek can vermiştir. Aşk uğruna ölmeyi göze alan Şirin’in bu 

davranışını şairler mertlik olarak değerlendirirler: 

Áòır barça tişi mü bilmez irlik 
Tişi oldur kim andın kilmez irlik 
 
Telim òÀtÿn kim irdin artuúı bar 
Yirin tapsa yüz irniñ işin işler (Úuùb, HŞ., s. 449) 

Egerçi èÀdetÀ bir serdlük itdi 
Velì èuşşÀú içinde merdlük itdi 
 
Reg-i cÀndan çü úaãd itdi o dem zen 
Aña ser-bÀz-ı èÀlemdür dimeñ zen 
 
FidÀ-yı cÀn idüp meydÀna geldi 
Maóabbet yolına merdÀne geldi 
[…] 
Dimeñ Şìrìn’e zen k’oldur cüvÀn-merd 
Zen ol nÀ-merde dirler k’ola bì-derd  (RıêvÀn, HŞ. s. 529) 

Kadının Kadının Kadının Kadının aaaaklı klı klı klı eeeeksiktir, ksiktir, ksiktir, ksiktir, ddddüşünmeden üşünmeden üşünmeden üşünmeden iiiiş ş ş ş yyyyaparaparaparapar, , , , iiiiyiyi yiyi yiyi yiyi kkkkötüden ötüden ötüden ötüden aaaayıramazyıramazyıramazyıramaz::::    

Kemal Paşazade kadınların aklının ve dininin eksik olduğunu, dışarıdan 

doğruymuş gibi görünseler de içlerinin kinle dolu olduğunu, işlerini düşünüp 

taşınmadan, acele bir şekilde yaptıkları için iyiyi kötüyü ayıramadıklarını, bu yüzden 

Süleyman’ın mührünü cine verenin de kadın olduğunu söyler: 

Bulardur “nÀúıãatü’l-èaúl ve’d-dìn”625 
Ùaşı ãıdú u ãafÀ içi ùolu kìn 
 
İşin fikr itmez işler ive ive 
SüleymÀn’uñ virür mührini dìve 
 
Çi ger dìve ögredürler rìvi bunlar 
SüleymÀn’dan seçemez dìvi bunlar  (KemÀl, YZ., s. 185) 

Züleyha Mısırlı kadınların söylediklerine uyup Yusuf’u zindana hapsetmeye 

kalkışır. Çünkü aşkın etkisiyle aklı başında değildir. Kim ne derse onu yapar. Şair 

Züleyha’nın bu durumu hakkında (kadın olduğu için) Allah zaten onun aklını eksik 

yaratmışken var olan aklının da aşk yüzünden gittiğini söyler. Kadının saçının uzun 

                                                
625 nÀúıãatü’l-èaúl ve’d-dìn : Aklı ve dini noksan. 
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aklının kısa olduğu yolundaki yaygın bakış açısı belki de kadını en çok aşağılayan 

erkek bakış açısıdır: 

ÒudÀ èaúlını nÀúıã itmiş idi 
Olanca èaúlı daòı gitmiş idi  (KemÀl, YZ., s. 205) 

Kadın Kadın Kadın Kadın aaaacımasızdır, cımasızdır, cımasızdır, cımasızdır, ttttaş aş aş aş kkkkalplidir:alplidir:alplidir:alplidir:    

Züleyha vuslat için tüm yalvarışlarını geri çeviren Yusuf’u büyük bir öfkeyle 

zindana hapsettirir. Şair Züleyha’nın bu tavrı karşısında, kadınların ne kadar 

acımasız, taş kalpli olduklarına dair düşüncelerini şöyle ortaya koyar: 

Bu sìmìn-berler Àhen-úalbdür hep 
Ùaşı sìm içi Àhen úalbdür hep (KemÀl, YZ., s. 209) 

Kadın evde oKadın evde oKadın evde oKadın evde oturmalıdırturmalıdırturmalıdırturmalıdır::::    

Züleyha’nın isteği üzerine kocası Aziz, onun Yusuf’a duyduğu aşktan 

habersiz bir şekilde Yusuf’u oğul olarak satın alır ve Züleyha’ya teslim eder. Oysa 

Yusuf Züleyha için yabancı bir erkektir. Şair burada öncelikle Aziz’in, karısının 

yabancı bir erkekle bir arada olmasına izin vermesini eleştirirken, kadının koca 

evinde başka erkeklerin görmeyeceği şekilde yaşaması gerektiği konusundaki 

düşüncesini dile getirir. Ayrıca bunun sünnet olduğunu belirtir. Şairin bu 

düşüncesinden kadının sosyal yaşamda erkeklerle olan ilişkilerinin hangi boyutta 

olduğu da anlaşılmaktadır: 

ÓelÀlin gösteren bir nev-cüvÀna 
Döner HindÿstÀn’da gergedÀna 
 
Ùoúınur boynuzınuñ üstüòˇÀnı 
Meh-i nev gibi yırtar ÀsmÀnı 
 
Resÿlüñ sünnetini iden icrÀ 
ÓelÀlin úıldı beytinde muèammÀ (YaóyÀ, YZ., s. 85) 

GayrGayrGayrGayrimimimimüslim üslim üslim üslim kadına bkadına bkadına bkadına bakışakışakışakış::::    

Züleyha putperest bir kadındır. Yusuf’la evlenmeden önce Müslüman olur. 

Mısır azizi ile evlendiğinde Züleyha bekâretini Yusuf’a saklamak istediğinden Allah 

onu korur. Aziz gerdeğe bir peri kızı ile girer. Böylece Züleyha Yusuf’la evleninceye 

kadar bakire kalır. Şair kafire bir kadını Allah’ın korumuş olmasını hayretle 

karşılamakla birlikte, Allah’ın bunu Yusuf’un hatırı için yapmış olacağını söyler: 
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Aómedì sen úudret-i YezdÀn’a baú 
èAúlıñ irmez óikmet-i RaómÀn’a baú 
 
Yÿsuf’ıñ ol òÀùırıyçün ol áanì 
Dostına ãaúlar kÀfir zeni  (Aómedì, YZ. I, s. 43) 

Mehin Banu çocuk sahibi olabilmek için kendi tanrısına dualar etmiş ve 

yoksullara çok ihsanlarda bulunup onları zengin etmişse de dileği gerçekleşmemiştir. 

Şair Hıristiyan bir kadın olan Banu’nun dileğinin gerçekleşmemesini Müslüman 

olmamasına  ve yalnızca malına mülküne güvenmiş olmasına bağlamaktadır. Burada 

şairin Müslüman olmayan kadına nasıl baktığı açıkça görülmektedir: 

Gerçi niçe mÀl iderdi ièùÀ 
Yoú idi òulÿã-ı úalbi ammÀ 
 
Olup mey-i àaflet ile bì-hÿş 
Óaú cÀnibin eyledi ferÀmÿş 
 
MÀlına iderdi iètimÀdı 
Bulmazsa èaceb degül murÀdı (Áõerì, HŞ., yk. 12a) 

Bu örneklere bakıldığında şairler genel olarak kadınlarla ilgili son derece 

olumsuz düşüncelere sahipken, Müslüman olmayan bir kadın söz konusu olduğunda 

bakış açılarındaki olumsuzluğun derecesinin bir kat daha arttığı görülüyor. 

