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YA‘KŒB

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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™ 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-
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– —
YÂKUB BEG

(ö. 1877)

Doðu Türkistan’da
baðýmsýz bir yönetim kuran

Kâþgar Haný
(1867-1877).

˜ ™

Muhammed Yâkub Beg 1820 veya 1826-
1827 yýlýnda Taþkent yakýnlarýndaki Piþ-
kent’te doðdu. Babasý kadý Pîr Muham-
med Mirza’nýn (Muhammed Latîf) Timur
soyundan geldiði iddia edilirse de bu doðru
deðildir. Annesi devrin nüfuzlu kiþilerinden
Þeyh Nizâmeddin’in kýz kardeþidir. Eniþte-
si olan Taþkent Valisi Nur Muhammed’in
yardýmýyla Hokand Hanlýðý ordusuna gir-
di. 1845’te Hokand Haný Hudâyâr Han’ýn
dýþ iliþkiler memuru oldu. Ayný yýl kuman-
dan (koþbegi) rütbesiyle Akmescid’in (Ký-
zýlorda) savunmasýný üstlendi. 1853’te Rus
Çarlýðý’nýn yirmi altý gün süren Akmescid
kuþatmasýna büyük bir baþarýyla karþý koy-
duysa da Akmescid’in Ruslar’ýn eline geç-
mesini engelleyemedi ve ardýndan Taþ-
kent’e döndü. Ertesi yýl Çimkent’i savu-
nurken tekrar Taþkent’e yönelmeye mec-
bur kaldý. Burada Hokand Hanlýðý’nýn fiilen
hâkimi olan baþkumandan Âlim Kul’a ka-
týldý. Kâþgar Haný Gasýp Sýddýk Beg, Kâþ-
gar ve Yenihisar kalelerindeki Çin birliðiy-
le baþa çýkamayacaðýný anlayýnca Hokand
Hanlýðý’ndan yardým istedi. Bunun üze-
rine Âlim Kul, Yâkub Beg’i 1000 kiþilik bir
kuvvetin baþýnda Kâþgar’a gönderdi (Ocak
1865). Kâþgar’ý kuþatan Çinliler’e karþý ko-
yan Yâkub Beg, Kâþgar halkýnýn takdirini
kazandý. Çarpýþmalar sýrasýnda öldürülen
Gasýp Sýddýk Beg’in yerine Hoca Büzürg
Han Töre han ilân edildi. Büzürg Han Tö-
re hemen Hokand hâkimine tâbiiyet arze-
dip Yâkub Beg’i kumandanlýða getirdi ve
kendisine büyük yetkiler verdi. Büzürg Han
Töre’nin yetersizliðinden faydalanýp aske-
rî ve mülkî kadrolara hâkim olan Yâkub

Beg, Büzürg Han’ý devre dýþý býrakarak Ye-
nihisar’ý, Kâþgar Yeniþehiri’ni, Yarkent ve
Hoten’i ele geçirdi (1866). Aksu, Kuça ve
Karaþehir’i de alýp hâkimiyet alanýný ge-
niþletti ve Büzürg Han Töre’nin iktidarýna
son vererek kendisini Atalýk Gazi Ba-Dev-
let (mesut hükümdar) unvanýyla Kâþgar
Hanlýðý’nýn yeni hâkimi ilân etti (1867). Do-
ðu Türkistan’daki müstakil hanlýklarý ken-
di yönetimi altýnda birleþtirmek isteyen
Yâkub Beg, daha sonra Çinliler ve Dungan-
lar’la (Tungan) mücadeleye giriþti, onlarý
Urumçi’den uzaklaþtýrdý (1870). Ertesi yýl
Ruslar tarafýndan iþgal edilen Kulca (Ýli)
dýþýnda bütün Doðu Türkistan’ý egemenli-
ði altýna aldý (Baymirza Hayit, s. 146; EI2, V,
364).

Yâkub Beg konumunu saðlamlaþtýrmak
için Osmanlý Devleti, Ýngiltere ve Rusya ile
diplomatik iliþkiler kurdu. 1872’de Sultan
Abdülaziz’e yeðeni Seyyid Yâkub Han Kâþ-
garî baþkanlýðýnda bir elçilik heyeti gön-
derip yardým ve himaye talebinde bulun-
du. Kendisine biat ettiðini bildirerek Kâþ-
gar Hanlýðý’nýn Osmanlý topraðý gibi kabul
edilmesini istedi ve askerî malzeme ile eði-
tim için uzman subaylar talep etti. Bunun
üzerine Sultan Abdülaziz’in emriyle bir as-
kerî heyetle çeþitli malzemeler Hindistan
üzerinden Doðu Türkistan’a gönderildi.
Sultan, Yâkub Beg’e ayrýca mektup, mü-
cevherli bir saat, murassa‘ hil‘at gibi hedi-
yeler yolladý. Burada yapýlan törenle Yâkub
Beg’e Osmanlý Devleti tarafýndan “Emîr”
unvaný verildi. Yâkub Beg hutbeyi Sultan
Abdülaziz adýna okuttu, Osmanlý bayra-
ðýný göndere çektirdi, bastýrdýðý altýn ve
gümüþ paralara Osmanlý padiþahýnýn adý-
ný yazdýrdý.

