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ZÜLCEDR SERÝYYESÝ

ha da onlarý evine çaðýrýp önlerine meyve
koyar, ellerine de birer býçak verir; kadýn-
lar býçakla meyveleri soyarken Yûsuf’u kar-
þýlarýna çýkarýr. Yûsuf’u gören kadýnlar gü-
zelliði karþýsýnda þaþýrýr ve býçakla ellerini
keserler. Azizin karýsý da, “Benim murat
almak isteyip karþýlýk bulamadýðým iþte
bu hârikulâde gençtir diyerek kendini sa-
vunur. Buna raðmen Yûsuf dedikodularý
önlemek amacýyla zindana atýlýr. Zindan-
da iken Mýsýr hükümdarýnýn gördüðü bir
rüyayý tabir etmesi için saraya çaðrýlýnca
ellerini kesen kadýnlar suçsuzluðunu açýk-
lýða kavuþturmadýkça zindandan çýkmaya-
caðýný söyler. Hükümdarýn huzuruna geti-
rilen kadýnlar Yûsuf’un suçsuz olduðunu
bildirirler; azizin karýsý da kendisinin on-
dan murat almak istediðini, ancak bunu
kabul etmediðini söyler. Bu olaylar tefsir
kitaplarý ile peygamber kýssalarýnda daha
geniþ biçimde ele alýnmýþ, bu anlatýmlar-
da genellikle Ýsrâiliyat’tan faydalanýlmýþ ve
sanatkârlarca süslenmiþtir. Yûsuf kýssasý
çevresinde oluþturulan hikâyeler daha son-
ra yahudi folkloruna da girmiþtir.

Yûsuf peygamberin hayatý müslüman
milletlerin edebiyatlarýnda sýkça ele alýn-
mýþtýr. Onun hikâyesi geniþletilip yer yer

diðer hikâyelerle zenginleþtirilerek âdeta
bir destan haline getirilmiþ, meclislerde an-
latýlmýþ, þairler tarafýndan müstakil eser-
ler kaleme alýnmýþtýr. Züleyha’nýn edebi-
yatta iþlenen kimliðiyle tarihî kimliði bir-
birinden farklýdýr. Dinî kaynaklarda kendi-
sinden fazla bahsedilmez, hatta ismi bile
anýlmaz. Bazý eserlerde azizin karýsý ve kö-
tü niyetli bir kadýn olarak tanýtýlýr. Hz. Yû-
suf’u konu alan hikâyelerde ise kendisin-
den söz edilerek yaptýklarýndan dolayý âde-
ta mâzur görülmüþ, sevdiðine kavuþmak
için her þeyi göze alan bir âþýk kimliðiyle
takdim edilmiþtir. Nitekim çok güzel olan
ve nazla büyütülen Züleyha daha Maðrib
Hükümdarý Taymus’un kýzý iken rüyasýnda
Yûsuf’u görerek ona âþýk olur. Yûsuf rü-
yada kendisinin Mýsýr azizi olduðunu, ile-
ride evleneceklerini, bu sebeple hiçbir er-
keði kabul etmeyip kendisini beklemesini
söyler; evlenecek çaða geldiðinde Züleyha
rüyasý sebebiyle hiç görmediði Mýsýr azi-
ziyle evlenir. Fakat karþýsýna rüyada gör-
düðü kiþi deðil Kýtfîr çýkar. Yýllar sonra Kýt-
fîr, Yûsuf’u köle olarak eve getirince Zü-
leyha onun rüyada gördüðü genç olduðu-
nu anlayarak ona kavuþmanýn yollarýný arar.