III. IX. III. IX. III. IX. III. IX. 2. Mesnevilerdeki Erkek Kahramanların Kadına Bakış Açıları2. Mesnevilerdeki Erkek Kahramanların Kadına Bakış Açıları2. Mesnevilerdeki Erkek Kahramanların Kadına Bakış Açıları2. Mesnevilerdeki Erkek Kahramanların Kadına Bakış Açıları    

Kadına uyulmazKadına uyulmazKadına uyulmazKadına uyulmaz::::    

Züleyha Mısır azizi ile evlendiği gün onun rüyasında görüp âşık olduğu genç 

olmadığını anlayınca büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır. Bu ruh hâli ile Aziz’i 

gerdekten kovar. Bunun üzerine Aziz’i üzgün gören beyler kadına uymamak 

gerektiği konusunda ona öğüt verirler: 

Her biri sulùÀna ögüt virür626 
èAvrete uyma diyüben yalvarur (äÿlì Faúìh, YZ., s. 170) 

Kadına mal satılmazKadına mal satılmazKadına mal satılmazKadına mal satılmaz::::    

Züleyha Yusuf’u her ne pahasına olursa olsun satın almak istediğinde, 

Yusuf’un sahibi kadına mal satmayacağını söyler: 

                                                
626 Bu mısra’ın vezni bozuk. 
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Òoca eydür ben òÀtÿna ãatmazam 
Gevherümi yÀbÀna ben atmazam 
 
Nesi var kim òÀtÿnuñ vire baña627 
SulùÀnumuz var iken ãatam aña (äÿlì Faúìh, YZ., s. 174) 

Kadın yalancıdır, hilekârdır, haindir, kadına inanılmaz:Kadın yalancıdır, hilekârdır, haindir, kadına inanılmaz:Kadın yalancıdır, hilekârdır, haindir, kadına inanılmaz:Kadın yalancıdır, hilekârdır, haindir, kadına inanılmaz:    

Dayesi, Züleyha’nın isteği üzerine bir türlü aşkına karşılık vermeyen Yusuf’a 

gidip Züleyha’ya teveccüh etmesi için yalvarır. Dayenin sözleri karşısında öfkelenen 

Yusuf, onun kendisini doğruluktan saptırma çabalarını bırakmasını isterken uğursuz 

kadın diye hitap eder ve kadınların insanların şeytanları olduğunu söyler. Ardından 

kadınların hilesine uyup hanedana ihanet etmeyeceğini bildirir. Çünkü Züleyha 

efendisinin karısıdır: 

Didi iêlÀli úo ey naós-ı nisvÀn 
Ki nisvÀn oldı şeyùÀnÀn-ı insÀn 
[…] 
Bu olmaz kim uyam mekr-i zenÀna 
İhÀnet úaãd idem bu òÀnedÀna (YaóyÀ, YZ., s. 112) 

Züleyha kendisine daima yüz çeviren Yusuf’a vuslat için tacize varan 

davranışlar sergilemektedir. Bunun üzerine Yusuf Allah’ın kadınların hilelerinden 

koruması için dua eder. Burada da kadınların hilekâr olduğu vurgulanmaktadır:  

YÀ İlÀhì úılma èavret mekrini 
Bizlere àÀlib fenÀnuñ fikrini  (Aómedì, YZ. I, s. 56) 

Züleyha Yusuf’la gizlice işret yaparken Yusuf onun tacizlerine dayanamaz ve 

kaçarken Züleyha’nın kocasına yakalanırlar. Züleyha kocasının yanında Yusuf’a 

iftira eder. Yusuf Aziz’e karşı kendisini savunurken, Allah’ın kadınları erkeğin 

kaburga kemiğinden yarattığından ve bu kemik eğri olduğundan kadınların da 

yaradılış gereği eğri (doğruluktan uzak) olduklarını, bu nedenle onlardan doğruluk 

beklememek gerektiğini söyleyerek kadınlar hakkındaki düşüncelerini ortaya koyar: 

Zeni pehlÿ-yı çepden eyledi Óaú 
Egrinüñ óÀli egridür muùlaú 
 
Sen eger ùoàrıyı bilürseñ [i] yÀr628 
Ùoàrılıú umma egriden zinhÀr (Óamdì, YZ., s. 143) 

                                                
627 var (nüsha): vardur M. 
628 Sen eger ùoàrıyı bilürseñ [i] yÀr (nüsha): Egriyi ùoàrı bilürseñ ey yÀr M. ; [i]: ey M. 
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Bu konuda Yusuf’un kadınlara dair düşünceleri Kemal Paşazade’de ise 

kadınların aklına ve sözüne itibar edilemeyeceği için er kişinin kadın sözüne 

uymaması gerektiği, kaburga kemiğinden yaratıldığı için yaradılışında doğruluk 

bulunmadığı şeklinde ifade edilmiştir: 

Ne ola èavretüñ èaúlı sözi ne 
Er oldur k’uymaya èavret sözine 
 
Degüldür óaú bularuñ sözi muùlaú 
Meger Óaú bir diyeler yÀ yoàurt aú 
 
Yaradılmış durur pehlÿ-yı çebden 
Bulara rÀstlıú yoú ol sebebden 
 
Bular egrü durur ùoàru olmaú olmaz 
Eyegü uvanur ùoàrılmaú olmaz (KemÀl, YZ., s. 181) 

Yusuf Züleyha ve Mısırlı kadınların ağız birliği edip kendisini vuslata 

zorlamaları karşısında, onlara boyun eğmez ve yardım etmesi için Allah’a dua eder. 

Yusuf dua ederken bu kadınların yolunu bağladığını, Allah’ın kendisini onların 

hilelerinden korumasını, onlara da insaf vermesini, bu kadınların yüzlerini bir daha 

göstermemesini ve yalan yanlış sözlerini işittirmemesini diler: 

Bu èavretler yolumı baàladılar 
İçüme od bıraàup ùaàladılar 
 
Beni mekrinden anlaruñ emìn it 
Dilüme õikr ü fikrüñ hem-nişìn it 
[…] 
Dilerler kim idem úaãd-ı menÀhì 
Bulara sen vir inãÀfı İlÀhì 
 
Beni úurtarıvir miónetlerinden 
ÒalÀã it cÀnumı zaómetlerinden 
 
Daòı gösterme bunlaruñ yüzini 
İşitdürme yalan yañlış sözini  (KemÀl, YZ., s. 203) 

Züleyha’nın Yusuf’a iftira ettiğini, üç aylık bir bebeğin dile gelip tanıklık 

etmesiyle öğrenen kocası, Züleyha’ya kızarken kadınların hilekârlığı, hainliği 

hakkındaki düşüncelerini şöyle dile getirir: 

Keyd ile zen èazìz’i òˇÀr eyler 
Mekr ile fikrini figÀr eyler 
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Merdi zen mekri úılmasun èÀciz 
Zen-i mekkÀre úalmasun hergiz 
 
Dillere úaydıñuz delim sizüñ 
İllere keydiñüz èaôìm sizüñ  (Óamdì, YZ., s. 145) 

Husrev’in babası Hürmüz, kumandanı Behram’ın kendisine ihanet ettiği 

gerekçesiyle onu hain ilan eder ve Behram’a bir mektup gönderir. Mektupta hain bir 

kimsenin kadından daha aşağı olduğunu söyleyerek bir çıkrıkla bir kadın elbisesi 

gönderir. Burada hainlik eden bir erkek kadına benzetilerek aşağılanır. Buradan 

hainliğin kadına özgü bir davranış olarak görüldüğü anlaşılıyor: 

Viribir bile bir èavret ùonını 
Ki geysün çıúarup óürmet ùonını 
 
Daòı bir çıúrıú egirsün otursun 
Özinden erlik adını götürsün 
 
Çü òÀéindür ilümde òÀèin Àdem 
Olur èÀlemde èavretden daòı kem (Şeyòì, HŞ., s. 88-89) 

Bile gönderdi bir èavret libÀsın 
Didi geysün úosun erlik hevÀsın 
 
Daòı gönderdi bir çıúrıú o nÀ-dÀn 
Didi egirsün otursun çü nisvÀn 
 
Çü òÀyindür anuñ budur cezÀsı 
Budur úatumda òÀyinler sezÀsı (RıêvÀn, HŞ. s. 333) 

Husrev siyasi çıkarları uğruna Rum kayserinin kızı Meryem’le evlendiği 

hâlde gönlünde daima Şirin’in aşkı vardır. Husrev Meryem’le evli iken nedimi 

Şavur’u kendisine Şirin hakkında bilgi vermesi için Şirin’in yanında bırakmıştır. 

