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“... Hadiselerin tevilinden ona öğretmemiz
için o yerde Yusuf’a imkân verdik. Allah
o tuzağa karşı üstün gelendir fakat
insanların çoğu bunu bilmiyor. “
(Yusuf 12/21)

Kur’an, dinler tarihinin kararttığı
tüm gerçekleri ortaya çıkarır!

“... Bizim herhangi bir şeyde Allah’a ortak olmamızın imkânı
yoktur. İşte bu (Atalarımın milleti), bizim üzerimize de ve
insanların üzerine de Allah’ın tercihinden dolayıdır, fakat
insanların çoğu (Allah’ın tercihiyle) yetinmeyecekler.”

(Yusuf 12/34)
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YUSUF’U SATIN ALAN ADAM ve KARISI
Kıssayı anlatan ayetlerdeki kelimeleri incelemeye başlamadan önce şu açıklamayı da yapmamız bir karışıklığı önleyecektir. İncelemeye başladığımız ayeti
ilk önce çok bilinen bir meal üzerinden vereceğiz. Kelimeleri teker teker inceledikten sonra bölüm sonunda çalışmalarımız neticesinde elde ettiğimiz meal verilecektir.
Yusuf 12/21
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Onu satın alan Mısırlı kişi, hanımına dedi ki: “Ona iyi bak. Belki bize yararı dokunur veya onu evlat ediniriz.” İşte böylece biz Yûsuf’u o yere (Mısır’a) yerleştirdik ve ona (rüyadaki) olayların yorumunu öğretelim diye böyle yaptık. Allah,
işinde galiptir, fakat insanların çoğu bunu bilmezler (DİB meali).

Bu ayet Yusuf kıssasının Mısır dönemini anlatmaya başlayan ilk ayettir.
Ayetteki kelimeler üzerinde durmadan önce Yüce Allah’ın kıssayı anlatış düzeni ile ilgili bir hususun altının çizilmesi gerekmektedir. Çünkü Yusuf kıssasını
Kur’an’daki diğer kıssalardan ayıran en belirgin husus onun düzenidir. Kur’an’da
ismi geçen nebilerin kıssaları tüm Kur’an’a serpiştirilmişken, Yusuf kıssası bir
yerde toplu halde anlatılmaktadır.
Yusuf kıssasının bir yerde toplu halde anlatılması beraberinde kıssanın izlerini Yüce Allah’ın belirttiği düzende takip etmeyi zorunlu kılmaktadır. Olaylar ve
kişiler hakkında Yüce Allah’ın henüz belirtmediği şeyleri ön kabuller üzerinden
peşinen tanımlamak, kıssanın anlatılış düzenine uymamak anlamına gelecektir.
Mesela yukarıya aldığımız ayette Yusuf’u köle olarak satın alıp evine getiren bir
adamdan ve onun karısından bahsedilmektedir. Ayette adam ve karısının kimler
olduğunu belirtecek herhangi bir tanımlama veya sıfat bulunmamaktadır. Kıssayı
anlamaya çalışan bizler Yüce Allah’ın verdiği bu bilgilerle yetinmeli, onun
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tanıtmadığı kişileri adam şu kişidir, şu işi yapmaktadır, adı falandır, karısının
ismi filandır şeklinde bir tanımlamanın içine girmemeliyiz.
En başta şunun bilinmesi gerekir. Kimse bir kıssayı Yüce Allah’tan daha güzel anlatamaz. İkinci olarak Kur’an’a iman eden bizlere düşen; Kur’an’a teslim
olmak, onun düzenine müdahale ederek onu teslim almaya, onun anlattığı kıssaya Yüce Allah’ın belirtmediği açıklamaları getirerek ona şekil vermeye kalkışmamaktır. Unutulmamalıdır ki bu Kur’an’ı ve Yusuf suresini, bu düzenle vahy
eden Yüce Allah’tır. Neyin ne zaman ve hangi aşamada bilinmesi gerektiğini, kimin ne zaman ve hangi kelimelerle tanımlanması gerektiğini bildiren Yüce Allah’tır. Bir ayette Yüce Allah birilerinden ne kadar bahsetmişse bize düşen Yüce
Allah’ın verdiği o bilgilere razı olup yetinmektir. Kur’an’ın verdiği bilgilerle yetinmeyerek ayetteki kişiler hakkında bilgiler vermek Yüce Allah’ın en güzel kelamını kirletmekten başka bir anlama gelmeyecektir.
Durum böyle olması gerekirken; kıssayı tefsir eden müfessirlerimiz 21. ayette
Yusuf’u satın alan adam ve karısı hakkında tanıtıcı hiçbir bilgi verilmemişken ne
kıssanın öncesinde ne de sonrasında asla olmayan detayları vermişlerdir.
Ed-Dahhak der ki: Onu satın alan kişi Mısır hükümdarı idi, lakabı da “Aziz”di.
Es-Süheyli ise adı Kıtfir’di demektedir. İbn İshak ise şöyle der: Adı Itfir b. Rüveyhib’dir, onu hanımı Ra’il için satın almıştı. Bunu da El-Maverdi nakletmektedir. Hanımının adının Zeliha olduğu da söylenmiştir.1
İbn Abbas der ki: Onu satın alan kişi Mısır hükümdarının veziri Kıtfir’dir. Hükümdarın adı ise Reyyan b. Velid’dir.
Yusuf’u satın alan bu Aziz, hükümdarın hazinelerinin yöneticisi idi. Yusuf’u,
Malik b. Du’r’dan yirmi dinara satın almıştı. Ayrıca ona bir takım elbise ve iki
çift ayakkabı da vermişti.
Diğer bir açıklamaya göre Yusuf açık artırma yolu ile satıldı ve değeri ağırlığının birkaç katı misk, anber, ipek, gümüş, altın, inci ve mücevheratı buldu ki,
bunların değerini Allah’tan başka kimse bilemez. Kıtfir bu bedel karşılığında
onu Malik b. Du’r’dan satın almıştı. Bunu da Vehb b. Münebbih söylemiştir.2

Razi kendi tefsirinde bu alıntıda yapılan açıklamaları aktardıktan sonra “Bil
ki bu rivayetlerin ifade ettiği hususlardan hiçbirine Kur’an delalet etmemektedir.
Yine hiçbir sahih hadiste bunlar yer almamıştır. Allah’ın kitabının tefsiri, bu rivayetlerden hiçbirine dayandırılamaz. Akıllı olan için en uygunu, bunları anlatmak-

1
Tam burada alıntı yaptığımız kitabın mütercimi (M. Beşir Eryarsoy) şu dip notu düşmüştür. “Sahih bir senet ile Hz.Peygamber’e ya da en azından ashaptan birisine ulaştırılamayan bu
tür bilgileri hem ihtiyatla karşılamak gerektiğini, hem de bunların İlahi Kelam’ın anlaşılmasında pek katkılarının olmadığını hatırda tutmamız gerekmektedir.” Garip olan şudur ki Mütercimin okuyucuyu uyarmak zorunda kaldığı bu bilgiler, kitabın müellifi tarafından hatırda
tutulmamış ve Kur’an ayetlerinin tefsiri bağlamında aktarılmıştır.
2

Kurtubi, El Camiu Li Ahkami’l Kur’an c.9.s.242
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tan sakınması, geri durmasıdır”3 diyerek Kurtubi’nin kitabına aldıklarının uzak
durulması gereken bilgiler olduğunu söylemiştir. Fakat “akıllı kişi uzak durmalıdır” dediği bilgilerden kendisi uzak durmamış, ayette Yusuf’u satın alan adam ve
karısı ile ilgili herhangi bir bilgi verilmediği halde o da; Yusuf’u satın alan adamın Mısır Aziz’i yani Mısır kralının veziri olduğunu söylemiş, ve diğerleri gibi
ayetteki adamın karısının kıssanın en kötü karakteri olan Aziz’in karısı olduğunu
söyleyenler zincirine eklenmiştir.
Üstelik Razi’de diğerleri gibi adamın ve kadının kim olduğunu kıssanın
içinden değil, rivayetler üzerinden belirlemiştir. Kıssanın ve hatta Kur’an’ın hiçbir yerinde Yusuf’u satın alan adam ve karısının Mısır kralının veziri ve karısı olduğuna dair tek bir delil yoktur. Hiçbir müfessir de Kur’an’dan buna dair bir delil
ortaya koymamıştır. Yapılan tek şey rivayetler üzerinden elde edilen peşin kabullerin, Kur’an ayetlerine monte edilmesidir. Kur’an’da adam ve karısının, Mısır
veziri ve karısı olduğuna dair en ufak bir bilgi kırıntısı olmamasına rağmen, rivayetler adam ve karısı hakkındaki detaylı bilgileri nereden almışlardır?
İsmaililer Yusuf›u Mısır›a götürmüştü. Firavunun görevlisi, muhafız birliği
komutanı Mısırlı Potifar onu İsmaililer›den satın almıştı. RAB Yusuf›la birlikteydi
ve onu başarılı kılıyordu. Yusuf Mısırlı efendisinin evinde kalıyordu. Efendisi
RAB›bin Yusuf›la birlikte olduğunu, yaptığı her işte onu başarılı kıldığını
gördü. Yusuf›tan hoşnut kalarak onu özel hizmetine aldı. Evinin ve sahip olduğu
her şeyin sorumluluğunu ona verdi. Yusuf’u evinin ve sahip olduğu her şeyin
sorumlusu atadığı andan itibaren RAB Yusuf sayesinde Potifar’ın evini kutsadı.
Evini, tarlasını, kendisine ait her şeyi bereketli kıldı. Potifar sahip olduğu her şeyin sorumluluğunu Yusuf’a verdi; yediği yemek dışında hiçbir şeyle ilgilenmedi.4

Yusuf’u satın alan adam ve karısının, Mısır veziri (Aziz) ve karısı (Aziz’in
karısı) olduğuna dair bilgi Kur’an’ın verdiği bir bilgi değil muharref Tevrat’ın
verdiği bir bilgidir. 21.ayette ve dahası Yusuf suresinin tamamında bu bilginin
doğru olduğunu gösterecek tek bir delil dahi yoktur. Tevrat’ın verdiği bu bilgiyi alıp kıssada geçen kişileri bu bilgiler üzerinden tanımlamak ve tanıtmak, daha
en baştan kıssayı Yüce Allah’ın belirlediği düzenin dışına çıkarmak ve kıssayı
Yüce Allah’ın anlatmadığı bir biçime sokmaktan başka bir işe yaramayacaktır.
Nitekim öyle de olmuş Yusuf kıssası Yüce Allah’ın anlattığından çok daha başka
bir şekle sokulmuştur. Eğer surenin içinde hatta Kur’an’ın herhangi bir yerinde
Yusuf’u satın alan adam ve karısının Mısır Aziz’i ve karısı olduğunu belirten bir
delil olsaydı, ortaya bunun konulması gerekirdi. Ama bu yapılmamış, Kur’an’ın
anlattığı kıssa Yahudilerin tahrif ettiği Tevrat üzerinden anlaşılmıştır.
Ayette kişileri tanıtan herhangi bir şey olmamasına rağmen peşinen adam ve
karısının kim olduğunun söylenmesi, aslında, ayetteki adamı işaret eden  الَّ ِذيellezî ismi mevsulunün kullanılış biçiminden ortaya çıkan çok önemli bir durumun
görülmemesine neden olmuştur. İsmi mevsuller daha önce geçmiş marife (bili3

Er Razi, Tefsir-i Kebir c.13.s.194

4

Eski Ahit, Yaratılış 39/1-6
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nen) bir ismin yerine kullanılan kelimelerdir. Fakat anlamaya çalıştığımız ayetten
öncesine baktığımızda Yusuf’u satın alan adamla ilgili hiçbir bilginin verilmediği
görülecektir. Aslında ismi mevsul olmasından dolayı ayetin ilk cümlesinin anlamı “ الَّ ِذي ا ْشتَ َراهُ ِم ْن ِمصْ َرOnu (Yusuf’u) Mısır’da satın alan da o kişiydi” olması
gerekmekte ve “o kişi” diye belirtilen adamın, metnin daha öncesinde bahsedilmiş marife bir isim olması gerekmektedir. Zaten Arapçanın yardımcı kelimelerinden olan ismi mevsullerin bir metin içindeki görevi kendinden önceki cümleyi
kendisinden sonraki cümleye bağlamaktır.
Aslında tek başına Kur’an’daki ismi mevsullerin konumları bile, Kur’an’ın
ancak Kur’an’la anlaşılması gerektiğinin en büyük delilidir. Çünkü her nerede
ismi mevsul gelmiş ise bu, o cümlenin kendisinden öncesine veya Kur’an’ın başka bir yerine bağlanmasını zorunlu kılmaktadır.
Durumun daha iyi anlaşılması için ismi mevsullerin Arapçadaki kullanım şekilleriyle ilgili daha detaylı bilgiler vermek yerinde olacaktır.
İsmi Mevsul: İki cümle arasında bağ kuran, anlamı kendisinden sonra gelen
ve “sıla cümlesi” adı verilen bir cümle ile tamamlanan kelimelerdir. Türkçede
“ilgi zamiri” terimi ile karşılanan ismi mevsullerin tek başlarına anlamları olmadığı halde, cümlede ilişki içinde bulunduğu isimlerin dilbilgisel rollerine (fail-meful) uygun olarak -en, -an, -dığı, -deki, -anı, -eni, -ona, -ene, -dekini, -dakini, -andan,- enden gibi değişik anlamsal katkıda bulunurlar. İki çeşit ismi mevsul
vardır.
1- Çekimsiz (müşterek) İsm-i mevsuller.
a)

ْ َمنTekil-ikili-çoğul, eril-dişil tüm şahıslara özgü ismi mevsuldur.

b)

 َماTekil-ikili-çoğul, eril-dişil tüm nesnelere özgü ismi mevsuldur.

2- Çekimli (Has) İsm-i Mevsuller:
Nicelik ve cinsiyet yönünden çekimlenebilen İsm-i Mevsullerdir.

Çoğul (Cem’i)

İkili (Tesniye)

Tekil (Müfred)

Cinsiyet

اَلَّذين

اَللَّ َذان – اَللَّ َذي ِْن

اَلَّ ِذي

Eril (Müzekker)

َّ َا
َّ َ ا- للتِي – اَللَّ َواتِي
للتِي

َان – اَللَّتَي ِْن
ِ اللَّت

.اَلَّتِي

Dişil (Müennes)

-ki onlar, -ki onları

-ki o ikisi

-ki o, -ki onu

Anlam

Çekimi olan Has İsm-i Mevsuller’in iki türlü kullanımı söz konusudur.
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a- İsm-i Mevsuller marife kabul edildikleri için; bir cümlede marife durumunda olan mübteda, haber, fail, mef’ulun bih, mecrur isim gibi temel
öğelerin sıfatı görevini üstlenirler.
b- İsm-i Mevsuller mübteda, haber, fail, mef’ulun bih, mecrur isim gibi
öğelerden birinin sıfatı durumunda olmadan, doğrudan doğruya cümlenin temel öğelerinden biri olarak da görev yapabilirler.
NOT: Her ism-i mevsul’dan sonra mutlaka açıklayıcı bir cümle gelmek zorundadır. Sıla cümlesi adı verilen bu cümlede ya bir isim, veya bir fiil, veyahut da bir
şibih cümle (harfi cerli veya zarflı bir cümlecik) olmak durumundadır.
Sıla cümlesinin, bir isim veya fiil cümlesi olması durumunda , bu cümlelerde
ism-i mevsule dönen ve “Aid Zamir” adı verilen bir zamir bulunur. Bu zamir ya
fiil bünyesinde var olan açık ya da gizli bir zamir, veya fiile bitişen mansup bir
zamir, veyahut da bir harfi cer ya da isme bitişen mecrur bir zamir olmak zorundadır. Sıla cümlesi ile İsm-i Mevsul arasında bir bağ kuran aid zamirin, tekillik-ikilik-çoğulluk, ve erillik-dişillik yönlerinden ismi mevsul ile tam bir uyum
içinde olması gerekir. Şibih cümlesi biçimindeki sıla cümlelerinde ismi mevsule
dönen aid zamir bulunmaz.
Bir cümleyi tam ve doğru analiz edebilmek için; İsm-i Mevsulden sonra gelen
ve sıla cümlesi adını verdiğimiz cümledeki öğelerle, ana cümlede yer alan temel
öğeler birbirine kesinlikle karıştırılmamaldır.
İsm-i Mevsuller her zaman marife yani bilinirlilik durumundadır.
NOT: İsm-i Mevsul’den sonra gelen sıla cümlesinin iraptan mahalli yoktur. Yani
– her ne kadar bir sıla cümlesi kendi içinde irap edilebilirse de- ne sıla cümlesi
içindeki öğelerin ne de bir bütün halindeki sıla cümlesinin, ana cümlenin temel
öğelerinden biri olması düşünülemez.
NOT: İsm-i işaretlerde olduğu gibi İsm-i Mevsuller de, akılsız bir çoğulun sıfatı
durumundaysa, bu takdirde, ism-i mevsul olan sözcük müfred-müeennes olarak
 اَلَّتِيşeklinde gelir.5

Kur’an’da tüm formlarıyla beraber 1464 tane ism-i mevsul (ilgi zamiri) bulunmaktadır. Bunlardan 78 tanesi  اَلَّتِيelletî şeklinde müfred (tekil) - müeennes
(dişil) formda gelmiştir. Yusuf suresinde toplam 13 tane ismi mevsul bulunmaktadır.
İsm-i mevsullerle ilgili bu açıklamalar şunu göstermektedir ki; eğer bir cümlenin içinde bir ism-i mevsul geçmişse, o ismi mevsul daha önceki cümleler içinde
geçmiş marife bir ismin yerine kullanılmış demektir. Buna göre 21. ayette hakkında tanıtıcı herhangi bir bilgi verilmeyen adam ve karısı ile ilgili daha önceki
ayetlerde bilgi verilmiş olmasını zorunlu kılmaktadır. Oysa 21. ayetten öncesinde
adam ve karısı hakkında herhangi bir bilgi verilmemektedir. Hatta 21. Ayet kısDoç. Dr. Hüseyin Günday-Doç. Dr. Şener Şahin; Arapça Dilbilgisi, Nahiv Bilgisi s.193 -Dr. Mustafa Meral Çörtü, Sarf Nahiv s.223 – Prof. Dr. Mehmet Maksudoğlu, Arapça Dilbilgisi, Sarf-Nahiv s.127

5
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sanın Mısır dönemini anlatan ilk ayettir yani öncesinde  الَّ ِذيellezî ism-i mevsulün
kimi kast ettiği önceki bölümlerde geçmeyen bir ayettir. Normal bir metinde
olmaması gereken bu durum Kur’an’da örneğine sıkça rastlanan bir durumdur.
Bu duruma sebep olan şey nedir?
Eğer Arapça yazılmış herhangi bir metin ismi mevsulleri Kur’an’ın kullandığı
gibi kullansaydı Arapça dilbilgisi kurallarına göre buna anlatım bozukluğu denilebilirdi. Fakat Kur’an herhangi bir metin değildir. Onda anlatım bozukluğu, gramer hatası gibi kusurların bulunması mümkün değildir.
Tüm Arap dil kuralları hep giriş, gelişme, sonuç şeklinde yazılmış metinler
düşünülerek belirlenmiş kurallardır. İnsan tarafından yazılmış tüm metinler başı,
ortası, sonu belli olan metinlerdir. Böyle metinler oldukları için onlar ismi mevsulleri, kimleri kast ettiklerinin açıklaması mutlaka daha öncesinden tanıtıldıktan
sonra kullanırlar.
Kur’an başı ve sonu olan bir metin değildir. Kur’an kim neresinden okumaya
başlarsa orası onun için başlangıçtır ve asla sonu olmayan bir metindir. Kur’an
okumayla bitirilecek bir kitap değildir. Onun şu an iki kapak arasında bir kitap olması asla onu Arap dilinde yazılmış herhangi bir metin konumuna indirgeyemez.
Kur’an Arapçanın kurallarının mahkûmu değil, tam tersi o dilin üzerinde de denetleyici ve belirleyicidir. Onun ismi mevsulleri öncesi olmadan kullanması demek, o ism-i mevsulü anlamanın tek yolunun tüm Kur’an’la bağ kurarak olacağı
demektir. Mesela, Bakara suresinin ilk beş ayeti iman eden muttakilerden söz etmektedir. Altıncı ayet ise birdenbire kafirlerden bahsetmektedir.
Bakara 2/6

ِ
ون
َ ُين َك َف ُروا َس َو ٌاء َع َل ْيهِ ْم أَأَ ْن َذ ْر َت ُه ْم أَ ْم َل ْم ُت ْن ِذ ْر ُه ْم َل يُ ْؤ ِمن
َ إ َِّن ا َّلذ

Gerçek şu ki, kâfir olanları (azap ile) korkutsan da korkutmasan da onlar için
birdir; iman etmezler (DİB meali).

Aslında bu çeviri sorunlu bir çeviridir çünkü; mealde “kâfir olanlar” şeklinde
isim olarak çevrilen  َكفَ ُر واKeferu kelimesi isim değil fiildir. Kelimelerin fiilken
isme çevrilmesi özellikle ayetteki ism-i mevsulün dikkate alınmamasından kaynaklanmaktadır. Eğer bu meali yapanlar ayetteki ism-i mevsulü dikkate alsalardı
ayetin mealini “Senin onları uyarmış olmanın veya asla uyarmayacak olmanın
aleyhlerinde eşit olup inanmayacaklar da kesinlikle inkar etmiş o kimselerdir.”
şeklinde vermeleri gerekirdi. Her ne olursa olsun ayetin başında gelen ve “o kimseler” şeklinde çevrilen َ ا لَّ ِذ ينellezine ism-i mevsulün kimleri kast ettiğinin daha
öncesinde belirtilmesi gerekmektedir. Fakat önceki beş ayet kafirlik etmiş kişilerden bahsetmemektedir. Şu hâlde asli görevi iki cümle arasında bağ kurmak olan
َ ا لَّ ِذ ينellezine ism-i mevsulü hangi cümleyi bu cümleye bağlamaktadır?
Bu sorunun cevabı: ayetin başındaki ismi mevsul ayeti tüm Kur’an’a bağla-
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maktadır şeklinde olmak zorundadır. Ayetin başında “kafirlik etmiş o kişiler”
şeklinde gelen ibarenin kast ettiği kişiler tüm Kur’an’da kâfir olarak tanıtılan
kimselerdir. Kur’an’da bu şekilde yüzlerce kullanımı bulunan ismi mevsuller
ayetleri ayetlere, sureleri surelere bağlayan köprü vazifesi görmektedirler. İnsan
tarafından yazılmış tüm metinlerde ism-i mevsuller önceki cümleyi sonraki cümleye bağlamaktadır. Çünkü insan yapımı metinlerin tamamının bir başlangıcı ve
bir sonu muhakkak vardır. Oysa Kur’an’ın ne bir başlangıcı ne de bir sonu yoktur.
İsmi mevsullerin görevlerinin daha iyi anlaşılması için birkaç örnek daha vermemiz isabetli olacaktır.
İbrahim 14/39

ِ َّ ِ ا ْلحمد
ِ ل ا َّل ِذي وهب ِلي ع َلى ا ْل ِكبرِ إِسم
ِ
يع
َ اع َيل َوإ ِْس َح
ُ ْ َ
َ
َ َ َ
ُ اق ۚ إ َِّن َر ّبِي َل َسم
َ ْ َ
ِالدعاء
َ ُّ

Övgülerin tamamı Allah’a aittir. Kocamış olmama rağmen bana İsmail ile İshak’ı bağışlayan da O’dur. Rabbim duaları elbette işitir.

Mesela bu ayette  الَّ ِذيellezine kelimesi kendisinden önce gelen marife olan
Allah isminin yerine kullanılmaktadır. İsm-i mevsullerin metin içindeki görevi, kendinden önceki cümleyi kendisinden sonraki cümleye bağlamaktır. Zaten
Mevsul kelimesi ulaştırma, bağlama, kavuşturma anlamındaki vasl kelimesinden
türemiş bir kelimedir. İsm-i mevsul’un kelime anlamı kavuşturan, bağlayan isimler demektir.
İsra 17/99

ِ الل ا َّل ِذي َخ َل َق السماو
َ
َ
ات َو ْالَ ْر َض َق ِاد ٌر َع َلى أَ ْن َي ْخ ُل َق ِم ْث َل ُهم
َ َ َّ
َ َّ أ َو َل ْم َي َر ْوا أ َّن
ْ
ٰ
ورا
َ َو َج َع َل َل ُه ْم أَ َج ًل َل َر ْي َب ِف ِيه َفأَ َبى ال َّظ ِال ُم
ً ون إ َِّل ُك ُف

Bunlar hiç düşünmeyecekler mi şüphesiz ki Allah; gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir olan, onlar için hakkında şüphe olmayan bir
ölçü koyan da O’dur. O zalimler kafirlikten başka her şeye diretirler.

İşte bu durum Kur’an’da bir hayli kullanılan ism-i mevsullerle ilgili, Kur’an’a
özgü bir yaklaşımın olmasını zorunlu kılmaktadır. Normal metinler içerisinde
ism-i mevsuller öncesini sonrasına bağlarken, Kur’an’da ayetleri ayetlere, kıssaları kıssalara bağlamakta adeta her ayeti ve hatta her kelimeyi tüm Kur’an’la sıkı
bir ilişki içerine sokarak güvence altına almaktadır.
Bu durumda anlamaya çalıştığımız 21.ayette geçen  الَّ ِذيellezî ism-i mevsulü
öncelikle, bu ayeti kıssanın başka bir yerine sonrasında tüm Kur’an’a bağlamış
olmaktadır. İsm-i mevsul yok sayılarak Yusuf’u satın alan adam hakkında yapılan tüm nitelemeler Kur’an’ı açıklamaktan daha çok, onu daha kapalı ve anlaşılmaz hale sokmaktadır. Tuhaf olan şudur ki; ism-i mevsullerle ilgili yaptığımız
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açıklamalar, aslında Arapçanın en temel ve en basit kurallarından biri olmasına
rağmen; hepsi de çok iyi derecede Arapça bilen tefsir ve meal müelliflerinin, sanki Kur’an’daki Arapça herhangi bir kurala bağlı olmayan Arapça imiş gibi davranmalarıdır.
Yüce Allah Kur’an’ı: Kur’an,6 Kitap,7 Zikir,8 Hak,9 Huda,10 Rahmet,11 Beyyine, Nur,13 Kavl,14 Furkan,15 Şifa,16 Ahsenü’l-Hadis,17 Burhan,18 Mev’iza,19 Ruh,20
Kelamullah,21 Sıdk,22 Hablullah,23 Vahiy24 gibi isimlerle andığı gibi: Arapça,25
Musaddık,26 Besair,27 Müheymin,28 Mubin,29 Mübarek,30 Mufassal,31 Aziz,32 Me12

6

Bkz. Isra 17/9; Fussilet 41/16; Yusuf 12/2; Bakara 2/185

7

Bkz. Ahkaf 46/30; Araf 7/196, 204; Bakara 2/2; Enbiya 21/10

8

Bkz. Hicr 15/6; Mü’minun 23/71; Yasin 36/11

9

Bkz. Ra’d 13/1, 19; Zuhruf 43/78; Ahkaf 46/7

10

Bkz. Cinn 72/13; Necm 53/23; En’am 6/157

11

Bkz. Neml 27/77; Lokman 31/3; Casiye 45/20

12

Bkz. Muhammed 47/14; Mü’min 40/66; Hud 11/17

13

Bkz. Araf 7/157; Şura 42/52; Teğabun 64/8

14

Bkz. Kasas 28/51; Mü’minun 23/68; Zümer 39/17-18

15

Bkz. Furkan 25/1; Bakara 2/185

16

Bkz. Isra 17/82; Yunus 10/57

17

Bkz. Zümer 39/23

18

Bkz. Nisa 4/174

19

Bkz. Ali İmran 3/138; Yunus 10/57

20

Bkz. Şura 42/52; 17/85

21

Bkz. Tevbe 9/6; Bakara 2/75

22

Bkz. Zümer 39/32-33

23

Bkz. Ali İmran 3/103

24

Bkz. Şura 42/51; Necm 53/3-4

25

Bkz. Ra’d 13/37; Ta-Ha 20/113

26

Bkz. Bakara 2/41, 89

27

Bkz. En’am 6/104

28

Bkz. Maide 5/48

29

Bkz. Maide 5/15

30

Bkz. En’am 6/155

31

Bkz. Hud 11/1; Araf 7/52

32

Bkz. Fussilet 41/41

YUSUF - 2

17

cid,33 Kerim,34 Hakim35 gibi bir çok sıfatla da nitelemiştir. Kur’an’ın Arapça olması onun en başta gelen bir özelliğidir. Üstelik Kur’an’daki Arapça herhangi bir
eksiği, kusuru olmayan ve kolaylaştırılmış bir Arapçadır.
Meryem 19/97

ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ين َوتُ ْن ِذ َر ب ِِه َق ْو ًما لُ ًّدا
َ َفإ َِّن َما َي َّس ْر َن ُاه بِل َسان َك ل ُت َب ّش َر بِه ا ْل ُم َّتق

Başka sebepten değil, onunla (Kur’an’la) müttakileri müjdelemen için ve yine
onunla (Kur’an’la) her inatçı kavmi uyarman için, onu (Kur’an’ı) senin lisanınla kolaylaştırdık.
Duhan 44/58

ون
َ َفإ َِّن َما َي َّس ْر َن ُاه ب ِِل َس ِان َك َل َع َّل ُه ْم َي َت َذ َّك ُر

Başka sebepten değil, doğru bilgiler edinirler umuduyla onu (Kur’an’ı) senin lisanınla kolaylaştırdık.
Yusuf 12/2

ون
َ إ َِّنا أَ ْن َز ْل َن ُاه ُق ْرآ ًنا َع َرب ًِّيا َل َع َّل ُك ْم َت ْع ِق ُل

Şüphesiz ki biz Arapça bir Kur’an indirdik. Belki siz doğru bağlantılar kurarsınız.
Zümer 39/28

ون
َ ُق ْرآ ًنا َع َرب ًِّيا َغ ْي َر ِذي ِع َو ٍج َل َع َّل ُه ْم َي َّت ُق

Sorumlu davranırlar umuduyla eğriliği olmayan Arapça bir Kur’an (indirdik).

Yüce Allah Kur’an’ın kolaylaştırılmış ve pürüzü olmayan bir Arapçası olduğunu söylemesine rağmen, nedense hep Kur’an’ın Arapçasının zor, karışık ve
hatta pürüzlü olduğu şeklinde davranılmıştır. Elbette ki bu davranış biçimleri, en
büyük mucize olan Kur’an’ı meal ve tefsircilerin elinde şekilden şekle sokulan
bir oyun hamuruna çevirmiştir.
Tüm bu açıklamalardan sonra 21. ayete dönecek olursak; ayetin başında gelen
ve Yusuf’u satın alan adamı niteleyen  الَّ ِذيellezî ism-i mevsulünün Arap dil kurallarına göre görevi iki cümle arasında bağ kurmaktadır. İsm-i mevsuller her zaman
marife oldukları için 21. ayette belirtilen kişinin de bilinir olması gerekmektedir.
Bu durumda bu kişi hakkında açıklamanın kıssanın başka bir ayetinde yapılmış
olması gerekmektedir. Yüce Allah’ın ileride tanıtacağı bu kişiyi Tevrat’taki anlatımdan kaynaklanan ön kabulle, Mısır veziri şeklinde niteleyip, adını bile vermek
33

Bkz. Kaf 50/1; Buruc 85/21

34

Bkz. Vakıa 56/77

35

Bkz. Neml 27/6; Yunus 10/1
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asla doğru değildir. Madem Yüce Allah 21. ayette bu kişiyi açıklamak için, başka
bir ayette olan  الَّ ِذيellezî ism-i mevsulü ile nitelemiştir, şu hâlde Kur’an’a teslim
olmanın gereği olarak bizim de o açıklama gelene kadar kıssanın düzenine uymamız imani bir zorunluluktur. Bu ismi mevsulü dikkate alarak ayetin ilk cümlesine
mana verilmesi durumunda, daha isabetli meal aşağıdaki gibi olmalıdır.
Yusuf 12/21

َو َق َال ا َّل ِذي ْاش َتر ُاه ِم ْن ِم ْصر ِل ْمرأَ ِت ِه أَ ْكرِ ِمي َم ْث َو ُاه َع َسى أَ ْن َي ْن َف َع َنا أَ ْو َن َّت ِخ َذ ُه
َ
َ
َ
ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ِ
َ
َ
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ك
ْ
ْ
ِ
ّ
َ ُ ُ َّ َّ َو َل ًدا ۚ َو َك ٰ َذ ِل َك َم
َ ْ ُ َ َُ َ
َ
ْ
ُ َّ َ
ِ َغ ِالب ع َلى أَمرِ ِه و ٰ َل ِكن أَ ْك َثر الن
ون
َ اس َل َي ْع َل ُم
َّ َ َّ َ ْ ٰ َ ٌ

Mısır’da Onu satın alıp kadınına: “Bize faydalı olacağını veya evlat edinmeyi
umduğum için asıl konumunu (özgürlüğünü) ona bağışla” diyen de o kişiydi. İşte
bu şekilde; Hadiselerin tevilinden ona öğretmemiz için o yerde Yusuf’a imkân
verdik. Allah o tuzağa karşı üstün gelendir fakat insanların çoğu bunu bilmiyor.
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ONA MESVASINI İKRAM ET!
Yusuf 12/21

َو َق َال ا َّل ِذي ْاش َتر ُاه ِم ْن ِم ْصر ِل ْمرأَ ِت ِه أَ ْكرِ ِمي َم ْث َو ُاه َع َسى أَ ْن َي ْن َف َع َنا أَ ْو َن َّت ِخ َذ ُه
َ
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َ
ْ
ُ َّ َ
ُ ُ َّ َّ َو َل ًدا ۚ َو َك ٰ َذل َك َم
ِ َغ ِالب ع َلى أَمرِ ِه و ٰ َل ِكن أَ ْك َثر الن
ون
َ اس َل َي ْع َل ُم
َّ َ َّ َ ْ ٰ َ ٌ

Onu satın alan Mısırlı kişi, hanımına dedi ki: “Ona iyi bak. Belki bize yararı dokunur veya onu evlat ediniriz.” İşte böylece biz Yûsuf’u o yere (Mısır’a) yerleştirdik ve ona (rüyadaki) olayların yorumunu öğretelim diye böyle yaptık. Allah,
işinde galiptir, fakat insanların çoğu bunu bilmezler (DİB meali).

Yusuf’un kardeşleri tarafından köle kervanına satıldığı sırada, henüz bir gulam olduğunu 19. ayette görmüştük. Gulam kelimesi, bıyığı yeni terlemiş genç,
ergenlik çağına yeni girdiği belli olan çocuk demektir.36 Erkek çocuklarının ergenlik yaşının genel olarak 13 yaş olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Bu durumda Yusuf Mısır’a geldiğinde ergenlik çağına yeni girmiş 13 yaşında bir delikanlıdır dememizde herhangi bir sakınca olmamalıdır.
6. Ayette Yakup, Yusuf’a “sana hadiselerin tevilinden öğretecek” demişti. Bu
ayette geçen ۚ ث
ِ يل ْالَ َحا ِدي
ِ ( َولِنُ َعلِّ َمهُ ِم ْن تَأْ ِوhadiselerin tevilinden öğretelim diye) ibaresinden Yakup’un çok önceden haber verdiği hadiselerin tevilinden öğretilme
sürecine başlandığı anlaşılmaktadır. Yukarıdaki mealde olduğu gibi bu ibareyi
“rüya yorumlarını öğretelim diye” şeklinde çevirmenin doğru olmadığını bir önceki kitapta ortaya koymuştuk. Arapça metin gayet açık bir şekilde “li nuallimehu min te’vilil ehadis” demektedir. Ehadis kelimesinin anlamları içinde rüya
anlamı olmadığı gibi, kelimenin Kur’an’daki 36 kullanımının hiçbirinde bu kelimeye rüya anlamı verilmemiştir. Ehadis kelimesi üzerinde detaylı açıklamalar
daha önce işlediğimiz 6. ayette yapılmıştı
Fakat biz burada içinde hadiselerin tevilinin de geçtiği cümlenin tamamını
36
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alarak başka bir şeye dikkat çekmek istiyoruz.
ۚث
َ ِ َو َك ٰ َذلAyetteki bu cümle yukarıdaِ يل ْالَ َحا ِدي
ِ ض َولِنُ َعلِّ َمهُ ِم ْن تَأْ ِو
ِ ْك َم َّكنَّا لِيُوسُفَ فِي ْالَر
ki mealde İşte böylece biz Yûsuf’u o yere (Mısır’a) yerleştirdik ve ona (rüyadaki)
olayların yorumunu öğretelim diye böyle yaptık” şeklinde çevrilmişti.
Çeviride parantez içinde belirtilen (rüyadaki) açıklamasının yanlış olduğunu
zaten söylemiştik. Bu cümle Mısır’a gelene kadar Yusuf’a henüz hadiselerin
tevilinden ona öğretilmeye başlanmadığını, öğretime başlamak için mekân olarak
Mısır’ın seçildiğini belirtmektedir.
Ayette geçen  َم َّكنَّاmekenna kelimesi birkaç istisna dışında meallerin çoğu tarafından “yerleştirdik” olarak çevrilmektedir. Kelime  كونk+v+n kök harflerinden
türemiştir ve Kur’an’da 18 defa kullanılmıştır. Büyümek, değeri artmak, değerli
olmak, imkân vermek, imkânı olmak, mümkün olmak, elvermek, makineleşmek,
imkân tanımak, bir şeyi yapmaya imkân bulmak, yerleşmek, mekân tutmak, ulaşılabilir olmak, değerli itibarlı, olabilir37 anlamlarına gelmektedir.
Yusuf kıssasının akışına bakıldığında bu kelimeye yüklenecek doğru anlamın
“imkân verdik” olduğu rahatlıkla görülecektir. Bunun nedeni, Mısır’da onu satın
alan adam karısına “ondan faydalanırız veya evlat ediniriz” demesidir. Kim olursa olsun, evlat edinmeyi düşündüğü birine köle muamelesi yapmanın doğru olmayacağı ortadır. Önce köle olup sonra evlatlığa dönüştürülen biri, köle olduğu
zamanları hiç unutmayacaktır. Kendisini evlat edinen kişiye ne kadar iyi olursa
olsun tam bağlanamayacaktır. Dolayısıyla Yusuf hakkında söylenen  َم َّكنَّاmekkenna kelimesi, yerleştirdik değil “imkân verdik” anlamında olmalıdır. Kaldı ki, Yusuf’un Mısır’a yerleşmesine Yüce Allah değil ona haince tuzak kuran kardeşleri
sebep olmuştur.
Yusuf’un kavuştuğu imkanlara gelince, bu imkânlar Yusuf’a hadiselerin tevilinden öğretilme süreciyle alakalı olmalıdır. Hadiselerin tevilinden öğrenmek
için hadiseler yaşamak, hadiselere müdahale etmek gerekmektedir. Üstelik bu
hadiselerin de önlem alınmadığında çok kötü sonuçlar doğuracak ve birçok insanı etkileyecek hadiseler olması gerekmektedir. Sonuçta Yüce Allah, insanlığın
imamı olacak bir resulü eğitmektedir. Ona öğretilecek hadiselerin tevili, kesinlikle onun resullük görevine hazırlanmasını sağlayacak çok önemli hadiseler olmak
durumundadır. Yani ona hadiselerin öğretilmesi sadece onun şahsını ilgilendiren
şeyler değil, tüm insanlığı bağlayacak şeylerdir. İşte bu yüzden Yusuf’a verilen
imkân, tevilini öğreneceği hadiseleri yaşama imkanıdır.
Biraz önce Yusuf’u satın alan adamın karısına “onu evlat ediniriz” şeklinde
bir cümle sarf ettiğini, bu cümleyi sarf edecek kişinin ise evlat edinmeyi düşündüğü bir kişiye köle muamelesi yapmasının doğru olmayacağını söylemiştik. Aslında bu konuda siyer kitaplarında çok güzel bir örnek bulunmaktadır. Zeyd b.
37
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Harise Kur’an’da ismen anılan tek sahabidir.38 Bir köle olarak geldiği Mekke’de
henüz resul olmadığı dönemlerde Muhammed (a.s) tarafından satın alınmış ve
özgürlüğüne kavuşturulmuştur. Bir yandan kendisine yapılan bu karşılıksız iyilik, diğer yandan Muhammed (a.s)’in eşsiz ahlakı Zeyd’i her zaman Allah resulünün sadık bir dostu yapmıştır. Bu dostluk o kadar onun ruhunda kök salmıştır ki,
bir müddet sonra kendisini bulan ve fidye vererek kurtarmak isteyen öz babasını
bile dinlememiş, onu hiçbir zaman terk etmemiştir.39
Kendi öz kardeşleri tarafından hadım edilmiş, üstüne aşağılanıp köle olarak
satılmış bir çocuğun, kendisine oldukça yabancı olan insanlara alışabilmesi ve
onların evladı gibi olabilmesi için, en başta boynuna takılan kölelik tasmasından
kurtarılması gerekmektedir. Daha eve yeni getirdiği pazardan satın alınmış
bir köle için “evlat ediniriz” demek zaten Yusuf’un en başta köle olarak
görülmediğini ortaya koymaktadır. Bunun böyle olduğunu adamın karısına
söylediği şu cümleden anlıyoruz.
ُ أَ ْك ِر ِمي َم ْث َواه/ Ekrimî mesvahu. Ona mesvasını ikram et.
Bu ibare mealler tarafından şu çeşitlilikle çevrilmiştir.
Buna izzetle muamele et.40
Ona iyi bak.41
İzzet ikramda bulun, güzel ağırla.42
Onun yerini üstün tut.43
Bunun yerini iyi yap, kendisine güzel bak.44
Ona iyi bak.45
Onun yerini yüce tut.46
ُ“ أَ ْك ِر ِمي َم ْث َواهEkrimi Mesvahu” İbaresini “ona iyi bak” şeklinde bir çeviriyle
38

Bkz. Ahzab 33/37

39

Muhammed Hamidullah. İslam Peygamberi. 134 nolu paragraf.

40

Abdulbaki Gölpınarlı meali.

41

Abdullah Parlıyan meali.

42

Ahmet Tekin meali.

43

Ali Bulaç meali.

44

A. Fikri Yavuz meali.

Bayraktar Bayraklı meali -- Diyanet İşleri Başkanlığı Meali (eski ve yeni) -- Edip Yüksel
meali – Elmalılı meali – Muhammed Esed meali – Mustafa İslamoğlu meali – Suat Yıldırım
meali – Süleyman Ateş meali – Yaşar Nuri Öztürk meali.
45

46

Hayrat neşriyat meali – Kadri Çelik meali – Ömer Nasuhi Bilmen meali.
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karşılayanlar ayette geçen kelimelerin birini hiç çevirmemiş olmaktadırlar. “İzzet ikramda bulun, güzel ağırla”, “bunun yerini iyi yap, kendisine güzel bak” ve
“buna izzetle muamele et” şeklinde çevirenler ise; biri isim diğeri fiil olan iki kelimeyi de fiile çevirmektedirler.
“Bunun yerini üstün tut, onun yerini yüce tut” şeklindeki çevirilere gelince.
Yusuf henüz eve girmemiştir. O evde veya o ailede henüz bir yer sahibi değildir. Herhangi bir olay da yaşamadığı için, onun kendisinden kaynaklanan değerli
bir konumu olduğunu, ev sahibi ve sahibesinin bilmesine imkân yoktur. Şu hâlde
Yusuf’un değerli tutulacak konumunun ne olduğu bir soru işaretine dönüşmektedir. Bu karışıklığın oluşmasına neden olan şey ibarede geçen  َم ْث َواهmesvahu kelimesidir. Bu kelimeyi hiç çevirmeden ُ أَ ْك ِر ِمي َم ْث َواهibaresine bir anlam verecek olursak, ifade “Ona mesvasını ikram et” şeklinde olmak durumundadır.
 َم ْث َواهKelimesinin kök harfleri  ثويs+v+y’dir ve Kur’an’da bu kökten türemiş
14 kullanım bulunmaktadır. Kalmak, yerleşmek, ikamet etmek, ikameti sürdürmek, barınmak, misafir ağırlamak, son karargâh, kabir, hayvan ağılı, pansiyon,
konaklama yeri47 anlamlarına gelmektedir.
Kelimenin Kur’an’daki kullanımlarından bir tanesi hariç hepsi  َم ْث ًوىmesven şeklinde ve hepsi de Allah’a karşı gelenlerin ahirette gelip yerleşecekleri
son karargâh, nihai olarak kalınacak son yer olan cehennemi ifade etmek için
kullanılmıştır.
Nahl 16/29

ِ َفاد ُخ ُلوا أَبواب جهنم َخ ِال ِد
ين
ْ
َ ِيها ۖ َف َلب ِْئ َس َم ْث َوى ا ْل ُم َت َك ّبِر
َ
َ ين ف
َ َّ َ َ َ َ ْ

Cehennemde sürekli kalmak üzere girin onun kapılarından. Kibri sahiplenenlerin kalacağı son karargâh ne kötüdür.

Bu ayet, kelimenin anlamının gelip yerleşilecek son mekân olduğunu çok açık
bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu kelime Kur’an’da manevi anlamda bir makamı gösterebilecek şekilde hiç geçmemektedir. Zaten sözlük anlamları içinde de
böyle bir kullanımı biz bulamadık.
Şu hâlde ortaya çok önemli bir soru çıkmaktadır! Yusuf pazardan satın alınan
bir köledir ve çok iyi bir şekilde tanınmamaktadır. Beğenilmeyip kusurlu bulunursa başkasına satılma ve hatta öldürülme ihtimali bulunmaktadır. Nitekim kıssanın ilerleyen bölümlerinde suçsuz olduğunu bildikleri halde onu zindana atacaklardır. O zaman bir köle için gelip yerleşilecek son karargâh ne olmaktadır?
Üstelik bu ibarede geçen mesva kelimesine bitişik bir de zamir vardır. Kelimeye zamirin birleşmesi bu kelimeyi marife bir isim tamlaması haline getirmektedir. İsim tamlamaları zaten kelimelerdeki kapalılığı gidermek için yapılmakta47
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dır. İsim tamlamaları ile ilgili daha detaylı bilgi kıssanın ilerleyen bölümlerinde
verilecektir. Aynı zamanda kelimelere bitişen zamirler, bitiştikleri kelimenin sahipleri olduğu anlamını da vermektedir. Bu yönde Kur’an’da yüzlerce örnek bulunur. Mesela,  ِد ينِ ُك ْمdinikum sizin dininiz, ار ِه ْم
َ  أَ ْبebsarihim onların gözleِ ص
َ
ُ
ri, ُ َو أ خو هve ehuhu onun kardeşleri gibi. İsme bitişen bir zamir aynı zamanda o
isimde belirtilen şeyin sahibi olduğu anlamına gelmektedir.
Bu durumda ayette geçen  َم ْث َواهmesvahu kelimesinden kast edilen “mesva” Yusuf’un kendisinin sahip olduğu ve adamın da bildiği mesvadır. Fakat bu mesva Yusuf’un elinde değil kadının elindedir. Yani kadının Yusuf’a ikram edeceği
mesva’nın sahibi Yusuf’tur ama Yusuf’un bu mesvası kadının eline geçmiştir.
Onu ikram etmesi demek zaten Yusuf’un olan bir şeyi Yusuf’a geri vermek anlamına gelmektedir.
Adamın “onu evlat ediniriz” demesinden anlaşıldığına göre bu mesva Yusuf’un özgürlüğüdür. Yusuf’un olduğu halde kadına “ona mesvasını ikram et”
demesi, aslında “ona özgürlüğünü geri ver” anlamına gelmektedir. İşte bu yüzden adam karısına “onu evlat ediniriz” demektedir. Bir kölenin gelip yerleşebileceği son karargâh elbette özgürlüğüdür. Çünkü özgürlük doğal olandır ve Yüce
Allah tüm kullarını özgür konumlarını başkalarına kul olarak kaybetmemeye çağırmaktadır.
İbarenin ikinci kelimesi  أَ ْك ِر ِميekrimî Kur’an’da 47 defa kullanılmaktadır. Cömert olmak, kolayca vermek, değerli ve saygın olmak, günahlardan temizlenmek,
yüceltmek, büyütmek, ödüllendirmek, ödül vermek, lütfetmek, misafirperverlik,
onur anlamlarına48 gelmektedir.
Kelimenin Kur’an’daki kullanımları: üstün kılmak,49 ikram etmek,50 değerli
vakur,51 ikram eden,52ikram edilen53 şeklindedir.
Kelimenin Yusuf suresindeki kullanımı asıl itibariyle karşıdakine bir onurlandırmanın ulaştırılması, ardından herhangi bir aşağılama veya küçük görmenin
gelmediği bir fayda görme veya insana çok değerli bir şeyin verilmesi ya da kazandırılması anlamındadır.54
48
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49

Bkz. İsra 17/62, 70

50

Bkz. 89/15, 17; Yusuf 12/21

Bkz. Nisa 4/31; Enfal 8/4, 74; Yusuf 12/31; İsra 17/23; Hac 22/50; Müminun 23/116; Nur
24/26; Şuara 26/7; Kasas 27/29, 40; Lokman 31/10; Ahzab 33/31, 44; Sebe 34/4; Yasin 36/11;
Duhan 44/17, 26, 49; Vakıa 56/44, 77; Hadid 57/11, 18; Hakka 69/40; Tekvir 81/19; İnfitar
82/6; Furkan 25/27; Abese 80/16; İnfitar 82/11; Hucurat 49/13; Alak 96/3
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52

Bkz. Hac 22/18

53

Bkz. Abese 80/13; Enbiya 21/26; Saffat 37/42; Mearic 70/35; Yasin 36/27; Zariyat 51/24
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R. El İsfahani: El Müfredat KRM md.

24

BÜYÜK İFTİRA

Yusuf köle kaldığı müddetçe ona nasıl bir ikram yapılırsa yapılsın ardından
mutlaka bir aşağılama, küçük görme olacaktır. İkram ettikten sonra köle olduğu
için ona herhangi bir işin buyurulması aşağılama ve küçük görmedir. Çünkü o, bu
iş görmeyi özgür iradesiyle değil, köle olmasından dolayı yapmış olacaktır. Ne
kadar iyi davranılırsa davranılsın köle olmak başlı başına bir aşağılanmadır. َم ْث َواه
mesvahu Kelimesi Kur’an’daki tüm kullanımlarında hep kötülerin nihai olarak
gidip yerleşecekleri kötü bir yer olarak geçmektedir. Eğer kelimenin Kur’an’daki “son karargah, son yerleşim yeri” anlamına gelen kullanımlarını göz önüne
alırsak “ekrimu mesvahu” ibaresi “ona kötü yerini ikram et” gibi bir anlama gelecektir. Kelimenin Kur’an’daki kullanımlarına göre “mesva” ikram edilecek bir
şey değildir. Tam tersi kaçınılacak, sakınılacak ve gitmemek için çaba sarf edilecek bir yerdir.
Mesva kelimesinin Kur’an’daki kullanımlarına bakıldığında o yere gidenlerden çok, yerin kendisinin kötülendiği görülecektir. Mesva; zalimlerin,55 birbirini
saptıran cin ve insanların,56 kibirlenenlerin, kafirlerin,57 Allah düşmanlarının58 gideceği yer olarak anlatılmaktadır. Bu durumda o kişilerin kimler olduğu gidilecek yerden belli olmaktadır. Yani onların ne ve kim oldukları gidecekleri yer ile
bilinmektedir.
Mesva kelimesi tek bir yerde diğer kullanımlarından farklı olarak ahiret için
değil dünya için kullanılmaktadır.
Muhammed 47/19

ِ ِ
ِ ِك و ِل ْلم ْؤ ِم ِنين وا ْلم ْؤ ِم َن
اللُ َي ْع َلم
َّ ات ۗ َو
َّ اع َل ْم أَ َّن ُه َل ِإ ٰ َل َه إ َِّل
ْ َف
ُ َ َ
ُ َ َ اللُ َو ْاس َت ْغف ْر ل َذ ْنب
ُ
اكم
متقلبكم ومثو
ْ ُ َ ْ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ ُ

Şunu bil ki Allah’tan başka ilah yoktur; hem kendi günahın, hem de inanmış erkek ve kadınların günahları için bağışlanma talebinde bulun. Allah, sizin halden
hale geçenlerinizi de durumunda sabit olanlarınızı da biliyor.

Bu ayette  َو َم ْث َوا ُك ْمmesvakum kelimesi  ُمتَقَلَّبَ ُك ْمmütekallebekum kelimesinin zıt
anlamlısı olarak kullanılmıştır. Mutekalleb kelimesinin gezilip dolaşılan yer manası olduğu gibi değişen, değişken manaları da vardır. Meal müellifleri genelde
bu iki ibareyi “gezip dolaştığınız yeri de karar kıldığınız yeri de bilir” şeklinde
çevirmişlerdir. Fakat bu mananın verilmesi durumunda gezip dolaşılan yerlerin
sahiplerinin, gezip dolaşanlar olması gerekmektedir. Şehrin sokakları, ya da çöllerde gezip dolaşılan yerlerin sahipleri arasında Yahudiler, münafıklar ve müşrikler de bulunmaktaydı. İşte bu yüzden meallerin bu iki kelimeye verdikleri anlam
doğru olmamalıdır. Bizim  ُمتَقَلَّبَ ُك ْمmütekallebekum kelimesine verdiğimiz “halden
55

Bkz. Ali İmran 3/151

56

Bkz. Enam 6/128; Nahl 16/129; Zümer 39/60, 72; Mümin 40/76

57

Bkz. Ankebut 29/68; Zümer 39/32; Muhammed 47/12

58

Bkz. Zümer 41/24
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hale geçenler” anlamı, imanda karar kılmamış olanları ve  َو َم ْث َوا ُك ْمmesvakum kelimesine verdiğimiz “durumunda sabit olanlar” anlamı ise imanda kararlı olanları göstermektedir. Muhammed suresinde geçen ayetin başına, ayetten önceki ve
sonraki ayetlere ve surenin genel akışına bakıldığında bu anlamın daha uygun olduğu görülecektir.
Mesva kelimesi olumlu anlamıyla Yusuf suresinde bir kez daha kullanılmaktadır.
Yusuf 12/23

ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اب َو َقا َل ْت َهي َت َل َك ۚ َق َال
َ َو َر َاو َد ْت ُه ا َّلتي ُه َو في َب ْيت َها َع ْن َن ْفسه َو َغ َّل َقت ْالَ ْب َو
ْ
ِ َّ معا َذ
ون
َ اي ۖ إ َِّن ُه َل يُ ْف ِل ُح الظَّ ِال ُم
َ الل ۖ إ َِّن ُه َر ّبِي أَ ْح َس َن َم ْث َو
َ َ

Bulunduğu evin kadını, ısrarla ondan yararlanmak istedi. Bütün kapıları kapadı. “Haydi, gel” dedi. Yusuf: “Allah’a sığınırım. O benim Rabbimdir. Benim
mesvamı ihsan etti. Çünkü yanlış yapanlar umduklarına kavuşamazlar” dedi
(DİB meali).

İlerleyen bölümlerde bu ayeti inceleyeceğiz fakat burada biz 21. ayetle
bağlantılı olan ي
َ  إِنَّهُ َربِّي أَحْ َسنَ َم ْث َواinnehu rabbî ehsane mesvaya cümlesi üzerinde
duracağız. Bu cümle içinde geçen ي
َ  َم ْث َواmesvaya kelimesinin sonunda gelen  يy
harfi, “benim” anlamında zamirdir. Zamir bitiştiği ismin sahibini belirtir. Dolayısıyla burada geçen ي
َ  َم ْث َواmesvaya kelimesinin anlamı kesinlikle “benim mesvam”
olmak durumundadır. 21. ayette bu kelime  َم ْث َواهmesvahu şeklinde ve “onun mesvası” anlamında geçmişti. Burada ise ي
َ  َم ْث َواmesvaya şeklinde ve “benim mesvam”
anlamına gelmektedir. Her iki ayette geçen kelimeleri geçtikleri ibare ile birlikte
ele aldığımızda şöyle olmaktadır.
21. ayet; ُ أَ ْك ِر ِمي َم ْث َواهOnun mesvasını ikram et.
23. ayet; ي
َ  أَحْ َسنَ َم ْث َواBenim mesvamı ihsan etmişti.
Bu her iki kullanıma baktığımızda kelimenin ikamet etmek, barınmak anlamına gelmeyeceği açıktır. Mesva; her iki ayette de Yusuf’un kendisine ait mesvasıdır. Oysa 21. Ayette Yusuf’un Mısır’a ilk defa geldiği belirtilmişti. Onun
Mısır’da kendisine ait bir mesvasının (barınacak, ikamet edilecek yer) olması
mümkün değildir. Yusuf’u satın alan adam karısına ُ أَ ْك ِر ِمي َم ْث َواهekrimî mesvâhu
“onun sahip olduğu mesvasını ona ikram et” derken, onu kölelik zilletinden kurtar, onu helak eden bu durumdan kurtar yani zaten olması gereken özgürlüğüne
kavuştur demiş olmalıdır. 23. ayette ise Yusuf bu duruma kavuşmuş olduğunu
yani özgürleştirilmiş olduğunu beyan etmektedir.
Pazarda alınıp satılan bir köle için gelip halini değiştirmeyeceği son karargâh
elbette özgürlüğüdür. Onun haricindeki hallerin hepsi geçici ve değişkendir. Bir
köle (aslında tüm insanlık) için üzerinde sabit kalacağı tek ve son durum, özgür
olmasıdır. Özgür olmadıktan sonra hiçbir durum, hiçbir yer, hiçbir konum Mes-
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va değildir.
Bu kadar açıklamadan sonra ayete aşağıdaki gibi mana verebiliriz.
Yusuf 12/21

َو َق َال ا َّل ِذي ْاش َتر ُاه ِم ْن ِم ْصر ِل ْمرأَ ِت ِه أَ ْكرِ ِمي َم ْث َو ُاه َع َسى أَ ْن َي ْن َف َع َنا أَ ْو َن َّت ِخ َذ ُه
َ
َ
َ
ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ِ
َ
َ
الل
و
ۚ
يث
اد
ح
ال
يل
و
أ
ت
ن
م
ه
م
ل
ع
ن
ل
و
ض
ر
ال
ي
ف
ف
وس
ي
ل
ا
ن
ك
ْ
ْ
ِ َ ْ ُ ََُّ َ
َ ُ ُ َّ َّ َو َل ًدا ۚ َو َك ٰ َذ ِل َك َم
َ
ْ
ُ َّ َ
ِ َغ ِالب ع َلى أَمرِ ِه و ٰ َل ِكن أَ ْك َثر الن
ون
َ اس َل َي ْع َل ُم
َّ َ َّ َ ْ ٰ َ ٌ

Mısır’da Onu satın alıp kadınına: “Bize faydalı olacağını veya evlat edinmeyi
umduğum için asıl konumunu (özgürlüğünü) ona bağışla” diyen de o kişiydi. İşte
bu şekilde; Hadiselerin tevilinden ona öğretmemiz için o yerde Yusuf’a imkân
verdik. Allah o tuzağa karşı üstün gelendir fakat insanların çoğu bunu bilmiyor.
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MUHSİNLERİN ÖDÜLÜ
(22. Ayet)
Daha önceki bölümlerde Yusuf’un yaşının tespitini “gulam” kelimesinden
yapmış ve 3-21 ayetler arasında anlatılan olaylarda ergenlik çağına yeni girmiş,
bıyıkları daha yeni terlemeye başlamış çağlarda, yani 13 yaş civarlarında olması
gerektiğini söylemiştik. O yaşıyla alakalı olarak en son şeyler bir önceki ayette
söylenmişti. O ayetten bir yandan Yusuf’un köleliğinin bittiğini diğer taraftan hadiselerin tevilinden öğretilme sürecinin başladığını öğrenmiştik.
Birinci kitapta 6. ayette geçen “hadiselerin tevilinden öğretecek” ibaresi üzerinde durmuş ve bunun anlamının “yaşanan olayları istenilen sonuca ulaştırmak
için âna müdahale etme” olduğunu belirtmiştik. Hadiseleri istenilen sonuca ulaştırmak için özgür bir irade ile beraber müdahale etme imkanlarının da olması gerekmektedir.
Yusuf 12/22

ِ ِ
ِ
ِ
ين
َ َو َل َّما َب َل َغ أَ ُش َّد ُه َآت ْي َن ُاه ُح ْك ًما َوع ْل ًما ۚ َو َك ٰ َذل َك َن ْجزِ ي ا ْل ُم ْحسن

Olgunluk çağına ulaştığında hüküm ve ilim verdik. Muhsinleri işte böyle ödüllendiririz.

Bu ayette geçen ُ( َولَ َّما بَلَ َغ أَ ُش َّدهolgunluk çağına eriştiğinde) kelimesinden Yusuf’un gulam olarak Mısır’a gelişinden sonra bir hayli zamanın geçmiş olduğunu
anlıyoruz. Bu ibareden Yusuf’un yaşını tespit edemesek de ُ( َولَ َّما بَلَ َغ أَ ُش َّدهolgunluk
çağına eriştiğinde) ibaresinin ne anlama geldiğini tespit edebiliriz.
 أَ ُش َّدهEşuddehu kelimesi  شددş+d+d kök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da bu
kökten türemiş 102 kullanım bulunmaktadır. “Güçlendirmek,59 sıkıntı vermek,60

59

Bkz. Sad 38/20; İnsan 76/28; Kasas 28/35; Ta-Ha 20/31

60

Bkz. Yunus 10/88
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bağlamak,61 savurmak,62 şiddetli, güçlü,63 sert,64 olgunluk çağı65 anlamlarında kullanılmıştır.66 Ele aldığımız ayetteki formda ise bu kelimenin 8 kullanımı vardır.
Bu kullanımlardan yaş tespiti yapamasak da gelinen durumun (eşud çağının) nasıl bir hal olduğunu anlayabiliriz.
Mesela;
6/152; 17/34 ve 18/82 de bu kelime herhangi bir himayeye ihtiyaç duymadan
kendi malını idare edebilecek kapasiteye ulaşmak.
22/5; 40/67; 46/15 ve 28/14 olgunluk çağı, himayeye ihtiyaç duymamak anlamlarında geçmektedir.
Bu kullanımlardan yola çıkarak Yusuf’un ulaştığı yaşın, herhangi bir himayeye ihtiyaç duymadan, yaptığı hareketlerin, malının, verilen hikmet ve ilmin lehinde ya da aleyhinde olabilecek şeyleri bilebilecek ve bunlara gerekli önlemleri
alabilecek yaşta olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Ayetin devamında ona ilim ve hüküm verdik buyurulmaktadır. İlmin değerinin
ne olduğunu bilmeyene ilim, hikmetin hayattaki karşılığından anlamayana hikmet verilmiş olması mümkün değildir.
Bu ayette geçen ( َولَ َّما بَلَ َغ أَ ُش َّدهُ آتَ ْينَاهُ ُح ْك ًما َو ِع ْل ًماolgunluk çağına erişince hüküm ve
ilim verdik) ibaresi, resullerin hayatlarında olan bir evreden de haber vermektedir. Kur’an’da bu ibare çok geçmesine ve birçok resule ilim ve hikmet verdik buyurulmasına rağmen, bu ayette geçtiği ُ أَ ُش َّدهgibi “olgunluk çağına gelince ilim ve
hikmet verdik” şeklinde sadece iki defa geçmektedir. Bu iki kullanımın birisi burada Yusuf için diğeri ise Kasas suresi 14. ayette Musa için geçmektedir.
“Olgunluk çağına erişince ona hikmet ve ilim verdik” cümlesinden Yusuf’a
ve Musa’ya resullük verildiği anlamı çıkarmamız mümkün değildir. Zira bu cümlenin Musa için kullanımına baktığımızda, ona ilim ve hikmetin, Mukaddes Tuva
Vadisinde67 resullük verilmeden çok daha önceki dönemlerde olduğu görülecektir. Kasas 14. ayette Musa için “olgunluk çağına erişince ona ilim ve hikmet verdik” denildikten hemen sonra, Musa, istemeden bir adam öldürecek, Medyen’e
kaçacak, orada 8-10 yıl civarında bilge bir adama hizmet edecek, daha sonra ora61

Bkz. Muhammed 47/4

62

Bkz. İbrahim 14/18

Bkz. Ali İmran 3/11; Bakara 2/165, 196, 211; Ali İmran 3/4, 56; Maide 5/2, 98; Araf
7/164; Enfal 8/13, 25, 48, 52; Hud 11/80, 102; RAd 13/13; İsra 17/5; Hadid 57/27
63

64

Bkz. Fetih 48/29

Bkz. Enam 6/152; Hac 22/5; 40/67; Yusuf 12/22; İsra 17/34; Kehf 18/82; Kasas 28/14;
Ahkaf 46/15
65

66

Mehmet Okuyan. Kur’an Sözlüğü.s.458

67

Bkz. Ta-Ha 20/12; Naziat 79/16
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dan ayrılacak ve Mukaddes Tuva Vadisinde resul seçilecektir.68
Şu hâlde “olgunluk çağına erişince ona ilim ve hikmet verdik” cümlesinden
anlaşılması gereken nedir?
 ُح ْك ًماhükmen kelimesi  حكمh+k+m kökünden türemiştir ve Kur’an’da bu kökten türemiş 210 kullanım bulunmaktadır. Bir şeyi ıslah etmek için alıkoymak,
engellemektir. Bunun için hayvan gem’ine hayvanın hakemesi denmiştir. Hakemtü-d dabbe, hayvanı yular ile kontrol ettim. Ehkamtuha, hayvana bir yular
takmak69 anlamından türemiş bu kelime Kur’an’da şu anlamlarda geçmektedir.
Hüküm vermek,70 prensip, kural, hüküm,71 hakem tayin etmek,72 sağlamlaştırmak, sağlamlaştırılmak,73 hakem, hâkim,74 muhakeme gücü,75 açık,76 hakimiyet,77
hikmet, hikmetli.78
Ele aldığımız ayette kelime  ُح ْك ًماşeklinde geçmektedir. Kur’an kullanımları ve
lügat manaları göz önüne alındığında bu kelimeye yüklenmesi gereken doğru anlam “doğru karar verme yeteneği” veya “muhakeme yeteneği” veya “hükmetme
kabiliyeti” olması gerekmektedir.
Yusuf’a verilen ikinci şey olan ilme gelince, kelime ayette  ِع ْل ًماilmen şeklinde
geçmiştir. Bu kelime kök anlamı “damgalamak, işaretlemek, işaret koymak, bir
şeyin kolayca anlaşılması ve ayırt edilmesi için üzerine belli işaret ya da damga
koymak79” olan  علمaleme kelimesinden türemiştir ve Kur’an’da bu kökten türemiş 854 kullanım bulunmaktadır.
Yusuf’a verilen bu ilim nedir?
Bu soru tefsir müelliflerini de oldukça meşgul etmiş bir sorudur. Fakat bu soru
Kur’an’dan neşet eden bir sorudur ve cevabının da Kur’an’da olması gerekmektedir.
68

Musa’nın yaşadığı bu süreç için bkz. Kasas 28/14-32 ve Ta-Ha 20/12-41

69

R. El İsfahani, El Müfredat HKM md.

Bkz. Bakara 2/113; 40/48; Maide 5/42; Nisa 4/58; Ali İmran 3/23; Maide 5/44, 45, 47,
95; Hac 22/56, 69; Enbiya 21 /78
70

71

Bkz. Maide 5/50; Enam 6/62; Rad 13/37, 41; Kehf 18/26; Maide 5/43; Kasas 28/70, 88

72

Bkz. Nisa 4/60, 65; Maide 5/43

73

Bkz. Hac 22/52; Hud 11/1

74

Bkz. Nisa 4/35; Enam 6/114; Araf 7/87; Yunus 10/109; Hud 11/45; Tin 95/8

75

Bkz. Enam 6/89; Meryem 19/12; Enbiya 21/74, 79; Şuara 26/21, 83; Ali İmran 3/79

76

Bkz. Ali İmran 3/7; Muhammed 47/20

77

Bkz. Enam 6/57; Yusuf 12/40, 67

78

Bkz. Bakara 2/269, 129, 151, 231; Ali İmran 3/48, 81, 164

79

Yrd. Doç. Dr. İlyas Karslı. Yeni Sözlük ALM md. s.1618

30

BÜYÜK İFTİRA

Sorunun surenin içinde var olan cevabına geçmeden önce “ آتَ ْينَاهُ ُح ْك ًما َو ِع ْل ًماbir
doğru karar verebilme yeteneği ve bir ilim verdik” ibresinde geçen hükmen ve ilmen kelimelerinin her konuyu ve her şeyi kapsamadığını bir sınırı olduğunu belirtmek gerekmektedir. Doğru karar verebilme yeteneği varlıktaki her şeyi kapsamamaktadır. Yusuf’a verilen doğru karar verme yeteneğinin her şeyi kapsaması
mümkün değildir. Zaten kelimenin sonunun tenvinli gelmesi mecburen anlamın
“bir hükmetme yeteneği” olmasını zorunlu kılmaktadır.
Aynı şekilde ilmen kelimesinin de her şeyi kapsayan bir ilim değil, sadece bir
konudaki ilim olmasını zorunlu kılmaktadır.
Yusuf’a verilen ilmen (bir ilim) ve hükmen (bir doğru karar verme yeteneği)
nedir?
Hem 6.ayette hem de 21.ayette Yusuf’a hadiselerin tevilinden öğretilmeye
başlandığını görmüştük. Ayette Yusuf’a bir ilmin ve bir muhakeme yeteneğinin
verildiği söylenmektedir. Yani ilmi ve hükmü Yusuf kendi çabasıyla elde etmemiş Yüce Allah ona vermiştir. En başından beri hadiselerin tevilinden öğretilen
kişinin öğreneceği ilim elbette ki “hadiselerin tevili” ilmi olmak durumundadır.
Hüküm ise kendisine verilen bu ilmi doğru kullanma kabiliyeti olmalıdır. Bu Yusuf’un kendisine verilen hadiselerin tevili ilmine hükmettiğini, onun altında kalmadığını, doğru yönlendirme kabiliyetinde olduğunu göstermektedir.
Bu durumda 22. ayette geçen “ آتَ ْينَاهُ ُح ْك ًما َو ِع ْل ًماOna bir ilim ve bir muhakeme yeteneği verdik” ibaresinden kast edilenin hadiseleri tevil etme ilmi ve bu ilmi doğru kullanacak muhakeme kabiliyeti olduğu anlaşılmaktadır.
Ayetin bir sonraki cümlesinde َك نَجْ ِزي ْال ُمحْ ِسنِين
َ ِ“ َو َك ٰ َذلMuhsinlere işte böyle karşılık veririz” buyurulmaktadır. Bu bize Yusuf’a verilen muhakeme yeteneği ve ilmin sergilediği, doğru ve en güzel tavırlar neticesinde olduğunu göstermektedir.
Peki Yusuf ne yapmıştır da Muhsinlerden olmuş ve ne yapmıştır da böyle bir
karşılığı hak etmiştir? Bu soruları cevaplamak için kelimelere tutunmaktan başka yol yoktur.
َ ْال ُمحْ ِسنِينEl Muhsinin kelimesi akıl, duygu, arzu tarafından güzel görünen şeyleri ifade eden  ُحسْنhusn kelimesinin kök harflerinden türemiş bir kelimedir ve
Kur’an’da bu kökten türemiş 194 kelime bulunmaktadır.  حسنةİyilik,81 bolluk,82
genişlik,83 iyi kişiler,84 bir yeri niteler şekilde güzel,85 bir ameli niteler şekilde gü80

80

R. El İsfahani; El Müfredat HSN md.

81

Bkz. Nisa 4/78

82

Bkz. Araf 7/131

83

Bkz. Nisa 4/78

84

Bkz. Nisa 4/69

85

Bkz. Furkan 25/76
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zel,86 akıl, davranış, arzu, duygu, amel, insanlarla ilişkileri yönünden güzel davranış içinde olanlar87 anlamlarına gelmektedir.
Kelime Yusuf suresinde geçtiği şekliyle (4 defa  ُمحْ ِس ٌنşeklinde, 1 defa َُمحْ ِسنُون
şeklinde ve 33 defa َ ْال ُمحْ ِسنِينşeklinde) Kur’an’da 44 yerde geçmektedir. Bu kelimenin Yusuf 22 deki kullanımına baktığımızda kelimenin  الtakısıyla َْال ُمحْ ِسنِين
şeklinde geldiği görülecektir. Bu da Yusuf’u Muhsin kılan şeylerin bizim tarafımızdan bilenen şeyler olması gerektiği anlamına gelmektedir. Bizim Yusuf’a verilen Muhsin sıfatının ne olduğunu ve nereden geldiğini bilebilmemiz için onun
fiillerinden bahsedilmiş olması gerekmektedir. Oysa 21. ve 22. Ayet arasında
Yusuf’un tek bir fiilinden bahsedilmemektedir. Şu hâlde biz Yusuf’un, muhsinliği nasıl elde ettiğini nereden bileceğiz?
Aslında bu sorunun cevabını kısmen de olsa “en güzelin en güzel sözleri” bölümünde vermiştik.
Bu sorunun en güzel cevabı Yüce Allah tarafından şu şekilde verilmiştir.
Nisa 4/125

ِ ِ ومن أَحسن ِدينا ِممن أَسلم وجهه
ِ ل وهو مح ِسن واتبع ِملة إِبر
ۗ اهيم َح ِني ًفا
َ َ ْ َ َّ َ َ َّ َ ٌ ْ ُ َ ُ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ ْ ْ َّ ً ُ َ ْ ْ َ َ
ِ واتخذ الل إِبر
اهيم َخ ِل ًيل
َ َ ْ ُ َّ َ َ َّ َ

Tüm yönelişlerinde Allah’a gönülden teslim olmuş, dosdoğru İbrahim milletine
tabi olmuş, Muhsin olan o kimseden kimin dini daha güzel olabilir ki? Allah, İbrahim’i dost edinmiştir.

