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Hz. Ýbrâhim’in torunu
ve Ýsrâiloðullarý’nýn atasý olan 

peygamber.
˜ ™

Ýshak’ýn oðlu Ya‘kub, Kur’ân-ý Kerîm’e
göre peygamber, yahudi inancýna göre Ýs-
râil’in atalarý diye adlandýrýlan üç kiþiden
biridir (diðerleri Ýshak ve Ýbrâhim’dir) (IDB,
II, 786) ve Ýsrâiloðullarý’nýn isim babasýdýr.
Ya‘kub kelimesinin aslý Ýbrânîce Yaakob’-
dur (Yaakov). Tevrat’ta kelimenin menþei
iki þekilde izah edilmektedir. Bunlardan
birine göre Yaakob “topuk tutan” demek-
tir; zira Esav ile ikiz olan Ya‘kub önce do-
ðan Esav’ýn topuðunu tutarak dünyaya
gelmiþtir (Tekvîn, 25/26). Diðerine göre ise
kelime “birinin yerini alan” mânasýndadýr.
Ya‘kub, Esav’ýn ilk oðul olma hakkýný elin-
den aldýðý, onun yerine geçtiði ve bere-
ketini çaldýðý için bu adla anýlmýþtýr. Esav,
“Onun adý haklý olarak Yaakob çaðrýlmýyor
mu, çünkü iki defa beni aldattý, benim ye-
rime geçti” sözleriyle (Tekvîn, 27/36) bu-
nu vurgulamaktadýr (a.g.e., II, 782-783).
Ahd-i Atîk’te kelime, “Çünkü her kardeþ
çok aldatacak” (Yeremya, 9/4) ve, “Rahim-
de kardeþini topuðundan tuttu” (Hoþea,
12/3), þeklinde her iki anlamda da kulla-
nýlmaktadýr. Yine Tevrat’taki bir ifadeye
göre Ya‘kub’a Tanrý tarafýndan Ýsrâil adý
verilmiþ olup (Tekvîn, 35/1-15) bizzat Tanrý
ile veya meleðiyle güreþtiði için bu adý al-
mýþtýr (Tekvîn, 32/22-32). Eski Ahid’de de
Ya‘kub’un ana rahminde kardeþini topu-
ðundan tuttuðu, büyüyünce Allah ile gü-
reþtiði ve meleðiyle de güreþip onu yen-
diði belirtilmektedir (Hoþea, 12/3-4). Ayrý-
ca kelimeyi oluþturan harflerin nümerik
deðerleri ileride meydana gelecek Ýsrâil’-
le ilgili önemli olaylara bir iþarettir (Ginz-
berg, II, 98).

Ya‘kub’a dair bilgiler doðumu yirmi be-
þinci, vefatý ellinci babda olmak üzere Tev-
rat’ýn Tekvîn bölümünün yarýsýný kapla-
maktadýr. Tevrat’a göre Ýshak kýrk yaþýn-
da iken Ârâmî Laban’ýn kýz kardeþi Rebe-
ka ile evlenir, fakat hanýmý kýsýr olduðun-
dan uzun süre çocuklarý olmaz; nihayet Ýs-
hak, Rabb’e yalvarýr ve Rebeka hamile ka-
lýr. Ýshak altmýþ yaþýnda iken önce Esav,
ardýndan Ya‘kub dünyaya gelir (Tekvîn, 25/
20-26). Esav avcýdýr, Ya‘kub ise çadýrda otu-