Bir baþka anlatýma göre Züleyha, Yû-
suf zindana atýldýktan sonra yaptýklarýna
piþman olur. Yûsuf zindandan çýkýp Mýsýr’-
da önemli mevkilere geldikten ve aziz öl-
dükten sonra Züleyha tamamen gözden
düþer, servetini kaybederek bir kulübede
yaþamaya baþlar. Zaman içinde yaþlanýp
gözleri kör olur, ayrýca puta tapmaktan
vazgeçip hidayete erer. Yûsuf bir gün atýy-
la saraya dönerken Züleyha onun yoluna
çýkar ve tekrar karþýlaþmýþ olurlar. Züley-
ha Yûsuf’tan kendisi için dua etmesini is-
ter, Yûsuf’un duasýyla gençleþip gözleri açý-
lýnca Yûsuf onunla evlenir. Daha önce ev-
lenmiþ olmasýna raðmen Yûsuf Züleyha’-
nýn bâkire olduðunu anlar; böylece Züley-
ha’nýn da rüyasýnda gördüðü Yûsuf’a ver-
diði sözü tutmuþ olduðu anlaþýlýr. Züley-
ha’nýn Yûsuf’tan Efraîm ve Mîþâ adlý iki oð-
lu ile Rahmet adlý bir kýzý dünyaya gelir.
Züleyha, Yûsuf ile evlendikten sonra ken-
dini tamamen ibadete verir, bu defa Yû-
suf ona yöneldiði halde Züleyha kaçar. Hat-
ta bir seferinde kaçarken eteði arkadan
yýrtýlarak Yûsuf’un elinde kalýr, Züleyha da
ona, “Bu öncekinin karþýlýðýdýr” der. Yûsuf,
Züleyha için bir ibadethâne yaptýrýr ve Zü-
leyha ömrünü ibadetle geçirir. Konuyu iþle-
yen mesnevilerde, özellikle Abdurrahman-ý
Câmî’nin Farsça eserinde ve Türkçe yazýl-
mýþ “Yûsuf ve Züleyha” kýssalarýndan Þey-
yad Hamza, Hamdullah Hamdi, Kemalpa-
þazâde ve Taþlýcalý Yahyâ Bey’in eserlerinde
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Yûsuf kýssasýnýn kadýn kahramaný.
˜ ™

Kur’an’da Yûsuf sûresinde Mýsýr azizinin
eþi ve Yûsuf’a âþýk olan kadýn olarak yer
almasýna raðmen Züleyhâ’nýn (Zelîhâ) adý
geçmez. Tevrat’ta da Mýsýr azizinden Po-
tifar adýyla söz edilirken eþinin adý veril-
mez, sadece Ýslâm sonrasý bir yahudi lite-
ratüründe (Yashar wa-Yesheb) Züleyha
diye anýlýr. Potifar Arapça kaynaklara It-
fir, Kýtfîr, Katîfir, Kutayfer þeklinde intikal
etmiþ, karýsýndan Zelîha / Züleyha veya
Râil / Raîlâ adýyla bahsedilmiþ, özellikle
Farsça ve Türkçe mesnevilerde ise Zelîha
ismi daha yaygýn biçimde kullanýlmýþtýr.
Bazý mesnevilerde bu ismin Zilha, Zelhâ
olarak harekelendiði görülmektedir.

Yûsuf sûresinde Züleyha’ya dair þu bil-
giler verilir: Yûsuf köle olarak Mýsýr’da sa-
týldýðýnda çocuðu olmayan hükümdarýn ve-
ziri (aziz) onu alýr ve karýsýna çocuðu evlât
edinmek istediðini ve ona iyi bakmasýný
söyler. Yûsuf erginliðe ulaþýnca Züleyha
güzelliðinden dolayý ona göz koyar ve onu
elde etmek için çareler arar. Bir gün kapý-
larý kapatarak Yûsuf’u mahremine davet
eder. Ancak Yûsuf efendisine ihanet ede-
meyeceðini söyleyerek ondan kaçar ve ka-
pýya doðru koþar, Yûsuf’a yetiþen kadýn
onu arkasýndan yakalarsa da gömleði yýrtý-
lan Yûsuf bu sayede Züleyha’nýn elinden
kurtulur. Tam o sýrada kapýda azizle kar-
þýlaþtýklarýnda Züleyha, Yûsuf’un kendisi-
ne saldýrdýðýný ileri sürer. Ancak Yûsuf’un
gömleðinin arkadan yýrtýlmýþ olmasý kadý-
nýn haksýzlýðýný ortaya çýkarýr. Diðer taraf-
tan þehrin ileri gelenlerinin hanýmlarý azi-
zin karýsýnýn kölesinden murat almak is-
tediði yolunda dedikodu yaparlar. Züley-