Hiç kimse, Muhsin kime denir sorusunu bundan daha iyi cevaplandıramaz.
Yüce Allah sıfatları en güzel olandır.88 Varlığı en güzel şekilde yaratmıştır.89
İnsanı da en güzel yaratmıştır.90 Yarattığı insanı en güzel amelleri yapsınlar diye
imtihan edendir.91 Kulları imtihanda başarılı olsun diye en güzel sözler gönderendir, çünkü en güzel amele en güzel sözler iletir.92 En güzel olanın, en güzel yaratılmış evreninde, en güzel yaratılan insan, en güzele ulaşması için, en güzel sözlere tabi olduğunda verilecek karşılık da en güzel olacaktır.93
86

Bkz. 18/30

87

Bkz. Bakara 2/58, 195, 236; Ali İmran 3/144, 148; Maide 5/13, 85, 93; Araf 7/56, 161

88

Bkz. Araf 7/180; 20/8; 59/24

89

Bkz. Bakara 2/138; Müminun 23/14; Saffat 37/125

90

Bkz. Tin 95/4; Miminun 23/14

91

Bkz. Mülk 67/2; Ahkaf 46/16; Kehf 18/7; Hud 11/7

92

Bkz. Nisa 4/59, 125; Yusuf 12/3; Zümer 39/23, 55

Bkz. Ahkaf 46/16; Zümer 39/35; Ankebut 29/7; Furkan 25/24; Nur 24/38; Nahl 16/96,
97; Tevbe 9/121.
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Babası bir Allah resulü olan, kendisine de Allah resulü olacağı bildirilen bir
kişinin Muhsin olması, babasına bildirilen en güzel vahiylere tabi olmasından
başka bir şeyden dolayı olmamalıdır. Zaten bunun dışında bir muhsinlik yoktur!
Yani hadım edilmiş halde bir köle kervanıyla Mısır’a gelen Yusuf, kendisini pazardan satın alıp, özgürleştirenlerin yanında sadece vahye göre yaşamıştır. Babası ona daha yolun başında “yectebike rabbuke” yani “seni saflaştırmak, arındırmak, rafine etmek için bir sürece sokacak”94 demiştir. Yusuf’un, babasının bu
söylediklerini unutmuş olması mümkün değildir. Nitekim unutmamış Muhsinlerden olmuş ve Rabbi de ona hadiselerin tevil ilmini ve bu ilmi doğru kullanma
yeteneğini vermiştir. Ona verilen ödül, önündeki uzun süreçte geçtiği bir aşamanın ödülüdür. Babası ona “yectebike rabbuke” demiştir ama bu seçilme Yusuf’un
davranışları ile birebir alakalıdır. Eğer doğru hareket etmese aşamaları geçemeyecek, eğer doğru hareket etmese rafine olamayacaktır. Rabbi onu uzun bir sürece sokmuştur ama bu süreçten geçmek tamamen Yusuf’un sorumluluğundadır.
Bu aşamalardan geçmesi için tamamen vahyin doğrultusunda hareket etmelidir.
Eğer bu doğrultudan sapma gösterirse bir sonraki aşamaya geçemeyecek, bu sefer de geçemediği aşama için başka bir şey devreye girecektir. 22. ayette “Muhsinlere işte bu şekilde karşılık veririz” buyurulması Yusuf’un aşamaları doğru
geçtiği, hayatının tüm yönelişlerini Yüce Allah’a has kıldığı, İbrahim milletine95
tabi olduğu, içten Yüce Allah’a teslim olduğu anlamına gelmektedir. Vahye uygun davranmış, vahye göre yaşamış ve Rabbi de ona karşılık vermiştir. Bu karşılık aynı zamanda önündeki uzun süreçlerden birinin bittiği diğerinin başladığı
anlamına gelmektedir. Bu aşamada imtihanlar daha da zorlaşacaktır.
Buraya kadar yaptığımız açıklamalar doğrultusunda 22. ayetin meali aşağıdaki gibi olmalıdır.
Yusuf 12/22

ِ ِ
ِ
ِ
ين
َ َو َل َّما َب َل َغ أَ ُش َّد ُه َآت ْي َن ُاه ُح ْك ًما َوع ْل ًما ۚ َو َك ٰ َذل َك َن ْجزِ ي ا ْل ُم ْحسن

Olgunluk çağına ulaştığında ona (Yusuf’a) bir muhakeme yeteneği ve bir ilim
verdik. Biz, Muhsinlere işte böyle karşılık veririz.”

94

Bkz. Yusuf 12/6

İbrahim milleti hep İbrahim’in dini olarak algılanmıştır. Fakat millet kelimesi din anlamına gelmemektedir. Bu kelime kişiyi yükümlülük altına sokan, süresi ve şekli belirlenerek
kayıt altına alınmış yükümlülük anlamına gelmektedir. Bu kelime Yüce Allah’ın tüm insanlığa İbrahim vesilesiyle bildirdiği hac yükümlülüğü anlamına gelmektedir. Bu kelimeyle ilgili
daha geniş bir çalışma www.tuvavadisi.org sitesinde yayınlanmış bulunmaktadır.
95
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SORUŞTURMA
Yusuf 12/23

ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اب َو َقا َل ْت َهي َت َل َك ۚ َق َال
َ َو َر َاو َد ْت ُه ا َّلتي ُه َو في َب ْيت َها َع ْن َن ْفسه َو َغ َّل َقت ْالَ ْب َو
ْ
ِ َّ معا َذ
ون
َ اي ۖ إ َِّن ُه َل يُ ْف ِل ُح الظَّ ِال ُم
َ الل ۖ إ َِّن ُه َر ّبِي أَ ْح َس َن َم ْث َو
َ َ

Evinde bulunduğu kadın (gönlünü ona kaptırıp) ondan arzuladığı şeyi elde etmek istedi ve kapıları kilitleyerek, “Haydi gelsene!” dedi. O ise, “Allah’a sığınırım, çünkü o (kocan) benim efendimdir, bana iyi baktı. Şüphesiz zalimler kurtuluşa eremezler” dedi (DİB meali)

Yüce Allah’ın, mübarek Kur’an’ında en güzel kelimelerle anlattığı kıssalarına, hiçbir ön kabul olmadan ve geleneğin oluşturduğu hiçbir şablona yaslanmadan gösterilecek her türlü anlama çabası mutlaka sonuç verecektir. Ama ne yazık
ki hiç böyle olmamış, her ayet ve her kelime ile ilgili ön kabuller devreye girmiş,
şablonlar belirleyici olmuştur. Mesela, 21. ayette olduğu gibi bu ayette de hiçbir
ayırıcı ve tanıtıcı özelliği gündeme getirilmeden bir kadından bahsedilmektedir.
Ne bir isim ne de bir unvan verilmemiştir. Hatta öyle ki; ayetteki kişinin kadın olduğu fiillerin ve kullanılan zamirlerin dişil formda gelmesinden anlaşılmaktadır.
Tam burada şunun altının çizilmesi gerekmektedir. Kıssayı bu şekilde anlatan
Yüce Allah’tır. O kıssayı bu şekilde anlatmışsa, bu kıssanın ve kıssada anlatılan
olayların en güzel tarafından en güzel şekilde anlatılmış olduğu anlamına gelmektedir. Kıssayı anlamak, ayetlerde geçen kişileri tanımak için Yüce Allah’ın
önüne geçercesine ön kabul ve şablonlarla peşinen kıssada bahsi geçen kadın şu
kişidir, adı budur şeklinde bir yaklaşım sergilemek, sadece kıssayı anlamanın
önüne geçmekle kalmayacak aynı zamanda yanlış anlaşılmasına da neden olacaktır. Elbette ki ayetleri ayetlerle anlayarak kıssanın ilerisinde geçen olaylarla,
bu ayette anlatılanları birleştirerek kişilerin kimliğini tespit etmek mümkündür.
Ama bunu yapmak bile doğru olmayacak, olayların karışık bir hale gelmesini
sağlayacaktır.
Kur’an’ı anlamaya çalışan kim olursa olsun, ilk bilmesi ve hatta iman etmesi
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gereken şey, tam bir teslimiyet ve sarsılmaz bir güvenle Kur’an’a yani Kur’an’ı
gönderen Allah’a teslim olmak ve asla ondan daha atik davranarak, kıssaları
onun anlatmadığı biçime sokmamaktır. Kıssadaki olaylar Yüce Allah’ın belirlediği bir düzenle anlatılmaktadır ve bu düzen Yüce Allah’ın sonsuz ilmi ile oluşturulmuş bir düzendir.
Özellikleri itibarıyla Yusuf suresine baktığımızda, bu surenin diğer surelerden ayırıcı en belirgin özelliğinin, tüm olayların bir surede ve bir kronoloji takip
edilerek anlatılmış tek kıssa olma özelliği olduğu görülecektir. Kur’an’ın anlattığı diğer kıssalar tüm Kur’an’a serpiştirilmişken Yusuf kıssası toplu halde ve bir
yerde anlatılmıştır. Bunun yanında Yüce Allah, Yusuf kıssasını hiçbir sureyi tanımlamadığı şekilde tanımlamakta ve bu kıssaya “ahsenü’l kasas” (kıssaların en
güzeli) demektedir.
Yusuf kıssasının en güzel kıssa oluşu sadece anlatılan olaylarla veya olaylardan çıkarılan derslerle, hikmetli öğütlerle sınırlı değildir. Aynı zamanda bu kıssa
anlatılırken kullanılan kelimelerle, kelimelerin dizilişiyle, olayların anlatılış biçimi ile de ilgili olmak zorundadır. Çünkü Yüce Allah “kıssaların en güzeli” derken
çıkarılacak hikmetler, alınacak dersler veya gramer açısından en güzeldir dememiş, genel olarak her şeyiyle “en güzel kıssa” demiştir. Bu genel kullanım onun
her yönüyle ve tabi ki olayları anlatış biçiminde kullanılan düzenle de en güzel
kıssa olmasını gerekli kılmaktadır.
Kur’an’ın içine serpiştirilmiş başka bir kıssayı inceliyor olsaydık, olayların
sıralamasını yani kronolojisini bir çaba ile ortaya koymak kişinin uğraşları sonucu olabilirdi. Ama eğer kıssa Yüce Allah tarafından tek bir yere toplanmış ve
bizzat O’nun tarafından olaylar bir dizilime tabi tutulmuşsa, bir Mü’min olarak
yapılması gereken bu düzene teslim olmak ve kıssayı Yüce Allah’ın anlattığı düzen içinde anlamaya çabalamaktır. Çünkü bu düzen Yüce Allah’ın belirlediği en
güzel düzendir.
Fakat pratikte öyle olmamış ayette geçen zamirler hemen isme dönüştürülmüş, kelimeler ise ön kabulle bilinen olaylar üzerinden anlamlandırılmıştır. Hatta bunun için Yüce Allah’ın aktardığı olaylar yetersiz görülmüş, kıssayı anlamak
için rivayet, İsrailiyat ve alimlerin görüşlerinden oluşan yeni yeni olaylar türetilerek Yüce Allah’ın anlattığı kıssaya eklenmiştir. Hatta sadece rivayet eklenmemiş Yüce Allah ile kulları arasında geçen ve resuller bildirmez ise bilinemeyecek
yeni vahiyler dahi bulunup kıssaya eklenmiştir.
Yusuf 12/23-24

ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اب َو َقا َل ْت َهي َت َل َك ۚ َق َال
َ َو َر َاو َد ْت ُه ا َّلتي ُه َو في َب ْيت َها َع ْن َن ْفسه َو َغ َّل َقت ْالَ ْب َو
ْ
ِ َّ معا َذ
ون
َ اي ۖ إ َِّن ُه َل يُ ْف ِل ُح ال َّظ ِال ُم
َ الل ۖ إ َِّن ُه َر ّبِي أَ ْح َس َن َم ْث َو
َ َ

(23) Evinde bulunduğu kadın (gönlünü ona kaptırıp) ondan arzuladığı şeyi elde
etmek istedi ve kapıları kilitleyerek, “Haydi gelsene!” dedi. O ise, “Allah’a sığı-
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nırım, çünkü o (kocan) benim efendimdir, bana iyi baktı. Şüphesiz zalimler kurtuluşa eremezler” dedi (DİB meali)

ِ ِ
ِ َ و َل َق ْد هم ْت ب ِِه ۖ وهم بِها َلو َل أَ ْن رأَى بره
وء
َ ُْ ٰ َ
ُّ ان َر ّبِه ۚ َك ٰ َذل َك ل َن ْصرِ َف َع ْن ُه
َ الس
َ
ْ َ َّ َ َ
َّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين
َ َوا ْل َف ْح َش َاء ۚ إ َِّن ُه م ْن ع َباد َنا ا ْل ُم ْخ َلص

(24) And olsun, kadın ona (göz koyup) istek duymuştu. Eğer Rabbinin delilini
görmemiş olsaydı, Yûsuf da ona istek duyacaktı. Biz, ondan kötülüğü ve fuhşu
uzaklaştırmak için işte böyle yaptık. Çünkü o, ihlâsa erdirilmiş kullarımızdandı. (DİB meali)

Yüce Allah bu iki ayette hiçbir tanıtıcı özellik vermeden bir kadının ve sadece
“o” (hüve) zamiri ile belirttiği Yusuf arasında geçen bir olaydan haber vermektedir. Eski-yeni tüm meal ve tefsirler bu ayete dayanarak, olayda geçen kadının
Yusuf ile zina yapmak için kapıları kapattığını, şehvetli bir şekilde Yusuf’a “heyte leke” (haydi gel) dediğini söylemiş ve açıklamalarını bu yönde yapmış, olayın
devamını şehvet, cinsellik ve zina temeli üzerinden şekillendirmişlerdir. Onları, bu şekilde düşünmeye ve kıssadaki kelimelere bu yönde mana vermeye Yüce
Allah’ın olayları anlatırken kullandığı kelimeler mi yöneltmiştir? Yoksa bu anlayışlar ön kabul ve şablonlar üzerinden mi oluşmuştur? İşte bunun tespiti Yüce
Allah’ın ayette kullandığı kelimeleri doğru anlamaktan geçmektedir. Kelimelerin
anlamları üzerinde durmadan önce tamamı olmasa da tefsirlerin yukarıya aldığımız ayetlerin kelimelerini nasıl anladıklarını aktarmak gerekmektedir.
Bil ki Yusuf son derece güzel ve yakışıklı idi. Binâenaleyh o kadın, onu görünce, ona karşı arzu duydu. Şöyle de denildi: Onun kocası âciz (şehvetten kesilmiş) idi.96

Daha ayetlerdeki kelimeleri anlamaya bile başlamadan Yusuf’un son derece yakışıklı, kadının kocasının ise şehvetten kesilmiş olduğu ön kabulüyle ayeti
tefsir etmeye başlayan müfessirimizin, bu bilgileri ayetin hangi kelimelerinden
çıkardığı gerçekten merak konusudur. Çünkü ayete baktığımızda Yusuf’un güzelliği ile ilgili herhangi bir şey olmadığı gibi, Yusuf suresinin tamamında bile
Yusuf’un olağanüstü güzelliği ile ilgili tek bir kelime dahi bulunmamaktadır.
Ayette kadının kocası ile ilgili bir bilgi bulunmadığı gibi, kadının evli ve bir kocası olduğuna dair de bir bilgi mevcut değildir.
Tüm tefsir ve meallerde ayetlerdeki kelimelere verilen manalar hep bu ön kabuller üzerinden oluşmuştur. Yüce Allah ayette kadının kimliği ile ilgili herhangi
bir bilgi vermemişken, bu kadının Aziz’in karısı olduğunu söylemek asla doğru
değildir. Yüce Allah bu sureyi bir düzene koymuş, olayları ve kişileri bu düzen
içinde anlamamızı istemiştir. Eğer Yüce Allah henüz ayette geçen bu kadın için
tanıtıcı bir özellik vermemişse o kadın Aziz’in karısıdır diyerek olaya yön vermek, kişilere tarif getirmek asla doğru bir sonuca götürmeyecektir. İşte bu düzen
içinde ayetteki kelimeleri anlamaya çalışalım.
96

Er Razi, Tefsir-i Kebir c.13.s.199

36

BÜYÜK İFTİRA

 َو َرا َو َد ْتهُ الَّتِي هُ َو فِي بَ ْيتِهَا ع َْن نَ ْف ِس ِهEvinde bulunduğu kadın (gönlünü ona kaptırıp)
ondan arzuladığı şeyi elde etmek istedi (DİB meali); Anlamaya çalıştığımız ayetin ilk cümlesi neredeyse tüm mealler tarafından bu meale yakın şekilde çevrilmiştir. Mealde “(gönlünü kaptırıp) arzuladığı şeyi elde etmek istedi” anlamının
çıkarıldığı kelime sadece ُ َو َرا َو َد ْتهravedethu kelimesidir. Bu çeviriye göre ayetteki
ُ َو َرا َو َد ْتهravedethu kelimesi hem gönlünü kaptırmak hem arzulamak hem de arzuladığı şeyi elde etmeyi istemek manasına gelmektedir.
Kelimeye verilen bu mana aynı zamanda geleneksel anlayışın şekillendirdiği Yusuf kıssasının temelini oluşturmuştur. Bilinen Yusuf kıssasının temelinde,
Mısır vezirinin (Aziz’in) karısının delicesine âşık olduğu Yusuf’la zina yapmak
için odanın kapıları kilitlemesi ve bunu kabul etmeyerek kapıya koşan Yusuf’un
gömleğinin arkadan yırtılması olayı bulunmaktadır. Diğer olayların hepsi temeldeki bu olayın devamı niteliğindedir. Temeli oluşturan bu olayın merkezinde ise
ُ َو َرا َو َد ْتهravedethu kelimesi bulunmaktadır. Yani bu kelime sonrasında gelişen
olayların anlaşılması için anahtar vazifesi görmektedir.
Razi bu kelimenin anlamını; “Arapçada kadın ile erkekten her biri, diğeri ile
cinsi münasebet etmeye niyetlenip yöneldiği zaman ُ ع َْن نَ ْف ِس ِه َرا َو َد ْتهveya َرا َود فُالَ ٌن
97
اريَتَهُ ع َْن نَ ْف ِسهَا
ِ  َجdenir” şeklinde açıklamıştır.
Aynı kelime ile ilgili Kurtubi, şu açıklamaları getirmiştir;  المراودة: Murad almak istemek, aslında yumuşaklıkla dilemek ve talepte bulunmak demektir. الروْ د
 والريادde otlak aramak demektir. bu kelimenin yavaşlık kelimesinden geldiği de
söylenmiştir. Buna göre  المراودةkelimesi yumuşak şekilde istemek ve talep etmek
anlamındadır.98
ُ َو َرا َو َد ْتهKelimesi  ر و د/ r+v+d kökünden türemiştir. Kur’an’da bu kökten türemiş 148 kullanım bulunmaktadır. Kelime asıl itibarıyla bir şeyi kibarca istemek,
bir şeyi istemek için gidip gelmek manasınadır.99
 اَرْ َو َد يُرْ ِو ُدYavaş hareket etti/etmektedir.  رادBir şeyin ardından koşturmak kelimesinden türemiştir.  اِ َرادَةkelimesinin asıl anlamı; Şehvet, dilek ve umuttan oluşan bir güçtür. Bu kelime, yapılmasının veya yapılmamasının gerekli olduğuna
karar verilen bir şeye nefsin meyletmesi için ad yapılmıştır. Bu kelime kimi zaman işin evveli için kullanılır; o da nefsin bir şeye meylidir/özlemidir. Kimi zaman da işin sonu için kullanılır; o da işin yapılmasının veya yapılmamasının gerekli olduğuna karar vermektir. İrade, Allah için kullanıldığında onunla başlangıç
değil sonuç kast edilir. Zira Yüce Allah meyletme/özlem duyma anlamından münezzehtir.100
97

Er Razi, Tefsir-i Kebir c.13.s.199

98

Kurtubi, El Camiu Li Ahkami’l Kur’an c.9.s.248

R.El İsfahani El Müfredat RVD md. Kurtubi El Camiu Li Ahkami’l Kur’an.c.s.248. Yrd.
Doç. Dr. İlyas Karslı Yeni Sözlük RVD md.s.1150.
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100

R.El İsfahani El Müfredat RVD md.
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Bu kelimenin ayette geçtiği şekliyle kullanıldığı bazı cümleler şu şekildedir.
·

 م َُر َاودَ ًة- صا ِح َب ُه َعلى
Dilemek, istemek, …e ikna etmek, …e
َ َر َاودَ الرَّ ُج ُل
razı etmek, …için kandırmak, birisini kandırmak suretiyle emeline ulaşmak, ayartmak, caydırmak.

·

 َر َاودَ الرَّ جُل ال َمرْ اَةKadını ayartmaya çalıştı.

·

َْر َاودَ ه َعن

den caydırdı, …den alıkoydu.

·

هُ على َر َاود

e sürükledi, …e ikna etti, …e itti.

·

الح ِّج
َ صا ِح َب ُه َع َلى ال َّس َف ِر َم َع ُه ِا َلى
َ َر َاودَ الرَّ جُل
gitmesini istedi.

·

ُت َر َاودَ فُالَن

Arkadaşından kendisiyle hacca

Üzerinde düşünmek, müzakerede bulunmak.101

Kelimenin Kur’an kullanımları; istemek,102 yüz tutmak,103 ikna etmeye çabalamak,104 kısa zaman,105 yararlanmak istemek,106 soruşturmak,107 şeklindedir.
Anlamaya çalıştığımız ُ َو َرا َو َد ْتهkelimesinin tüm formlarında ister istemek olsun ister ayartmaya çalışmak olsun ister bilgi edinmek için soruşturmak olsun ön
plana çıkan şey, yapılacak şeyde herhangi bir zorlama uygulamamak, istediğini
elde etmek için karşı tarafı ikna etmek anlamında olduğudur. Herhangi bir zorlama olması durumunda zorlamayı yapan insan için bu kelime kullanılmamaktadır.
Bu kelime, incelediğimiz  َو َرا َو َد ْتهُ الَّتِي هُ َو فِي بَ ْيتِهَا ع َْن نَ ْف ِس ِهcümlesinde genelde hep
“o (Yusuf) onun evindeyken kadın onu ayartmaya çalıştı” veya yukarıya aldığımız DİB mealinde olduğu gibi “Evinde bulunduğu kadın (gönlünü ona kaptırıp) ondan arzuladığı şeyi elde etmek istedi” şeklinde çevrilmiştir. Fakat bu
kelimeye hem arzulamak hem arzuladığını elde etmek hem de istemek manaları
yüklemenin doğru olmadığını belirtmiştik. Cümle ُ ع َْن نَ ْف ِس ِه َو َرا َو َد ْتهşeklinde olsaydı “onu ayartmak istedi” yahut “onu baştan çıkarmaya çalıştı” şeklinde çevrilebilirdi. Ama ayetin devamında اب
َ ت ْالَ ْب َو
ِ َ“ َو َغلَّقkapıları kilitledi” gibi bir ibarenin
olması, bunun onu ayartma manasına gelmesinin mümkün olamayacağının açık
delilidir. Zira ayartmaya çalışmak demek onu yapmak istenilen şeye ikna ederek
razı etmek demektir. Kapıları kapatıp ona tek seçenek bırakmak “ayartmaya ça101

Yrd. Doç. Dr. İlyas Karslı Yeni Sözlük RVD md.s.1150.

Bkz. Bakara 2/26, 185, 233; Maide 5/17; Rad 13/11; Hud 11/34; Hac 22/14, 16; Kasas
28/19; Rum 30/38
102

103

Bkz. Kehf 18/77

104

Bkz. Yusuf 12/61

105

Bkz. Tarık 86/17

106

Bkz. Yusuf 12/32, 51; Kamer 54/37

107

Bkz. Yusuf 12/23, 26, 32, 51
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lışmak” değil düpedüz tecavüze yeltenmek, bir şeye zorlamaktır. Ayartmak demek bir kişiyi istemediği bir şey konusunda ikna edip onu ister hale getirmek,
onun o konuda iştahını kabartmak demektir.
Kelime tam da bu anlamıyla yine Yusuf suresinde başka bir olay bağlamında
kullanılmıştır.
Yıllar sonra Yusuf zindandan çıkıp Mısır tarımını eline aldığında, kıtlıktan kırılan kardeşleri erzak istemek için karşısına çıkmışlardır. Yusuf onlara erzaklarını
vermiş ama bir dahaki gelişlerinde baba bir kardeşlerini yanlarında getirmezlerse
onlara erzak vermeyeceğini söylemiştir.
Yusuf 12/61

ِ َقالُوا سنُر ِاود ع ْنه أَباه وإ َِّنا َل َف
ون
َ اع ُل
َ ُ َ ُ َ ُ َ َ

Onun hakkında babasını ikna etmeye çalışacağız ve biz kesinlikle (bunda) elbette etkin (fail) olanlarız.

İşte bu ayette aynı kelime yakın gelecek zamanı bildiren  سharfiyle birlikte
ve “ikna edeceğiz” anlamında gelmiştir. Kelimenin gelecek zamanla ilgili kullanılmasının sebebi ise, fiilin ikna eden ve ikna edilenin bir arada olmasını gerekli kılmasından dolayıdır. Bu kelime Arapçadaki ٌ مفَا َعلَةMufaale babında olan bir
kelimedir. Bu veznin özelliği söz konusu fiilin tek başına yapılamayacağı mutlaka aynı fiile başkasının da dahil olmasını gerekli kılmaktadır. Muşâreket yani
Türkçedeki işdeş kelimeleri ifade etmektedir. Mesela, aynı babtan gelen başka bir
kelime olan  قَاتَلkatele fiili aşağıdaki ayette şu şekilde geçmiştir.
Al-i İmran 3/146

ِ َّ ِيل
الل َو َما
ِ ون َك ِث ٌير َف َما َو َهنُوا ِل َما أَ َص َاب ُه ْم ِفي َسب
َ َو َكأَيّ ِْن ِم ْن َنب ٍِّي َق َات َل َم َع ُه رِ ّب ُِّي
ِ َّ َضع ُفوا وما است َكانُوا ۗ و
ين
َ ْ َ َ
َ ِالصابِر
َ
ُ
َّ اللُ يُح ُّب

Nice peygamberler var ki, kendileriyle beraber birçok Allah dostu savaştı da
bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah, sabredenleri sever (DİB meali).

Bu ayette Nebiler ve onlarla birlikte olanların Allah yolunda yaptıkları savaşlar  قَا تَ َلkatele fiili üzerinden anlatılmaktadır. Fakat ayette kiminle ve ne şekilde
savaşıldığından bahsedilmemektedir. Ama buna rağmen Nebilerin bu savaşı kendi kendilerine yapmadıkları, hiç bahsedilmese bile kendileri dışından başka birileriyle savaştıkları, aynı fiile başkalarının da dahil olduğu anlaşılmaktadır. Yani
bu fiilin  قَا تَ َلkatele şeklinde kullanılması mutlaka iki tarafın aynı fiili yaptıklarını
yani birbirleriyle savaştıklarını göstermektedir.
Yine aynı bab’tan gelen  َكآتَبkatebe fiili “yazıştı” anlamına gelmektedir. Kelimeye tekil olarak yazıştı manası verilse de, yazışmanın başka biriyle yapıldığı ve
onun da buna karşılık verdiği anlaşılmaktadır.
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صا َر َع
َ “Güreşti.” Takdir edilmelidir ki güreşmek iki kişi ile olabilecek bir iştir.
Yani bu bab’tan gelen kelimeler tekil olarak anlamlandırılsa da fiillerin yapılabilmesi için mutlaka başkasının da aynı fiilde işdeş olması gerekmektedir.
İncelediğimiz ُ َرا َو َد ْتهkelimesinin bulunduğu bab’ın bu özelliğini göz önüne aldığımızda ve kelimeye meal ve tefsirlerin tercih ettiği “şehvet duymak, arzu duymak” manası üzerinden anlam verdiğimizde; ortaya çıkan anlam kadın ve “Yusuf
karşılıklı olarak birbirlerinden murat almak istedi” ya da “kadın Yusuf’u ayartmaya çalıştı, Yusuf da bu ayartmaya olumlu karşılık verdi” şekline gelecektir.
Aslında tefsirlerimiz ve meallerimiz zaten olayın tam da bu şekilde geliştiğini yani kadının Yusuf’a, Yusuf’un da kadına meyli olduğunu söylemişlerdir. Birazdan bunlarla ilgili alıntılarda bulunacağız. Ama ayetin hemen devamına baktığımızda Yusuf, “Konumumu en güzel kılan rabbim tek sığınaktır” demekte ve
asla böyle bir meylinin olmadığını göstermektedir. Değilse Yusuf’un Allah tek
sığınaktır sözü yalan bir söz olacaktır ki bu da Allah resullerine atılan bir iftira
olacaktır.
Bunlardan başka hemen bir ayet önce Yüce Allah Yusuf’un Muhsinlerden olduğu için ilim ve hüküm verilerek ödüllendirildiğini buyurmuştu. Muhsin olarak
tanıtılan bir kişinin şehvetine yenik düşerek süfli düşünceler içinde olabilmesi
mümkün değildir.
Tüm bunlar ُ َرا َو َد ْتهkelimesine DİB ve diğer meallerde olduğu gibi “(gönlünü
ona kaptırıp) ondan arzuladığı şeyi elde etmek istedi” şeklinde bir anlamın verilmesinin mümkün olamayacağını göstermektedir.
Bu kelime Kur’an’da; 8 tanesi Yusuf suresinde olmak üzere 148 defa geçmektedir. Yusuf suresindeki kullanımların 7 tanesi hep aynı bab’ta  َرا َو َدravede
şeklinde, bir tanesi ise  اَ َرا َدerade şeklinde başka bir bab’ta geçmektedir. Bu kelime  َرا َو َدravede şeklinde Yusuf suresi dışında sadece bir kere aşağıdaki ayette
geçmektedir.
Kamer 54/37

ِوه َع ْن َضي ِف ِه َف َط َم ْس َنا أَ ْعي َن ُهم َف ُذو ُقوا َع َذابِي َونُ ُذر
ُ َو َل َق ْد َر َاو ُد
ْ ُ
ْ

Andolsun ki misafirleri hakkında onu ısrarla soruşturmuşlardı, böylece biz gözlerini silmiştik: “Artık tadın azabımı ve uyarılarımı.”

Lut kavmi hakkındaki bu ayet, helak edilen o kavmin Lut’a gelen misafirleri
hakkındaki aşırılıklarından bahsetmektedir. Hicr suresinde daha detaylıca anlatılan kıssada azgın kavim Lut’un kapısına dayanmış ve ısrarla ondan misafirlerini
kendilerine vermelerini istemiş, misafirler hakkında onu sıkıştırmışlardı.108 Ayete dikkat edilirse cümlenin “misafirleri hakkında onu…” şeklinde olduğu görü108

Bkz. Hicr 15/61-76; Hud 11/77-83
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lecektir. Yani ayette geçen ُ َرا َودُوهraveduhu fiilinde azgın kavimle işteş olan misafirler değil Lut’dur. Lut’un azgın kavimle işteş olduğu bu fiilin tam olarak ne
anlama geldiğini anlamak için, Lut ve misafirleri kıssasının detaylıca anlatıldığı
ayetleri hatırlamak faydalı olacaktır.
Hicr 15/67-73

(67) Şehir halkı sevinerek geldiler.

ون
َ َو َج َاء أَ ْه ُل ا ْل َم ِد َين ِة َي ْس َت ْب ِش ُر
ِ َق َال ِإ َّن َه ُؤ َل ِء َضي ِفي َف َل َت ْف َضح
ون
ٰ
ُ
ْ

(68) Lût, dedi ki: “Şüphesiz bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni rezil etmeyin.”

ِ الل و َل ُت ْخ ُز
ون
َ َ َّ َو َّات ُقوا

(69) “Allah’a karşı gelmekten sakının, beni utandırmayın” dedi.

ِ
ين
َ َقالُوا أَ َو َل ْم َن ْن َه َك َع ِن ا ْل َعا َلم

(70) Onlar şu karşılığı vermişlerdi: “Sana kimsenin işine karışma dememiş miydik?”

ِ ِ
ِِ
ين
َ َق َال ٰ َه ُؤ َلء َب َناتي إ ِْن ُك ْن ُت ْم َفاعل

(71) Lût: “İşte kızlarım. Eğer yapacaksanız (onlarla evlenebilirsiniz)” dedi

ون
َ َل َع ْم ُر َك إ َِّن ُه ْم َل ِفي َس ْك َر ِتهِ ْم َي ْع َم ُه

(72) (Melekler, Lût’a:) “Ömrüne andolsun ki onlar (şehvetten) gözleri dönmüş
hâlde, sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar (Bu durumda asla seni dinlemezler)” dediler.

ِ
َ
ين
َ الص ْي َح ُة ُم ْشرِ ق
َّ َفأ َخ َذ ْت ُه ُم

(73) Derken güneşin doğuşu sırasında, o korkunç uğultulu ses onları yakalayıverdi.
(Bu ayet mealleri Diyanet İşleri Başkanlığı mealinden alınmıştır)

İşte Lut’un kavmi ile işteş olduğu ُ َرا َودُوهraveduhu fiilinin içeriği budur. Bu
fiile arzu duymak, istek duymak, ayartmaya çalışmak manası verilebilmesi için
bir zorlamanın olmaması gerektiğini daha önce belirtmiştik. Bu karşılıklı diyaloğa bakıldığında bir zorlamanın olduğu görülecektir. Zaten Ankebut suresinin 29.
ayetinde Lut kavminin erkeklere yanaşmasının karşılıklı rızaya dayanmadığı, bu
işi yol keserek zorla yaptıkları bildirilmektedir. Yukarıdaki ayetlere bakıldığında o azgın kavmin istediklerini elde etmek için Lut’u sorguladıkları ve Lut’un
da onlara karşılık verdiği görülecektir. İşte bu karşılık, Lut’un o azgın kavimle
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birlikte işteş olduğu ُ َرا َودُوهraveduhu fiilinin anlamının, “ısrarla sorgulamak ve
sorgulamaya karşılık vermek” şeklinde olduğunu göstermektedir. Bu kelimenin
özellikleri göz önüne alındığında, bir zorlama ile beraber kullanıldığında karşılıklı rızaya dayalı ayartmak ve ayartılmaya karşılık vermek anlamına gelemeyeceği
ortadadır. Zorlama ve ısrar olduğu durumlarda kelime “sorgulamak, bilgi edinmek için ısrarcı olmak” anlamına gelmektedir.
Bu kelimenin incelediğimiz Yusuf 23. ayetindeki kullanımı da bu anlama gelmektedir. Çünkü hemen ilk cümlenin devamında “kapıları kilitledi” şeklinde gelen ibareden bir zorlamanın olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum “birine şehvet
duymak, onu elde etmek için ayartmaya çalışmak” anlamı verilen ve geleneksel
anlayışın üzerine koca kıssayı bina ettiği bu kelimenin anlamının “sorguya çekmek, bilgi edinmek için ısrarcı olmak” anlamına geldiğini göstermektedir. Kapıların kilitlenmesi ayartmaya çalışmanın değil, tecavüze yeltenmenin, ikna etmenin değil zorlamanın, razı etmenin değil mecbur etmenin işaretidir.
Bu açıklamalardan sonra incelediğimiz kelimenin geçtiği 23. ayetin ilk cümlesinin anlamının şu şekilde olması gerekmektedir.

َو َر َاو َد ْت ُه ا َّل ِتي ُه َو ِفي َبي ِت َها َع ْن َن ْف ِس ِه
ْ

O esnada O (Yusuf) onun evindeyken, (kadın) nefsi hakkında ısrarla onu sorguladı.
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O ESNADA!..
َو َر َاو َد ْت ُه ا َّل ِتي ُه َو ِفي َبي ِت َها َع ْن َن ْف ِس ِه
ْ

O esnada O (Yusuf) onun evindeyken, (kadın) nefsi hakkında ısrarla onu
sorguladı.

Bu şekilde anlam verdiğimiz bu cümlede üzerinde durulması gereken çok
önemli bir hususun daha anlaşılması gerekmektedir. Arap dili açısından bu cümledeki kelimelerin diziliş şekilleri çok ciddi bir problemi beraberinde getirmekte
ve cümleye anlam vermeyi zorlaştırmaktadır. Aslında bu sorun meal ve tefsirlerin ısrarla en baştaki ُ َو َرا َو َد ْتهkelimesine “kadın onu arzuladı, ona şehvet duydu”
manasının verilmesinin ve konuyu her ne pahasına olursa olsun zina temeline taşımalarının sonucunda oluşan bir sorundur. Daha en baştan Yusuf ve bu kadın
arasında geçen olayların cinsel içerikli bir tema çerçevesinde geliştiği şablonuyla hareket eden ulemamız, bu yaklaşım biçimlerinin ortaya çıkardığı sorunu görmezden gelmiş, sanki böyle bir problem yokmuş gibi hareket etmişlerdir.
Yukarıdaki ayetin Arapça metnine bakıldığında cümle içinde ( )الَّتِيelleti ism-i
mevsul’un (ilgi zamirinin) olduğu görülecektir. İşte cümledeki sorun bu ismi
mevsulden sonra gelen cümlededir. İsmi mevsullerle ilgili geniş bilgiyi 21. ayeti işlerken vermiştik. Verdiğimiz o bilgilere göre anlamaya çabaladığımız Yusuf
23. ayetin ilk cümlesindeki problemi şu şekilde ortaya koyabiliriz. َو َرا َو َد ْتهُ الَّتِي هُ َو
 فِي بَ ْيتِهَا ع َْن نَ ْف ِس ِهBu cümlede daha önce bilgi verdiğimiz ism-i mevsullerin kurallarından hiçbiri bulunmamaktadır. Ayette geçen ( )الَّتِيism-i mevsulünden sonra onu açıklayacak şekilde bir sıla cümlesinin veya aid zamirin olması gerekirdi.
Fakat cümlede olması gereken “sıla cümlesi” olmadığı gibi, ism-i mevsule dönecek herhangi bir “aid zamir” de bulunmamaktadır. Üstelik ism-i mevsul, müennes (dişil) iken sonrasında gelen cümle müzekker (eril)’dir. Bu haliyle cümlede
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bulunan  الَّتِيilgi zamiri cümlenin ve hatta ayetin devamıyla hiçbir bağı olmayan
ve ne işe yaradığı belli olmayan bir kelime olarak kalmaktadır. Nitekim meal ve
tefsir müellifleri de kelimeye işe yaramıyor muamelesi yapmış ve sanki cümle
içinde böyle bir kelime yokmuş gibi çevirilerini yapmışlardır.
Yüce Allah’ın kelimelerinin hiçbir tanesi boş ve gereksiz değildir. O kelimeler Yüce Allah’ın sonsuz ilmiyle ayetlere yerleştirilmiştir. Yüce Allah’ın anlama katkısı olmayan ve hiçbir şeyle bağı bulunmayan kelimeler kullanabileceğini
akıldan geçirmek dahi Yüce Allah’ın kudretini, ilmini ve dahi tüm sıfatlarını küçümsemek anlamına gelecektir.
İnsanlar tarafından oluşturulmuş metinler ne kadar güzel ve edebî olurlarsa
olsunlar, mutlaka o metinde olmasa da olur diyebileceğimiz yüzlerce kelime tespit etmek mümkündür. Yüce Allah’ın vahiyleri hariç hiçbir kelam eksiklik ve
kusurdan arındırılmış değildir. Değildir çünkü; insan yapısı gereği varlığı kapsayan ve her şeyiyle kuşatan biri değildir. Bizzat insan soyunun kendisi her türlü
kusura sahiptir. Bu yüzden kusurlu özelliklerde olan insanoğlunun oluşturacağı
metnin içinde; gereksiz, fazla, olmasa da olur denilebilecek kelimelerin ve daha
güzel anlatılabilirdi denilebilecek betimlemelerin olması gayet doğaldır. Fakat
Yüce Allah’ın kitabında fazla, işe yaramayan, anlama katkısı olmayan, hiçbir
amaca hizmet etmeyen kelimelerin olması asla doğal değildir. Çünkü Kur’an’da
bir kusurun olması demek, Yüce Allah’ın haşa bizzat kendisinin kusurlu olması
anlamına gelecektir ki Yüce Allah her türlü kusurdan münezzehtir.
Anlamaya çalıştığımız cümle içinde  الَّتِيelletî şeklinde geçen İsm-i mevsul
(ilgi zamiri)’de gereksiz ve boş bir kelime olamayacağı gibi, kıssa içerisinde tahmin edilenin çok üstünde bir vazifesi bulunmaktadır. En başta bu ismi mevsul
( )الَّتِيcümleye marife yani bilinirlilik anlamı katmaktadırlar. Cümleye, bilinirlilik
(marife) anlamı katan bir kelimenin kendisinin ne işe yaradığının bilinmemesi ve
bu yüzden cümlede sanki böyle bir kelime yokmuş gibi cümleye anlam verilmesi, tefsir ve meal müelliflerinin ironik bir çelişkisidir.
Müfessirlerimiz bir yandan ayetteki cümlede ayırıcı ve tanıtıcı hiçbir özelliği
bulunmadan belirtilen ve kadın olduğu sadece fiillerden ve zamirlerden anlaşılan
birine hemen, “o kadın Aziz’in karısıdır, adı Züleyha’dır” şeklinde bilinirliliği
kendi kafalarından yüklerlerken, öte yandan Yüce Allah’ın bilinsin diye cümleye
koyduğu, marife olan bir kelimeye bilinemez muamelesi yapmaları tam bir çelişki olmaktadır. Yüce Allah’ın nekira olarak kullandığı kelimeleri marifeye çevirmekte bu kadar mahir olan ulemanın kısacık bir cümle içindeki ilgi zamiri karşısında takındıkları bu görmezden gelme tavrı, elbette çok daha ağır eleştirileri
hak etmektedir.
Arapçadaki ism-i mevsuller anlamlarını kendilerinden sonraki kelimelerden
alsalar da bir metin içindeki asıl görevleri, kendilerinden önceki ve kendilerinden sonraki iki cümle arasında bağ kurmaktır. Bunu daha önce belirtmiştik. Fakat Kur’an’da kullanılan ismi mevsuller cümleyi daha önceki cümleye değil tüm
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Kur’an’a bağlamaktadır. Bunun Kur’an’da yüzlerce örneği bulunmaktadır.
Anlamaya çalıştığımız cümleye gelince;  َو َرا َو َد ْتهُ الَّتِي هُ َو فِي بَ ْيتِهَا ع َْن نَ ْف ِس ِهbu cümlenin başlangıç kısmı ُ(“ َو َرا َو َد ْتهkadın) onu ısrarla sorguladı” şeklindedir. Aslında bu kelimenin içinde (kadın) şeklinde bir kelime yoktur. Parantez içi o ekleme Arapça bilmeyenler açısındandır. Arap dilinde konuşan birinin bu kelimeyi
telaffuz etmesi, zaten fiili yapanın kadın olduğunun anlaşılması için yeterlidir.
Çünkü Arapçada kelimeler eril-dişil şeklinde kullanılmaktadır. Türkçede “onu
sorguladı” şeklinde telaffuz edilen bir kelimede, sorgulayanın kadın mı yoksa erkek mi olduğu ayrıca bildirilmeden sorgulayanın kim olduğu anlaşılamaz. Çünkü
Türkçede kelimelerin eril-dişil kullanımı yoktur. Ama Arapçada sadece َُو َرا َو َد ْته
“ravadethu” demek sorgulayanın kadın olduğunun bilinmesi için yeterlidir ayrıca “kadın” şeklinde bir kelimenin eklenmesine gerek yoktur. Mesela aynı kelime “ravadehu” şeklinde geldiğinde ayrıca “erkek” şeklinde bir kelimeye ihtiyaç
duymadan sorgulayanın erkek olduğu anlaşılmaktadır. Ama Türkçede kelimelerin eril-dişil şeklinde bir ayırımı olmadığı için Arapça bilmeyenler anlasın diye
parantez içi (kadın-erkek) şeklinde bir ilaveye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu şekilde
kelimelerin eril-dişil olarak ayrı kullanılması sadece Arapçaya has bir durum değildir. Kelimelerin eril-dişil ayrımına tabi tutulduğu her dil için bu kurallar geçerlidir. Mesela, Rusçada “uşla” (ушла) kelimesi “gitti” anlamındadır. Ama her Rus
bu kelimenin bir kadın için kullanıldığını ve gidenin erkek değil kadın olduğunu,
ayrıca parantez içi (kadın) kelimesine ihtiyaç duymadan anlar.
İşte tıpkı bunun gibi Arapça ُ“ َو َرا َو َد ْتهravadethu” kelimesinde kadın diye bir
kelime olmadığı halde sorgulayanın kadın olduğu kelimenin yapısından anlaşılır.
Aslında bu kelimede kadın için kullanılan gizli bir ( ِه َيhiye) zamiri vardır. İşte
anlamaya çalıştığımız cümlenin başındaki ُ َو َرا َو َد ْتهravadethu “(kadın) onu sorguladı” kelimesinden sonra gelen  الَّتِيelleti ilgi zamiri normal olarak sorgulamayı
yapan bu kadının tanıtılması içindir ve önceki fiil ile ilgi zamiri birlikte okunduğunda (“ َو َرا َو َد ْتهُ الَّتِيkadın) onu sorguladı, o kimse ki…” şeklindedir. İşte burada
gelen ilgi zamiri en başta parantez içi (kadın) şeklinde belirtilen o kimsenin parantez dışına çıkması ve tanıtılması içindir. Normal olarak “o kimse ki…” dendikten sonra sorgulayan kadının anlatılmaya başlanması gerekmektedir.
Fakat cümlede bu olmamış “o kimse ki…” dendikten sonra kadının kimliğini açığa çıkaracak, onu tanıtacak bir tek kelime gelmemiştir. İşte bu durum ism-i
mevsulden önce gelen ُ“ َو َرا َو َد ْتهravadethu” fiilinin nereye bağlanacağı, nereye atfedileceği sorusunu beraberinde getirmiştir. Aynı zamanda müennes (dişil) formda gelmesinden dolayı kadın olduğu anlaşılan kişinin kimliğinin de henüz açığa
çıkmamasına neden olmuştur. Bir kadın Yusuf’u ısrarla sorgulamakta, ısrarla ondan bilgi edinmek istemektedir ama bu kadının kimliği henüz açığa çıkmamaktadır. Oysa ( )الَّتِيelletî ismi mevsulü marife yani metinde daha önce geçmiş bilinen bir ismin yerine kullanılan bir kelimedir.
Meal ve tefsirlerin ayette tanıtıcı tek bir özelliğinden bahsedilmeyen kadın için
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peşinen bu kadın “Aziz’in karısıdır” demesi asla doğru değildir. Çünkü Aziz’in
ُ َ ا ْم َر أtamlaması çok daha sonra 30.ayette gelecektir.
karısı anlamı verilen يز
ِ ت ْال َع ِز
ُ َ ا ْم َر أtamlamasını eğer 30. ayette kullanmışsa Yüce Allah’ın
Yüce Allah يز
ِ ت ْال َع ِز
önüne geçercesine hemen bu ayette geçen kadını “Aziz’in karısı” olarak nitelemenin tutarlı bir tarafı yoktur. Kaldı ki, Arapçadaki isim tamlaması şeklinde geُ َ ا ْم َر أifadesinin anlamının “Aziz’in karısı” olduğu nereden bilinmeklen يز
ِ ت ْال َع ِز
tedir. Bu isim tamlaması pekâla “kadın vezir” anlamına da gelmektedir. İşte bu
yüzden henüz bize tanıtılmayan kadın için, ayette geçtiği şekliyle sadece “sorgulayan kadın” demekle yetineceğiz.
Fakat bu durum cümlede gelen ism-i mevsulün ne işe yaradığının neyi nereye
bağladığı sorusunun cevaplanmış olduğu anlamına gelmemektedir.
Bakara 6. ayette kullanılan ism-i mevsulü örnek getirerek, ism-i mevsullerin kendisinden sonraki cümleyi tüm Kur’an’a bağladığı ortaya konulmuştu. Bir
örnek daha vererek İsm-i mevsullerin Kur’an kullanımlarının diğer bir yönünü
daha göstermek konuyu biraz daha netleştirecektir.
Araf 7/175

ان ِم َن
َ الش ْي َطا ُن َف َك
َّ َو ْات ُل َع َل ْيهِ ْم َن َبأَ ا َّل ِذي َآت ْي َن ُاه َآي ِات َنا َفا ْن َس َل َخ ِم ْن َها َفأَ ْت َب َع ُه
ين
َ ا ْل َغ ِاو

Kendisine âyetlerimizi verdiğimiz hâlde, onlardan sıyrılıp da şeytanın kendisini peşine taktığı, bu yüzden de azgınlardan olan kimsenin haberini onlara anlat
(DİB meali).

Bu ayet “anlat onlara haberlerini” şeklinde başlamaktadır. Bu cümleciğin
hemen ardından gelen  ا لَّ ِذ يellezî ism-i mevsulünden sonra sıla cümlesi gelmiş
ve ismi mevsul anlamını bulmuştur ama kendinden önceki ve kendinden sonraki
cümleyi birbirine bağlaması gereken ism-i mevsulün öncesi yoktur. “O kimsenin
haberlerini onlara anlat” diye başlayan cümleden “hangi haberler” şeklinde bir
soruyu gündeme getirecektir. Normal olarak bu sorunun cevabı ism-i mevsulden
önce gelen cümleler tarafından cevaplandırılmalıydı. Fakat ayetin öncesindeki
ayetlere baktığımızda “hangi haberler” sorusunun cevabı olacak bir haber gözükmemekte, önceki ayetler bambaşka şeylerden bahsetmektedir.
Bu durumda “hangi haberler” sorusunun cevabı,  الَّ ِذ يellezî ism-i mevsulünden sonra gelen cümleler ile özellikleri anlatılarak tanıtılan ve tanıdık hale getirilen o kimsenin Kur’an’ın diğer yerlerinde anlatılan kıssalarının haberleri olmaktadır. İşte ism-i mevsulün bu kullanımı iki cümleyi birbirine bağlamak değil,
burada anlatılanla Kur’an’ın diğer yerlerinde anlatılan iki kıssayı birbirine bağlamak şeklinde olmaktadır. Bundan sonrasında yapılması gereken bu ayetle tanınır bilinir hale getirilen o kimsenin Kur’an’daki kıssalarını bulmak ve anlatılması
istenen haberlerin ne olduğunu tespit etmek olacaktır. Yani ism-i mevsuller aynı
zamanda bir yerde küçük bir kısmından bahsedilen kıssayı, Kur’an’ın başka yer-
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lerinde anlatılan kıssanın diğer parçalarına bağlamaktadır.
Maide 5/21

اللُ َل ُكم َو َل َتر َت ُّدوا َع َلى أَ ْد َبارِ ُكم
يا قو ِم ادخلوا الَرض المقدسة ال ِتي كتب
ْ
ْ َّ َ َ َ َّ َ َ َّ َ ُ ْ َ ْ ْ ُ ُ ْ ْ َ َ
ْ
ٰ
ِ
ِ
ين
َ َِف َت ْن َقل ُبوا َخاسر

Ey kavmim o mukaddes yere girin. O ki Allah size yazmıştı, arkanızı dönmeyin,
kaybedenlere dönüşürsünüz.

Mesela; bu ayette tıpkı anlamaya çalıştığımız Yusuf suresindeki cümlede olduğu gibi  ا لَّتِيelletî ism-i mevsulu kullanılmıştır ve bu cümlede de ism-i mevsulu açıklaması gereken bir sıla cümlesi ve aid zamir bulunmamaktadır. Bu durumda cümlenin tam ortasında duran ve önceki cümle ile sonraki cümle arasında
bağ kurması gereken  ا لَّتِيelletî ism-i mevsulü neyi ve hangi yeri kastettiği belli
olmayan bir kelimeye dönüşmektedir. Oysa bizzat kendisi bilinmeyeni değil bilineni kast eden bir kelimenin, kendisinin neyi yada kimi işaret ettiğinin bilinmiyor
olması mümkün değildir. Şu hâlde yukarıdaki ayetin manası; “Ey kavmim o mukaddes yere girin. (Daha önce neresi olduğu size bildirilen, çok iyi bildiğiniz) O
yer ki; hani Allah size farz kılmıştı ve sakın arkanızı dönmeyin, sonra kaybedenlere dönüşürsünüz” şeklinde olmak zorundadır. İşte bu durum parantez içinden
isim-i mevsule kadar olan “(Daha önce neresi olduğu size bildirilen, çok iyi bildiğiniz) O yer ki” bu cümlede geçen “size bildirilen o yer” neresidir sorusunu ve
devamında “Allah size yazdı” cümlesinden kaynaklanan ne zaman yazdı, nerede
yazdı, neden yazdı” sorularına cevap bulmak için, Kur’an’ın birçok yerine serpiştirilmiş diğer Musa kıssalarıyla bağ kurulmasını zorunlu kılmaktadır.
Tam burada Kur’an’ın metni ile normal Arapça metinler arasında bir ayırımın
yapılması gerekmektedir.
Kur’an’da kullanılan kelimeler, kelimelerin diziliş şekilleri, cümlelerin (ayetlerin) oluşması, hangi cümlenin (ayetin), hangi cümleden (ayetten) önce ve sonra
geleceği, cümlelerin (ayetlerin) hangi sure içinde ne şekilde toplanacağı tamamen
Yüce Allah tarafından belirlenmiştir. Bunun yanında içinde geçen ve insanı ilgilendiren emir, nehiy, hüküm, kıssa, haber, nasihat, öğüt, hikmet vs gibi şeylerin
nerede ve ne şekilde anlatılacağı da Yüce Allah tarafından belirlenmiştir. Yani
Kur’an her yönüyle Yüce Allah tarafından düzenlenmiş, Arap dilinde bir kitap
yani bir metindir.
Fakat Kur’an’ı insan tarafından telif edilmiş diğer metinlerle karşılaştırdığımızda Kur’an’ın kendisine özgü, orijinal bir yapısının olduğu görülecektir. İnsan
tarafından telif edilmiş tüm metinler, başlangıcı ve sonucu belli olan metinlerdir.
Yani nasıl başlayıp ne şekilde sonuçlandığı belli olan metinlerdir. Ama Kur’an
başlangıcı ve sonucu olmayan bir metindir. Bugün elimizde bulunan Kur’an surelerinin diziliş sırası, en başa konulan Fatiha suresinin Kur’an’ın başı, en sona
konulan Nas suresinin Kur’an’ın sonu olduğu anlamına gelmemektedir.
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Diğer metinler için kitabı okumaya başlamak demek, ilk sayfasından başlamak demektir. Çünkü metinlerin başlangıcı ilk cümleleridir, ilk sayfalarıdır, ilk
bölümleridir. Fakat Mubarek Kur’an’ın neresinden başlarsanız başlayın başlangıcı orası olan bir kitaptır. Aynı zamanda Kur’an, sonu olmayan bir kitaptır. Yani
okumakla bitirilecek bir kitap değildir. Bu yönüyle Kur’an tıpkı evren gibidir.
Evrenin merkezi neresidir sorusunun cevabını arayanların gelebildiği cevap şudur. Parmağınızla gösterdiğiniz her yer evrenin merkezidir!
Tıpkı bunun gibi, neresi olursa olsun, hangisi olursa olsun anlama çabasıyla
okumaya başladığınız her ayet sonu gelmeyecek bir öğrenim surecinin başlangıcıdır.
Bugün Arap dilinin gramer kuralları, genelde insanlar tarafından telif edilmiş
metinler üzerinden tespit edilmiştir. Kur’an’daki tüm kelimeler (isim-fiil-edat)
insanlar tarafından da kullanılan kelimelerdir. Ama hiçbir insan eseri telifin içinde bir tek ism-i mevsul ile metnin tamamı ile çelişkisiz ve eğriliği olmayacak şekilde bağ kurdurabilecek bir kabiliyet asla yoktur ve olamazda. İnsanların bunu
yapmaya asla güçleri yetmez.
İnsanoğlu sonsuz sayılara, sadece 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9 rakamlarının oluşturduğu kombinasyonlarıyla ulaşmıştır. Yüce Allah’ın Kur’an’ında yaklaşık olarak
77.500 civarında kelime bulunmaktadır. Tıpkı sayılar gibi bu kelimelerin birbirleriyle oluşturacağı kombinasyonlar sonsuz üzeri 77.500 anlamına gelmektedir. Yani Kur’an kelimelerinden 77.500 kere sonsuz kombinasyon türemektedir.
Sadece 0-9 arası rakamlarla sonunu asla getiremeyeceği sayılara ulaşan insanın
Kur’an gibi bir metni oluşturabilmesi için 77.500 kere sonsuzun sonuna gidip
dönmüş olması gerekmektedir.
77.500 kelimenin kombinasyonlarının tamamını düşündüğümüzde bu kadar
kelimeden kaç çeşit cümle kurulur sorusunun cevabını bulmak ve hatta hesaplamak ve hatta rakam olarak yazmak bile mümkün değildir. İşte Yüce Allah bu
kadar çok kombinasyonu olan 77.500 kelimenin oluşturacağı kombinasyonlardan sonsuz ilmi ve kudretiyle 6236 tane cümleyi seçip beğenmiş ve Kur’an’ına
koymuştur. Hiçbir kelime, hiçbir harf, hiçbir cümle rastgele, hesapsız, düzensiz,
bağlantısız, anlamsız, önemsiz değildir. Tek başlarına anlam ifade etmeyen harfi
cer’ler bile O’nun sonsuz ilminin ve O’nun her şeyi kuşatan kudretiyle Kur’an’a
konmuştur.
İnsanın bir şeyi anlatmak için seçtiği kelimeler, kelimelerle oluşturduğu kombinasyonlar son derece sınırlıdır. İnsanın konuşma ihtiyacı, bir şeyi anlatma ihtiyacı onun acizliğinin göstergesidir. Çünkü hiç kimse bir diğerini konuşmadan,
dinlemeden anlama kapasitesine sahip değildir. Mutlaka bir açıklamaya, mutlaka
gördüklerinin haricinde görmediklerini bildiren haberlere ihtiyaç duymaktadır.
Bu haberlerle ne kadar çok olursa olsun, görmedikleri ile bilgiler ne kadar fazla
olursa olsun yine de insanoğlunun karşıdakini konuşmadan, hiç söz sarf etmeden
sonuna kadar anlaması mümkün değildir. Belki bir, iki, üç, on, yirmi, yüz şeyi
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sonuna kadar anlayabilir ama sonsuzluğu sonuna kadar anlaması asla mümkün
değildir. İşte konuşma ihtiyacı tam da onun bu acizliğinden dolayıdır. Konuşurken kullanacağı kelimeleri seçerken, seçtiği kelimelerden cümleler kurarken hep
acizliği, daha iyi anlatma ihtiyacı, meramını tam olarak ifade etme ihtiyacından
dolayıdır. İnsan tarafından oluşturulan tüm metinler işte bu temel üzerine bina
edilmişlerdir.
Oysa Yüce Allah’ın kullarıyla konuşması olan mübarek Kur’an (haşa) Yüce
Allah’ın konuşurken meramını daha iyi anlatmanın acizliği ile değil, sonsuz ilminin ve kudretinin kapsayıcılığı ile oluşturulmuş ve kullarına ulaştırılmıştır.
Kur’an’ın metni insan tarafından belirlenmiş hiçbir kuralın kural belirleyemeyeceği yapıdadır. Bu metin cinler ve insanların tamamı bir araya gelse ve tüm imkanlarını toplayıp yardımlaşsalar bile asla benzerini oluşturamayacakları bir metindir.
İsra 17/88-89

ِ
ِ
ِ ال ْنس وا ْل ِج ُّن ع َلى أَ ْن ي ْأ ُتوا ب ِِم ْث ِل َه َذا ا ْل ُقر
ون ب ِِم ْث ِل ِه
َ آن َل َي ْأ ُت
ٰ
ْ ُق ْل َلئ ِن
َ ُ ِ ْ اج َت َم َعت
َ
ْ
ٰ َ
ظهِ يرا
ان َب ْع ُض ُهم ِلب ْع ٍض
َ َو َل ْو َك
َ ْ
ً َ

(88) De ki; Tüm insanlar ve tüm cinler, bu Kur’an’ın bir benzerini getirmek için
bir araya gelseler, biri diğerine destekçiler haline gelse de asla bir benzerini
getiremezler.

ِ آن ِمن ُك ّ ِل م َث ٍل َفأَبى أَ ْك َثر
ِ و َل َق ْد صر ْف َنا ِللن
ِ اس ِفي َه َذا ا ْل ُقر
ورا
َّ ُ
َّ
ٰ
ْ
ً الناس إ َِّل ُك ُف
َ
َ
ْ
َّ َ
َٰ

(89) Andolsun ki; Biz bu Kur’an’da her örneği değişik şekillerde vermişizdir.
Ama insanların çoğu, nankörlük dışında her şeye direnir.

Tam da bundan dolayı insan tarafından oluşturulan metinleri düzenlemek için,
yine insanlar tarafından konulan dil kurallarının Kur’an’a yön vermesi mümkün
değildir. Tam tersi Yüce Kur’an o kurallara yön vermelidir. Elbette ki bu dediğimiz tüm kuralları sıfırlamak ve kuralsızlığa çağrı anlamına gelmemektedir. Tam
tersi doğru kuralların Kur’an’ın himayesine girmesi anlamına gelmektedir. Bugün elimizde bulunan tüm tefsir ve mealler hep Kur’an’ın Arap dili ve bu dilin
kuralları tarafından himaye edildiği anlayışıyla hazırlanmışlardır. Oysa tam tersi
onları himaye eden Yüce Kur’an’dır. Kur’an’ı değerli hale getiren Arap dili ve
bu dilin kuralları değil, tam tersi Arap dilini ve dilin kurallarını değerli hale getiren Kur’an’dır.
İşte bu anlayışta olan meal ve tefsir uleması Kur’an ayetleri içinde geçen ve
bir çok ism-i mevsulü ve zamiri görmemiş, kelimelerin isim olanını fiile, fiil
olanını isme çevirmede bir beis görmemişlerdir. Hatta Kur’an’dan daha hacimli
“Kur’an’da zaid (gereksiz) kelimeler” adı altında kitaplar bile yazmışlardır.
Bölümün en başında anlamaya çalıştığımız ism-i mevsuller ile alakalı yapılan
şu tarifi aktarmıştık.
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İsm-i Mevsul: İki cümle arasında bağ kuran, anlamı kendisinden sonra gelen
ve “sıla cümlesi” adı verilen bir cümle ile tamamlanan kelimelerdir. İsm-i mevsul
ve kendisinden sonra gelen sıla cümlesi, müenneslik-müzekkerlik, müfred-tesniye-cem’i yönden uyumlu olmak zorundadır. İsm-i mevsuller kendisinden önce
geçmiş marife (bilinen) bir ismin yerine kullanılmaktadırlar. İsm-i mevsulden
sonra gelen cümle içinde gizli açık bir aid zamirin olması gerekmektedir.
İsm-i mevsule getirilen bu tarif hep insan tarafından oluşturulmuş metinler
göz önüne getirilerek yapılmış tariftir. Çünkü insan tarafından oluşturulan metinler içerisinde  اَلَّتِيveya  اَلَّ ِذيşeklinde bir ism-i mevsul kullanılmışsa, bu kelimenin
kast ettiği kişiler daha önce gelen cümleler içinde mutlaka belirtilmiş olmalıdır.
Bu kelimenin kast ettiği kişilerin insan tarafından oluşturulmuş tüm metne yayılmış anlamının olması mümkün değildir. Çünkü insanların ve cinlerin tamamı bir
araya gelseler, tüm metne yayılmış anlamlarla çelişkisiz ve eğriliği olmayan bir
şekilde bağlar oluşturması mümkün değildir. İşte bu yüzden yukarıdaki tarifte olduğu gibi “ism-i mevsul; iki cümle arasında bağ kuran” kelimelerdir denmiştir.
Kur’an’ın kullandığı ism-i mevsuller ise cümleyi kendinden önceki cümleye bağlar şekilde kullanıldığı gibi cümleyi tüm kıssaya ve hatta tüm Kur’an’a bağlayacak şekilde de kullanılmıştır. Bunun yüzlerce örneği vardır. Mesela, ayet başlarında gelen ve kendisinden önceki cümlede de açıklaması bulunmayan tüm ism-i
mevsuller böyledir ki bunların sayısı oldukça fazladır.
Böyle olmasının yegâne sebebi, Kur’an ancak Kur’an’la anlaşılır gerçeğinin
Kur’an tarafından uygulanma biçiminden başka bir şey değildir. Fakat bu gerçeği
göz ardı eden mealler, ayetin Arapça metninde olduğu halde onlarca ism-i mevsulü görmemiş, meallerini sanki o kelime yokmuş gibi telif etmişlerdir. Tefsir
müellifleri ise görmedikleri gibi bu kelime zaid (gereksiz)’dir diyerek Kur’an’da
gereksiz kelimelerin olabileceği cüretini bile göstermişlerdir.
Tüm bu açıklamalardan sonra tekrar anlamaya çalıştığımız Yusuf 23 ayetinin
başlangıç cümlesine dönecek olursak.

َو َر َاو َد ْت ُه ا َّل ِتي ُه َو ِفي َبي ِت َها َع ْن َن ْف ِس ِه
ْ

Bugün elimizde bulunan meal ve tefsirlerin hemen hepsi bilinen tüm kuralların tersine gelen bu kullanımı görmezden gelmiş, sanki cümlede böyle bir ilgi
zamiri yokmuş gibi meal ve tefsirlerini yapmışlardır. İbn-i Aşur, anlamaya çalıştığımız Yusuf suresi 23.ayetin ilk cümlesindeki bu durumu fark etmiş ve cümleyi
Kur’an’ın anlam vermekte zorlanılan bir cümlesi olarak nitelemiştir.109
 َو َرا َو َد ْتهُ الَّتِي هُ َو فِي بَ ْيتِهَا ع َْن نَ ْف ِس ِهAnlamaya çabaladığımız bu cümle başvurduğumuz mealler tarafından şu şekilde çevrilmiştir.