ran sakin bir kiþidir. Yahudi rivayetlerine
göre dede Ýbrâhim, Ya‘kub’u çok sever ve
onu takdis ederek hayýr duada bulunur
(a.g.e., II, 100). Öte yandan Ýshak Esav’ý,
Rebeka ise Ya‘kub’u daha çok sever. Bir
gün kýrdan dönen Esav, Ya‘kub’dan yiye-
cek ister, Ya‘kub da ilk oðulluk hakkýný
satmasý þartýyla ona yiyecek verir (Tekvîn,
25/27-34). Ýshak Esav’ý kutsamak ister, fa-
kat Rebeka ile Ya‘kub’un hilesi sonucu
Esav’ý deðil Ya‘kub’u kutsar. Gerçeði an-
layan Ýshak Esav’a, “Kardeþin hile ile geldi
ve senin bereketini aldý” der (Tekvîn, 27/
35). Esav’ýn kendisini öldürmesinden kor-
kan Ya‘kub, babasýnýn tâlimatý üzerine hem
Esav’dan kurtulmak hem de kýzlarýndan
birini almak üzere Paddan-aram’a dayýsý
Laban’ýn yanýna gider (Tekvîn, 27/1-28/5).
Yolda Bethel’de gecelerken bir rüya görür:
Göðe uzanan bir merdivenden melekler
inip çýkmaktadýr. Tanrý, Ya‘kub’a ve zür-
riyetine üzerinde bulunduklarý topraklarý
vaad eder ve ona zürriyetinin çoðalacaðýný
müjdeler (Tekvîn, 28/10-22). Harran’a va-
rýnca dayýsýnýn Lea (Leah) ve Raþel (Rahel)
adlý iki kýzý ile evlenir ve her biri için dayýsý-
na yedi yýl hizmet eder (Tekvîn, 29/1-30).
Raþel ve Lea câriyeleri Zilpa ile Bilha’yý da
Ya‘kub’a verirler. Ya‘kub’un Lea’dan Ru-
ben, Þimon (Simeon), Levi, Yahuda (Yuda),
Ýssakar ve Zebulun ile kýzý Dina; câriyesi
Zilpa’dan Gad ve Aþer; Raþel’den Yûsuf ve
Bünyâmin; câriyesi Bilha’dan Dan ve Naf-
tali olmak üzere on iki oðlu dünyaya gelir
(Tekvîn, 29/31-30/24; 35/23-26). Ya‘kub çok
zenginleþir, bu yüzden Laban’ýn oðullarý
onu kýskanýnca Paddan-aram’ý terkedip
Ken‘an diyarýna döner (Tekvîn, bab 31). Dö-
nüþ yolunda Yabbok Geçidi’nde bir adam-
la karþýlaþýr ve onunla sabaha kadar gü-
reþir. Karþýsýndaki, “Tanrý ile ve insanlarla
uðraþýp onlarý yendin” der ve Ya‘kub’un
adýný Ýsrâil þeklinde deðiþtirir. Ya‘kub da o
yerin adýný, “Tanrý’yý yüz yüze gördüm ve
caným sað kaldý” diyerek Peniel (Tanrý’nýn
yüzü) koyar (Tekvîn, 32/22-32). Yahudi ri-
vayetlerine göre Ya‘kub’un güreþtiði kiþi
Mîkâil’dir (a.g.e., II, 147). Ya‘kub, Ken‘an
diyarýna döndükten sonra kardeþi Esav ile
barýþýr; Esav Seir’e döner, Ya‘kub da önce
Sukkot’a, ardýndan Þekem þehrine gider
(Tekvîn, 33/1-20). Tanrý’dan Beytel’e gidip
orada bir sunak yapma emrini alýr ve bu
emri yerine getirir. Bu arada ailesine ve
çevresindekilere yabancýlarýn ilâhlarýndan
vazgeçmelerini, kendilerini temizlemele-
rini öðütler. Tanrý, Ya‘kub’a görünerek, “Se-
nin adýn Ya‘kub’dur, ancak artýk Ya‘kub
çaðrýlmayacaksýn, adýn Ýsrâil olacaktýr” der
ve çoðalmasýný isteyerek kendisinden mil-