Çünkü Husrev kadına güven olmayacağına inanmaktadır: 

Çü èavret geh elif olur gehì lÀm 
İde her óÀlden sulùÀna ièlÀm  (Şeyòì, HŞ., s. 143) 

Kadın nefis düşkünüdür:Kadın nefis düşkünüdür:Kadın nefis düşkünüdür:Kadın nefis düşkünüdür:    

Aziz Züleyha ile Yusuf’u yedi haneli köşkte birlikte yakalayınca Yusuf’a 

kendine hıyanet ettiği için kızar. Yusuf Aziz’e Züleyha’nın kendisine iftira ettiğini, 

nefsine uyup onu vuslata zorladığını anlatmaya çalışırken kadınların nefsine 
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düşkünlüğü, onların nefsinin isteklerine uymamak konusundaki başarısızlıkları 

hakkında şunları söyler: 

Sen bilürsin ki nefs ejderdür 
Ejder-i nefsi úatl iden erdür 
 
Gelmez erlük cihÀnda èavretden 
Ki ide úatl-i nefs o àayretden  (ĠubÀrì, YZ., s. 166) 

Erkek kadından üstündür, kadına boyun eğilmez:Erkek kadından üstündür, kadına boyun eğilmez:Erkek kadından üstündür, kadına boyun eğilmez:Erkek kadından üstündür, kadına boyun eğilmez:    

Aziz Züleyha ile Yusuf’u gizlice buluştukları yedi haneli köşkte 

yakaladığında Züleyha’nın Yusuf’u baştan çıkarmaya çalıştığını öğrenince Yusuf’a 

kadınların eli altında namert olmamasını öğütlerken erkeğin kadından üstün 

olduğuna dair inancını da vurgulamış olur: 

Òoş durur merde àayret-i merdÀn 
Olma nÀ-merd zìr-i dest-i zenÀn (ĠubÀrì, YZ., s. 169) 

Şirin’in bitmeyen nazlanmalarından usanan Husrev, bir kadın karşısında aciz 

duruma düşmeyi kendine yakıştırmaz. Şirin’in bu davranışını vefasızlık olarak görür. 

Vefanın erkeklere özgü olduğunu, kadınlarda vefa olmadığını, kadın karşısında 

yenilmenin, aşağılanmanın erkek onuruna yakışmayacağını düşündüğü için Şirin’in 

cefalarına daha fazla katlanamayacağını söyler: 

Begenmezken cihÀn-ı õÿ-füñÿnı 
Nice bir èavretüñ olam zebÿnı 
 
VefÀ erlikdedür ide mi èavret 
Basılmaú èavrete olmaya àayret 
 
Olurken şìr-i ner pençemde tìhÿ 
RevÀ mıdur beni avlaya Àhÿ 
 
Çü görmedüm anuñ şerm ü óayÀsın 
Niçe bir tartayın cevr ü cefÀsın (Şeyòì, HŞ., s. 200) 

Husrev tüm yalvarışlarına rağmen nikâh olmaksızın Şirin’i kendisine 

dönmeye ikna edemez. Şirin’in kararlı tavrı onu çok üzer. Böylece Şirin’e karşı 

yenildiğini, düştüğü durumun ölmekten beter olduğunu düşünür. Çünkü ona göre 

erkek kadından üstündür. Kadın karşısında erkeğin yenilgisi düşünülemez: 
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Olacaà iş kişiye olsa yigdür 
Zene maàlÿb olınca ölse yigdür 
 
Úabÿl itmez dil-i èÀúil cünÿnı 
Er olan èavretüñ olmaz zebÿnı (RıêvÀn, HŞ. s. 463-464) 

Lamiî’de Banu Husrev’in evlenmek üzere Şirin’i istemesine karşılık, Şirin’in 

doğuştan bir özrü olduğunu, onun asla erkek adını anmadığını söyleyerek bu teklifi 

geri çevirir. Çünkü Şirin Ferhad’ı sevmektedir. Husrev de bu teklifinin yalan bir 

bahane ile geri çevrildiğini düşünerek kendisini aşağılanmış hisseder. Ona göre kadın 

karşısında zebun olmak bir erkeği ömür boyu zebun kılar. Husrev’in kadın erkek 

eşitliği konusundaki bu düşünceleri dikkate değerdir. 

Ne zenden kim çeke bir er zebÿnlıú 
CihÀnda gitmez andan ser-nigÿnlıú 
 
Úazınsun nÀmı şeh-bÀzuñ cihÀndan 
Ki òavf u òaşyet ide mÀkiyÀndan (LÀmièì, FŞ., s. 329) 

Kadın vefasızdır, utanmazdır:Kadın vefasızdır, utanmazdır:Kadın vefasızdır, utanmazdır:Kadın vefasızdır, utanmazdır:    

Husrev Şirin’le birlikte oldukları zamanlarda sürekli olarak bir fırsatını bulup 

onunla öpüşmek, sarılmak istemektedir. Şirin Husrev’in bu davranışları yüzünden bir 

gün Husrev’e çok kızar ve önce gidip tacını ve tahtını kurtarmasını söyler. Husrev 

Şirin’e gücenmiş ve sitemler ederek oradan ayrılmıştır. Giderken kadınların 

vefasızlığı ile ilgili şu düşüncelerini dile getirir: 

Belì maóbÿblardan ãafÀyı 
Sürenler dimiş az bulduú vefÀyı 
 
Yazan èavretlerüñ vaãfında nÀme 
Dimiş ãındı vefÀ lafôında òÀme (Şeyòì, HŞ., s. 130) 

Yine Şirin’in nazından usanan Husrev Şirin’i bırakıp Şeker’le birlikte 

olmadan önce şu sözleri söyler: 

VefÀ erlikdedür ide mi èavret 
Basılmaú èavrete olmaya àayret (Şeyòì, HŞ., s. 200) 

Şirin Husrev’in evlilik öncesi (nikâh olmadan) sergilediği cinsel yaklaşımlara 

kesinlikle karşı koyar. Husrev de Şirin’in bu tutumuna çok kızmış ve kadınların 

vefasız ve utanmaz olduklarına dair şu düşüncelerini dile getirmiştir: 
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Ne utanmazlıà itdi ol vefÀsuz 
Çü èavretdür úanı ud u úanı yüz (Faòrì, HŞ., s. 452) 

Kadın kapıdan kovulsa bacadan girer:Kadın kapıdan kovulsa bacadan girer:Kadın kapıdan kovulsa bacadan girer:Kadın kapıdan kovulsa bacadan girer:    

Şirin’in nazlanmalarından bıkan Husrev Şavur’la dertleşir. Şavur Husrev’e 

sabırlı olmasını söyleyerek, nazlandığı için sevgiliden vazgeçilmeyeceği ve Şirin’in 

de yaptığından pişman olup yumuşayacağına dair nasihatlerde bulunur. Kadınların 

verdikleri kararda sebatkar olmadıklarını düşünen Şavur, onların ay gibi kapıdan 

kovulsalar bacadan gireceklerini söyleyerek Şirin’in yaptığından pişman olup 

Husrev’e geri döneceğini ima eder: 

Belì èavret durur eyleme iştÀb 
Geliser manôara niteki meh-tÀb 
 
Olur ay ile èavret bir yapudan 
Ki iner bacadan úovsañ úapudan (Şeyòì, HŞ., s. 227) 

Çü èavretdür úapuñı baàladuñ dur 
Ki bacañdan gire ayça vire nÿr (Faòrì, HŞ., s. 453) 

Evli kadın kocasının hEvli kadın kocasının hEvli kadın kocasının hEvli kadın kocasının hizmetkârıdırizmetkârıdırizmetkârıdırizmetkârıdır    

Züleyha’nın babasının kızını Aziz’e eş olması için vermek istediğini bildiren 

mektubundaki sözlerinden, kadının evlilik yaşamında kocasına karşı en önemli 

yükümlülüğünün ona hizmet etmek olduğu anlaşılıyor. Hem kız babasının hem de 

evlenen erkeğin kadını hizmetçi olarak görmesi ataerkil toplum yapısında kadına 

bakışın bir sonucu olarak değerlendirilmelidir. Evli kadın kocaya hizmet eden, 

ölünceye kadar kocasına hizmet etmeyi yücelik sayan ve kocasının kapısında 

süpürge olan biri olarak görülür: 