İbn Aşur, et-Tahrir El Maruf Bi Tefsiri İbn Aşur c.12.s.45 والظاهر أن هذا التركيب من مبتكرات
القرآن
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·

Evinde bulunduğu kadın ondan murad almak istedi.110

·

Bulunduğu evin kadını, ısrarla ondan yararlanmak istedi.111

·

Evinde bulunduğu kadın, Yûsuf’a yakınlık gösterip hile yaparak sahip olmaya kalkıştı.112

·

Evinde bulunduğu kadın onun kendisine yaklaşmasını istedi.113

·

Yûsuf’un bulunduğu evdeki kadın, Yûsuf’un kendisine yaklaşmasını istedi.114

·

Evinde bulunduğu kadın, onu elde etmek istedi.115

·

Evinde bulunduğu kadın, onunla ilişkiye girmek istedi.116

·

Evinde bulunduğu kadın (gönlünü ona kaptırıp) ondan arzuladığı şeyi
elde etmek istedi.117

·

Evinde bulunduğu kadın onu baştan çıkarmak istedi.118

·

Ve [olacak bu ya,] barındığı evin kadını [kendini o’na karşı duyduğu arzuya kaptırıp] o’nun gönlünü çelmek istiyordu.119

·

Derken, evinde bulunduğu kadın arzusunu onunla tatmin etmek için onu
baştan çıkarmak istedi.120

·

Yûsuf’un, evinde kaldığı kadın, onun nefsinden gönlünü tatmin etmek
istedi.121

Ayette geçen cümleye bu kadar çok çeşitli mana verilmiş olmasına rağmen
hiçbiri ayette geçen  الَّتِيilgi zamirini çevirisine yansıtmamış, sanki ayette böyle bir ilgi zamiri yokmuş gibi cümleye anlam vermişlerdir. Ya da sanki  الَّتِيism-i
110
Abdulbaki Gölpınarlı, Abdullah Parlıyan, Ali Bulaç, TDV, Elmalılı, Hasan Basri Çantay,
Hayrat Neşriyat, Kadri Çelik, Süleyman Ateş, Ümit Şimşek mealleri.
111

Abdulaziz Bayındır meali.

112

Ahmet Tekin meali.

113

Ahmet Varol meali.

114

A. Fikri Yavuz meali.

115

Bahaeddin Sağlam meali.

116

Bayraktar Bayraklı meali.

117

DİB meali.

118

Edip Yüksel meali.

119

Muhammed Esed meali.

120

Mustafa İslamoğlu meali.

121

Yaşar Nuri Öztürk meali.
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mevsulünden sonra gelen cümle, müennes olarak gelen ism-i mevsulü anlamlandıran sıla cümlesiymiş gibi anlam vermişlerdir. Oysa ism-i mevsul ile sıla cümlesi arasında müennes (dişil)-müzekker (eril), tekil (müfred)-ikili (tesniye)-çoğul
(cem’i) açılardan tam bir uyumun olması zorunludur. Ama cümlede müennes (dişil) olan ism-i mevsulden ( ) الَّتِيsonra gelen zamir  هُ َوşeklinde müzekker (eril)’dir.
Bu durumda cümlede geçen bu ism-i mevsul boşa çıkmakta, cümleyle bir bağı
yokmuş gibi durmaktadır. Cümleyle bağı olmayan bu ism-i mevsulün hangi cümleyi, hangi cümleye, hangi olayı hangi olaya bağladığının bilinmemesi durumunda sonrasında gelen cümlenin de anlaşılması mümkün değildir. Şu halde ism-i
mesvsulden önce gelen ُ“ َو َرا َو َد ْتهravedethü (kadın) onu ısrarla sorguladı” kelimesine neden ve ne zaman sorguladı” sorusunu da beraberinde getirmektedir. Aslında normal olarak ( )الَّتِيism-i mevsulünden sonra gelen cümlenin, tam da bu soruların cevabını veriyor olması yani sorgulamanın içeriğinden bahsediyor olması
gerekirdi. Ama bu sorunun cevabı verilmediği gibi, bizzat sorunun cevabının işareti olan ( ) الَّتِيism-i mevsulü dahi sıla cümlesiz ve aid zamirsiz bırakılmıştır.
Cümlenin bu durumu bize anlatılan bu olayın yine Yusuf suresi içerisinde öncesinin olduğunu, bu cümlenin sonradan anlatılacak bir olayın devamı olduğunu
göstermektedir. Yani cümle asıl itibarıyla yarım ve sonradan anlaşılsın diye boşluğu olan bir cümledir. Cümleyi tam olarak Türkçeye çevirecek olursak َُو َرا َو َد ْته
“ الَّتِي هُ َو فِي بَ ْيتِهَا ع َْن نَ ْف ِس ِهO (Yusuf), onun evindeyken (kadın) kendisi hakkında onu ısrarla sorguladı, o (sorgulama) ki… “ şeklinde olmak durumundadır.
Yani cümlenin sonunda “o (sorgulama ki…” şeklinde belirttiğimiz noktalama
işaretleri, bu cümlenin kıssanın başka bir yeriyle bağı kurulmadan anlaşılamayacağını göstermektedir.
Bu ayetlerde anlatılan olayların öncesi olduğunun bir başka delili ise  بَ ْيتِهَاbeytiha kelimesine birleşmiş olan  هَاha zamiridir. Arapçada muttasıl (bitişik) zamir
olarak adlandırılan bu zamirler tıpkı Türkçedeki zamir kullanımlarında olduğu
gibi isim yerine kullanılan kelimelerdir. Fakat Arapçada zamirler metin içinde
daha önceden geçmiş bir ismin yerine kullanılırlar. Kullanılan her zamir marife
(bilinirlilik) konumundadır. Zamirin bu özelliği göz önüne alındığında  بَ ْيتِهَاkelimesi “(daha önce bahsi geçmiş) o kadının evi” anlamını taşımaktadır. Zamirin
öncesinde geçen kelimelere baktığımızda tanınan bilinen bir ismin olmadığı, hatta olayın baş kahramanı kadının bile kadın olarak belirtilmediği, sadece zamirin
müennes (dişil) formda gelmesinden failin dişi olduğunun belirtildiği görülecektir. İşte bu durum ayette anlatılan olayın bir öncesinin olduğunu ve bunun sonradan bize anlatılacağını göstermektedir (Zamirlerin bu kullanımıyla ilgili 25. ayette daha detaylı bilgi verilecektir).
Cümlenin “o (sorgulama ki…)” şeklinde olması, bahsedilen sorgulama olayıyla ilgili açıklamanın ileride geleceğini anlamamız, acil karar vermememiz, hemen iftira atarak “kadın Yusuf’u arzuladı” şeklinde bir yargıya varmamamız içindir. Daha önce de belirtmiştik, ayette geçen ُ َو َرا َو َد ْتهkelimesine “kadın ona şehvet
duydu” manası verdiğimizde fiilin geldiği bab gereği Yusuf’un da aynı fiile ortak
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olması yani işdeş olması gerekmektedir ki (haşa) bu Yusuf da kadının şehvetine
ortak oldu, karşılık verdi anlamına gelmektedir. Kaldı ki ayetin devamında gelen
“kapıları kilitledi” şeklindeki ifadeden fiilde bir zorlama işareti olduğu için asla
bu anlamın verilemeyeceğini de belirtmiştik.
Fakat kim olduğu henüz bildirilmeyip sadece kullanılan zamirler ve fiilinin
müennes formda gelmesinden kadın olduğu anlaşılan biri için Yüce Allah’ın
önüne geçercesine kadının “Aziz’in karısı” olduğunun, cümlenin başında gelen
“ısrarla sorgulamak” manasından başka bir anlama gelmesi imkansız bir fiilin
“şehvet duydu” şeklinde manaya geldiğini söylemek, hem Yusuf kıssasının anlaşılmamasına neden olmuş hem de sanki Kur’an’ın kıssayı anlatırken kullandığı
dilden kaynaklanmış çelişkilerinin var olduğu zehabını oluşturmuştur.
Buraya kadar denilenleri daha önce ele aldığımız ayetlerde söylediklerimizle
beraber toparlayacak olursak; ele aldığımız 23. ayetin ilk cümlesi içeriği sonradan bildirilecek bir sorgulamayla başlamaktadır ve cümlenin Türkçedeki ifadesi
aşağıdaki gibi olmalıdır.

َو َر َاو َد ْت ُه ا َّل ِتي ُه َو ِفي َبي ِت َها َع ْن َن ْف ِس ِه
ْ

“O esnada… O (Yusuf), onun evindeyken (kadın) kendisi hakkında onu ısrarla
sorguladı...”
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KENDİSİ HAKKINDA
Anlamaya çabaladığımız 23. ayetin ilk cümlesi ile ilgili bir şeyin daha açığa
çıkması gerekmektedir. Bir bölüm önce meallerin bu cümleye verdiği manaları
aktarmıştık. Üzerinde duracağımız konu için bunların tekrar hatırlanması gerekmektedir.

َو َر َاو َد ْت ُه ا َّل ِتي ُه َو ِفي َبي ِت َها َع ْن َن ْف ِس ِه
ْ

·

Evinde bulunduğu kadın ondan murad almak istedi.122

·

Bulunduğu evin kadını, ısrarla ondan yararlanmak istedi.123

·

Evinde bulunduğu kadın, Yûsuf’a yakınlık gösterip hile yaparak sahip olmaya kalkıştı.124

·

Evinde bulunduğu kadın onun kendisine yaklaşmasını istedi.125

·

Yûsuf’un bulunduğu evdeki kadın, Yûsuf’un kendisine yaklaşmasını istedi.126

·

Evinde bulunduğu kadın, onu elde etmek istedi.127

Abdulbaki Gölpınarlı, Abdullah Parlıyan, Ali Bulaç, TDV, Elmalılı, Hasan Basri Çantay,
Hayrat Neşriyat, Kadri Çelik, Süleyman Ateş, Ümit Şimşek mealleri.
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Abdulaziz Bayındır meali.

124

Ahmet Tekin meali.

125

Ahmet Varol meali.

126

A. Fikri Yavuz meali.

127

Bahaeddin Sağlam meali.
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·

Evinde bulunduğu kadın, onunla ilişkiye girmek istedi.128

·

Evinde bulunduğu kadın (gönlünü ona kaptırıp) ondan arzuladığı şeyi
elde etmek istedi.129

·

Evinde bulunduğu kadın onu baştan çıkarmak istedi.130

·

Ve [olacak bu ya,] barındığı evin kadını [kendini o’na karşı duyduğu arzuya kaptırıp] o’nun gönlünü çelmek istiyordu.131

·

Derken, evinde bulunduğu kadın arzusunu onunla tatmin etmek için onu
baştan çıkarmak istedi.132

·

Yûsuf’un, evinde kaldığı kadın, onun nefsinden gönlünü tatmin etmek
istedi.133

Bu meallerin ayette geçen “ ع َْن نَ ْف ِس ِهan nefsihi” ibaresine hangi anlamları uygun
gördükleri kırmızıya boyanmış kelimelerle belirtilmiştir. Dikkat edilirse Arapça metinde geçen “ ع َْن نَ ْف ِس ِهan nefsihi” ifadesinin çoğunlukla “onu, ondan, onunla, Yusuf’a, Yusuf’un” şeklinde çevrildiği görülecektir. Sadece bir meal ayetteki
ibareyi çevirmemiş, “onun nefsinden” şeklinde kullanmıştır.
Bütün bu meallerin hepsi Yusuf ve kadın arasında geçen olayları cinsel bir
tema temeline oturtmuş, hepsinden kast edilen mana “kadın onunla zina yapmak
istedi” anlamını beraberinde getirmiştir. Nitekim bilinen Yusuf kıssası kast edilen bu anlamlar çerçevesinde şekillenmiştir.
Kıssayı bu şekilde cinsel içerikli bir temanın üzerine kurgulamanın kaynağının Yüce Allah’ın kıssayı anlatırken kullandığı kelimeler olmadığını, böyle bir
yaklaşım biçiminin Yusuf kıssası hakkında daha önceden belirlenmiş şablonlar
üzerinden şekillendiğini söylemiştik. Bunun daha iyi anlaşılması için ayette geçen “ ع َْن نَ ْف ِس ِهan nefsihi” ibaresi üzerinde de durmak gerekmektedir.
 ع َْن نَ ْف ِس ِهİfadesinde geçen  نَ ْف ِس ِهkelimesi  ن ف سn+f+s kök harflerinden türemiştir
ve Kur’an’da bu kökten türemiş 298 kelime bulunmaktadır.
Ayette geçen nefs kelimesi aslında müstakil araştırma gerektiren bir kelimedir. Çünkü nedense nefs kelimesine zihinlerde hiç olumlu bir mana verilmemektedir. Nefs denilince sanki insanların içinde olan ve tüm kötülüklerin kendisinden
kaynaklandığı bir şey anlaşılmaktadır. Zihinlerdeki anlayışa göre nefs uyulma128

Bayraktar Bayraklı meali.
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130

Edip Yüksel meali.

131

Muhammed Esed meali.
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Mustafa İslamoğlu meali.

133

Yaşar Nuri Öztürk meali.
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ması, daima kontrol altında tutulması gereken bir şeydir. Fakat bilinenin tersine
nefs kelimesinin Allah’a atfen geldiği ayetler vardır. Yani Yüce Allah bu kelimeyi kendisine nispet etmekte herhangi bir beis görmemiştir.134
 ن ف سkök harflerinden, haset etmek, kıskanmak, göz değdirmek, değerli olmak, doğum yapmak, esirgemek, cimrilik etmek, ferahlatmak, üzüntü ve kederini
gidermek, soluk almak, nefes almak, değerli olan şey, rekabet etmek, yarışmak,
rakip, finalist, insanın kendisi, canlılık, özgüven, tatil, paydos, üslup, kıskançlık,
haset gibi anlamlara gelen kelimeler türemiştir.135
Bu kelimenin Kur’an kullanımlarına bakıldığında çoğunlukla her yönüyle insanın kendisini kast ettiği görülecektir. Mesela, kişiyi öldürmek nefsi öldürmek136
üzerinden anlatılmıştır. Bu kelime her yönüyle insanın kendisini, yani görünen
vücudunu değil, vücudun içine yerleşmiş kişiliği anlatmaktadır. Bir kişinin öldürülmesinin bu kelime üzerinden anlatılması, kişinin ölümüyle salt anlamda kişinin canlılığı değil, canlılığıyla beraber kişiliğinin de ölmesinden dolayıdır. Bu
durumda nefs kelimesi her yönüyle kişinin kendisini kast eden bir kelime olmaktadır. Mesela, aşağıdaki ayette nefs hem Yüce Allah’a atfen hem de İsa’ya atfen
kullanılmıştır.
Maide 5/116

ِ اس َّات ِخ ُذ
ِ الل يا ِعيسى ابن مريم أَأَ ْن َت ُق ْل َت ِللن
وني َوأُ ِّمي ِإ ٰ َل َهي ِن ِم ْن
و ِإذ قال
َّ
ْ
َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ َ ْ َ
َ
ِ َّ ون
ِ
ِ ُد
ت
َ الل ۖ َق َال ُس ْب َحا َن َك َما َي ُكو ُن ِلي أَ ْن أَ ُق
ُ ول َما َل ْي َس لي ب َِح ٍّق ۚ إ ِْن ُك ْن
ُق ْل ُت ُه َف َق ْد َع ِل ْم َت ُه ۚ َت ْع َلم َما ِفي َن ْف ِسي َو َل أَ ْع َلم َما ِفي َن ْف ِس َك ۚ إ َِّن َك أَ ْن َت َع َّل ُم
ُ
ُ
وب
ِ ا ْل ُغي
ُ

Allah, kıyamet günü şöyle diyecek: “Ey Meryem oğlu İsa! Sen mi insanlara,
Allah’ı bırakarak beni ve anamı iki ilâh edinin, dedin?” İsa da şöyle diyecek:
“Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem, benim için söz konusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, elbette sen bunu
bilirdin. Sen benim nefsimde olanı bilirsin, ama ben senin nefsinde olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaybları hakkıyla bilensin (DİB meali).

Meallerin  َو َرا َو َد ْتهُ الَّتِي هُ َو فِي بَ ْيتِهَا ع َْن نَ ْف ِس ِهcümlesini çoğunlukla “evinde bulunduğu kadın onun nefsinden murad almak istedi” çevirisindeki “nefsinden murat
almak” ifadesinin ne anlama geldiği belli değildir. Ne anlama geldiği belli olmayan bu çeviri hep “kadın onunla zina yapmak istedi” anlamı kast edilerek çevrilmiştir. Bu şekilde çeviri hep “nefs” kelimesine yüklenen olumsuz anlamların
sonucudur. Oysa ayette nefs kelimesi Yusuf’un ahlakı, kişiliği, inancı, anlayışı,
düşünce yapısı kısacası her şeyini kast etmektedir. Bu durumda “nefsinden mu134
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rat almak” istedi denmesi tam olarak neyi kast ettiği belli olmayan bir çeviri olmaktadır. Üstelik ُ َو َرا َو َد ْتهkelimesinin murat almak gibi bir manası yoktur, çünkü
murat almak genel bir kullanımdır. Alınmak istenen muradın ne olduğu belli değildir. Cümlenin “onu ayartmaya çalıştı” şeklinde kullanımı mümkündür. Fakat
bu kullanımın bile cinsel içerik taşıması için, ifadenin öncesinde ya da sonrasında destekleyici kelimeler olması, kast edilen şeyin cinsel içerik taşıdığını belirtir
yardımcı kelimelerin bulunması gerekmektedir. Çünkü aynı ibare “onu (herhangi) bir şeye ikna etmeye çalıştı” anlamına da gelmektedir. Nitekim daha önce bu
kelimenin aynı formda Yakup’un oğulları tarafından babalarını ikna etme anlamında kullanıldığını belirtmiştik.137
İşte tüm bunlar bu cümlede herhangi bir cinsel temanın olmadığını, olayın sanıldığından çok farklı olduğunu göstermektedir. Cümlenin içinden ve hatta sonrasında gelen kelimelerden bu kadının Yusuf’a karşı cinsel bir arzu duyduğu, Yusuf’un da bu arzuya karşılık verdiği anlamını çıkaracak en ufak bir delil yoktur.
Hepsinden öte bir kadının bir erkekle, erkek istemediği halde zina yapabilmesi
fiziki olarak mümkün değildir. Hele bunu zorla yapması asla mümkün değildir.
Kadının erkeği kendisiyle zina yapmaya hazır hale getirmesi, zorlamakla, kapıları kapamakla, ilerde geleceği gibi üstüne atlayıp gömleğini yırtmakla olabilecek
bir şey değildir. Kadının, kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istemeyen erkeği, ister
hale getirmesi ancak ve ancak erkeğin cinsel yönden uyarılması, şehvetinin kabartılması ile mümkündür. Bir kadının, istemediği halde bir erkekle zorla cinsel
ilişki kurabilmesi asla mümkün değildir.
Peki geleneğin koca bir kıssayı üzerine bina ettiği, Kur’an’a, akla, fiziğe, anatomiye, tıbba ve vicdana ters cinsel içerikli bu tema nereden kaynaklanmıştır.
Yusuf güzel yapılı, yakışıklıydı. Bir süre sonra efendisinin karısı ona göz koyarak, “Benimle yat” dedi. Ama Yusuf reddetti. “Ben burada olduğum için efendim evdeki hiçbir şeyle ilgilenme gereğini duymuyor” dedi, “Sahip olduğu her
şeyin yönetimini bana verdi. Bu evde ben de onun kadar yetkiliyim. Senin dışında
hiçbir şeyi benden esirgemedi. Sen onun karısısın. Nasıl böyle bir kötülük yapar,
Tanrı’ya karşı günah işlerim?” Potifar’ın karısı her gün kendisiyle yatması ya
da birlikte olması için direttiyse de, Yusuf onun isteğini kabul etmedi.
Bir gün Yusuf olağan işlerini yapmak üzere eve gitti. İçerde ev halkından hiç
kimse yoktu. Potifar’ın karısı Yusuf’un giysisini tutarak, “Benimle yat” dedi.
Ama Yusuf giysisini onun elinde bırakıp evden dışarı kaçtı.138

İşte buradan kaynaklanmaktadır. Yusuf ve kadın arasında yaşanan olayların
kadının Yusuf’u elde etmek isteğinden kaynaklandığı söylemi Kur’an’ın değil,
Yahudiler tarafından tahrif edilmiş Tevrat’ın bir söylemidir. Yüce Allah’ın vahyi
olan Tevrat’ı tahrif etmelerinden dolayı Allah’ın, meleklerin ve tüm lanet edicilerin lanetine müstahak olanlar, bu kıssayı da tahrif etmiş; Yusuf kıssasının bam137
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başka bir mecrada akmasını ve bilinmesini sağlamışlardır. Fakat burada çok daha
büyük bir kabahat onların arkasından keler deliğine girenlerin yaptıklarıdır. Yüce
Allah’ın onlarca ayette tahrif edildiğini söylediği Tevrat üzerinden Kur’an kıssalarına anlam giydirmek, şekil vermek sözün tükendiği noktadır. Yüce Allah tek
sığınaktır.
Bu açıklamalar ışığında ele aldığımız cümleye daha isabetli olduğunu öngördüğümüz anlamı vererek ayetin devam cümlelerini anlamaya çalışalım. Bu ayet
üzerinde bu kadar uzun durmamız mazur karşılanmalıdır. Çünkü geleneğin şekillendirdiği Yusuf kıssası bu cümle üzerine bina edilmiştir.

َو َر َاو َد ْت ُه ا َّل ِتي ُه َو ِفي َبي ِت َها َع ْن َن ْف ِس ِه
ْ

“O esnada… O (Yusuf), onun evindeyken kendisi hakkında (kadın) onu ısrarla
sorguladı...”
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KİLİTLİ KAPILAR
Yusuf 12/23

ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اب َو َقا َل ْت َهي َت َل َك ۚ َق َال
َ َو َر َاو َد ْت ُه ا َّلتي ُه َو في َب ْيت َها َع ْن َن ْفسه َو َغ َّل َقت ْالَ ْب َو
ْ
ِ َّ معا َذ
ون
َ اي ۖ إ َِّن ُه َل يُ ْف ِل ُح الظَّ ِال ُم
َ الل ۖ إ َِّن ُه َر ّبِي أَ ْح َس َن َم ْث َو
َ َ

Evinde bulunduğu kadın (gönlünü ona kaptırıp) ondan arzuladığı şeyi elde etmek istedi ve kapıları kilitleyerek, “Haydi gelsene!” dedi. O ise, “Allah’a sığınırım, çünkü o (kocan) benim efendimdir, bana iyi baktı. Şüphesiz zalimler kurtuluşa eremezler” dedi (DİB meali)

Ayette geçen ve genelde ne mealler tarafından ne de tefsirler tarafından önemsenmeyen ve belki de olayın etrafında süs kelimeler olarak görülen اب
َ ت ْالَ ْب َو
ِ ََو َغلَّق
“o kapıları kilitledi” ifadesi üzerinde durmak, olayın ilerleyen bölümlerini daha
iyi anlamamızı sağlayacaktır.
ت
ِ َ َغلَّقKelimesi  غ ل قğ+l+k kök harflerinden türemiştir. Kelime Kur’an’da sadece bu ayette geçmektedir. Bu kökten; Çok sağlam bir şekilde kapatmak, kişiyi
rehin almak, el koymak, iyileşmeyen yara, meyve vermeyi kesen ağaç,139 kilitlemek, açılmasını zorlaştırmak, çözümsüz hale gelen borç, içine kapanıp dış dünyayla alakayı kesmek, sorunun çözülmez ve anlaşılamaz hale gelmesi, kelepçelemek, kilit, sürgü140 anlamlarına gelen kelimeler türemiştir.
Ayette geçen اب
َ ت ْالَ ْب َو
ِ َ َوغَلَّقifadesi üç ve daha fazla sayıda kapının kadın tarafından açılmasını zorlaştıracak şekilde kilitlendiğini ifade etmektedir. Bu ifade
aynı zamanda kadın ve Yusuf arasında geçen mekânı tanımamızı sağlamaktadır.
139
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140
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Daha önceki cümlede “ فِي بَ ْيتِهَاonun (kadının) evinde” ifadesi geçmiş, olayın yaşandığı mekânın kadının evi olduğu belirtilmişti. Şimdi biraz daha detay verilmiş
ve bulunulan mekânın üç veya daha fazla kapısı olduğu ve bu kapıların kadın tarafından kilitlendiği belirtilmiştir. Önem verilmeyen bu detay kıssanın ilerleyen
bölümlerini çok daha iyi anlamamızı sağlayacak ve kıssanın yanlış yönde gelişmesinin önüne geçecektir.
Ayette geçen ك
َ َ“ هَيْتَ لheyte leke” ifadesi de tüm Kur’an’da sadece burada
kullanılmaktadır. Bu ifade hakkında tefsirlerde çok uzun değerlendirilmelerde
bulunulmuştur. Kurtubi kelime hakkında aktardığı çeşitli rivayetler üzerinden
anlamının “sana söylüyorum, çabuk yanıma gel, haydi yaklaş, haydi gel, seni çağırıyorum, senin görüşün güzeldir, seni kast ediyorum, sana hazırlandım” gibi
anlamları ve hatta kelimenin Arapça değil Süryanice olduğunu söyleyenlerin görüşlerini de aktardıktan sonra bunların hepsinin yanlış olduğunu belirtir ve kelimenin anlamının “bir şeye yöneltmek, bir şeye teşvik etmek” anlamında olduğunu
söyler.141 Razi, Kurtubi’nin aktardıklarına kelimenin İbranice olduğu rivayetini
de ekleyerek, kelimenin anlamı olarak Kurtubi’nin kabul etmediği “senin için
hazırlandım” manasını tercih eder.142
Müracaat ettiğimiz lügatlerin bu kelimenin anlamı üzerinde neredeyse hiç
durmadıklarını gördük. Meallerimizin büyük çoğunluğu ك
َ َ هَيْتَ لibaresine “haydi
gelsene” anlamı vermişlerdir.
Bir önceki bölümde Yusuf ve kadın arasında yaşanan olayın zina temelli
bir olay olmadığını, kadının cinsel bir arzu duymadığını, olayın kıssanın başka
bir bölümüne bağlanması gerektiğini ortaya koymuştuk. Ayetin başında geçen
ُ َو َرا َو َد ْتهveravedethu kelimesinin anlamının “ısrarla soruşturmak” anlamına gelmesi ve Yusuf’un da aynı fiile işdeş olmasından dolayı ك
َ َ هَيْتَ لheyteleke ifadesinin anlamının, bir şeye teşvik etme anlamından yola çıkarak “haydi anlatsana”
şeklinde olması daha isabetli olmaktadır. Bu ibareden sonra Yusuf’un konuşmuş
olması ve konuşurken kullandığı kelimelerin onun yaşadıkları ile alakalı olması
bu anlamın daha doğru olduğunu göstermektedir.
َّ  قَا َل َم َعا َذKale meazellah; konuşmaya başlayan Yusuf’un sarf ettiği bu ilk
ِللا
cümle hiçbir istisnası olmadan tüm meal ve tefsirler tarafından “Allah’a sığınırım” şeklinde çevrilmiştir. Ama böyle bir çeviri yapılması Yüce Allah’ın isim
olarak vahiy ettiği bir kelimeyi fiile çevirmek demektir. Yüce Allah’ın kelimelerine böylesine çerçevesiz yaklaşımlarla anlam vermek asla kabul edilemeyecek
bir davranıştır.
Ayette geçen  َم َعا َذmeaze kelimesi  ع و ذa+v+z kök harflerinden türemiştir ve
Kur’an’da bu kökten türemiş 17 kelime bulunmaktadır. Allah’a sığınırım ifadesi
Kur’an’da Bakara 67. ayette geçmiştir ve o kullanım şu şekildedir;
141
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َّ  قَا َل َم َعا َذKale maazallah; “Allah’a sığınırım” dedi. (Yusuf 23)
1- ِللا
ّ ٰ ِ قَا َل اَعُو ُذ بKale euzu billah; “Allah’a sığınırım” dedi (Bakara 67)
2- ِالل

Meal ve tefsir müelliflerimize göre bu iki cümle de aynı anlama gelmektedir.
Sanki Yüce Allah’ın kelimelerinin isim olmasının, fiil olmasının hiçbir anlamı
yoktur. Yüce Allah’ın isim olarak vahyettiği kelimelerine hiç önemsemeden fiil
manaları yükleyip, ismi fiile çevirmek Yusuf ve kadın arasında yaşanan olayları
zina temeline oturmak için gösterilen beyhude çabaların gereğidir.
Kur’an’da 17 defa geçen bu kelimenin sadece iki tanesi ve ikisi de Yusuf suresinde143 olan kullanımı isim olarak geçmekte, geri kalan 15 kullanımın hepsi
fiil144 olarak geçmektedir. Fiil olarak gelen kullanımların hepsi “sığınırım, sığındırırım” anlamında gelmişken Yusuf suresindeki iki kullanım “sığınak, sığınılan
kişi” anlamında gelmiştir.
Bu durumda Yusuf kadının “haydi anlat” demesine karşılık “Allah tek sığınaktır” demiş olmaktadır. Aslında Yusuf’un kadının “haydi anlatsana” dedikten
sonra kurduğu cümlelere baktığımızda daha önce yaşadıklarının bir özetini yapmış olduğunu görürüz. Eğer Yusuf maazallah kelimesini kadın için kullanmış olsaydı, kurması gereken cümlenin tıpkı Meryem’in kurduğu gibi bir cümle olması
ّ ٰ ِ“ اِ ۪ ٓنّي اَعُو ُذ بben senden Allah’a sığınırım” demesi gerekirdi. Ama böyle
ve اللِ ِ ِم ْن ِك
dememiş “Allah tek sığınaktır” demiştir.
َّ “ قَا َل َم َعا َذAllah tek sığınaktır” şeklindeki konuşmayı karşısındaki
Yusuf’un ِللا
kadın için yapmadığına göre, ona böyle dedirten şeyin daha önce yaşadıkları içinde aranması gerekmektedir. Kıssanın daha öncesine bakıldığında Yusuf’un böyle
demesini gerektirecek tek olayın, kardeşleri tarafından hadım edilip köle olarak
satılması olduğu görülecektir. İşte Yusuf bunları sığınılacak tek merci olan Yüce
Allah’a dayanarak geçmiş olduğunu belirtmektedir. Yani Yusuf karşısındaki kadına kendisiyle ilgili her şeyi anlatmış, yaşadıklarına tahammül etme gerekçesi
olarak Yüce Allah’ın tek sığınak olduğunu söylemiştir.

“Çünkü o konumumu bana bağışlayan rabbimdir.”

اي
َ إ َِّن ُه َر ّبِي أَ ْح َس َن َم ْث َو

Yusuf’un “mesvam” dediği şey babasının ona söylediği “Rabbin seni bir süreçten geçirecek, sana hadiselerin tevilinden öğretecek, sana olan o nimetini tamamlayacak.” şeklinde belirttiği konumdur. Yusuf kıssası ihtiyar bilge bir baba,
çok yakışıklı ve çok sevgili bir oğul ve bunların birbirine olan sevgilerini kıskanan kötü yürekli kardeşler masalı değildir. Bu kıssa iki Allah resulünün, insanlı143
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ğın iki imamının kıssasıdır. Kurallarını Yüce Allah’ın belirlediği önceki ve sonraki resul arasındaki ilişkinin nasıl olduğunun Allah resulleri Yakup ve Yusuf
üzerinden, biz kullara bildirilmesidir. Bu kıssa insanlık tarihinde vahye ihanet
etme üzerinden din devşirmenin, Allah’ın pak dininden bambaşka dinler oluşturmanın nasıl başladığının anlatıldığı kıssadır. Bu kıssa insanlık tarihinde münafıklığın nasıl ve kimler tarafından icat edildiğinin kıssasıdır. Bu kıssa kendilerini
“Tanrı ve insanlarla güreşip yenen” olarak tanımlayan İsrailoğullarının kökenini anlatan kıssadır. Bu kıssa Yahudilik mantığının nasıl işlediğini ve bunun bir
kavmin tanımlanmasından çok münafıklık, kafirlik, fasıklık gibi bir ahlak olduğunu anlatan kıssadır. Bu kıssa Yüce Allah’ın resullerini nasıl göreve hazırladığının kıssasıdır. Yüce Allah’ın Yusuf kıssasını Kur’an’ına alması bile Yakup ve
Yusuf’un resul olmalarından başka bir şey değildir. Kardeşleri arasında yaşanan
her şey, Yüce Allah’ın Yusuf’a ihsan ettiği mesvasının yani konumunun onlara
geçmesi için yaşanmıştır.
Yusuf, nedenini daha sonradan öğreneceğimiz bir sorgulamaya maruz kalmış
ve karşısındaki bu kadına kendisiyle ilgili her şeyi anlatmıştır. Hadım olduğunu bile!

ون
َ إ َِّن ُه َل يُ ْف ِل ُح الظَّ ِال ُم

“O zalimler (kardeşler) asla başaramayacaklar.” Bu cümlede geçen َالظَّالِ ُمون
ezalimune kelimesinin başında harf-i tarif yani  الtakısı olması, bahse konu olan
zalimlerin bilinir olmasını gerekli kılmaktadır. Kıssayı geriye doğru okuduğumuzda zalim olarak niteleyebileceğimiz kişilerin sadece kardeşler olduğu görülecektir. Yusuf kardeşlerinin yapmak istediklerine ulaşamayacaklarını anlatmaktadır ve buna kesin bir inancı vardır. Çünkü kardeşleri onu hadım ederlerken Yüce
Allah ona vahyetmişti.
Yusuf 12/15

ِ
وه ِف ي َغ ي َاب ِت ا ْل ُج ِّب ۚ َوأَ ْو َح ي َن ا ِإ َل ي ِه
ُ َف َل َّم ا َذ َه ُب وا ِب ه َوأَ ْج َم ُع وا أَ ْن َي ْج َع ُل
ْ
ْ
َ
ِ َل ت َن ِب َئ ن ه م ِب أَم
ون
َ رِه ْم ٰ َه َذا َو ُه ْم َل َي ْش ُع ُر
ْ ْ ُ َّ ّ ُ

Ne zaman ki onu götürdüler ve hadımlığın bilinmezliklerine sokmak için bir araya geldiler,145 ona “bu tuzaklarını (hiç beklemedikleri bir anda)146 kendilerine
bildireceğinin147 farkına varamıyorlar” diye vahy ettik.
ُ أَنْ َيجْ عَ لُوهkelimesindeki CEALE fiilinin “kılmak, yapmak, atamak, şekle sokmak, biçim
vermek, tayin etmek” anlamlarına dayanarak.
146
 ِبأَمْ ِرKelimesinin Tuzak kurmak anlamına dayanarak.
147
 َل ُت َن ِّب َئ َّن ُه ْمKelimesindeki NEBEE fiilinin açığa çıkarmak, anlamına dayanarak. Bu kelimeye
meal ve tefsirlerde verilmiş olan “onlara haber vereceksin anlamı” doğru bir anlam değildir.
çünkü NEBE bilinmeyen şok edici haber demektir. Oysa onlar yaptıkları işi biliyorlardı. Yani
Yusuf’un bu işlerini onlara haber vermesi aslında haber olmamaktadır. Bu yüzden kelimenin
açığa çıkarmak anlamı tercih edilmiştir.
145
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İşte Yusuf bundan dolayı emin konuşmuştur. Kadınla Yusuf arasında geçenler asla cinsel bir tema değildir. Kadın Yusuf hakkında her şeyi öğrenmek için
ısrarla onu sorgulamış ve Yusuf da başından geçenlerin hepsini kadına anlatmıştır. Bu kadın kimdir ve neden Yusuf’u bu kadar ısrarla sorgulamak istemiştir? Bu
soruların cevabı daha ileride bizzat Yüce Allah tarafından açıklanacaktır. Bize
düşen Yüce Allah’ın kıssayı anlatma düzenine teslim olarak kıssanın izlerini takip etmektir.
Bu ayette Yusuf’a ait ي
َ “ إِنَّهُ َربِّي أَحْ َسنَ َم ْث َواçünkü konumumu bana bahşeden
rabbim odur” cümlesinde kullandığı “Rabbim” kelimesi etrafında bir hayli tartışmalar olmuştur. Birçok meal ve tefsir uleması, Yusuf’un bu kelimeyi kendisini pazardan satın alan ve o an karşısında bulunan kadının kocası için sarf ettiğini
söylemişlerdir. Oldukça banal ve üzerinde durulması gereksiz bu görüşü hiç irdelemeden sahiplerine iade ediyoruz. Yusuf Yüce Allah’ın insanlığa imam olarak
eğittiği bir resul namzetidir. Onun Yüce Allah’tan başkasına, her ne manada olursa olsun “Rabbim” demesi asla mümkün değildir. Böyle bir ihtimalin olabileceğini düşünmek bile ona iftira olacaktır. Buraya kadar yaptığımız açıklamalardan
sonra 23.ayete daha isabetli olduğunu öngördüğümüz meali vererek bir sonraki
ayete geçebiliriz.
Yusuf 12/23

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ۚ اب َو َق ا َل ْت َه ي َت َل َك
َ َو َر َاو َد ْت ُه ا َّل ت ي ُه َو ف ي َب ْي ت َه ا َع ْن َن ْف س ه َو َغ َّل َق ت ْالَ ْب َو
ْ
ِ َّ ال م ع ا َذ
ون
َ اي ۖ إ َِّن ُه َل يُ ْف ِل ُح ال ظَّ ِال ُم
َ الل ۖ إ َِّن ُه َر ِّب ي أَ ْح َس َن َم ْث َو
َ َ َ َق

O esnada, (Kadın) kapıları sıkıca kilitleyip “haydi anlatsana” diyerek onu (Yusuf’u) kendisi hakkında ısrarla sorguladığında, o (Yusuf), onun (kadının) evindeydi. (Yusuf da) Şüphesiz ki konumumu ihsan eden rabbim, kendisine sığınılan
Allah’tır. Bundan dolayı o zalimler (kardeşler) asla başaramayacaklar” demişti.
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İÇİ PARÇALANDI
Yusuf 12/24

ِ ِ
ِ َ و َل َق ْد هم ْت ب ِِه ۖ وهم بِها َلو َل أَ ْن رأَى بره
وء
َ ُْ ٰ َ
ُّ ان َر ّبِه ۚ َك ٰ َذل َك ل َن ْصرِ َف َع ْن ُه
َ الس
َ
ْ َ َّ َ َ
َّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين
َ َوا ْل َف ْح َش َاء ۚ إ َِّن ُه م ْن ع َباد َنا ا ْل ُم ْخ َلص

Andolsun, kadın ona (göz koyup) istek duymuştu. Eğer Rabbinin delilini görmemiş olsaydı, Yûsuf da ona istek duyacaktı. Biz, ondan kötülüğü ve fuhşu uzaklaştırmak için işte böyle yaptık. Çünkü o, ihlâsa erdirilmiş kullarımızdandı. (DİB
meali)

Meal ve tefsirlerimizin Yusuf ile kadın arasında gelişen sorgulama olayını, kadının Yusuf ile zina yapma isteği çerçevesinde anlatmaları, aslında onları birçok
kez çıkmaza ve çelişkiye düşürmüştür. Fakat onlar bu çelişkinin kendilerinden
kaynaklandığını değil de (haşa) Kur’an kelimelerinden kaynaklanmış olduğunu düşünmüş olacaklar ki durmadan kelimelerin vahyediliş şekillerine müdahale
ederek bu çelişkiyi gidermeye kalkışmışlardır. Mesela, bu bölümde inceleyeceğimiz yukarıdaki ayetin başında geçen ve her ikisi de mazi (geçmiş zaman) olan
ْ ( هَ َّمfiili mazi, müfred, müennes, ğaib) ve ( هَ َّمfiili mazi, müfred, müzekker, ğaib)
ت
kelimelerinin biri geçmiş zaman, diğeri geniş zaman olarak çevrilmiştir.
ْ  هَ َّمkelimesine genelde
Yukarıdaki mealde olduğu gibi kadına atfen gelen ت
“kadın ona göz koyup istek duymuştu” manası verilmiştir. Kelimeye bu anlam
ْ “ َولَقَ ْد هَ َّمkadın
üzerinden mana verilmesi durumunda ayetin ilk cümlesi ت بِ ِه ۖ َوهَ َّم بِهَا
ona göz koyup istek duymuştu, Yusuf da kadına göz koyup istek duymuştu” şeklinde çevrilmeliydi. Yani kadın Yusuf’a ne hissetmişse, Yusuf da aynısını kadına hissetti anlamına gelmeliydi. Kelimeye verdikleri “arzu duydu, şehvet duydu”
manalarından emin olan meal müellifleri, sorunun verdikleri manadan değil de هَ َّم
kelimesinin mazi olmasından kaynaklandığını düşünmüş olacaklar ki, “arzu duy-
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du, şehvet duydu” anlamında olması gereken kelimeyi “istek duyacaktı” manasına çevirmişlerdir. Sanki bu kelime mazi olarak (haşa) yanlış vahyedilmiştir de
meal müellifleri bu yanlışı düzeltmişlerdir.
Bu kelime  هَ َّمh+m+m kök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da hepsi de fiil olmak kaydıyla 9 defa geçmiştir. Kelimenin asıl anlamı insanın içinde hüzün meydana getiren şeydir. Bu kökten insanı damla damla eriten hüzün, üzüntü,148 bir
şeye niyet edip yapmamak, bir şeye karar verip yapmamak, niyet etmek, önemsemek, yeltenmek, arzu etmek, kaygı duymak149 anlamlarında kelimeler türemiştir.
ْ  هَ َّمhemmet kelimesi bir şeye niyet etmeyi, onu arzulamayı ve istemeyi ifaت
de edecek şekilde bir anlama da sahiptir ve meallerin çoğu da bu anlamı öncelemişlerdir. Fakat tam da bu anlamlarından dolayı ayette bu kelimeye “istemek,
arzulamak” anlamın verilmesi doğru olmamaktadır. Çünkü kadın niyet etmenin,
arzulamanın, istemenin ötesine geçmiş, bunları gerçekleştirme aşamasına gelmiştir. Niyetini, arzusunu ve isteğini neredeyse gerçekleştirecek biri için bu kelimenin kullanılması doğru olmamaktadır.
Mesela, hacca gitmeye niyetlenen, arzulayan ve isteyen için, bu istek ve arzusu kalbine düştüğü zaman ona  هَ َّم بِ ْال َح ِّجhemme bil hacci / hacca niyetlendi denilmektedir. Ama hacca gitmek için tüm hazırlıklarını bitirmiş, dahası ihrama girmiş, haram topraklara girmesine birkaç adım kalmış kişiye ِّ هَ َّم بِ ْال َحجdenemez. Bu
kelime bir şeyin istek ve arzu halinde kalbe düşmesine denir. Ama kalbine düşen
arzu ve isteği gerçekleştirme yolunda ilk adımı attıktan sonra artık kalbindeki istek ve arzuyu gerçekleştirme aşamasına girmiş demektir. Bu tıpkı herhangi bir
namaz vakti girdiğinde o kişinin namaz kılma arzusu duyması gibidir. Bu isteğini gerçekleştirmek için herhangi bir şey yapmasa o halde kalpte bir arzu ve istek
olarak kalır. Ama namaz kılmak için abdest almaya kalktığında artık bu arzu ve
isteğin ötesine geçmiş, gerçekleştirmeye başlamış demektir. Arzusunu bu aşamaya getirmiş olana “namaz kılmak istedi” anlamına gelen  هَ َّم بِ ْالصَّالةhemme bi’s salat şeklinde bir cümle kurulması asla doğru olamaz.
Kelime bir şeyin sadece niyet halinde kalması anlamında Tevbe 74. ayette
ُ
“ َو هَ ُّموا بِ َما لَ ْم يَنَا لواasla ulaşamayacakları şeyi arzuladılar” şeklinde geçmektedir. Bu ayette de  هَ ُّمواkelimesi sadece arzulamak, arzusunu gerçekleştirmek için
henüz bir şey yapmamış olmak anlamında kullanılmıştır. Yine aynı anlamda Nisa
ْ  لَهَ َّمşeklinde ve “onlar113. ayette ُضلُّونَ إِ َّل أَ ْنفُ َسهُ ْم
َ ُضلُّو
ِ ك َو َما ي
ِ ت طَا ئِفَةٌ ِم ْنهُ ْم أَ ْن ي
dan bir taife seni saptırmak için istek duymuşlardı, onlar kendilerinden başkasını
ْ  هَ َّمhemmet kesaptıramazlar” anlamında geçmiştir. Bu ayette de ele aldığımız ت
limesi sadece niyet ve istek halinde kalan ama gerçekleştirilmeyen bir şeyi ifade
eder halde kullanılmıştır. Aşağıya aldığımız ayette ise bir şeyi yapmaya niyetlenip, niyetinden vazgeçmek anlamında kullanılmıştır.
148

R. El İsfahani. El Mğfredat HMM md.

149

Yrd. Doç. Dr. İlyas Karslı. Yeni Sözlük. S. 2155
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Al-i İmran 3/122

ِ َّ الل و ِليهما ۗ وع َلى
ِ ِ ِ َ ِإ ْذ هم ْت
ون
َ ُالل َف ْل َي َت َو َّك ِل ا ْل ُم ْؤ ِمن
َ َ َ ُ ُّ َ ُ َّ طائ َف َتان م ْن ُك ْم أَ ْن َت ْف َش َل َو
َّ َ

İçinizden sizi yüzüstü bırakmayı isteyen ama bundan vazgeçen iki taifenin de velisi Allah’tır. Mü’min olanlar sadece Allah’a karşı acziyet gösterenlerdir.

Yine bu ayetler gibi  هَ َّمhemma kelimesi Maide 11. ayette “niyet, istek halinde
kalan şey” anlamında kullanılmıştır.
Tevbe 9/13

ِ اج الرس
َ
وكم أَ َّو َل َمر ٍة
ول وهم بدء
َ أَ َل تُ َق ِات ُل
ُ َّ ِ ون َق ْو ًما َن َكثُوا أ ْي َما َن ُه ْم َو َه ُّموا ِبإ ِْخ َر
ُْ ُ ََ ُْ َ
َّ
ِِ
ين
َّ ۚ أَ َت ْخ َش ْو َن ُه ْم ۚ َف
َ اللُ أَ َح ُّق أَ ْن َت ْخ َش ْو ُه إ ِْن ُك ْن ُت ْم ُم ْؤمن

Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya kalkışan ve üstelik size tecavüzü ilk defa kendileri başlatan bir kavimle savaşmaz mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa Allah, -eğer siz gerçek mü’minler iseniz- kendisinden korkmanıza daha lâyıktır. (DİB meali)

Bu ayette ise yeminleri bozup, resulü çıkarmaya kalkışan kişilerin Mekke’li
müşrikler olduğu yanılgısına düşülmüştür. Yanılgıdır çünkü; Mekke’li müşrikler sadece kalkışmakla kalmamış, Allah resulünü çıkarmışlardır. Tevbe suresi Medine döneminin sonlarına doğru inmiştir. Yani müşrikler Allah resulünü
Mekke’den çıkmaya mecbur bırakmalarının üzerinden neredeyse 9 yıl geçmiştir.
Tevbe suresinin konularına bakıldığında en başta müşriklerle Mescidi’l haram
yanında yapılan sözleşmeden bahsetmektedir.150 Surenin ilk ayetlerinden Mekke’nin zaten fethedilmiş olduğu anlaşılacaktır. Bilindiği kadarıyla Mekke feth
edildikten sonra Mekke’li müşriklerle savaş olmamıştır. Çünkü onlar tamamen
yenilmiş durumdaydılar. Ayrıca Tevbe suresi zorluk seferi denen Tebük seferinden bahsetmektedir. Tebük seferi H.9. yılda Mekke’nin fethinden sonra gerçekleşmiştir. Şu hâlde 13. ayette geçen “yeminlerini bozan, peygamberi çıkarmayı
arzulayan ve üstelik ilk defa tecavüzü kendileri başlatan kavimle savaşmayacak
mısınız?” cümlesinden kast edilenlerin Yahudiler ve münafıklardan başkasının
olmasına imkân kalmamaktadır.
Onların Allah resulünü en başından beri çıkarma arzuları vardır. Ama bu arzuları asla gerçekleştirme safhasına geçememiş hep istek ve arzu olarak kalmıştır.
Sonunda istekleri başlarına yıkılmış, kendileri yurtlarından çıkmak zorunda kalmışlardır. Yani bu ayette de ele aldığımız  هَ َّمhemma kelimesi “henüz gerçekleşmeyen, niyet halinde kalmış istek, arzu” anlamındadır.
Tüm bunlardan sonra Yusuf suresindeki ayete dönecek olursak. Kadın her türlü hazırlığı yapmış, kapıları kilitlemiştir. Bu durumda kadın niyet halinde değil,
isteğini gerçekleştirme halindedir. İsteğini gerçekleştirmek üzere olana “istemiş150

Bkz. Tevbe 9/1-9
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ti, arzu duymuştu” demenin hiçbir gerekçesi yoktur.
ْ  َو لَقَ ْد هَ َّمşeklinde kadına ve  َو هَ َّم بِهَاşeklinde ise Yusuf’a
Aynı ayette bu fiil ت بِ ِه
ْ َو لَقَ ْد هَ َّم
atfedilmektedir. Ayette geçen cümleyi tam olarak ele alırsak ت بِ ِه ۖ َو هَ َّم بِهَا
َ
َ
َ
ٰ
ْ
َ
 لوْ ل أ ن َر أ ى بُرْ هَانَ َر بِّ ِهbu cümle mealler tarafından “Andolsun, kadın ona (göz
koyup) istek duymuştu. Eğer Rabbinin delilini görmemiş olsaydı, Yûsuf da ona
istek duyacaktı” (DİB meali) şeklinde veya buna yakın anlamlarda çevrilmiştir.
Buradan yola çıkan müfessirler akla ziyan rivayetleri aktarmış daha sonra da bu
rivayetleri tartışmaya koyulmuşlardır.
Kurtubi ayeti verdikten sonra bir şiir de vererek ayette geçen  هَ َّمkelimesinin
anlamı hakkında şunları söyler: Ahmed b. Yahya dedi ki; Yani Züleyha masiyet
işlemeye meyletti ve bunda ısrarlı idi. Yusuf da meyletti ama meylini gerçekleştirmedi. Böylelikle iki meyil arasında bir fark olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu iki
görüşü de El Herevi kitabında (Garibu’l Kur’an adlı eserinde) nakletmektedir.
Bütün bunlar kelimenin anlamının karar vermek söz konusu olmaksızın, nefsin
içinden geçirdikleri eğilimlerdir.”151 Kelimenin anlamını bu şekilde ortaya koyduktan sonra fiilin Yusuf’a atfen geldiği  َو هَ َّم بِهَاibaresinin açıklaması için rivayetler aktarır.
Şöyle de açıklanmıştır; Hz. Yusuf’un kadına meyletmesi bir masiyetti. O kocanın, hanımının önünde oturuşu gibi oturdu. El-Kuşeyri, Ebu Nasr, İbnu’l Enbari, En-Nahhas, El-Maverdi ve başkalarının da nakşettiklerine göre müfessirlerin
çoğunluğu genel olarak bu kanaatte imişler.
İbn Abbas der ki: Uçkurunu çözdü ve onun önüne sünnetçinin oturuşu gibi oturdu. Yine ondan nakledildiğine göre, kadın sırt üstü yattı, o da bacakları arasında
oturup elbiselerini soyundu. Said b. Cübeyr der ki: Şalvarının uçkurunu çözdü.
Mücahid der ki: Şalvarını kalçalarına kadar indirdi ve erkeğin hanımının karşısında oturuşu gibi oturdu. İbn Abbas der ki: Yusuf “bu gıyabında ona hıyanet etmediğimi bilmesi içindir” (Yusuf 12/52) deyince, Hz. Cebrail ona: Ve, ey Yusuf!
Sen ona meylettiğin zaman da öyle mi idi? deyince, hemen: “bununla beraber
ben nefsimi temize çıkarmıyorum” (Yusuf 12/53) deyivermişti.152

Razi de Kurtubi gibi  َو هَ َّم بِهَاkelimesinin, gönülden geçirilenler, istek, arzu,
şehvet duyma anlamına geldiğini belirttikten sonra, kelimenin aslında onu dövُ  هَ َم ْمkelimesi gibi oldumeye ve savuşturmaya niyetlendim anlamındaki ت بِفُالَن
153
ğunu söyler ve devamında kelimeye “Yusuf da kadını istemişti” manası verip
Kurtubi’nin de aldığı rivayetleri tefsir diyerek kitaplarına alanları son derece sert
bir dille eleştirir.
Zina büyük günahların en adilerindendir. Emânete hâinlik etmek de, yine en adi
günahlardandır. Hem sonra büyük bir iyiliğe, tam bir rezil rüsvaylık ile alabildiğine utancı gerektiren bir kötülük ile karşılık vermek de en nahoş günahlar151

Kurtubi; El Camiu Li Ahkami’l Kur’an.c.9.s.253

152

Kurtubi; El Camiu Li Ahkami’l Kur’an.c.9.s.254

153

Er Razi. Tefsir-i Kebir c.13.s.208
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dandır.
Ayrıca, bir çocuk, çocukluğunun başlangıcından gençliğine ve olgunluk çağına gelinceye kadar bir adamın yuvasında büyüyecek, yeterli rızkı temin edilecek, namusu ve şerefi korunacak, sonra da korunan bu çocuk kalkıp, kendisine
böylece büyük iyilikte bulunan kimseye, en adi kötülüğü yapacak. İşte bu, en adi
bir iştir.154

Aslında Kur’an kelimelerine yüklenen yanlış anlamdan kaynaklanan bu tartışmalar tefsirlerin sayfalarını doldurmuş, meal yazarları da bu tartışmalarda hangi
tarafı haklı görüyorsa onun verdiği manaları önceleyerek mealini hazırlamıştır.
Biraz önce bu kelimenin Kur’an kullanımların tamamına bakmış ve kelimenin
“arzu duymak” anlamına gelemeyeceğini belirtmiştik. Aslında hem Razi hem
de Kurtubi kelimenin anlamının “hayata geçmeyen niyetler, gerçekleştirmek için
henüz herhangi bir şey yapılmamış olan istekler” olduğunu söylemişlerdir. Kendilerinin verdiği bu anlamdan yola çıkarak kadının yaptıklarının niyetin çok ötesine gittiğini (Kurtubinin aktardığı rivayetlere göre zinaya ramak kalmıştır) görememişlerdir. Fakat tüm bunlara rağmen Tevrat’ın anlattığı ve zihinlerde yer eden
İsrailiyatı terk edememiş, tam tersi İsrailiyatın yanına onlarca akla ziyan rivayet
eklemişlerdir. Bu kelimeye “istek arzu” manası verildiğinde kıssanın tıkanacağını, anlamanın da açıklamanın da imkânsız hale geleceğini görememişlerdir. İstedikleri kadar yorum getirip tartışma yapsınlar. Eğer bu kelimeye kadını atfeder
şekilde “onu ayartmaya çalıştı, arzu etti, şehvet duydu” manası verdiklerinde,
aynı kelimenin Yusuf’a atfedildiği yerde de aynı manayı vermeleri gerekmektedir.
Razi az önce yaptığımız alıntıda Yusuf’un o kadına şehvet duyması halinde
küçük yaşta geldiği, kollanıp korunduğu, şerefli bir şekilde tutulduğu eve ihanet
etmiş olacağını, böyle bir adiliği ona yakıştırmanın mümkün olamayacağını söylemişti.
Ama madem Razi daha baştan bu kadın ile Yusuf’u satın alıp özgürleştiren
kadın ile aynı kadın olduğu üzerinden hareket etmektedir, şehvet duymayı Yusuf’u küçük yaşlarda alıp himaye eden, daha ilk günden ona izzet ikramda kusur
etmeyen, yabancı olduğu halde çekinmeden, dışlamadan onu bağrına basan, evlat
edinmeyi daha ilk günden isteyen kadına yakıştırmakta bir beis görmemektedir.
Evet Yusuf’a o kadına şehvet duymayı yakıştırmak gerçekten adi bir davranıştır.
Fakat daha ilk günden Yusuf’u evlat edinme niyetiyle evine alan kadına yakıştırmak da en az o kadar adice bir yaklaşımdır. Kaldı ki Yusuf’un karşısındaki kadın
ile onu küçükken satın alıp özgürleştiren kadının aynı kadın olduğunu söylemek
hiçbir delile dayanmamaktadır.
Kıssa bu haliyle hiçbir soruya tatmin edici cevaplar veremeyecek durumdadır.
Bu kıssanın suçu değildir. Kendisine İsrailiyat ve rivayet üzerinden yaklaşanları defalarca çıkmaza sokmasına rağmen, ısrarla hala İsrailiyat üzerinden kıssa154

Er Razi. Tefsir-i Kebir c.13.s.203

72

BÜYÜK İFTİRA

yı açıklamaya çalışanlar yüzünden, kıssa sorularla dolu ama cevapları olmayan
veya cevapları kişilerin hayal gücüne kalmış bir hale dönüşmüştür.
Tekrar kelimemize dönecek olursak,  هَ َّمhemme kelimesi sadece niyet halinde
olan ve gerçekleştirmek için henüz bir şey yapılmamış istek ve arzular için kullanılır. Hac yapma arzusu, isteği kişinin kalbine düştüğünde ِّ هَ َّم بِ ْال َحجhemme bilhacci denir. Ama bu isteğini gerçekleştirmek için hacca yazılmış, hac kurası çıkmış,
uçağa binmiş, ihrama girmiş, uçaktan inmiş, mikat mahalline birkaç adım kalmış
kişi için  هَ َّم بِ ْال َح ِّجhemme bilhacci denemez.
Birini elde etme arzusu kişinin kalbine düştüğünde ona  هَ َّم بافالنdenir. Ama bu
kişiyi elde etmek için hazırlık yapıp, tüm kapıları kilitleyerek emeline ulaşması
için bir adım kaldığında ona artık  هَ َّم بافالنdenemez.
Bu kadar açıklamadan sonra bu kelimenin ( هَ َّمhemme) olması gereken anlamının; “insanın içini yakan bir hüzün duyması, damla damla eriten, üzüntü”155 yani
şiddetli bir şekilde üzülmek olduğunu söyleyebiliriz.

َو َل َق ْد َه َّم ْت ب ِِه ۖ َو َهم ب َِها
َّ

Andolsun ki (kadın) ona çok üzüldü, Yusuf da ona üzülmüştü.
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BURHAN
Buraya kadar yaptığımız alıntılarda müfessirlerimizin iki ayette (Yusuf 12/23ْ  َو لَقَ ْد هَ َّمvelekad hemmet
24) anlatılan olayların, özellikle 24. ayette ت بِ ِه ۖ َو هَ َّم بِهَا
bihi ve hemme biha şeklinde geçen cümleden yola çıkarak, Yusuf’un neredeyse
zina yapmak üzere olduğu sonucuna vardıklarını aktarmıştık. (Haşa) Yusuf’a elbiselerini soydurup, kadının bacakları arasına oturtan rivayetleri buna delil olarak
getirdiklerini göstermiştik.
Müfessirlerimiz, tam zina etmek üzere olan Yusuf’un, ayetin devamındaki
cümlede geçen “burhan” sayesinde kurtulduğunu söylemişlerdir. Yusuf’u zinadan kurtaran bu burhan hakkında ise şunları söylemişlerdir.
Hatırlanacağı üzere biraz önce Yusuf’u rivayetlerde anlatıldığı şekilde resmedenlere Razi’nin son derece sert bir şekilde karşılık verdiğini ve Yusuf’un kadınla zina halinde olmasının insani, ahlaki, dini yönden adice bir davranış olduğunu ve Yusuf’un böyle bir şeyi yapmış olmasının imkânı olmadığını söylediğini
aktarmıştık. Razi aynı sertliği “burhan” hakkında anlatılanlarda da göstermiştir.
1.

Kadın, evin ortasında inci ve yakut kakmalı bir puta yöneldi ve onun
üzerini bir bezle örttü. Bunun üzerine Yusuf: “bunu niçin yaptın?” dediğinde de “Ben putumun bir günah işlerken beni görmesinden utanırım”
dedi. Yusuf da: “sen aklı olmayan ve duymayan puttan utanırken ben nasıl olur da herkesin yaptığını (gücünü) kendisine veren ilahımdan utanmam. Allah’a yemin olsun ki, ben bu işi kesinlikle yapmam dedi. Bu görüşte olanlar işte “burhan budur” demişlerdir.

2.

Onlar, İbn Abbas’dan şunu rivayet etmişlerdir: Yusuf, babası Yakup’u
parmaklarını ısırır olduğu halde ve “Peygamber zümresinden takdir
edilmiş olduğun halde, facirlerin işini mi yapıyorsun? Bundan utan!” der
halde temessül etti, göründü. Bu aynı zamanda İkrime, Hasan El Basri,
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Mücahid, Said b. Cübeyr, Katâde, Dahhak, ve İbn Sirin’in görüşüdür.
Said b. Cübeyr şöyle demiştir: Yakup, Yusuf’a göründü ve onun göğsüne
vurdu. Böylece onun bütün şehveti, parmak uçlarından (adetâ) çıkıp gitti.
3.

Onlar şöyle demişlerdir. Yusuf, birisinin gökten kendisine “Ey Yakup’un
oğlu, sen kuşlar gibi olma. Kuşun tüyleri vardır. Ama zina ettiğinde, o
güzel tüyleri dökülür (güzelliği gider)” diye seslendiğini duydu.

4.