doðru kabul edilmesi gereken önermeler
dediði, sonraki mantýkçýlarýn yakýniyyât
adýný verdiði altý önermeyi sayar. Tehâne-
vî’ye göre de yakýniyyât ya zarurî ya na-
zarî olur. Zarûriyyât içinde gösterilen altý
önerme kesinlik deðerine göre çoðunluk-
la þöyle sýralanýr: Evveliyyât, fýtriyyât, mü-
þâhedât, hadsiyyât, mücerrebât, mütevâ-
tirât. Gazzâlî’de görüldüðü gibi bazan bun-
lara vehmiyyât da eklenir. Bazý mantýkçý-
lar, yakýniyyâtý “evveliyyât ve duyu verile-
ri” anlamýnda kullanýlan “hissiyyât” baþlýðý
altýnda toplayarak yukarýdaki altý önerme
çeþidinden fýtriyyâtý birinciye, diðerlerini
de ikinciye dahil ederler. Bu ikili tasnife
“iç duyularla kavranan açýk önermeler” an-
lamýndaki vicdâniyyâtý ilâve edenler de var-
dýr. Bir görüþe göre altý önermeden sade-
ce hissiyyât ve evveliyyât zorunlu bilgiler
arasýnda yer alýr (Keþþâf, II, 1547-1548). Son
dönem mantýk kitaplarýndaki yakýniyyât
veya zarûriyyât tasnifi genelde Tehânevî’-
nin gösterdiði þekildedir. Ýbn Sînâ yakýnî
niteliðini taþýyan önermeye (et-tasdîku’l-
yakýnî) adýný verir (Kitâbü’þ-Þifâ, s. 3). Bu
tür öncüllerden yapýlan kýyasa el-kýyâsü’l-
yakýnî (Ýbn Ebü’l-Hadîd, s. 289), el-kýyâ-
sü’l-burhânî (Ýbn Sînâ, Kitâbü’þ-Þifâ, s. 2)
ve el-felsefetü’l-yakýniyye (Fârâbî, Kitâbü’l-
Hurûf, s. 69) gibi isimler verilmiþ, ayrýca bu
önermeler burhanî kýyasýn unsurlarý sayýl-
mýþ, burhanî kýyaslardan elde edilen so-
nuçlar da nazariyyât olarak anýlmýþtýr (ay-
rýca bk. BEDÎHÎ; YAKCN; ZARÛRÝYYÂT).
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insanlardýr (Sâd 38/45-46); onlar dürüst
ve erdemli (el-Enbiyâ 21/72), muhsin (el-
En‘âm 6/84), sâlih (el-Enbiyâ 21/72), muh-
lis (Sâd 38/45-46) kullardýr.

Yahudi ve hýristiyanlarýn, insanlarý doð-
ru yolu bulmalarý için kendi dinlerine da-
vet etmeleri üzerine Kur’an’da þöyle buyu-
rulur: “Deyin ki: Biz Allah’a inanýrýz; bize
indirilene ve Ýbrâhim’e, Ýsmâil’e, Ýshak’a,
Ya‘kub’a ve onlarýn soyundan gelenlere
indirilene, Mûsâ’ya, Îsâ’ya ve rableri ta-
rafýndan diðer bütün peygamberlere ve-
rilmiþ olana inanýrýz; onlarýn arasýnda hiç-
bir ayýrým yapmayýz; biz Allah’a teslim
olanlardanýz” (el-Bakara 2/136; Âl-i Ýmrân
3/84). Bu âyetlerde Ya‘kub’un peygam-
berliðine inanmanýn Müslümanlýðýn bir
þartý olduðu belirtilmektedir. Diðer ta-
raftan Ýbrâhim, Ýsmâil, Ýshak ve Ya‘kub
ile onlarýn soyundan gelenlerin iddia edil-
diði gibi yahudi veya hýristiyan olmadýk-
larý ifade edilmektedir (el-Bakara 2/140).
Ya‘kub da dedesi Ýbrâhim gibi çocuklarý-
na Allah’a teslimiyeti vasiyet etmiþ (el-Ba-
kara 2/132), ölümü yaklaþýnca da oðullarý-
na, “Ben gittikten sonra siz kime kulluk
edeceksiniz?” diye sormuþ, onlarda, “Se-
nin rabbine, atalarýn Ýbrâhim, Ýsmâil ve
Ýshak’ýn rabbine, tek Allah’a kulluk ede-
cek ve O’na teslim olacaðýz” cevabýný ver-
miþlerdir (el-Bakara 2/133). Kur’ân-ý Ke-
rîm’de ayrýca Ýbrâhim’e Ýshak ve Ya‘kub’un
baðýþlandýðý zikredilmekte (el-En‘âm 6/84),
Ýbrâhim’in eþi Sâre kastedilerek, “Biz ona
Ýshak’ý ve onun ardýndan Ya‘kub’u müjde-
ledik” denilmektedir (Hûd 11/71). Bu âyet-
lerden hareketle bazý þarkiyatçýlar, Kur’an’-
da Ya‘kub’un da Ýshak gibi Ýbrâhim’in oð-
lu diye gösterildiðini ileri sürmüþlerse de
(EI 2, XI, 276) Kur’an âyetleri (el-Bakara
2/133, 136, 140; Âl-i Ýmrân 3/84; Hûd 11/
71; Yûsuf 12/6) böyle bir anlayýþa imkân
vermemektedir. Kur’an’da Tevrat inme-
den önce bütün yiyeceklerin Ýsrâiloðulla-
rý’na helâl kýlýndýðý, ancak Ya‘kub’un bun-
lardan bazýlarýný kendisine yasakladýðý bil-
dirilmekte (Âl-i Ýmrân 3/93), hadislerde bu
nimetlerin deve eti ve deve sütü olduðu be-
lirtilmektedir (Müsned, I, 273, 274, 278).
Diðer bir izaha göre Tevrat’ta söz konu-
su edilen haram (Tekvîn, 9/4) etin kanýy-
la birlikte yenmesidir (Hamîdullah, s. 62).
Kur’an’da Ya‘kub’la ilgili bazý bilgiler Yû-
suf sûresinde yer almýþtýr. Bu sûrede Ya‘-
kub’un adý üç defa geçmekte, yirmi beþ
yerde de kendisine atýfta bulunulmak-
tadýr. Ya‘kub çocuklarýna güvenmemekte
(Yûsuf 12/11, 18, 83), onlar da babalarýna

