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Hz. Yusuf'un hayatını anlatan 
meşhur mesnevisi. 
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Bilinen tek yazma nüshasının üzerin
de eserin adı Destan -ı Yusuf aleyhi's 
sel ôm şeklinde kayıtlı olup altında da "ve 
haza ahsenü'I-kasasi'l-mübarek" ibare
si yer almaktadır. Mesnevi tarzında 1529 
beyitten oluşan ve aruzun "failatün fai
Iatün failat" vezniyle yazılmış olan kitap, 
Anadolu sahasında bu konuda kaleme 
alınan ilk eserdir. islam ve İslami Türk 
edebiyatlarında pek çok yazar tarafın
dan işlenen YOsuf kıssası. Kur'an'da "ah
senü' I- kasas" (k ı ssa l a rı n en güzel i) ola
rak nitelendirilmiş (Yüsuf 12/ 3) ve ge-
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niş bir şekilde anlatılmıştır. Müellifın ese- Destan · ı Yasu{mesnevisinin bil inen tek yazma nüshasın ın ilk ve son sayfalan 

rini meydana getirirken Orta Asya Türk (Şeyyad Hamza. Yusuf ve Zeliha [ n ş<. Dehrl Dl lçin] . i"anbul ı 946) 

şairi Ali'nin 1232 yılında yazdığı Kıssa-i 

Yusuf adlı mesnevisinden faydalandığı 
da kabul edilmektedir. 

Mesnevi dokuz beyitlik besmele. tev
hid, münacat ve üç beyitlik na 'ttan son
ra başla r. Hikayenin arasında uygun yer
Ierde "nükte" adıyla bazı öğütler de ve
rilir. 

Eserin bilinen tek nüshası Türk Dil Ku
rumu Kütüphanesi 'nde olup "Raif Yel
kenci nüshası " olarak da anılır. Abdür
rahim b. Kasım b. Hasan adlı bir kişinin 
Zilhicce 952'de (Şubat 1546) istinsah et
tiği bu nüshada birçok vezin ve imla ha
tası vardır. Dehri Dilçin tarafından Latin 
harflerine çevrilerek Türk Dil Kurumu 
yayınları arasında Yusuf ve Zeliha adıy

la (i stanbul 1946) yayımlanan yazmadaki 
bu yanlışların bir kısmı naşir tarafından 
düzeltilirken aynı zamanda pek çok oku
ma hatasına düşülmüştür. Neşrin sonun
da verilen metnin tıpkıbasımı ise eseri 
aslından okumak bakımından önemlidir. 

Destôn-ı Yusuf, bilinen bütün ''YOsuf 
u Züleyha" mesnevileriyle aynı konuyu 
işlemekle birlikte dini motifleri ve "nük
te" başlığı altındaki değerlendirmeleriy

le zengin bir üslüba sahiptir. Dil bakımın 

dan Eski Anadolu Türkçesi 'nin fonetik 
ve morfolojik özelliklerini taşıdığı için ay
rıca önemlidir. Türk edebiyatında bu ko
nu manzum ve mensur olarak Destôn-ı 

Yusuf, Kıssa -i Yusuf, Yusuf ve Züley
hô, ayrıca Ahsenü 'l-kasas ve Sittfn li
cômii'l- besôtfn (Arapça'dan tercüme) gi
bi adlarla da pek çok defa kaleme alın
mıştır. 
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İranlı şair, gazeteci ve ilim adamı . 
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isfahan'ın güneyindeki Destgird köyün
de doğdu. Ası l adı Hasan, babasının adı 
Muhammed Kasım ' dı r. İlk öğrenimine 
Destgird'de başladı. On dört yaşında is
fahan'a giderek devrinin tanınmış bilgin
lerinden . dini ilim leri, Arap- Fars dil ve 
edebiyatlarını öğrendi. Gençlik yılların
da yazd ığı şiirlerinde Lem'a mahlasını 
kullandı . Daha sonraki yılla rda ise Va
hid mahlasını seçti. 1906 yılında meşru

tiyet hareketlerine katılarak hürriyetçi-

!erin saflarında yer ,aldı. isfahan'da çı
kan Pervône, Zôyenderud, Dereiş - i Kô
viyôn ve Müfettiş-i i rôn gazetelerinde 
yayımladığı Almanlar'ı öven şiir ve ma
kaleleriyle ta nın dı. İngilizler' i yerip Al
manlar· ı övdüğü musammatının yayım
lanması ve geniş yankı uyandırması üze
rine İngiliz hükümetinin isfahan ·daki 
temsilcisi tarafından takibe uğrayınca 
Türk asıllı Bahtiyari aşiretine sığındı. Bu
rada yaşadığı iki yıl içinde Manzılme- i 
Sergüzeşl- i Erdeşfr-i Pôbekôn adlı uzun 
mesnevisini kaleme aldı. 1919 yı lında 

Tahran'a geldi. Ertesi yıl Encümen-i Ede
bi -yi fran ' ı kurdu ve birçok ünlü araştır
macının derneğe üye olmasını sağladı. 
Bu dernek zamanla amacından uzaklaş
maya başlayınca buradan ayrılarak bir 
süre sonra Encümen-i Edebi-yi Hakim 
Nizami'yi kurdu ( 1932) Bu arada 1919'
da yayımlamaya başladığı ve ölümüne 
kadar yirmi iki yıl süreyle sorumlu mü
dürlüğünü yaptığı aylık A rmagan der
gisinde edebi ve tarihi makaleler yazdı , 

eski şairlerin hal tercümelerine geniş 

yer verdi. A rmagan ' ın yayım ı onun ölü
münden sonra oğlu Mahmud-ı Vahidza
de tarafından sürdürüldü. Eğitim ve Kül
tür Bakanlığı ' na bağlı basın. telif ve ter
cüme bürolarında da çalışan Vahid bir 
süre Tahran Edebiyat Fakültesi'nde öğ

retim üyeliği yaptı. 19 Aralık 1942 t ari
hinde Tahran'da vefat etti. 