Onlar, İbn Abbas’ın şöyle dediğini rivayet etmişlerdir: Yusuf, Yakup’un
temsilini (hayalini) görünce de vazgeçmedi. Ta ki Cebrail onu geri tepince bütün şehveti kayboldu.”156

Razi, ayette geçen “burhan” hakkında söylenenlerin bunlar olduğunu aktardıktan sonra ise oldukça sert bir şekilde şunları söylemiştir.
Vahidi bu rivayetleri nakledince, kibirlenerek (laf atarak), bu tenzili (Kur’an’ın
inişini) gören zatlardan, Kur’an’ın tefsirini alan zatların görüşüdür demiştir.
Ona şöyle denilebilir: sen bize hiçbir faydası bulunmayan bu laf atmalardan
başka bir şey söylemiyorsun. Senin, buna delilin nerede? Hem, aynı şeyde delillerin birbirini takip etmesi caizdir. Yusuf, asli delillere göre zinadan uzak
durmuştur. Binaenaleyh ona, bu kadar engel ilave edilince, onun bu işten vazgeçmesi ve kuvvetle sakınması mükemmel olmuş olur. Şaşılacak şey! Onlar Peygamber’in- kendisinin hiçbir dahli olmaksızın- hücresine bir köpek yavrusunun
girmesi üzerine Cebrail kırk gün Hz. Peygambere gelmemiş (vahiy getirmemiş)
olduğunu nakletmişlerdir. Bu konuda ise, Yusuf’un zina ile meşgul iken, Cebrail’in ona gittiğini iddia etmişlerdir. Şaşılacak şey ki, onlar Yusuf’un, Cebrail’in
gelmesi sebebi ile, bu işten imtina etmediğini iddia ediyorlar. Halbuki en fasık
ve en kafir birisi bile fuhuşla meşgul iken, ansızın yanına Salihlerin sureti ve
şekli üzerine olan bir kimse girse, ondan utanır, kaçar ve o işi bırakır. Burada
ise, Yusuf, Yakup’un parmaklarını ısırdığını gördüğü halde, ona önem vermediği rivayet edilmektedir. Sonra güya Cebrail o azametine rağmen, onun yanına
girmiş de Yusuf yine Cebrail’in gelmesi ile, bu kötü işten imtina etmemiş de, ancak Cebrail onun sırtına vurmaya mecbur kalmıştır. Binaenaleyh biz, dini hususlarda sapmaktan ve yakini elde etmek hususunda çâresiz kalmaktan Allah’ın
bizi korumasını isteriz. İşte bu konudaki sözümüz özetle bundan ibarettir. Allah
en iyi bilendir.157

Razi ayette geçen “burhan” hakkında rivayetler üzerinden aktarımlarda bulunanları bu şekilde eleştirmesine eleştirmiştir ama Yusuf’un gördüğü burhan hakkında hiçbir şey dememiştir. Öte yandan eleştirisi içinde “Yusuf, asli delillere
göre zinadan uzak durmuştur. Binaenaleyh ona, bu kadar engel ilave edilince,
onun bu işten vazgeçmesi ve kuvvetle sakınması mükemmel olmuş olur” diyerek Yusuf’un zinaya meylinin olduğunu kendisinin de kabul ettiğini göstermiştir.
Ona göre de Yusuf önce meyletmiş ama “rabbinin burhanını” gördüğü için vazgeçmiştir. Yusuf’un gördüğü burhan nedir? sorusunu ise cevapsız bırakmıştır.
Yusuf’un gördüğü burhan üzerinde çeşitli anlatımlar olsa da herkesin üzerin156
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de birleştiği nokta Yusuf ‘un gördüğü bu burhan o an içinde bulunduğu odada olmuş ve bunun sayesinde zinaya meyletmekten vazgeçmiştir. Garip ve kabul etmesi zor olan şudur ki; Yusuf’un gördüğü burhan neydi? sorusu cevapsız bir soru
olarak yüzlerce yılı aşıp günümüze kadar gelmiştir. Bu sorunun cevapsız kalmasının tek nedeni, Kur’an’da anlatılan Yusuf kıssasını Tevrat’taki Yusuf kıssası
mihmandarlığında anlamaya çabalayarak bunlar üzerine kelimelere anlam yüklemektir.
َ بُرْ هَانBurhane kelimesi  ب ر ه نb+r+h+n kök harflerinden türemiştir ve
Kur’an’da sadece 8 defa geçmektedir. Delil için ileri sürülen açıklama, delillerin
en sağlamı, her zaman kaçınılmaz olarak doğruyu gösteren, her zaman doğruluğu kabul edilen delil. Reddedilemez kesin delil.158 Delil getirmek, ispat etmek,
delil, belge.159
Kelimenin Kur’an’daki kullanımlarına baktığımızda bu kelimeden kast edilen
şeyin herkesin bildiği gizlenemez ve gizlenmemesi de gereken bir şey olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Zaten bir şeyin hem burhan olması hem de kimsenin
bilemeyeceği gizli bir şey olması mümkün değildir. Burhan zaten insanları ikna
etmek için ortaya konan kesin delil demektir.
Mesela, Musa’ya verilen asa ve ellerinin beyaz olması burhan diye adlandırılmış, ardından Musa’ya “bunlarla Firavun ve adamlarına git denmiştir”.160 Yani
bu iki burhan Musa ile Yüce Allah arasında kalsın diye değil, insanlara gösterilsin diye verilmiştir.
Yine, Allah resulüne verilen ve herkese ulaştırmakla görevli olduğu kitap,
burhan olarak adlandırılmıştır.161 Allah’ın astında birtakım ilahlara tapınanlara,
bu yaptıklarının açık delili (burhan) sorulmuş,162 Yahudi ve Hıristiyanlardan başkası cennete girmeyecek diyenlere, dediklerini ispat etmek için ortaya açık delil
(burhan) koymaları söylenmiştir.163 Nisa suresinde ise Allah’tan gelen vahiylerin
burhan olduğu açıkça belirtilmiştir.164
Ayete baktığımızda söz konusu burhanın Yusuf ile aynı mekânda bulunan kadın tarafından görülmemiş olduğu anlaşılacaktır. Eğer burhan o odada gösterilmiş olsaydı, bunu Yusuf gibi kadının da görmesi gerekirdi. Bu durumda Yusuf
tarafından görülen burhanın ne olduğu kıssanın daha önceki bölümlerinde ve bu
olayın dışında aranmalıdır.
158
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Yusuf kıssası görülen bir rüyayla başlamamıştı. Görülen bu rüya üzerine Yakup oğluna “Rabbin seni bir sürecin içine sokacak, sana hadiselerin tevilinden
öğretecek, sana ve Yakup âl’ine o nimetini tamamlayacak”165 demişti. Birinci kitapta bu konu üzerinde durmuş ve Yakup’un söylediklerinin, bir rüya yorumu
olamayacağını ve bu bilgilerin rüya ile bilinemeyecek kadar değerli bilgiler olduğunu, bunların kesinlikle vahiy olması gerektiğini söylemiştik. Yusuf’un gördüğü rüyanın geleceği önceden bildirilen ama ismi bildirilmeyen resulün özellikleri arasında bulunması gerektiğini söylemiştik. İşte Yusuf’un gördüğü burhan
bu olmalıdır. O bu burhan sayesinde babası Yakup’tan sonra kendisinin resul
olacağını bilmiş, bunun sayesinde kardeşleri kendisini hadım etmeye götürürlerken “biz ona “Onlar, senin onların bu tuzaklarını kesinlikle açığa çıkaracağının
farkında değiller” diye vahy ettik” şeklinde vahy edilmiştir. Bu rüya sayesinde
kardeşlerinin ihanetine dayanmış, bu rüya sayesinde hadım edilmenin kahredici
baskısına galip gelebilmiş, her şeye katlanmıştır. Sıkıntılar insanları ya yüceltir
ya da alçaltır!.. Yusuf, bu rüya sayesinde yücelmiş, sabredip alçalmayarak muhsinlerden166 olmuş. Dedesi İbrahim de imtihanları bir bir başarıyla geçtiğinde
Yüce Allah onu insanlığın imamlığı ile ödüllendirmişti. İbrahim bu imamlığın
soyundan gelenleri de kapsamasını dilemiş ve bu dilek kabul edilmişti. Yusuf’un
elçiliği bile İbrahim’in duasının bir sonucudur. Babası ona “Rabbin seni arındırmak için bir sürecin içine sokacak” dediğinde acılı bir süreçten geçeceğini anlamıştı. Yüce Allah’ın kendisini seçmiş olmasından daha büyük burhan olabilir mi? Alemlerin Rabbi olan Yüce Allah’ın resulü olacağını bilerek yaşamaktan
daha büyük burhan asla olamaz!..

a. FAHŞA
Ele aldığımız bu iki ayetle ilgili son olarak 24. ayette şu şekilde geçen ك
َ َِك ٰ َذ ل
 لِنَصْ ِر فَ َع ْنهُ السُّو َء َو ْالفَحْ َشا َءcümle üzerinde durmak istiyoruz. Bu cümle genelde
“Biz, ondan kötülüğü ve fuhşu uzaklaştırmak için işte böyle yaptık” şeklinde ya
da buna yakın çevrilmiştir.
Bu cümle üzerinde durmamızın sebebi; ayette kötülük ve fuhşu şeklinde çevrilen kelimelerin tam olarak neyi kast ettiğinin anlaşılamamış olmasıdır. Ayette
geçen bu iki kelimeye yüklenen anlamlar şu çeşitlilikte olmuştur.
 السُّو َءŞehvet, arkadaşına hainlik etmek, Yusuf’un onu satın alan azize ihanet
etmesi,167 öpme ve şehvetle bakma, zinadan önceki ön sevişme, zina olacağını ha-
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ber veren hareketler,168 her türlü kötülük.169
 ْالفَحْ َشا َءZina,170 Tutkuya bağlı her türlü taşkınlık.171
Her iki kelimenin de Arapçadaki marife ( )الtakısıyla gelmiş olmasına rağmen
özellikle  السُّو َءkelimesi hakkında bu kadar çeşitli görüşler oluşmuştur.
Ayette Yusuf’a burhan gösterilmesinin amacının bu ikisinden uzaklaştırmak
olduğu açıkça belirtilmiştir. Fakat böyle denmiş olmasına rağmen hemen bu ayetten sonra gelen ayetlerde fuhşa maruz kalmış, ardından iftira ile zindana atılarak
orada yıllarca kalmıştır.(!) Şu hâlde fahşa ve kötülüğün Yusuf’tan uzaklaştırılması ne anlama gelmektedir?
Biraz önce meallerin bu ayeti şu şekilde çevirdiğini aktarmıştık; “Andolsun,
kadın ona (göz koyup) istek duymuştu. Eğer Rabbinin delilini görmemiş olsaydı,
Yûsuf da ona istek duyacaktı. Biz, ondan kötülüğü ve fuhşu uzaklaştırmak için
işte böyle yaptık. Çünkü o, ihlâsa erdirilmiş kullarımızdandı.”
Bu mealden anlaşıldığı kadarıyla, Yusuf insani güdüleri gereği kendisini
ayartmaya çalışan kadına meyletmiş, fakat Yüce Allah kendisine bir “burhan”
göstermiş ve Yusuf’ta bu şekilde zina yapmaktan uzaklaşmıştır. Ona burhan gösterilmesinin sebebi de Yusuf’u fuhuş ve kötülükten uzaklaştırma amacı taşımaktadır.
Şu hâlde Yusuf burhan görmese zinadan kendi başına uzaklaşamayacak kadar zayıf karakterli biridir!.. Eğer İbrahim soyunun mirasçısı olacağı Allah resulü
olan babası tarafından kendisine bildirilen Yusuf, zinadan ancak kendisine gösterilen çok özel bir burhan sayesinde korunuyorsa, resul olmayan sıradan kullar nasıl korunacaktır? Sonra burhan olmasa her sıradan mü’minin kaçınması gereken
zinadan kendini koruyamayacak biri için, bir ayet önce “Muhsin” denmesinin
anlamı nedir? Dahası burhan olmasa kendi iradesiyle zinadan uzaklaşmayacak
biri, nasıl oluyor da ayetin hemen devamında “muhlis” olarak adlandırılıyor? Üstüne burhan olmasa zinadan kendi iradesiyle kaçamayacak birine (bir ayet önce)
muhakeme yeteneği ve ilim verilmesinin anlamı nedir? Muhakeme yeteneği ve
ilim bu durumlarda işe yaramayacak üstüne zinadan uzaklaştırmak için çok özel
burhanlar gerekecek birisine, sağlam irade ve derin basiret gerektiren bir ilim ve
muhakeme verilmesi ilim ve hikmeti hak etmeyen birine vermek anlamına gelmeyecek midir?
Bu şekilde yapılan meallerin farkına varmamış olsalar da Yusuf’u iradesi ol168
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mayan ve güdülerinin peşinden koşan, Allah onu alıkoymasa kendiliğinden zinadan uzaklaşamayan düşük karakterli biri olarak resmettiği gayet açıktır. Bu
resme göre Yusuf, kendisini küçük yaşta evine alan, ona evlat muamelesi yapan,
iyi bakan ve yaşça da kendinden çok büyük olan Aziz’in karısıyla, eğer çok özel
burhan görmese zina edecek kadar güdülerinin esiridir. Üstelik resul olacağını
bilmesi, kendisine ilim ve hikmet verilmiş olması da onun güdülerine gem vurmasına yetmemiş, onu kesmemiştir, üstüne burhan görmesi gerekmiştir.
İşte geleneksel Yusuf kıssası bu yaklaşımlarla kelimelere manalar yüklenmesi
sonucunda oluşmuş ve ne yazık ki kabul edilmiştir.

b. ARINDIRILMIŞ (24. Ayet)
 ْالفَحْ َشا َءEl fahşa kelimesi  ف ح شkökünden türemiştir ve Kur’an’da bu kökten
24 kullanım bulunmaktadır. Çok fazla çirkin/kötü olan fiil ve sözler, hayasızlık,172
Çirkin ve edep sınırları dışında olmak, haddi aşmak, sınırın çok üstünde olmak,
fahiş, alçakça söz veya davranış, zina, büyük hata.173
Kelime Kur’an’da geçtiği yerlerde kötülük,174 zina,175 lezbiyenlik,176 homoseksüellik,177 cimrilik,178 zulüm179 anlamlarında kullanılmıştır.
Kelimenin Kur’an’daki bu kullanımlarından yola çıkarak Yusuf suresinde geçen  ْالفَحْ َشا َءel fahşa kelimesinin kapsamına zina, homoseksüellik, sevicilik gibi
cinsel kabahatlerin hepsi girmiş olmaktadır.
Kelime İsra 17/32 de zina fuhuş olarak nitelenirken, Nisa 4/22 de babaların
nikahlandığı kadınlarla yani üvey annelerle nikahlanarak hukuki bir zemin oluşturulsa bile bunun fuhuş olduğu söylenmiştir. Araf 7/28 de ise edep yerlerini göstermek de bu kelimeyle ifade edilmiştir. En’am 6/151 de ise fuhşun görüneninden
ve görünmeyeninden bahsederek meşru olmayan her ilişki biçimini isterse genel
kabul görmüş olsun fuhuş olarak nitelemiştir.
Bilindiği gibi homoseksüellik, lezbiyenlik, sevicilik ve zina gibi cinsel suçlar
tek başına yapılabilecek şeyler değillerdir. Bunlar karşılıklı rızaya dayanmaz ise172
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Yrd. Doç. Dr. İlyas Karslı; Yeni Sözlük. FHŞ md. s.1714

Bkz. Araf 7/28; Ali İmran 3/135; İsra 17/32; Nur 24/19; Ahzab 33/30; Enam 6/151; Araf
7/33; Şura 42/37; Necm 53/32; Ankebut 29/45
174

175

Bkz. Nisa 4/22; Bakara 2/169; Nur 24/21; Nisa 4/19, 25; Talak 65/1

176

Bkz. Nisa 4/15

177

Bkz. Ankebut 29/28

178

Bkz. Araf 7/80; Neml 27/54; Bakara 2/268

179

Bkz. Nahl 16/90
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ler tecavüz olarak adlandırılırlar.  ْالفَحْ َشا َءKelimesinin Kur’an’daki tüm kullanımlarından ortaya çıkan şey, tarafların razı olmasıyla bu işin günah olmaktan çıkmış
olmadığıdır. Şu hâlde fuhşu rızaya dayalı cinsel suçlar olarak adlandırmamızda
herhangi bir mâni olmamalıdır. Yusuf suresindeki kullanımı da bu anlamda geçmiş olmalıdır. Daha önce de değindiğimiz gibi kapıların kapatılarak bir kişiyi
elde etmeye, zinaya zorlamaya fuhuş değil, tecavüz denir.
 السُّو َءKelimesine gelince; bu kelime  س و أs+v+e kökünden türemiştir ve
Kur’an’da bu kökten türemiş 167 kullanım bulunmaktadır. Bu kelime genelde
kötülük olarak anlamlandırılmıştır. Fakat kötülük oldukça değişken ve çok göreceli bir tanımlamadır. Sınırları olmayan, tarifi olmayan bir şeyin kötülük olduğu
nasıl anlaşılacak, nereden bilinecektir! Eğer kötülük denilen şeyin oturmuş bir tanımı olmazsa, herkes kendi tanımını kendi yapar ve hiç kimse de kendini kötülük
yapmış olarak kabul etmez. Üstelik kelime Yusuf suresinde  السُّو َءşeklinde ( ) ال
takısıyla gelmiştir. Bu da kelimeden kast edilen şeyin biliniyor olmasını, tarifinin
var olduğunu göstermektedir.
 سُواİnsana üzüntü veren her şey. Dünya ve ahiret işleri, ruh ve bedenle ilgili durumlar, mal, makam, şan, şöhret yitirmek ve bir dost kaybetmek gibi harici
şeyler. Çirkin olan her şey. Akıl ve dinin kötü gördüğü şeyler. İnsan tabiatının
hafif ve ağır gördüğü şeyler. Cinsel organ, avret yerleri.180
Kelimenin Kur’an kullanımları; kötü olmak,181 ceset,182 avret yerleri183 şeklindedir.184
Üzerinde çalıştığımız ayetteki cümlenin tam olarak anlaşılması için cümlede geçen bir kelimeyi daha açıklamakta fayda vardır. ك لِنَصْ ِر فَ َع ْنهُ السُّو َء
َ َِك ٰ َذ ل
ْ
 َو الفَحْ َشا َءEle alacağımız kelime savmak, çevirmek şeklinde çevrilen َ لِنَصْ ِر فlinasrife kelimesidir.
Kelime  صرفs+r+f kök harflerinden türemiştir. Kur’an’da bu kökten türemiş
30 kullanım bulunmaktadır. Bir şeyi bir halden başka bir hale çevirmek veya onu
başkasıyla değiştirmektir.185 Vazgeçirmek, alıkoymak, engellemek, bir şeye yabancı madde karıştırmamak, harcamak, uygunsuz kullanmak, bevl etmek, terk etmek, tasarruf, gelişigüzel davranmak, davranış.186
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Bkz. Nisa 4/22, 38, 97, 115; Maide 5/66; Enam 6/31, 136; Araf 7/177; Tevbe 9/9; Nahl
16/25, 59; Fussilet 41/46; Bakara 2/49
181

182

Bkz. Maide 5/31

183

Bkz. Araf 7/26
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Mehmet Okuyan; Kur’an Sözlüğü SVE md.
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R. El İsfahani. El Müfredat SRF md.
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Yrd. Doç. Dr. İlyas Karslı. Yeni Sözlük SRF md.
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Kelimenin Kur’an’daki kullanımları; çevirmek, dönüştürmek,187 halden hale
sokarak açıklamak,188 uzaklaştırmak,189 kaçmak190 şeklindedir.191
Bu açıklamalardan sonra anlamaya çalıştığımız cümleyi yeniden ele alalım.
ك لِنَصْ ِر فَ َع ْنهُ السُّو َء َو ْالفَحْ َشا َء
َ ِ َك ٰ َذ لBu cümle genelde Yusuf’a burhan gösterilerek, onun zina yapmaktan uzaklaştırılması şeklinde anlaşılmıştır. Oysa ayet gayet açık bir şekilde uzaklaştırılanın Yusuf değil  السُّو َء َو ْالفَحْ َشا َءolduğunu söylemektedir. Yani ayet; biz Yusuf’a burhan gösterdik, Yusuf’u fuhuş ve kötülükten
uzaklaştırmak için değil, fuhuş ve kötülüğü ondan (Yusuf’tan) uzaklaştırmak için
demektedir. Buradaki inceliğin üzerinde biraz durmak gerekmektedir. Şimdi bu
ayete verilen meallerden birine bakalım.
Andolsun, kadın ona (göz koyup) istek duymuştu. Eğer Rabbinin delilini görmemiş olsaydı, Yûsuf da ona istek duyacaktı. Biz, ondan kötülüğü ve fuhşu uzaklaştırmak için işte böyle yaptık. Çünkü o, ihlâsa erdirilmiş kullarımızdandı. (DİB
meali)

Bu meale göre olay şu şekilde anlaşılmaktadır, Yusuf’u arzulayan bir kadın
vardır, Yusuf’un da bu kadına meyli vardır. Kadın kapıları kapatıyor ve Yusuf’u
zinaya çağırıyor. Tam bu sırada Yüce Allah Yusuf’a bir burhan göstermekte ve
onu zinadan uzaklaştırmaktadır.
Eğer bu böyle olsaydı burhan görerek uzaklaşan Yusuf olduğu için cümledeki
harfi cer ve zamirin yerinin değişmiş olması gerekirdi. Cümle ise “Yusuf’u fuhuş
ve kötülükten… şeklinde gelmeliydi. Çünkü meale göre burhanın gösterilmesinin
amacı Yusuf’u fuhuştan alıkoymaktır. Ama cümle alıkonulanın Yusuf değil, fuhuş ve kötülük olduğunu göstermektedir. Fuhuş ve kötülüğün istese bile Yusuf’a
yanaşamaması cümlesi Yusuf’un bulunduğu ortamın zina temeli üzerine oturtulmasını bu yönden de imkânsız kılmaktadır. Zira, eğer kadın onunla zina yapmak
için kapıları kapatmış ve “haydi gel” diyerek zinaya davet etmiş, kadın onu arzulamış ve Yusuf da kadını arzulamış ise fuhuş ondan uzaklaşmamış anlamına gelmektedir. Fuhuşun istese bile Yusuf’a yanaşamayacak olması Yusuf’un hadımlığından dolayıdır. Yusuf başkaları tarafından buna zorlansa, (haşa) kendisi bunu
istese dahi yapamaz durumdadır.
İşte bu durum ayete şu manayı vermeyi zorunlu kılmaktadır.
Yusuf 12/24

ِ ِ
ِ َ و َل َق ْد هم ْت ب ِِه ۖ وهم بِها َلو َل أَ ْن رأَى بره
وء
َ ُْ ٰ َ
ُّ ان َر ّبِه ۚ َك ٰ َذل َك ل َن ْصرِ َف َع ْن ُه
َ الس
َ
ْ َ َّ َ َ
َّ َ
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Bkz. Tevbe 9/27; Ali İmran 3/152; Ahkaf 46/29; Furkan 25/50
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Bkz. İsra 17/41
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Bkz. Araf 7/146
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Bkz. Tevbe 9/127
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ِ
ِ ِ ِ
ين
َ َوا ْل َف ْح َش َاء ۚ إ َِّن ُه م ْن ع َباد َنا ا ْل ُم ْخ َلص

Andolsun, kadın ona (yapılanlara) çok üzülmüştü. Eğer (Yusuf) Rabbinin burhanını görmemiş olsaydı, o da (başına gelenlere) çok üzülmüştü. Bunun (başına
gelenlerin) olması o fuhuş ve o kötülüğü ondan uzaklaştırmamız içindir. Çünkü
o, bizim (o fuhuş ve o kötülükten) arındırılmış kullarımızdandır.

Bu ayetten sonra anlatılan olayların biraz daha hızlı gelişmesinden dolayı, bir
takım karışıklıklara sebebiyet vermemesi için, buraya kadar ortaya koyduklarımızın hatırda tutulması gerekmektedir.
Yusuf 12/21

َو َق َال ا َّل ِذي ْاش َتر ُاه ِم ْن ِم ْصر ِل ْمرأَ ِت ِه أَ ْكرِ ِمي َم ْث َو ُاه َع َسى أَ ْن َي ْن َف َع َنا أَ ْو َن َّت ِخ َذ ُه
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ُ ُ َّ َّ َو َل ًدا ۚ َو َك ٰ َذل َك َم
ِ َغ ِالب ع َلى أَمرِ ِه و ٰ َل ِكن أَ ْك َثر الن
ون
َ اس َل َي ْع َل ُم
َّ َ َّ َ ْ ٰ َ ٌ

Mısır’da Onu satın alıp kadınına: “Bize faydalı olacağını veya evlat edinmeyi
umduğum için asıl konumunu (özgürlüğünü) ona bağışla” diyen de o kişiydi. İşte
bu şekilde; Hadiselerin tevilinden ona öğretmemiz için o yerde Yusuf’a imkân
verdik. Allah o tuzağa karşı üstün gelendir fakat insanların çoğu bunu bilmiyor.

Bu ayetten Yusuf’un köle olarak Mısır’a getirildiği anlaşılmaktadır. Daha
önce geçen 19. ayette Yusuf hadım haline getirilirken onun henüz bir gulam olduğu söylendiği için, onun Mısır’a geldiğinde yaşının 13-14 civarında olması gerekmektedir. Ayette Mısır’da onu satın alan adam ve karısı hakkında hiçbir detay
verilmemekte sadece “Mısır’da onu satın alan adam karısına dedi” şeklinde tanıtılmaktadır. Geleneksel kıssayı şekillendiren tefsir ve meal müellifleri bu adamın Mısır veziri olduğunu söylemelerinin ayetten herhangi bir delili yoktur. Adamın Mısır veziri olduğu bilgisi Tevrat (İsrailiyat) kaynaklı bir bilgidir.192 Henüz
Kur’an bu bilgiyi doğrulamamışken, peşinen Yusuf’u satın alan adam ve karısı
hakkında Mısır Aziz’i ve karısıdır demek, hatta bunların isimlerini bile vermek,
kıssayı Yüce Allah’ın anlatmadığı bir şekle sokmak anlamına gelmektedir.
Yusuf’u Mısır’da satın alan adam ve karısı daha ilk günden Yusuf’u özgürleştirmişlerdir. Yine bu ayetten 6. ayette Yakup’un “sana hadiselerin tevilinden öğretecek” şeklinde bildirdiği hadiselerin tevilinden öğretilme sürecinin Yusuf daha
küçük yaşlardayken başladığı anlaşılmaktadır.
Yusuf 12/22

ِ ِ
ِ
ِ
ين
َ َو َل َّما َب َل َغ أَ ُش َّد ُه َآت ْي َن ُاه ُح ْك ًما َوع ْل ًما ۚ َو َك ٰ َذل َك َن ْجزِ ي ا ْل ُم ْحسن

Olgunluk çağına ulaştığında ona (Yusuf’a) bir muhakeme yeteneği ve bir ilim
verdik. Biz, Muhsinlere işte böyle karşılık veririz.
192

Eski Ahit, Yaratılış 39/1
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Bu ayetten ilk anlaşılan şey Yusuf’un yetişkinlik çağına erişene kadar Yüce
Allah’ın bildirdiği kurallar çerçevesinde yaşadığı ve Muhsinlerden olduğudur.
Geçen onca zamanda Yüce Allah’ı kendisinden razı edecek bir yaşam içinde olmuş ve Yüce Allah bundan dolayı ona bir muhakeme yeteneği ve bir ilim vererek
ödüllendirmiştir. Ayette belirtilen “eşud” çağı kendisine verilen ilmin değerini
bilme ve muhakeme yeteneğini doğru kullanma çağıdır.
Yusuf 12/23

ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اب َو َقا َل ْت َهي َت َل َك ۚ َق َال
َ َو َر َاو َد ْت ُه ا َّلتي ُه َو في َب ْيت َها َع ْن َن ْفسه َو َغ َّل َقت ْالَ ْب َو
ْ
ِ َّ معا َذ
ون
َ اي ۖ إ َِّن ُه َل يُ ْف ِل ُح ال َّظ ِال ُم
َ الل ۖ إ َِّن ُه َر ّبِي أَ ْح َس َن َم ْث َو
َ َ

O esnada, (Kadın) kapıları sıkıca kilitleyip “haydi anlatsana” diyerek onu (Yusuf’u) kendisi hakkında ısrarla sorguladığında, o (Yusuf), onun (kadının) evindeydi. (Yusuf da) Şüphesiz ki konumumu ihsan eden rabbim, kendisine sığınılan
Allah’tır. Bundan dolayı o zalimler (kardeşler) asla başaramayacaklar” demişti.

Tıpkı 21. ayette olduğu gibi bu ayette de bir kadından bahsedilmekte ama kadın hakkında tanıtıcı hiçbir bilgi verilmemektedir. 21. ayette olduğu gibi bu ayete
konu alan kadın hakkında Aziz’in karısıdır demek Yüce Allah’ın söylemediğini
söylemek anlamına gelmektedir. Çünkü ayette bahsedilen kadının birisinin karısı
olduğuna dair hiçbir bilgi bulunmadığı gibi evli olduğuna dair bile herhangi bir
bilgi bulunmamaktadır. Hatta olaylardaki kişinin kadın olduğu kullanılan zamir
ve fiillerin müennes (dişil) olmasından anlaşılmaktadır. Ayette bunun ötesinde
bir bilgi yoktur.
Bilinen Yusuf kıssasının aksine ayette kadın ve Yusuf arasında geçen olayların kadının Yusuf ile zina girişimi olduğunu belirtecek en ufak bir delil yoktur.
Yaşanan olay tam olarak ısrarlı bir sorgulamadır. Bu sorgulama kadının evinde
olmaktadır ve kadının evinde üç veya daha fazla kapı vardır. Fakat kapı kelimesi sadece bugün bilinen anlamda açılıp kapanır kapı anlamına gelmemektedir.
Ayette geçen اب
َ “ ْالَ ْب َوkapılar” kelimesinin bilinen manada açılıp kapanan kapılar olduğu hemen öncesinde gelen ت
ِ َ“ غَلَّقkilitledi” fiilinden anlaşılmaktadır. Yani
bilinen manadaki kapıları kadın kilitlemiş ve Yusuf da bunu görmüştür. Kadının
kapıları neden kilitlediği sorusunun cevabı ayetin içinde bulunmamaktadır. Bu
sorunun cevabının kıssanın ilerleyen bölümlerde geleceğini göstermektedir.
Zaten ayette müfred, müennes olarak gelen  الَّتِيism-i mevsulünün, kendisinden sonra gelmesi gereken sıla cümlesinin olmaması ve aid zamirinin bulunmaması, anlatılan olayın kıssanın başka bir yeriyle bir bağının olduğunu yani bu
olayın öncesi olduğunu göstermektedir. İsm-i mevsulün bu durumda olması aynı
zamanda bahse konu olan kadının tanıtımının da daha sonradan yapılacağını göstermektedir.
Yusuf kadının kendisini sorgulamasına kendisi hakkında bilinmesi gereken
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her şeyi hatta hadım olduğunu bile anlatarak karşılık vermiştir.
Yusuf 12/24

ِ ِ
ِ َ و َل َق ْد هم ْت ب ِِه ۖ وهم بِها َلو َل أَ ْن رأَى بره
وء
َ ُْ ٰ َ
ُّ ان َر ّبِه ۚ َك ٰ َذل َك ل َن ْصرِ َف َع ْن ُه
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Andolsun, kadın ona (yapılanlara) çok üzülmüştü. Eğer (Yusuf) Rabbinin burhanını görmemiş olsaydı, o da (başına gelenlere) çok üzülmüştü. Bunun (başına
gelenlerin) olması o fuhuş ve o kötülüğü ondan uzaklaştırmamız içindir. Çünkü
o, bizim (o fuhuş ve o kötülükten) arındırılmış kullarımızdandır.

Kadın Yusuf’un anlattıklarına çok üzülmüştür. Aslında Yusuf da başına gelenlere çok üzülmüştür. Ama kıssanın en başında gördüğü rüya ve bu rüya üzerine Allah resulü olan babası Yakup’un ancak vahiyle bilinebilecek şeyleri “rabbin
seni bir süreçten geçirecek, sana hadiselerin tevilinden öğretecek, tıpkı ataların
İbrahim ve İshak’a tamamladığı gibi sana ve Yakup âl’ine de o nimeti tamamlayacak”193 şeklinde söylemesi onun tutunduğu burhan olmuştur.
Hiçbir resulü diğerlerinden ayırmadan iman etmekle yükümlü olan bizler,
Yusuf’u zinaya yaklaştırmanın değil, uzaklaştırmanın peşine düşmeli, ona pislik bulaştırmanın değil, ona bulaşmış pislikleri gidermenin peşine düşmeliyiz.
Geleneksel anlayış, önce Yusuf’u zinaya meylettirmekte, daha sonra ise onu temizlemek için rivayet ve İsrailiyattan deliller getirmekte, bu ikisinin yetmediği
zamanlarda ise hayali sahnelerle, müellifin insafına kalmış yorumlarla onu temizlemeye çalışmaktadır. Oysa kelimeler Yusuf’un hiçbir şekilde zinaya meyletmediği yönünde anlamlara sahipse ki öyle, önceliğin bu anlamlara verilmesi gerekmektedir. Kaldı ki, Yüce Allah’ın vahyettiği kıssaların en güzeli olan Yusuf
kıssasından, geleneğin biçimlendirdiği kıssayı çıkarmak, Kur’an’ın kuralsız bir
gramerinin olduğu anlayışını, Kur’an’ın eksik ve hatalarla dolu bir anlatım biçimi
olduğunu, çıkan sorulara cevap vermekte yetersiz kaldığını kabul etmeyi gerekli
kılmaktadır. Yüce Allah her türlü eksik ve kusurdan münezzehtir.

193

Bkz. Yusuf 12/6
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KAPI VE SEYYİD
Yusuf 12/25

ِ
اب ۚ َقا َل ْت َما
ِ يص ُه ِم ْن ُد ُبرٍ َوأَ ْل َفيا َسي َِد َها َل َدى ا ْل َب
َ َو ْاس َت َب َقا ا ْل َب
َ اب َو َق َّد ْت َقم
ّ َ
ِ
َ
َ
اب أَ ِليم
ً َج َز ُاء َم ْن أَ َر َاد ِبأَ ْهل َك ُس
ٌ وءا إ َِّل أ ْن يُ ْس َج َن أ ْو َع َذ
ٌ

İkisi de kapıya koştular. Kadın, Yûsuf’un gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında hanımın efendisine rastladılar. Kadın dedi ki: “Senin ailene kötülük yapmak isteyenin cezası, ancak zindana atılmak veya can yakıcı bir azaptır” (DİB meali)

Geleneğin şekillendirdiği yukarıdaki ve diğer mealler ve hatta tüm tefsirler bu
ayetin daha önceki ayetlerde anlatılan olayın devamı olduğu hükmüne varmış ve
hem bu ayetteki hem de devamındaki ayetlerde gelen kelimeleri bu anlayışa göre
anlamlandırmışlardır. Onlara göre önceki ayetlerde Aziz’in karısı, Yusuf ile zina
yapmak için kapıları kilitlemiş ve “haydi gel” diyerek onu zinaya davet etmiştir.
Yine onlara göre, aslında Yusuf’un içinde de kadına bir meyil vardır ama tam o
anda ve orada Yüce Allah’ın burhanını görerek vazgeçmiştir.
Önceki ayetlerde anlatılan olayları bu şekilde ortaya koyan geleneksel anlayış, bu ayetle o olayın anlatılmaya devam edildiğini söylemiştir. Onlara göre Yusuf, Aziz’in karısı olan kadından kaçmak için kapıya doğru koşmuş, kadın ise
Yusuf’u yakalamak için ardından koşarak gömleğini arkadan tutup yırtmıştır ve
tam bu haldeyken kapının yanında kadının kocasıyla yani Aziz ile tesadüfen karşılaşılmıştır. Kocasıyla karşılaşan Aziz’in karısı Yusuf’tan daha atik davranarak
Yusuf’un kendisine saldırdığını söylemiştir.
Tam burada ilk önce bu ayetin önceki ayetlerde anlatılan olayın devamı olup
olmadığının tespitinin yapılması gerekmektedir.
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Hatırlanacağı üzere önceki ayetlerde anlatılan olaylar kimliği hakkında tanıtıcı hiçbir özellik verilmeyen bir kadının evinde geçmekteydi. Önceki ayetlerdeki
olaylar anlatılmadan önce Yüce Allah bize, sadece mekânı tanıtmakla kalmamış,
aynı zamanda mekânda üç veya daha fazla kapı olduğunu ve bu kapıların kadın
tarafından kilitlendiğini bildirmişti.
Fakat bu ayette birçok kapıdan değil bir tek kapıdan bahsedilmekte ve bu kapının da kilitli olmadığı anlaşılmaktadır. Bunun yanında Yusuf’un kaçmasının,
kadının kovalamasının hiçbir gerekçesi de yoktur. Gelenek Yusuf’un kadından
kaçmasını, kadının zina etme isteğinden kaçmak olarak açıklamıştır. Hakikaten
bu çok tuhaf bir gerekçedir. Sanki Yusuf körpe bir kızdır ve arkasından kovalayan kişi de kadın değil, ona tecavüz etmek isteyen erkektir. Yusuf’un zina yapmamak için kadından kaçmasına hiç gerek yoktur çünkü bir kadın asla bir erkeğe tecavüz edemez. Bu sadece kadınının erkekten daha güçsüz, naif ve zayıf biri
olmasından, ona gücünün yetmeyeceğinden dolayı değildir. Aynı zamanda cinsel
yönden erkeğin durumu göz önüne alındığında, kadının erkek istemediği halde
zorla cinsel ilişki kurması imkansızdır. Erkek, kadın istemese de ona zorla tecavüz edebilir ama kadın erkeğe asla tecavüz edemez ve yeryüzünde bunu bilmeyen erkek ve kadın yoktur. Şu hâlde Yusuf’un kadından kaçmasına asla gerek
yoktur! İstememesi kadını engellemek için yeterlidir. Aynı şekilde kadının da
kendisiyle cinsel ilişki kurmak istemeyen bir erkeğin, onun üzerine atlayarak,
onu zorlayarak cinsel ilişki kuramayacağını bilmemesi mümkün değildir. Şu hâlde cinsel ilişki kurmak amacıyla kadının Yusuf’u kovalamasının da bir anlamı
yoktur. Kaldı ki ayetin başında geçen ve genelde “koştular” manası verilen ا ْستَبَقَا
istebeka kelimesinin birinin kaçması, diğerinin onu yakalamak için arkasından
koşması manası bulunmamaktadır. Bu kelime; diğerinden önce hedefe varma anlamına gelen “yarışma” manasına gelmektedir. Yani bu kelimeden kast edilen
mana Yusuf’un kadından kaçması, kadının da Yusuf’u yakalama gayesiyle arkasından koşması değildir.
Yine, ayette tüm meallerin ve tefsirlerin “karşılaştılar, rastladılar” şeklinde
tesadüfen karşılaşma manası verdikleri  أَ ْلفَيَاelfeta kelimesi, tesadüfen karşılaşma
anlamında değil, ne aradığını bilerek yapılan arama sonucunda, aradığını bulma
anlamındadır. Bu durumda; Yusuf’un kadından kaçmadığı, kadınında onu yakalamak için ardından koşmadığı, tam tersi her ikisinin de diğerinden önce Seyyid’e ulaşma amacında olduğu anlaşılmaktadır. Birazdan bu kelimeler üzerinde
daha detaylı durduğumuzda bu daha iyi anlaşılacaktır. Tüm bunlar bu ayette anlatılan olayların önceki ayetin devamı olmadığını gösterdiği gibi, aynı zaman da
bu olayın geleneğin iddia ettiği gibi kadının Yusuf ile zina yapma girişimi olmadığını da göstermektedir.
Öte yandan eğer bu ayette anlatılan olayın geçtiği mekânla, daha önceki ayetlerde anlatılan mekân aynı olsaydı, her ikisinin de sıkı sıkıya kilitlenmiş kapıya
doğru koşmalarının hiçbir anlamı kalmazdı. Önceki ayetlerdeki olayda kadın kapıları kilitlemiş, Yusuf da kadının kapıları kilitlediğini görmüştü. O halde her iki-
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sinin de kilitli olduğunu bildikleri kapıya doğru koşmaları anlamsız bir girişim
olarak kalmaktadır. Kaldı ki bu ayette ب
ِ “ ْالبَاel bab” (o kapı) şeklinde belirtilen
bir tek kapıdır ve kilidinin açıldığına ve hatta kapının açıldığına dair herhangi bir
ibare yoktur. Yani bu olayda anlatılan kapının bilinen anlamda kapı olduğu bile
belli değildir.
Şu hâlde bu ayetle anlatılmaya başlanan olayların daha önceki ayetlerde anlatılan olayın devamı olması mümkün değildir. Mekân aynı mekân, olay aynı olay
değildir. Elbette ki olayın anlaşılması ancak Yüce Allah’ın kelimelerine tutunmakla mümkün olacaktır.
Yusuf kıssasının tamamında Yusuf, Yakup ve şeytan isimleri haricinde hiç
kimse ismen tanıtılmamaktadır. Yusuf kıssasının anlatılmaya başlandığı 4. ayetten bu bölümde anlamaya çabaladığımız 25. ayete kadar kıssaya konu olan kişiler
hakkında onları tanıtıcı unvan, lakap, makam veya herhangi bir niteleme dahi yapılmamıştır. Kişiler ya kim oldukları hiç belirtilmeden ya da Yusuf ve Yakup’la
yaşadıkları olaylar üzerinden tanıtılmıştır. Mesela, Yusuf’u hadım edip köle eden
kardeşlerin hiçbirinin ismi verilmemiş sadece “ يُوسُفَ َوإِ ْخ َوتِ ِهYusuf ve kardeşleri” denmiştir. Bu kardeşlerin en büyüğü ve en sözü geçen için ise sadece قَائِ ٌل ِم ْنهُ ْم
“onlardan sözü dinlenen” şeklinde bir niteleme yapılmıştır. Aynı şekilde kıssanın Mısır bölümünü anlatan ayetlerde de kişiler hiçbir ayırıcı özelikleri olmadan kıssaya dahil edilmişlerdir. Yusuf’u satın alan adam ve karısı için ُلَّ ِذي ا ْشتَ َراه
“ ِم ْن ِمصْ َر ِل ْم َرأَتِ ِهMısır’da onu satın alan (eril kişi) karısına..” şeklinde bir tanıtım yeterli görülmüştür. 23 ve 24. ayetlere konu olan kadın için ise ayrıca kadın
kelimesi bile kullanılmamış, sadece fiil ve zamirlerin müennes (dişil) kullanımlarından, olayın bir kadın ve Yusuf arasında geçtiğinin aktarılması yeterli görülmüştür.
İlk defa bu ayette bir kişi “ َسيِّ َدSeyyid” şeklinde tanıtıcı bir ünvanla kıssaya
dahil edilmiştir. Tek bir istisnası dahi olmadan tüm meal ve tefsirler kelimenin
sonuna müennes (dişil) bir zamirin birleşmesinden dolayı (  َسيِّ َدهَاseyyideha) kelimeye “kadının kocası” anlamı vermişlerdir. Elbette ki bu anlam 21. ayetten beri
aktarılan olaylardaki kadının “Aziz’in karısı” olduğu peşin kabulü üzerinden verilmiştir. Oysa buraya kadar anlatılan ayetlerde bu kişileri niteleyen herhangi bir
tanıtıcı unvan ve niteleme olduğuna dair tek bir kelime dahi bulunmamaktadır.
Bunun yanında Seyyid kelimesinin “koca” anlamına gelmesi Kur’an’ın bir kullanımı değil, ataerkil aile yapısına sahip Arap kültürünün bir kullanımıdır. Yoksa
bu kelime kadının kocası anlamına gelmemektedir.
 َسيِّ َدهَاSeyyideha Kelimesi  س و دs+v+d kök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da
bu kökten türemiş 10 kelime bulunmaktadır. Bu kökten; beyazın zıddı olan siyah
renk, uzaktan görünen kişi, gözbebeği, topluluğu idare eden kişi, toplumun efendisi, toplumun yöneticisi, önderler,194 başkan, egemen olmak, hâkim olmak, siyah
194

R. El İsfahani; El Müfredat SVD md.

88

BÜYÜK İFTİRA

olmak, büyük kalabalık, iktidar, hakimiyet, güç, bey, efendi, yüce, en üstün195anlamlarına gelen bu kelimeler türemiştir.
Kur’an kullanımlarında kelime; kararmak,196 siyah, havanın kararması, karanlık,197 efendi,198 yönetici199 anlamlarında geçmektedir.
İsfahani bu kelimenin kadının kocası anlamına gelmesini “eşini idare ettiğinden dolayı kocaya seyyid denmiştir”200 şeklinde açıklamaktadır. Kur’an’da kadının kocasına seyyid dendiğine dair herhangi bir kullanım olmamasına rağmen
Arap aile yapısının ata erkil olmasından dolayı böyle bir kullanımın olması mümkündür. Fakat aynı kelime َ َسيِّدةseyyideh şeklinde sonuna müenneslik (dişilik) alemeti olan ( )ةharfi konulduğunda “yönetici kadın, toplumun göz bebeği kadın”
anlamında kadınlar için de kullanılmaktadır. Yüce Allah ne kadını erkeğin üzerine ne de erkeği kadının üzerine yönetici tayin etmemiştir. Yüce Allah’ın dininde
birinin diğerine üstünlüğü, birinin diğerine önceliği yoktur. Eğer biri diğerine üstün olacaksa bu üstünlüğün erkekte değil kadında olması gerekmektedir. Çünkü
tüm insanlık anaların karnında şekilden şekle sokulmakta, tüm insanları analar
doğurmakta ve analar emzirmektedir. Bugün insanlık diye bir varlık türü varsa
elbette ki Yüce Allah’tandır ama Yüce Allah insanlık türünü anneler üzerinden
var etmiştir. Erkeğin kadına üstünlüğü sadece kaba kuvvetidir. Ne aklen ne manen ne de başka bir yönden erkeğin kadına üstünlüğü yoktur. Erkeğin kadın üzerinde yöneticiliği asla Yüce Allah’ın belirlediği bir şey değildir. Bu, erkek egemen toplumların zulümle elde ettiği ve hâlâ devam ettirmekte oldukları çarpık bir
anlayıştır. Kelimenin Yusuf suresindeki  َسيِّ َدهَاseyyideha şeklindeki kullanımına,
İsfahani’nin “üzerinde yönetici olmasından dolayı kadının kocasına seyyid denir” tanımı üzerinden yola çıkarak “kadının kocası” anlamı vermek, Yüce Allah’ın bu çarpık anlayışa onay verdiği anlamına gelecektir.
Yüce Allah Kur’an’da erkeklere ve kadınlara ve hatta koca bir ülkeye yönetici
olan Seb’e kraliçesi bir kadının kıssasını anlatmıştır.201 Bu kıssada kadın koca bir
ülkeye yönetici oldu diye kınanmamış, aşağılanmamış, yadırganmamıştır. Kıssada, kadınla beraber tüm ülkenin yadırgandıkları tek şey Yüce Allah’tan başkasına kulluk etmeleridir. İsfahani’nin verdiği “eşini yönettiği için kadının kocasına
seyyid denir” tanımı üzerinden hareket ettiğimizde bir kadın sadece kocasının
değil, ülkenin tüm erkeklerine yönetici olmuş ve kıssada erkek olduğu belli olan
yardımcıları bundan hiç gocunmamıştır. O zaman İsfahani’nin kelimeye getirdi195

Yrd. Doç. Dr. İlyas Karslı; Yeni Sözlük. SVD md.s.1300
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ği tarif kelimenin asıl manalarından değil, toplumlara göre değişen göreceli bir
tariftir. Günümüzde tüm erkek ve kadınları yöneten kadın ülke yöneticileri göz
önüne getirdiğinde demek istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır.
Tüm bunların ötesinde Yüce Allah Kur’an’ın birçok yerinde kadının kocası anlamına gelen “ بَ ْعلِهَاba’lihe”202 kelimesini zaten kullanmıştır. Hepsinden öte
Seyyid kelimesi Kur’an’ın diğer yerlerinde yönetici, lider anlamında zaten kullanılmıştır. Şu hâlde sadece Yusuf suresindeki bu kullanıma kadının kocası anlamı
vermek asla doğru olmamaktadır.
Bu durumda  َسيِّ َدهَاseyyideha kelimesinin anlamı en üst düzey yönetici yani
kral anlamına gelmektedir. Kelimeye birleşmiş  هَاha zamirine gelince. Bu zamir
Arapça’da muttasıl (bitişik) zamir denilen zamir türüne girmektedir.  َسيِّ َدهَاseyyideha Kelimesinde olduğu gibi bir isme birleştiklerinde “mecrur muttasıl zamirler” olarak adlandırılırlar. Arapçada zamirler tıpkı Türkçede olduğu gibi isim yerine kullanılan kelimelerdir. Zamirlerin en önemli özelliği bir metnin içinde daha
önceden geçmiş bir ismin yerini almalarıdır. 23. Ayette buna biraz değinmiştik.
Özellikle  َسيِّ َدهَاseyyideha kelimesine birleşen  هَاha zamiri bir dişiyi gösterecek şekilde “O (dişil)” anlamında kullanıldığı gibi bir olayı, bir nesneyi, bir yeri gösterecek şekilde de kullanılmaktadır. Zamirin bu şekilde kullanımıyla ilgili yüzlerce
örnek bulunmaktadır.
Yusuf 12/6

ِ يل ْالَح ِاد
يث َويُ ِت ُّم ِن ْع َم َت ُه َع َلي َك َو َع َلى
ِ ِيك َر ُّب َك َويُ َع ِّل ُم َك ِم ْن َت ْأ ِو
َ َو َك ٰ َذ ِل َك َي ْج َتب
َ
ْ
ٰ
ِ آل يعقوب كما أَتمها على أَبويك ِمن قبل إِبر
ِ
اق ۚ إ َِّن َر َّب َك َع ِليم
اه
َ يم َوإ ِْس َح
َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ٰ َ َ َ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ
ٌ
َح ِكيم
ٌ

İşte sana bildiriyorum: Rabbin seni bir süreçten geçirecek, sana hadiselerin
te’vilinden öğretecek, tıpkı daha önce önderlerin İbrahim ve İshak’a tamamladığı gibi sana ve Yakup âl’ine de o nime-tini tamamlayacak. Şüphesiz ki Alim,
Hakim olan sadece Rabbin’dir.

Mesela bu ayette zamir  أَتَ َّمهَاetemmeha “onu (nimeti) tamamlamıştı” şeklinde tamamlanacak nimeti göstermektedir. Yine Yusuf suresinin 100.ayetinde قَ ْد
“ ۖ َج َعلَهَا َر بِّي َحقًّاonu (rüyamı) gerçek yaptı” şeklinde gelen cümle içinde  هَاha zamiri Yusuf’un gördüğü rüya yerine kullanılmıştır. Fecr suresinin 12. ayetinde ise
“ فَأ َ ْكثَ ُر وا فِيهَا ْالفَ َسا َدoralarda (ülkelerinde) çok fesatçılardı” şeklinde gelen cümlenin içindeki  هَاha zamiri, hemen öncesinde geçen Ad, Semud ve Firavun kavimlerinin ülkelerini gösterir şekilde kullanılmıştır. Anlamaya çalıştığımız zamirin
bir olayı, bir yeri, bir nesneyi gösterdiğine dair Kur’an’da çok fazla kullanım olmasına rağmen bu kadarı konuyu anlamak için yeterlidir. Bu bilgilerden sonra
zamirden önceki ayetlere baktığımızda bu zamirin onun yerine geçeceği tek marife ismin 21. ayetteki “ ِمصْ َرMısır” kelimesi olduğu rahatlıkla görülecektir. Bu
202
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durumda ayette geçen  َسيِّ َدهَاseyyideha kelimesinin anlamının kesinlikle “kadının
kocası” olmadığı, “o ülkenin en üst düzey yöneticisi” anlamında olduğu ortaya
çıkmaktadır.
 َسيِّ َدهَاSeyyideha kelimesinin anlamının “kadının kocası” şeklinde olmadığının bir başka delili ise ( ) َسيِّ َدهَاkelimenin nahiv (sentaks) durumudur. Arapçada
bir ismin diğer isme atfıyla oluşan izafet terkibi (isim tamlaması) aynı zamanda
zamirlerin isimlere birleşmesiyle de oluşmaktadır. Bu durumda Arapçadaki izafet terkipleri ile genel bir bilginin verilmesi konun anlaşılması açısından faydalı
olacaktır.
Arapça da isim tamlamasında gelen birinci isim “tamlanan” (muzaf), ikincisi ise “tamlayan” (muzafun ileyh) adı verilen iki isimden oluşmaktadır. Bir isim
tamlaması; tamlanan (muzaf) yani tamlamada gelen birinci ismin;
a. Kime ve neye ait olduğunu (س
ِ “ ; َكلبُ ْال َح ِرBekçinin köpeği” gibi)
b. Hangi şeyden yapıldığını (ير
ِ “ ; َث ْوبُ َح ِرİpek elbise” gibi)
c. Neye benzediğini belirtmek suretiyle “tamlanan (muzaf) kelimenin anlamındaki bir kapalılığı” giderme amacı taşır (ى
ٍ “ ; ُكوبُ َشاÇay bardağı” gi203
bi).
Bir isim tamlamasını oluşturan muzaf (tamlanan) ve muzafun ileyh (tamlayan) ile ilgili olarak şunlar söylenebilir.
Bir isim tamlaması yapılırken her iki isim başında ( )الtakısı bulunan marife
bir isimse; birinci ismin (muzaf) başındaki ( )الtakısı kaldırılır. Fakat kelimenin
başındaki ( )الtakısının kaldırılması o kelimeyi nekira (bilinemez) yapmamaktadır. Çünkü ikinci ismin başındaki ( )الtakısı her iki isminde bilinir olduğu anlamına gelmektedir. Mesela, isim tamlaması olarak س
ِ  َكلبُ ْال َح ِرşeklinde gelen bu kelimeler anlam olarak “bilinen o bekçinin köpeği” anlamına gelmektedir.
Aynı şekilde tıpkı anlamaya çalıştığımız  َسيِّ َدهَاseyyideha kelimesinde olduğu gibi bir ismin bir zamire atfedilmesi de marife bir isim tamlamasıdır. Bu isim
tamlamasının marife isim tamlaması olması zamirlerin her zaman marife olmalarından dolayıdır.
İzafet terkiplerinde muzafun ileyh (ikinci isim) bir cümlenin temel öğelerinden kabul edilen mübteda, haber, fail, meful gibi müstakil bir görevi üstlenemezler. Muzafun ileyh’in (ikinci ismin) cümlede oynadığı tek rol, kendinden önceki
muzaf’ı (birinci ismi) bir biçimde tamlayarak ondaki anlamsal kapalılığı gidermeye çalışmaktan ibarettir. Yani isim tamlamasının asıl amacı birinci ismi daha
iyi tanıtmak ve daha anlaşılır kılmaktır. Fakat daha anlaşılır kılabilmesi için ikinci ismin bilinir ve tanınır olması gerekmektedir.
203

Doç.dr. Hüseyin Günday – Doç. Dr. Şener Şahin, Arapça Dilbilgisi Nahiv Bilgisi s.67
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Şu halde; tefsir ve meal müelliflerinin  َسيِّ َدهَاseyyideha kelimesindeki  هَاha zamirine kadın anlamı yükleyerek, kelimeye “kadının kocası” anlamı vermeleri durumunda, ifadenin kast ettiği anlamın “bilinen o kadının kocası” şeklinde olma
zorunluluğu vardır. Fakat kelimenin öncesindeki tüm ayetlere baktığımızda ne
kadın ne de koca bilinmemektedir. Şu halde  َسيِّ َدهَاseyyideha kelimesinde geçen هَا
ha zamiri kendinden önce geçen ve bilinen bir ismin yerine geçmesi gerekmektedir ve bu kelimeden önce yönetici gerektirecek tek marife isim 21. ayette geçen “ ِمصْ َرMısır” kelimesidir. Bu durumda  َسيِّ َدهَاseyyideha kelimesinin anlamı “o
yerin (Mısır’ın) seyyidi” olmak durumundadır. Kıssanın ilerleyen bölümlerinde
bu kişi melik olarak nitelenecektir. Aynı kişiye farklı iki kavramın kullanılması haklı olarak beraberinde “madem Seyyid kelimesinden kast edilen ülkenin
kralıdır ve daha sonrasında bu kişiye “melik” denilecektir, o halde neden bu
ayette de bu kişiye “melik” denmemiş de Seyyid denmiştir? sorusunu getirecektir.
Bu sorunun cevabı, Seyyid kelimesi ile Melik kelimelerinin anlamları arasındaki farkta yatmaktadır. Seyyid; bir toplumun en değerli gördüğü kişi olduğundan o toplumun lideridir. Seyyid’in doğal olarak elde ettiği bu liderlik vasfı zorlama, baskı ya da fetihle elde edilmiş değildir. Onun liderliği üzerinde toplumun
mutabakatı yani gönüllü bir kabulü vardır. Seyyid elde ettiği liderliği kendisinde
bulunan vasıflardan dolayı elde etmiş, toplum da onda bulunan vasıfların değerli
vasıflar olduğuna ikna olmuştur. Bilgelik, uzak görüşlülük, feraset, ilim, ahlaklı
ve ilkeli davranış, ihtilafları doğru şekilde çözmek, toplumun sorunlarını görerek
bunlara doğru çözümler üretmek ve daha birçok üstün vasfı bünyesinde bulunduran kişi Seyyid olmaktadır. Seyyid’in toplumun liderliğini elde etmesi için herhangi bir kaba güce, insanları satın alacağı maddi imkanlara, sırtını yaslayacağı
dehşetli ordulara sahip olması gerekmemektedir. İsterse bu kişi fiziki yapısı olarak toplumun en zayıf ve naif kişisi olsa bile, o kişi Seyyid’tir. Mısır kralına bu
ayette neden Seyyid dendiği kıssanın ilerleyen bölümlerinde onu tanımamızı sağlayacak özellikleri anlatıldığında daha iyi anlaşılacaktır.
Fakat Melik olan kişinin Seyyid’in vasıfları ile vasıflanması şart değildir. Meliklik ister gönüllü bir teslimiyetle elde edilmiş olsun, ister zorla kaba kuvvet
kullanarak elde edilmiş olsun yine meliklik olarak adlandırılmaktadır. Mesela,
meliklerin vasıfları Süleyman ve Seb’e melikesi kıssası bağlamında şu şekilde
anlatılmaktadır.
Neml 27/34

وها َو َج َع ُلوا أَ ِع َّز َة أَ ْه ِل َها أَ ِذ َّل ًة ۖ َو َك ٰ َذ ِل َك
َ َقا َل ْت ِإ َّن ا ْل ُم ُل
َ وك ِإ َذا َد َخ ُلوا َق ْر َي ًة أَ ْف َس ُد
ون
َ َي ْف َع ُل

(Melike) dedi ki: “Melikler bir ülkeye girdiler mi, orayı ifsad ederler, Oranın izzetlilerini, zillete düşürürler. İşte böyle yaparlar.

Nitekim İbrahim karşısında, ben de yaratırım diyen kişi melik’dir ama üzerin-
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de Seyyid’lik vasıflarından tek bir tanesi dahi yoktur. Keza Firavun tarihin gördüğü en kudretli meliklerden bir tanesidir ama bilgelik, feraset, anlayış, kavrayış,
hikmet gibi Seyyid’lik vasıflarından hiç nasibini almamıştır. O zulümle elde ettiği bir melikliğe sahip olmuştur.
Bu kötü örneklerin yanında Süleyman da Melik olmuştur. Ama onun melikliği bilgelik, feraset ve doğru hüküm verme kabiliyeti üzerine kurulmuştur. Yani
Süleyman hem hükümdar hem de Seyyid olan bir meliktir.
Seyyid’in illa da melik olması gerekmemektedir. Seyyid’in seyyidliği onun
melik olması ile değil, sahip olduğu üstün vasıflardan dolayıdır.
Al-i İmran 3/39

الل يُب ِ ّشر َك بِي ْحيى ُم َص ِّد ًقا
اب أَن
ِ اد ْت ُه ا ْل َم َل ِئ َك ُة َو ُه َو َق ِائم يُ َص ِّلي ِفي ا ْل ِم ْحر
َ َف َن
ٌ
َ
ٰ َ َ ُ َ َ َّ َّ
ِ َّ ب َِك ِلم ٍة ِمن
ِ ِ
ِ
ين
َ الصالح
َ َ
ً الل َو َس ّي ًِدا َو َح ُص
َّ ورا َو َنب ًِّيا م َن

O (Zekeriyya) mihrapda salat ederken melekler ona “Şüphesiz ki Allah sana,
Allah’ın kelimesini tasdik edecek, dirayetli ve Salihlerden bir nebi ve bir Seyyid
Yahya’yı müjdeler” diye seslendi.

Yahya hiçbir şekilde herhangi bir yere melik olmamıştır ama Yüce Allah onu
seyyid olarak nitelemiş ve onu Seyyid yapan vasıfları da bildirmiştir.
Yüce Allah’ın Mısır kralını ilk önce seyyid olarak tanıtması, daha sonradan
onu melik olarak adlandırması, onun melikliğinden daha çok Seyyidliğinin ön
planda olduğunu bizim anlamamız içindir. Bu adamın neden ilk önce Seyyid olarak nitelendiği kıssa ilerledikçe daha iyi anlaşılacaktır.
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Anlamaya çabaladığımız 25.ayetin içinde ilk defa bir unvan verilerek kıssaya
dahil olan birinin tanıtılması, ayette tanıtılan bu kişi ile bağ kuran yardımcı kelimeler üzerinden başka bir kişinin daha kimliğini tespit etmemize imkân vermektedir. Ayette geçen kadın kapıda karşılaşılan ülkenin Seyyid’ine hitaben yaptığı
ْ َ“ قَالsenin ehline bir kötülük dileyeك سُو ًءا إِ َّل أَ ْن يُ ْس َجنَ أَوْ َع َذابٌ أَلِي ٌم
َ ِت َما َجزَا ُء َم ْن أَ َرا َد بِأ َ ْهل
nin cezası zindana atılması veya acı verici bir mahrumiyetten başka bir şey midir?” şeklindeki bu konuşma sırasında, kendisinin ülkenin Seyyid’i ile bir bağının olduğunu gösteren ك
َ ِ بِأ َ ْهلbiehlike “senin ehline” şeklinde kendisini Seyyid’e
nispet eden bir kelime kullanmaktadır. Tıpkı bir bölüm önce anlamaya çabaladığımız  َسيِّ َدهَاseyyideha kelimesi gibi bir ismin, bir zamire olan nispeti ile oluşmuş
marife bir isim tamlaması olan bu kelime, bize kadının Seyyid’in ehli olduğunu
bildirmektedir.
Tam burada meselenin daha iyi anlaşılması 25. ayette kraliçe için ك
َ ِ بِأ َ ْهلbiehlike, 26. ayette ise şahit için  ِم ْن أَ ْهلِهَاminehliha şeklinde kullanılan, ehil kelimesi
üzerinde durmak gerekecektir.
Bir ayet sonra bir başka kişiyi de tam olmasa bile kısmen tanımamızı sağlayacak Ehl kelimesi  أ ه لe+h+l kök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da bu kökten
türemiş 127 kelime bulunmaktadır.
 اَ ْه ُل الَّج ُِلBir adamın ehli, bir kişiyi başkasıyla bir araya getiren soy, din ya da
onlar gibi işlev gören sanat, ev, şehir gibi şeylerdir. Asıl itibariyle kişinin ehli, bir
meskenin kendisini ve onları birleştirdiği kişilerdir. Sonra bu anlam genişletilmiş
ve kendilerini bir soyun birleştirdiği kişiler için “ اَ ْه ُل الَّج ُِلadamın ehli” anlamı verilmiştir. Bazen kişinin hanımına da ehli denmektedir.
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الس َْلم
ِ ْ  اَ ْه ُلEhli İslam, İslam’ın birleştirdikleridir. Yine aile anlamında olmak
üzere  اَهَ َل ال َّر ُج ُل يَاْهَ ُل اُهُو ُلdenir ki, bu kişinin aile sahibi olduğunu anlatır. Bir yere
alışan her hayvan için  اَ ِه ٌلve  اَ ْهلِيdenir.204
 اهلEhl kelimesinin Kur’an kullanımları; Aile fertleri,205 sahip, sorumlu,206 bir
inanca mensup kişiler,207 akraba,208 bir yerin sakinleri,209 yolcu,210 kitap ehli,211 uzman, iyi bilen,212 bir işe yatkın olmak,213 ümmet,214 çevre, taraftar215 şeklindedir.216
Ehl kelimesinin sözlük kullanımları şu şekildedir.
·

Uzman, bilir kişi.

·

 اَهْ ُل ْال ِخب َْرة............. Uzman, bilir kişi.

·

 اَهْ ُل ْالع ِْلم. .............. İlim adamları.

·

الو َبر
َ  اَهْ ُل. ............. Çadır halkı.

·

 اَهْ ُل المدينة............ Şehir halkı.

·

 اَهْ َل ٌة..................... Uygun, layık, hak eden.

·

 اَهْ َل ُه الرَّ جل............ Eş, hanım.

·

ٌّ اَهْ لِي.................... Yerli, evcil, milli.

·

ّ َو ْقف اَهْ لِي............ Aile vakfı.

·

 َحرْ بٌ اَهْ لِي ٌَّة.......... İç savaş.

204

R. El. İsfahani, El Müfredat EHL md.

Bkz. Bakara 2/196; Ali İmran 3/121; Nisa 4/35, 92; Araf 7/83; Hud 11/43, 45, 46, 73;
Yusuf 12/25, 26, 62, 65, 88, 93; Meryem 19/16, 55; Ta Ha 20/10, 29; Tahrim 66/6
205

206

Bkz. Yusuf 10/24; Nur; 24/27; Fatır 35/43; Nisa 4/25

Bkz. Mutafifin 83/31; Kıyame 75/33; Tur 52/26; Şura 42/45; Zümer 39/25; Sad 38/43;
Şuara 26/169, 170; Neml 27/49, 57; Ankebut 29/32, 33
207

208

Bkz. Nisa 4/35

Bkz. Bakara 2/126, 217; Nisa 4/75; Enam 6/131; Araf 7/94, 96, 97, 98, 123; Tevbe
9/120; Hud 11/117; Hicr 15/67; Kehf 18/77; Ta Ha 20/40; Neml 27/34; Kasas 28/4, 15, 45, 49
209

210

Bkz. Kehf 18/71

Bkz. Bakara 2/105, 109; Ali İmran 3/64, 65, 69, 70, 71, 72, 75, 98, 99, 110, 113, 199;
Nisa 4/123, 153, 159, 171; Maide 5/15, 19, 59, 65, 68, 77
211

212

Bkz. Enbiya 21/7

213

Bkz. Nisa 4/58; Müddesir 74/56

214

Bkz. Meryem 19/54

215

Bkz. Şura 42/45

216

Mehmet Okuyan, Kur’an Sözlüğü EHL md.s.104
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·

ّ َتاْهِي ٌل ِم َهنِي. .......... Mesleki yeterlilik.

·

 مُسْ َتاْ ِه ٌل. .............. Reva, layık, uygun.217

95

Anlamaya çalıştığımız ك
َ ِ بِأ َ ْهلbiehlike kelimesinin marife bir isim tamlaması olduğunu belirtmiştik. Bu durumda kadının kendisini Seyyid’e nispet etmesinden
dolayı onun Seyyidin ehlinden biri olduğunu söylememiz gerekmektedir.
Fakat  اهلehl kelimesinin Kur’an’daki tüm kullanımlarına baktığımızda, ayette geçen ك
َ ِ بِأ َ ْهلbiehlike “senin ehline” kelimesinden kast edilen şeyin “senin eşin,
senin karın” anlamına geldiğini söylememiz mümkün değildir. Çünkü bu kelime
hiçbir yerde kişinin sadece eşini kast eder şeklinde hiç kullanılmadığı gibi bazen
kişinin eşi hariç diğer aile bireylerini ve hatta eşi hariç ailenin erkek bireylerini
kast eder şekilde de kullanılmıştır. Önemine binaen kelimenin üzerinde daha detaylı durmamız faydalı olacaktır.
Tahrim 66/6

ِ
ِ
ار ُة َع َلي َها
ُ آمنُوا ُقوا أَ ْن ُف َس ُك ْم َوأَ ْه ِل
َّ ود َها
ُ ارا َو ُق
َ َيا أَ ُّي َها ا َّلذ
َ اس َوا ْلح َج
ً يك ْم َن
َ ين
ُ الن
ْ
ِ ٌ م َل ِئ َك ٌة ِغ َل
ون
َ ون َما يُ ْؤ َم ُر
َ الل َما أَ َم َر ُه ْم َو َي ْف َع ُل
َ اد َل َي ْع ُص
ٌ ظ ش َد
َ
َ َّ ون

Ey iman edenler! Kendinizi ve ehlinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşe karşı
koruyun. Orada çok kuvvetli ve acıması olmayan melekler görevlidir. Onlar, Allah’ın emrine karşı gelmezler; kendilerine ne emredilmişse onu yaparlar.

Mesela, Yüce Allah bu ayette kişinin kendisini ve ehlini ateşten korumasını
emretmektedir. Burada ehl kelimesinden kast edilen mananın sadece kişinin karısı olmadığı, sorumluluğuna giren tüm insanlar olduğu gayet açıktır.
Enbiya 21/76

ِ اد ٰى ِم ْن َقب ُل َفاس َت َجب َنا َله َف َنجي َناه وأَ ْه َله ِم َن ا ْل َكر ِب ا ْلع ِظ
يم
َ وحا ِإ ْذ َن
ً َُون
ُ َ ُ ْ َّ ُ ْ ْ
َ
ْ
ْ

Daha önce Nuh da yardım dilenmiş biz de onu ve ehlini o büyük sıkıntıdan kurtararak karşılık vermiştik.

Bu ayette ise Yüce Allah Nuh’un ehlini kurtardığını söylemiştir ama kurtulan Nuh’un ehli arasında karısı yoktur. Yani ehil kelimesinden Nuh’un karısı kast
edilmediği gibi, kadın ehil kelimesinin dışında sayılmıştır.
Şuara 26/169-170

ون
َ َر ِّب َن ِ ّج ِني َوأَ ْه ِلي ِم َّما َي ْع َم ُل

(169) “Rabbim! Beni ve ehlimi bunların yaptıklarından kurtar” dedi.

ِ
ين
َ َف َن َّج ْي َن ُاه َوأَ ْه َل ُه أَ ْج َمع
217

Yrd. Doç. Dr. İlyas Karslı, Yeni Sözlük EHL md.s.123
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(170) Bunun üzerine onu ve bütün ehlini kurtardık.

Bu ayette ise Yüce Allah beni ve ehlimi kurtar diyen Lut’un duasına icabet etmiş onu ve onun “ehlinin tamamını” kurtardığını bildirmiştir. Fakat tıpkı Nuh’da
olduğu gibi onun da karısı tamamı kurtulan Lut ehlinin içinde yoktur.
Hud 11/81

وط إ َِّنا ُر ُس ُل َر ّب َِك َل ْن َي ِص ُلوا ِإ َلي َك ۖ َفأَ ْسرِ ِبأَ ْه ِل َك ب ِِق ْط ٍع ِم َن ال َّلي ِل َو َل
ُ َُقالُوا َيا ل
ْ
ْ
ۚ الصب ُح
يلت ِفت ِمنكم أَحد إِل امرأَتك ۖ إِنه م ِصيبها ما أَصابهم ۚ إِن مو ِعدهم
ْ ُّ ُ ُ َ ْ َ َّ ْ ُ َ َ َ َ ُ ُ ُ َّ َ َ َ ْ َّ ٌ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ َ
يب
ٍ ِالص ْب ُح ِب َقر
ُّ أَ َل ْي َس

Konukları şöyle dedi: “Ey Lût! Biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla ulaşamayacaklar. Geceleyin bir vakitte ehlini al götür. İçinizden kimse ardına bakmasın. Ancak karın müstesna. (Onu bırak.) Çünkü onların (kavminin) başına
gelecek olan azap, onun başına da gelecektir. Onların azabla buluşma zamanı
sabahtır. Sabah yakın değil midir?!”

Nuh ve Lut kıssaları bağlamında geçen ehl kelimesinin kapsama alanına baktığımızda, kelimenin salt manada erkeğin karısı olmadığını görmekteyiz. Bunun
yanında yine Nuh kıssası bağlamında Nuh’un oğlunun da ehl kelimesinin kapsama alanı içine girdiğini görmekteyiz.218 Tüm bu kullanımlardan erkeğin karısının
ehl kelimesinin kapsama alanına girmediğini de söyleyemeyiz. Ama ehl kelimesinin salt anlamda erkeğin karısını kast edemeyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
Bunun yanında ehl kelimesinin Meryem kıssası bağlamında kullanıldığını da
görmekteyiz.
Meryem 19/16

اب َمر َيم إ ِِذ ا ْن َتب َذ ْت ِم ْن أَ ْه ِل َها َم َكا ًنا َشر ِق ًّيا
ِ َوا ْذ ُكر ِفي ا ْل ِك َت
َ
َ ْ
ْ
ْ

Bu Kitap’ta Meryem’i an. Bir gün ehlinden ayrılmış, doğu tarafında bir yere çekilmişti.

Kur’an’ın anlattığı Meryem kıssalarına baktığımızda onun bir kocasının olmadığını, anne ve babasının daha o küçük yaşlardayken öldüğünü, kardeşlerinin
de bulunmadığını görmekteyiz. Ama bu şekilde birinci dereceden yakın akrabası olmamasına rağmen Meryem’in bir ehli bulunmaktadır. Meryem bağlamında kullanılan ehl kelimesinin de salt manada “eş” anlamına gelmediği ortadadır.
Yine bu kelime Salih ehli olarak kullanılmış ve bundan Salih’in karısı değil,
sorumluluğu altında bulunan ve hatta herhangi bir akrabalığı olmadığı halde ona
inananlar bile kast edilmiştir.219 Aynı kelime Musa ehli olarak bir yandan ailesi
218

Hud 11/45, 46

219

Bkz. Neml 27/29
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olarak kullanılmışken,220 diğer yandan aynı kelime kardeşi Harun için kullanılmıştır.221
Ta Ha 20/29-32

اج َع ْل ِلي َوزِ يرا ِم ْن أَ ْه ِلي
ْ َو
ً
ون أَ ِخي
َ ار
ُ َه
ْاش ُد ْد ب ِِه أَ ْزرِ ي

(29) Ehlimden birini de bana yardımcı yap.

َوأَ ْشرِ ْك ُه ِفي أَ ْمرِ ي

(30) Kardeşim Harun’u.
(31) Onunla arkamı güçlendir.
(32) Onu işime ortak et.

Burada Musa’nın Harun için kullandığı ehil kelimesinin içeriği en detaylı biçimde verilmiştir. Kişinin ehli, inancında kendisine dayanıp güçlendiği, iş birliği
yaptığı, sorumluluk altına girdiği bir işte ortaklaşa hareket ettiği kişiler anlamına
gelmektedir.
Bu kadar açıklamadan sonra kelimenin Yusuf 25 deki kullanımına geri döndüğümüzde “ ك
َ ِبِأ َ ْهلsenin ehline ”şeklinde gelen kullanımın salt manada“ senin
karına ,senin ailene ”anlamına gelmesinin mümkün olmadığını söylemek
gerekecektir ك
َ ِ بِأ َ ْهل.Biehlike kelimesinin sonundaki ك
َ ke zamiri aynı ayet içinde
geçen  َسيِّ َدهَاseyyideha “Oranın (Mısır’ın) Seyyid’i” kelimesini göstermektedir.
Seyyid kelimesinin “ülkenin en üst düzey yöneticisi, toplumun göz bebeği, en
değerli insanı” anlamına geldiğini belirtmiştik. Bu durumda ك
َ ِبِأ َ ْهلbiehlike kelimesinin açılımı, “seyyidin ehli” şeklinde olmaktadır. Ehl kelimesinin kendisine
dayanılıp güç alınan, işinde ortak kılınan, sorumluluk alanında bulunan kişiler
anlamını göz önüne getirdiğimizde, bu kadının yönetimde söz sahibi kişilerden
biri olduğu anlaşılmaktadır.
Ayette kralın Seyyid olarak tanıtılması, Yusuf’un gömleğinin arkadan yırtan
kadının da Seyyid üzerinden tanıtılmasının arka planında şu şekilde bir vurgu da
bulunmaktadır. Normal şartlarda bir ülkede bulunan herkes gücünü ve kudretine
boyun eğdiği müddetçe ülkenin kralının ehli durumundadır. Akraba olması veya
melikin kan bağı olarak ailesinden biri olması gerekmemektedir. Fakat Seyyid’in
ehli olmak böyle değildir. Ülkede bulunan herkes Seyyidin ehli değildir. Çünkü
Seyyid olmak yönetimle alakalı bir şey değil, kişinin vasıfları ile alakalı bir şey220

Bkz. Ta Ha 20/10; Neml 27/7; Kasas 28/29

221

Bkz. Ta Ha 20/29
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dir. Eğer ayette Seyyid bize melik olarak tanıtılsaydı ve kadın da kendisini ona
nispet ederek, onun ehli olduğunu söyleseydi, bizim Seyyid ile kadın arasında bir
bağ kurmamız mümkün olamazdı. Çünkü; ülkedeki herkes Kralın ehlidir. Ama
Seyyid’in ehli olmak ülkedeki herkesin elde edemeyeceği bir vasıftır. İşte o zaman bu kadınla Seyyid arasındaki bağın daha organik ve ülkedeki diğer insanlardan farklı olan bir bağ olduğu anlaşılmaktadır.
Kelimeye dikkat edildiğinde konuşan kadın kendisinin Seyyidin ehli olduğunu değil, genel anlamda “senin ehline” dediği görülecektir. Yani kadın kendisini
değil, Seyyidin ehlini kast etmiştir. Yani “senin ülke yönetimindeki ehlin” anlamında bir kelime kullanmıştır. Bu durumda bizzat konuşan kadının Seyyidin ehli
olmadığı anlaşılmaktadır.
İşte bu durum o günün Mısır’ında toplum yapısının ata-erkil değil ana-erkil
olduğunun ilk ipucunu vermektedir. Aslında Mısır toplumunun ana erkil bir toplum olduğuna dair bir ipucu daha verilmişti. Gündeme getirmek için erken olduğundan o ayette üzerinde durmamıştık. Ama artık kıssanın yaşandığı toplumun
ana erkil bir toplum olduğuna dair ilk bahis açılmıştır. Bu durumda onu da gündeme getirmemiz gerekmektedir.
Yusuf 12/21

َو َق َال ا َّل ِذي ْاش َتر ُاه ِم ْن ِم ْصر ِل ْمرأَ ِت ِه أَ ْكرِ ِمي َم ْث َو ُاه َع َسى أَ ْن َي ْن َف َع َنا أَ ْو َن َّت ِخ َذ ُه
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ُ ُ َّ َّ َو َل ًدا ۚ َو َك ٰ َذل َك َم
ِ َغ ِالب ع َلى أَمرِ ِه و ٰ َل ِكن أَ ْك َثر الن
ون
َ اس َل َي ْع َل ُم
َّ َ َّ َ ْ ٰ َ ٌ

Mısır’da Onu satın alıp kadınına: “Bize faydalı olacağını veya evlat edinmeyi
umduğum için asıl konumunu (özgürlüğünü) ona bağışla” diyen de o kişiydi. İşte
bu şekilde; Hadiselerin tevilinden ona öğretmemiz için o yerde Yusuf’a imkân
verdik. Allah o tuzağa karşı üstün gelendir fakat insanların çoğu bunu bilmiyor.