saygýlý davranmamaktadýr (Yûsuf 12/8, 16-
17, 95).

Hadislerde de Ya‘kub nebî ve kerîm ola-
rak zikredilmektedir (Müsned, II, 96; Bu-
hârî, “Enbiyâ,”, 14, 19). Ýfk Hadisesi’nde
Hz. Âiþe ithamlara mâruz kalýnca þöyle
demiþtir: “Artýk bana düþen Yûsuf’un ba-
basý gibi sabretmektir” (Müsned, VI, 367,
368; Buhârî, “Tefsîr”, 12/3; 24/11). Diðer bir
hadise göre Hz. Peygamber þeytanýn kö-
tülüðünden ve kem gözden korunmak için
ashabýna öðrettiði bir duanýn sonunda,
“Atamýz Ýbrâhim ve Ýsmâil, Ýshak ve Ya‘-
kub’a böyle dua ederdi” buyurmuþtur (Ýbn
Mâce, “Týb”, 36). Ýslâmî kaynaklarda Hz.
Ya‘kub kýlsýz vücutlu, zayýf yapýlý, aðýr baþ-
lý, uzun boylu, güzel yüzlü bir kiþi olarak
tasvir edilir. Ya‘kub’un hayatýyla ilgili Ýslâ-
mî kaynaklarda yer alan bazý bilgiler ya-
hudi kaynaklarýndan aktarýlmýþtýr. Rivaye-
te göre babasý Ya‘kub’a Ken‘an diyarýndan
evlenmemesini, dayýsýnýn kýzlarýndan bi-
rini almasýný söyler. Bunun üzerine çýktýðý
yolculuk esnasýnda rüyasýnda Allah kendi-
sine, üzerinde bulunduðu topraklarý ona
ve zürriyetine baðýþlayacaðýný, ayrýca kitap
ve peygamberlik vereceðini bildirir; ken-
disi için bir mâbed yapmasýný ister, bu
mâbed Beytülmakdis’tir (Ýbn Kuteybe, s.
39-40; Sa‘lebî, s. 101). Kisâî’nin nakline gö-
re Ýshak rüyada göðsünden bir aðacýn çýk-
týðýný, aðacýn birçok dala ayrýldýðýný ve her
dalda bir nur parladýðýný görür. Dallar pey-
gamber olacak çocuklarýný temsil eder. Ni-
tekim ikiz çocuklarý doðar. Büyüdüklerin-
de Ýshak sevdiði oðlu Esav’ý çaðýrarak av
eti getirmesini, soyundan peygamberler
çýkmasý için ona dua edeceðini söyler. Bu-
nu duyan hanýmý Rebeka ile oðlu Ya‘kub
hileye baþvururlar; kestikleri bir oðlaðýn
derisini Ya‘kub’un kollarýna sararlar ve bu
oðlaðýn etini ona av eti diye ikram ederek
kendisinden hayýr dua talep ederler. Ýshak
bu durumdan kuþkulansa da Esav zan-
nýyla Ya‘kub’u takdis eder. Avdan dönen
Esav gerçeði öðrenince Ya‘kub’u öldürme-
ye karar verir. Bunun üzerine Ya‘kub da-
yýsý Laban’ýn memleketine gider (Æý½a½ü’l-
enbiyâß, s. 153-156, 176-178). Ya‘kub, Ha-
lîl’in (Ýbrâhim) torunu, Zebîh’in (Ýshak) oð-
lu, Sýddîk’in (Yûsuf) babasý, Esbât’ýn þey-
hi, Benî Ýsrâil peygamberlerinin atasý, Ýs-
mâil’in kardeþinin oðludur. Kýrk veya yet-
miþ yýl hüzün içinde yaþamýþ, Yûsuf’un
gömleðinin kokusunu 80 fersahtan almýþ-
týr (Fîrûzâbâdî, VI, 43). Ya‘kub, oðlu Yû-
suf’un yokluðunda Bünyâmin de yanýn-
dan ayrýlýnca üzüntüden iki gözüne ak düþ-
müþ, oðlu Yûsuf’un gönderdiði gömleði
yüzüne sürerek gözleri açýlmýþtýr.