Züleyha’nýn ilk rüyasýný gösteren minyatür (Oriental Minia-
tures, Taþkent 1980, rs. 95)
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renc-i zer-peyker güneþ” beyti, Yûsuf’un
güzelliðini gören kadýnlarýn þaþkýnlýkla el-
lerini kesmeleri hadisesiyle ilgilidir. Ýzzet
Molla’nýn, “Bin þîvesi vardýr bu Züleyhâ-yý
cihânýn / Ey Yûsuf-ý hüsn eyleme zindâný
ferâmûþ” beyti de Yûsuf-zindan iliþkisi bað-
lamýnda yazýlmýþtýr. Seyyid Vehbî’nin, “Ka-
çýrdý Yûsuf-ý savmý Züleyhâ-yý felek þimdi /
Hilâl-i îd sanma elde kaldý tarf-ý dâmâný”
beyti ise konunun bir bayramiyyede ele
alýnýþýna güzel bir örnektir.
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Resûl-i Ekrem’in
Hz. Ali’ye verdiði

meþhur kýlýç.
˜ ™

Sözlükte “sahip” anlamýndaki zû ile
“omurga, boðum” mânasýna gelen fekar
kelimelerinden oluþan zülfekar Hz. Ali’nin
iki tarafý keskin, ortasý yivli kýlýcýnýn adýdýr.
Kelime Türkçe’ye zülfikar þeklinde geç-
miþtir. Hz. Peygamber, Bedir Gazvesi’nde
ele geçirilen ganimetleri savaþa katýlanlar
arasýnda taksim ederken uzunluðu yedi
karýþ, eni bir karýþ olduðu belirtilen (Ya‘ku-
bî, II, 88) boðumlu bir kýlýcý kendine ayýr-
mýþtý. Kabzasýnýn ucu gümüþten, baðýnda
bir halkasý, ortasýnda da gümüþten bir süs
topuzcuðu bulunan zülfikarýn Merzûk es-
Sakýl adlý bir kýlýç ustasý tarafýndan yapýl-
dýðý rivayet edilir. Zülfikarýn Mekke’de Hac-
câcoðullarý’ndan Münebbih b. Haccâc ya-

hut Nebîh b. Haccâc’a ait olduðu zikredil-
mekle birlikte (Belâzürî, I, 144-145) genel-
de kabul edilen görüþe göre kýlýç Bedir’de
öldürülen Âs b. Münebbih’e aittir. Onu öl-
düren kiþi bilinmediði için umumi gani-
metler arasýna dahil edilmiþtir (a.g.e., I,
145, 294, 521). Kýlýca zülfikar adý, büyük ih-
timalle ele geçirildikten sonra yivli ve iki
tarafýnýn keskin oluþundan dolayý verilmiþ-
tir. Resûlullah zülfikarý Hz. Ali’ye verinceye
kadar kendisi kullanmýþtýr (Ýbn Seyyidün-
nâs, II, 918).

Resûl-i Ekrem’in zülfikarý Hz. Ali’ye ne
zaman hediye ettiði kesin olarak bilinme-
mekte, genellikle Uhud Gazvesi’nde ver-
diði kabul edilmekte ve bu sýrada, “Lâ fe-
tâ illâ Alî, lâ seyfe illâ zülfikar” (Ali’den baþ-
ka yiðit, zülfikardan baþka kýlýç yoktur) diye
nidâ edildiði ileri sürülmektedir. Bu hu-
susta farklý görüþler de vardýr. Meselâ Vâ-
kýdî’nin naklettiði bir rivayete göre Resû-
lullah, 6 yýlýnýn Cemâziyelâhirinde (Ekim-
Kasým 627) Zeyd b. Hârise kumandasýn-
daki Hismâ seriyyesinde ele geçirilen esir
ve ganimetlerle ilgili hüküm vermek üze-
re Hz. Ali’yi görevlendirmiþ, Ali de Zeyd’in
kendisine itaat edip etmeyeceði konusun-
da tereddüdünü bildirince Hz. Peygamber,
kýlýcýný (zülfikar) ona kendisi tarafýndan gö-
revlendirildiðine alâmet olmak üzere ver-
miþtir (el-Me³åzî, II, 559). Resûl-i Ekrem’in
vefatýndan sonra Abbas b. Abdülmutta-
lib, Halife Ebû Bekir’e miras konusunda
amcanýn mý yoksa amcazadenin mi önce
geldiðini sormuþ, amcanýn önce geldiði ce-
vabýný alýnca bu defa Resûlullah’ýn bineði
düldül ile zýrhý ve kýlýcý zülfikarýn niçin Ali’-
ye intikal ettiðini öðrenmek istemiþ, Ebû
Bekir de zülfikarý Ali’nin elinde gördükleri-
ni ve kýlýcý ondan almanýn uygun bir davra-
nýþ olmayacaðýný söyleyince Abbas bu is-
teðinden vazgeçmiþtir (Belâzürî, I, 525).