Bu ayet Yusuf kıssasının uzun Mısır döneminin anlatılmaya başladığı ilk
ayettir. Ayet Yusuf’un Mısır’lı bir adam tarafından satın alınıp eve getirilmesi ile
başlamaktadır. Ayete dikkat edildiğinde Yusuf’u satın alan adam olduğu halde,
onu özgürleştirmeyi karısından istemektedir. Ayette geçen ُ أَ ْك ِر ِمي َم ْث َواهekrimî mesvahu “ona özgürlüğünü ikram et” ibaresinde geçen  أَ ْك ِر ِميekrimî fiili emir formunda gelen bir fiildir. Arapçadaki emir fiiller sadece emretmeyi değil istekte bulunmayı da ifade ederler. Kur’an’da Yüce Allah’a yapılan tüm dualarda kullanılan
fiiller emir kipinde gelmelerine rağmen, bunlar Yüce Allah’a emretmeyi değil,
istekte bulunmayı ifade ederler. Mesela her gün onlarca kere tekrarladığımız Fatiha suresinin 5. ayetindeki ص َراطَ ْال ُم ْستَقِي َم
ِّ  “ ا ْه ِدنَا الbizi dosdoğru yoluna yönlendir”
cümlesindeki “ ا ْه ِدنَاihdina” fiili emir fiil olmasına rağmen haşa Yüce Allah’a
emretmeyi değil, ondan dilekte bulunmayı ifade etmektedir. İstisnası olmadan
Kur’an’daki tüm dua ayetlerindeki fiiller emir fiil formunda gelmiş olmalarına
rağmen hepsi acziyeti, istekte bulunmayı, Yüce Allah’a muhtaç olunduğundan
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dolayı dilenmeyi ifade etmektedir.
İşte tıpkı bunlar gibi 21. ayette Yusuf’u satın alan adamın emir kipinde kelimeler kullanarak karısına söyledikleri de emir değil, istek ve dilektir. Çünkü
eğer bu adam emretme kudretinde olsaydı, Yusuf’u satın alan kendisi olduğu için
Yusuf’u özgürleştirmeyi karısına bırakmadan kendisi yapabilirdi. Yani eğer bu
adam karısı üzerinde yönetici olsaydı, Yusuf’u özgürleştirmeyi kendisinin yapması gerekirdi. Ama o toplum ana erkil bir toplum olduğu için kendisi bunu yapmamış, karısından yapmasını istemiştir. Nihayetinde bir köleyi özgürleştirmek,
onu evlat edinmek çok ciddi bir iştir. Bunun kararını vermek ciddi bir dirayet gerektirmektedir. Adam karısına “onu özgürleştir” derken, karısının gerekli dirayette olduğuna inandığı için söylemiştir. Değilse onu özgürleştirmeyi karısından istemenin hiçbir anlamı kalmamaktadır. İşte bu durum o günün Mısır toplumunda
kadınların oldukça etkin olduklarını gösteren başka bir ipucudur. Kıssanın ilerleyen bölümlerinde bu durum iyice ortaya çıkacak ve Mısır toplumunun tepeden
tırnağa ana erkil bir toplum olduğu anlaşılacaktır.

100

BÜYÜK İFTİRA

YUSUF - 2

101

İKİSİ O MAKAMDA REKABET ETTİ
25. Ayetteki olaylar gömleği arkadan yırtılan Yusuf, gömleği arkadan yırtan kadın ve kapıda karşılaşılan Seyyid yani kral arasında geçmektedir. Ayetin ilk kelimesi olan  ا ْستَبَقَاfiili müracaat ettiğimiz tüm meallerde iki istisna
dışında tıpkı yukarıdaki DİB mealinde olduğu gibi “ikisi de koştu” şeklinde
anlamlandırılmıştır. Bahsettiğimiz iki istisnadan biri222 aynı fiili “(Kaçmak isteyen Yusuf önde olduğu halde) ikisi de kapıya doğru koştular” diğeri ise223 (Yûsuf
kurtulmak, kadın da onu yakalamak için) ikisi de kapıya kadar koştular” şeklinde
çevirmişlerdir. Diğer meallerin tamamı kelimeyi bu iki istisna gibi uzun çevirmiş
olmasalar bile onların da bu kelimeye yükledikleri anlam aynıdır. Yusuf kaçmak
için, kadın ise yakalamak için koşmuştur. Fakat tüm mealler tek bir istisnası dahi
olmadan yine Yusuf 17 de geçen aynı kelimeye “yarışmak” manası vermişlerdir.
Kelimeye yüklenen iki farklı anlam olayın şeklinde çok büyük bir değişime sebep olmaktadır. Bu ayette kelimeye bir hedefe diğerinden önce ulaşmak için koşmak manası verilmesi durumunda kadının amacı Yusuf’u yakalamak değil ondan
önce kapıya varmak olacak ve olayın içeriği birdenbire değişecektir. Meal ve tefsirlerimizin kelimeye yükledikleri Yusuf kaçmak için, kadın yakalamak için koştular manası, hep bu ayetin daha önceki ayetin devamı olduğu ve olayın kadının
Yusuf ile zina yapmak istediği kurgusu üzerinden olmaktadır.
 ا ْستَبَقَاİstebeka kelimesi  س ب قs+b+k kök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da
bu kökten türemiş 37 kelime bulunmaktadır; Kelimenin anlamının “bir şeye herkesten önce ulaşmayı istemek”224 olduğu söylenmiştir. Asıl anlamı yürüyüşte öne
222

Cemal Külünkoğlu meali.

223

A. Fikri Yavuz meali.

224

Er Razi; Tefsir-i Kebir.c.13.s.212
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geçmek, yarışmak, kaçmak manalarında olan bu kelime mecazen faziletin elde
edilmesi için de kullanılmaktadır.225 Önce, geçmek, rekabet etmek, önde olmak,
daha önce, peşin hükümlü olmak, ileri, yarışmak, manevi anlamda yarışmak, yenilmek, mağlup olmak, ön, peşin, ön hazırlık, eskiden, sabıka, atlar, yarışmacı226
anlamlarına gelen kelimeler de aynı kökten türemiş kelimelerdir.
Kelimenin Kur’an kullanımları ise; hayırda yarışmak,227 kötülükte önder olmak,228 önce, önceden, geçmiş,229 öne almak,230 kaçmak231 şeklindedir.
Kelime ayette tesniye (ikili) formda gelmiştir. Arapçada bir kelimenin tesniye
gelmesi demek aynı fiili iki kişinin aynı amaçla ve aynı şekilde yapıyor olması
demektir. Meal ve tefsirlerimizin kelimeye birinin kaçması, diğerinin onu kovalaması şeklinde mana vermeleri hayret uyandırıcıdır. Çünkü kurtulmak için kaçmak, yakalamak için ardından koşmak; niyetleri, amaçları, şekilleri başka olan
iki ayrı fiildir. Daha da tuhafı, bu kelimenin böyle bir anlamının olmamasına rağmen bunun yapılmış olmasıdır.  َوا ْستَبَقَاİstebeka fiilinin ikili (tesniye) formda gelmesinin tek bir anlamı vardır, bir hedefe diğerinden önce varmak, bir işte diğerini geçmek, rekabet etmek. Yani koşan ister iki kişi olsun ister üç ister bin kişi
olsun koşanlardan hiçbirinin diğerlerinden kaçmak ve diğerlerinin de onu yakalamak gibi bir amacı yoktur. Hepsinin amacı, niyet, ve yapılış şekli aynı olmak
zorundadır. Bu kelimenin Kur’an’daki tüm kullanımları da bu yöndedir. Mesela,
bu kelime Bakara 2/148 de çoğul olarak ve emir kipinde ت
ِ ۜ “ فَا ْستَبِقُوا ْال َخ ْي َراiyi işlerde yarışın” şeklinde gelmektedir. Bunun anlamı biriniz kaçsın diğeriniz yakalasın anlamında değildir. Hepiniz aynı hedefe diğerlerinden önce varmak için hızlı
gitsin yani rekabet edin demektir.
Kelimenin bu anlamı ayette anlatılan olayın meal ve tefsirlerin ortaya koyduğu gibi olmadığını, söz konusu iki kişiden birinin kaçmadığını, diğerinin ise
onu yakalamaya çalışmadığını göstermektedir. İki kişi vardır ve bunlar aynı şey
üzerinde rekabet etmektedirler. Ayette  َوا ْستَبَقَاvestebeka kelimesinden sonra اب
َ َْالب
elbab kelimesinin gelmesi her ikisinin de hangi şey hakkında rekabet ettiklerini göstermektedir. Genelde kapı diye çevrilen اب
َ َ ْالبelbab kelimesinin başında ال
harf-ı tarif olması, rekabet etmenin amacının bilinen bir şey olduğunu göstermektedir.
Tüm meal ve tefsirlerde kapı anlamı verilen اب
َ َ ْالبelbab kelimesi  ب و بb+v+b
225

R. El İsfahani; El Müfredat SBK md.

226

Yrd. Doç, Dr. İlyas Karslı; Yeni Sözlük SBK md.s.1244

227

Bkz. Bakara 2/148; Maide 5/48; Müminun 23/61; Fatır 35/32; Vakıa 56/10

228

Bkz. Araf 7/80; Ankebut 29/28

Bkz. Enfal 8/68; Tevbe 9/100; Yunus 10/19; Hud 11/40, 110; Ta-Ha20/99, 129; Enbiya
21/101; Müminun 23/27
229

230

Bkz. Müminun 23/43

231

Bkz. Ankebut 29/4
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kök harflerinden türemiş bir kelimedir ve Kur’an’da bu kökten türemiş 27 kelime bulunmaktadır.
ٌ بَابBabun bir şeyin girişi için söylenir. Bunun aslı, mekanların girişleridir.
Şehrin, sarayın, evin kapısı gibi. Bu manasından dolayı ilimde,  بَابُ َك َذاbabu keza
sözgelimi, (kitaplarda başlık olarak)  بَابbab “konusu” denir. Bu konu şu konunun kapısıdır/buradan girilerek ona ulaşılır demektir. Kimi zaman هَ َذا ِم ْن بابَ ٍة َك َذا
denir ki, bu şey şu işe, şuna yarar demektir.232 Ayrıca bu kökten; bölüm, giriş,
kapı, makam, branş, dal, tercih, gerekli, kategori, amaç anlamlarına gelen kelimeler türemiştir.233
Kelimelerin anlamlarını verdikten sonra ayette geçen  ْالبَاب َوا ْستَبَقَاifadesinin anlamının kapıya doğru koştular şeklinde olamayacağını peşinen söylememiz gerekecektir. Bir kere ayetin devamında kapıya neden koştuklarına dair herhangi bir
açıklama gelmemektedir. İkincisi ifadede geçen  َوا ْستَبَقَاfiili bir şeyde rekabet etmek anlamına geldiği için ifadeye; “kapıya rekabet ettiler” şeklinde anlam vermek ortaya amacı olmayan bir yarışma veya rekabet çıkacaktır. Şu hâlde ifadenin
daha isabetli anlamı, “o makamda rekabet ettiler” şeklinde olmak durumundadır.
İfade de geçen  ْالبَابkelimesin başında  الtakısı olması rekabet edilen şeyin bilinen
bir şey olmasını zorunlu kılmaktadır. Oysa ne bu ayette ne de sonraki ayetlerde
kapı ile ilgili herhangi bir açıklama gelmiştir. İşte bu yüzden  ْالبَابkelimesine “o
makam” anlamının verilmesi daha uygun düşmektedir. Bu durumda ْالبَاب َوا ْستَبَقَا
ifadesi “o makamda ikisi rekabet etti” anlamına gelmektedir.

232

R. El İsfahani; El Müfredat BVB md.

233

Yrd. Doç, Dr. İlyas Karslı; Yeni Sözlük BVB md.s.258
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ONUN GÖREVİNİ İPTAL ETTİ
Yusuf kıssasını anlamanın önündeki en büyük zorluk, kıssanın geleneksel anlayıştaki kemikleşmiş şablonlarıdır. Üstelik bu şablonlar sadece zihinlerde kalmamış, şablonlar üzerinden Kur’an kelimelerine mana verilerek adeta bu şablonlar bir kutsallığa büründürülmüştür. Mesela geleneksel Yusuf kıssasının en çok
bilinen olayı Yusuf’un gömleğinin bir kadın tarafından arkadan yırtılmasıdır. Bu
ْ ( َوقَ َّدve
şablon Kur’an meallerine de sirayet etmiş ve ayette geçen صهُ ِم ْن ُدب ٍُر
َ ت قَ ِمي
kaddet kamisahu min duburi) bu cümleye “kadın Yusuf’un gömleğini arkadan
yırttı” manası verilmiştir. Kur’an’ın Arapça metninin bu anlama gelip gelmeyeceğine bakılmamış tabiri caizse bu anlam zorla Kur’an’a kabul ettirilmiştir.
Mesela; ayette geçen ve tüm meal ve tefsirler tarafından “arkasından” şeklinde çevrilen  ِم ْن ُدب ٍُرkelimesine baktığımızda kelimenin sonunun tenvin ile bittiği
görülecektir. Arapça da bir kelimenin sonunun tenvinli gelmesi en başta o kelimeyi nekira yapmaktadır. Fakat hemen öncesinde gelen ُصه
َ  قَ ِميkamisahu “onun
gömleği” kelimesi marife bir kelimedir. Eğer kast edilen gömleğin arkası olmuş
olsaydı, gömlek marife bir kelime olduğu için  ِم ْن ُدب ٍُرmin duburin şeklinde değil
 ِمنَ ال ُّدبِ ِرهَاmin duburihe şeklinde gelmesi gerekirdi. İkinci olarak kelimenin başındaki  ِم ْنmin harfi cer’i Kur’an’da 3223 defa geçmektedir. Bunlardan 449 tanesi
sonu tenvinle biten kelimelerin başında geçmiştir ve hepsinde de harfi cer’in kelimeye kattığı mana “herhangi bir” şeklindedir. Bu yüzden ( ِم ْن ُدب ٍُرmin duburin)
kelimesi “arka” manasında değil “herhangi bir arka” manasına gelmektedir. Üstelik bu kelimeye illa da arka manası verilecekse, kelimenin bir kişinin tüm sırtıْ َوقَ َّد
nı değil belden aşağı kısmını ifade etmesi gerekirdi. Son olarak ayette geçen ت
ve kaddet kelimesi bir şeyi ucundan, kıyısından, köşesinden yani kısmî olarak
yırtmak anlamında değil, bir şeyi uzunlamasına boydan boya keserek dilimlemek
manasınadır.
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Fakat kelimeler bu kadar açık olmasına rağmen, İsrailiyat, uydurma rivayetler, masal ve efsaneler üzerinden elde edilen şablonların oluşturduğu kıssadan
vazgeçilememiş, Kur’an’ı anlamak yerine o şablonları Kur’an’a onaylatma yoluna gidilmiştir.
ْ  َوقَ َّدVe kaddet kelimesi,  ق د دk+d+d kök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da
ت
dört tanesi Yusuf suresinde olmak kaydıyla bu kökten türemiş beş kelime bulunmaktadır.
 قَ ّدKadde bir şeyin uzunlamasına kesilmesidir.  قِ ّدKıdde kelimesi  َم ْقدُو ٌدkesilُ قَ َد ْد
miş anlamındadır. Bu kökten insan boyuna da  قَ ّدkadde denmiştir. ت اللَّ ْه َم فَهُ َو قَ ِدي ٌد
َّ
Eti uzunlamasına kestim, o ince kesilmiştir.  قِدَدYollar.  قِدةAyrıca bir insan topluluğuna denir.  اِ ْقتَ َّد اال ْم َرİşi idare etti.234
Ayrıca bu kökten; dilimlemek, uzunlamasına kesmek, uzunlamasına yarılmak, kayış, kemer, bant, karın ağrısı, bir tür keski, tuzlanarak kurutulmuş yiyecek maddesi anlamlarına gelen kelimeler türemiştir.235
Cümlede geçen ُصه
َ  قَ ِميkamisehu kelimesi üzerinde birinci kitapta uzunca durmuş ve kelimenin “görev, nefret, rol yapmak gibi anlamları olduğunu belirtmiştik.
 ُدب ٍُرDubur kelimesi aynı kök harflerinden türemiş bir kelimedir ve Kur’an’da
bu kökten türemiş 44 kelime bulunmaktadır.
 ُدبُ ُر ال َّش ْي ِءBir şeyin arkası;  قُبُلkubul (ön) kelimesinin zıddıdır. Bu iki kelimeyle, belli iki cinsel organdan kinaye yapılır. Bu kökten kimi zaman failin, kimi zaman da mef’ulün arkası nokta-i nazarından kelimeler türetilir.  دَب َر فُ َل ٌنFalan kişi
arkasını çevirdi. َ َدبَ َر ال َّس ْه ُم ْالهَدَفOk hedefin arkasına düştü.  َدبَ َر فُ َل ٌن اَ ْلقَوْ َمFalan kişi
toplumun arkasına geçti.  دَابِرMekan, zaman ve mertebe açısından geri kalan, başkasına tabi olan anlamındadır.  اِ ْستِ ْدبَارİstidbar bir şeyin arkasına yönelmek. - ِدبَار
 دَابَرْ تُهArkasından ona düşmanlık yaptım. تَ ْدبِيرİşlerin sonunu düşünmek.236
·

 دَ ب ََّر َمكِيدَ ًة.............. tuzak kurdu, komplo kurdu.

·

 دَ ب ََّر ُخ َّط ًة............... planı iyi yaptı. İyi bir plan yaptı.

·

 دَ ب ََّر مُو َءا َم َر ًة........... komplo hazırladı.

·

 اَمْ ٌر ُدب َِّر ِب َلي ٍْل........... gizli hazırlanan plan.

·

 ُد ُب ٌر....................... arka, son, sırt, kıç, arka taraf.
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 مُدَ ِّب ٌر................ tertipçi, komplocu, yönetici, düşünüp taşınan.237

ْ اب َوقَ َّد
Kelimelerin anlamlarını verdikten sonra ayette geçen صهُ ِم ْن
َ ت قَ ِمي
َ ََوا ْستَبَقَا ْالب
 ُدب ٍُرbu cümleye “ikisi o makamda rekabet etti. (İkisinden kadın olanı) onun
(Yusuf’un) görevini bir komployla (teddbir ile) iptal etti” şeklinde verilecek
anlam daha isabetli olmalıdır.
Meal ve tefsirlerin bu cümleye “ikisi kapıya koştular, kadın Yusuf’un gömleğini arkadan yırttı” manası vermelerinin hiçbir asli dayanağı yoktur. Cümlede
geçen ُصه
َ  قَ ِميkamisehu (onun gömleği) kelimesi marife (bilinen) bir izafet terkibidir. Böyle olmasından dolayı bu gömleğin arkasını, önünü, sağını, solunu ya da
herhangi bir yerini belirten kelimelerin de mutlaka marife olarak gelmesi gerekir.
Oysa cümlede geçen ve “gömleğin arkası” manası verilen  ِم ْن ُدب ٍُرkelimesi nekira (bilinmez) formda gelmiştir. Bu kelimeye gömleğin arkası manası verilmesi
ancak kelimenin ( ِم ْن ُدب ُِرهَاmin duburihe) şeklinde gelmesi halinde mümkündür.
Oysa kelime öyle gelmemiş ( ِم ْن ُدب ٍُرmin duburin) şeklinde gelmiştir. Bunun yaْ  قَ َّدkaddet kelimesi bir şeyi azıcık yırtmak manasında değil, bir şeyi boynında ت
dan boya kesip dilimlemek manasındadır.

237
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ARADIĞINI BULMAK
Ayetin en başındaki “yarışma, rekabet etme” anlamına gelen fiile hiç olmayan
manalar veren meallerimiz elbette ki devamında gelen kelimeleri de bu manalara
göre düzenlemiş ve o kelimelere de hiç olmayan manalar yüklemişlerdir. Ayetin
devamında yine tesniye (ikili) olarak gelen  َواَ ْلفَيَاve elfeya fiili tek bir istisnası dahi
olmadan tüm mealler tarafından “rastladılar” şeklinde tesadüfi bir karşılaşmayı
gösterir şekilde çevrilmiştir.
 َواَ ْلفَيَاVe elfeya kelimesi  ل ف و- l+f+v kök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da
bu kökten türemiş hepsi de fiil olan sadece 3 kelime bulunmaktadır. Bu kökten;
karşılaşmak, rastlaşmak, bulmak, telafi etmek, kaçınmak, uzak durmak, gidermek anlamlarında kelimeler türemiştir.238 Bu kelimenin “bulmak, rastlaşmak”
manasında şöyle bir nüans vardır. Bulmak manasına gelen  َو َج َدkelimesi “aramadığı halde bir şeyi bulmak”239 manasına gelirken,  لفيkökünden türeyen bulmak
manasındaki kelime ise “aradığını bulmak” manasına gelmektedir.
Bakara 2/170

ان
َ اللُ َقالُوا َب ْل َن َّتب ُِع َما أَ ْل َف ْي َنا َع َل ْي ِه َآب َاء َنا ۗ أَ َو َل ْو َك
َّ َو ِإ َذا ِق َيل َل ُه ُم َّاتب ُِعوا َما أَ ْن َز َل
ون
َ ون َش ْي ًئا َو َل َي ْه َت ُد
َ اؤ ُه ْم َل َي ْع ِق ُل
ُ َآب

Onlara, “Allah’ın indirdiğine uyun!” denildiğinde, “Hayır, biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuza uyarız!” derler. Peki ama, ataları bir şey anlamayan, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı (onların yoluna uyacaklar)? (DİB meali).

Bu ayette kelime “ بَلْ نَتَّبِ ُع َما أَ ْلفَ ْينَا َعلَ ْي ِه آ بَا َء نَاbilakis biz atalarımızı üzerinde
238
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239
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bulduğumuza tabi oluruz” cümlesi içinde geçmektedir. Takdir edilmelidir ki bilinçli bir seçim gerektiren tabi olma fiili tesadüfen olacak bir şey değildir. “Allah’ın indirdiğine uyun” denilen kişiler kendilerine emredilen ile atalarının dini
arasında bir seçim yapmaktadırlar. Bu tesadüfen olabilecek bir şey değildir. Kelimenin ayetteki vurgusu “biz aradığımız şeyleri atalarımızın üzerinde olduğu şeyde bulduk onun için ona tabi oluruz” şeklindedir. Onlar bunu demekle aradıkları
şeyin Allah’ın indirdiğinde olmadığını söylemektedirler. Bu ayette de kelimenin
tesadüfen bulma manasının olması söz konusu bile değildir.
Saffat 37/69-70

ِ
ين
َ ّإ َِّن ُه ْم أَ ْل َف ْوا َآب َاء ُه ْم َضال

Çünkü onlar aradıklarını atalarının sapıklığında bulmuşlardı.

ون
َ َف ُه ْم َع َل ٰى آ َثارِ ِه ْم يُ ْه َر ُع

Böylelikle onlar, onların izleri üzere canla başla koşturmuşlardı.

Kelime bu ayetlerde de tesadüfen bulmayı değil aradığını bulmayı ifade etmektedir. Çünkü birinin izinden gitmek tesadüfen olabilecek bir şey değildir.
Bu açıklamalardan sonra ayette geçen  َواَ ْلفَيَاveelfeya kelimesinin manasının tesadüfen karşılaşmak değil, aradığını bulmak olduğunu söylememizde bir sakınca
olmamalıdır. Şunu belirtmekte fayda vardır; ayette tesniye (ikili) formda geçen
iki fiil bulunmaktadır. Fakat bu iki fiilin tesniye formda gelmesi birinin kadın diğerinin Yusuf olduğu anlamına gelmemektedir. Ayette iki kişiden birinin Yusuf
olduğuna dair herhangi bir delil bulunmamaktadır.
Şunu tekrar hatırlatmakta fayda vardır. Bir kadının üzerine atlayarak, ona kaba
kuvvet uygulayıp erkeğe tecavüz etmesi veya cinsel ilişkiye zorlaması anatomik
olarak mümkün değildir. Tecavüz etmek sadece erkeklerin yapabileceği bir şeydir ve nitekim insanlık tarihinde kadının erkeğe tecavüz ettiğine dair tek bir vaka
olmamıştır, olamaz da. Kadın asla erkeği zinaya zorlayamaz. Eğer kadın erkekle
zina yapmak istiyorsa yapacağı tek şey tatlılıkla onu baştan çıkarmak, şehvetini
kabartmak, erkeği kendisini arzular hale getirip ikna etmektir.
Bu ayette anlatılan olaylarla, önceki ayetlerde anlatılan iki farklı olayı birleştiren müfessirlerimiz, olayın tam da böyle gerçekleştiğini, Yusuf’un da kadını arzuladığını, şehvet duyduğunu birinin kuşağını, diğerinin uçkurunu çözdürdüğü
bir diğerinin şalvarını indirip kadının bacakları arasına, kişinin karısının bacakları arasına oturması gibi oturduğunu, tam o sırada Rabbin burhanını görerek bundan vazgeçtiğini, daha sonra da kaçmaya çalıştığını söyleyen akla ziyan rivayetlere dayanarak ispatlamaya giriştiklerini daha önce aktarmıştık.
Ne yazık ki Yusuf kıssası bunlar üzerinden bilinir ve tanınır olmuş, meallerimiz bile bunlara inanmış olacaklar ki tüm gramer kurallarını hiçe sayarak Yüce
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Allah’ın kelimelerine olayın o rivayetlerde anlatılan şekilde gerçekleştiği anlamını verecek manalar yüklemişlerdir. Daha küçük yaşlarda Allah resulü olacağı
kendisine bildirilen, iki ayet önce Yüce Allah’ın Muhsinlerden olduğu için ilim
ve hüküm vererek ödüllendirdiği Yusuf, onlara göre rabbin burhanını görmese zina yapabilecek kadar zayıf ve düşük karakterli biridir. Dahası kadınla zina
yapmasını bilen Yusuf, bir kadının erkeğe tecavüz edemeyeceğini bilememekte,
nasıl açıldığı belli olmayan kilitli kapıya doğru koşup kaçmaya çalışmaktadır.
Böyle bir insan olmayı, kendilerine dahi asla yakıştırmayacak meal ve tefsir müellifleri, rivayetler hatırına Yüce Allah’ın kelimelerine olmayacak manalar yükleme pahasına, hiçbir gramer kuralına riayet etme ihtiyacı hissetmeden ilkesizce
Allah resulü olacak, küçük yaşlardan beri kendisine Kur’an’da kıssaları geçen
hiçbir resule öğretilmemiş hadiselerin tevilinden öğretilen Yusuf’u, düşük karakterli, iradesine sahip olamayan bir insan olarak resmetmekten çekinmemiş, utanmamış, korkmamışlardır. Efsaneler, yalanlar, iftiralar, hayali olaylar, İsrailiyat,
ulema görüşleri ve akıl almaz rivayetlerle süslenen Yusuf kıssası işte bu yollarla,
kendisine hadiselerin tevilden öğretilen bir resul kıssası olmaktan çıkarılmış, herkesin kendisine göre hikmetler elde edeceği bir masala dönüşmüştür. Hem de ilkesiz, kuralsız, vicdansız, insafsız, çerçevesiz, mantıksız, akıl dışı, Yüce Allah’ın
Kur’an boyunca anlattığı ilkeli resul kıssalarına aykırı efsane haline gelmiş bir
masala.
Bu çalışma asla, Yüce Allah’ın Kur’an’ına aldığı Yusuf kıssasını tüm boyutlarıyla ortaya koyma iddiasında değildir. Bu çalışma; bir Allah resulünü bu şekilde resmetmekten çekinmeyen, bu uğurda Yüce Allah’ın kelimelerine ilkesizce
manalar veren her türlü din tüccarına, işleri güçleri varlığın en net, en çelişkisiz,
en açık, kitabı Yüce Kur’an’dan ihtilaf çıkarmak olan bilimum ilahiyatçı titr sahiplerine, ulema adı altında masallardan din devşiren şarlatanlara, akademisyenlik üzerinden Kur’an’ı şekil verilebilecek bir enstrüman haline getiren her türlü
safsata hayranlarına, felsefeci olduğunu iddia ederek tarihin en aptal, en akıl dışı
insanlarının hezayanlarını düşünce sayarak Kur’an ile karşılaştırmaya kalkışan
her türlü paganist kafalı felsefecilere, söylemlerinde Kur’an her şeye yeter dediği halde, her türlü zırvayı önceleyerek Kur’an ayetlerine, ayette olmayan kelimeler ekleyen, kelimeleri isimden fiile, fiilden isme, maziden müzariye, müennesten müzekkere (ya da tersine) çevirmekte hiçbir beis görmeyerek iki yüzlülüğü
karakter haline getirmiş ilahiyatçı profesörlere, Kur’an’ın tarihte kalmış, aktüel
değerini yitirmiş bir kitap olduğunu söyleyen her türlü tarihselciye, Kur’an evrenseldir diyerek kendilerini Kur’an’ın noter memuru, evrenin merkezi olarak
gören her türlü sahte evrenselciye, Kur’an’a toprak altından çıkmış tarihi taş tablet, pagan tapınaklarının duvarlarına çizilmiş hiyeroglif muamelesi yapan, bilimden fersah fersah uzak olduğu halde, Kur’an’ın bilimdışı bir kitap olduğunu söyleyen bilim tanrısının kulları haline gelmiş her türlü bilim adamına bir itirazdır.
Bunun ötesinde bir iddiası yoktur.
Bu Kur’an; her türlü kusurdan, eksiklikten münezzeh, zaman ve mekanın ken-
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dini kuşatamayacağı bilakis onun zaman ve mekanı kuşattığı, her zaman kullarından haberdar, her şeyi bilen, her şeyi gören, merhameti varlığın her zerresine işlemiş olan, konuşması varlığın tamamını kuşatan, başlangıçları başlatan ilk, sonları
sonlandıran son olan Alemlerin Rabbi, hükümranlığında, sıfatlarında, fiillerinde
hiçbir şekilde ortağı, benzeri, yardımcısı bulunmayan, var eden, yaşatan imtihan eden, öldüren, tekrar diriltip hesaba çeken Yüce Allah’ın sözleridir. İnsanlığın elinde bundan daha değerli, daha doğru, daha net, daha kapsamlı, daha açık,
daha doğruları gösteren, daha müşfik, daha kusursuz hiçbir şey yoktur. Bu Yüce
Allah’ın yaşam denilen şu hayat karşısında ezilmeden, büzülmeden, insanlığını,
ahlakını, vicdanını, insafını, merhametini onu insan yapan tüm değerlerini yitirmeden şereflice, onurluca yaşayıp ahirette de mutlu olacaklar arasına girmesini
sağlayacak rahmetidir. Bu kitap, ağacın, böceğin, kurdun, kuşun, aslanın, ceylanın, denizlerin, havanın etrafımızı saran şu harika dünyanın bozulmadan kullanılmasını öğreten mucize kelimesinin aciz kaldığı içeriğe sahip, olağanüstü bir kitaptır. Hiçbir söz onun önüne geçemez, hiçbir gelişme onu eskitemez, hiçbir soru
onu aciz bırakamaz, hiçbir sorun onu çaresiz kılamaz, hiçbir ilerleme onu geriletemez o hidayet kaynağı olması itibariyle hep önde, daima öncü olan bir kitaptır.
Şu kusurlarımızla, eksiklikle dolu dilimizle O’nun hakkında hangi sözü söylesek eksik ve yetersiz kalacaktır. Onu tanımlayacak en güzel söz yine en güzelin sözleridir.
İsra 17/88-89

ِ
ِ
ِ ال ْنس وا ْل ِج ُّن ع َلى أَ ْن ي ْأ ُتوا ب ِِم ْث ِل َه َذا ا ْل ُقر
ون ب ِِم ْث ِل ِه
َ آن َل َي ْأ ُت
ٰ
ْ ُق ْل َلئ ِن
َ ُ ِ ْ اج َت َم َعت
َ
ْ
ٰ َ
ظهِ يرا
ان َب ْع ُض ُهم ِلب ْع ٍض
َ َو َل ْو َك
َ ْ
ً َ

(88) De ki “Bu Kur’ân’ın bir benzerini getirmek için insanlar ve cinler toplansalar benzerini getiremezler. Bütün güçlerini birleştirseler bile yapamazlar.”

ِ آن ِمن ُك ّ ِل م َث ٍل َفأَبى أَ ْك َثر
ِ و َل َق ْد صر ْف َنا ِللن
ِ اس ِفي َه َذا ا ْل ُقر
ورا
َّ ُ
َّ
ٰ
ْ
ً الناس إ َِّل ُك ُف
َ
َ
ْ
َّ َ
َٰ

(89) Bu Kur’ân’da insanlara her örneği değişik şekillerde vermişizdir. Ama insanların çoğu, nankörlük dışında her şeye direnir.
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BİR KÖTÜLÜK DİLEMEK
Anlamaya çalıştığımız bu ayetle ilgili son olarak kadının Seyyide söylediği
ك سُو ًءا إِ َّل أَ ْن يُ ْس َجنَ أَوْ َع َذابٌ أَلِي ٌم
َ ِ“ َما َجزَا ُء َم ْن أَ َرا َد بِأ َ ْهلSenin (ülke yönetimindeki) ehline
bir kötülük irade edenin cezası zindana atılmak veya acı veren bir işkence değil
midir” cümlesi üzerinde durmak istiyoruz. Bu cümle içinde geçen kelimelerin
birçoğu üzerinde birkaç ayet önce durmuştuk. 23. Ayette, fakat başka bir bab’ta
geçen “ أَ َرا َدerade” fiili üzerinde de detaylıca durmuştuk. Bu kelime “gerçekleşmemiş istek, tasarlanan şey” anlamına gelmektedir.

ِ
يد أَ ْن َي ْن َق َّض َفأَ َق َام ُه
ُ ِيها ِج َد ًارا يُر
َ َف َو َج َدا ف

“orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular, o (duvarı) düzeltti” (Kehf 18/77)

Mesela kelime bu ayette henüz yıkılmamış ama yıkılacağı anlaşılan bir duvar
için “henüz gerçekleşmemiş” eylem olarak kullanılmıştır.

ِ
ۜوسى ِم ْن َقب ُل
َ يد
ُ ۪اَ ْم ُتر
ٰ ون اَ ْن َت ْسـ َٔ ُلوا َر ُسو َل ُك ْم َك َما ُسئ َل ُم
ْ

“Yoksa siz resulünüzden tıpkı daha önce Musa’dan istenenleri mi istiyorsunuz”
(Bakara 2/108)

Aynı şekilde bu ayette de kelime istenilen, henüz yapılmamış şeyler için kullanılmıştır. Yani kelime burada da “henüz gerçekleşmemiş, tasarlanan şey için”
kullanılmıştır.

ۙان َز ْو ٍج
َ َو ِا ْن اَ َر ْد ُت ُم ْاس ِت ْب َد َال َز ْو ٍج َم َك

“Eğer bir eşi bırakıp yerine başka bir eş almak isterseniz” (Nisa 4/20)

Kelime bu ayette de henüz yapılmamış ama yapılması tasarlanan şey anlamın-

114

BÜYÜK İFTİRA

da kullanılmıştır. Kur’an’da 148 defa geçen bu kelimenin incelediğimiz ayette
olduğu gibi gelen tüm kullanımları hep “henüz yapılmamış tasarı halindeki şey”
anlamındadır. Kelimenin bu kullanımlarını göz önüne aldığımızda, kadın Yusuf’un bir kötülük yaptığını değil, kötülüğü istediğini yani henüz gerçekleştirmediğini ama tasarladığını söylemiş olmaktadır. Zaten bu kelimenin tüm formlarının “kalpte kalan ve henüz gerçekleştirilmesi için hiçbir şey yapılmamış istekler”
anlamında olduğunu daha önce belirtmiştik.
Aslında mevcut meal ve tefsirler de kelimeyi bu yönde çevirmişlerdir. Fakat
kelimeye bu yönde anlam yüklemelerine rağmen ayette anlatılan olayların etrafına ördükleri İsrailiyat ağı söylenenlerin “bana kötülük yapmaya kalkıştı ama ben
ona karşı koydum” şekline dönüşmesine neden olmuştur. Kadının söylediklerinin
bu şekilde anlaşılmasının kaynağı ise hep olduğu gibi eski ahit’dir.
Kadın Yusuf’un giysisini bırakıp kaçtığını görünce, uşaklarını çağırdı. “Bakın
şuna!” dedi, “Kocamın getirdiği bu İbrani bizi rezil etti. Yanıma geldi, benimle
yatmak istedi. Ben de bağırdım. Bağırdığımı duyunca giysisini yanımda bırakıp
dışarı kaçtı.”240

Tefsir ve meallerin konuyu bu yönde aktarmaları “ أَ َرا َدerade” fiiline “yapmak
istedi” şeklinde anlam vermelerinden dolayıdır. Bu kelime “yapmak istemek” değil sadece “istemek” anlamına gelen bir kelimedir. Kelimenin önüne “yapmak”
şeklinde başka bir fiil ekleyerek “yapmak istedi” şeklinde anlam verildiğinde, kelime “yapmaya kalkıştı ama yapamadı” şekline bürünmektedir. Oysa “yapmak”
ve “istemek” iki ayrı fiildir. Fiilin önüne ne gelirse istenen şey o olmaktadır. Kelimenin “yapmak istemek” manası alabilmesi için önüne ayrıca “yapmak” kelimesinin gelmesi gereklidir.
ٰ ْ اب
ال ِخ َر ِة نُ ْؤتِه۪ ِم ْنهَ ۜا
َ اب ال ُّد ْنيَا نُ ْؤتِه۪ ِم ْنهَ ۚا َو َم ْن ي ُِر ْدثَ َو
َ “ َو َم ْن ي ُِر ْد ثَ َوKim dünya sevabını
isterse ona ondan veririz. Kim ahiret sevabını isterse ona ondan veririz.” (Ali
İmran 3/145)
ٰ ْ “ ِم ْن ُك ْم َم ْن ي ُ۪ري ُد ال ُّد ْنيَا َو ِم ْن ُك ْم َم ْن ي ُ۪ري ُدsizden dünyayı isteyen de var, ahireti
َال ِخ َر ۚة
isteyen de” (Ali İmran 3/152)
ّ ٰ “ َوAllah sizin tevbeniت اَ ْن تَم۪ يلُوا َمي ًْل ع َ۪ظي ًما
َ ُللاُ ي ُ۪ري ُد اَ ْن يَت
ِ وب َعلَ ْي ُك ْم َوي ُ۪ري ُد الَّذ۪ ينَ يَتَّبِعُونَ ال َّشهَ َوا
zi kabul etmek ister; şehvetlerine uyanlar (kötü arzuların esiri olanlar) ise büsbütün yoldan çıkmanızı isterler.” (Nisa 4/27)

Kelimenin Kur’an’daki tüm kullanımları bu şekildedir. Yani kelime “yapmak
istemek” değil sadece “istemek” anlamına gelmektedir. Ele aldığımız ayette kelime ك سُو ًءا
َ ِ َم ْن أَ َرا َد بِأ َ ْهلşeklinde geçmektedir. Bu ibarede “yapmak” şeklinde anlam
verebileceğimiz herhangi bir kelime yoktur. Fakat tek bir istisnası dahi olmadan
tüm meal ve tefsirler bu ibareye ك سُو ًءا
َ ِ“ َم ْن أَ َرا َد بِأ َ ْهلsenin ehline bir kötülük yapmak
isteyenin..” şeklinde anlam vermişlerdir. İşte bu şekilde ayete ayette olmayan kelime eklemek ifadenin “bana kötülük yapmaya kalkıştı ama yapamadı” şeklinde
240
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anlaşılmasına neden olmuş ve kıssa bu anlayış üzerinden şekillendirilmiştir.
Bu açıklamalardan sonra ayette geçen cümlenin doğru anlamının ك
َ َِم ْن أَ َرا َد بِأ َ ْهل
“ سُو ًءاsenin (yönetimdeki) ehline herhangi bir kötülük tasarlayanın” olması gerektiğini söylememizde herhangi bir sakınca olmamalıdır. Şu halde kadın, Yusuf’a herhangi bir suç isnat etmemekte ama onun bir kötülük tasarladığını, ileride
bu kötülüğü yapabileceğini yani kötü niyetli olduğunu söylemektedir.
Kadının Yusuf’a herhangi bir suç isnadında bulunmadığı ama onun kafasında
bir kötülük tasarladığını söyledikten sonra sarf ettiği “ إِ َّل أَ ْن يُ ْس َجنَ أَوْ َع َذابٌ أَلِي ٌمcezası
zindana atılmak ya da acı verici bir mahrumiyetten başkası değildir” cümlesindeki özellikle َ“ يُ ْس َجنzindana atılması” kelimesi de yanlış anlaşılmıştır.
َ يُ ْس َجنKelimesi  س ج نs+c+n kök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da bu kökten 9 tanesi Yusuf suresinde olmak kaydıyla 12 kullanım bulunmaktadır. Yusuf
suresinde geçen 9 kullanımın 3 tanesi fiil diğer yerlerdeki kullanımlar da dahil
geri kalanların tamamı isim formunda geçmiştir.
·

 َسجْ ًنا- ٌ َس َج َن فُ َلن....................Hapsetmek, tutuklamak, alıkoymak.

·

 َسجَّ َن ل َِسانه...........................Dilini tuttu. Konuşmadı.

·

 َسجَّ َن ال َه َّم. .............................Endişesini gizledi/yendi.

·

 َتسجي ًنا َسجَّ َن ال َقا- ضِ ي ال ُم َّت َهم....Tutuklamak, alıkoymak, hapsetmek.

Şeklinde fiil olan kelimeler türeyen aynı kökten isim olarak, gardiyan, hapishane, tutuklu, mahpus, cehennemde bir yer, mahkûm anlamlarına gelen kelimeler de türemiştir.241
Razi tefsirinde bu kelime için şu açıklamayı yapmıştır. “Bir de o işi hafifleterek “hapsedilme”den söz etti. Hapis bir günlüğüne olabildiği gibi, daha az
bir zaman için de olabilir. Çünkü devamlı zindana atılma manası, bu ibare ile
anlatılmaz. Aksine “onun zindana atılmışlardan kılınması gerekir” denilir. Firavun, Musa’yı tehdit ederken şöyle demiştir: َك ِمن
َ َّقَا َل لَئِ ِن ا تَّخ َْذ تَ إِ ٰلَهًا َغي ِْر ي َلَ جْ َعلَن
َ“ ْال َم ْسجُو نِينAndolsun, eğer benden başka tanrı edinirsen, seni muhakkak ve muhakkak zindana atılanlardan ederim” (Şuara 26/29).242
َ يُ ْس َجنYuscene ibaresine “zindana atılmak” manası vermek aslında ibareye fazladan bir kelime eklemek olmaktadır. Bu, hep kadının Yusuf’a bir suç isnat ettiği
varsayımı üzerinden yapıldığı için böyle bir mana ortaya çıkmıştır. Fakat biraz
önce kadının Yusuf’a bir suç isnat etmediği, sadece tasarladığı isnadında bulunduğunu ortaya koymuştuk. Ortada henüz bir suç isnat edilmediği için bu ayette
kast edilen anlamın “tutuklanmak” şeklinde geçici bir tutuklamayı gösteriyor ol241
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ması gerekmektedir. Evet kadın ona belli bir suç işlediği isnadında bulunmamıştır ama onun bir kötülük tasarladığından da şüphelenmiştir!.. Hakkında şüphe
olan kişinin alıkonulması, soruşturma açılması gerekmektedir. İşte kadın da Yusuf’un tamamen zindana atılmasını değil, şüphelendiği şeyin sabit olup olmadığının anlaşılması için geçici olarak tutuklanmasını istemiştir. Zaten daha ileride
Yusuf’un zindana atılmasının geçici bir süre olduğunu bildiren daha açık ifadeler
kullanılmıştır. ين
ٍ “ لَيَ ْس ُجنُنَّهُ َحتَّ ٰى ِحYusuf’u belli bir süre hapsetmeleri” (Yusuf 35).
Bu ayete geldiğimizde dediğimiz daha iyi anlaşılacaktır.
Ayetin sonunda gelen “ أَوْ َع َذابٌ أَلِي ٌمyahut elim bir azap” ibaresi de söylediğimizi destekler niteliktedir. Bu ibare genelde “can yakıcı bir azap” şeklinde genel
olarak herhangi bir şeyi kast etmeyen bir anlamda çevrilmiştir. Yani can yakıcı
azap derken kast edilen şey bilinmemektedir. Fakat bazı mealler bu ibareye “acı
veren bir işkence” şeklinde bir anlam vermiştir. Verilen bu anlamın ne kast ettiği daha belirgindir.
ٌ َع َذابAzabun kelimesi  ع ذ بa+z+b kökünden türemiş bir kelimedir ve
Kur’an’da bu kökten türemiş 373 kelime bulunmaktadır.
Bu kelimenin kökü konusunda ihtilaf edilmiştir. Bazıları şöyle der: Bu kelime َب ال َّر ُج ُل
َ  َعد: Adam yemekten ve uykudan kesildi, sözünden gelmektedir. İsmi
fail  عَا ِذبve  عَاذوبformlarında gelir. Şu halde  تَ ْع ِذيبkelimesinin asıl anlamı, insanı
azaba; yani aç ve uykusuz kalmaya zorlamaktır.
Kimisi de söz konusu kelimenin  ع َْذبazb tatlı/hoş kökünden geldiğini söyler. Bazılarına göre de  تَ ْع ِذيبkelimesinin asıl anlamı, kamçının azebe’siyle; yani
ucuyla çok vurmaktır. Kimilerine göre de bu kelime; ٌ َماء ع َْذبÇer-çöplü ve bulanık su anlamından gelmektedir.243
Ayrıca bu kökten; Çok susuz kalmak, terk etmek, vaz geçmek, alıkoymak, engellemek, tatlı olmak, tat vermek, mest etmek, zevk vermek, çile çektirmek, işkence yapmak, eziyet vermek, ceza görmek gibi anlamlara gelen fiiller ve maddi
manevi azap, işkence, tatlı, hoş, lezzetli, acı, işkenceci, çile çektiren, azap veren,
çileli, işkenceli gibi isimler türemiştir.244
Bu ayette ele alacağımız son kelime aynı kök harflerinden türemiş  أَلِي ٌمkelimesidir. Kur’an’da bu kökten türemiş 75 kelime bulunmaktadır. Fiil olarak; acıtmak, acı duymak, ağrımak, üzüntü vermek, üzüntü duymak anlamlarında kelimeler türeyen bu kökten, acı, elem, keder, ağrı, acı verici, elem verici anlamlarında
isimler türemiştir.245

243

R. El İsfahani, El Müfredat AZB md.

244

Yrd. Doç. Dr. İlyas Karslı, Yeni sözlük AZB md.s.1557

Yrd. Doç. Dr. İlyas Karslı, Yeni sözlük ELM md.s.101; R. El İsfahani, El Müfredat
ELM.md.
245

YUSUF - 2

117

Kadın Yusuf’a herhangi bir suç isnadında bulunmamış sadece “bir kötülük tasarladı” şeklinde zan ve şüphe altına sokan kelimeler kullanmıştır. Zan altına giren kişiler için genelde iki şey yapılmaktadır. Ya tutuklayıp onun suçunu tespit
edecek deliller toplamak ya da ona işkence ederek itiraf etmesini sağlamak. İşte
kadın da bunları söylemektedir.
Kraliyet ehline mensup kişilerin ve bizzat Seyyid’in yani kralın da orada olmasından olayların geçtiği mekânın kraliyet sarayı olduğu anlaşılmaktadır. (Devletin en üst düzey kişilerinin bulunduğu mekân.) Yusuf Mısır’lı olmadığı halde
orada bulunmakta ve hatta oradakiler tarafından tanınmaktadır. Aslında tek başına Yusuf’un Mısır’lı olmadığı halde kraliyet sarayında bulunması bile şüphe etmeyi gerektirecek bir durumdur. Kıssanın ilerleyen bölümlerinde Yusuf’un kraliyet sarayında neden ve nasıl bulunduğuna dair gerekli bilgiler gelecektir şimdilik
Yüce Allah’ın kıssayı anlatış biçimine teslim olarak anlatılanlarla yetinilmelidir.
Elbette ki bu durum Yusuf’un kraliyet sarayında ne işi vardı sorusunu ortaya
çıkardığı gibi, kadın neden Yusuf’un bir kötülük tasarladığını söyledi? Yusuf ne
yaptı da hakkında böyle bir şüphenin oluşmasına neden oldu? sorularını da beraberinde getirmektedir. Bu sorular kıssa ilerledikçe tek tek cevabını bulacaktır.
Yardımına sığınılacak yegâne merci Yüce Allah’tır.
Bu açıklamalardan sonra ayete daha isabetli olduğunu öngördüğümüz meal şu
şekilde olmalıdır.
Yusuf 12/25

ِ
اب ۚ َقا َل ْت َما
ِ يص ُه ِم ْن ُد ُبرٍ َوأَ ْل َفيا َسي َِد َها َل َدى ا ْل َب
َ َو ْاس َت َب َقا ا ْل َب
َ اب َو َق َّد ْت َقم
ّ َ
ِ
َ
َ
اب أَ ِليم
ً َج َز ُاء َم ْن أَ َر َاد ِبأَ ْهل َك ُس
ٌ وءا إ َِّل أ ْن يُ ْس َج َن أ ْو َع َذ
ٌ

O konuda ikisi rekabet etti. (İkisinden kadın olanı) Onun (Yûsuf’un) görevine
bir tedbirle son verdi. Aradıkları ülkenin (Mısır’ın) Seyyidini makamında buldular. (Kadın) “sadece acı veren bir işkence veya geçici olarak tutuklanması,
senin (yönetim) ehline herhangi bir kötülük tasarlamış kişi için (henüz) bir ceza
değildir.
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ŞAHİT Mİ BİLİRKİŞİ Mİ?
Yusuf 12/26

ِ َ اه ٌد ِمن أَه ِلها إ ِْن َك
ِ َق َال ِهي راود ْت ِني عن َن ْف ِسي ۚ و َشهِ َد َش
يص ُه ُق َّد ِم ْن
َ َ َ َ
ْ َ
َ ْ ْ
َ
ُ ان َقم
ِ
ِ
ِين
َ ُق ُب ٍل َف َص َد َق ْت َو ُه َو م َن ا ْل َكاذب

Yûsuf, “O, benden arzusunu elde etmek istedi” dedi. Kadının ailesinden bir şahit
de şöyle şahitlik etti: “Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir, o (Yûsuf) yalancılardandır” (DİB meali).

Başından beri ayetlerde anlatılan olayların, kapalı kapılar ardında ve sadece
Yusuf ile bir kadın arasında geçtiğini söyleyen meal ve tefsir uleması(!) bu ayette
bir kişinin “şahit” olarak nitelenmesi karşısında, yaptıkları mealleri, getirdikleri
tefsirleri sorgulayıp yanlış yaptıklarını anlamaları gerekirdi. Çünkü birinin “şahit” olarak nitelenmesi kesinlikle olayı gördüğü, tanık olduğu anlamına gelmektedir. Fakat kendilerini sorgulaması, yanlışlarını tespit etmesi gereken müellifler,
yine şablonlarından vaz geçememiş, hiç olmayacak şekilde olayı gören veya tanık olan kişi anlamına gelen şahit kelimesine, olayı görmeden çıkarım yapan “bilirkişi” manası vermişlerdir.
Bu söylem Kur’an’ın çok önem verdiği şahitlik kurumunun çok farklı bir yapıya bürünmesine neden olduğu gibi, derin bir çelişkiyi de ortaya çıkarmaktadır.
Çünkü olayı görmemiş ve tanık olmamış bir kişinin “şahit” olarak nitelenmesi,
Kur’an’ın diğer yerlerinde geçen “şahit” kavramına da bu yönde anlam yüklenebileceği imkanını vermektedir. Madem bu ayetlerde olayı görmediği halde bir
kişi şahit olarak nitelenmiştir:
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Nur 24/4

ِ
ِ ات ثُم َلم ي ْأ ُتوا ِبأَربع ِة ُشه َداء َف
ِ ون ا ْلمحص َن
ِ
ين َج ْل َد ًة
ُ اجل ُد
َ وه ْم َث َمان
َ َوا َّلذ
ْ َ َ
ََْ
َ ْ َّ
َ ْ ُ َ ين َي ْر ُم
ِ و َل َت ْقب ُلوا َلهم َشهاد ًة أَب ًدا ۚ وأُو ٰ َل ِئ َك هم ا ْل َف
ون
َ اس ُق
َ َ َ َ ُْ
َ
َ
ُ ُ

İffetli kadınlara zina suçu atan sonra dört şahit getiremeyenlere seksen kamçı
vurun; ebediyen onların şahitliğini kabul etmeyin. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir.

O halde bu ayette getirilmesi istenen şahitlerin de tıpkı Yusuf suresinde olduğu gibi olayı görmediği halde deliller üzerinden çıkarımlarda bulunabilecek kişiler olarak anlaşılmasının önünde bir engel olmamalıdır. Sonuçta (ulemamıza
göre) Yusuf suresinde olayı görmediği halde çıkarımlarda bulunan kişiyi “şahit”
olarak niteleyen Kur’an’dır. O halde iffetli kadınlara zina isnadında bulunan ve
ardından dört tane de deliller üzerinden çıkarım yapabilecek kişiler getirene değnek cezası uygulanamayacağı gibi yapacakları çıkarımların da kesinlikle kabul
edilmesi gerekmektedir.
Ulemamız Yusuf suresindeki kıssayı kadının Yusuf ile zina yapma isteği çerçevesinde anlamlandırmıştır. Onlara göre hemen bir ayet önce kadının seyyide
-ki ulemamıza göre bu kişi kadının kocasıdır- hitaben yaptığı “senin ailene (karına) bir kötülük yapmak isteyenin cezası zindana atılmak veya elim bir azap değil
midir” şeklindeki konuşma, açık bir şekilde Yusuf’un kendisine tecavüz etmeye
kalkıştığı anlamı taşımaktadır. Yine ulemamıza göre Yusuf bu suç isnadına karşın; asıl kadının kendisini zinaya zorladığı isnadını, karşı bir suçlama olarak getirmiştir. Yukarıya aldığımız Nur suresindeki ayete baktığımızda “iffetli kadınlara zina isnat eden” şeklinde başladığı görülecektir. Bu durumda kadın iffetli bir
erkeğe “tecavüze yeltenme” isnadında bulunmaktadır. Yusuf ise tam tersi kadının
kendisine tecavüze kalkıştığı isnadını getirmiş olmaktadır.
Olaya bu yönüyle baktığımızda bu bir zina davası değil, tecavüz davası olmaktadır. Zina ancak iki kişinin karşılıklı rızası ile herhangi bir zorlama olmadan
yapılabilecek bir şeydir. Üstelik zina davalarında olayın mağdurları zina yapanların dışındaki insanlardır. Yukarıdaki ayete göre dört şahit getirmesi gerekenler,
olayda mağdur olduğunu iddia edenlerdir. Yusuf ve kadın arasında yaşananlar ise
zinadan daha ağır olan tecavüz davasıdır çünkü her iki taraf birbirlerine birinin
diğerine cinsel amaçlı saldırdığı isnadında bulunmaktadır.
İşte tam burada henüz kim olduğunu bilmediğimiz ama olayı görmediği halde
“şahit” olarak nitelenen biri ortaya çıkmaktadır. Bazı çağdaş meal müellifleri bu
kişinin, olayı görmediğini ama bilirkişi olarak çıkarımlarda bulunduğunu söylemektedir.246 Diyelim ki; bu şahit olayı görmemiş, deliller üzerinden çıkarımlarda
Abdulaziz Bayındır mealinde 26. ayete şu meali vermiş: “Yusuf dedi ki “Israrla benden
yararlanmak isteyen odur.” Kadının ailesinden bir bilirkişi (şahit) şöyle dedi (şahitlik etti):
“Eğer gömleği önden yırtılmışsa kadın haklı, o (Yusuf) yalancının tekidir.” Ardından şu dipnotu düşmüştür: ‘Bilirkişi’ ve ‘dedi’ olarak çevrilen kelime ‘şahit’ ve ‘şahitlik etmek’ tir. Bahse
246

YUSUF - 2

121

bulunmuş bir bilirkişidir. O halde asla doğru bir çıkarımda bulunmamış ve yanılmış, çok kötü bir bilirkişilik yapmıştır.
Çünkü hiçbir şekilde bir kadının bir erkeğe tecavüz etmesi asla mümkün değildir ve insanlık tarihinde bunun bir tek örneği bile yoktur. Yusuf’un gömleğinin arkadan yırtılmış olmasının yüzlerce sebebinin olması mümkündür. Hatta ister önden ister yandan ister arkadan yırtılsın bu, kadının Yusuf’la boğuştuğunun
delili olmaktadır. Erkeğin kadının tazyiklerinden kaçmasına, kapılara saldırmasına gerek yoktur. Sadece istememesi yeterlidir. Ama erkek pekâlâ kadına tecavüz
edebilir. Erkek hem güçlüdür hem de kadına tecavüz etmesi için kadının istemesi
veya istememesi hiç önemli değildir. Olayı görmediği hâlde bilirkişilik yapmasından dolayı şahit diye adlandırılan bu kişinin, kadının erkeğe tecavüz edemeyeceğini bilmiyor olmasının imkânı yoktur zaten bunu bilmeyenin bilirkişi olması
da mümkün değildir. Yaptığı çıkarım hiç de isabetli olmayan mantık, bilim, anatomi, fizik kurallarına ters, akıldışı bir çıkarımdır. Bu bilirkişi insanlık tarihinde
bir eşi olmayan ve olması da mümkün olmayan çıkarımda bulunmuş ve kadının
Yusuf’a tecavüz etmeye kalkıştığı sonucuna ulaşmıştır. Yani fena halde yanılmaktadır. Unutulmamalıdır ki tefsir ve meal ulemamızın olayı ortaya koyuş biçimine göre bu şahit, tesadüfen orada bulunmakta ve olayın ne öncesini ne geçiş
şeklini bilmemektedir.
Birazcık empati yapıp tefsir ve meal ulemasının anlattığı olayı gözümüzde
canlandırdığımızda ortaya çok daha tuhaf bir durum çıkmaktadır. Yusuf onun
evinde olduğu sırada tüm kapıları kilitlemiş ve “haydi gel” diyerek Yusuf’u zinaya davet etmiştir. Aslında Yusuf da kadına meyletmiştir ama tam o anda ve orada gördüğü bir burhanla zinaya düşmekten kurtulmuştur. Kadının isteğini reddederek kadın tarafından kilitlendiğini gördüğü kapıya doğru koşmuştur. Yusuf’u
yakalamak isteyen kadın gömleğini arkadan yırtmıştır. Nasıl ve kim tarafından
olduğunu bilemesek de kapı açılmış ve tesadüfen kapının yanında kadının kocakonu şahıs gözüyle görmediği bir olaya ilim ile (kriminoloji) şahitlik etmiştir. Kelimeye Allah’ın
kendi kelamında verdiği anlam bakımından Allah’ın tek ilah olduğuna onu görmeden şahitlik
eden bizlerin nasıl bir şahitlik yöntemi izlememiz gerektiğine dair çok önemli bir ayettir. Allah’ın tek ilah olduğuna insanların ne şekilde şahitlik edeceğine dair ilgili ayetler, Al-i İmran
3/18, En’am 6/103-104, Rad 13/16). Abdulaziz Bayındır’ın söylediği ayetlerin Allah’ı görmediğimiz halde Allah’a şahitlik yapma ile hiçbir alakası yoktur. Ali İmran 3/18 ayeti dışındaki
ayetlerin konu ile alakası yoktur. Ali İmran suresindeki ayete kendisinin verdiği meal ise şu
şekildedir. “Allah’tan başka ilah olmadığına Allah, melekler ve doğruluktan şaşmayan bilgi
sahipleri şahittir. Evet, O’ndan başka ilah yoktur. Daima üstün olan, bütün kararları doğru
olan O’dur.” Bu ayet mealine bakıldığında görmediğimiz halde Allah’a yaptığımız bir şahitlikten değil, Yüce Allah ve meleklerin insanlarla birlikte Allah’tan. Başka ilah olmadığına şahitlik
ettiklerinden bahsedildiği görülecektir. Şahit sadece gördüğünün değil görmediğinin de şahididir. Ve biz mü’minler Allah’tan başka ilah olmadığını görmekte, bilmekte, duymakta ve her
an şahit olmaktayız. Abdulaziz Bayındır’ın bu ayet üzerinden Yusuf suresindeki “şahit” kelimesine yüklediği “bilirkişi” anlamı Kur’an’la taban tabana zıt bir anlamdır.
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sı ile karşılaşılmıştır. Kadın hemen atılarak Yusuf’un kendisine bir kötülük yapmak istediğini söylemiştir. Yusuf ise tam tersi kadının kendisini zinaya zorladığını söylemiştir. Kadının kocası Yusuf’un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu
görmemiştir. Tam onlar bu durumdayken ortaya yine tesadüfen orada bulunan bir
kişi çıkmış ve Yusuf’un gömleği üzerinden çıkarımlarda bulunmaya başlamıştır.
İşte tuhaflık tam da burada başlamaktadır. Bu kişi olay hakkında hiçbir şey bilmemekte ama “eğer gömleği önden yırtılmışsa Yusuf yalancı kadın doğrudur, eğer
arkadan yırtılmışsa kadın yalancı Yusuf doğrudur” demektedir. Yani Yusuf’un
gömleğinin neresinden olursa olsun yırtılmış olduğunu bilmektedir. Oysa konuşmasına bakıldığında hep “eğer” diye konuştuğu yani gömleği görmediği anlaşılmaktadır. Arkadan, önden, yandan, kenarından neresinden olduğunun hiç önemi
yoktur, önemli olan gömleğin yırtılmış olduğunu görmediği halde bilmesidir. Aslında onun yaptığı bilirkişilik değil bir kehanet olmaktadır. Eğer önce gömleğin
yırtılmış olduğunu görüp sonra konuşsaydı, delilleri inceledikten sonra çıkarımlarda bulundu denilebilirdi. Ama delilin ne olduğunu görmediği ve bilmediği halde gömleğin arkadan yırtılmış olduğunu bilmesi şaşılacak ve şüphe uyandıracak
bir şey olmaktadır.
Bu kaotik durumun kendilerinden kaynaklandığını asla akıllarına getirmeyen
meal müellifleri, yaptıkları ile yetinmemiş Kur’an’ın şahit dediği kişiye verilmesi
mümkün olmayan bilirkişi anlamı vererek güya durumu açıklığa kavuşturduklarını düşünmüşlerdir. Oysa olayı görmeyen ve tanık olmayan kişiye şahit denmesi ne kelimenin anlamları içinde vardır ne de Kur’an kullanımlarında. Bu çok iyi
bilinmesine rağmen hatanın kendilerinden kaynaklandığını, Kur’an’ın anlattığı
tertemiz Yusuf kıssasını Tevrat’taki uydurulmuş Yusuf kıssası üzerinden anlamlandırma çabalarının kendilerini çıkmaza getirdiğini düşünmemiş, düşünememişlerdir. Kur’an’ın çok önem verdiği şahitlik kurumunu sulandırma pahasına akıl
almaz yorumlarla kelimelere anlam yüklemekten vazgeçmemiş, vazgeçememişlerdir. Müfessirlerin tefsir sadedinde yaptıkları açıklamalar ise daha can yakıcıdır...
Cenab-ı Hakk’ın “kadının yakınlarından bir şahit, şöyle şahitlik etti” buyruğunda bahsedilen şahidin kim olduğu hususunda üç görüş bulunmaktadır.
a)Bu, o kadının amcasının oğlu olup, hikmetli ve şahsiyetli bir kimseydi. O esnada Melik ile birlikte, o kadının yanına girmek istiyorlardı. O şöyle demiştir: Biz
kapının ötesinde gürültüyü ve gömleğin yırtılma sesini duyduk. Ancak ve var ki
biz, onlardan hangisinin diğerinin önünde olduğunu anlayamadık. Binaenaleyh,
eğer gömlek ön taraftan yırtılmışsa, kadın doğru söylüyor adam ise yalancı. Yok
eğer gömlek arkadan yırtılmışsa, adam doğru söylüyor sen ise yalancısın. Bunun üzerine onlar gömleği kontrol edip onun arkasından boylu boyunca yırtıldığını gördüklerinde amcasının oğlu; “Çünkü sizin fendiniz büyüktür” yani, “Bu
sizin işinizdir” dedi. Daha sonra da Yusuf’a, “Aldırma, bunu sakla”; kadına da,
“Günahın için mağfiret talep et” dedi. Bu, müfessirlerden büyük bir cemaatin
görüşüdür.
b)Bu da İbn Abbas, Said b. Cübeyr ve Dahhak’dan rivayet edilmiştir. Buna göre
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ayette bahsedilen o şahit, Cenab-ı Hakkın kendisini beşikte konuşturmuş olduğu
bir çocuktu. Bu cümleden olarak İbn Abbas şöyle demiştir: “Beşikte dört küçük
konuşmuştur.
Yusuf’un Şahidi;
Firavun’un kızı Maşite’nin oğlu.
Meryem oğlu İsa
Rahip Cüreyc’in arkadaşı.
Cübbai şöyle demiştir: “Bu sebeplerden dolayı birinci görüş daha evlâdır.
c)Örfe göre şahit, hadiseyi bilen ve onu ihata eden kimseye denir.
d)Bu şahit gömlektir. Mücahid, “şahit gömleğin arkadan yırtılmış olmasıdır”
demiştir ki, bu görüş son derece zayıftır.247

En insaflı bilinen tefsirlerdeki bu anlatımlar ne yazık ki ayetlerin açıklaması olarak hafızalarda yer etmiş, meal müellifleri kelimelere yükledikleri anlamları işte bu açıklamalardan almışlardır. Tefsir ve meallerin bu durumu Kur’an’ı
Kur’an’la anlamanın ne kadar zorunlu olduğunu ortaya koyması açısından ibretlik bir vesika gibidir. Oysa; hakkında her türlü haksız yorum ve akla ziyan rivayetlerin aktarıldığı şahidin, olayı görüp görmediği, kadın mı yoksa erkek mi ve
hatta kim olduğunu anlamak için Yüce Allah’ın ayetlerinde yeteri kadar bilgi
mevcuttur. Bunun için sadece Yüce Allah’ın kelimelerine teslim olmak ve güvenmek yeterlidir.
Hatırlanacağı üzere 23 ve 24. ayetlerde anlatılan olaylarla 25. ayette anlatılmaya başlanan olayların birbirinin devamı olmayan iki ayrı olay olduğunu, kadınların da farklı kadınlar olduğunu ortaya koymuş ve 25. ayete aşağıdaki meali
vermiştik.
Yusuf 12/25

ِ
اب ۚ َقا َل ْت َما
ِ يص ُه ِم ْن ُد ُبرٍ َوأَ ْل َفيا َسي َِد َها َل َدى ا ْل َب
َ َو ْاس َت َب َقا ا ْل َب
َ اب َو َق َّد ْت َقم
ّ َ
ِ
َ
َ
اب أَ ِليم
ً َج َز ُاء َم ْن أَ َر َاد ِبأَ ْهل َك ُس
ٌ وءا إ َِّل أ ْن يُ ْس َج َن أ ْو َع َذ
ٌ

O konuda ikisi rekabet etti. (İkisinden kadın olanı) Onun (Yûsuf’un) görevine
bir tedbirle son verdi. Aradıkları ülkenin (Mısır’ın) Seyyidini makamında buldular. (Kadın) “sadece acı veren bir işkence veya geçici olarak tutuklanması,
senin (yönetim) ehline herhangi bir kötülük tasarlamış kişi için (henüz) bir ceza
değildir.

Kadının Yusuf’un geçici bir süre tutuklanmasını veya bir işkenceden geçirilmesini istemesinin tek bir sebebi vardır. Bu sadece, itham ettiği kötülük tasarlamanın doğru olup olmadığının anlaşılması içindir. Tutuklamak ve işkenceden ge247

F. Er Razi, Tefsir-i kebir c.13.s.215
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çirmek itham edilen suçla ilgili başvurulan soruşturma yöntemleridir. Yani kadın
Yusuf’un kraliyet ailesine karşı bir kötülük tasarladığından şüphelenmekte ve
bunun için onun geçici olarak tutuklanarak veya işkence edilerek bir soruşmaya
alınmasını istemektedir. Nitekim Yusuf’un cevabi cümlesi tam da bu yönde olmuştur.

َق َال ِهي َر َاو َد ْت ِني َع ْن َن ْف ِسي
َ

“(Yusuf) “O (kadın), beni nefsim hakkında sorgulamıştı” dedi.”

Kıssayı kadının Yusuf’a cinsel bir saldırıda bulunduğu temeline oturtan meal
ve tefsirlerimizin tamamı bu kelimeye “asıl o benim nefsimden murat almak istedi” şeklinde anlam vermişlerdir. Bu cümlede geçen tüm kelimeler üzerinde 23.
ayeti incelerken detaylıca durmuştuk. Özellikle cümlede geçen “ َر ا َو َد ْتنِيravedetni” fiilinin müşareket (işdeş) bildiren bir anlamı olmasından dolayı, cümleye
bu şekilde bir anlam verilemeyeceğini belirtmiştik. Bu fiil tıpkı güreşmek, savaşmak, öldürmek, yazışmak, yardımlaşmak gibi bir kişinin tek başına yapmasının mümkün olmadığı işteş bir fiildir. Nasıl ki güreşmek fiilinden kişinin biriyle
güreştiğini, yani aynı fiili bir başkasının daha yaptığını anlıyor ve ayrıca o kişiyi belirtme ihtiyacı duymuyorsak, nasıl ki savaşmak kelimesinden savaşılan bir
düşmanın yani aynı şekilde karşılık vermiş birilerinin olduğunu anlıyorsak tıpkı
bunlar gibi bu kelime de işteş bir fiildir. Eğer kelimeye meal ve tefsirlerin verdiği gibi arzulamak üzerinden mana verilecekse ayette geçen قَا َل ِه َي َر ا َو َد ْتنِي ع َْن
 نَ ْف ِسيbu cümlede zımnen Yusuf’un da kadını arzuladığı anlamı ortaya çıkmaktadır. Bu durumda cümle “o (kadın) beni nefsim hakkında arzuladı, ben de onu”
şeklinde bir anlama bürünmektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi; Kelimenin
işteş bir fiil olduğu göz ardı edilerek verilen anlamlar kıssanın hep cinsel içerikli
anlaşılmasından dolayıdır ki kıssaya giydirilen bu cinsel tema Kur’an kelimelerinden değil, kıssayı İsrailiyatın mihmandarlığında anlamlandırma çabalarından
kaynaklanmıştır.