letlerin ve krallarýn çýkacaðýný, Ýbrâhim’e
ve Ýshak’a vaad edilen diyarý kendisine ve
zürriyetine vereceðini bildirir (Tekvîn, 35/
1-15).

Ya‘kub Esav ile birlikte, 180 yaþýnda ve-
fat eden babasý Ýshak’ý Hebron’daki (Ha-
lîl) aile mezarlýðýna defneder (Tekvîn, 35/
28-29). Ardýndan babasýnýn gurbet diyarý-
na, Ken‘an’a yerleþir (Tekvîn, 37/1). Oðul-
larý arasýnda en çok Yûsuf’u sever ve onun
kötü haberini alýnca yas tutar (Tekvîn, 37/
31-35). Ken‘an diyarýnda kýtlýk meydana
geldiðinde Ya‘kub on oðlunu erzak alma-
larý için Mýsýr’a gönderir (Tekvîn, 42/1-2).
Oðullarýnýn aldýðý erzak tükenince onlarý
ikinci defa Mýsýr’a yollar (Tekvîn, 43/1-2).
Daha sonra Yûsuf babasýný ve kardeþle-
rini Mýsýr’a getirtir (Tekvîn, 47/6-7), onla-
rý Goþen vilâyetine yerleþtirir. Ya‘kub bu-
rada on yedi yýl daha yaþar, vefatýndan ön-
ce çocuklarýna nasihatte bulunur. 147 ya-
þýnda ölen Ya‘kub vasiyeti gereði Makpe-
la (Machpelah) maðarasýna (Hebron), Ýbrâ-
him ve karýsý Sâre, Ýshak ve karýsý Rebe-
ka ile kendi karýsý Lea’nýn defnedildiði ye-
re gömülür (Tekvîn, 49/1-50/14). Ya‘kub,
Ýsrâil atalarý içinde ömrü en kýsa olan ve
Tevrat’ta diðerlerine göre hayatý daha ay-
rýntýlý biçimde anlatýlan bir peygamberdir.
130 yaþýnda iken yaþýný soran dönemin fi-
ravununa, “Gurbet yýllarýmýn sayýsý 130’-
dur; ömrümün yýllarýnýn sayýsý azdýr ve bu
yýllar kötü geçti; babalarýmýn gurbetteki
günlerinde yaþadýklarý yýllarýn sayýsýna var-
madý” der.