Yâkub Beg, Rus Çarlýðý ile 8 Haziran
1872’de bir ticaret antlaþmasý, Hindis-
tan’da bulunan Ýngiliz koloni idaresiyle de
2 Þubat 1874’te bir antlaþma imzaladý.
Böylece kurduðu devlet Ýngiltere, Rusya
ve Osmanlý Devleti tarafýndan resmen ta-
nýnmýþ oluyordu. II. Abdülhamid’in tahta
çýkmasý üzerine Yâkub Beg, Seyyid Yâkub
Han’ý bir defa daha Ýstanbul’a gönderip
yine bazý taleplerde bulundu. Öte yandan
Yâkub Beg’in içte ve dýþta giderek kuvvet-
lenmesi doðu komþusu Çin’i bazý tedbir-
ler almaya sevketti. Çin’in Mançu hükü-
metinin 1877 baharýnda General Zuo Zon-
tang ve General Liu Cin-tang kumanda-
sýnda yolladýðý ordu Kumul ve Urumçi’yi
iþgal edip Kâþgar’a doðru ilerlemeye baþ-
layýnca Yâkub Beg savunmaya geçti. Ak-
su etrafýndaki Davançýng Geçidi civarýnda
þiddetli çarpýþmalar meydana geldi. An-
cak Yâkub Beg sayýca üstün düþman kar-

Yûsuf’tan sonra Bünyâmin’in ayrýlýðýna da-
yanamayýp “Gidin, iyice araþtýrýp Yûsuf ve
kardeþi hakkýnda bana haber getirin ve
Allah’ýn yardýmýndan ümidinizi kesmeyin”
diyerek (Yûsuf 12/87) oðullarýný tekrar Mý-
sýr’a gönderir. Bu âyetle ayný meâldeki “Lâ
teknatû min rahmetillâh” âyeti (ez-Zümer
39/53) hat sanatýna da intikal etmiþtir.
Mehmed Âkif Ersoy, “Âtîyi karanlýk göre-
rek azmi býrakma” mýsraýyla baþlayan þi-
irini Yûsuf sûresindeki bu âyetten aldýðý
ilhamla yazmýþ ve þiirin baþýna âyetin met-
niyle tercümesini de koymuþtur. Ya‘kub’un
oðullarýnýn Mýsýr’a gidip durumlarýný Yû-
suf’a anlatmalarýný, Yûsuf’un onlarý affe-
dip babalarýný getirmeleri için geri gönder-
mesini ve kardeþlerine gömleðini vererek,
“Bunu babamýn yüzüne sürün, gözleri açýl-
sýn” demesini (Yûsuf 12/93), kervanlarý Mý-
sýr’dan ayrýlýnca Ya‘kub’un, “Ben Yûsuf’un
kokusunu alýyorum; sakýn bana deli de-
meyin” (Yûsuf 12/94) þeklindeki sözlerini
nakleden âyetler telmih ve iktibas yoluyla
edebî eserlerde çokça kullanýlmýþ ve de-
ðiþik biçimlerde yorumlanmýþtýr. Bir yo-
ruma göre Yûsuf’un kokusunu Ya‘kub’a
sabâ rüzgârý ulaþtýrmýþtýr. Bu sebeple âþýk-
la mâþuk arasýndaki haberleþmeyi sabâ
rüzgârýnýn saðladýðý düþünülür. Karaman-
lý Nizâmî’nin, “Sen azîzin haberin ilteli (ulaþ-
týralý) gülzâra sabâ / Çâk eder hasret ile
Yûsuf-ý gül pîreheni” beyti bu düþünce
üzerine kurulmuþtur. Hz. Ya‘kub’un Yû-
suf’un gömleðini yüzüne sürmesiyle göz-
lerinin açýlmasýný Sâbit, “Sürünce pîrehen-i
Yûsuf’u gül yüzüne / Açýldý dîde-i Ya‘kub
nergîs oldu ferîd” beytiyle ifade etmiþ-
tir. Kastamonulu Sa‘dî bu hadiseyi, “Me-
þâmm-ý pîr-i Ken‘an’a þemîm-i pîrehen-
âsâ / Edip bûy-ý meserret çeþmime nûr-ý
basar îrâd” beytiyle anlatmýþtýr. Sevgiliden
gelen en küçük bir haber bile âþýk için bü-
yük sevinç kaynaðýdýr. Bâkî’nin, “Rûþen
oldu açýlýp dîde-i Ya‘kub-ý emel / Demidir
menzil-i iþret ola beytü’l-ahzan” beyti bun-
dan hareketle söylenmiþtir. Ya‘kub’un Mý-
sýr’a giderek Yûsuf’a kavuþmasýnýn ardýn-
dan hayatýnda yeni bir dönem baþlar: “Þâd-
mân oldu bugün devr-i kühen-sâl yine /
Vuslat-ý Yûsuf ile niteki pîr-i Ken‘an” (Bâkî).
Türk edebiyatýnda Ya‘kub hakkýnda çok
zengin bir literatür oluþmuþtur. Kütüp-
hane kataloglarý tarandýðýnda bu konuda
henüz literatüre girmemiþ metinlerle de
karþýlaþýlmaktadýr.
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