َق َال ِهي َر َاو َد ْت ِني َع ْن َن ْف ِسي
َ

“(Yusuf) “O (kadın), beni nefsim hakkında sorgulamıştı” dedi.”

Bir önceki ayette kadın, Yusuf’u kraliyet ailesine bir kötülük tasarlamakla itham etmiş ve bunun anlaşılması için sorgulanmak üzere tutuklanmasını veya işkence edilmesi gerektiğini söylemişti. İşte Yusuf kadının bu ithamı üzerine ِه َي
“O (dişil)” tarafından zaten sorguya çekilmiş ve bir soruşturmadan geçmiş olduğunu söylemektedir.
Konuyla ilgili bir karışıklık da bu cümlede geçen (  ِه َيhiye ) “o” dişil zamirinin bir önceki ayette geçen kadını göstermiş olduğunun sanılmasından kaynaklanmaktadır. Fakat, zaten soruşturulmak üzere tutuklanmasını veya yine soruşturma amacıyla kendisine işkence yapılmasını ülkenin Seyyid’inden isteyen bir
kadın için “o (kadın) beni nefsim hakkında sorguladı” şeklinde bir cümle kurması
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anlamsız olmaktadır. Yaşanan olaylar asla kapalı kapılar ardında gizli saklı olan
olaylar değildir. Yusuf’un  ِه َيhiye “o (kadın)” şeklinde bir zamir kullanması ortamda başka kadınlarında olduğunu göstermektedir. Zaten birkaç ayet sonra olayın yaşandığı ortamda üç veya daha fazla kadının olduğu iyice anlaşılacaktır. İşte
Yusuf orada bulunan bir kadın tarafından soruşturmadan geçirildiğini, kraliyet
ailesine herhangi bir kötülük tasarısı içinde olmadığının o kadın tarafından bilindiğini söylemektedir.
Elbette ki bu durum “o kadın kim?” sorusunu beraberinde getirecektir. İlerleyen bölümlerde bu kadının kim olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Şimdilik kıssanın
düzenine sadık kalarak önden gitmemek, peşinen bu kadın hakkında konuşmamak gerekmektedir.

“Onun (dişil) ehlinden bir şahit şahitlik yaptı”.

ِ و َشهِ َد َش
اه ٌد ِم ْن أَ ْه ِل َها
َ

Nasıl ki; Yüce Allah’ın kıssayı anlatış düzenine göre Yusuf’u soruşturan kadının kim olduğunun anlaşılmasını sonraki ayetlere bırakmak bir zorunluluksa,
bu ayette bahsedilen şahidin anlaşılmasını sonraki ayetlere bırakmadan burada
yapmak da bir zorunluluktur. Biraz önce meal ve tefsir müelliflerinin bu şahidin
olayı görmeyen biri olduğunu ve ayette geçen şahit kelimesine bilirkişi anlamı
yüklediklerini belirtmiştik. Oysa hem kelimenin taşıdığı anlam hem de Kur’an’ın
şahitlik kurumunu ortaya koyuş biçimine göre olayı görmeyen, tanık olmayan birine hiçbir şekilde şahit denmesi mümkün değildir. Şahit kelimesine bilirkişi anlamının verilmesi şahitlik kurumunu hepten ortadan kaldırmaktadır. Daha önce
üzerinde yeteri kadar durduğumuz için burada aynı şeyleri tekrarlamanın bir anlamı yoktur.
 َشا ِه ٌدŞahidu kelimesi  ش ه دş+h+d kök harflerinden türemiş bir kelimedir ve
Kur’an’da bu kelimeden türemiş 160 kelime bulunmaktadır.
 َشهَادَةŞehadet ve  ُشهُودşuhud göz veya basiretle görerek hazır olmaktır. Kimi
zaman sadece “hazır olmak” anlamında kullanılır. Ancak en uygun olanı ُشهُود
formunun sadece “hazır olmak”;  َشهَادَةşeheda formunun ise sadece “görmek” anlamında olmasıdır. Hazır bulunulan yere  َم ْشهَدdenir. Kocası yanında bulunan kadına  ُم ْش ِهدdenir.
 َشهَادَةŞehedet basiret veya gözle görme sonucunda elde edilen bilgiden kaynaklanan bir sözdür. “ أَ َش ِه ُد وا خ َْلقَهُ ْمOnların yaratılışına şahit mi oldular” (Zuhruf 43/19). Yani gözleriyle gördüler mi?
ُ  َش ِهŞahidetu kelimesi iki anlamda söylenir. Biri bilgi yerine kullanılır ve
دت
onunla tanıklık yapılır. “ اَ ْشهَ ُد بكذاŞuna tanıklık ederim” denir. Şahidin  ا ْعلَ ُمe’alemu “biliyorum” demesi kabul edilmez. Onun “ اَ ْشهَ ُدşehadet ederim” demesi gerekir. İkincisi ise yemin anlamındadır.
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 َش ِهيدŞahid hazır olan, bir şeye şahit olan, ölmekte olan kişi.248 Şahitlik yapmak, tanık olmak, görmek, göstermek, seyretmek, izlemek, delil getirmek, göz
önünde, belge, vesika, görünen, seyirci.249
Kelimenin tüm anlamlarında şahit olmanın kesinlikle görmek veya hazır bulunmakla olacağı anlaşılmaktadır. Yani bir kişinin görmediği, duymadığı bir şeye
şahit olması mümkün değildir. Bu kelime Kur’an’da ulaşmak,250 görünen,251 şahitlik252anlamlarında kullanılmıştır.
Sözlüklerde “hazır bulunmak, haber vermek, bilmek, görmek” anlamlarındaki
şehadet kökünden türeyen şahid, fıkıh terimi olarak bir olaya veya duruma tanık
olan veya tanıklık eden kişiyi ifade eder. Kavram olarak şahitlik; “bir kimsenin
hazır bulunup görmek veya duymak suretiyle bildiği bir şeyi haber vermesi” şeklinde tanımlanabilir.253
Şahit kelimesi ile ilgili verdiğimiz bu bilgilerden sonra şunu kesin olarak ifade etmeliyiz ki, Yüce Allah’ın dininde olduğu gibi hiçbir beşeri hukuk sisteminde bile, olayı görmeyen veya tanık olmayan bir kişinin şahitlik yapması mümkün
olmadığı gibi şahit şeklinde adlandırılması da mümkün değildir. Aslında bunun
tartışılacak bir tarafı da yoktur.
Yüce Allah o kişiyi şahit olarak adlandırmışsa bu, o kişinin sadece olayı gördüğünün değil aynı zamanda içeriğini de bildiğinin delilidir. Bunun başka şekilde anlaşılmasının hiçbir şekilde imkânı yoktur. Geleneksel anlayışın ayette Yüce
Allah tarafından şahit şeklinde belirttiği kişinin, olayı görmeden şahitlik yaptığını
söylemesi hiçbir temele dayanmadığı gibi, şahitlik kurumunun da ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Bu temelsiz söylemin üzerinde daha fazla durmanın
gereği yoktur.
Kur’an’da kullanılan şahit kelimeleri ile ilgili bir şeyin daha bilinmesi gerekmektedir. Ayetteki kelime “ َو َش ِه َد َشا ِه ٌدbir şahit tanıklık yaptı” şeklinde müzekker (eril) formda gelmiştir. Fakat biri isim diğeri fiil formundaki kelimelerin eril
formda gelmesi şahidin erkek olması anlamına gelmemektedir. Çünkü bu kelime
Kur’an’da 166 kere kullanılmış olmasına rağmen dişil formda hiç gelmemiş kadınların şahitliği için de hep eril kelimeler kullanılmıştır. Mesela, Bakara 185 ve
282. ayetlerde bu kelime hem erkekler hem de kadınlar için kullanılmıştır. Yine
Bakara 2/143- Ali İmran 3/70-81; Nisa 4/69 - 135; Maide 5/8-83; Kaf 37 ayetle248

R. El İsfahani; El Müfredat ŞHD md.
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Yrd. Doç, Dr. İlyas Karslı; Yeni Sözlük ŞHD md.s.1374

250

Bkz. Bakara 2/185

Bkz. Enam 6/73; Bakara 2/140, 282, 283; Maide 5/106, 108; Enam 6/19, 73; Tevbe 9/94,
105; Rad 13/9; Müminun 23/92
251

252

Bkz. Nisa 4/69
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rinde ve daha bir çok ayette kelime müzekker (erkek) formda gelmiş olsa da kapsam alanına hem erkekler hem de kadınlar girmektedir.
Kelimenin Kur’an kullanımlarını göz önüne aldığımızda ayette geçen şahit
kelimesinin eril formda gelmesinden şahitlik yapan şahidin illa da erkek olması gerekmediği pekâlâ onun bir kadın da olabileceğini söylememizde bir sakınca
olmamalıdır. Kıssanın ilerleyen bölümlerinde bu şahidin cinsiyeti daha net anlaşılacaktır. Şimdilik şahidin cinsiyetini tespit edemesek de ayette geçen kelimeler
onu biraz daha detaylı tanımamıza imkân vermektedir.
Ayette şahidin kimliğini daha yakından anlamamızı sağlayacak kelime َو َش ِه َد
ْ
“ َشا ِه ٌد ِم ْن أَ هلِهَاonun (ehlinden) bir şahit tanıklık yaptı” cümlesinde geçen ِم ْن أَ ْهلِهَا
“onun ehlinden” ibaresidir. İbarede geçen zamirin ( هَاha) “o” şeklinde dişil bir
zamir olması ifadenin hep “o kadının ailesinden” şeklinde anlaşılmasına neden
olmuştur. Bir önceki ayette de geçen ( اَ ْهلehl) kelimesi üzerinde detaylıca durmuş
ve kelimenin birilerini tanımlar şekilde kadına atfen hiç kullanılmadığını belirtmiştik. Kur’an’da bir aileyi belirtir şekilde birçok kere kullanılan bu kelime hep
erkekler üzerinden anlamlandırılmıştır. Lut’un ehli,254 Nuh’un ehli,255 İbrahim’in
ehli,256 Musa’nın ehli,257 kelimelerinde olduğu gibi. Ehil kelimesi hep erkek üzerinden tanımlanan bir kelimedir ve kadın erkeğin ehlidir. Ama asla bir erkek ve
hatta bir kadın bile başka bir kadının ehli değildir. İşte bu sebeplerden dolayı
ayette geçen  َو َش ِه َد َشا ِه ٌد ِم ْن أَ ْهلِهَاbu cümleye “kadının ailesinden bir şahit tanıklık
yaptı” şeklinde bir anlam verilmesi doğru değildir. Kaldı ki daha önce de değindiğimiz gibi  اَ ْهلِهَاehliha kelimesi bir izafet terkibidir (isim tamlaması). Bir zamirle
yapılan isim tamlamalarında isim yerine zamir kullanılması ancak zamirin daha
önce geçmiş marife (bilinir) bir ismi belirtmesi durumunda mümkündür.  اَ ْهلِهَاehliha Kelimesinde  اَ ْهلehl kelimesi muzaf,  هَاha zamiri ise muzafun ileyhtir. Bu şu
anlama gelmektedir.  اَ ْهلehl kelimesinin kast ettiği kişi  هَاha zamiri üzerinden bilinir ve tanınır olmaktadır. Bununla ilgili bir örnek vererek meseleyi daha anlaşılır hale getirmeye çalışalım.
Anlamaya çalıştığımız ayette ُصه
ُ  قَ ِميkamisuhu “onun görevi” şeklinde bir kelime geçmektedir. Bu kelime de tıpkı  اَ ْهلِهَاehliha kelimesi gibi isim tamlamasıdır.
Ayetin içinde ve hatta öncesinde “Yusuf” şeklinde bir isim geçmemesine rağmen
bu kelimenin “Yusuf’un görevi” dışında bir anlama gelmesi mümkün değildir.
Bunun sebebi daha önceki ayetlerde sadece Yusuf’un isminin geçmiş olmasıdır.
Eğer önceki ayetlerde Yusuf ismi geçmemiş olsaydı ُصه
ُ  قَ ِميkamisuhu “onun görevi” ifadesinde geçen ُ( هo) zamirinin kimi kast ettiğini bilmemiz mümkün olamazdı. Bu durumda kast edilen görevin kimin görevi olduğu daha önce geçmiş
bir ismi belirten ُ هzamiri üzerinden bilinir hale gelmektedir.
254

Bkz. Tahrim 66/10

255

Bkz. Tahrim 66/10

256

Bkz. İbrahim 14/37

257

Bkz. Ta-Ha 20/10
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Tıpkı bunun gibi  اَ ْهلِهَاehliha kelimesinde geçen  اَ ْهلehl kelimesinin bilinebilmesi için ilk önce  هَاzamirinin kimi kast ettiğinin bilinmesi gerekmektedir. Bu
ayette ve daha öncesinde geçen ve kişileri belirten tüm kelimelere baktığımızda
bir tane dahi marife ismin olmadığı görülecektir. Ayetlere dikkatlice bakıldığında olaylarda bahsi geçen kadınlar için bırakın bir ismi herhangi bir zamirin dahi
kullanılmadığı görülecektir. Dahası bahse konu olan kişilerin kadın olduğu sadece fiillerin dişil formda gelmiş olmasından anlaşılmaktadır. Ayette geçen ِم ْن أَ ْهلِهَا
min ehliha ifadesine “kadının ehlinden” anlamının verilmesi ancak ifadede geçen
 هَاha zamirinin kim olduğunun bilinmesi ve zamirin verdiği o manasına “O kim!”
sorusu sorulduğunda cevabının net bir şekilde verilebiliyor olması durumunda
mümkündür. Önceki ayetlere baktığımızda ne Yusuf’un görevini sonlandıran kadın, ne de kapıları kilitleyen kadın bilinmemektedir. Yani bu kadınlar kimlerdir
sorusunun cevabı buraya kadar geçen ayetlerden cevaplandırılamamaktadır. İşte
bu yüzden  ِم ْن أَ ْهلِهَاmin ehliha ibaresine “kadının ailesinden” şeklinde bir anlam
verilmesi mümkün değildir. İbarede geçen  هَاha zamirinin bilinen bir ismi gösterme zorunluğu bizi yine 21. ayette geçen “ ِمصْ َرMısır” ismine götürmektedir.
Çünkü 21-26 ayetleri arasında geçen tek marife isim odur. Bu durumda ِم ْن أَ ْهلِهَا
ifadesinin anlamı “oranın (yönetici) ehlinden biri” yani “Mısır’ın yöneticilerinden biri” şeklinde olmak zorundadır.
Gelinen bu durum kıssaya konu olan kişilerin daha belirgin hale gelmesini
sağlamaktadır. Yusuf 12/21-26 ayetlerde anlatılan olaylarda geçen kişilerin en
azından bazılarını artık daha net tanıyabilmekteyiz.
1- Yusuf’u Mısır’da satın alan eril kişi. (21. ayet)
2- Yusuf’u Mısır’da satın alan eril kişinin karısı. (21. ayet)
3- Kapıları kilitleyip Yusuf’u sorguya çeken kadın. (23 ve 24. ayetler)
4- Seyyid yani ülkenin en üst düzey yöneticisi olan kral. (25. ayet)
5- Yusuf’un görevini sonlandıran, Yusuf’u kraliyet ailesine bir kötülük tasarlamakla itham ederek onun tutuklanmasını veya işkence edilerek sorgulanmasını isteyen ülke yönetiminde söz sahibi olan kadın. (25. ayet)
6- Yusuf’un görevini sonlandıran kadınla rekabet eden eril kişi. (25. ayet)
7- Yusuf lehinde şahitlik yapan ülke yönetiminde söz sahibi olan henüz kadın veya erkek olduğunu bilmediğiniz şahit. (26 ve 27. ayetler)
Anlamaya çalıştığımız 26. ayetteki  قُب ٍُلkubuli kelimesi haricindeki diğer kelimeler hakkında detaylı bilgileri vermiş olduk. Bu kelime hakkında da detaylı bilgileri verip şahidin tam olarak kim olduğunu tespit etmeye çalışalım.
 قُب ٍُلKubuli kelimesi aynı kök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da bu kökten
türemiş 294 kelime bulunmaktadır.
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 قَبْلKabl bitişik ve ayrı olan tekaddum/öne geçmek ile ilgili kullanılır. Onun
zıddı  بَعْدb’ad kelimesidir. Asıl anlamları bunlar olmakla birlikte kimi zaman bunların her biri mecaz olarak da kullanılmaktadır. Mesela  قَبْلkabl kelimesi değişik
anlamlarda kullanılır:
1- İzafet durumuna göre mekân için gelir. İsfahan’dan Mekke’ye giden َب ْغدَ ا ُد
 َق ْب َل ْال ُكو َف ِةBağdat Kufe’den öncedir, der.
2- Zaman için kullanılır. ُور
َ  ز َمAbdulmelik’in zamanı Manِ ان َع ْب ِد ْال َملِك َق ْب َل ْال َم ْنص
sur’un zamanından öncedir.
ْ
ْ
3- Makam/mevki için kullanılır. اج
ِ َّ َعبْدَ ال َملِكِ َق ْب َل ال َحجAbdulmelik Haccac’tan
öndedir.
4- Sınai/mesleki tertip için.  َت َعلُّ ُم ْال َه َجا ِء َق ْب َل ْال َخ ِّطHecelemeyi öğrenmek hattı
öğrenmekten öncedir.
 ُدبُر-  قُبُلKubul – dubur kelimeleri iki edep yerinden kinayedir.  قَابِلَةKabilet doُ  قَبِ ْلKabul ettim.  تَقَبُّلTekabbul heğum esnasında bebeği karşılayan/tutan ebe. ت
diye ve benzeri gibi sevap gerektirecek şekilde bir şeyi kabul etmek. Kefalete de
 قُبَالَةkubalet denir, çünkü kefalet en sağlam kabuldür. Yazılmış olan sözleşme de
aynı kelimeyle ifade edilir.  فُ َل ٌن َعلَ ْي ِه قَبُو ٌلFulanun aleyhi kabulün “falanın üzerinde
kabul vardır”; yani herkes onu sever.258
Ayrıca bu kökten: ebelik yapmak, kabul etmek, öpmek, karşılaşmak, görüşmek, ebe, kabiliyet, taahhüt, senet, ön, önce, rıza, hoşnutluk, cins, tür, topluluk,
taraftar, açıklanabilir, yönelinen yer, oymak, klan, itiraf, ön kabul anlamlarına gelen kelimeler türemiştir.259
Kelimenin Kur’an kullanımları ise: Kabul etmek,260 Dönmek,261 karşılıklı,262
karşısında, önünde,263 yön,264 kıble,265 kabile,266 karşı koyma,267 önce268 şeklinde-

258

R. El İsfahani, El Müfredat KBL md.

259

Yrd. Doç. Dr. İlyas Karslı, Yeni Sözlük KBL md.s.1764

260
Bkz. Nur 24/4; Ali İmran 3/37; Tevbe 9/104; Şura 42/25; Ahkaf 46/16; Bakara 2/127; Ali
İmran 3/37
261

Bkz. Saffat 37/27, 50, 94; Tur 52/25; Kalem 68/30; Zariyat 51/29

262

Bkz. Hicr 15/47; Saffat 37/44; Duhan 44/53; Vakıa 56/16

263

Bkz. Enam 6/111; İsra 17/92

264

Bkz. Mearic 70/36; Bakara 2/177; Ahkaf 46/24; Hadid 57/13

265

Bkz. Yunus 10/87; Bakara 2/142, 143, 145

266

Bkz. Araf 7/27

267

Bkz. Neml 27/37

268

Bkz. Bakara 2/25
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dir.269
Daha önce  ِم ْن ُد ب ٍُرmin duburin kelimesi üzerinde durmuş, bunun gömleğin
arkası manasına gelemeyeceğini belirtmiş ve kelimeye “bir komplo, bir tedbir”
manası vermiştik.  ِم ْن قُب ٍُلMin kubulin kelimesi ise tam olarak  ِم ْن ُد ب ٍُرmin duburin
kelimesinin kast ettiği anlamın zıddını ifade etmektedir. Bu durumda  ِم ْن قُب ٍُلmin
kubulin kelimesi “bir kabul, bir itiraf” manasına gelmektedir.
Bu açıklamalardan sonra anlamaya çalıştığımız ayete daha isabetli olduğunu
öngördüğümüz meal şu şekilde olmalıdır.
Yusuf 12/26-27

ِ َ اه ٌد ِمن أَه ِلها إ ِْن َك
ِ َق َال ِهي راود ْت ِني عن َن ْف ِسي ۚ و َشهِ َد َش
يص ُه ُق َّد ِم ْن
َ َ َ َ
ْ َ
َ ْ ْ
َ
ُ ان َقم
ِ ُقب ٍل َفص َد َق ْت وهو ِمن ا ْل َك
ِين
ب
اذ
َ
َ َُ َ
َ
ُ

(26) (Yûsuf) “Ama o (kadın) benim hakkımda soruşturma yapmıştı” dedi. Ve
oranın (Mısır’ın) eh-linden bir şahit (şu) tanıklığı yaptı. Eğer herhangi bir itiraftan dolayı onun görevi iptal edilmişse (kadın) isabet etmiş, o ise yalancılardan biridir.

ِِ
ِ
ِ
ِ َ وإ ِْن َك
ين
َ الصادق
َ
ُ ان َقم
َّ يص ُه ُق َّد م ْن ُد ُبرٍ َف َك َذ َب ْت َو ُه َو م َن

(27) Eğer görevi bir tedbir ile iptal edilmişse (kadın) yalan söyledi, o ise (kraliyet ailesine) sadıklardan biridir.

269

Mehmet Okuyan, Kur’an Sözlüğü KBL md.s.664
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ŞAHİDİN KİMLİĞİ
Ayetlerdeki kelimeler üzerinde detaylıca durduktan ve öngördüğümüz meali
verdikten sonra ayette geçen şahidin kimliğinin tespit etmemiz daha kolaylaşmış
olmaktadır. Bunun için her şeyden önce şahidin neye tanıklık ettiğini tespit etmemiz gerekmektedir. 25. ayette bahsi geçen kadının tedbiren Yusuf’un görevini iptal ettiğini belirtmiştik. Bu açıklamamız doğal olarak; Yusuf’un iptal edilen
görevinin nedir? sorusunu beraberinde getirecektir. Bu soru 30. ayette cevabını
bulacağı için, şimdiden o görev hakkında bir şey dememek kıssanın düzenine uygun bir davranış olacaktır. Şahidin hangi konuda tanıklık yaptığı sorusunun cevabı ise yine 25. ayette Yusuf’a getirilen suçlama üzerinden anlaşılmaktadır. 25.
ْ َقَال
ayette Yusuf’un görevini iptal eden kadının isnadı şu idi. ك
َ ِت َما َجزَا ُء َم ْن أَ َرا َد بِأ َ ْهل
َ
َ
َ
َّ
َ
( سُو ًءا إِل أ ْن يُ ْس َجنَ أوْ َعذابٌ ألِي ٌمKadın) “sadece acı veren bir işkence veya geçici olarak tutuklanmak, senin ehline kötülük tasarlamış kişi için bir ceza değildir.
Kadın Yusuf’u bir kötülük tasarlamakla suçlamıştır. O halde şahidin tanıklığı
Yusuf’un bir kötülük tasarlayıp, tasarlamadığı hakkında olmalıdır. Kadının kendisine isnat ettiği bu duruma karşılık Yusuf:

َق َال ِهي َر َاو َد ْت ِني َع ْن َن ْف ِسي
َ

“O (kadın) nefsim hakkında beni sorgulamıştı” (Yusuf 12/26. ayet)

Şeklinde cevap vermektedir. Yani Yusuf’u bir kadın sorgulamıştır ve bu kadın
kraliyet ailesine karşı Yusuf’un bir kötülük tasarlamadığını bilmektedir. Dikkat
edilirse Yusuf sadece  ِه َيhiye “o” (dişil) şeklinde bir zamir kullanmış, kendisini sorgulayanın bir tek kişi ve üstelik kadın olduğunu belirtmiştir. Bu durumda
Yusuf’un kraliyet ailesine herhangi bir kötülük tasarlamamış olduğuna tanıklık
edebilecek tek kişi o kadın olmaktadır. Yani Yusuf’un lehinde şahitlik yapan kişi
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erkek değil bir kadındır. Elbette ki bu tespit beraberinde şu soruyu getirecektir.
Yusuf’un “ قَا َل ِه َي َر ا َو َد ْتنِي ع َْن نَ ْف ِسيO (kadın) nefsim hakkında beni sorgulamıştı” şeklinde belirttiği kişi bir kadındır. Oysa hemen devamında gelen َو َش ِه َد
“ َشا ِه ٌدbir şahit tanıklık yaptı” ifadesinde belirtilen kelimeler eril (müzekker)
formda gelmiştir. Şu halde nasıl olurda dişi olan bir kişi, eril bir kelime ile tanıtılır?
Aslında bu sorunun cevabını  َشا ِهدşahid kelimesi üzerinde durduğumuzda
vermiştik. Orada Kur’an’da 166 defa kullanılan şahit kelimesinin cinsiyet ayrımı gözetilmeden hep eril formda kullanıldığını ve dişil formda hiç gelmediğini
belirtmiştik. Yani Kur’an şahitlik meselesinde cinsiyet ayrımı gözetmemektedir.
Kelimenin eril formda gelmesi cinsiyetin ön plana çıkmasından dolayı değil, şahsiyetin ön plana çıkmasından dolayıdır. Arapça veya daha başka dillerde kelimelerin eril-dişil ayrımları cinsiyet üzerinden değildir. Daha önce bu konu üzerinde
detaylıca durulmuştu.
Evet Yusuf lehinde şahitlik yapan kişi bir kadındır ve o kadın daha önce Yusuf’u sorgulamış, onun kraliyet ailesine karşı bir kötülük tasarlamadığını, kendisinin bunu bildiğini söylemiştir.
Bu kadının Yusuf tarafından  ِه َيhiye zamiri ile tanımlanması ortaya başka bir
durumun çıkmasına neden olmaktadır. Zamirler metin içerisinde daha önce geçmiş marife bir ismin yerine kullanılırlar. Daha önce tanıtılmamış bir kişinin ِه َي
hiye “o” şeklinde bir zamirle tanımlanması, bu ayetin öncesi olduğunu, bu ayetlerde bahsedilen olayların sonraki ayetlerden anlaşılacağını göstermektedir. O
diye tanıtılan; Yusuf’u sorgulamış, onun kraliyet ailesine karşı bir kötülük tasarısı içinde olmadığını bilen ve bu yönde şahitlik yapan bu kadın kimdir? Bu soru
ilerleyen ayetlerde cevabını bulacaktır. Soruyu aklımızda tutarak, kıssanın anlatım düzeninin önüne geçmeden ayetleri anlamaya devam edelim.
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NEYİN ŞAHİDİ !
Yusuf 12/28-29

ِ َ
يص ُه ُق َّد ِم ْن ُد ُبرٍ َق َال إ َِّن ُه ِم ْن َكي ِد ُك َّن ۖ إ َِّن َكي َد ُك َّن َع ِظيم
َ َف َل َّما َرأ ٰى َقم
ْ
ْ
ٌ

(27) Kadının kocası Yûsuf’un gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce, dedi ki:
“Şüphesiz bu, siz kadınların tuzağıdır. Şüphesiz sizin tuzağınız çok büyüktür.”

ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ين
َ وس ُف أَ ْعرِ ْض َع ْن ٰ َه َذا ۚ َو ْاس َت ْغفرِ ي ل َذ ْنبِك إ َِّنك ُك ْنت م َن ا ْل َخاطئ
ُ ُي

(28) “Ey Yûsuf! Sen bundan sakın kimseye bahsetme. (Ey Kadın,) sen de günahının bağışlanmasını dile. Çünkü sen günah işleyenlerdensin.” (DİB meali)

Bu ayetteki kelimeleri incelemeden önce meal ve tefsir ulemasının Yusuf kıssasını bir kadının Yusuf’la zina yapma çerçevesinde şekillendirmelerinin ortaya
çıkardığı bir açmaza daha dikkat çekmek istiyoruz. Ulemaya göre 23. ayetten beri
anlatılan olaylar şu şekilde gelişmiştir.
·

Yusuf’u satın alan ülkenin vezirinin karısı Yusuf’a göz koymuş ve onunla
zina yapmak istemektedir. Bir gün evin tüm kapılarını kilitlemiş ve Yusuf’u haydi gel diyerek zinaya davet etmiştir. Aslında kadına karşı bir
meyli olan Yusuf o anda Rabbin bir burhanını görerek, son anda kadınla
zina yapmaktan vazgeçmiştir. (23-24 ayetler).

·

Yusuf kadından kaçmak için kapılara doğru yönelmiştir. Kadında Yusuf’u
yakalamak için onun ardından koşmuş ve bir hamle yaparak Yusuf’un
gömleğini arkadan yırtmıştır. Onlar tam bu haldeyken nasıl olduğu bilinmez bir şekilde kilitli olan kapı açılmış ve kadının kocası ile karşı karşıya
gelmişlerdir. Kadın kendisini suçsuz göstermek için Yusuf’un kendisine
tecavüz etmek için saldırdığını söylemiştir.
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Yusuf ise asıl kadının kendisine saldırdığını söylemiştir. Tam bu sırada
kadının ailesinden olan bir kişi ortaya çıkmış ve olayı görmediği halde tanıklık yapmıştır. Bu tanık kadının mı yoksa Yusuf’un mu doğru söylediğini, görmediği gömlek üzerinden belirlemiştir. Eğer gömlek önden yırtılmışsa, zina yapmak isteğiyle kadına saldıran Yusuf’tur. Yok eğer gömlek
arkadan yırtılmışsa zina yapmak isteğiyle Yusuf’a saldıran kadındır.

İşte bu şekilde ortaya konan kıssada bundan sonrasında kadının kocasının
gösterdiği tavır ve söylediği sözler hakikaten çok tuhaftır. Karısının bir başkası
ile zina yapması tescillenen bir koca son derece basit bir olaymış gibi “Şüphesiz ki bu siz kadınların tuzağıdır. Siz kadınların tuzağı büyüktür. Yusuf sen bunu
kimseye anlatma, kadın sen de günahının bağışlanması dile” diyerek geçiştirmektedir. Bu durumun tuhaflığını fark eden tefsir uleması açıklama olarak şunları söylemiştir.
Denildiğine göre kadının kocası âciz (cinsi güçten yoksun) idi. Şehvet peşinde
gezme emareleri, kadın hakkında daha güçlüydü. Yusuf’un sadık, hanımının ise
yalancı olduğunu bildiği için, kocası utandı, bekledi sataşmadı ve sükut etti… Bu
daha işin başında Yusuf’un değil de karısının suçlu olduğunu bildiğine delalet
eder. Zira kocası, karısının bizzat, uygun olmayan şeylere yeltendiğini biliyordu.
Ebu Bekr el-Esamm, “bu hiç şüphesiz kıskançlığı az olan bir kocadır ki, karısından sadece mağfiret talebinde bulunmayı istemekle yetinmiştir” demiştir. Keşşaf sahibi de “O, erkekleri kadınlara “tağlib” ederek müzekker siğasıyla “günahkarlardan” demiştir. Bununla sen hata edenler neslindensin, soyundansın.
İşte bu pis damar, sana o nesilden sirayet etmiştir” manasının da murat edilmiş
olduğunu söylemiştir.270

Bu açıklamalara göre tam bir skandal olan bu olay karşısında adamın rahat
davranmasının sebebi, kendisinin cinsel gücünün olmadığından dolayı, karısının
neredeyse her önüne gelenle zina yaptığını biliyor olmasından dolayıdır ama bu
adam aynı zamanda ülkenin en güçlü ikinci kişisi yani vezirdir. Üstelik sadece
kadın değil kadının soyunun tamamı, her önüne gelenle zina yapan pis bir damardır. Yani kadının önüne gelenle zina yapması, atalarından, annesinden babasından genetik olarak kendisine geçmiş bir özelliktir. Tefsir uleması burada da durmamış, ayette geçen َظي ٌم
ِ  “ إِ َّن َك ْي َد ُك َّن عsiz kadınların hilesi büyüktür” cümlesinden
yola çıkarak, kadın cinsinin tamamının bu kadın gibi olduğunu söylemişlerdir.
“Doğrusu siz kadınların hilesi büyüktür.” Bu sözleri söyleyenin hileyi “büyüktür” ile nitelendirmesi, içine düştükleri yanlışlardan kurtulmak için giriştikleri fitne ve hilelerin büyüklüğünden dolayıdır. Mukatil, Yahya b. Ebi Kesir’den
rivayetle Ebu Hureyre’den şöyle dediğini nakletmektedir: Resulullah buyurdu ki:
“Hiç şüphesiz kadınların hilesi, şeytanın hilesinden daha büyüktür. Çünkü Yüce
Allah: “şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır”271 diye buyururken, diğer taraftan:
270

Razi, Tefsir-i Kebir c.13.s.217

271

Bkz. Nisa 4/76
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“doğrusu siz kadınların hilesi büyüktür” diye buyurmaktadır.272
Bu ayette geçen  ُك َّنkunne zamirini önce tüm kadın cinsine atfetmek, ardından
kadınların hilesini şeytanların hilesinden daha tehlikeli görmek, sonra da bunu
Allah resulüne söyletmek Yüce Allah’ın ayetleri hakkında varılan savrulmanın
boyutlarını göstermesi açısından ibretlik bir vesika gibidir. Oysa Kur’an’da şeytanın insanın en büyük düşmanı olduğunu söyleyen yüzlerce ayet bulunmasına
rağmen, kadın cinsinin şeytandan daha büyük hileleri olduğunu söyleyen tek bir
ayet dahi yoktur. Kadın cinsini şeytandan daha büyük tehlike olarak gören, hadis
diye uydurulmuş bu sözü Allah resulüne atfetmek iftiraların en büyüklerinden biridir. Galiba tefsircilerimizin aklına insan denince sadece erkek gelmektedir. Kadın ise, hilesi şeytanın hilesinden daha büyük olan ve sakınılması gereken en tehlikeli varlıktır. Yani şeytandan daha şeytan bir varlık.
Madem bu tefsircilerimiz ayette geçen  ُك َّنkunne zamirinden o an orada bulunan kadınları değil de yeryüzündeki tüm kadın cinsini anlamışlardır, o halde
Kur’an’da geçen tüm erkek siğasında geçen  كمkum zamirlerinin yeryüzündeki
tüm erkekleri kast eder şekilde anlamamızın önünde bir sorun olmamalıdır. O
halde;
Bakara 2/278

ِ۪
ِ ِ الل و َذروا ما ب ِـقي ِمن
ين
يا ايها ال ۪ذين امنوا اتقوا
َ الر ٰبٓوا ا ْن ُك ْن ُت ْم ُم ْؤمن
ّ َ َ َ َ ُ َ َ ّٰ ُ َّ ُ َ ٰ َ َّ َ ُّ َ ٓ َ

Ey iman edenler! Allah’tan korkun. Eğer gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz
alacaklarınızı terkedin.

Bu ayetteki tüm isimler ve hatta tüm fiiller eril formda ve üstüne  ُك ْنتُ ْمzamiri de
“siz erkekler” şeklinde olduğuna göre, faizin sadece erkeklere haram kılındığını
da söylememizin önünde bir engel olmamalıdır. Ya da;
En’am 6/118

ِ ّٰ َف ُك ُلوا ِمما ُذ ِكر اسم
ِ۪ ِ۪
ين
ُ الل َع َل ْي ِه ِا ْن
َ ك ْن ُت ْم ِب ٰا َياته ُم ْؤمن  
َّ
ُ ْ َ

Allah’ın âyetlerine inanıyorsanız, üzerine O’nun adı anılarak kesilenlerden yeyin.

Kelimeler hep eril formda ve yine “siz erkekler” anlamına gelen  ُك ْنتُ ْمkuntum
zamiri kullanıldığına göre, bu emrin sadece erkekleri kapsadığını söylememizin
önünde nasıl bir engel olacaktır. Bunun gibi Kur’an’daki namaz kılma emrinden,
oruç tutma emrine kadar tüm emirler eril formda ve hep eril zamirler kullanarak
gelmiştir. Bunların hepsini “siz erkekler” şeklinde anlamamızın önünde nasıl bir
engel kalacaktır.
Kurtubi, El Camiu Li Ahkami’l Kur’an c.9.s.265. Bu alıntının altında şu dipnot bulunmaktadır. Alusi, Ruhu’l Meani, XII, 224 de “İlim adamlarının birisinin sözü olarak aktarmaktadır.
272
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Tefsircilerimizin Allah’ın ayetlerindeki kelimelerine ilkesizce anlam yüklemeleri hakikaten hayret vericidir. Açıklama diye getirdikleri her şey açıklamaktan ziyade ilkesizliğe ve karmaşıklığa götürmektedir.
Yusuf 12/28

ِ َ
يص ُه ُق َّد ِم ْن ُد ُبرٍ َق َال إ َِّن ُه ِم ْن َكي ِد ُك َّن ۖ إ َِّن َكي َد ُك َّن َع ِظيم
َ َف َل َّما َرأ ٰى َقم
ْ
ْ
ٌ

Kadının kocası Yûsuf’un gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce, dedi ki:
“Şüphesiz bu, siz kadınların tuzağıdır. Şüphesiz sizin tuzağınız çok büyüktür”
(DİB meali).

Ayete biraz dikkatli bakıldığında  ُك َّنkunne zamirinin iki defa ve aynı kelimeye ( َك ْي ِد ُك َّنkeydi kunne) birleştiği görülecektir. Yukarıdaki meal birinci kullanıma
 إِنَّهُ ِم ْن َك ْي ِد ُك َّنinnehu min keydikunne “şüphesiz bu siz kadınların tuzağıdır,” ikinci
kelimeye ise َظي ٌم
ِ  إِ َّن َك ْي َد ُك َّن عinna keydakunne azimun “şüphesiz sizin tuzağınız büyüktür” şeklinde bir anlam vermiştir. İlk bakışta böyle bir çeviride herhangi bir
sorun gözükmediği sanılsa da çok büyük bir yanlış bulunmaktadır.
Çünkü ayette geçen  إِنَّهُ ِم ْن َك ْي ِد ُك َّنinnehu min keydikunne cümlesine “şüphesiz
bu, siz kadınların tuzağıdır” anlamı verildiğinde “siz kadınlar” diye kastedilenlerin o an orada hazır bulunan kadınları değil, tüm kadın cinsini kast edildiği şeklinde bir anlama doğru yöneltmektedir. Nitekim öyle anlaşılmış, tüm tefsirler ُك َّن
kunne zamirinden kast edilenin kadın cinsi olduğunu söylemiş ve tefsirlerinde
yaptıkları açıklamalarına rivayetler de ekleyerek bunu desteklemişlerdir.
Çok az Arapça bilenler dahi  ُك َّنkunne zamirinin, cem’i (çoğul), müennes (dişil), muhatap bir zamir olduğunu ve bu zamirin, o an orada hazır bulunan muhatapları kast ettiğini bilirler. Bu, bu kadar basittir. Seyyid, “ إِنَّهُ ِم ْن َك ْي ِد ُك َّنşüphesiz
sizin tuzağınızdır” derken, “sizin” kelimesinden dünyadaki tüm kadın cinsini değil, karşısında bulunan kadınları kast etmektedir. Zamir açık bir şekilde karşıdaki
muhataplara seslenen “siz” zamiridir. Arapça dili açısından bunun başka şekilde
anlaşılmasına imkân yoktur ve anlaşılması gereken tek şey o an orada üç veya
daha fazla kadının olduğudur.

ِ َ
ٍيص ُه ُق َّد ِم ْن ُد ُبر
َ َف َل َّما َرأ ٰى َقم

Ayette geçen bu kelimeye genelde “onun gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu gördüğünde” şeklinde bir anlam verilmiştir. Ayette geçen  َرأَ ٰىreaa kelimesinin “görmek” şeklinde bir anlamı vardır. Ama kelime aynı zamanda bir şeyi anlamak, bir şeyi bilmek şeklinde bir anlama da sahiptir ve Kur’an’da bu yönde bir
hayli kullanım bulunmaktadır.273
Sebe 34/6

273
Bkz. Sebe 34/6; Enam 6/76, 77, 78; Hud 11/27, 80;91; Bakara 2/55, 144; Araf 7/60, 66;
Furkan 25/21; Sad 38/62; Mearic 70/7
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ِ
وتوا ا ْل ِع ْلم ا َّل ِذي أُ ْنزِ َل ِإ َلي َك ِم ْن َر ّب َِك ُه َو ا ْل َح َّق َو َي ْه ِدي ِإ َلى
ُ ُين أ
َ َو َي َرى ا َّلذ
ْ
َ
ٰ
ِ ِصر
اط ا ْل َعزِ يزِ ا ْل َح ِم ِيد
َ

Kendilerine ilim verilenler, sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu, güçlü ve
hamde layık olanın yolunu gösterdiğini bilirler (DİB meali).

Gömlek efsanesi geleneğin her türlü ilkesizlikle elde ettiği bir masaldır. Ortada görülmesi gereken bir gömlek yoktur. Tam tersi anlaşılması, bilinmesi gereken bir durum vardır. Kadın Yusuf’u kraliyet ailesine karşı bir kötülük tasarlamış olmakla itham etmiştir. Sadece bununla kalmamış aynı zamanda Yusuf’un
görevini iptal etmiştir. Yusuf kendisinin daha önce sorgulandığını ve herhangi
bir kötülük tasarısı içinde olmadığının bilindiğini söylemiştir. İşte Yusuf’u sorgulayan o kadın Yusuf lehinde şahitlik yapmış, onun herhangi bir şekilde kötülük
tasarısı içinde bulunmadığını, bu yönde bir itirafın ya da bir kabulün olmadığını
söylemiştir. Zaten Yusuf’u kraliyet ailesine kötülük tasarlamakla itham eden kadın, Yusuf’un kötülük yaptığını değil, sadece tasarladığını söyleyerek, adeta Yusuf’un düşüncelerini okumak gibi bir iş yapmıştır. İşte bu durumda Seyyid bir
karar vermek durumundadır. Henüz bilmediğimiz bir görevle kraliyet sarayında
gezinen bir yabancı olan Yusuf, kraliyet ailesine sadık biri midir, yoksa kafasında
kötülük tasarıları olan biri midir?

ِ َ
ٍيص ُه ُق َّد ِم ْن ُد ُبر
َ َف َل َّما َرأ ٰى َقم

(Seyyid) Onun (Yusuf’un) görevinin tedbiren iptal edildiğini anladığında”

Yusuf’a kraliyet ailesine bir kötülük tasarlamak suçunu isnat eden kadın ortaya herhangi bir delil, belge, kanıt ya da Yusuf’un bir itirafını koymamıştır. Yusuf
ise hem böyle bir şeyin olmadığına dair daha önce sorgulanmış olduğunu ortaya
koymuş hem de ülke yönetiminde söz sahibi olan bir kadın onun lehinde şahitlik
yapmıştır. Şüpheden başka herhangi bir delile dayanmayan suçlamanın karşısına
bir şahit koymak elbette ki isnat edilen şeyin boşa çıkmasına neden olacaktır. Nitekim Seyyid bu yönde karar vermiş, Yusuf’un görevinin sonlandırılmasını gerektirecek herhangi bir durum görmemiş, tam tersi ülke yönetiminde söz sahibi
olan kadınların entrika içinde olduğunu söylemiştir.

َق َال إ َِّن ُه ِم ْن َكي ِد ُك َّن ۖ ِإ َّن َكي َد ُك َّن َع ِظيم
ْ
ْ
ٌ

“Şüphesiz ki bu, sizin (dişil) bir entrikanızdandır. Sizin (dişil) entrikalarınız kesinlikle çok zorludur” dedi.

Bu ayette Seyyid, Yusuf lehinde şahitlik yapan kadın da dahil olmak kaydıyla,
o an orada bulunan ve üçten fazla olduğu anlaşılan kadınlara hitap etmiştir. Yaşanan olay aleni bir şekilde bir çok insanın önünde gerçekleşmiştir. Ayette geçen ُك َّن
kunne “siz” (dişil) zamiri en az üç kişiyi kast eden bir zamirdir. Sayıyı minimum
tutsak bile o an orada üç kadın bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi Yusuf’a “bir
kötülük tasarladı” şeklinde suç isnat eden kadındır. İkincisi daha önce Yusuf’u
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sorgulamış olmasından dolayı Yusuf lehinde şahitlik yapan kadındır. Bunun yanında söylenmeyen ama zamirin çoğul gelmesinden dolayı orada olduğu anlaşılan başka kadın veya kadınlar vardır.
Ayette geçen  َكيْدkeyd kelimesi aynı (k+y+d) kök harflerinden türemiş bir kelimedir ve Kur’an’da bu kökten türemiş 35 kelime bulunmaktadır. Bu kelimeye
“tuzak” şeklinde bir anlam verilmesi doğru değildir. Çünkü Kur’an’da tuzak anlamına kullanılan kelime birkaç ayet sonra gelecek olan “ َم ْكرmekr” kelimesidir.
Tuzak, düzen, kurnazlık, hile anlamına gelen  َكيْدbir çeşit kandırma demektir.
Bu kendi içinde iyi görülen ve kötü görülen şeklinde ikiye ayrılmıştır. Bununla
beraber daha çok kötü görülen için kullanılır.274
Genelde her ikisine de “tuzak” manası verilen ( َكيْدkeyd) ve ( َم ْكرmekr) kelimeleri arasında şu şekilde bir fark vardır.  َم ْكرMekr çekilmek istenilen tuzak anlamındayken,  َكيْدkeyd kelimesi tuzağa çekmek için izlenilen yöntem, taktik, entrika anlamındadır.
Yusuf 12/29

ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ين
َ وس ُف أَ ْعرِ ْض َع ْن ٰ َه َذا ۚ َو ْاس َت ْغفرِ ي ل َذ ْنبِك إ َِّنك ُك ْنت م َن ا ْل َخاطئ
ُ ُي

“Ey Yûsuf! Sen bundan sakın kimseye bahsetme. (Ey Kadın,) sen de günahının
bağışlanmasını dile. Çünkü sen günah işleyenlerdensin” (DİB meali)

Bu ayette üzerinde durulması gereken yukarıdaki mealde olduğu gibi tüm meallerin aynı anlamı verdiği Seyyid’in “ َو ا ْستَ ْغفِ ِر ي لِ َذ ْنبِ ِكgünahının bağışlanmasını
dile” söylemidir. Mealin bu şekilde verilmesi, Seyyid’in karısını Yüce Allah’tan
af dilemeye çağırdığı anlamını beraberinde getirmiştir. Oysa o günün Mısır toplumu Yüce Allah’a yönelen bir toplum değildi. Nitekim kıssanın ilerleyen bölümlerinde bu açıkça anlaşılacaktır.
 َو ا ْستَ ْغفِ ِر يVestağfir kelimesi  غ ف رg+f+r kök harflerinden türemiştir ve
Kur’an’da bu kökten türemiş 234 kelime bulunmaktadır.
 َغ ْفرGaf’r bir şeye onu kirden koruyacak elbise giydirmektir. Allah’tan olan
 ُغ ْف َرانve  َم ْغفِ َرة, Allah’ın kulunu azaptan korumasıdır. Bazen de biri, bir şeyden
içten değil de zahiren kaçındığında ُ“ َغفَ َر لَهonu bağışladı” denir. ( اِ ْستِ ْغفَارİstiğfar)
Söz ve fiille af dilemektir.275
Seyyid kadından af dilemesini istemiştir ama Yüce Allah’tan değil Yusuf’tan
af dilemesini istemiştir. Çünkü kadın hiçbir delile dayanmadan Yusuf’un görevini sonlandırmış ve onun kraliyet ailesine karşı kötülük tasarladığını söylemiştir.
Sonunda kadının doğru hareket etmediği anlaşılmıştır. Ortada özür ve af dilenecek tek kişi vardır o da Yusuf’tur.
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Kur’an’da 39 defa geçen  َذ ْنبzenb kelimesinin asıl anlamı “hayvan ve diğer
şeylerin kuyruğudur. Aynı zamanda bu kelime sona kalan alçak/değersiz şeyler
içinde kullanılmaktadır. Bu anlamdan yola çıkılarak akibeti kötü addedilen her
fiil için de aynı kelime kullanılmıştır. Bundan dolayı günaha ardından meydana
gelecek olan dikkate alınarak  َذ ْنبzenb denmiştir.276 Bunun yanında kelimenin
suç isnat etmek, suçlamak, itham etmek, suç atmak277 şeklinde anlamı da bulunmaktadır.
Son olarak ayette geçen ْ أَ ْع ِر ضea’rib kelimesi üzerinde duracağız. Bu kelime
 ع ر ضa+r+b kök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da bu kökten türemiş 79 kelime bulunmaktadır. Kelime ayette emir fiil olarak geçmektedir.
 َعرْ ضArd uzunluğun zıddıdır. Kök anlamı cisimlerle ilgilidir daha sonra diğer
şeyler içinde kullanılır olmuştur. ض ال َّش ْي ُء
َ  اَ ْع َرbir şey ortaya çıktı. Bir şeyi arzetmek.َآرضٌ ِم ْن ُس ْق ٍم
ع
ه
ب
Ortaya
çıkan
hastalık.
Bazen yanak, bazen de diş anlamına
ِِ
ِ
kullanılmaktadır. Bu anlamdan gülme anında ortaya çıkan dişlere ارض
ِ  َع َوdenir.
ْ
ُ
َ
ٌ
َ
ُ
Fasih konuşmaktan kinaye olarak ض ِة
ع
ال
د
ي
د
ش
ن
ل
ف
“falan
kişi
güçlü
bir
hitabete
َ ار
َ
ِ
ِ
sahiptir” denir.278
Kelimelerin anlamlarını verdikten sonra ayete öngördüğümüz meal şu şekilde olmalıdır.
Yusuf 12/29

ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ين
َ وس ُف أَ ْعرِ ْض َع ْن ٰ َه َذا ۚ َو ْاس َت ْغفرِ ي ل َذ ْنبِك إ َِّنك ُك ْنت م َن ا ْل َخاطئ
ُ ُي

“Yûsuf! Sen bunun hakkında bir açıklık getir, (kadın) sen de ithamın için (Yusuf’tan) özür dile. Çünkü sen hatalılardan biri olmuşsun.”

Bu ayette bir hususa daha dikkat çekmek gerekmektedir. Ayetin sonunda hatalı olan bir kadın olmasına rağmen ona atfedilen ََاطئِين
ِ  ِمنَ ْالخminelhatiin (hatalılardan) kelimesi müzekker (eril) formda gelmiştir. Dişil kişiliklere eril form
kullanılması, belki de Yusuf suresinin dilsel açıdan en bariz özelliğidir. Bir sonraki ayette bu çok daha belirgin bir hale gelecektir. Bunun yanında bu surenin
en belirgin özelliği kadınların olayları yönlendirmede oldukça etkin olmalarıdır.
Ataerkil toplum yapısına alışmış kişiler için bu durum çok dikkat çekicidir. Çünkü Yusuf’un yaşadığı o günkü Mısır toplumu anaerkil bir toplumdur. Kıssanın
ilerleyen bölümlerinde bu çok daha iyi anlaşılacaktır. Fakat şu bilinmelidir ki
Yüce Allah bir toplumun ne anaerkil olmasını ne de ataerkil olmasını emretmemiştir. Yüce Allah kadın ve erkeği aynı sorumluluklarla sorumlu tutmuş her ikisine de aynı şeyleri vaat etmiştir. Müslümanlar genelde erkeğin kadından üstün
olduğu, erkeğin kadının üstünde yönetici olduğu peşin kabulüyle toplumlar oluş276
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turmuşlardır. Bu toplum yapılarında kadın hep erkeğin gerisinde silik bir karakter
olarak durmakta, adeta kadın kendi cinsiyetine hapsedilmektedir. Oysa Kur’an
bütünlüğünde meseleye yaklaşıldığında Yüce Allah’ın kadın cinsini erkeğe nazaran daha koruduğu görülecektir.
Yüce Allah, kadın ve erkeğin her birini kendi başına bir şahsiyet olarak tanımlamış ve hiçbirini diğerinin gerisine, altına, kenarına, arkasına veya üstüne
yerleştirmemiştir. Ne kadın kadınlığından ne de erkek erkekliğinden dolayı böyle
bir yetkiyi kendisinde göremez. Göremez çünkü Yüce Allah kimseye bu yetkiyi
vermemiştir. Bilindiği gibi Yahudiler soyun devamı için kadını esas almaktadırlar. Bunun karşısında Müslümanlar ise soyun devamı için erkeği esas almaktadırlar. İnsan hayvan değildir. Onun üremesi asla hayvan seviyesine indirilemez,
indirgenemez. Yaratılan her varlık Yüce Allah’a kul olsun diye yaratılmaktadır.
Soy denilen şey sadece ve sadece Yüce Allah’a teslimiyet üzerinden belirlenmesi
gerekirken, insanoğlu yaşam gayesini unutmuş, üremesini tıpkı hayvanların üremesine indirgemiştir.
Yüce Allah Nuh’un iman etmeyen oğlunu, İbrahim’in iman etmeyen babasını, Lut’un iman etmeyen karısını soy olarak nitelememiştir. Bunun yanında belki
de hiçbir kan bağımız olmamasına rağmen İbrahim’i bizim atamız olarak nitelemiştir.
Hac 22/77-78

اعب ُدوا َر َّب ُكم َوا ْف َع ُلوا ا ْل َخير َل َع َّل ُكم
يا أَيها ال ِذين آمنوا اركعوا واسجدوا و
ُ ْ َ ُ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ َ َ َّ َ ُّ َ
ْ
ْ
َْ
ون
َ تُ ْف ِل ُح

(77) Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.

ِ َّ اهدوا ِفي
ِِ
ين ِم ْن
ِ الد
ُ اج َت َب
ِّ اك ْم َو َما َج َع َل َع َل ْي ُك ْم ِفي
ُ ِ َو َج
ْ الل َح َّق ِج َهاده ۚ ُه َو
ِِ
ِ حرج ۚ ِملة أَبِيكم إِبر
ون
اه
َ ين ِم ْن َق ْب ُل َو ِفي ٰ َه َذا ِل َي ُك
ُ يم ۚ ُه َو َس َّم
َ اك ُم ا ْل ُم ْسلم
َ َ ْ ْ ُ َ َّ ٍ َ َ
َِ
ِ يدا ع َلي ُكم و َت ُكونُوا ُشه َداء ع َلى
آتوا
ُ الر ُس
ُ الص َل َة َو
َّ
َ َ َ
َ ْ ْ َ ً ِول َشه
َّ يموا
ُ الناس ۚ َفأق
َّ
ِ َّ الز َكا َة واعت ِصموا ب
ِ ِالل هو مو َل ُكم ۖ َف ِنعم ا ْلمو َلى و
الن ِصير
م
ع
ن
َّ
ُ َْ َ
ُ َّ َ ْ َ ٰ ْ َ َ ْ ْ ْ َ َ ُ

(78) Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. O, sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir
güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim’in dinine uyun. Allah, sizi hem daha önce
hem de bu Kur’an’da müslüman diye isimlendirdi ki, Peygamber size şahit (ve
örnek) olsun, siz de insanlara şahit (ve örnek) olasınız. Artık namazı dosdoğru
kılın, zekâtı verin ve Allah’a sarılın. O, sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip, ne
güzel yardımcıdır!

Yüce Allah çok açık bir şekilde İbrahim’i iman edenlerin atası olarak nitelemiştir. İşte bu soy denilen olguya Kur’an’ın ne ana erkil ne de ata erkil olarak
bakmadığını, tam tersi ikisini kendi cinsiyetinde birer şahsiyet olarak kabul ettiğini göstermektedir. Kur’an’ın diline bakıldığında kelimelerin büyük çoğunluğu-
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nun hep müzekker (eril) formda geldiği görülecektir. Hatta yukarıya aldığımız iki
ayet bile sadece eril formda gelmiştir. Kur’an’ın, Arap dilini bu şekilde kullanması cinsiyet ayrımı yaptığını değil tam tersi yapmadığını göstermektedir. Yukarıdaki ayet  يَا أَ يُّهَا الَّ ِذ ينَ آ َمنُواya eyyuhellezîne amenu “Ey iman etmiş o (eril) kişiler” şeklinde eril bir cümle ile başlamakta ve devamında gelen tüm kelimeler eril
formda gelmektedir. Kur’an’ın bu dili kullanması ayette belirtilen fiillerin cinsiyetinin ön plana çıkması için değil, kadın erkek fark etmeden şahsiyetin ön plana
çıkması içindir. Çünkü iman etmek o kadar güçlü bir şeydir ki, kadın da erkek de
iman etse onun bu davranışı kelimelerin en güçlü halleriyle ifade edilmektedir.
Fakat ne yazık ki, kelimeleri eril-dişil kullanımları üzerinden yola çıkan geleneksel din anlayışı, erkek egemen bir dini dayatma olarak toplumların kökenine
koymuştur. Bu günkü mealler okunduğunda, İslam sanki erkeklerin diniymiş gibi
bir algının olduğu rahatlıkla görülecektir. Bu elbette ki, Kur’an’dan kaynaklanmamakta, erkek egemen toplum anlayışını tek gerçek olarak gören ve asla sorgulamayan ulema! tarafından oluşturulmuş bir anlayıştır.
İşte bu anlayış üzerinden Yusuf kıssasına yaklaşan geleneksel din anlayışı,
Yüce Allah’ın anlattığı kıssaya efsaneler, İsrailiyat ve uydurma rivayetler üzerinden manalar vermiş, sonuçta hiçbir gerçekliği olmayan, doğrusu ne işe yaradığı
da bilinmeyen bir Yusuf masalı ortaya çıkarmıştır.
Yusuf 12/28-29

ِ َ
يص ُه ُق َّد ِم ْن ُد ُبرٍ َق َال إ َِّن ُه ِم ْن َكي ِد ُك َّن ۖ إ َِّن َكي َد ُك َّن َع ِظيم
َ َف َل َّما َرأ ٰى َقم
ْ
ْ
ٌ

(28) (Seyyid) Onun (Yusuf’un) görevinin tedbiren iptal edildiğini anladığında
“Şüphesiz ki bu, sizin yönteminizdir. Sizin yöntemleriniz kesinlikle çok zorludur” dedi.

ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ين
َ وس ُف أَ ْعرِ ْض َع ْن ٰ َه َذا ۚ َو ْاس َت ْغفرِ ي ل َذ ْنبِك إ َِّنك ُك ْنت م َن ا ْل َخاطئ
ُ ُي

(29) “Yûsuf! Sen bunun hakkında bir açıklık getir, (kadın) sen de ithamın için
(Yusuf’tan) özür dile. Çünkü sen hatalılardan biri olmuşsun.”
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KADIN FAİLE “ERİL” BİR FİİL
Yusuf 12/30

ۖ اها َع ْن َن ْف ِس ِه ۖ َق ْد َش َغ َف َها ُح ًّبا
ُ ََو َق َال ِن ْس َو ٌة ِفي ا ْل َم ِد َين ِة ْام َرأ
َ ت ا ْل َعزِ يزِ ُت َر ِاو ُد َف َت
ِين
ٍ اها ِفي َض َل ٍل ُمب
َ إ َِّنا َل َن َر

Şehirde birtakım kadınlar, “Aziz’in karısı, (hizmetçisi olan) delikanlısından murad almak istemiş. Ona olan aşkı yüreğine işlemiş. Şüphesiz biz onu açık bir sapıklık içinde görüyoruz” dediler (DİB meali).

Meal ve tefsir ulemasının kahir ekseriyatı ayete yukarıdaki meale yakın bir
mana vermiş, ayetteki çok önemli bir soruna kör, sağır ve dilsiz kesilmişlerdir.
Ayetin Arapça metnine bakıldığında  َوقَا َلvekale fiiliyle başladığı görülecektir.
Bu fiil müfred, müzekker, ğaib ve mazi bir fiildir. Fakat bu fiilin faillerine bakıldığında ٌ نِ ْس َوةnisvetun şeklinde müennes (dişil) geldiği görülecektir. Oysa Arap
dil kurallarına göre eğer fail (özne) dişil ise ona atfedilecek fiilin de dişil olması
gerekmektedir. Bu, Arapçanın en temel kurallarından biridir. Ayetin başında gelen ٌ َوقَا َل نِ ْس َوةvekale nisvetun ifadesi tüm dil kurallarını yerle bir eden bir ifadedir.
Normal şartlarda cümlede konuşanların müennes (kadınlar) olmasından dolaْ َ قَالkalet şeklinde müennes olması gerekirdi. Kur’an’da başka
yı baştaki fiilin de ت
bir örneği bulunmayan bu durum hakkında birçok şey söylenmiş, hatta en hakiki
müennes (dişi) olan ٌ نِ ْس َو ةnisvetun (kadınlar) kelimesinin hakiki müennes (dişi)
olmadığı bile söylenmiştir. Müfessirlerin büyük çoğunluğu ise bu durumu görmezden gelmişlerdir. Failin müennes olması durumunda o faile atfedilen tüm fiillerin de müennes olması gerektiği kuralı Arapçanın en basit kurallarından biridir.
Fakat bu ibarede bu kural uygulanmamıştır. Bu en basit kuralın uygulanmamasının sebepleri hakkında şunları söylemek mümkündür.
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Birinci sebep: Bu bir gramer hatasıdır!.. Bunun bir gramer hatası olduğunu kabul ettiğimizde ise bu hatanın nereden kaynaklandığı sorusu gündeme gelmektedir. Bu soruya verilecek iki tane makul cevap vardır. Ya Yüce Allah bunu
(haşa) bu şekilde hatalı olarak vahy etti ya da Allah resulünden sonra Kur’an’ın
derlenmesi ve Mushaf haline getirilmesinde görev alan ve hepsi de Kur’an hakkında son derece titiz olan sahabeler, Kur’an’ı yazarken bu gramer hatasını yaptılar şeklindedir. Bu hatanın Allah’a atfedilmesi olacak şey değildir. Yüce Allah
her türlü hata ve kusurdan münezzehtir. Hatanın sahabelere atfedilmesi durumunda ise elimizdeki Kur’an’ın güvenilirliği kaybolmaktadır. Hatta diyelim ki
bu kurul gerçekten bu hatayı yaptı, diğer insanların bu hatayı görmemiş olması
asla mümkün değildir. Yani bunun bir gramer hatası olduğunu söylemek çok büyük bir bühtan olacaktır.
İkinci sebep: Arapçadaki galibiyet kuralı gereği cümledeki failler kadın olmasına rağmen, fiil müzekker gelmiştir!.. Arapçadaki galibiyet kuralı şu demektir. Eğer bir fiili birden fazla insan yapmışsa bu insanlardan sadece bir tanesinin
erkek olması durumunda bile fiil müzekker olmak durumundadır. Bu durum galibiyetin erkeklerde olduğunun bir göstergesidir. Ama galibiyetin kadınlara geçmesi durumunda bu tersine dönmekte, fiil müzekker olmasına rağmen failler kadın olmaktadır. Bu durum ise galibiyetin yani üstünlüğün kadınlarda olduğunun
göstergesi olmaktadır.
30. ayette geçen ibare  َو قَا َل نِ ْس َو ةٌ فِي ْال َم ِد ينَ ِةvekale nisvetun filmedîneti “şehirdeki kadınlar dedi ki” şeklindeydi. Eğer bu fiil sadece kadınlara atfedilmişse bu;
“şehirdeki hiçbir erkek bunu duymadı, bunu bilmedi, bunu söylemedi” anlamına gelmektedir. Koskoca bir şehirde kadınların bu söylemini hiçbir erkeğin duymamış, bilmemiş ve söylememiş olmasının imkânı yoktur. Öyleyse ٌ َو قَا َل نِ ْس َو ةve
kale nisvetun ibaresinde fiilin müzekker failin müennes olmasının bir tek açıklaması kalmaktadır. O toplumda galibiyet kuralı kadınlardan yana işlemektedir!
Yani o toplumda etkin olan kadınlardır. İşte bu yüzden ٌ َو قَا َل نِ ْس َو ةvekale nisvetun
ibaresinyle müennes faillere müzekker bir fiil atfedilmiştir.
Antik Mısır dönemlerini özellikle orta krallık dönemini (M.Ö 2050 – 1550)
inceleyen tarih kitaplarında bu dönemin en büyük özelliğinin, kadının toplumdaki etkin konumu olduğuna dair oldukça bol malzeme bulunmaktadır. Soyun kadınlardan devam ettiği inancı bu etkinliğin en başat göstergesidir. Yusuf zamanında Mısır’a gelip yerleşen ve uzunca bir süre orada kalan İsrail oğulları,
soyun kadından devam ettiği inancını Mısır’da benimsemiştir. Bugün tüm
Yahudi mezheplerinde soyun kadından devam ettiği inancı hala devam ettirilmektedir.
O günün dünyasında diğer toplumlar, genelde ataerkil bir anlayışa sahipken
Mısır’da bu tersine işlemiş toplum anaerkil bir anlayışı benimsemiştir. Günlük
yaşamlarında kişiler kendilerini tanıtırken kendi isimlerinden sonra anne isimlerini zikretmişlerdir. Yani toplum mensup olunan annelere göre şekillenmiş ve
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bu inanç, olduğu gibi Yahudilere geçmiştir. Onlar da kendi aralarındaki kabileleri annelerine göre belirlemişlerdir. Yusuf’un kardeşlerinin onun resullüğüne boyun eğmeyi kendilerine yedirememeleri de Yusuf’un annesinin farklı olmasından
kaynaklanmıştır. Hem tarih boyunca hem günümüzde Yahudiler kendilerini anneye nispet etmeyi Mısır’da edinmişlerdir.
Vesayet hakkının kadında olması, yönetime geçecek firavunların seçilmiş kadınlarla evlenmesi gerektiği, kadının erkeği boşama hakkının bulunması, kadının
kutsal kabul edilmesi, kadınların firavun olma haklarının bulunması o dönemde
kadının erkekten çok daha etkin olduğunu göstermektedir.279
Tüm bu açıklamaların ötesinde ayette müennes (dişil) bir faile, müzekker
(eril) bir fiil atfeden ( ٌ َوقَا َل نِ ْس َوةvekale nisvetun) bu cümlede, dedi şeklinde çevrilen  َوقَا َلvekale fiili basit bir söylem veya dedikodu değil, devamında gelen kadın
hakkında verilmiş bir hükmün dile gelmesidir.
Buraya kadar ele aldığımız ayetlerde kadınların kişileri soruşturduğu, yeri
geldiğinde erkeklerin devletle ilgili görevlerine son verdiği, kendilerini yönetim
ehli olarak tanıttığını görmüştük. ٌ َوقَا َل نِ ْس َوةVekale nisvetun ifadesinin tüm Arap
dil kurallarını yerle bir eden bu kullanımının en makul açıklaması şu olmalıdır.
Kur’an’da; hüküm vermek, tanıklık yapmak, cihat etmek, hacca gitmek, Allah’ın kitabıyla hükmetmek ve daha birçok fiil, sadece eril formda kullanılmış,
dişil formda hiç geçmemiştir. Bu durum kadınların bu fiillerle ilgili dışlandığını, muaf tutulduğunun değil, tam tersi bu fiilleri kim yaparsa yapsın şahsiyetinin
en güçlü şahsiyet olduğunun göstergesidir. Yani iman etmek, şahit olmak, cihat
etmek, Kur’an’ı öğrenmek/öğretmek, tebliğ etmek, emr-i bi’l ma’ruf nehyi anil
münkeri yerine getirmek gibi olumlu fiiller, kadın olsun erkek olsun kim yaparsa
yapsın, fiilleri yapanların şahsiyetinin cinsiyeti üzerinden değil, amellerinin üzerinden algılanması gerektiğini bildirmektedir. İşte bu şekilde ٌ َوقَا َل نِ ْس َوةvekale nisvetun ifadesi kadınların hüküm verdiklerini, burada onların kadınlıklarının değil,
hüküm vermelerinin ön plana çıkması gerektiğini ifade etmektedir. Kur’an’da
kadınlar kelimesi 57 defa ve hep  نِ َٓسا َءnisae şeklinde geçerken, sadece Yusuf suresinde iki defa  نِ ْس َوةnisvetün şeklinde diğer kullanımlardan ayrı olarak geçmektedir. Kur’an’ın bu yaklaşımı Yusuf suresinde geçen kadınların bir farklılığının
olduğunu göstermektedir. İşte bu farklılık o günkü Mısır toplumunda kadınların
hüküm verme konusunda etkin olduklarını göstermektedir.
Nitekim kıssanın biraz ilerisinde onların bu hükmü daha önce Yusuf lehinde
yapılmış şahitliğin zan altına düşmesine sebep olacak ve sonuçta Yusuf’un zindana düşmesinin yolunu açacaktır. Bunun daha iyi anlaşılması için ayetin devamında gelen kelimelerin anlaşılması gerekmektedir.
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KADIN VEZİR
Yusuf 12/30

ۖ اها َع ْن َن ْف ِس ِه ۖ َق ْد َش َغ َف َها ُح ًّبا
ُ ََو َق َال ِن ْس َو ٌة ِفي ا ْل َم ِد َين ِة ْام َرأ
َ ت ا ْل َعزِ يزِ ُت َر ِاو ُد َف َت
ِين
ٍ اها ِفي َض َل ٍل ُمب
َ إ َِّنا َل َن َر

Şehirde birtakım kadınlar, “Aziz’in karısı, (hizmetçisi olan) delikanlısından murad almak istemiş. Ona olan aşkı yüreğine işlemiş. Şüphesiz biz onu açık bir sapıklık içinde görüyoruz” dediler (DİB meali).