Kur’ân-ý Kerîm’de Ya‘kub’dan hem bu
isimle hem de Ýsrâil diye bahsedilmekte-
dir. Ya‘kub adý on sûrede on altý defa ge-
çer (el-Bakara 2/132, 133, 136, 140; Âl-i Ým-
rân 3/84; en-Nisâ 4/163; el-En‘âm 6/84;
Hûd 11/71; Yûsuf 12/6, 38, 68; Meryem 19/
6, 49; el-Enbiyâ 21/72; el-Ankebût 29/27;
Sâd 38/45); Ýsrâil adý da tek baþýna iki (Âl-i
Ýmrân 3/93; Meryem 19/58), Benî Ýsrâil þek-
linde kýrk bir yerde geçer. Bazý rivayetlere
göre Ya‘kub adý kendisine, Allah’ýn emir-
lerini ve yasaklarýný kitaptan takip ederek
uygulamasý veya zürriyetinin onu takip et-
mesi yahut doðum esnasýnda kardeþinin
topuðunu tutmasý sebebiyle verilmiþtir
(Fîrûzâbâdî, VI, 43). Ancak Ýslâmî kaynak-
lara göre de Ya‘kub Arapça asýllý bir keli-
me deðildir (Cevâlîký, s. 355). Kur’an’da di-
ðer peygamberler gibi Ya‘kub’a da vahiy
geldiði ve onun nebî olduðu bildirilmekte-
dir (en-Nisâ 4/163; Meryem 19/49). Dede-
si Ýbrâhim ve babasý Ýshak gibi Ya‘kub da
güçlü bir iradeye, keskin bir zekâya sahip-
tir; kendisi ve zürriyeti seçkin ve hayýrlý
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suf’u bu kurt yedi” derler, Ya‘kub da “Ey
kurt! Benim evlâdýmý sen mi yedin?” diye
sorunca Allah kurdu konuþturur ve kurt,
“Ben çocuðunu ne yedim ne de gördüm”
cevabýný verir. Bu olay bir Urfa türküsün-
de, “Cemolup geldiler Ken‘an’ýn kurdu / Biz
yemedik deyü içtiler andý / Ya‘kub’un fer-
yâdý arþa dayandý” dizeleriyle yer almýþtýr.

Hayâlî Bey, emsalsiz güzelliðini güneþe
benzettiði Yûsuf’un kuyuya atýlmasýný gü-
neþin batýþýyla etrafa hüzün çökmesi ben-
zetmesiyle anlatmýþtýr: “Çâh-ý arza düþü-
cek Yûsuf-ý mihr oldu o dem / Mâh-ý Ya‘-
kub-ý felek külbe-i ahzan-þekl”. Bazý þiir-
lerde ise Ya‘kub gökyüzüne ve güneþe, Yû-
suf da aya teþbih edilmiþtir. Yine Hayâlî’-
nin, “Pîr-i nûrâniye nâgeh gelip ihvân-ý nü-
cûm / Subh pîrâhenin irgürdü (ulaþtýrdý)
edip kan-þekl” beytinde yýldýzlar Yûsuf’un
kardeþlerine, gökyüzü ve güneþ Ya‘kub’a
(pîr-i nûrânî), sabah da þafak vaktinin ký-
zýllýðýyla Yûsuf’un kanlý gömleðine benze-
tilmiþtir. Hz. Ya‘kub’un, Yûsuf’un ayrýlýðýna
metanetle katlanýp Allah’a sýðýnmasý onun
edebiyata akseden diðer bir özelliðidir.
Ya‘kub’un sözü olarak Kur’an’da geçen,
“Fe sabrun cemîl vallahü’l-müsteânü alâ
mâ tesýfûn” (artýk bana düþen güzelce sabret-
mektir; buna karþý dayanma gücü vermesi için
sadece Allah’a sýðýnýrým) âyetiyle (Yûsuf 12/
18), kardeþlerinin Bünyâmin’i de Mýsýr’a
götürmek istediklerinde onlara söylediði,
“Fallahu hayrun hâfýzan ve hüve erhamü’r-
râhimîn” (Allah en hayýrlý koruyucudur ve acý-
yýp esirgeyenlerin en merhametlisidir) âyeti (Yû-
suf 12/64) celî istifler halinde yazýlýp levha
þeklinde cami, tekke ve evlerin duvarlarý-
ný süslemiþtir. Hz. Ya‘kub’un Yûsuf’un do-
ðumu öncesinden baþlayarak çektiði sý-
kýntýlar karþýsýnda Allah’a yalvarmasý Yû-
suf u Züleyhâ mesnevilerinde, “Duâ-yý /
Tazarru-i / Niyâz-ý / Ýlticâ-yý Ya‘kub” gibi baþ-
lýklar altýnda gazel veya kaside þeklinde
münâcâtlar halinde yer almaktadýr.