Eger òıdmete olur ise úÀbil 
İki èÀlem murÀdın ide óÀãıl 
 
Yiter èizzet cihÀnda bu kenìze 
K’ide òıdmet ölince sen èAzìz’e 
 
Dilemez k’ola àayrı ilde bÀnÿ 
Diler kim işigüñde ola cÀrÿ  (KemÀl, YZ., s. 83) 

CihÀn ùurduúca õÀtuñ var olsun 
Úızum sen şÀha òıdmetkÀr olsun (YaóyÀ, YZ., s. 72) 
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III. IX. III. IX. III. IX. III. IX. 3. Mesnevilerdeki Kadın Kahramanların Kadına Bakış Açıları3. Mesnevilerdeki Kadın Kahramanların Kadına Bakış Açıları3. Mesnevilerdeki Kadın Kahramanların Kadına Bakış Açıları3. Mesnevilerdeki Kadın Kahramanların Kadına Bakış Açıları    

Kadının aklı eksiktir:Kadının aklı eksiktir:Kadının aklı eksiktir:Kadının aklı eksiktir:    

Züleyha Mısırlı kadınların kendisini yalan sözlerle kışkırtmaları sonucu 

öfkelenerek Yusuf’u zindana hapsettirmiştir. Daha sonra Yusuf’un ayrılığına 

dayanamayan Züleyha, yaptığından pişmanlık duyar ve bu kadınlara uyduğu için 

kendine kızar. Çünkü toplumsal değer yargılarının etkisiyle bir kadın olarak Züleyha 

da kadınların akıllarının eksik olduğuna inanır: 

NÀúıã-ı èaúla uyuban yÀriñi 
Viresin zindÀna ol dildÀrıñı 
[…] 
NÀúıã-ı èaúla uyup yañılmışam 
Ben anıñ óabsine bÀèiå olmışam (Aómedì, YZ. II, s. 3,6) 

Kadın hilekârdır, kadında vefa olmazKadın hilekârdır, kadında vefa olmazKadın hilekârdır, kadında vefa olmazKadın hilekârdır, kadında vefa olmaz::::    

Husrev Rum kayserinin kızı Meryem’le evlenmiştir. Ancak gönlünde hep 

Şirin’in aşkı yatmaktadır. Şirin’in Banu öldükten sonra her şeyi bırakıp 

Medayin’deki kasrına yerleştiğini öğrenen Husrev, bir gün karısı Meryem’e Şirin’i 

evinde ağırlamak istediğini söyleyince Şirin’i kendisine rakip gören Meryem buna 

razı olmayacağını söyleyerek Şirin’i kötüler. Meryem Şirin’i kötülerken kadınlar 

hakkındaki düşüncelerini de sıralar. Meryem’e göre kadınlar elli ile yüzü, beş ile onu 

ayırt edemezler; onların hilelerinden aslanlar bile kurtulamaz; kadınların dışı güzel, 

içi kötülük doludur; kadın, at ve kılıçta vefa olmaz; erkekler kadınlardan hiçbir 

zaman vefa görmediği için Husrev de vefasız Şirin’e gönül bağlamaktan 

vazgeçmelidir: 

Telim èavret kim andın bişni bilmez 
Anıñ mekrindin arslanlar úutulmaz 
 
ÒÀtÿnlar köpreki bil bed-faèÀl ol 
İçi toluà òabiålıú taş cemÀl ol 
 
Úılıçda atda òÀtÿnda vefÀ yoú 
CefÀ ol pìşeleri sen sözüm uú 
 
VefÀ irlik nişÀnı ol bil ey yÀr 
Telim irde me çıúmaz bir vefÀdÀr 
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Tişide kilgey irlik tise bolmaz 
Kim irmen tigüçilerdin tapulmaz 
 
Yaratmış sol yanıdın baú tişini 
Bitürmez sol hergiz oñ işini629 
 
Köñül baàlap vefÀsızàa ni òÀãıl 
Eger èaúlıñ bar irse terkini úıl (Úuùb, HŞ., s. 305) 

Çoú èavret var bilimez elliden yüz 
èUùÀrid úor anuñ işigine yüz 
 
Delim èavret şu reyóÀn saúsısıdur 
Ki ùaşı görk ü içi çirk ile pür 
 
VefÀ úılmaz didi ol söz bilen Tat 
Ne èavret ne úılıç ne bindügüñ at 
 
Erenler istediler çÀreyi çoú 
VefÀ èavretde gördiler mi hìç yoú 
 
VefÀ erlikdür èavretde ne ister 
Çü èavret didüñ anda mihr göster 
 
Göñül baàlamaàıl bu bì-vefÀya 
Ki andan uàramışvan çoú cefÀya (Faòrì, HŞ., s. 391-392) 

Husrev’in para karşılığı tuttuğu hilekâr kocakarı, Ferhad’a Şirin’in Husrev’e 

âşık olduğunu söyleyerek Ferhad’ın Şirin’in aşkından vazgeçip memleketine geri 

dönmesini sağlamakla görevlendirilmiştir. Oysa şeytana benzeyen bu hilekâr, sözü 

değiştirip Şirin’in Husrev’le evlendiğini ve Ferhad’ı unuttuğunu söyler. Bu sırada 

bütün kadınlar gibi Şirin’in de vefasız olduğundan söz eder. Aşağıdaki beyitlerde bu 

kocakarının kadınların yalancılığı, güvenilmezliği, vefasızlığı, hilekârlığı, 

acımasızlığına dair söyledikleri ayrı ayrı görülecektir: 

Kadının sözüne inanılmaz, yalancıdırKadının sözüne inanılmaz, yalancıdırKadının sözüne inanılmaz, yalancıdırKadının sözüne inanılmaz, yalancıdır::::    

Anuñ biri ben isem ey oàul ger 
İnanma istemezem dise şehver 
 
Geçerse ãavm-ı Meryem birle bì-kÀm 
Úılam dir bir MesìóÀ-demle bayram 
[…] 
 

                                                
629 Mısra’ın vezni bozuk. 
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äaçı gibi uzun fikr eyleyici 
Úaşı mÀnendi egri söyleyici  (LÀmièì, FŞ., s. 386) 

Kadın vefasızdırKadın vefasızdırKadın vefasızdırKadın vefasızdır::::    

VefÀ merd işidür zenden gelür mi 
Mürüvvet hìç reh-zenden gelür mi 
[…] 
Úaçarken çeng-i şÀhìnden çün tìhÿ 
İderken şìrden nefret ol Àhÿ 
 
Virüp varduàı şeb dizdÀra burcın 
Açup ãarrÀf öñinde úodı dürcin 
 
Lebi úandıyla aàzın şekker itdi 
äadefveş dürcini pür-gevher itdi 
 
Unutdı bir dem içre ol àarìbi 
NiãÀb-ı vuãlatından bì-naãìbi 
 
Olup mÀh-ı nevüñ cÀndan nedìmi 
FerÀmÿş eyledi mihr-i úadìmi (LÀmièì, FŞ., s. 386-387) 

Kadın hilekâdır, fettandırKadın hilekâdır, fettandırKadın hilekâdır, fettandırKadın hilekâdır, fettandır::::    

Gör Àòir eyler iken nÀz u şìve 
Niçe gitdi o fettÀn ive ive 
 
Siyeh zülfi gibi çoú başlu ùarrÀr 
ÓarÀmì çeşmi gibi tünd ü òÿn-òˇÀr 
[…] 
Viren aãlanlara ùavşan yuòusın 
äıyan BÀbil’de HÀrÿt’uñ sebÿsın 
 
 
Firìb ü işveger fettÀn-ı èÀlem 
Füsÿn ehli vü pür-destÀn-ı èÀlem (LÀmièì, FŞ., s. 386) 

Kadın acımasızdır, taş kalplidir, zalimdir, sebatsızdırKadın acımasızdır, taş kalplidir, zalimdir, sebatsızdırKadın acımasızdır, taş kalplidir, zalimdir, sebatsızdırKadın acımasızdır, taş kalplidir, zalimdir, sebatsızdır::::    

Dil-i bì-raómı Àhen baàrı mermer 
æebÀt u mihri yoú çarò-ı bed-aòter 
 
äu gibi her yaña aúıcı ôÀlim 
CihÀnı odlayın yaúıcı ôÀlim  (LÀmièì, FŞ., s. 386) 

Nefsine uyan erkek kadından beterdirNefsine uyan erkek kadından beterdirNefsine uyan erkek kadından beterdirNefsine uyan erkek kadından beterdir: 

Mehin Banu Şirin’e Husrev’le aşk ilişkilerinde iffetini koruması yolunda 

öğütler verirken erkeklerin zevk düşkünlüğü ve güvenilmezlikleri hakkında bazı 
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sözler söyler. Banu’nun bu sözleri arasında, erenlerin nefsinin isteklerine uyan bir 

erkeği kadından daha kötü gördüklerini söylemesi, kadının kötülüğünün herkesçe 

kabul edilmiş bir gerçek olduğunu göstermektedir: 

Şol er kim nefsi yolına giderdür 
Erenler didiler zenden beterdür (RıêvÀn, HŞ. s. 350) 

Bütün bu örnekler bu eserlerin yazıldıkları dönemlerde kadına dair toplumsal 

bakış açılarının da neler olabileceği yolunda fikir vermesi bakımından önemlidir. 