Hatırlanacağı üzere buraya kadar ayetlerde geçen kişileri tanıma hususunda
kıssanın düzenine uyulması gerektiğini, Yüce Allah kişileri tanıtana kadar verilen
bilgilerle yetinilmesinin zaruri olduğunu söylemiş ve kişilerin tanıtılmasını hep
ertelemiştik. İşte bu ayet ilk defa bir kişiyi hem de marife bir isim tamlamasıyla
bize tanıtmaktadır.
·

ُ َا ْم َرأ........................ İmraetü’l Aziz
يز
ِ ت ْال َع ِز

Bu izafet terkibi (isim tamlaması) tek bir istisnası dahi olmadan tüm meal ve
tefsirler tarafından “Aziz’in karısı” şeklinde çevrilmiştir. Tefsirlerimiz daha Mısır döneminin ilk ayeti olan 21. ayette hem de ayetin metninde herhangi bir bilgi
bulunmazken peşinen kadının adının Rail veya Züleyha şeklinde belirttiklerini
ُ َا ْم َرأ
daha önce aktarmıştık. İşte o ayetteki peşin kabul, bu ayette ilk defa gelen ت
ْ
يز
ِ “ ال َع ِزİmraetü’l Aziz” ifadesinin anlamının sorgulanmadan Aziz’in karısı olduğunu beraberinde getirmiştir.
Fakat Arapçadaki izafet terkiplerinin kuralları göz önüne alındığında, ifadeye
“Aziz’in karısı” anlamının verilmesi mümkün gözükmemektedir. İzafet terkipleri (isim tamlamaları) ile ilgili çok geniş açıklamaları 25. ayette yapmıştık. Tekrar

148

BÜYÜK İFTİRA

olsa da bazı bilgilerin buraya da alınmasında fayda vardır.
Arapça da isim tamlamasında gelen birinci isim “tamlanan” (muzaf), ikincisi ise “tamlayan” (muzafun ileyh) adı verilen iki isimden oluşmaktadır. Bir isim
tamlaması; tamlanan (muzaf) yani tamlamada gelen birinci ismin
a. Kime ve neye ait olduğunu (س
ِ “ ; َكلبُ ْال َح ِرBekçinin köpeği” gibi)
b. Hangi şeyden yapıldığını (ير
ِ “ ; َث ْوبُ َح ِرİpek elbise” gibi)
c. Neye benzediğini belirtmek suretiyle “tamlanan (muzaf) kelimenin anlamındaki bir kapalılığı” giderme amacı taşır (ى
ٍ “ ; ُكوبُ َشاÇay bardağı” gibi).280
Bir isim tamlamasını oluşturan muzaf (tamlanan) ve muzafun ileyh (tamlayan) ile ilgili olarak şunlar söylenebilir:
Bir isim tamlaması yapılırken her iki isim, başında ( )الtakısı bulunan marife birer isimse; birinci ismin (muzaf) başındaki ( )الtakısı kaldırılır. Fakat kelimenin başındaki ( )الtakısının kaldırılması o kelimeyi nekira (bilinemez) yapmamaktadır. Çünkü ikinci ismin başındaki ( )الtakısı her iki isminde bilinir olduğu
anlamına gelmektedir. Mesela, isim tamlaması olarak س
ِ  َكلبُ ْال َح ِرkelbun hars
şeklinde gelen bu kelimeler anlam olarak “bilinen o bekçinin köpeği” anlamına
gelmektedir.
İzafet terkiplerinde muzafun ileyh (ikinci isim) bir cümlenin temel öğelerinden kabul edilen mübteda, haber, fail, meful gibi müstakil bir görevi üstlenemezler. Muzafun ileyh’in (ikinci ismin) cümlede oynadığı tek rol, kendinden önceki
muzaf’ı (birinci ismi) bir biçimde tamlayarak ondaki anlamsal kapalılığı gidermeye çalışmaktan ibarettir. Yani isim tamlamasının asıl amacı birinci ismi daha
iyi tanıtmak ve daha anlaşılır kılmaktır. Fakat daha anlaşılır kılabilmesi için ikinci ismin bilinir ve tanınır olması gerekmektedir.
ُ َ ا ْم َرأİmraetü’l Aziz ifadesine baktığımızda şöyİşte bu bilgiler ışığında يز
ِ ت ْال َع ِز
le bir durum ortaya çıkmaktadır. İzafet terkipleri birinci isim (muzaf) üzerindeki
bir kapalılığı gidermek için yapılmaktadır. Bu kapalılığın giderilmesi ise ancak
ikinci ismin (muzafun ileyh) tanınıp bilinmesiyle mümkündür. Yani ikinci ismin
kimi ya da neyi kast ettiği bilinmiyorsa birinci ismin bilinmesi de mümkün olmamaktadır. Bu durumda anlamaya çalıştığımız izafet terkibinin birinci ismi olan
ُ َ“ ا ْم َرأimraetü” kelimesinin kimi kast ettiği ancak ikinci isim olan “ ْال َع ِزيزEl Aziz”
ت
ُ َ ا ْم َرأİmraetü’l Aziz
kelimesinin bilinmesi ile mümkün olmaktadır. Çünkü يز
ِ ت ْال َع ِز
ifadesi Türkçeye tam olarak çevrildiğinde anlamın “bilinen o Aziz’in karısı” şeklinde olma zorunluluğu vardır.
Fakat kıssayı geriye doğru okuduğumuzda “El Aziz” şeklinde tanıtılan bir
280
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kimsenin olmadığını görmekteyiz. Hatta kıssanın tamamı içeresinde El Aziz şeklinde tanıtılan herhangi bir kimse de yoktur.
Tefsirlerimiz 21. ayette Yusuf’u satın alan adam hakkında adının Kıtfir ya da
Itfir olduğunu, ülkenin hazinelerini idare eden vezir olduğunu söylemelerinin de
hiçbir temeli olmadığını söylemiştik. Çünkü ayet gayet açıktır ve Yusuf’u satın
alan adam hakkında herhangi bir bilgi verilmemektedir.
Yusuf 12/21

َو َق َال ا َّل ِذي ْاش َتر ُاه ِم ْن ِم ْصر ِل ْمرأَ ِت ِه أَ ْكرِ ِمي َم ْث َو ُاه َع َسى أَ ْن َي ْن َف َع َنا أَ ْو َن َّت ِخ َذ ُه
َ
َ
َ
ٰ
ِ و َل ًدا ۚ و َك ٰ َذ ِل َك م َّكنا ِليوس َف ِفي ْالَر ِض و ِلنُع ِّلمه
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ِ
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َ ََُْ َ
َّ َ َ ْ َّ َ ٰ َ ْ ٰ َ َ ٌ َ

Mısır’da Onu satın alıp kadınına: “Bize faydalı olacağını veya evlat edinmeyi
umduğum için asıl konumunu (özgürlüğünü) ona bağışla” diyen de o kişiydi. İşte
bu şekilde; Hadiselerin tevilinden ona öğretmemiz için o yerde Yusuf’a imkân
verdik. Allah o tuzağa karşı üstün gelendir fakat insanların çoğu bunu bilmiyor.

Ayet sadece “Mısır’da onu satın alan (eril) kişi” demektedir. Ne adından ne görevinden ne de başka bir şeyinden hiç bahsedilmemektedir. Aynı şekilde 25.ayette
geçen kişi de “ َسيِّ َدهَاoranın seyyidi” şeklinde tanıtılmıştır. Yani Yusuf suresinin başından sonuna kadar “El Aziz” şeklinde tanıtılan herhangi bir kişi yoktur. Bu duُ َ ا ْم َرأİmraetü’l Aziz) bu isim tamlamasında
rumda marife yani bilinir olan (يز
ِ ت ْال َع ِز
geçen  ْال َع ِزيزel Azîz kelimesi marife olma durumundan çıkmakta nekira (bilinmez)
durumuna gelmektedir. Oysa açık bir şekilde kelimenin başında marife (bilinirlilik) alameti ( )الbulunmaktadır.
ُ َ ا ْم َرأİmraetü’l Aziz şeklinde marife olarak gelen isim
İşte tüm bunlar يز
ِ ت ْال َع ِز
tamlamasına Aziz’in karısı anlamının verilmesini imkânsız hale getirmektedir.
ُ َ ا ْم َرأKelimesi  م ر أm+r+e kök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da bu kökten
ت
türemiş 38 kelime bulunmaktadır. ٌ َمرْ ا- ٌ َمرْ اَةٌ – اِ ْمرُو ٌء – اِ ْم َراَةDenilir ki biri erkek diğeri kadın demektir.281
·

ً َم َرا- ٌ َم ِرى َء فُ َلن. .. Konuşmada, giyimde ve görünümde kadın gibi olmak,
kadınımsı olmak.

·

َّ ُ اَ ْم َراَه. ......... Yaramak, faydalı olmak.
الط َعا َم

·

َّ َ اِسْ َتم َْرا. ....... Yemeği lezzetli bulmak, yemeği beğenmek.
الط َعا َم

·

 اِمْ ُر ٌء................... Adam, kişi, şahıs.

·

ٌ ِام َْراَة. ................. Kadın.

281
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·

ٌ ُمرُو َءة................. İnsanlık, efendilik, güzel adet ve huylar, erkeklik, yiğitlik, iyilik, cömertlik, kimlik, kişilik, şahsiyet, insanın kimlik ve kişiliği.

·

 َم ِري ٌء................. Hoş, zevkli.

·

 َم ِري ٌء................... İnsanlıklı kişi, konumunda ve görünümünde kadına
benzeyen erkek.282

Asıl itibarıyla tüm meal ve tefsirlerin “Azizin karısı” anlamını verdikleri, anُ َ ا ْم َرأİmraetü’l Aziz tamlamasında geçen ت
ُ َ ا ْم َرأİmraetü
lamaya çalıştığımız يز
ِ ت ْال َع ِز
kelimesinin “karı, eş, zevce, hanım” gibi bir anlamı bulunmamaktadır. Bu kelime
görüldüğü gibi “kadın kişi” anlamındadır.
 ْال َع ِزيزKelimesi ise  ع ز زkök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da bu kökten
türemiş 119 kelime bulunmaktadır.
 ِع َّزةİnsanın mağlup olmasını engelleyen bir haldir. Bu kelime “ اَرْ ضٌ َعزَا ٌزsert
yer” sözünden gelmektedir.  تَ َع َّز َز اللَّحْ ُمet sıkı ve sert oldu; sanki ulaşılması zor
sert bir yerdedir.  اَ ْل َع ِزيزGalip gelen ve mağlup olmayandır.  ِع َّزةSözü kimi zaman
medh/övgü için, kimi zaman da zem/yergi için gurur, inat anlamında söylenir
(2/206). ي َك َذا
َّ َ َع َّز َعلBu şey bana zor geldi.  َع َّزهُ َك َذاŞu ona üstün geldi.  َع َّزال َّش ْي ُءBir
283
şey azaldı.
·

 اَع َُّز........................ Çok değerli, en değerli, en aziz.

·

تَ َع ُّز ٌز........................ İftihar etme, kuvvetlenme, şeref duyma.

·

ْزي ٌز
ِ  تَع...................... Takviye, destekleme, kuvvet sağlama.

·

 ع ٌَّز......................... Güçlü, kuvvetli.

·

ٌ ِع ّز – ِع َّزة................. Güç, ün, şeref, kuvvet, hamiyet, üstünlük, saygınlık, vakar.

·

ب
ِ ِ ِع َّزةٌ ْال َجان............... Güç, kuvvet, iktidar.

·

س
ِ  ِع َّزةُ النَّ ْف................ Gurur, kibirlenme.

·

284
َزي ٌز
ِ ع....................... Aziz, değerli, güçlü, saygın, onurlu.

Temel anlamı: güçlü olmak, değerli olmak, az bulunur olmak, galip olmak anlamında olan bu kelime Kur’an’da desteklemek,285 galip gelmek,286 yüceltmek,287
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gurur,288 şeref, şerefli, güçlü,289 vakarlı, onurlu,290 ağır,291 üstün,292 yönetici,293 put
adı,294 Yüce Allah’ın sıfatı295 anlamlarında296 kullanılmıştır.
Bu kelimenin Kur’an’daki 119 kullanımından 82 tanesi daima üstün, asla
mağlup edilemeyen anlamında Yüce Allah’ın bir sıfatı olarak geçmektedir. Tuhaf olan şudur ki tüm meal ve tefsirlerin “en üstün, en değerli” anlamına gelen bu
kelimeye kralın veziri gibi bir anlam yüklemesidir. Bir krala vezir, yardımcı ya
da bakan olmak en üstün, en değerli olmak değil, en üstün olanın emri altına girmektir. Başkasının emri altında olan birinin ise en üstün olması mümkün değildir.
Tefsir ve meallerimizin يز
ِ  ْال َع ِزel-aziz kelimesinin, Yusuf zamanında Mısır
krallarının yardımcılarına verilen bir unvan olduğunu söylemeleri ise saçmalamanın artık önü alınamaz boyutlarda olduğunu göstermektedir. Çünkü böyle demeleri için ellerinde ne bir belge ne bir bilgi bulunmamaktadır. Onların elindeki
tek belge İsrailiyattır. Kur’an’a meal ve tefsir yazıp Kur’an’ı hiç dikkate almamak anlamına gelen bu yaklaşım biçimi hakikaten bıkkınlık verecek derecededir.
ُ َ ا ْم َرأİmraetü’l Aziz maAnlamaya çalıştığımız 30. ayette ilk defa geçen يز
ِ ت ْال َع ِز
rife isim tamlamasına verilecek en doğru anlam “O en üstün kadın” veya “En üst
düzey yönetici kadın” şeklinde olmalıdır. Yusuf suresi boyunca bu kadının birisinin karısı olduğuna dair herhangi bir bilgi geçmemektedir. Tam tersi kadının bir
kocası olmadığına dair deliller bulunmaktadır. Bununla ilgili açıklamalar ilerleyen bölümlerde yapılacaktır.
ُ َ ا ْم َرأİmraetü’l Aziz “o en üstün kadın” veya “en
Kur’an’ın bir kadını يز
ِ ت ْال َع ِز
üst düzey yönetici kadın” şeklinde tanıtması ne anlama gelmektedir ve bu kadının
üstünlüğü ve yöneticiliği nereden gelmektedir?
“En üstün kadın veya yönetici kadın” tanımı doğal olarak hafızalarda bu kadının ülkenin en güçlü kadını yani kraliçe olduğu izlenimini beraberinde getirecektir. Çünkü krallıkla yönetildiği belli olan bir ülkede kral erkekler arasındaki
en değerli kişi, kraliçe ise kadınlar arasından en değerli, en üstün kişi olmaktadır.
Nitekim 25. ayette krala toplumun göz bebeği, en değer verilen kişisi anlamında “ َسيِّ َد هَاO ülkenin seyyidi” tanımı getirilmişti. Bu durum kralın ülkeye en üst
288
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düzey yönetici olmasının zorbalıkla değil, toplumun kabulüyle olduğunu göstermektedir. Onu ülkenin Seyyidi haline getiren değerlerin toplum tarafından kabul
görmüş değerler olması gerekmektedir. Toplumun bir kişiyi seyyid olarak kabul
etmesi, o kişileri seyyid yapan değerlerin illa da doğru değerler olmasını gerektirmemektedir. Bu hususta tek kıstas doğru olsun veya yanlış olsun fark etmez,
değerlerin toplum tarafından kabul görmüş olmasıdır.
Ahzab 33/67

َ
ِيل
َ ََو َقالُوا َر َّب َنا إ َِّنا أ
َ السب
َ ط ْع َنا َس
َّ اد َت َنا َو ُك َب َر َاء َنا َفأ َض ُّلو َنا

“Rabbimiz! Biz Seyyidlerimize ve büyüklerimize boyun eğdik, onlar da bizi yoldan saptırdılar.”

Bu ayet, yanlış değerler üzerinden kişilere seyyid dendiğini göstermektedir.
Şu halde ülkenin kralının seyyid diye tanımlanması bu kişiyi seyyid yapan ve
toplum tarafından kabul görmüş değerlerin doğru değerler olmasını gerektirmemektedir.
ُ َ ا ْم َرأİmraetü’l Aziz “o en üstün kadın veya yönetici kadın”
Aynı şekilde يز
ِ ت ْال َع ِز
ifadesinde en üstün yönetici kadın” olarak tanıtılan kadının üstünlüğünün doğru
değerler olması gerekmemekte, bu değerleri toplumun kabul etmiş olması yetmektedir. Allah’a iman edenler açısından bir kişinin seyyid ya da aziz olmasını
sağlayan değerler Kur’an’da belirtilen değerlerden başka bir şey değildir. Fakat
Allah’a iman etmeyen toplumlar için bu değerler toplumdan topluma değişmektedir. Toplumlar sahip oldukları değerlere göre kişileri kendilerinin Seyyidi ya
da Azizi olarak görürler. Toplumların geçirdikleri değişimlere göre bir zamanlar
Seyyid ya da Aziz olarak kabul edilenler, değişimden sonra rezil ya da sapık ilan
edilebilmiştir. Yüce Allah’ın Kur’an’da belirttiği değerlere göre Seyyidlikleri değişmeyenler sadece Yüce Allah’a gönülden teslim olup, hayatını onun değerlerine göre şekillendirenlerdir.
ُ َا ْم َرأ
İşte bunun gibi Kur’an’ın Yusuf kıssasında geçen bir kadını يز
ِ ت ْال َع ِز
İmraetü’l Aziz “o en üstün kadın veya yönetici kadın” şeklinde tanıtması bu kadını Aziz yapan değerlerin Kur’an tarafından bildirilen değerler olmasını değil, o
günkü Mısır toplumunun bu kadını “en üstün kadın veya yönetici kadın” olarak
gördüğünü göstermektedir. Aslında bu tanımlama o günkü Mısır toplumunun içeriğini de bildiren bir ifadedir. Yani Mısır toplumu bir erkeği değil bir kadını “en
üstün, en değerli, en izzetti” olarak kabul etmiş olmaktadır.
ُ َ ا ْم َرأİmraetü’l Aziz “o en üstün kadın” tamlamasına bakıldığında eril-diيز
ِ ت ْال َع ِز
ُ َ ا ْم َرأİmraetu kelimesi müennes (dişil açısından uyumsuz olduğu görülecektir. ت
şil)’dir,  ْال َع ِزيزel Aziz kelimesi ise müzekker (eril)’dir. Birkaç bölüm önce Yusuf
suresinin en göze çarpan özelliklerinden birinin dişil kişiliklere eril tanımlamalar getirmek olduğunu söylemiştik. Bir kadının eril bir tanımlamayla nitelenmesi Arapçadaki galibiyet kurallarının gereğidir. Bu durum yapılan fiilin ya da elde
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edilen konumun etkinliğinin ön plana çıkmış olmasını göstermektedir.
ُ َ ا ْم َرأİmraetü’l Aziz “o en üstün kadın veya yönetici kadın”
Bu durum يز
ِ ت ْال َع ِز
şeklinde tanıtılan kadının ülke yönetiminde erkeklerin üzerinde inkâr edilemez,
karşı çıkılamaz bir üstünlüğünün olduğunu göstermektedir.
Bu kadın (İmraetü’l Aziz) kimdir?
Aslında kıssanın doğru anlaşılması bu sorunun doğru bir şekilde cevaplandırılmasına bağlıdır. Bu soru cevabını 40. ayette bulacaktır. Bu sorunun cevabını
surenin düzenine uyarak 40. ayete bıraksak da buraya kadar işlediğimiz ayetlerden o günkü Mısır toplumu ile ilgili ortaya çıkan şeyleri söylememizde bir mahsur olmamalıdır.
Her şeyden önce o günkü Mısır toplumunda kadınlar, çok ileri boyutlarda roller üstlenmektedirler. Sorgulama yapmaları, yeri geldiğinde devlet yönetiminde
sorumluluk üstlenmiş kişilerin görevlerine son vermeleri, kişilerin sorgulanmak
için tutuklanmasına ya da işkence edilmesinde rol oynamaları, ülkenin kralının
yanında serbestçe hem de Mısır’lı olmayan biri lehinde tanıklık yapmaları ve
hüküm belirtecek şeyleri söylemeleri kadınların toplumda çok etkin olduklarını
göstermektedir. Bu durum o günkü Mısır toplumunun yapısının ata erkil bir düzende değil ana erkil bir düzende olduğunun ifadesidir. Ayetler ilerledikçe bu durum daha netlik kazanmaktadır. Yusuf, toplum yapısı ve dünya görüşleri kadın
eksenli olan bir toplumda resul olarak görevlendirilmiştir.
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YUSUF’UN GÖREVİ
Yusuf 12/30

ۖ اها َع ْن َن ْف ِس ِه ۖ َق ْد َش َغ َف َها ُح ًّبا
ُ ََو َق َال ِن ْس َو ٌة ِفي ا ْل َم ِد َين ِة ْام َرأ
َ ت ا ْل َعزِ يزِ ُت َر ِاو ُد َف َت
ِين
ٍ اها ِفي َض َل ٍل ُمب
َ إ َِّنا َل َن َر

Şehirde birtakım kadınlar, “Aziz’in karısı, (hizmetçisi olan) delikanlısından murad almak istemiş. Ona olan aşkı yüreğine işlemiş. Şüphesiz biz onu açık bir sapıklık içinde görüyoruz” dediler (DİB meali).

Bu ayetteki birçok kelimeyi işlemiş olmamıza rağmen, ayete öngördüğümüz
meali vermeyi biraz daha ileri bölümlere bırakmamız gerekecektir. Çünkü bu
ayet daha önceki ayetlerde anlatılan ve açıklanması sonraya bırakılan birçok sorunun cevabını bulduğu ayettir. Bunlardan bir tanesi de Yusuf’un görevi ile alaْ اب َوقَ َّد
kalıdır. Hatırlanacağı üzere 25. ayette geçen صهُ ِم ْن ُدب ٍُر
َ ت قَ ِمي
َ َ َوا ْستَبَقَا ْالبbu cümleye “O makamda ikisi rekabet etti. (İkisinden kadın olanı) Onun (Yusuf’un)
görevine bir tedbirle son verdi” anlamı vermiştik. Haliyle verdiğimiz bu anlam
beraberinde “Yusuf’un son verilen görevi nedir?” sorusunu getirmişti. Biz de 25.
ayette ortaya çıkan bu sorunun kıssanın düzeni içinde cevaplandırılması gerektiğini söylemiştik. İşte bu ayette geçen  فَتَاهَاfeteha kelimesi bu soruyu cevaplandıran kelimedir. Bu ayetten önceki ayetlere bakıldığında Yusuf, Mısır’lı olmadığı
halde kraliyet sarayında dolaşmakta, yönetimi elinde bulunduran kral ve diğer insanlarla yüz yüze görüşmektedir. İşte bu imkân Yusuf’un üstlendiği görev sebebiyle olmuştur.
 فَتَاهَاFeteha kelimesi  ف ت يf+t+y kök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da
bu kökten türemiş 21 kelime bulunmaktadır. Burada hemen belirtelim ki  فَتَاهَاkelimesi tüm meal ve tefsirler tarafından “köle, hizmetçi, genç veya genç köle” şek-
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linde çevrilmiştir.
 الفَتَىEl feteha kelimesi, daha yeni gençlik çağına erişmiş kişi/civan. Müennesi
 فَتَاة, mastarı ise  فَتَاءşeklinde gelir. Bu iki kelimeyle köle ve cariyeden kinaye yapılır.  فُ ْتيَا-  فَ ْت َوىKelimeleri sorun teşkil eden hükümlere verilen cevaptır.
 اِ ْستَ ْفتَ ْيتُهُ فَا َ ْفتَانِي بِ َك َذاOndan bir görüş istedim, o da bana görüşü beyan etti/şu fetvayı verdi.297
Ayrıca bu kelimenin fetva, danışman, görüşüne başvurulan, müftü, görüş gibi
anlamları da vardır.
Tefsir ve meallerin bu kelimeye köle, hizmetçi şeklinde mana vermeleri Tevrat’ta anlatılan Yusuf kıssasında Yusuf’un köle, hizmetçi şeklinde tanıtılmasından dolayıdır.
İsmaililer Yusuf›u Mısır›a götürmüştü. Firavunun görevlisi, muhafız birliği
komutanı Mısırlı Potifar onu İsmaililer›den satın almıştı. RAB Yusuf’la birlikteydi ve onu başarılı kılıyordu. Yusuf Mısırlı efendisinin evinde kalıyordu. Efendisi RAB’bin Yusuf’la birlikte olduğunu, yaptığı her işte onu başarılı kıldığını
gördü. Yusuf’tan hoşnut kalarak onu özel hizmetine aldı. Evinin ve sahip olduğu her şeyin sorumluluğunu ona verdi. Yusuf’u evinin ve sahip olduğu her şeyin sorumlusu atadığı andan itibaren RAB Yusuf sayesinde Potifar’ın evini kutsadı. Evini, tarlasını, kendisine ait her şeyi bereketli kıldı. Potifar sahip olduğu
her şeyin sorumluluğunu Yusuf’a verdi; yediği yemek dışında hiçbir şeyle ilgilenmedi.298

Tefsir ve meallerimiz Tevrat’ta anlatılan bu kıssa üzerinden yola çıkarak ayette geçen  فَتَاهَاfeteha kelimesine “hizmetçi, köle” manası vermişlerdir. Oysa Yusuf
henüz gulam (13-14 yaş) çağındayken Mısır’a köle olarak gelmiş ama onu satın
alan adam tarafından evlat edinmek amacıyla özgürleştirilmiştir.
Yusuf 12/21

َو َق َال ا َّل ِذي ْاش َتر ُاه ِم ْن ِم ْصر ِل ْمرأَ ِت ِه أَ ْكرِ ِمي َم ْث َو ُاه َع َسى أَ ْن َي ْن َف َع َنا أَ ْو َن َّت ِخ َذ ُه
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Mısır’da Onu satın alıp kadınına: “Bize faydalı olacağını veya evlat edinmeyi
umduğum için asıl konumunu (özgürlüğünü) ona bağışla” diyen de o kişiydi. İşte
bu şekilde; Hadiselerin tevilinden ona öğretmemiz için o yerde Yusuf’a imkân
verdik. Allah o tuzağa karşı üstün gelendir fakat insanların çoğu bunu bilmiyor.

Kaldı ki Yusuf suresinin Mısır dönemini anlatan olayların tamamına bakıldığında Yusuf’un köle olduğuna dair en ufak bir işaret yoktur. Daha ergenlik ça297

R. El İsfahani, El Müfredat FTY md.
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ğına girdiği dönemde Mısır’a köle olarak gelen Yusuf hemen özgürleştirilmiştir.
Yusuf 12/22

ِ ِ
ِ
ِ
ين
َ َو َل َّما َب َل َغ أَ ُش َّد ُه َآت ْي َن ُاه ُح ْك ًما َوع ْل ًما ۚ َو َك ٰ َذل َك َن ْجزِ ي ا ْل ُم ْحسن

Olgunluk çağına ulaştığında bir muhakeme yeteneği ve bir ilim verdik. Biz,
Muhsinlere işte böyle karşılık veririz.”

Çocukken özgürlüğüne kavuşan Yusuf, o evde yetişmiş ve o evde büyümüştür. Eşüd çağına geldiğinde davranışları Yüce Allah’ın vahyine göre olduğu için
bizzat Yüce Allah tarafından Muhsin olarak tanıtılmış ve kendisine bir ilim ve
muhakeme yeteneği verilerek ödüllendirilmiştir. Ona verilen bu ilim ve muhakeme yeteneği insanlardan gizlensin, kimseye göstermesin diye verilmemiştir. Tam
tersi o ilim ve muhakeme yeteneğini insanlara göstersin, başkalarını da faydalandırsın diye verilmiştir. O günün Mısır’ında kendisine Yüce Allah tarafından ilim
ve muhakeme yeteneği verilmiş ikinci bir kişi yoktur. İşte bu durum Yusuf’u, fikrine değer verilen, zorlu meselelerle ilgili görüşlerine başvurulan kişi konumuna
getirmiştir. Yani Yusuf sarayda bir köle değil, fikrine değer verilen bir danışman
olarak bulunmaktadır.
Şehirdeki kadınların onu niteler şekilde  فَتَاهَاfeteha “Onun (dişil) danışmanı”
kelimesini kullanması Yusuf’un birinin kölesi olduğunu değil, danışmanı olduُ َا ْم َرأ
ğunu göstermektedir. Kelimedeki  هَاha zamiri hemen öncesinde gelen يز
ِ ت ْال َع ِز
“o en üstün kadın veya yönetici kadın” isim tamlamasını göstermektedir. Yani
Yusuf ülkenin en üstün kadınının danışmanlığını yapmaktadır. İşte sarayda serbestçe dolaşması, yönetimde söz sahibi olan kişilerle rahatlıkla görüşüyor olması
bundan dolayıdır.
Peki Yusuf bu göreve nasıl ve kimler tarafından getirilmiştir?
Bu sorunun cevabı ileride 37. ayette gelecektir. Şimdilik kıssanın düzenine
uyarak daha ileride cevaplanacak soruları burada cevaplamak değil, öncesinde
soru olarak kalan şeyleri cevaplamaya çalışmak daha doğru bir davranış olacaktır.
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DANIŞMANINI AYARTIYOR
Yusuf 12/30

ۖ اها َع ْن َن ْف ِس ِه ۖ َق ْد َش َغ َف َها ُح ًّبا
ُ ََو َق َال ِن ْس َو ٌة ِفي ا ْل َم ِد َين ِة ْام َرأ
َ ت ا ْل َعزِ يزِ ُت َر ِاو ُد َف َت
ِين
ٍ اها ِفي َض َل ٍل ُمب
َ إ َِّنا َل َن َر

Şehirde birtakım kadınlar, “Aziz’in karısı, (hizmetçisi olan) delikanlısından murad almak istemiş. Ona olan aşkı yüreğine işlemiş. Şüphesiz biz onu açık bir sapıklık içinde görüyoruz” dediler (DİB meali)

ُ َ َوقَا َل نِ ْس َوةٌ فِي ْال َم ِدينَ ِة ا ْم َرأŞehirde birtakım kadınlar, “Aziz’in
او ُد فَتَاهَا ع َْن نَ ْف ِس ِه
ِ يز تُ َر
ِ ت ْال َع ِز
karısı, (hizmetçisi olan) delikanlısından murad almak istemiş. (DİB Meali) Ayetteki bu cümle yine tek bir istisnası dahi olmadan tüm meal ve tefsirler tarafından
yukarıdaki gibi çevrilmiştir. Özellikle ayette geçen او ُد
ِ  تُ َرturavidu fiilinin geniş/
şimdiki/gelecek zamanı gösteren muzari bir fiil olmasından dolayı cümleye bu
anlamın verilmesi imkânsızdır. Yüce Allah’ın muzari olarak indirdiği bir kelimeye, hiçbir kurala dayanmadan mazi bir anlam verilmesi en hafif deyimle ilkesizlik olup gerçekten çok tuhaftır. Arapça bilgilerinden şüphe duyulmayacak ulema,
iş Kur’an’a gelince sanki birden bire Arapçayı unutmakta, hiç olmayacak şekilde
kelimelere manalar vermektedirler. Kendi yazdıkları kitaplarında Arap dil kurallarına uymak konusunda bir hayli becerikli olan ulema(!) nedense Kur’an’daki
Arapçanın herhangi bir kuralının olmadığına hükmetmiş olacaklar ki ibarenin;
mazi olanına muzari, isim olanına fiil, müennes olanına müzekker (ya da tersi) anlamlar yüklemede herhangi bir beis görmemişlerdir. Aslında tefsir ve meal
uleması bu ilkesizliği tüm Kur’an’da uygulamışlardır ama herhalde bu kadar çok
tahrifin ard ardına ve inanılmayacak derece de çok yapılması sadece Yusuf suresine has bir durumdur.
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23. ayeti incelerken او ُد
ِ  تُ َرturavidu kelimesi üzerinde detaylıca durmuştuk. İstemek, arzulamak, ayartmaya çalışmak, ısrarla sorgulamak manalarına gelen bu
kelime belirttiğimiz gibi müennes ve muzari bir fiildir. Bu durumda ayetin ilk
cümlesinin anlamı şu şekilde olmalıdır.

اها َع ْن َن ْف ِس ِه
ُ ََو َق َال ِن ْس َو ٌة ِفي ا ْل َم ِد َين ِة ْام َرأ
َ ت ا ْل َعزِ يزِ ُت َر ِاو ُد َف َت

Şehirdeki kadınlar “Aziz kadın, nefsi hakkında danışmanını ayartıyor” dedi.

Ayette geçen او ُد
ِ  تُ َرturavidu kelimesinin işteş (müşareket) vezinde olması aynı
zamanda “danışman” olarak nitelenen Yusuf’un da yönetici kadının (kadın Aziz)
ayartmalarına cevap verdiğini göstermektedir. Yani kadınlar sadece Aziz kadına
suçlama getirmemiş aynı zamanda Yusuf’un da ayartmalara olumlu cevap vererek kadının işlediği fiilde ortak olduğunu söylemişlerdir. Aynı zamanda او ُد
ِ  تُ َرturavidu fiilinin muzari bir fiil olması kelimeye “ayartıyor” manası vermeyi zorunlu kılmaktadır. Kelimenin şimdiki zamanı gösteren bir anlamda olması kadınların
“aziz kadına” atfettikleri “ayartıyor” suçlamasının hali hazırda devam ettiğini, şu
an yaşandığını göstermektedir.
Kadınların “danışmanını ayartıyor” şeklinde bir söylem içinde olmaları, haliyle “neye dayanarak böyle konuştular” sorusunu beraberinde getirmektedir.
Hatırlanacağı üzere 23. ayeti işlerken özellikle ayette geçen  الَّتِيelleti ismi
mevsulünden dolayı ayetin öncesi olması gerektiğini söylemiş ve şu meali uygun
görmüştük.
Yusuf 12/23

ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اب َو َقا َل ْت َهي َت َل َك ۚ َق َال
َ َو َر َاو َد ْت ُه ا َّلتي ُه َو في َب ْيت َها َع ْن َن ْفسه َو َغ َّل َقت ْالَ ْب َو
ْ
ِ َّ معا َذ
ون
َ اي ۖ إ َِّن ُه َل يُ ْف ِل ُح الظَّ ِال ُم
َ الل ۖ إ َِّن ُه َر ّبِي أَ ْح َس َن َم ْث َو
َ َ

O esnada, (Kadın) kapıları sıkıca kilitleyip “haydi anlatsana” diyerek onu (Yusuf’u) kendisi hakkında ısrarla sorguladığında, o (Yusuf), onun (kadının) evindeydi. (Yusuf da) Şüphesiz ki konumumu ihsan eden rabbim, kendisine sığınılan
Allah’tır. Bundan dolayı o zalimler (kardeş-ler) asla başaramayacaklar” demişti.

Bu mealde ilk cümleyi “O esnada…” şeklinde belirtmemizin sebebi ayette
geçen  الَّتِيelleti ismi mevsulünden dolayıdır. Çünkü Arapçadaki ismi mevsullerin ana görevi iki cümle arasında bağ kurmaktır. Yine ismi mevsullerin iki cümle
arasında bağ kurdukları kendilerinden sonra gelen ve “sıla cümlesi” denilen cümleden anlaşılmaktadır. İsmi mevsullerin müennes olması durumunda kendilerinden sonra gelen cümlenin de müennes olması gerekmektedir. Ayete bakıldığında
 الَّتِيelleti ismi mevsulünden sonra, olması gereken sıla cümlesinin olmadığı görülecektir. Bu yüzden 23. ayetin hangi ayete bağlandığı bir soru işareti olarak kalmış ve bizde bunu “O esnada…” şeklinde meale yansıtmıştık.
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İşte o ayet 30. ayete bağlanmaktadır ve kıssa kronolojik olarak 25, 26, 27, 28,
29, 23, 24, 30 şeklindedir. Yani 23 ve 24. ayetlerde anlatılan olaylar 30. ayette
bahsedilen olaylarla aynı anda yaşanmıştır. İki ayeti birleştirerek okuduğumuzda
şu anlam ortaya çıkmaktadır.
(23. Ayet) O esnada, (Kadın) kapıları sıkıca kilitleyip “haydi anlatsana” diyerek
onu (Yusuf’u) kendisi hakkında ısrarla sorguladığında, o (Yusuf), onun (kadının) evindeydi. (Yusuf da) Şüphesiz ki konumumu ihsan eden rabbim, kendisine
sığınılan Allah’tır. Bundan dolayı o zalimler (kardeş-ler) asla başaramayacaklar” demişti.
(30. Ayet) (O esnada)… “O (Mısır’ın) yönetimindeki kadınlar, “Aziz kadın nefsi
hakkında danışmanını ayartıyor. (Yusuf) bir sevgiyle onun (Aziz kadının) aklını başından almış. Şüphesiz ki biz elbette onu (kadını) açık bir sapkınlık içinde
görüyoruz” dedi.

Hatırlanacağı üzere 23. ayeti işlerken sorgulayan kadın hakkında  بَ ْيتِهَاbeytiha
kelimesinde  هَاha zamirinin kullanıldığını ve bu zamirin marife bir ismi göstermesi gerektiğini ama ayette ve ayetten önce herhangi marife bir ismin geçmediğini, dolayısıyla 23. ayette geçen kadının kimliği ile ilgili açıklamamın sonradan
gelmesi gerektiğini de belirtmiştik. İşte 30. Ayetten, 23. ayette Yusuf’u sorguya
çeken kadının Aziz kadın olduğunu öğrenmekteyiz. Bu kadın Yusuf’u sorguya
çekerken, şehirdeki kadınlar onun bu durumunu Yusuf’u ayartmak olarak nitelemişlerdir.
Peki kadınlar neden bu şekilde bir nitelemede bulunmuşlardır?
İşte bu soru 23 - 30 arasındaki ayetleri yeniden gözden geçirmemizi gerekli
kılmaktadır. 23 ila 30. ayetler arasında anlatılan olayların başlangıcı 25. ayettir.
Çünkü tüm olaylara o ayette anlatılanlar sebep olmuştur.
Yusuf 12/25

ِ
اب ۚ َقا َل ْت َما
ِ يص ُه ِم ْن ُد ُبرٍ َوأَ ْل َفيا َسي َِد َها َل َدى ا ْل َب
َ َو ْاس َت َب َقا ا ْل َب
َ اب َو َق َّد ْت َقم
ّ َ
ِ
َ
َ
اب أَ ِليم
ً َج َز ُاء َم ْن أَ َر َاد ِبأَ ْهل َك ُس
ٌ وءا إ َِّل أ ْن يُ ْس َج َن أ ْو َع َذ
ٌ

O konuda ikisi rekabet etti. (İkisinden kadın olanı) Onun (Yûsuf’un) görevine
bir tedbirle son verdi. Aradıkları ülkenin (Mısır’ın) Seyyidini makamında buldular. (Kadın) “sadece acı veren bir işkence veya geçici olarak tutuklanması,
senin (yönetim) ehline herhangi bir kötülük tasarlamış kişi için (henüz) bir ceza
değildir.

Yusuf kraliyet sarayında Aziz kadının danışmanı olarak bulunmaktadır. Mısır’lı olmayan birinin ülkenin yönetim merkezinde dolaşması elbette her zaman
hakkında soruşturma yapılması gereken bir durumdur. Nihayetinde birinin kadın
olduğu iki soruşturmacı Yusuf hakkında iki farklı konuma sürüklenmiş ve ikisinden kadın olanı, belki de Yusuf’un iç dünyasında kraliyet ailesine karşı bir kötülük tasarısı içinde olup olmadığını anlamak için hayali bir suçlama getirmiş ve
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Yusuf’un görevine son vermiştir. Bu kadın böyle yapmakla kendisini değil Yusuf’un danışmanlık yaptığı Aziz kadını korumak istemiştir. Açık bir suçlama getirmemiştir. Sadece kötülük tasarladı demiş ve bunun açığa çıkması için bizzat
ülkenin Seyyid’inden Yusuf’un sorgulanmak üzere geçici olarak tutuklanmasını
veya işkence edilerek itiraf etmesinin sağlanmasını istemiştir.
Yusuf 12/26-27

ِ َ اه ٌد ِمن أَه ِلها إ ِْن َك
ِ َق َال ِهي راود ْت ِني عن َن ْف ِسي ۚ و َشهِ َد َش
يص ُه ُق َّد ِم ْن
َ َ َ َ
ْ َ
َ ْ ْ
َ
ُ ان َقم
ِ
ِ
ِين
َ ُق ُب ٍل َف َص َد َق ْت َو ُه َو م َن ا ْل َكاذب

(26) (Yûsuf) “Ama o (kadın) benim hakkımda soruşturma yapmıştı” dedi. Ve
oranın (Mısır’ın) eh-linden bir şahit (şu) tanıklığı yaptı. Eğer herhangi bir itiraftan dolayı onun görevi iptal edilmişse (kadın) isabet etmiş, o ise yalancılardan biridir.

ِِ
ِ
ِ
ِ َ وإ ِْن َك
ين
َ الصادق
َ
ُ ان َقم
َّ يص ُه ُق َّد م ْن ُد ُبرٍ َف َك َذ َب ْت َو ُه َو م َن

(27) Eğer görevi bir tedbir ile iptal edilmişse (kadın) yalan söyledi, o ise (kraliyet ailesine) sadıklardan biridir.

Yusuf ise kendisinin daha önceden bizzat danışmanlığını yaptığı kadın tarafından sorgulandığını ve bir kötülük tasarısı içinde olmadığının Aziz kadın tarafından bilindiğini söylemiştir. Nihayetinde Aziz kadın Yusuf lehinde tanıklık
yapmış, eğer Yusuf tarafından yapılmış bir itiraf yoksa Yusuf’un ülke yönetimine
sadık bir kişi olduğunu belirtmiştir.
Yusuf 12/28-29

ِ َ
يص ُه ُق َّد ِم ْن ُد ُبرٍ َق َال إ َِّن ُه ِم ْن َكي ِد ُك َّن ۖ إ َِّن َكي َد ُك َّن َع ِظيم
َ َف َل َّما َرأ ٰى َقم
ْ
ْ
ٌ

(28) (Seyyid) Onun (Yusuf’un) görevinin tedbiren iptal edildiğini anladığında
“Şüphesiz ki bu, sizin yönteminizdir. Sizin yöntemleriniz kesinlikle çok zorludur” dedi.

ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ين
َ وس ُف أَ ْعرِ ْض َع ْن ٰ َه َذا ۚ َو ْاس َت ْغفرِ ي ل َذ ْنبِك إ َِّنك ُك ْنت م َن ا ْل َخاطئ
ُ ُي

(29) “Yûsuf! Sen bunun hakkında bir açıklık getir, (kadın) sen de ithamın için
(Yusuf’tan) özür dile. Çünkü sen hatalılardan biri olmuşsun.”

Seyyid kendisiyle beraber Mısır yönetiminde söz sahibi olan Aziz kadının dediklerini dikkate almış ve Yusuf’un görevinin iptalinin tedbiren olduğu kanaatine ulaşmıştır. Bu komplonun Yusuf’a yapılmış bir kötülük değil, kadınların bilgi
toplama yöntemleri olduğunu belirtmiştir. Sonuçta Yusuf’a hakkında oluşan bu
şüpheli duruma bir açıklık getirmesini ve kadından da Yusuf’tan özür dilemesini
söyleyerek olayı sürünceme de bırakmıştır.
Yusuf 12/23-24
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ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اب َو َقا َل ْت َهي َت َل َك ۚ َق َال
َ َو َر َاو َد ْت ُه ا َّلتي ُه َو في َب ْيت َها َع ْن َن ْفسه َو َغ َّل َقت ْالَ ْب َو
ْ
ِ َّ معا َذ
ون
َ اي ۖ إ َِّن ُه َل يُ ْف ِل ُح الظَّ ِال ُم
َ الل ۖ إ َِّن ُه َر ّبِي أَ ْح َس َن َم ْث َو
َ َ

(23) O esnada, (Kadın) kapıları sıkıca kilitleyip “haydi anlatsana” diyerek onu
(Yusuf’u) kendisi hakkında ısrarla sorguladığında, o (Yusuf), onun (kadının)
evindeydi. (Yusuf da) Şüphesiz ki konumumu ihsan eden rabbim, kendisine sığınılan Allah’tır. Bundan dolayı o zalimler (kardeşler) asla başaramayacaklar”
demişti.

ِ ِ
ِ َ و َل َق ْد هم ْت ب ِِه ۖ وهم بِها َلو َل أَ ْن رأَى بره
وء
َ ُْ ٰ َ
ُّ ان َر ّبِه ۚ َك ٰ َذل َك ل َن ْصرِ َف َع ْن ُه
َ الس
َ
ْ َ َّ َ َ
َّ َ
ِ وا ْل َفح َشاء ۚ إ َِّنه ِمن ِعب ِاد َنا ا ْلم ْخ َل
ين
ص
َ
ُ
َ ْ ُ َ ْ َ

(24) Andolsun, kadın ona (yapılanlara) çok üzülmüştü. Eğer (Yusuf) Rabbinin
burhanını görmemiş olsaydı, o da (başına gelenlere) çok üzülmüştü. Bunun (başına gelenlerin) olması o fuhuş ve o kötülüğü ondan uzaklaştırmamız içindir.
Çünkü o, bizim (o fuhuş ve o kötülükten) arındırılmış kullarımızdandır.

Bizzat kendi danışmanı hakkında oluşan şüpheli durum Aziz kadının da dikkatini çekmiş ve Yusuf’u evine götürerek kapıları kilitlemiş ve Yusuf’tan hakkında ne varsa her şeyi anlatmasını istemiştir. 23. ayette Yusuf’un kurduğu 3
cümle onun kardeşleri ile arasında yaşadığı olayların özeti mahiyetindedir. Yani
Yusuf hayatının Mısır’a gelmeden önceki bölümünü anlatmıştır. Yusuf’un kurduğu cümleler üzerine kadının buna çok üzülmesi o olayları ilk defa duyduğunu
göstermektedir. Bu durumda Yusuf hakkında şüpheli durumun oluşmasının sebebi de kimseye anlatmadığı belli olan Mısır’dan önceki hayatıdır. Hatırlanacağı
üzere Yusuf daha gulam denilen bir yaştayken Mısır’lı bir adam tarafından satın
alınmış ve evlat edinme umuduyla kölelikten azat edilmişti. Bu demektir ki Yusuf’un bir zamanlar köle olduğu gizlenmiştir.
Bir zamanlar köle olmak demek aslında hadım edilmiş olmak demektir. Çünkü köleliğin en bariz alameti hadım edilmiş olmaktır. Yusuf kendisini sorgulayan
Aziz kadına hadım olduğunu dahi anlatmıştır. Çünkü anlatırken kardeşleri hakkında Bundan dolayı; “o zalim (kardeş)’ler asla başaramayacaklar” şeklinde bir
söylemde bulunmuştur. Kardeşlerinin onu hadım etmesi Resullüğün ona verilmesini engellemek içindi...
Yüce Allah İbrahim’e onun zürriyetinden imamlar çıkaracağına dair söz vermiştir.299 Resullük hep resul olanın soyundan devam edecektir. Yusuf hadım olduğunda, Yüce Allah ya kendilerinden birini resul seçecek ya da İbrahim’e verdiği sözden dönecektir. Bu şekilde Yüce Allah’ı kendilerine mecbur ettiklerini
zanneden kardeşler Yusuf’u hadım etmişlerdir. Yusuf ise onların asla başarıya
ulaşamayacaklarını söyleyerek kadına hadım edildiğini anlatmıştır. Tüm o zorlu
süreçleri ise Yüce Allah’a sığınarak geçirdiğini belirtmiştir.

299
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İşte kapalı kapılar ardında bunlar olurken Aziz kadınının kilitli kapılar arkasında danışmanı ile kaldığını öğrenen kadınlar;
Yusuf 12/30

ۖ اها َع ْن َن ْف ِس ِه ۖ َق ْد َش َغ َف َها ُح ًّبا
ُ ََو َق َال ِن ْس َو ٌة ِفي ا ْل َم ِد َين ِة ْام َرأ
َ ت ا ْل َعزِ يزِ ُت َر ِاو ُد َف َت
ِين
ٍ اها ِفي َض َل ٍل ُمب
َ إ َِّنا َل َن َر

“Şehirdeki kadınlar “Aziz kadın danışmanını nefsi hakkında ayartmaya çalışıyor, bir sevgi onun aklını başından almış, şüphesiz ki biz onu açık bir sapkınlık
içinde görüyoruz” dedi”.

şeklinde bir söylemin içine girmişlerdir. Onların bunu demeleri Yusuf
hakkında onun korumacı bir tavır içinde olmasındandır. Aslında kadınlar zaten
Aziz kadını korumak için Yusuf hakkında bir kötülük tasarladı suçlamasını
getirmişlerdir. Ama Aziz kadın kendisini koruyanlara inat Yusuf lehinde tanıklık
yaparak onu korumuş üstüne Yusuf’u evine alarak kilitli kapılar ardında onunla
baş başa kalmıştır. Kadınlar onun bu durumunu Yusuf’a aklını baştan alan bir
sevdaya tutulmuş şeklinde yorumlamış ve Yusuf’un kadını çok olumsuz yönde
etkilediğini söylemişlerdir. Yanısıra kadınların bu söylemi Aziz kadının Yusuf
lehinde yaptığı tanıklığı da zan altında bırakmıştır. Aslında kadınlar “aklını baştan alan bir sevdaya tutulmuş” derlerken Aziz kadının danışmanı hakkında doğru düşünemediğini, onun bir kötülük tasarlamış olduğunu göremeyecek kadar aşkına kapılmış olduğunu söylemişlerdir. Bu durumda olan birinin yaptığı tanıklık
elbette şüpheli bir tanıklık olacaktır. Çünkü bu tanıklık aklını kaybedecek derecede âşık olduğu adamı korumak için yapılmış bir tanıklık anlamına gelecektir.
Burada gözden kaçırılmaması gereken bir soru çıkmaktadır. Hatırlanacağı
üzere 23.ayetin başında gelen ُ َر ا َو َد ْتهravedethu kelimesine “(kadın) onu sorguladı” manası vermiştik. Fakat 30. ayette او ُد
ِ  تُ َرturavidu şeklinde muzari olarak geçen aynı kelimeye “ayartmaya çalışıyor” manası verdik. Dikkatli okuyucu bunu
bir çelişki olarak görecek ve aynı kelimeye neden iki farklı mana verdiğimizi
sorgulayacaktır. Aynı kelimeye iki farklı manayı tercih etmemizin sebebi
şunlardır.
Öncelikle bu kelimenin temel anlamı “bir şeyi kibarca tekrar tekrar istemek,
yani kişiyi bir şeye ikna etmektir.” Bu anlamdan yola çıkıldığında herhangi bir
zorlamanın olması durumda iş kibarlıktan, ikna etmekten çıkmakta ve kaba
kuvvete, zorlamaya dönüşmektedir. 23. ayete bakıldığında kadının kapıları kilitlediği ve Yusuf’u zorladığı görülmektedir. İşte bu durum 23. ayetteki kelimeye
soruşturma manasının verilmesini zorunlu kılmaktadır.
30. ayete dikkatlice bakıldığında ise kadının Yusuf’a aklını baştan alan bir
sevdaya tutulduğundan bahsedildiği görülecektir. Kelimenin işteş olması zımnen
kadının aşkına Yusuf’un da cevap verdiğini, aslında bu aşkı beraberce yaşadıkları anlamını da beraberinde getirmektedir. Yani bir zorlama yoktur. Tam tersi
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hem kadın hem de Yusuf bu aşka ikna olmuşlardır. İşte bu durum اود
ِ  تُ َرturavidu
kelimesine “ayartıyor” anlamını vermeyi zorunlu kılmaktadır. Aynı kelimeye iki
farklı anlam vermemizin sebebi budur.
Ayette geçen ve genelde “aklı baştan almak” manası verilen  َش َغفَهَاşeğafeha
kelimesi Kur’an’da sadece bir kere geçmektedir. Kelime  ش غ فş+ğ+f kökünden
türemiştir. Çok sevmek, kara sevdaya tutulmak, gönlünü çalmak, aşırı derecede
sevmek, merak etmek, âşık olmak, vesveseye sevk etmek manalarına gelmektedir.
Kelime ayette fiili mazi, müfred, müzekker, gâib sigasında gelmiştir. Yani bu
fiilin faili erkektir. Bu durumda ayette geçen  قَ ْد َش َغفَهَا ُحبًّاifadesi “(O) Bir sevdayla
onun gönlünü çalmış” şeklinde olmak durumundadır. Yani kadınlar direk olarak
Yusuf’a bir suçlama getirmiş, onun bir sevdayla danışmanlığını yaptığı Aziz kadının gönlünü çaldığını yani kandırdığını söylemişlerdir. Bu durumda ayetin meali şu şekilde olmalıdır.
Yusuf 12/30

ۖ اها َع ْن َن ْف ِس ِه ۖ َق ْد َش َغ َف َها ُح ًّبا
ُ ََو َق َال ِن ْس َو ٌة ِفي ا ْل َم ِد َين ِة ْام َرأ
َ ت ا ْل َعزِ يزِ ُت َر ِاو ُد َف َت
ِين
ٍ اها ِفي َض َل ٍل ُمب
َ إ َِّنا َل َن َر

(O esnada)… “O (Mısır’ın) yönetimindeki kadınlar, “Aziz kadın nefsi hakkında
danışmanını ayartıyor. (Yusuf) bir sevgiyle onun (Aziz kadının) aklını başından
almış. Şüphesiz ki biz elbette onu (kadını) açık bir sapkınlık içinde görüyoruz”
dedi.

Bu ayette son olarak genelde “şehirdeki kadınlar” şeklinde mana verilen ٌنِ ْس َوة
 فِي ْال َم ِدينَ ِةnisvetun fil medineti ifadesi üzerinde durmak istiyoruz. Çünkü bu ifadenin “şehirdeki kadınlar” şeklinde çevrilmesi ortaya tuhaf bir durum çıkarmaktadır. Dikkat edilirse ifadede “kadınlar” kelimesinden, sınırlı sayıda kadınları anlamamızı gerektirecek bir ibare yoktur. Şu halde bu ayette bahsedilen
kadınlar, şehirdeki tüm kadınlar olmak durumundadır ki böyle bir şeyin olması imkansızdır. Çünkü kadınlar “Aziz kadın danışmanını nefsi hakkında ayartıyor” şeklinde, hali hazırda devam eden bir şey hakkında konuşmaktadırlar.
Bu durumda “şehirdeki kadınlar” kelimesinde bir sınırlama olmadığına göre,
şehirdeki tüm kadınların Aziz kadının ayartmasını görüyor, biliyor ve şehirdeki
tüm kadınların aynı şeyi söylüyor olmaları gerekmektedir. İşte bu imkânsız bir
şeydir. Şu hâlde  نِ ْس َوةٌ فِي ْال َم ِدينَ ِةnisvetun fil medîneti ifadesi başka bir şeyi ifade ediyor olmak zorundadır. Ayrıca ayetin başındaki  َوقَا َل نِ ْس َوةٌ فِي ْال َم ِدينَ ِةve kale nisvetun
fil medîneti bu cümleye “şehirdeki kadınlar dedi” manası verilmesi durumunda,
ayetin sonundaki ين
َ “ إِنَّا لَنَ َراهَا فِيŞüphesiz ki biz elbette onu açık bir saٍ ِض َل ٍل ُمب
pıklık içinde görüyoruz” cümlesi içinde iki defa geçen “biz” zamirinin şehirdeki
tüm kadınları içine alması gerekmektedir. Yani koca bir şehirdeki tüm kadınlar
aynı anda “Aziz kadın danışmanını ayartıyor” demekte ve şehirdeki tüm kadınlar
aynı anda “elbette biz onu açık bir sapıklık içinde görüyoruz” demiş olmaktadır-
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lar ki böyle bir şeyin olması mümkün değildir.
Bu durumun doğru anlaşılması, Arapçadaki tekil kelimelerin çoğula dönüşme
kuralları ile alakalıdır.
Arapçada tekil kelimelerin çoğul hale gelmesi üç şekilde olmaktadır.
1- Cem’i müzekker salim.
2- Cem’i müennes salim.
3- Cem’i mükesser.
Bu üç çeşit cem’i (çoğul)’nin ilk ikisinde kelimelerin çoğul yapılması, kelimelerin sonlarına eklenen harflerle olmaktadır ve bunlar kurallara bağlıdır. Fakat bir
kelimenin cem’i mükesser olarak çoğul yapılmasının belli bir kuralı yoktur. Bu
tür cem’i lerde tekil kelimelerin yapıları bozularak çoğul yapılırlar. Cemi mükesserler ise iki alt başlık altında toplanırlar.
a-

 َج ْم ُع ْال َك ْث َر ِة- Çokluk Çoğulu: Bu tür çoğullarda eğer cümle içinde çokluğu sınırlandıran açık bir emare yoksa, mümkün olduğu kadar çok
fazla çokluk anlaşılmaktadır.

b-  َجمْ ُع ْال ِقلَّة- Azlık çoğulu: Bu daha çok 3 ‘den 9’a kadar olan sayıdaki varlıkları gösteren bir çoğuldur. Bu çoğulda eğer cümle içinde açık bir emare
yoksa kelimenin kast ettiği mana en az çoğulu yani 3 gösterecek şekilde
anlaşılmak durumundadır. Bu şekilde olan cem’ilerin dört vezni bulunmaktadır. 1)-  فِعْ َل ٌة-)4  اَ ْف ِع َل ٌة-)3  اَ ْف َعا ٌل-)2 اَ ْف ُع ٌل
30. ayetin başındaki  َوقَا َل نِ ْس َوةٌ فِي ْال َم ِدينَ ِةvekale nisvetun fil medineti bu cümle
içinde geçen ٌ( نِ ْس َوةkadınlar) kelimesi azlık çokluğu denilen çoğul sınıfının ٌفِ ْعلَة
fi’letun veznine girmektedir. Bu tür çoğullarda eğer cümle içinde açık bir emare yoksa çoğul olarak, çoğul sayıların en azı alınmak durumundadır. َوقَا َل نِ ْس َوةٌ فِي
 ْال َم ِدينَ ِةVekale nisvetun fil medineti cümlesi içeresinde kadınlarının sayısının çok
olduğuna dair herhangi bir emare yoktur. Şu hâlde ٌ نِ ْس َوةnisvetun kelimesinin kast
ettiği kadınların sayısı, çoğul sayıların en azı olan 3 sayısını göstermelidir. Yani
bu ayette konuşanlar sadece 3 kadındır. Yoksa şehirdeki tüm kadınlar değildir.
Daha önce  َوقَا َل نِ ْس َوةٌ فِي ْال َم ِدينَ ِةvekale nisvetun fil medineti cümlesinde müennes
(dişil) bir faile (ٌ) نِ ْس َوة, müzekker (eril) bir fiil ( ) قَا َلatfedildiği üzerinde detaylıca
durmuş ve ayetin devamında gelen“Aziz kadın danışmanını nefsi hakkında ayartıyor. (Yusuf) bir sevgiyle onun (Aziz kadının) aklını başından almış. Şüphesiz ki
biz elbette onu açık bir sapkınlık içinde görüyoruz” bu söylemin, hüküm verme
yetkisinde bulunan kadınların hükmü olduğu için dişil bir faile eril bir fiilin geldiğini belirtmiştik. Çünkü Kur’an’da birçok fiil, faili kadın da olsa sadece eril
formda kullanılmaktadır. Mesela, Şahitlik yapmak, iman etmek, hüküm vermek,
kafirlik etmek, fasıklık etmek gibi.
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Yine ayetin başında geçen ve genelde “şehir” manası verilen  ْال َم ِدينَةEl Medine
kelimesi üzerinde de durmak gerekmektedir. Bu kelime hepsi de başında Arapçadaki marife takısı olan  الile beraber 17 defa kullanılmaktadır. Kelimenin başında
 الtakısı bulunması, kelimenin anlamının bilinir bir şehri kast eder şekilde, “o şehir” olmasını zorunlu kılmaktadır. Elbette bu durum beraberinde “o şehir neresidir” sorusunu da getirmektedir.
Genelde ayette geçen  ْال َم ِدينَ ِةel Medineti kelimesinden kast edilen şehrin Mısır
olduğu sonucuna gidilmiştir. Fakat bu asla doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü
 ْال َم ِدينَ ِةel Medineti kelimesinin Mısır ülkesini kast ettiğini kabul ettiğimizde Mısır
tek bir şehirden oluşmuş site devletine dönüşmüş olmaktadır. Oysa Firavun kıssaları bağlamında geçen Mısır’ın birden fazla şehrinin olduğunu görmekteyiz.
Şuara 26/36

ِ
ِ
ِ
ين
َ َِقالُوا أَ ْر ِج ْه َوأَ َخ ُاه َو ْاب َع ْث في ا ْل َم َدائ ِن َحاشر

“Dediler ki: “Onu ve kardeşini alıkoy ve şehirlere toplayıcılar gönder.

Kur’an’da çoğul olarak  ْال َم َد ا ئِ ِنel Medaini şeklinde gelen şehirler kelimesinin tüm çoğul kullanımlarının hepsi de Mısır şehirlerini göstermektedir.300 Yani
Mısır bir tek şehirden değil 3 veya daha fazla şehirden oluşmuş bir ülkedir. Bu
durumda ayette geçen  ْال َم ِدينَ ِةel Medineti kelimesinin Mısır’ı göstermiş olması
mümkün gözükmemektedir. Haddi zatında Mısır kelimesi bir şehri değil, birçok
şehirden oluşmuş bir ülkeyi kast etmektedir. Şu halde başında  الtakısı olmasından dolayı bilinen bir şehri göstermesi gereken “o şehir neresidir veya bu kelimeden kast edilen şey nedir” sorusu gündeme gelmektedir.

300

Bkz. Araf 7/111; Şuara 26/36, 53
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EL MEDİNE
( ْال َم ِدينَةEl Medine) Kelimesinin kökeni konusunda farklı görüşler bulunmaktadır.
Medine, dilinde önceleri “mahkeme yeri” daha sonra “şehir” anlamında kullanılan “medinta” kelimesinden alınmış ve buradan aktarıldığı İbrani dilinde “bir
yöneticinin nüfuz alınana giren yer manasında kullanılmıştır. Medine kelimesinin Arapça müdun veya deyn kökünden türediği de ileri sürülmüştür. İbn Manzur, kelimenin “şehre gelmek, ikamet etmek, yerleşmek” gibi anlamlara gelen
“müdun” kökünden türediğini ve yeryüzünün yerleşmeye uygun ve kale yapılan
her yerine medine adı verildiğini kaydeder (Lisanü’l Arab, “mdn” md.).301

Ulema arasında medine kelimesi hakkında ihtilaf olması, bu ihtilafın sebebinin Kur’an’daki kelimelerden kaynaklandığını asla göstermez. Zaten ulemanın
en iyi yaptığı şey Yüce Allah’ın ihtilaf, şüphe, karışıklık olmasının mümkün olmadığı apaçık kelimelerinden ihtilaf çıkarmalarıdır.
Hemen belirtelim ki Kur’an’da 17 defa geçen  ْال َم ِدينَةel medine kelimelerinin
hiçbiri “şehir” anlamına gelmemektedir. Ayetlerde geçen Medine kelimesi üzerinde birazdan duracağız fakat bundan önce ne demek istediğimizin tam anlaşılması için, kuruluşu epey eskilere dayanan Mekke şehri üzerinden birkaç örnek
vermemiz yerinde olacaktır.
Kur’an’da Kabe’nin bulunduğu yerin adı Bekke olarak geçmektedir.302 Bu yerin şehirleşmeye başlaması İbrahim zamanında olmuştur. İbrahim daha ortada bir
şehir yokken ailesinden bir kısmını buraya yerleştirmiştir.
İbrahim 14/37

301

TDV İslam Ansiklopedisi, Medine md. c.28.s.306

302

Bkz. Ali İmran 3/96, 97
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ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ رب َنا ِإ ِنّي أَس َك ْن
ِ ِ
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ِ
يموا
ُ
َّ َ
ْ
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ْ
َ َّ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ْ
ون
َ َي ْش ُك ُر

Rabbimiz! Ben soyumdan bir kısmını senin dokunulmaz Beytinin yanında, bitkisiz bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı tam kılsınlar diye öyle yaptım. İnsanlardan kiminin gönlünde onlara karşı özlem uyandır. Bir de onları birtakım
ürünlerle azıklandır; belki görevlerini yerine getirirler.

Nuh tufanında yıkılmış ve kaybolmuş olan Kabe’nin yeri, Yüce Allah tarafından İbrahim’e gösterilmiştir.
Hac 22/26

ِِ ِ ِ
ِ و ِإذ بو ْأنا ِ ِلبر
ين
اه
َ ان ا ْل َب ْي ِت أَ ْن َل ُت ْشرِ ْك بِي َش ْي ًئا َو
َ يم َم َك
َ ط ِ ّه ْر َب ْيت َي لل َّطائف
َ َ ْ َ َّ َ ْ َ
ِ وا ْل َق ِائ ِمين والر َّك ِع السج
ود
ُ ُّ
َ
ُّ َ َ

İbrahim’e Beyt’in yerini gösterdiğimiz zaman, “Bana hiçbir şeyi ortak sayma;
tavaf edenler, kıyam, rüku ve secde edenler için Beytimi temiz tut” demiştik.

İşte bu Mekke’nin kuruluş tarihinin İbrahim’e kadar uzandığını göstermektedir.
Fakat bu kadar eski bir geçmişe sahip olmasına ve ilk yerleşimden sonra orada
daima hatırı sayılır miktarda insan bulunmasına rağmen, Kur’an Mekke’ye hiçbir
zaman şehir dememiştir. Orayı tanımlarken kullanılan kelime Medine kelimesi
değil, belde kelimesidir.
Beled 90/1-2

(1) Hayır, bu beldeye yemin ediyorum.

(2) Ve sen de bu belde de yaşamaktasın.

