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lında İsrailiyat'tan olan ve bazı İslami
kaynaklara da giren rivayetlere göre bu
kuyu ayrıca Harot ile Marot tarafında n
çeşitli sihirlerin öğretildiği bir yer olarak
da tanınmaktadır.
Şark- İslam edebiyatlarında HarOt - Marat, Zühre. cadı, efsun. sihir, fitne vb. ile
birlikte telmih, teşbih veya tenasüp yoluyla kullanılmaktadır. Divan şiirinde çah-ı
Babil. sevgilinin HarOt ile MarOt'tan büyü öğrendiği yer olarak da geçer. Ayrıca
sevgilinin yüzündeki çukur yerler. gözler. özellikle de gamzeler ve çene çukuru (çah -ı zekan, zenah 1 zeneh, zenahdan)
aşığı büyüleyen birer büyü kuyusu gibi düşünülerek çah-ı Babil'e teşbih edilir. Ayni'nin, "Fitne neşr etticihanahat - ı
pür - aşObun 1 H arOt -ı ham - ı zülfe mekan çah-ı zekan· ve Hayali Bey'in. · oı zenah mı ya rasad - gah - ı sipihr-i izz ü naz 1
Ya çeh-i Babil-sitan ya Yusuf'a zindan
mıdır· beyitleri bu düşüncenin bir ifadesidir. Ayrıca sevgilinin aşığı büyüleyen
saçı ile benleri de HarOt ile MarOt'u temsil eder (ayrı ca bk. BABİL [Babil Kuyusu]).
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Farsça çah (kuyu) kelimesi divan edebir remiz olarak tek başına
kullanıldığı gibi çah- ı Babil. çah - ı Yusuf.
çah-ı zenah gibi tamlamalar halinde de
biyatında

kullanılmı ştır.

Babil. Harüt ile Marat adlı iki
Zühre adında ki bir kadına aşık
olduktan sonra onun tuzağına düşüp ilahi emre karşı gelmeleri yüzünden içinde
ası la rak ceza gördükleri bir yer olarak
zikredilir. Vehbi'nin. "Çah - ı Babil'de olan
iki melek/ Biri Harüt u birisi MarOt" beytiyle, Hamdullah Hamdi'nin, "Aşktı r bikarar eden feleği 1 Çah-ı Babil'de bend
eden meleğ i" beyti bunu ifade eder. AsÇah- ı

meleğin
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kardeşleri tarafından
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duğu gibi divan edebiyatında da geniş
bir şekilde işlenmiştir. Konuya yaktaş
ma ve konuyu işleyiş tarzı bakımından
iki ayrı grupta ele alınabilecek olan bu
hadise, Yusuf u Züleyha masnevilerinde
eserin bir bölümü olarak çok defa müstakil başlıklar altında işlenmiştir (bk. Yahya Bey, s. 33, 41). Diğertaraftan olay pek
çok beyitte hikaye, teşbih ve mecazlar
halinde anılm ı ş ve mazmun olarak kullanılmıştır. Bu tür beyitlerin birçoğunda
Yusuf'un içine atıldığı kuyu sevgilinin çene çukuru (çah - ı zekan) ile eş anlamda
ele alınır. Aşık sevgilinin çene çukur unu
arzularken gerçekte içinde Yüsuf'un (sevgili) bulunduğu çah-ı Yüsuf'a can atmaktadı r. Çünkü aşıkın ca nı ve gönlü zaten
o kuyudadır. Aşk Zeliha, güzellik M ısır.
can da kuyuya düşen bir YQsuf'tur. Şey
hülislam Yahya'nın. "Şebnem gibi dil gonca -i handanma düştü 1 Yusuf gibi can
çah - ı zenahdanına düştü" beyti bu klasikleşm i ş temayı ifade eder.
Çah-ı Yusuf'un konu edildiği beyitlerde telmih, teşbih ve tenasüp sa natla rı
na da sık sı k rastlanır. Mesnevilerde ise
konu çok defa hikemi-didaktik söyl eyiş
ler içinde ifade edilir. Ka rdeş dahi olsa
insanoğluna güven olmayacağını anlatan irsal-i meseller için çah - ı Yusuf motifı pek uygundur. Haşimi'nin. "Yusuf
dahi olsan düşürürler seni çaha 1 Ebna-yı zamanın işi ihvana cefadır · beytiyle Seyyid Vehbi'nin, "Baba nasihatıdır
rnekr-i hişten hazer et 1 Eden fütade- i
çeh Yusuf'u biraderidir" beyti bu düşün
cenin ifadesidir. Yusuf u Züleyha mesnevilerinde çah - ı Yüsuf hakkında ayrın
tılı tasvirlerle bu konudan çıkarılması
gereken ibretler de yer almaktadır.

içine

atıldığı

kuyu.
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Bi'r -i Yusuf da denilen bu kuyunun
Ürdün civarında olduğu, bazı rivayetlerde içinde su ile birlikte yılan, akrep gibi
haşaratın da bulunduğu , bazılarında ise
her türlü haşarat ve vahşi hayva nın yaşadığı kör bir kuyu olduğu , ancak buraya atıldığında bunlardan hiç birisinin
Yusuf'a dokunmadığı ifade edilmektedir. Ayrıca Yusuf'un bu kuyuda üç gün
kaldığ ı ve devamlı surette esrna -i hüsnayı okuduğu da belirtilmektedir. Kardeş leri tarafından içine atıldıktan sonra bir müddet bu kuyuda kalan Yusuf'u
oradan geçen bir kervanın sakası çıkar
mış ve Mısır' a götürm ü ştü r.
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İzmir ve civarındaki adalarda
hakimiyet kuran ilk Türk beyi.
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Ege sahillerinde denizcilik faaliyetlerine gi rişen ilk Türk beylerinden olup kaynaklarda hakkında çok az bilgi vardır.
Danişmendname'de Oğuzlar'ın Çavul-