Divan edebiyatında kadın söz konusu olduğunda pek çok eserde rastlanabilecek 

yaygın görüşlerin bu örneklerde de yer aldığı görülmektedir. Şairlerinin tamamı 

erkek olan bu mesnevilerden tespit edilen bu örnekler temelde erkeğin kadına bakış 

açısını yansıtmaktadır. Bu örnekler arasında hiçbir olumlu bakış açısının yer 

almayışı, kadının erkeğin gözündeki değeri hakkında da bilgi vericidir. 
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SSSSONUÇONUÇONUÇONUÇ    

Türk edebiyatında şairi bilinen ve elde bulunan çift kahramanlı aşk 

mesnevilerinden Yusuf u Züleyha ve Husrev ü Şirin (Ferhad u Şirin) mesnevilerinde 

kadın konulu bu tez çalışması sonunda, aynı adı taşıyan mesnevilerde kadın 

kahramanların özelliklerine ilişkin bilgilerin çok büyük farklılıklar göstermediği 

ortaya çıkmıştır. Temelde aynı özelliklerle karşımıza çıkan kadın kahramanların söz 

konusu özellikleri, mesnevi şairlerinin söyleyişlerindeki farklılıklardan dolayı kimi 

zaman daha ayrıntılı, zengin tasvirlerle anlatılırken, kimi zaman da daha sınırlı olarak 

anlatılmıştır. Şairlerin bu tutumu mesnevilerin hacmini de belirleyen bir unsur olarak 

karşımıza çıkar. 

Mesnevilerde yapılan bilgi taraması sonucu kadın kahramanların fiziksel 

özellikleri ile ilgili elde edilen malzemeye bakıldığında, başta hikâyelerin asıl kadın 

kahramanları olmak üzere kocakarılar dışındaki diğer kadın kahramanların son 

derece güzel olarak tasvir edildikleri görülmüştür. Özellikle sevgili rolündeki asıl 

kahramanların beyitlerce süren güzellik tasvirleri, onların idealleştirilmiş, soyut bir 

güzelliğe sahip olduklarını göstermektedir. Sevgilinin bütün uzuvları divan şiirinin 

diğer nazım şekilleriyle yazılmış örneklerinde görüldüğü gibi kalıplaşmış 

benzetmeliklerle en güzel olarak tasvir edilmiştir. Ancak kadın güzelliği ile erkek 

güzelliğinin tasvirinde hiçbir fark görülmemektedir. Tasvir edilen kişinin adından 

söz edilmemiş olsa bu kişinin erkek mi kadın mı olduğunu anlamak güçtür. Yusuf ve 

Husrev’in fizik tasvirlerinin anlatıldığı bölümlere bakıldığında bu durum açıkça göze 

çarpar. 

Bu eserlerde yalnızca güzel kadınlar değil, zaman zaman çirkin kadınlar da 

tasvir edilmiştir. Çirkin kadınlar genellikle hikâyede kötü role sahip kocakarılardır. 

Tüm bu tasvirlerde dikkati çeken husus, güzelin çok güzel, çirkinin çok çirkin 

anlatılmış olmasıdır. 

Divan şiirinde sevgili rolündeki kadının mübalağalı biçimde tasvir edilen 

güzelliğinin en önemli işlevi, erkeğin aşka düşmesine sebep olmasıdır. Dolayısıyla 

bu hikâyelerde de bir erkeğin bir kadına âşık olmasında ve eş seçiminde kadının 
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güzel olması son derece önemlidir. Bu nedenle asıl kadın kahramanların genellikle 

erkek kahramanlarda olduğu gibi çocukluklarından itibaren değil, genç kızlık 

dönemlerinden itibaren tasvir edildikleri görülmüştür. Hamdî ve Kemal Paşazade’nin 

Yusuf u Züleyha’sındaki Züleyha’nın tasviri bu genellemenin dışındadır. Kemal 

Paşazade’de doğduğu andan itibaren tasvir edilen Züleyha’nın Hamdî’nin eserinde 

çocukluktan itibaren tasvir edilmeye başlandığı belirlenmiştir. 

Kadın kahramanların giyim-kuşamları çok genel çizgilerle tasvir edilmiştir. 

Kimi zaman bu giysilerin adlarından söz edilirken, kimi zaman da kumaş ve 

renginden söz edilerek bilgi verilmiştir. Kadın giysileri ile ilgili bilgileri içeren 

örnekler de azdır. 

Süslenme konusundaki malzemeye bakıldığında, eskiden kadınların 

kullandığı hemen her türlü süs malzemesinin bu hikâyelerdeki kadın kahramanlar 

tarafından kullanıldığını gösteren örneklere bolca rastlanmıştır. Aynı şekilde 

mücevher ve aksesuarlara dair örnekler de az değildir. 

Kadın kahramanların psikolojik özelliklerine ilişkin bilgilerin, onların genel 

kişilik özellikleri ile aşkı nasıl yaşadıklarını ortaya koyan bilgiler olduğu 

görülmektedir. Kişilik özelliklerine dair bilgiler kimi zaman şair tarafından, kimi 

zaman kahramanların kendi ağzından, kimi zaman da diğer kahramanların ağzından 

anlatılan sınırlı bilgilerdir. 

Aşk mesnevilerinde konular esas karakterini muhafaza etmekle birlikte 

farklılıklar şairlerin konuyu işleyiş biçimlerinden kaynaklanır. Nitekim Yusuf u 

Züleyha mesnevilerinde bu hikâyenin hem bir aşk hikâyesi hem de bir peygamberin 

hayat hikâyesi olmasından dolayı, özellikle bu konuda mesnevi yazan XIII ve XIV. 

yüzyıl şairlerinin, eserlerinde hikâyenin daha çok dinî yönüne ağırlık verdikleri 

dikkati çeker. Öte yandan XV. ve XVI. yüzyıllarda yazılmış Yusuf u Züleyha 

mesnevilerinde ise aşkın etraflıca işlendiği görülmüştür.  

Söz konusu mesnevilerde işlenen konu aşk olduğundan, kadın psikolojisinin 

yoğun olarak aşk ve aşkın etken olduğu duygu ve davranış biçimleri etrafında 

şekillendiği görülmüştür. Dolayısıyla kadın kahramanların psikolojik özelliklerinin 
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ele alındığı ikinci bölümde aşk psikolojisi geniş yer tutmuştur. Bu da Züleyha ve 

Şirin’in temsil ettiği âşık ve maşuka kadın tiplerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

Bu mesnevilerde kadınlar dış dünyaya o kadar kapalı yaşarlar ki bir erkeği ya 

Züleyha gibi rüyasında görerek, ya Şirin gibi erkeğin resmini görerek veya başka 

birinden övgüsünü duyarak âşık olurlar. Genç bir erkeği gerçek yaşamda görüp âşık 

olmaları mümkün değildir. Değerlendirilen Yusuf u Züleyha mesnevilerinin hepsinde 

Züleyha Yusuf’u rüyasında görerek âşık olur. Yalnızca Gubârî’nin eserinde Züleyha 

önce kilisede gördüğü bir surete âşık olur daha sonra o sureti diğer mesnevilerde 

olduğu gibi rüyasında görür. Gubârî Züleyha ile Yusuf arasındaki aşkın başlangıcını 

anlatırken, hem sevgilinin resmini görerek, hem de rüyada âşık olma motiflerini bir 

arada kullanarak diğer mesnevilerden biraz olsun farklı bir anlatım tarzı 

benimsediğini göstermek istemiştir. Şairin bu tutumu, eserinin sebeb-i telif 

bölümünde Hamdî’nin eserine yönelik eleştirilerinden sonra kendisinin daha güzel 

bir Yusuf u Züleyha mesnevisi yazma iddiasının bir sonucu olarak da 

değerlendirilebilir. 