Hz. Ya‘kub divan edebiyatýnda gam ve
hüznün sembolü haline gelmiþ ve âþýkla-
rýn kendilerini benzettiði kiþilerin baþýnda
yer almýþ, ayrýca þairler Ya‘kub’un sabrýný
örnek almýþtýr. Neccarzâde Rýzâ Efendi,
“Hayâl-i Yûsuf-ý ümmîd ile Ya‘kub-ý vakt ol-
dum / Ziyâ ver külbe-i ahzânýma ey mâh-ý
Ken‘an” mýsralarýnda ondan medet bek-
lemiþtir. Ya‘kub, oðlunu kaybettikten son-
ra gözüne hiç uyku girmemesi yönüyle de
anýlmýþtýr: “Hayâlin çeþm-i Ya‘kub-ibtilâ-yý
girye-mu‘tâda / Misâl-i Yûsuf-ý gül-pîre-
hen hâbý unutturdu” (Nâilî-i Kadîm). Ya‘-
kub’un Yûsuf’un ardýndan yýllarca göz ya-
þý dökmesi gibi âþýk da göz yaþý dökmüþ,
bu sebeple gözlerini kaybetmiþtir: “Ýkti-

zâ-yý hasretinle âkýbet Ya‘kub-veþ / Aðla-
maktan dîde-i giryâna ettim elvedâ” (Þeh-
rî). Sultan I. Ahmed’in, “Ýftirâkýnla efen-
dim bende tâkat kalmadý / Yah-pâre oldu
bu dil aþkta mahabbet kalmadý / Þol ka-
dar aðlattý ben bîçâreyi hükm-i kazâ / Gir-
yeden hîç Hazret-i Ya‘kub’a nevbet kalma-
dý” mýsralarý neredeyse bir atasözü haline
gelmiþ, hat sanatýnda murakka‘ halinde
yazýlmýþ ve Cevdet Çaðla tarafýndan niþâ-
burek makamýnda bestelenmiþtir.

Divan þiirinde aðlamaktan feri sönmüþ
mahmur gözler nergise benzetilir. Hz. Ya‘-
kub’un devamlý yaþ döken gözleriyle ner-
gis arasýnda münasebet kurulmuþ, onun
gözleri de nergis gibi aðlamaktan mah-
murlaþmýþtýr. Fuzûlî, bahar geldiðinde ner-
gis çiçeðinin topraktan çýkmasý ile Yûsuf’-
tan haber alan Ya‘kub’un gözlerinin açýl-
masý ve yýllarca beklediði hüzün evinden
dýþarý çýkmasý arasýnda iliþki kurar: “N’ola
çeþm-i ter ile çýksa habs-i hâkden nergîs /
N’ola ger çýksa Ya‘kub-ý belâ-keþ beytü’l-
ahzandan.” Yine aðlamaktan Ya‘kub’un
gözlerine ak düþmüþtür. Ýzzet Molla’nýn,
“Maksûd azîzim kolaylýkla ele girmez /
Çeþm etti fedâ Yûsuf’a Ya‘kub-ý mahab-
bet” beytinde bu durum anlatýlýr. Hz. Ya‘-
kub’un hüzün içinde kapandýðý evi de (bey-
tü’l-ahzân / beytü’l-hazen / külbe-i ahzân)
divan þairlerinin çok kullandýðý benzetme
unsurlarýndan biridir. Muhibbî, Yûsuf gi-
bi güzel olan sevgililerinden ayrý düþtük-
leri için gönül evleri hüzünler evine dönen
âþýklara, “Hasret ile âh senden ayrý Yûsuf-
cemâl / Eyledim Ya‘kub-veþ dil hânesin
beytü’l-hazen” beytiyle tercüman olmuþ-
tur. Hitâbî ise kendi sevgilisinden ayrý düþ-
meyi Ya‘kub’un Yûsuf’tan ayrýlmasýndan
daha acýklý görür: “Gerçi Ya‘kub’u zaîf et-
ti firâký Yûsuf’un / Za‘f içinde ol dahi men
nâtüvandan yahþýdýr.” Ayrýlýk derdiyle evi
Ya‘kub’un hüzünler evine dönen Hayretî
de kendisini kýnayanlara Yûsuf gibi güzel
olan sevgiliden ayrýlan herkesin kendi du-
rumuna düþebileceðini söyler: “Ya‘kub-veþ
giryân isem beytü’l-hazende ta‘n deðil /
Vâ firkatâ bir Yûsuf-ý Ken‘an’dan ayrýldým
meded”. Þair, “N’ola sen mesned-i izzet-
te beyim Yûsuf isen / Biz de Ya‘kub gibi
âkif-i beytü’l-hazeniz” beytiyle de sevdi-
ðini Yûsuf’a, kendini hüzün evinde bekle-
yen Ya‘kub’a benzetmiþtir. Nâilî ise herke-
si göz yaþý döken Ya‘kub’un beytü’l-ahzâ-
nýný görmeye davet eder: “Her nefes gark-
âb-ý eþk eyler bu mînâ hücreyi / Çeþm-i
Ya‘kub-ibtilânýn beyt-i ahzânýn görün.”