Zülfikar Hz. Ali’den sonra Hasan ve Hü-
seyin’e, Hüseyin’den sonra Ali evlâdýna in-
tikal etmiþtir. Muhammed b. Abdullah el-
Mehdî (en-Nefsüzzekiyye), Abbâsî Halifesi
Ebû Ca‘fer el-Mansûr’a karþý Medine’de
isyan ettiðinde zülfikar onun elinde bulu-
nuyordu. Savaþ esnasýnda Abbâsî ordu-
sundan atýlan bir okla yaralanan Muham-
med b. Abdullah öleceðini anlayýnca zül-
fikarý kendisine 400 dinar borçlu olduðu
tüccara vermek istemiþ, Ebû Tâlib neslin-
den onunla karþýlaþacak bir kiþinin borcu
ödeyip kýlýcý geri alacaklarýný söylemiþtir.
Ca‘fer b. Süleyman b. Ali, Yemen ve Me-
dine valiliðine getirilince zülfikarý 400 di-
nar vererek almýþtýr. Kýlýç daha sonra Ab-
bâsî Halifesi Mehdî-Billâh tarafýndan satýn
alýnmýþ, ardýndan Halife Hâdî-Ýlelhakk’a ve

Züleyha’ya geniþ yer verilmiþ, hikâye âde-
ta Züleyha’nýn Yûsuf’a olan aþký üzerine
kurulmuþtur (bk. YÛSUF ve ZÜLEYHÂ).

Divan edebiyatýnda mesneviler dýþýnda
gazellerde de Züleyha kýssasý mazmun
olarak yer almýþ, teþbih ve telmihlerle on-
dan bahsedilmiþtir. Züleyha’nýn aþký, rüya-
larý, güzelliði, hilekârlýðý, Yûsuf’u zindana
attýrmasý, Yûsuf’un eteðinin yýrtýlmasý gibi
olaylar birer mazmun halinde çeþitli bað-
lantýlarla þiirlere girmiþtir. Fuzûlî’nin, “San
Züleyhâ halvetidir gonce-i der-beste kim /
Çýktý ondan dâmen-i çâk ile Yûsuf-vâr gül”;
Bâkî’nin, “Gülün pirâhen-i Yûsuf gibi dâ-
mâný çâk olmuþ / Nesîm-i perde-dâr kýldý
meger mekr-i Zelîhâ’yý”; Zâtî’nin, “Dôstum
onun Zelîha-yý fenâ ardýncadur / Yûsuf-ý
hüsnün kalýr sanma ki dâmâný dürüst”;
Nef‘î’nin, “Züleyhâ tâ ebed nevmîd olurdu
zevk-i vuslattan / Bu istiðnâ vü bu nâzý
göreydi düþte Yûsuf ger”; Nâilî’nin, “Biziz
ol âþýk-ý kullâb-nazar kim dilesek / Yûsuf’u
dest-be-dâmân-ý Züleyhâ ederiz” beyitleri
bunlara örnek verilebilir. Bursalý Ahmed
Paþa’nýn, “Yâ felek Mýsr’ýnda sultân oldu
bir Yûsuf-cemâl / Yâ Züleyhâ’dýr tutar nâ-
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Züleyha’nýn Yûsuf’u hapishanede ziyaretini gösteren min-

yatür (Oriental Miniatures, Taþkent 1980, rs. 72)