Husrev ü Şirin mesnevilerinde ise Azerî’nin eseri hariç Şirin Husrev’in 

resmini görerek âşık olmuştur. Bu mesnevide Şirin, önce Şavur’dan Husrev’in 

methini duymuş daha sonra resmini görüp âşık olmuştur. Dolayısıyla ilk âşık olan 

Şirin’dir. Husrev de aynı şekilde Şavur’dan Şirin’in methini duyduktan sonra resmini 

görüp âşık olmuştur. 

Ferhad u Şirin mesnevilerinde ise Husrev ü Şirin mesnevilerinden farklı 

olarak hikâyenin erkek kahramanı Ferhad’dır. Bir başka deyişle aşk hikâyesi 

Ferhad’la Şirin arasında geçer. Burada önce Ferhad tılsımlı aynada Şirin’in timsalini 

görerek âşık olur. Şirin ise onu bizzat gördükten sonra âşık olmuştur. 

Hiç beklenmedik bir zamanda başlayan aşkın âşık üzerindeki etkileri son 

derece sarsıcıdır. Âşığın ruhunda oluşan bu sarsıntının izleri ruhsal ve fiziksel 

birtakım belirtilerle kendini gösterir. Bu belirtiler âşığın nasıl büyük bir derde 

düştüğünün, ne türlü ıstıraplar yaşadığının birer göstergesidir. Çünkü aşk bir beladır, 

gam yüküdür. Mutlu bir aşk değildir. Aşkın kadın kahramanlar üzerindeki etki ve 

belirtileri ile ilgili elde edilen malzemeye bakıldığında, bu etki ve belirtilerin vuslata 
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kadar aşkına bir türlü karşılık bulamayan âşık Züleyha’da maşuka Şirin’e göre daha 

etkin ve yoğun olduğu görülmüştür. Çünkü aşkın başlangıcı itibariyle −önce Husrev 

Şirin’in methini duyup âşık olmuş, daha sonra Şirin onun resmini görüp âşık 

olmuştur− Şirin hem seven hem sevilen bir kadındır. 

Birbirlerini görmeden âşık olan kahramanların ilk karşılaşmaları da ani ve 

tesadüfîdir. Mesnevilerde erkek kahramanlarla görüşmeden, konuşmadan ya rüyada 

görerek ya resmini görerek ya da methini duyarak âşık olan kadın kahramanların ilk 

kez karşı karşıya geldikleri zaman yaşadıkları duygular ve bu duyguların etkisiyle 

gösterdikleri davranışlar bu hikâyelerin en romantik sahnelerini oluşturmuştur. 

Başlangıçtan vuslata kadar aşkın kahramanları sürekli olarak aşkın 

mihnetleriyle, kavuşmayı engelleyen durumlarla mücadele içinde görülürler. 

Kahramanların ince ruh tahlillerinin yapılmadığı bu mesnevilerde aşk, keder, 

şaşkınlık, hayal kırıklığı, üzüntü, sevinç, yas vb. gibi ruhî durumların tasvirinde 

şairler, tahlilî ruh hâllerini yansıtmak yerine dışarı vurulan davranışları abartılı 

ifadelerle anlatma yoluna gitmişlerdir. Bu doğallıktan uzak ve abartılı tasvirler kimi 

mesnevilerde beyitlerce sürmüştür. Değerlendirilen mesneviler içinde bunun en güzel 

örneğinin Kemal Paşazade’nin Yusuf u Züleyha’sı olduğu gözlenmiştir. 

Hikâyelerin kurgusu içinde görevi bir yerde başlayıp biten ya da yer yer 

devam eden yardımcı kadın kahramanların psikolojik özellikleri büyük ölçüde asıl 

kadın kahramanlarla ilişkileri esnasında görülen özelliklerdir. Nitekim bu kadınlar 

hikâyenin seyri içinde sahip oldukları sınırlı roller ölçüsünde varlık gösterdikleri için 

psikolojilerine dair bilgiler de rolleri ölçüsündedir. 

Yusuf u Züleyha mesnevilerinde yardımcı kadın kahramanların psikolojik 

özelliklerine ilişkin en dikkati çeken husus, pek çoğunun (Züleyha’nın cariyeleri, 

Mısırlı Kadınlar, Bâzıga, Yusuf’u satın almaya talip olan yaşlı kadın) Yusuf’un eşsiz 

güzelliği karşısında aşka düşmüş olmaları ve bazılarının bu aşkın sonunda ona bu 

güzelliği veren Allah’a iman ederek Müslüman oluşlarıdır. 

Aşkta yaşanan cinsellik, şairlerin mecazlarla örtülü usta anlatımıyla 

müstehcenliğe düşmeden, son derece estetik biçimde anlatılmıştır. 
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Değerlendirdiğimiz Yusuf u Züleyha mesnevilerinde konunun kutsal kitaplardan 

alınmış olması nedeniyle, kimilerinde hikâyenin dinî yönünün kimilerinde de 

romantik yönünün ağır basmasına bağlı olarak erotikaya dair sahnelerin anlatım 

yoğunluğu ve biçimi farklılık gösterir. Züleyha Yusuf’la evlenmeden önce 

gayrimüslim bir kadın olduğu için şairler onun yasak ilişkisini ve ahlaka aykırı 

davranışlarını apaçık ortaya koymaktan çekinmezken, Müslüman olduktan sonra 

Yusuf’la evlenen aynı Züleyha’nın gerdek gecesinde yaşadıklarını ayrıntılı bir vuslat 

sahnesi olarak tasvirden kaçınmışlardır. Öyle ki Sûlî Fakîh, Darîr, Hamdî ve Yahya, 

eserlerinde gerdek gecesi sahnesine yer verirlerken Ali, Hamza, Haliloğlu Ali, Kemal 

Paşazade, Şerifî, Nahifî ve Ahmedî bu sahneye yer vermemiş, sadece iki sevgilinin 

vuslata erdiğinden söz etmişlerdir. Husrev ü Şirin mesnevilerinde ise erotikaya dair 

malzeme şairden şaire çok büyük farklar göstermemektedir. Hemen her şair hem 

evlilik öncesi hem evlilik sonrası yaşanan cinsel yakınlaşmaları anlatmaktan 

kaçınmamışlardır. 

Cinsellik söz konusu olduğunda özellikle Yusuf’la vuslata kadarki süreçte 

Züleyha, bedensel hazzın peşinde koşan, şehvet düşkünü bir kadın sembolüdür. Buna 

karşılık Şirin, iffetine son derece düşkün, şehvete boyun eğmeyen, cinselliği 

meşruiyet çerçevesinde yaşamak isteyen bir kadın olarak karşımıza çıkar. 

Ayrıca aşkta cinselliğin divan şiirinin diğer türlerinden farklı olarak çift 

kahramanlı aşk mesnevilerinde evlilik öncesi meşru görülmeyen ancak kaçamak 

şekilde yaşanan ilişkiler ve evlilik sonrasında düğün gecesi yaşanan cinsel ilişkiler 

olmak üzere daha gerçekçi, daha ayrıntılı olarak tasvir edildiği görülmüştür. Bu da 

bir kadınla bir erkek arasında yaşanan ve insan doğasına özgü olan mahrem 

ilişkilerin divan şiirinde de dile getirilebildiğini, divan şiirinde sadece platonik, ilahî 

veya eşcinsel bir aşkın anlatılmadığını ortaya koyması bakımından önemlidir. 