Edebî eserlerde Hz. Ya‘kub’la ilgili di-
ðer unsurlar Yûsuf’un hayatýnýn Mýsýr saf-
hasýndan sonra tekrar öne çýkar. Ya‘kub,
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ÿÖmer Faruk Harman

™ TÜRK EDEBÝYATI. Hz. Ya‘kub müs-
lüman milletlerin kültür ve edebiyatýnda,
halk inanýþlarýnda adý çokça geçen ve ha-
yatýna dair bilgi verilen peygamberlerden
biridir. Kaynaklarda duasýnýn bereketiyle
bir koyunun tek batýnda dört kuzu doður-
masý, sesinin üç konak mesafeden duyula-
cak kadar gür olmasý, attýðý okun çok uzak-
lara gitmesi, duasýyla daðlarý yerinden oy-
natmasý, oðlu Yûsuf hakkýnda kurtlarla ko-
nuþmasý, çok uzak mesafeden Yûsuf’un
kokusunu almasý gibi mûcizeleri nakledi-
lir. Edebiyatta daha çok etkili duasýyla aný-
lan Hz. Ya‘kub’la ilgili bilgiler Kur’an’da Yû-
suf sûresinde yer alýr. Kýsas-ý enbiyâ kitap-
larýnda, Yûsuf u Züleyhâ mesnevilerinde,
hilyelerde, siyer ve mevlidlerle, mi‘râciyye-
lerde, Envârü’l-âþýk¢n ve Ma‘rifetnâme
gibi eserlerde Ya‘kub daha çok Yûsuf’la
birlikte zikredilir. Tasavvuf edebiyatýnda
Ya‘kub’la ilgili konular çeþitli yönlerden ele
alýnmýþ ve bu alanda zengin bir birikim
oluþmuþtur. Yûsuf u Züleyhâ mesnevile-
rinde Hz. Ya‘kub’un babasýndan dua alma-
sý, peygamber olmasý, evlenmesi ve on iki
oðlu anlatýlýr. Bu eserlerde genellikle Yû-
suf tanýtýldýktan sonra Ya‘kub’dan söz edi-
lir.

Ýbn Abbas’tan gelen bir rivayete göre
kardeþleri Yûsuf’u kuyuya attýktan sonra
kestikleri bir kuzunun kanýný gömleðine
sürer, babalarýna da kardeþlerini bir kur-
dun yediðini söyler. Ancak Ya‘kub, “Kurt
onu nasýl yemiþ olabilir, gömleði bile yýrtýl-
mamýþ” diyerek oðullarýna inanmadýðýný
belirtir. Diðer bir rivayete göre ise oðullarý
babalarýnýn yanýna bir kurt getirerek, “Yû-