Vuslat iki sevgilinin inandıkları dinin usullerine uygun şekilde yapılan nikâh 

ve görkemli düğün törenleri ile gerçekleşir. Yusuf u Züleyha mesnevilerinde vuslat 

Züleyha’ya aşktaki sadakatinin karşılığı olarak Allah tarafından verilmiş bir ödüldür. 

Züleyha’nın Yusuf’a duyduğu aşkın vuslattan sonra İlahî aşka dönüşmesi, 

hikâyedeki aşkın tasavvufî bir boyut kazandığını göstermektedir. Husrev ü Şirin 

mesnevilerinde Husrev ile Şirin arasındaki aşk ise bütünüyle beşerî (mecazî) aşktır. 
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Ferhad u Şirin mesnevilerinde vuslat yoktur. İster ilahî ister mecazi, ister vuslatlı 

ister vuslatsız olsun, çift kahramanlı aşk mesnevilerinde kadın aşkı vardır. Burada 

anlatılan aşk, cinsiyeti belirsiz sevgilinin anlatıldığı gazellerden bu bakımdan ayrılır. 

Değerlendirilen mesnevilerde evliliklerin iki amaç için yapıldığı görülmüştür. 

Birincisi aşk ve neslin devamlılığını sağlama, ikincisi siyasî çıkarlardır. Yusuf u 

Züleyha mesnevilerinde evliliklerde aşk esastır. Ancak Züleyha ile Yusuf’un 

evliliklerinde çocuk sahibi olduklarından söz eden mesneviler dikkate alındığında bu 

evliliğin neslin devamını sağlama amacına da hizmet ettiği görülür. Husrev ü Şirin 

mesnevilerinde Husrev ile Şirin’in evliliklerinde de amaç aşk ve neslin devamını 

sağlamak ise de onların çocuk sahibi olduklarından söz edilmemiştir. Siyasi evliliğe 

örnek ise Husrev’in Rum kayserinin kızı Meryem’le yaptığı evliliktir. Evliliklerde 

dikkati çeken bir diğer husus kadın kahramanların şehzade veya hükümdar gibi saray 

çevresine mensup erkeklerle evlendikleridir. Dolayısıyla evlilikte kadın ve erkek 

arasında sosyal, kültürel ve ekonomik uyumsuzluk görülmez. 

Bu eserlerde kadın ahlakına ilişkin en önemli değerler iffet ve namustur. 

Gerek asıl kadın kahramanlar gerekse yardımcı kadın kahramanların abartılı güzellik 

tasvirlerinin yanı sıra en dikkati çeken özellikleri son derece iffetli, namuslu, eline 

erkek eli değmemiş olmalarıdır. Dolayısıyla en çok vurgu yapılan konu kadının 

bekâretidir. Kadınlar evleninceye kadar onu korumakla yükümlüdürler. Bu nedenle 

kadınlar erkeklerin görüş alanından uzak, kadın kadına, dış dünyaya kapalı bir sosyal 

yaşam sürerler. Erkeklerle ilişkileri oldukça sınırlıdır. Gerek aşkın başlangıcında 

gerekse bir erkeğin bir kadını eş olarak seçiminde kadının güzelliği kadar iffetli ve 

namuslu olması erkek için çok önemlidir. Bu nedenle kadın kahramanların 

vazgeçilmez yaşam prensipleri neredeyse yalnızca iffet ve namusa, bu iki değeri 

korumaya dayanmaktadır. 

Mesnevilerdeki asıl kadın kahramanlar saray çevresinde yetişmiş ve orada 

yaşayan kızlardır. Dolayısıyla refah ve bolluk içinde bir yaşam sürerler. Sosyal 

yaşama dair yaptıkları faaliyetler kır gezintileri, işret meclislerinde sazlı sözlü 

eğlenceler, av partileri ve çeşitli oyunlarla sınırlıdır. Yusuf u Züleyha mesnevilerinde 

Husrev ü Şirin mesnevilerinde görülen avlanma ve çevgan oyunu gibi faaliyetlerden 

söz edilmemiştir. 
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Kadın kahramanların aile içi ilişkilerine bakıldığında en çok dayeleri ve 

cariye kızlarla ilişki içinde oldukları görülür. Baba ile ilişkiler kısmen Yusuf u 

Züleyha’larda görülürken anne ile ilişkiler yok denecek kadar azdır. Bu hikâyelerde 

annenin yerini dayeler almaktadır. Zaten Şirin’in kendi anne ve babası olmadığı için 

ona anne ve baba rolünü halası veya teyzesi konumundaki Mehin Banu üstlenmiştir. 

Mehin Banu Husrev ü Şirin mesnevilerinde ikinci derecedeki kahramanlardan 

olmasına karşılık, hikâyedeki işlevi bakımından diğer yardımcı kadın 

kahramanlardan daha etkin bir kişiliğe sahiptir. Özellikle Şirin’le ilişkilerine 

bakıldığında onun tecrübeleriyle yol gösterici, koruyup kollayıcı, en önemlisi 

gençlerin aşkına saygılı bir büyük hanım tipini temsil ettiği görülmüştür. 

Kadın kahramanların sosyal kimlik ve rollerinin doğrudan kendi 

kişiliklerinden kaynaklanan özellikleriyle değil, genellikle erkeğin hayatı içinde veya 

yanında oynadığı role veya erkeğin onlara verdiği değere göre tanımlandığı 

görülmüştür. Onlar ya bir hükümdarın kızı ya da karısı veya bir hükümdar ya da 

şehzadenin sevgilisi olarak varlık gösterirler. Bunların yanı sıra Züleyha’nın anne, 

Şirin’in hükümdar rollerinde kadınlar olduğunu da belirtmek gerekir. Konularında 

müstesna bir yere sahip oldukları kaynaklarda her fırsatta dile getirilen Hamdî, 

Kemal Paşazade ve Yahya’nın eserlerinde Züleyha’nın anne olduğundan söz 

edilmemiştir. Züleyha’nın çocuk sahibi olduğundan söz eden mesnevilerde de anne 

çocuk ilişkilerine değinilmemiştir. 

Gerek Yusuf u Züleyha gerekse Husrev ü Şirin mesnevilerinde kadınların 

çeşitli gelenek ve inançlarıyla ilgili bilgilere de rastlanmıştır. Bunların örnekleri çok 

olmamakla birlikte pek çoğunun bugün de kadınlar arasında görülen gelenek ve 

inançlar olduğu görülmüştür. 

Kadına dair bakış açılarına bakıldığında, bu bakış açılarının bazen doğrudan 

şairlerin dilinden, bazen de hikâyedeki kadın ve erkek kahramanların dilinden 

yansıtıldığı görülür. Dile getirilişi farklı ağızlardan da olsa bütünüyle olumsuz olan 

tüm bu bakış açıları temelde şairlerin bakış açısını yansıtmaktadır. Bu olumsuz bakış 

açıları hemen her şairin divanında da rastlanan yaygın görüşlerden oluşur. Buna göre 

kadın yalancı, hilekâr, şeytan, güvenilmez, inanılmaz, aklı ve dini eksik, acımasız, 

taş kalpli, hain, vefasız, utanmaz gibi sıfatlarla nitelendirilir. Aynı zamanda kadının 
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evde oturması gerektiği, namussuzluk eden kadının hiçbir şekilde affedilmemesi 

gerektiği, kadına mal satılmayacağı, erkek kadından üstün olduğu için kadına boyun 

eğilmeyeceği, kadının kapıdan kovulsa bacadan gireceği, nefsine uyan erkeğin 

kadından beter olduğu, evli kadının kocasının hizmetkârı olduğu yolundaki 

düşüncelere yer verilmiştir. Ayrıca kadınların güzel davranışlarından söz edilirken bu 

kadınların er, mert olarak nitelendirilmeleri güzel davranışın yalnızca erkeğe özgü 

olduğu inancını yansıtmaktadır. Bu eserlerde gayrimüslim kadınlara şairlerin bakışı 

bir kat daha olumsuzdur.  

Kadına dair bakış açıları ile ilgili malzemeye bakıldığında, Yusuf u Züleyha 

şairlerinden Hamdî, Kemal Paşazade ve Ahmed Mürşidî (Ahmedî)’nin; Husrev ü 

Şirin ve Ferhad u Şirin şairlerinden de Şeyhî ve Lamiî’nin bu görüşleri en çok dile 

getiren şairler oldukları görülür. 

Bütün bu değerlendirmeler sonucunda Yusuf u Züleyha mesnevilerinin asıl 

kadın kahramanı olan Züleyha’nın, rüyasında görüp âşık olduğu güzel Yusuf’un 

aşkından divane olmuş, ömrü bu aşkın elem ve kederiyle geçmiş sadık bir âşık kadın 

tipi olduğu belirlenmiştir. O Yusuf’a kavuşabilmek için her türlü engele karşı 

koymuş kararlı bir kişiliğe sahiptir. Yusuf’a kavuştuğunda aşkına karşılık bulamayan 

Züleyha, onu bu aşka razı edebilmek için oyunlar oynamaktan, tuzaklar kurmaktan 

geri kalmayacak kadar bencil ve hilekâr, hiçbir ahlakî kaygı taşımaksızın nefsinin 

isteklerine uyarak hareket edecek kadar muhteris bir kadındır. Ancak tüm hırslarına, 

bencilliklerine, hilekârlıklarına rağmen sonuna kadar aşkına sadık kalmış ve 

aşkındaki sadakati Allah tarafından Yusuf’un vuslatı ile ödüllendirilmiştir. Züleyha 

evlenerek Yusuf ile vuslata erdikten sonra Allah aşkına yönelerek aşkta en yüce 

noktaya erişmiş gerçek bir âşıktır. O bu hikâyenin asıl kaynakları olan Tevrat ve 

Kur’an’da ikinci plânda yer alırken, mesnevîlerde kutsal kitaplardaki bazı sahnelerin 

ayrıca ele alınıp geliştirilmesiyle Yusuf’la birlikte hikâyenin esas kahramanı 

noktasına taşınmış bir karakterdir. 

Şirin’in ise, görmeden âşık olduğu Husrev’i bulmak için evinden kaçıp tek 

başına at üzerinde Medayin’e gidebilecek kadar kararlı ve cesur, bu aşkın her türlü 

mihnetine katlanabilecek kadar güçlü, sevgilisinin tüm sadakatsizliklerine rağmen 

aşkına daima sadık, ancak bu sadakatsizlikleri hoş görmeyecek kadar gururlu, aşk 
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ilişkisi içinde tüm sevgisine rağmen duygularının esiri olmayıp ahlakî değerlerine 

sımsıkı bağlı kalacak kadar namuslu bir kadın tipi olduğu görülmüştür. 
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ÖZETÖZETÖZETÖZET    

Eski Türk Edebiyatında şairi bilinen ve elde bulunan çift kahramanlı aşk 

mesnevilerinden Yusuf u Züleyha ve Husrev ü Şirin (Ferhad u Şirin) mesnevilerinde 

kadın konulu bu tez çalışması “Giriş” ile “Kadınların Fiziksel Özellikleri”, 

“Kadınların Psikolojik Özellikleri” ve “Kadınların Sosyal Özellikleri” olmak üzere 

üç bölümden oluşmaktadır. 

Tezin “Giriş” başlığı altında “Yusuf u Züleyha ve Husrev ü Şirin 

Mesnevilerine Genel Bakış” ve “Divan Edebiyatında Kadına Genel Bakış” konuları 

değerlendirilmiştir. 

“Kadınların Fiziksel Özellikleri” başlıklı birinci bölümde söz konusu 

mesnevilerde adı geçen kadınların güzel ve çirkin oluşları bakımından dış görünüş 

tasvirlerine ve giyim kuşamları, süslenmede kullandıkları makyaj malzemeleri ile 

takı ve aksesuarlarına ilişkin bilgilere yer verilmiştir.  

“Kadınların Psikolojik Özellikleri” başlıklı ikinci bölümde Yusuf u Züleyha 

ve Husrev ü Şirin (Ferhad u Şirin) mesnevilerindeki esas ve yardımcı kadın 

kahramanların psikolojik özellikleri ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Burada “Yusuf u 

Züleyha Mesnevilerindeki Kadınların Psikolojik Özellikleri” başlığı altında öncelikle 

hikâyenin esas kadın kahramanı olan Züleyha’nın genel kişilik özellikleri ile ilgili 

bilgilere yer verilmiştir. Ardından “Aşk Psikolojisi” başlığı altında da Züleyha’nın 

Yusuf ile yaşadığı aşkın başlangıcı, etkileri ve belirtileri, Yusuf’la ilk görüşmeleri, 

aşk için çektiği mihnetler, erotika, vuslat ve aşkın boyut değiştirmesine ilişkin 

değerlendirmeler yapılmıştır. Daha sonra da yardımcı kadın kahramanların psikolojik 

özellikleri üzerinde durulmuştur. “Husrev ü Şirin (Ferhad u Şirin) Mesnevilerindeki 

Kadınların Psikolojik Özellikleri” başlığı altında da aynı şekilde önce hikâyenin esas 

kadın kahramanı olan Şirin’in genel kişilik özellikleri, aşk psikolojisi 

değerlendirildikten sonra yardımcı kadın kahramanların psikolojik özellikleri 

hakkında bilgiler verilmiştir. 

“Kadınların Sosyal Özellikleri” başlıklı üçüncü bölümde ise her iki grup 

mesnevide adı geçen kadın kahramanların sosyal kimlik ve rolleri, aile içi ilişkileri, 

sosyo-ekonomik durumları, sosyal yaşamları, dinleri, evlilikleri, çeşitli gelenek ve 

inanışları, kadın ahlakına ilişkin değerler olan iffet ve namus ile mesnevi şairlerinin, 
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mesnevilerdeki erkek ve kadın kahramanların kadına dair bakış açılarına yer 

verilmiştir. 

“Sonuç” başlığı altında da bu tez çalışması sonunda elde edilen sonuçlara 

yer verilmiştir. 
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SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    

This thesis study which is under the topic of women in Yusuf u Züleyha and 

Husrev ü Şirin (Ferhad u Şirin) Mesnevileri from two-characters-love poems of 

which poet is known and which is obtained in Old Turkish Literature is constituted 

of three parts as “Introduction” with “Physical Characteristics of Women”, 

“Psychological Characteristics of Women” and “Social Characteristics of Women”. 

Under the topic of  “Introduction” of the thesis, some subjects are evaluated 

such as   “General Survey on Yusuf u Züleyha and Husrev ü Şirin Mesnevis and 

General Survey on Woman in Divan Literature. 

Information related to the description of phsical appearance in terms of 

beauty and ugliness and clothing style, cosmetics they use and the jewellery and 

accessories is included in the first part of the study that is referred to as “Physical 

Characteristics of Women”. Psychological characteristics of main women character 

and other women characters in Yusuf u Züleyha and Husrev ü Şirin (Ferhad u Şirin) 

poems are considered separately in the second part, titled as “Psychological 

Characteristics of Women”. Initially, information about the general traits of Züleyha, 

the main women character of the story is involved under the title of Psychological 

Characteristics of Women in Yusuf u Züleyha Poems. Afterwards, under the title of  

“Love Psychology”, the beginning of Züleyha’s love with Yusuf, its effects and 

signs, their first conversation, the trouble seh experienced for love, eroticism, reunion 

and change in dimensions of love are estimated. Subsequently, psychological 

characteristics of other women characters are interpreted. In the same order, firstly 

the general traits and love psychology of the main woman character of the story, 

Şirin, are considered and then information related to the psychological features of the 

other women characters is introduced under the title of “Psychological 

Characteristics of Women in Husrev u Şirin (Ferhad u Şirin) Poems”. 

In the third part, titled as “Social Characteristics of Women”, social roles, 

family relationship, socio-economic circumstances, social life, religions, marriages, 

different customs and beliefs, purity and chastity, which are the values related to 

women morals, of the women characters mentioned in both poems and the 
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viewpoints, regarding women, of the mesnevi poets and men and women in the 

poems are discussed. 

The results reached by this thesis study is introduced in “Conclusion” part. 

 