َل أُ ْق ِسم ب ٰ َِه َذا ا ْلب َل ِد
َ
ُ
َوأَ ْن َت ِح ٌّل ب ٰ َِه َذا ا ْلب َل ِد
َ

Bunlar ve daha birçok ayette303 Kabe’nin bulunduğu Mekke için asla şehir kelimesi kullanılmamış hep belde kelimesi kullanılmıştır. Eğer bir yerin şehir olması için insanların oraya kalıcı olarak yerleşmeleri şart olsaydı, kurulduğundan
beri orada insanların yerleşmiş olduğu Mekke için Medine (şehir) denmesi gerekirdi. Şu hâlde bir yere Medine denmesinin asıl sebebi orada insanların yerleşik
bir yaşam sürdürmeleri olmadığı gibi bir yerin şehir olması anlamına da gelmemektedir.  ْال َم ِدينَةEl Medine kelimesinin sözlük manası olarak şehir anlamını alması Kur’an’ın inişinden çok sonraları olmuş olmalıdır.
Kur’an’da 17 defa geçen  ْال َم ِدينَةEl Medine kelimesinin ister tekil olsun isterse
303

Bakara 2/126; İbrahim 14/35; Neml 27/91; Tin 95/3
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çoğul tüm kullanımlarında ilk dikkat çeken şey, hepsinin başında Arapçadaki bilinirlilik (marife) takısı olan  الharf-ı tarifi olmasıdır. Kelimelerin başında harf-ı
tarif olması tekil şekilde gelen  ْال َم ِدينَةEl Medine kelimelerine “o şehir” çoğul olarak  ْال َم َٓدائِ ِنEl Medain şeklinde gelen kelimelere ise “o şehirler” anlamını vermeyi
zorunlu kılmaktadır. Bu durumda bilinen şehir ya da şehirler manasına gelen bahse konu şehirlerin mutlaka biliniyor olmasını zorunlu kılmaktadır. Mesela, Musa
bir kul kıssası bağlamında geçen şu ayete bakalım.
Kehf 18/82

ِ َ وأَما ا ْل ِج َدار َف َك
ِ
ان
َ ان َت ْح َت ُه َك ْن ٌز َل ُه َما َو َك
َ يم ْي ِن ِفي ا ْل َم ِد َين ِة َو َك
ُ
َّ َ
َ ان ل ُغ َل َم ْي ِن َيت
وه َما َص ِال ًحا َفأَ َر َاد َر ُّب َك أَ ْن َيب ُل َغا أَ ُش َّد ُه َما َو َي ْس َت ْخرِ َجا َك ْن َز ُه َما َر ْح َم ًة ِم ْن
ُ أَ ُب
ْ
يل َما َلم َت ْس ِط ْع َع َلي ِه َصبرا
ُ َر ّب َِك ۚ َو َما َف َع ْل ُت ُه َع ْن أَ ْمرِ ي ۚ ٰ َذ ِل َك َت ْأ ِو
ْ
ْ
ًْ

“Duvar ise şehirdeki iki yetim çocuğa ait idi. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları da iyi bir insandı. Rabbin, onların olgunluk çağına ulaşmalarını ve
Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarmalarını istedi. Bunları ben kendi görüşüme göre yapmadım. İşte senin, sabredemediğin şeylerin içyüzü budur”
(DİB meali)

Her ne kadar bu meal ayette geçen  ْال َم ِد ينَ ِةel Medineti kelimesine belirsiz bir
şekilde “şehir” manası vermişse de bu doğru değildir. Kelimenin başında  الharf-ı
tarifi olması kelimeye “o bildiğiniz şehir” anlamını vermeyi zorunlu kılmaktadır.
Yani bahse konu olan bu şehrin, bilinmeyen herhangi bir şehir değil bilinen bir
şehir olmalıdır. Oysa bu kıssanın ne öncesinde ne sonrasında bilinen herhangi şehirden bahsedilmemektedir. Hatta tüm Kur’an’da şehir ismi olarak geçen sadece
iki yer vardır. Yesrib304 ve Babil!305
Bunun yanında aynı kıssanın daha önceki ayetlerinde “şehir” manası verilen
yere “karye” dendiği görülecektir.
Kehf 18/77)

ٍ
ِ
يها
ُ َفا ْن َط َل َقا َح َّت ٰى ِإ َذا أَ َت َيا أَ ْه َل َق ْر َية ْاس َت ْط َع َما أَ ْه َل َها َفأَ َب ْوا أَ ْن يُ َض ِّي ُف
َ وه َما َف َو َج َدا ف
يد أَ ْن َي ْن َق َّض َفأَ َق َام ُه ۖ َق َال َل ْو ِش ْئ َت َل َّت َخ ْذ َت َع َلي ِه أَ ْجرا
ُ ِِج َد ًارا يُر
ْ
ً

Yine yola koyuldular. Nihayet bir şehir halkına varıp onlardan yiyecek istediler.
Halk onları konuk etmek istemedi. Derken orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar
gördüler. Adam hemen o duvarı doğrulttu. Mûsâ, “İsteseydin bu iş için bir ücret
alırdın” dedi (DİB meali)

Görüldüğü gibi aynı meal bu ayette nekira (belirsiz) olarak geçen  قَرْ يَ ٍةkaryetin kelimesine de diğer ayette marife (bilinir) olarak geçen  ْال َم ِد ينَ ِةel Medineti kelimesine de “şehir” manası vermiştir. Yani bu meal hem iki farklı kelimeye
304

Ahzab 33/13

305

Bakara 2/102
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aynı anlamı yüklemiş hem de biri marife diğeri nekira olan iki kelimeyi de nekira yapmıştır. Üstelik bunu yapan sadece bu meal değildir. Tüm meal ve tefsirler
aynı şekilde çevirmişlerdir. Meal ve tefsirlerimize göre kelimelerin farklı olmasının veya başında harf-i tarif ( )الolmasının hiçbir anlamı yoktur. İşte bu durum,
Kur’an’da 17 defa geçen  ْال َم ِدينَ ِةel Medineti kelimesinin anlamının şehir olmadığını göstermektedir. Dediğimiz gibi başında harf-i tarif olarak geçen bu kelimeye
şehir manası değil “o şehir” manasını vermeyi zorunlu kılmaktadır. Bu durumda
Kur’an’ın o şehir şeklinde tanıttığı şehirleri bize tanıtmış olması gerekirdi. Oysa
Kur’an’ın hiçbir yerinde bize tanıtılmış, adı sanı belirtilmiş herhangi bir şehir bulunmamaktadır.
Kur’an kelimelerine manalar veren müelliflerin önünde mutlaka dikkate almaları gereken bir handikap vardır. Bu handikabın görülmemesi durumunda birçok yanlışa gidilmesi mukadderdir. O handikap şudur: Kur’an insanların konuştuğu bir dil olan Arapça üzerine inmiştir. Fakat konuşulan Arapça ile Kur’an’ın
Arapçası aynı şeyler değildir. En başta yapısı itibariyle Kur’an benzeri olmayan
bir metindir. Yeryüzünde konuşulan dilleri kullanarak insanlar tarafından oluşturulan metinlerin tamamı giriş-gelişme-sonuç şeklindedir. Yani başlangıcı, ortası
sonucu olan metinlerdir. Bu yüzden Arap dil kurallarının insanların oluşturduğu
metinler ile Kur’an’ın Arapçasına yansıması aynı şekilde olmayacaktır ve olmamıştır. Mesela, Arapçanın yardımcı kelimeleri olan İsm-i mevsuller, hiçbir şekilde Kur’an’da kullanıldığı şekilde kullanılmazlar, kullanılamazlar. Normal olarak
önceki metin ile sonraki metin arasında köprü vazifesi gören ism-i mevsuller daima, daha önce geçmiş marife bir ismin yerine kullanılırlar. Yani insanlar tarafından yazılan metinlerde “o ki, o ikisi ki, onlar ki” anlamına gelen İsmi mevsuller kullanılmadan önce o ki, o ikisi ki, onlar ki kelimelerinden kimin/kimlerin
kast edildiği mutlaka önce açıklanır daha sonra ismi mevsuller kullanılır. Aslında
bu sadece Arapça için değil tüm diller için geçerli bir kuraldır. Normal bir metin içeresinde önünüze mesela, َ( ا لَّ ِذ ينellezine) şeklinde “onlar ki” anlamında bir
ismi mevsul geldiğinde, “onlar ki” kelimesinin kimleri kast ettiği sadece bu kelimenin öncesinde aranmalıdır. Fakat Kur’an için böyle bir durum yoktur. Çünkü
Kur’an metninin başlangıcı, öncesi diyebileceğimiz bir yapısı yoktur. İşte bunun
için mesela Bakara suresinin ilk beş ayetinde müttakilerden bahsedilir, altıncı
ayete gelindiğinde ise hemen َ الَّ ِذ ينellezine “onlar ki” şeklinde konuya bir giriş
yapar. Oysa ismi mevsuller kendilerinden önce gelmiş marife bir ismin yerine
kullanılırlar. Ama altıncı ayetin öncesine bakıldığında ilk beş ayette kafirleri gösterecek herhangi bir marife ismin geçmediği görülecektir. Normal metinlerde önceki cümleyi sonraki cümleye bağlama görevinde olan ismi mevsuller Kur’an’da
ayetleri ayetlere bağlamaktadır. Üstelik Kur’an’ın kurduğu bu bağlarda öncelik
sonralık diye bir şeyin olması mümkün değildir.
Kur’an Arapçadaki ismi mevsullerle ilgili tüm kurallara uymuş ama bunu
kendine özgü orijinal bir yaklaşım biçimiyle yapmıştır. Bununla ilgili Kur’an’da
binlerce örnek mevcuttur. Tıpkı bunun gibi Kur’an, cümle kurmak için konuşu-
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lan Arapçadaki herkesin bildiği kelimeleri almış, bunlara kendine özgü anlamlar
yükleyerek tedavüle sürmüştür. Kur’an inmeden önce Araplar Hadi, İslam, Facir,
Fasık, Kafir, Müşrik, Mü’min, Müslim, İhtilaf, Halife, İnsan, Beşer, Sure, Ayet,
Mübin, Burhan, Kitap, Farz, Vacip, İlah, Hüküm gibi kelimeleri kullanıyorlardı. Yani Kur’an’ın kullandığı kelimeler Arapların ilk defa duydukları kelimeler
değil, öteden beri kullandıkları kelimelerdir. Fakat bu kelimelere Kur’an inmeden önce yüklenen anlam ile Kur’an’ın yüklediği anlam farklılık arz etmektedir.
Kur’an, Arap dili üzerine inmiştir ama bu dile teslim olmamış, kullandığı kelimelere özgün ve evrensel anlamlar yükleyerek Arap dilini teslim almıştır.
Kur’an inmeden önce kervanı peşine takıp hedefe götüren deve için kullanılan Hâdi kelimesi, Kur’an indikten sonra “daima önde ve öncü olan” anlamında bizzat Kur’an’ı tanımlayan bir kelimeye dönüşmüştür. Kur’an inmezden önce
borcunu zamanında ve anlaşılan şekilde ödemek anlamına kullanılan İslam kelimesi, Kur’an indikten sonra Yüce Allah’a karşı borçluluk bilinci için kullanılmaya başlanmıştır. Kur’an inmezden önce Mekke kodamanlarının yönetim şeklinde
en uygun davranışı gösteren kişiyi tanımlayan Mü’min kelimesi, Yüce Allah’ın
dininde güvenen ve güvenilen anlamında bir tanımlamaya dönüşmüştür. Kur’an
inmezden önce mevcut toplum düzenine aykırı davrananları tanımlayan fasık kelimesi, Kur’an indikten sonra kurulan düzenin kendisini tanımlamak için kullanılmıştır.
Kur’an’ın kelimelere yüklediği anlamların hepsinde, anlam derinliği sonu getirilebilecek yukalıkta değildir. Kur’an çöle hapsolmuş kıymet verilmeyen Arap
dilini kendi koruması altına almış, bu dilin bağrına Kur’an gibi bir şaheseri yerleştirerek konuşulan kelimelerin anlam derinliğini hiçbir aklın kuşatamayacağı
boyuta taşımıştır.
Fakat, Kur’an’ın nüzulünün tamamlanması, Fetih hareketlerinin çok geniş
coğrafyalara yayılmasından dolayı Arapların konuştuğu dilin başka dillerle ilişkiye girerek yeni kelimeler türetmesine, bir devinim geçirmesine neden olmuştur.
Kur’an’ın indiği ortamda Kur’an’ın kullandığı Arapça ile insanların konuşurken
konuştuğu Arapça aynı idi. Bu yüzden ilk muhataplar Kur’an’ı herkesten daha iyi
anladılar. Fakat insanların konuştuğu Arap dilinin zaman içinde kendi bünyesini
koruyamaması, farklı dillerdeki insanların kullandığı kelimeleri karşılamak için
yeni kelimeler türetmesi, Arap dil kurallarının Kur’an’ın kullandığı Arapça üzerinden değil de konuşulan Arapça üzerinden belirlenmesi zaman içinde Arapların konuştuğu Arapça ile Kur’an’ın konuştuğu Arapçanın farklılaşmasına neden
olmuştur. Nitekim bugün Arapça konuşan yaklaşık 500 milyon insan Kur’an’ı
anlayamamakta, Kur’an’a Arapça mealler yazılmaktadır. Yani bir nevi Arapçadan-Arapçaya tercüme yapılarak Kur’an’ı anlamaya çabalamaktadırlar.
Arap diliyle yazılmış tüm eserlerin tamamı hep Kur’an’ın inişinden sonra ve
insanların konuştuğu Arapça üzerinden yazılmış metinlerdir. Kur’an inmezden
önce yazılı metin olarak herhangi bir belge bulunmamaktadır. Kur’an’ın inişin-
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den öncesinde telif edilmiş şiir ve nesep ilmi ile alakalı şeyler bile daha önce
kulaktan kulağa aktarılırken, yazılı metin halinde bir divan şeklini almaları da
Kur’an’ın inişinden sonra gelmiştir. Taif’li bir tıp doktoru olan Haris b. Kelede’nin Kur’an inmezden önce hastalıklar ve tedavi yöntemleri ile ilgili yazmış olduğu iki kitap bile, bildiğimiz manada kitap haline Kur’an’ın inişinden çok sonra olmuştur. Esasında Kur’an inmezden önce Arapça bir yazım dili değil, semai
(işitsel) bir dil idi. Arapçanın disiplini olan bir dil haline gelmesi Kur’an’ın inmesinden çok sonraları olmuştur. Yazılı tarih, siyer, hadis, ilmi eserler, fıkhi eserler, hukuk kitapları, mektuplar, sözleşmeler, divan yazıcılığı, nufüs sayımının
yazılı halde yapılması, ansiklopedik sözlükler ve daha nice yazılı metinler hep
Kur’an’ın nüzulünün tamamlanmasından yıllar sonra yapılmıştır.
Şu bir gerçektir ki Kur’an’a iman ettiğini söyleyenler, Kur’an’ın kullandığı
dili, günlük hayatlarının dışına itmiş, Kur’an’ın kullandığı kelimeler ve bu kelimelere yüklenen anlamlar üzerinden ilim oluşturmayı becerememişlerdir. Aslında bu sürecin tıpkısının aynısı Tevrat ve İncil içinde yaşanmıştı. Bilinen ilk Tevrat, Musa’dan 800 yıl sonra kaleme alınmıştır. Kaleme alınan bu Tevrat’ı kimse
anlamadığı için m.ö 300 lü yıllarda büyük oranda Aramice’nin etkisinde kalmış
bir dil olan İbraniceye çevrilmiştir. Buna rağmen çok büyük İbranice dil bilginleri bile tarihteki konuşulan İbraniceyi anlamamaktadır. İncil de bundan geri değildir. Aramca gönderilen bir İncil’i bugün yeryüzünde anlayabilecek bir kimse bulunmamaktadır. Çünkü tüm İnciller Aramice değil Latince üzerinden yazılmıştır.
Tıpkı bunun gibi Arap dilinde oluşturulan sözlükler, ansiklopediler hep
Kur’an’ın inişinden çok sonraları oluşturulmuştur. İlginç olan şudur ki yazılan
ilk tefsirler hep Arap dilinde olmuştur. Arap dili üzerine indirilmiş Kur’an’ın
Arapça tefsirinin yazılması, Arapların, Arapça olan Kur’an’ı anlamadıkları anlamına gelmektedir.
En kolay, en temiz, en açık Arapça ile yazılmış Kur’an’a, Arapça konuşanlar
anlasın diye Arapça tefsirlerin yazılması Kur’an’daki Arapça ile konuşulan Arapçanın iki farklı dil gibi algılanmasına neden olmuştur. Sonuçta konuşulan Arapça
sürekli değişen, başka dillerde kullanılan kelimeleri Arapçalaştırarak kelime haznesini güya zenginleştirirken, Kur’an’daki Arapçanın donuk, kapalı bir metinmiş
gibi algılanmasına neden olmuştur. Yani Kur’an’ın Arapçası günlük dil olmaktan
çıkarak deşifre edilmesi gereken zor bir metin haline gelmiştir.
Eskimiş, donuk bir metin muamelesi yapılan Kur’an, güya anlaşılsın diye yapılan çalışmalarda kullanılan Arapçadaki kelimelerin sonradan aldığı manalar
asıl kabul edilmiş ve Kur’an kelimelerine bu yönde manalar verilmiştir. Oysa
bu manalar Kur’an’ın kast ettiği manaların dışında yeni anlamlara bürünmüştür.
Bununla ilgili olarak Kur’an’da 9 defa geçen “kesmek, ara vermek, atalet, dinlenmek için ara vermek, tatil” anlamlarına gelen Sebt kelimesinin, Kur’an’ın inişinden çok sonraları büründürüldüğü cumartesi anlamı çok çarpıcı bir örnektir.
Kur’an’ın indiği ortamda Araplar haftanın günlerini “evvel, ehven, cubar, dubar,
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mu’nis, arube, şiyar” şeklinde isimlendirmişlerdi.306 Fakat Kur’an’ın inişinden
çok sonraları günlerin ismi, tıpkı Yahudiler de olduğu gibi düzenlenmiş ve bugün
dahi böyle devam etmektedir.
يَوْ ُم ْالَ َح ِد
ال ْثنَي ِْن
ِ ْ يَوْ ُم
يَوْ ُم الثُّ َلثَا ِء
يَوْ ُم ْالَرْ بِ َعا ِء
يس
ِ يَوْ ُم ْال َخ ِم
يَوْ ُم ْال ُج ْم َع ِة
ت
ِ يَوْ ُم ال َّس ْب

Birinci gün
İkinci gün
Üçüncü gün
Dördüncü gün
Beşinci gün
Cuma günü
Sebt günü

(Pazar)
(Pazartesi)
(Salı)
(Çarşamba)
(Perşembe)

(Cuma günü)
(Cumartesi günü)

Haftanın altıncı gününe Sebt denmesi, Kur’an’da geçen ve anlamı “ara vermek, kesmek, dinlenmek için çalışmaya ara vermek, tatil” olan Sebt kelimesine
de cumartesi anlamının verilmesine neden olmuştur. Yahudilerin etkisiyle Sebt
kelimesine “cumartesi” günü anlamının verilmesi, hem Kur’an’daki Sebt kelimelerinin anlaşılmamasına hem de Yahudilerin çok kutsal bir ibadet olarak algıladıkları Şabat uygulamasının sadece cumartesi gününe has bir şeymiş gibi algılanmasına yol açmıştır.307
Bu örnekler şunu göstermek içindir: Birçok Kur’an kelimesi tarih içinde günlük konuşma dilinde Kur’an’ın kast etmediği farklı manalara büründürülmüş, bu
manalar Kur’an’ın kast ettiği manalar olarak anlaşılmıştır. İncelediğimiz Yusuf
suresinden birkaç örnek vermemiz konunun daha iyi anlaşılması için yeterli olacaktır.
Kur’an’da bir olayı istenilen sonuca ulaştırma manasına gelen Te’vil kelimesi rüya yorumuna; açığa çıkarıp anlaşılır hale getirmek manasına gelen E’rade
kelimesi vaz geçmeye; aradığını bulmak anlamına gelen Lefeye kelimesi tesadüfen bulmaya; katı meyvelerin suyunu çıkarma anlamına gelen Asera kelimesi sıvı olanı tekrar sıvı hale getirmeye; zorlama olduğunda soruşturma anlamına
gelen Ravede kelimesi arzulamaya; istemek, tasarlamak manasına gelen Erade
kelimesi yapmaya kalkışmaya; kalpte beliren istek, üzüntü, keder manasına gelen Hemme kelimesi şehevi arzu duymaya dönüştürülmüş, Kur’an kelimelerine
bunlar üzerinden manalar verilmiştir. Bu şekilde yüzlerce hatta binlerce örnek
bulunmaktadır.
Ele aldığımız  ْال َم ِد ينَ ِةel medineti kelimesi de işte böyle bir süreçten geçmiştir.
Kelime Kur’an’ın inişinden yüzlerce yıl sonra farklı bir manaya büründürülmüş
ve bu mana Kur’an’ın kast ettiği mana sanılarak kelimeye yüklenmiştir.  ْال َم ِد ينَ ِةel
306

(TDV Ansiklopedisi Arube maddesi. Mustafa Fayda. C.3. s. 422)

Kur’an’da 9 defa geçen Sebt kelimesi ile ilgili müstakil bir çalışma için bkz.; Ramazan
Demir - H. Mustafa Arslan; “Yorgun Maymunlar Günü Sebt/Şabat 2017”
307
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medineti kelimesine “şehir” manasının verilmesi Kur’an’ın inişinden çok sonraları olmuştur. Bu kelimenin tarih içindeki etimolojik değişimlerinin izini sürmek
başlı başına bir çalışmayı gerektirmektedir. Esasen hem Medine kelimesi hem
de şehir kelimesi Türkçe kelimeler değildir. Medine kelimesi Arapça bir kelime
iken, Türkçe de ona karşılık olarak kullanılan Şehir kelimesi Farsça bir kelimedir. Şehir kelimesinin Farsça da kast ettiği mana: Çoğunluğu ticaret, sanayi ve
yönetim gibi işlerle uğraşan, çalışma yaşındaki nüfusun yoğun olduğu yerleşim
yerleridir. Şehir kelimesi “dini işlere bakan bir müftüsü ve kaza hakkına sahip
bir kadısı olan yer şeklinde tarif edilmektedir. Bir ülkeyi yönetenlerin oturduğu başşehir dışında kalan yerlerin Şehir olmaları, ülke yönetimini temsil eden alt
yöneticilerin bulunmasından dolayıdır.308
Aslında çeşitli yükümlülükleri olan, hak ve sorumlulukların tarif edildiği, işlerin organize olarak yapıldığı, ihtiyaçları karşılama biçimlerinin tarif edilmiş bir
çerçeveye göre yapıldığı bir yaşam biçimini, kuralsız, kanunsuz, bir yaşamdan
ayırmak için kullanılan  ْال َم ِد ينَ ِةel medineti kelimesi eski yeni tüm dillerde doğru
anlamda kullanılırken, iş Türkçeye gelince ortalık karışmaktadır. Çünkü Türkçede şehir denilince genelde akla, kalabalık yerleşim birimleri gelmektedir. Oysa
bir yeri şehir yapan şey çok sayıda insanın orada yaşaması değil, o yerleşim yerinde sosyal, hukuki, dini, siyasi, ticari tüm işlerin organizeli bir şekilde yapılmasıdır.
Normal olarak tüm diller nereye şehir denileceğinin tarifini yapmışlardır. Mesela TDK sözlüğü bu kelimeyi şu şekilde tarif etmiştir. Nüfusunun çoğu ticaret,
sanayi, hizmet veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, genellikle tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı.  ْال َم ِد ينَ ِةel medineti kelimesi ile ilgili karışıklık kelimeye karşılık olarak kullanılan Farsça şehir kelimesinden kaynaklanmamakta,
Şehir kelimesine yüklenilen Türkçe anlamlardan kaynaklanmaktadır. Türkçe de
şehir kelimesinin tarifi daha çok orada yaşayan insanların sayısı üzerinden yapılır. Türkçede köy, mahalle, belde, kasaba, ilçe, il tarifleri hep nufüs üzerinden olmaktadır. Normal olarak bu ayrımın nüfus üzerinden yapılması Türkçe düşünen
insanlar nezdinde bir yeri şehir yapan şeyin oradaki nüfus yoğunluğu anlamını da
beraberinde getirmiştir. Oysa nüfus üzerinden yapılan tariflerde bile oradaki yönetimin hangi şekiller üzerinden yapılması gerektiğinin belirlenmesi içindir. Köy
statüsünde olan bir yerin yönetim şekliyle, büyükşehir statüsünde olan bir yerin
yönetim şeklinin aynı olmayacağını belirtmek için bu ayrım yapılmıştır. Yani bu
tarifler de bile asıl olan şey yönetimin şeklinin belirlenmesi içindir.
Arapçadaki  ْال َم ِد ينَ ِةel medineti kelimesinin kullanımı da yönetimle alakalıdır.
Mesela Cuma namazının geçerli olmasının şartları bağlamında şehrin tarifi şu
şeklide yapılmıştır.
Şehir; Cuma namazının şehir ve civarında kılınması şartını getiren Hanefilere
göre şehir, “en büyük cami, Cuma kılması gereken kişileri almayacak kadar nü308
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fusu barındıran mahal, bir yöneticisi bir de hâkimi olan belde, devletin şehir saydığı yer” şeklinde tanımlamışlardır.309
Tüm bu açıklamalardan sonra anlamaya çalıştığımız Yusuf suresinin 30. ayetinin başında geçen  َوقَا َل نِ ْس َوةٌ فِي ْال َم ِدينَ ِةvekale nisvetun fil medineti cümlesine gelince; bu cümlenin meal ve tefsirlerde olduğu gibi “şehirdeki kadınlar dedi ki” şeklinde çevrilmesi durumunda birçok sorun ortaya çıkmaktadır.
1-  َو َقا َل نِسْ َوةٌ فِي ْال َمدِي َن ِةvekale nisvetun fil medineti “Şehirdeki kadınlar dedi ki”
cümlesinde kadınların sayısını sınırlayacak herhangi bir emare yoktur.
Bu durumda şehirdeki tüm kadınların bu olaya dahil olmuş olması gerekmektedir. Bir sonraki ayette bu kadınlar Aziz kadın tarafından yemeğe davet edilecektir. Şehirdeki tüm kadınların bu yemeğe icabet etmiş
olması ve kadının evinin de şehirdeki tüm kadınları içine alacak kadar
büyük olması gerekmektedir. Kıssanın çok daha ilerleyen bölümlerinde
bu kadınlar ülkenin kralının huzuruna çıkmakta ve kral onlara Yusuf hakkında sorular sormaktadır. Şehirdeki tüm kadınların kralın huzuruna gelmesi mümkün değildir.
2- Kadınlar geçmişte olmuş ve gelecekte olacak bir olay hakkında konuşmamaktadırlar. Onlar “Aziz kadın nefsi hakkında danışmanını ayartıyor”
şeklinde hali hazırda olan bir olay hakkında konuşmuşlardır. Bu durum
şehirdeki tüm kadınların aynı anda aynı yerde bulunmalarını, aynı anda
aynı şeyi görmüş olmalarını, aynı anda aynı şeyi düşünüp aynı şeyleri konuşmuş olmalarını zorunlu kılmaktadır. Ne aklen ne fiziken böyle bir şeyin olması mümkün değildir.
3- Hemen bir sonraki ayette bu kadınlar (meal ve tefsirlere göre) Yusuf’un
güzelliğini görüp ellerini kesmişlerdir. Bu durumda şehirdeki tüm kadınlar ellerini kesmiş olmaktadır.
4- Durumun vehametini fark eden meallerin büyük çoğunluğu َو َقا َل نِسْ َوةٌ فِي
 ْال َمدِي َن ِةcümlesini, Kur’an’ın Arapça metninde olmamasına rağmen “şehirdeki bir takım kadınlar dedi” şeklinde çevirmişlerdir. Oysa ayette “bir takım” anlamı verilebilecek herhangi bir kelime veya harf-i cer bulunmamaktadır. Yüce Allah’ın ayetlerine kelime eklemek manasına gelen bu
yaklaşım Allah’ın demediğini Allah demiş gibi göstermektir.
İşte bu durumlar hep  ْال َم ِد ينَ ِةel medineti kelimesine “şehir” manasının verilmesinin sonucunda oluşmuştur. Evet kelime şehir anlamına gelmektedir. Ama şehir
demek, evlerden, sokaklardan, caddelerden oluşmuş mekân demek değildir. Farsça bir kelime olan Şehir kelimesi “bir organizasyon tarafından yönetilen, hak ve
yükümlülüklerin tarif edildiği yer anlamına gelmektedir. Bu durumda bir yeri şehir yapan şey oradaki insanların kuru kalabalığı değil, belli bir yönetim biçiminin
309
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olmasıdır. İşte Yusuf suresinde geçen  َوقَا َل نِ ْس َوةٌ فِي ْال َم ِدينَ ِةvekale nisvetun fil medineti cümlesi bu gerçeği ifade etmektedir ve cümlenin anlamı “yönetimde olan kadınlar dedi ki” şeklindedir.
Hatırlanacağı üzere bu cümledeki müennes bir faile, müzekker bir fiil atfedilmesi üzerinde durmuş ve bu şekilde bir kullanımın ancak kadınların bir hüküm
belirtmesi durumunda olabileceğini söylemiştik.  َوقَا َل نِ ْس َوةٌ فِي ْال َم ِدينَ ِةvekale nisvetun
fil medineti cümlesine “yönetimdeki kadınlar dedi ki” şeklinde mana verilmesi
aynı zamanda bu durumun sebebinin kadınların toplumun yönetiminde söz sahibi
olmalarından dolayı olduğunu göstermekte ve daha anlaşılır hale getirmektedir.
Zaten kent, şehir, polis, medine kelimelerinin hepsi bu ismin verildiği yerleşim
yerlerinin tarif edilmiş bir yönetim şekli olduğunu vurgulamaktadırlar.
Ayette  ْال َم ِدينَةel medine kelimesinin marife (bilinir) şeklinde başında harf-i tarif ( )الolması herhangi bir yerin yönetiminden değil bilinen bir yerin yönetiminden bahsedildiğinin delilidir. 21. Ayette olayların yaşandığı yerin Mısır olduğu bize bildirildiğine göre  ْال َم ِدينَةel medine kelimesi “Mısır yönetimi” anlamına
gelmektedir. Bu durumda  َوقَا َل نِ ْس َوةٌ فِي ْال َم ِدينَ ِةvekale nisvetun fil medineti cümlesine “Mısır yönetiminde olan kadınlar dedi ki” şeklinde bir anlam verilmesinin
önünde herhangi bir engel kalmamaktadır.
Biraz önce ٌ نِ ْس َوةnisvetun kelimesi üzerinde durmuş ve bu kelimenin Arapçadaki Kırık Çokluk (Cem’i Mükesser) denilen çoğul formunun  َج ْم ُع ْالقِلَّة- Azlık çoğulu olduğunu ve kelimenin ٌ فِ ْعلَةfi’letun vezninden geldiğini belirtmiştik. Azlık çoğulu: eğer cümlenin içinde sayının 3 den fazla olduğunu gösteren açık bir emare
yoksa bunun en az çoğulu gösteren 3 sayısını belirtmesi gerektiğini açıklamıştık.
İşte bu durumda cümleye son şeklini şu şekilde verebiliriz.

“Oranın (Mısır’ın) yönetimindeki kadınlar dedi ki”

َو َق َال ِن ْس َو ٌة ِفي ا ْل َم ِد َين ِة

Hayata erkek egemenliği üzerinden bakan, tüm dini düzenlemeleri erkeği
merkeze alarak anlayan ve anlatan geleneksel anlayışın, Yusuf kıssasında anlatılan o günkü Mısır’ın anaerkil bir toplum yapısına sahip olduğunu görmesi, çok
daha sonra Mısır’a gelen İsrailoğullarının, soyu kadına atfetmesinin sebebinin
Mısır dinine uymalarından kaynaklandığını da görmesi mümkün değildir.
Evet Yusuf’un yaşadığı Mısır toplumu anaerkil bir toplumdur. Ülkenin başında bir kral vardır ama aynı zamanda yönetim erkini bölüştüğü kadınlar da vardır
ve bu kadınlar erkeklerden daha belirleyici roller oynamaktadırlar. Hatta ülkenin
en değerli kişisi olarak bir kadın görülmekte ve o kadına “en şerefli, en değerli,
ُ َ“ ا ْم َرأAziz kadın” denmektedir. Kıssanın daha
en üstün” anlamına gelen يز
ِ ت ْال َع ِز
ileriki ayetlerinde, Mısır toplumunun kadın cinsine Yüce Allah’ın vermediği değerleri verip bu değerleri din edindiklerine dair çok daha açık ifadeler gelecektir.
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ۖ اها َع ْن َن ْف ِس ِه ۖ َق ْد َش َغ َف َها ُح ًّبا
ُ ََو َق َال ِن ْس َو ٌة ِفي ا ْل َم ِد َين ِة ْام َرأ
َ ت ا ْل َعزِ يزِ ُت َر ِاو ُد َف َت
ِين
ٍ اها ِفي َض َل ٍل ُمب
َ إ َِّنا َل َن َر

(O esnada)… “O (Mısır’ın) yönetimindeki kadınlar, “Aziz kadın nefsi hakkında
danışmanını ayartıyor. (Yusuf) bir sevgiyle onun (Aziz kadının) aklını başından
almış. Şüphesiz ki biz elbette onu (kadını) açık bir sapkınlık içinde görüyoruz”
dedi.
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TUZAK
Yusuf 12/31

ِ َف َلما س ِمع ْت بِم ْكرِ ِهن أَرس َل ْت ِإ َليهِ ن وأَعت َد ْت َلهن مت َكأً و َآت ْت ُك َّل و
اح َد ٍة
َ ْ َ َّ ْ
َ
َ َّ ُ َّ ُ
َ َ َّ
َ ْ َّ
َ
ِ
ِ
َ
َ
َ
اخر ْج َع َليهِ َّن ۖ َف َل َّما َرأ ْي َن ُه أ ْكبر َن ُه َو َق َّط ْع َن أ ْيد َي ُه َّن َو ُق ْل َن
ِم ْن ُه َّن ِس ِّك ًينا َو َقا َلت
ْ
َْ
ُ ْ
ِ َّ ِ اش
ل َما ٰ َه َذا َب َشرا إ ِْن ٰ َه َذا إ َِّل َم َل ٌك َكرِ يم
َ َح
ٌ
ً

Kadın, bunların dedikodularını işitince haber gönderip onları çağırdı. (Ziyafet
düzenleyip) onlar için oturup yaslanacakları yer hazırladı. Her birine birer de
bıçak verdi ve Yûsuf’a, “Çık karşılarına” dedi. Kadınlar Yûsuf’u görünce, onu
pek büyüttüler ve şaşkınlıkla ellerini kestiler. “Hâşâ! Allah için, bu bir insan değil, ancak şerefli bir melektir” dediler (DİB meali).

Kıssanın bir başka yönünü anlatan bu ayetlerde, ilk önce 31. ayetin başında
ْ فَلَ َّما َس ِم َعfelemma semiat bimekrihinne “kadın onların degelen ve genelde ت بِ َم ْك ِر ِه َّن
dikodularını işitince” şeklinde çevrilen cümle içinde geçen بِ َم ْك ِر ِه َّنbimekrihinne
kelimesi üzerinde duracağız.
Kelime  مكرm+k+r kök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da bu kökten türemiş 43 kelime bulunmaktadır. Mekr; hile ile kendisinin neyi kastettiğini bir başkasından saklamaktır. Bu iki çeşittir: Biri övülmüş, güzel görülmüş şeydir. Bu bir
güzelliği kastetmek için amacını saklamaktır.310 Diğeri ise yerilmiş şeydir. Bu da
kötülük yapmak için amacını gizlemedir.311 Aynı kökten: Aldatmak, kandırmak,
hile yapmak, taktik kullanmak anlamlarında olan kelimeden isim olarak, “makir,
makker”; hileci, düzenbaz, sahtekâr, entrikacı, dalavereci ve “mekrun”; hile, al310
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datma, tuzak, taktik312 kelimeleri türemiştir.
Aslında kelimenin lügat manaları içinde “dedikodu” anlamı yoktur. Kur’an
kullanımların hiçbirinde kelimenin “dedikodu” anlamında kullanıldığı tek bir
ayet de yoktur. Kur’an’da dedikodu anlamında başka bir kelime kullanılmıştır.
Hucurat suresinin 12. ayetinde geçen ْيَ ْغتَبyeağteb kelimesi arkadan çekiştirmek,
işin içyüzünü bilmeden gıyaben konuşmak anlamında yani dedikodu anlamındadır. Türkçede kullanılan dedikodu kelimesi tam da bu anlamdadır fakat, gıyaben
gerçekleri konuşmak dedikodu değildir.
Burada geleneksel anlatımın kıssayı nasıl ortaya koyduğunu özetlememiz gerekmektedir. Geleneksel anlatım 21. ayetten 31. ayete kadar olan olayları şöyle
ortaya koymaktadır.
21. ayet: Aziz Yusuf’u köle pazarından alıp eve getirir ve hanımına ona iyi bakmasını söyler.
22. ayet; Yüce Allah olgunluk çağına gelen Yusuf’u Muhsin olmasından dolayı
ona bir ilim ve bir muhakeme yeteneğini vererek ödüllendirdiğini bildirir.
23. ayet; Yusuf’a göz koyan Aziz’in karısı, onunla zina yapmak için evin kapılarını sıkı sıkıya kapatır ve Yusuf’a haydi gel diyerek zinaya hazır olduğunu bildirir.
24. ayet; Aslında zina etmek isteyen kadına Yusuf’un da meyli vardır. Ama tam o
anda gördüğü Rabbin burhanı sayesinde zina etmekten vazgeçer.
25. ayet; Kadından kaçmak için kapıya koşar, onu durdurmak isteyen kadın da
arkasından koşar ve Yusuf’un gömleğini arkadan yırtar. Tam bu arada kapının
önünde kadının kocası olan Aziz ile karşılaşırlar ve kadın “bana o saldırdı” diyerek önce davranır ve Yusuf’a iftira atar.
26. ayet; Yusuf ise asıl saldıranın kadın olduğunu söyler. İşin içine kadının akrabalarından ve olayı da görmemiş olan bir şahit karışır. Bu şahit Yusuf’un gömleği önden yırtılmışsa kadının doğru, Yusuf’un yalancı olduğunu…
27. ayet; Yok eğer gömlek arkadan yırtılmışsa Yusuf’un doğru, kadının ise yalancı olduğunu söyler.
28. ayet; O ana kadar Yusuf’un gömleğini görmemiş olan kadının kocası Aziz,
gömleğin arkadan yırtılmış olduğunu görür ve Yusuf’un doğru olduğunu anlar.
Karısına “bu siz kadınların tuzağıdır” der.
29. ayet; Aziz, Yusuf’a bu işten vazgeçmesini, önemsememesini, karısına ise hatalı olup günah işlediği için tevbe etmesini söyler.
30. ayet; Şehirdeki birtakım kadınlar bir şekilde olayı duymuşlardır ve kendi
aralarında konuşmaktadırlar. “Aziz’in karısı yanındaki delikanlıya (genelde
genç köle denmiştir) fena halde âşık olmuş, onu ayartmaya (yatağa atmaya) çalışıyormuş” derler.
312
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Şimdi burada durup soralım, bu kadınların dediklerinin neresi dedikodudur.
Olayın bu şekilde ortaya konuluş biçimine göre kadınların yaptığı, tamamen gerçek bir olaya herhangi bir yalan karıştırmadan gerçeği ifade etmekten başka bir
şey değildir. Konuşmalarının dedikodu olması için, var olan olayı olduğundan
başka bir şekilde anlatıyor olmaları ya da işin içyüzünü bilmiyor olmaları gerekmektedir. Kaldı ki, dedikodu olarak çevrilen “Mekr” kelimesinin hiçbir şekilde
dedikodu anlamı olmadığını belirtmiştik. Geleneksel anlatıma göre kapıları kapatan, Yusuf’un üstüne atlayıp gömleğini yırtan kadındır. Böyleyse bunu ifade etmenin neresi dedikodudur. Üstelik hakkında konuşulan kadın sıradan biri değildir, ülkenin önde gelenlerinden birisidir.
Garip olan şudur; Kadınlar, kadının kendisi suçlu olduğu halde “Yusuf bana
saldırdı” demesini, dahası onları bu halde basan Aziz’in akıl alamayacak derecede olayın üstüne gitmemesini dedikodu malzemesi yapmamış, sadece Aziz’in karısı genç uşağını yatağa atmaya çalışıyormuş demişlerdir. İyi ama geleneksel anlatıma göre olay zaten böyle cereyan etmiştir.(!) Kadın kapıları kilitleyip, haydi
gelsene diyerek Yusuf’u zinaya davet etmiş, dahası kendisini reddeden Yusuf’un
üstüne atlayıp gömleğini arkadan yırtmıştır...(!) Şu hâlde kadınların söyledikleri,
nasıl oluyorda dedikodu veya kelimenin doğru anlamıyla tuzak oluyor? Tefsir ve
meallerin olayın devamını ortaya koyuş biçimleri ise daha gariptir.
31. ayet; Azizin karısı kadınların bu dedikodusunu işitmiş ve onları yemeğe davet etmiştir. Her birinin eline bir bıçak vermiş ve Yusuf’a “haydi kadınların önüne çık” demiştir. Bu arada ellerindeki bıçaklarla portakal kesmeyle meşgul olan
kadınlar, Yusuf’un güzelliğini görmüş ve farkına varmadan ellerini kestikleri
halde herhangi bir acı hissetmemiş, üzerine “olamaz! bu bir beşer değil, olsa
olsa kerim bir melektir” demişlerdir.

Kıssanın bu şekilde ortaya konulması gerçekten hayret uyandıracak niteliktedir. Madem Yusuf’un güzelliği bir görüşte el kestirecek ve farkına vardırmayacak kadardır, herhalde Mısır’da Yusuf’u gören sadece bu kadınlar değildir.
Yusuf’u gören diğer kadınların da mutlaka buna benzer olaylar yaşaması gerekmektedir. Oysa kıssa boyunca, Yusuf’un vücut veya yüz güzelliğine dair tek bir
ima bile yoktur. Ayetlerde Yusuf’un güzelliğine dair herhangi tek bir ima olmamasına rağmen, Yusuf’un elleri kestirecek kadar güzel olduğunu söylemeleri
ama öte yandan Yusuf’un ahlak güzelliğine dair muhsin ve muhlis denmesi gibi
açık deliller olmasına rağmen, onun zinaya meylettiğini söylemek hakikaten hayret vericidir. Geleneksel anlayışın kıssayı ortaya koyuş şekli bir sonraki ayette
daha da hayret uyandırıcıdır.
32. ayet; Aziz’in karısı Yusuf’un güzelliğini görüp ellerini kesen kadınlara “hakkında beni kınayıp durduğunuz zatı gördünüz mü?” demektedir. Ve ekleyerek
eğer dediğimi (benimle zina) yapmaz ise elbette zindana atılıp küçük düşürülecek” demektedir.

Şöyle bir durum ortaya çıkmaktadır. Aziz’in karısı ellerini kesen kadınlara
sanki şöyle demek istemiştir. Bakın siz Yusuf’un güzelliğini görür görmez elleri-
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nizi kestiniz, benim onunla zina yapmak istememi niye kınıyorsunuz. Benim ona
âşık olmamı niye dilinize doluyorsunuz.
İşin garip tarafı da şehirli kadınlar bundan sonra susmuşlardır! Yani sanki
Aziz’in karısını mazur görmüşler, kadının yaptıklarına onay vermişlerdir.
Neresinden tutarsanız elde kalan bu yaklaşımın, Kur’an kelimelerine İsrailiyat
ve rivayet üzerinden mana vermekten kaynaklandığını daha önce defalarca dile
getirmiştik. Tevrat’ta bile daha tutarlı olan kıssa, bu sorunlu yaklaşımlar ile Allah’ın tertemiz vahyini içinden çıkılamaz kör bir kuyuya çevirmiştir. En acısı ise
ne yazık ki Yusuf kıssasının bu anlatımlar üzerinden biliniyor olmasıdır.
Bu sorunlu anlatımı bir kenara bırakıp ayetlerdeki kelimelere tutunarak kıssayı anlamaya devam edelim.
Biraz önce “mekr” kelimesinin anlamlarını vermiş ve bu kelimenin anlamları içerisinde “dedikodu” manası olmadığını belirtmiştik. Şu hâlde 31. ayetin baْ فَلَ َّما َس ِم َعfelemma semiat bi mekrihinne “ne zamanşında geçen cümleye ت بِ َم ْك ِر ِه َّن
ki (yönetici kadın) onların tuzaklarını işitti” manası verme zorunluluğu vardır.
ْ  َس ِم َعsemiat kelimesi Kur’an’da 185 defa geçmektedir. KelimeAyette geçen ( )ت
nin Kur’an kullanımlarında “işitmek, duymak” manaları olduğu gibi “anlamak”313
manası da vardır. Kaldı ki bir şeyi duymak sadece sesin beyne ulaşması demek
değildir. Duymak demek, duyulan şeyden kast edilen manayı anlamak demektir.
ْ فَلَ َّما َس ِم َعcümleciğine “ne zaman ki onların tuzaklarını anladı” manası
Bu ت بِ َم ْك ِر ِه َّن
vermek daha uygun düşecektir.
Fakat kelimeye böyle bir anlam vermek beraberinde haklı olarak şu soruyu
getirecektir. Kadınların Aziz (yönetici) kadına kurdukları tuzak nedir?
Hatırlanacağı üzere 23 ve 24. ayette anlatılan olayla 25-29 arası anlatılan olayların iki farklı olay olduğunu belirtmiştik. Bunun yanında 23 ve 24. ayette anlatılan olayın 25-29 arası ayetlerde anlatılan olayların öncesinde değil, sonrasında
yaşandığını delilleriyle ortaya koymuştuk. Buna göre bu çalışma 21-31. ayetler
arasında anlatılan kıssayı şu şekilde ortaya koymaktadır.
21. Ayet: Mısır’a köle olarak getirilen Yusuf, Mısır’lı bir adam tarafından satın
alınıp evine getirilmiş ve faydalanma veya evlat edinme umuduyla onu özgürleştirmesini karısından istemiştir. Devam ayetlerinden Yusuf’un özgürleştirilmiş
olduğu anlaşılmaktadır. Bunlar olurken Yusuf henüz gulam denilen bir yaştadır
ve 6.ayette babası tarafından kendisine haber verilen hadiselerin tevilinden öğretilme o yaşlarda başlamıştır.
22. Ayet: Yusuf kendisini satın alan ve evlat edinme umuduyla özgürleştiren insanların yanında Eşüd çağına kadar Yüce Allah’ın vahyine göre yaşamış ve
bundan dolayı Yüce Allah tarafından Muhsin şeklinde nitelenmiştir. Yüce Allah
313
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onun Muhsin oluşunu, ona bir ilim ve muhakeme yeteneği vererek ödüllendirmiştir.
25. Ayet: Yusuf kraliyet sarayında Aziz kadının danışmanı olarak görev yapmaktadır. Fakat biri kadın diğeri erkek olan bir soruşturma komisyonu tarafından
hakkında soruşturma yapılmış ve komisyondaki bir kadın tarafından görevine
son verilmiştir. Bunun nedeni Yusuf’un kraliyet ehline karşı bir kötülük tasarlamış olduğu şüphesidir. Kadın bu şüphenin gerçek olup olmadığının anlaşılması
için Yusuf’un geçici olarak tutuklanmasını veya işkence edilerek itiraf ettirilmesinin sağlanmasını ülkenin kralından istemiştir.
26. Ayet: Yusuf danışmanı olduğu kadın tarafından sorgulandığını ve bir kötülük tasarısı içinde olmadığının o kadın tarafından bilindiğini söylemiştir. Aziz
kadın Yusuf’u göreve getirirken sorguladığını o sorgulama esnasında onun bir
kötülük tasarısı içinde olmadığını gördüğünü fakat eğer Yusuf’un açık bir itirafı
varsa kadının doğru davrandığını..
27. Ayet: Yok eğer bu davranışı bir entrikadan dolayı yapılmışsa kendisinin Yusuf’un yönetime sadık biri olduğuna tanık olduğunu belirtmiştir.
28. Ayet: Ülkenin kralı, Aziz kadının dediklerine ikna olmuş, yaşanan olayın kadın ve onunla beraber hareket eden kadınların taktikleri olduğunu ve bu taktiklerin zorlu taktikler olduğunu söylemiştir.
29. Ayet: Fakat kral buna rağmen Yusuf’a hakkında oluşan şüpheye bir açıklık
getirmesini söylemiş, kadının hatalı davrandığını belirterek Yusuf’tan özür dilemesini istemiştir.
23. Ayet: Aziz (yönetici) kadın yaşanan bu olay üzerine danışmanı olan Yusuf’u
evine götürmüş, kimsenin kendilerini rahatsız etmemesi için kapıları kilitleyerek
her şeyi anlatmasını emretmiştir. Yusuf Mısır’a gelmeden önceki hayatıyla ilgili
başından geçen her şeyi kadına anlatmış ve kardeşlerinin asla amacına ulaşamayacaklarını söylemiştir.
24. Ayet: Aziz (yönetici) kadın, Yusuf’un başından geçenlere çok üzülmüştür.
Eğer 6. ayette babasının Yusuf’a kendisinden sonra resul olacağı söylenmemiş
olsaydı (Burhan) Yusuf’un da buna çok üzüldüğü belirtilmiştir.
30. Ayet: Aziz (yönetici) kadın ve Yusuf arasında bu olaylar yaşanırken ülke yönetiminde söz sahibi olan kadınlar, yaşanan bu durumu Aziz kadının Yusuf’u
ayartmaya çalışma girişimi olarak algılatmış ve Yusuf’un kadının aklını başından aldığını, dolayısıyla Yusuf lehinde yaptığı şahitliğin onu korumak amacıyla
yapıldığını söylemişlerdir.

ْ (“فَلَ َّما َس ِم َعkadınların) tuzaklarını
İşte bu olaylar üzerine 31. ayet ت بِ َم ْك ِر ِه َّن
anladığında” şeklinde başlamış ve kadınların 30. ayette “yönetici kadın danışmanını nefsi hakkında ayartıyor. (Yusuf) bir sevgiyle onun (Aziz kadının) aklını
başından almış. Şüphesiz ki biz elbette onu açık bir sapkınlık içinde görüyoruz”
şeklindeki söylemlerinin bir tuzak olduğunu belirtmiştir.
Bu tuzak nedir?
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Kadınlar 25. ayette Yusuf’u kraliyet ailesine bir kötülük tasarlamakla itham
etmişlerdir. Yusuf hakkındaki bu suçlamadan, Aziz kadının yaptığı tanıklık üzerine kurtulmuştur. Kadınların “Aziz kadın danışmanına âşık olmuş, onu ayartıyor” şeklinde konuşmaları onun şahitliğini şaibeli hale getirecek ve hatta geçersiz kılacaktır. Çünkü, dışarıdan bakıldığında tanıklıktan hemen sonra Aziz
(yönetici) kadın Yusuf’u evine götürmüş, kapıları kilitlemiş ve onunla baş başa
kalmıştır. Unutulmamalıdır ki Yusuf’a kraliyet ehline bir kötülük tasarladı suçlamasını getiren kadınlar Aziz (yönetici) kadını korumaya çalışmışlardır. Ama
bizzat korumaya çalıştıkları kadın, suçlama getirdikleri kişiyi evine almış, uzaklaşması, tedbir alması gerekirken o daha da yaklaşmıştır. Bu durum kadınların
Yusuf hakkındaki şüphesini büyütmüştür. Kadınlar içeriğini bilmedikleri bu olayı Yusuf’un Aziz kadını kendisine aşık ettiğine yorumlamış ve kadının aklının
başında olmadığını söylemişlerdir.
Fakat kadınların 30. ayetteki “yönetici kadın danışmanını nefsi hakkında ayartıyor. (Yusuf) bir sevgiyle onun (Aziz kadının) aklını başından almış. Şüphesiz
ki biz elbette onu açık bir sapkınlık içinde görüyoruz” şeklindeki söylemlerinin
31. ayette بِ َم ْك ِر ِه َّنmekrihinne “onların tuzağı” şeklinde tanımlanması, kadınların
söylemlerinin bilinçli bir söylem olduğunu göstermektedir. Yani aslında kadınlar böyle söylemi bile bile geliştirmekte ve bununla bir şeyi hedeflemektedirler.
Onların hedefledikleri Yusuf hakkında Aziz kadının yaptığı tanıklığın geçersiz olması ve Yusuf’un kraliyet ehline bir kötülük tasarlama suçlamasıyla tutuklanması veya işkence edilmesidir. Daha önce de belirttiğimiz gibi Yusuf hakkında
oluşan bu şüphe onun Mısır’a gelmeden önceki hayatı hakkındaki bilinmeyenlerdir. Yusuf kraliyet sarayında Aziz kadının danışmanı olduğunda küçükken kendisini satın alan Mısır’lı adam üzerinden tanınmaktadır. Bir zamanlar kardeşleri
tarafından hadım edildiği, köle olarak Mısır’a geldiği bilinmemektedir. Mısırlı
olmayan birinin ülkenin en değerli kadınının danışmanı olması üstelik geçmiş hayatıyla ilgili bir kapalılığın olması elbette şüphe edilecek bir durumdur.
Biraz önce o günkü Mısır toplumunun anaerkil bir toplum olduğu ve ülke yönetiminde kadınların da aktif rol aldıklarını ortaya koymuştuk. Aziz kadın hakkında konuşan kadınların da “Oranın (Mısır’ın) yönetimindeki kadınlar” olduğunu belirtmiştik. Ülke yönetiminde söz sahibi olan işte bu kadınlar, yine ülke
yönetiminde söz sahibi olan ve kendilerinden daha üst konumda bulunan kadın
hakkında danışmanına âşık olmuş söylemini bile bile dile getirmişlerdir. Çünkü
kadınlar arasında ciddi bir rekabet ve kıskançlık vardır. Aslında bu kıskançlığın
ilk işareti 28. ayette ülkenin Seyyidi’nin işte bu kadınlara hitaben söylediği قَا َل
“إِ نَّهُ ِم ْن َك ْي ِد ُك َّن ۖ إِ َّن َك ْي َد ُكنَّ َع ِظي ٌمçünkü bu siz kadınların yöntemleridir. Şüphesiz ki sizin yöntemleriniz çok zorludur” bu cümlede verilmişti. Fakat kadınlar
arasındaki kıskançlık ve rekabet kıssanın ilerleyen bölümlerinde daha da anlaşılır hale gelecektir. Sırası geldiğinde bunun üzerinde daha detaylıca durulacaktır.
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ELLERİNİ KESTİLER
(31. Ayet)
Geleneğin şekillendirdiği Yusuf kıssasının en efsanevi olayı, hiç şüphesiz Yusuf’un güzelliğine hayran kalıp, bıçakla ellerini kesmelerine rağmen bunun farkına varmayan kadınların anlatıldığı olaydır. Geleneğe göre bu olayı anlatan ayet
ise şimdi ele aldığımız ayettir. Bu ayeti ve kelimeleri incelemeye başlamadan
şunu belirtelim ki, bu ayetin öncesinde ve sonrasında Yusuf’un destansı güzelliğine dair herhangi bir ima dahi yoktur. Aslında bu ayette de yoktur ama geleٌ َاش ِ َّلِ َما ٰهَ َذا بَ َشرًا إِ ْن ٰهَ َذا إِ َّل َمل
nek, ayette geçen ك َك ِري ٌم
َ فَلَ َّما َرأَ ْينَهُ أَ ْكبَرْ نَهُ َوقَطَّ ْعنَ أَ ْي ِديَه َُّن َوقُ ْلنَ َح
cümlesini“ Kadınlar Yusuf’u görünce şaşıp ellerini kestiler ve “Allah’ı tenzih
ederiz haşa, bu insan değil ancak çok güzel bir melektir” dediler”314 şeklinde çevirmiş ve buradan Yusuf’un kadınlara ellerini kestirip farkına vardırmayacak kadar güzel olduğu sonucunu çıkarmışlardır.
Hakikaten Yusuf bu kadar güzel miydi?
Yusuf’un güzelliği hakkındaki tüm söylemler rivayet kaynaklıdır. Fakat, bu
ayetten yola çıkan müelliflerin tamamı Yusuf’un güzelliğinin kadınlara el kestirecek kadar olduğunu söyleyebilmişlerdir. Razi Yusuf’un güzelliği hakkında tüm
alimlerin ittifak halinde olduğunu söylemiş ve arkasına Allah resulüne atfedilen
şu hadisi eklemiştir.
“Hz. Peygamber (s.a.s)’in şöyle dediği rivayet edilmiştir; Semaya yükseltildiğim
gece, Yusuf’a tesadüf ettim. Bunun üzerine Cibril’e, “bu kimdir?” dediğimde, o,
“Bu Yusuf’tur” dedi. Bunun üzerine kendisine, “Ey Allah’ın Resulü, onu nasıl
gördün?” dediğinde, Hz. Peygamber, “O tıpkı, ondördüncü geceki bir dolunay
gibiydi” cevabını verdi.
314
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Yine, tıpkı güneş ışığının duvarlar üzerinde görülmesi gibi, Yusuf, Mısır’ın ara
sokaklarında yürüdüğünde, yüzünün parıltısının duvarlara vurduğu da söylenmiştir. Şu da ileri sürülmüştür: O, Allah’ın kendisini yarattığı gündeki Adem’e
benziyordu. Bu görüş üzerinde ittifak edilen görüştür.315

Yusuf’un güzelliği hakkında inceleyeceğimiz ayet bağlamında söylenenleri
birazdan aktaracağız ama yukarıdaki alıntıda alimlerin üzerinde ittifak ettiği Yusuf tıpkı Âdem’in yaratıldığı gündeki gibi güzeldi” görüşüne biraz değinmek istiyoruz.
Aklın sınırlarını zorlayan bu ittifak(!) nasıl oluşmuştur bilmiyoruz, fakat böyle bir şeyin söylenebilmesi için Âdem ve Yusuf’un görülmüş olması veya güzellikleri hakkında kesin delil olması gerekmektedir. Kur’an’da Âdem’in kıssası pek
çok yerde anlatılmaktadır. Bu anlatımlar arasında Âdem’in destansı bir güzelliğe sahip olduğuna dair tek bir işaret yoktur. Öyleyse bu ittifak nasıl oluşmuştur?
Yusuf’un bu kadar güzel olması durumunda sadece o kadınlar değil, Mısır’da
Yusuf’u gören tüm kadınlar etkilenmiş olmalıdır. Her görenin elini kestiği ve üstelik farkına dahi varmadığı bir güzelliğe sahip kişinin, Mısır sokaklarında dolaşması herhalde doğal bir afet gibi olmalıdır. Sadece Aziz’in kadını değil tüm kadınlar ona sahip olmak için can atmış olmalıdır.
Tuhaf olan şudur ki; aşırı güzellik erkek olsun kadın olsun herkes tarafından
fark edilebilecek bir şeyken, (meal ve tefsirlerin kıssayı ortaya koyuş biçimine
göre) kadının kapısında karşılaştıkları Seyyid Yusuf’un güzelliğini görmemiş,
Yusuf lehine şahitlik yapan kadının ehlinden olan şahidin dikkatini çekmemiştir.
Her görenin aklını yitirdiği bir güzellik nasıl oluyor da sadece Aziz’in karısının
davetine gelen şehirli kadınların dikkatini çekiyor ama başka kimse bu güzelliğe
dair bir imada dahi bulunmuyor!
Yusuf’un güzelliği hakkındaki bu soruları ortada bırakıp, Yusuf’un güzelliğine delil olan ayeti incelemeye başlayalım.
Yusuf 12/31
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Kadınların kendisini yermesini işitince onları davet etti; koltuklar hazırladı;
geldiklerinde her birine birer bıçak verdi. Yusuf’a: “Yanlarına çık” dedi. Kadınlar Yusuf’u görünce şaşıp ellerini kestiler ve “Allah’ı tenzih ederiz ama, bu
insan değil ancak çok güzel bir melektir” dediler (DİB meali).

Bu ayette üzerinde duracağımız ilk kelime “ellerini kestiler” anlamında çev315

Er Razi; Tefsir-i Kebir.c.13.s.221
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rilen  َوقَطَّ ْعنَ أَ ْي ِديَه َُّنve katta’na eydiyehunne ibaresindeki َ قَطَّ ْعنkatta’na kelimesidir.
Kök harfleri  قطعk+t+a olan bu kelime Kur’an’da 36 kez kullanılmaktadır.
Sözlükte kesmek/koparmak anlamına gelen ( )قطعkelime, cisimler gibi gözle görülen bir şeyi veya varlıkları sadece akılla bilinen şeyler gibi basiretle algılanan şeyleri birbirinden ayırmak demektir. İnsan bedenindeki organların kesilmesi bunun bir misalini oluşturmaktadır. Elbiseyi kesmek de bu mananın içinde
yer alır.316 Bu kelimenin fiil olarak manaları kesmek, alıkoymak, kat etmek, men
etmek, meyvesini toplamak, akraba ile ilişkiyi kesmek, yol almak, yolu kesmek,
hasmını susturmak, aşama kaydetmek, namazı kesmek şeklindedir. İsim olarak
ise kıta, bir şeyden kopan parça, parsel, mutlak, kesin, kesici dişler, kesişen, boykot, kesme cihazı gibi anlamlarda kullanılmaktadır.
Kelime Kur’an’da 7 defa isim olarak kullanılmıştır. Bitmez, tükenmez, kesilmez,317 kestirip atan,318 kesilmiş,319 bütünün bir parçası,320 kıtalar321 şeklinde gelen isimler haricinde kalan 30 kullanımın tamamı fiildir. Bu fiillerin tamamında
anlam hem maddi hem de mecazi anlamda kesmektir. Neslin devamını kesmek,322
insanlar arasındaki bağları kesmek,323 Allah’ın birleştirilmesini emrettiğini kesmek,324 ilişki kesmek,325 ateşten elbise biçmek,326 zalimlerin kökünün kesilmesi,327 herhangi bir şeyi (ağaç) kesmek,328 zalimlerin ardını kesmek,329 parçalamak,330
geçmek, kat etmek,331 ayırmak, parçalamak.332
Kelimenin lügat anlamlarında ve Kur’an kullanımlarında ön plana çıkan anlam bir şeyi kesip ayırmaktır.
316
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317

Bkz. Vakıa 56/33

318

Bkz. Neml 27/32

319

Bkz. Hicr 15/66

320

Bkz. Hicr 15/65; Hud 11/81; Yunus 10/27

321

Bkz. Rad 13/4

322

Bkz. Ankebut 29/29

323

Bkz. Bakara 2/166

324

Bkz. Bakara 2/27

325

Bkz. Hac 22/15; Enam 6/94

326

Bkz. Hac 22/19

327

Bkz. Enam 6/45

328

Bkz. Haşr 59/5

329

Bkz. Araf 7/72

330

Bkz. Muhammed 47/15; Tevbe 9/110

331

Bkz. Tevbe 9/121

332

Bkz. Araf 7/168; Rad 13/31; Enbiya 21/93
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Kelimenin bu anlamlarına göre Yusuf suresindeki  َوقَطَّ ْعنَ أَ ْي ِديَه َُّنve katta’na eydiyehunne ibaresine maddi anlamda bir şeyi kesmek anlamı verilecekse bu anlam
“ellerini kesip kopardılar” şeklinde olmalıdır. Tüm meal ve tefsirler bu kelimeye
ellerini kestiler manası verirlerken aslında kast ettikleri anlam “ellerini yaraladılar” anlamıdır. Hiç kimse bu kelimeden ellerini kesip kopardılar sonucunu çıkarmadığı gibi bunu ima bile etmemiştir. Bu ayetteki َ َوقَطَّ ْعنve katta’na kelimesine
yüklenen anlam “yaraladılar” olmuştur. Oysa kelimenin yaraladılar şeklinde bir
anlamı bulunmamaktadır. Biraz önce belirttiğimiz gibi bu kelimeye fiziki anlamda kesmek manası verilmesi durumunda ayette belirtilen ellerin kesilmesinin, kesilip koparılma anlamında olması gerekmektedir.
Mesela, hırsızın elinin kesilmesini bildiren ayette kelime Yusuf suresindeki ibareye benzer şekilde geçmiştir.  فَا ْقطَ ُٓعوا اَ ْي ِديَهُ َماfaktau ve eydiyehunne “İkisinin
ellerini kesin.” (Maide 38) Bu ayet gayet açık bir şekilde hırsızların ellerinin kesilip koparılmasını bildirmektedir. Yoksa Yusuf suresinde meallerin verdiği şekliyle ellerinin yaralanmasını kast etmemektedir. Eğer Yusuf suresinde geçen kelimeye elleri yaralamak manası verilebiliyorsa, hırsızın elinin kesilmesini bildiren
ayetteki kelimeye de ellerin yaralanması manası verilmesinin önünde hiçbir engel kalmamaktadır. Nasıl ki bu kabul edilemez ise Yusuf suresindeki ayette geçen kelimeye de yaralama anlamın verilmesi doğru değildir. Yusuf suresine baştan aşağı verilen yanlış anlamlara, bu ayet de misal olmaktadır...
Yine bu kelime bir organı belirtir şekliyle Enam 45. ayette  فَقُ ِط َع دَابِ ُرfekutia
dabiru şeklinde geçmektedir. Burada geçen “dabir” kelimesi, insanın arkasını ve
arkasındaki organı kast etmesine rağmen burada kelimenin bir mecazı kast ettiği
gayet açıktır.
Dolayısıyla Yusuf suresindeki kullanımın da mecazi bir kullanım olması gerekmektedir. Bu durumda  َوقَطَّ ْعنَ أَ ْي ِديَه َُّنve katta’na eydiyehunne ibaresinin manası
“ellerini çektiler” şeklinde olmak durumundadır.
Bu anlamlandırmaya şu şekilde bir itiraz gelebilir. Madem Yusuf suresindeki
ibareye mecazi anlamda ellerini çektiler manası verdiniz, o halde hırsızın ellerinin kesilmesini emreden ayetteki (Maide 38)  فَا ْقطَ ُٓعوا اَ ْي ِديَهُ َماfaktau ve eydiyehunne
ibareyi neden mecazi anlamda anlamayalım?..
Bu mümkün değildir. Asıl olan bir kelimenin maddi anlamıdır. Mecaza çevrilmesi için cümle içinde başka karineler olması gerekmektedir. Ellerin kesilip
koparılması büyük bir acıya neden olacaktır. Bu durumdaki insanın hiçbir şey
hissetmemiş olmasının imkânı yoktur. Oysa Yusuf suresinde “kadınlar ellerini
kestiler” dedikten sonra, ellerini kesen kadınların büyük bir acı içinde olduklarını
belirten hiçbir karine yoktur. Tam tersi hiçbir şey olmamış gibi konuşmaya devam etmişlerdir. İşte bu durum ayette geçen  َوقَطَّ ْعنَ أَ ْي ِديَه َُّنve katta’na eydiyehunne
ibaresini mecaz olarak ve “ellerini çektiler, onunla uğraşmayı bıraktılar” şeklinde
anlamamızı zorunlu kılmaktadır.
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Maide 38 ayetinde ise yukarıdaki durumun tersine mecaz anlamak için bir kaَّ َ َجزَا ًء بِ َما َك َسبَا نَ َك ًال ِمن..) Üstelik ayete göre cezanın, nekel olması
rine yoktur. (.. ِللا
yani başkalarının da görüp ibret alması gerekmektedir. Bu durumda ibareyi maddi anlamın dışında anlamlandırmak olanaksızdır.
Olaya mantık çerçevesinde yaklaşıldığında bile ayette geçen ibarenin fiziki
anlamda “ellerini kestiler” anlamına gelemeyeceği kolayca anlaşılır. Bir insan,
kesmek veya soymak üzere eline aldığı bir meyveyi parmaklarıyla kavrar. El diye
tabir edilen kısım parmakların haricinde olan kısımdır. Bıçağın meyveyi kavrayan parmakları değil de meyveden ve bıçaktan daha uzak elleri kesmesi akla yakın bir yaklaşım olmasa gerektir. İşte tüm bunlar ibareye zorunlu olarak mecaz
anlamda (“ ) َوقَطَّ ْعنَ أَ ْي ِديَه َُّنellerini çektiler, uğraşmayı bıraktılar” şeklinde bir anlam vermeyi zorunlu kılmaktadır.
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ÇIK!
ْ ت
اخرُجْ َعلَ ْي ِه َّن
ِ َ َوقَالVe kalet’ihruc aleyhinne ibaresi tüm meallerde “karşılarına
çık veya yanlarına çık” şeklinde çevrilmiştir. İbareye bu anlamın verilmesi de
kıssanın israiliyat kurgusundan dolayıdır. Bu kurguya göre, Aziz’in karısı, şehirde dedikodusunu yapan kadınları yemeğe davet etmiş, her birinin eline bıçak
vermiş ve Yusuf’a başka bir odadan yanlarına gelmeyi emretmektedir. Bu kurguْ ihruc
ya göre ibarenin aldığı anlam “yanımıza gel” şeklindedir. Şu durumda ْاخرُج
kelimesine yüklenilen anlam “buraya gel” olmuştur.
ْ kelimesi ayette emir fiil for خرجEhruc h+r+c kök harflerinden türemiş ْاخرُج
mundadır. Bu kelime Kur’an’da 182 defa kullanılmaktadır. “Fiilin asıl anlamı,
bulunulan bir yerden veya durumdan dışarı çıkmaktır; bu yerin ev, şehir veya elbise olması ile durumun, psikolojik bir durum olması veya dış sebeplerinin değişmesi arasında fark yoktur.”333 Rengi siyah beyaz olmak, çıkmak, dışarı çıkmak, mahir olmak, sinirlenmek, terk etmek, ödeme yapmak, karşı çıkmak, isyan
etmek, sapmak, sonuç çıkarmak, vergi ödemek, sahnelemek, bitki bitirmek, kovmak, neşretmek, ortaya koymak, değişik, mezun olmak, diploma, ayrılmak, dışarısı, apse, tümör, çıkış, mezuniyet anlamlarına da gelmektedir
Kelime Kur’an’da 26 kez isim olarak, 156 kez ise fiil olarak şu anlamlar-
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da geçmektedir; çıkmak, çıkarmak,334 çıkarılmak,335 çıkış,336 çıkan,337 çıkış yolu,338
çıkaran,339 çıkarılan kişi veya kişiler,340 vergi, ödenek.341
Bu kelime fiil olarak kullanıldığında önüne gelen harfi cer ile farklı anlamlara gelmektedir.
·

۪ َفا َ ْخ َر َج ِبه..............Onunla çıkardı (2/22)

·

 َف َي ْخ ُر ُج ِم ْن ُه............Ondan çıkıyor (2/74)

·

ْ َواَ ْخ ِرجُو ُه ْم مِن.........den çıkarın onları (2/191)

·

َفأ َ ْخ َر جْ َنا ِب ِه َن َباتَ ُك ِّل َشيْ ٍء َفأ َ ْخ َر جْ َنا ِم ْن ُه َخضِ رً ا ُن ْخ ِر ُج ِم ْن ُه َح ًّبا

·

 َل ْو َخ َرجُوا ف۪ ي ُك ْم........Eğer içinizde (sizinle) çıksalardı (9/47)

·

ُج ِا َلي ِْه ْم
َ  َح ٰ ّتى َت ْخر......sen yanlarına çıkıncaya kadar (49/5)

Onunla
her
türlü bitkiyi çıkardık, ondan da yeşillik çıkardık, ondan da dane çıkardık
(6/99)

Kur’an’da kelimenin önüne gelen harfi cer’ler çoğunlukla “min”, “bi”, “fi”
şeklindedir. Sadece bir kere kelimenin önüne “ile” gelmiştir. Yusuf suresinde
olduğu gibi kelimenin önüne “alâ” harfi cer’in geldiği sadece 2 ayet vardır. Biri
Zekeriya ile alakalıdır.
ب
ِ “ … فَ َخ َر َج َعلَ ٰى قَوْ ِم ِه ِمنَ ْال ِمحْ َر اMihrap’dan kavminin karşısına çıktı…” (19/11)

Bu ayette çıkılan bir yer belirtildiği için ب
ِ  ِمنَ ْال ِمحْ َر اkelimenin önüne gelen
harfi cer, “karşılarına çıktı” anlamı vermiştir.
Kelime “ala” harfi cer’i ile ikinci defa Kârun için kullanılmaktadır.
 …فَ َخ َر َج َعلَ ٰى قَوْ ِم ِه فِي ِز ينَتِ ِهbu cümle tüm meallerde şu şekilde çevrilmiştir.
“İhtişam içinde kavminin karşısına çıktı.” Ayete verilen bu anlamın, ayette anlatılmak istenen şeyi ne kadar doğru yansıttığını anlamak için ayetin öncesine bakmak gerekmektedir. İncelediğimiz kelimenin buradaki anlamı doğru anlaşıldığında Yusuf suresindeki kullanımı da doğru anlaşılacaktır.
334
Bkz. Meryem 19/11; Kassas 28/21, 79; Bakara 2/22, 36; Araf 7/27, 32; Enfal 8/5; Tevbe
9/40; Yusuf 12/100; İbrahim 14/32; Nahl 16/78; Ta-Ha 20/88; Nur 24/40; Yusuf 12/76; Bakara
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Bkz. Kehf 18/5; Ta-Ha 20/22; Enam 6/148; Tevbe 9/83; Rum 30/25; Haşr 59/11

336

Bkz. Enam 6/122
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Bkz. Bakara 2/167
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Bkz. Talak 65/2
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Bkz. Bakara 2/72; Enam 6/95; Tevbe 9/64

340

Bkz. İsra 17/80; Müminun 23/35; Neml 27/67; Hicr 15/48; Şuara 26/167
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Bkz. Kehf 18/94; Müminun 23/72
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Kasas 28/76-80

وسى َفب َغى َع َليهِ م ۖ َو َآتي َن ُاه ِم َن ا ْل ُكنُوزِ َما ِإ َّن َم َف ِات َح ُه
ِإن قارون كان ِمن قو ِم م
ْ
ْ ْ ٰ َ ٰ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َّ
ِ
ِ
ِ ُ ِ
ِ
ين
َ الل َل يُح ُّب ا ْل َفرِ ح
ُ َُل َتن
َ َّ وء بِا ْل ُع ْص َبة أولي ا ْل ُق َّوة ِإ ْذ َق َال َل ُه َق ْو ُم ُه َل َت ْف َر ْح ۖ ِإ َّن

(76) Karun Musa’nın kavmindendi; zamanla onları ezmeye başladı. Halbuki
ona öyle hazineler vermiştik ki anahtarlarını taşımak güçlü bir topluluğa bile
ağır geliyordu. Kavmi ona şöyle demişti: “Şımarma Allah şımaranları sevmez.”

الد ْنيا ۖ َوأَ ْح ِس ْن َك َما
وابتغ ِفيما آتاك الل الدار ال ِخرة ۖ ول تنس ن ِصيبك ِمن
َ ُّ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َّ ُ َّ َ َ َ ِ َ ْ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ الل ِإ َلي َك ۖ و َل َتب ِغ ا ْل َفس
ين
أَحسن
َ َ
َ الل َل يُح ُّب ا ْل ُم ْفسد
َ َّ اد في ْالَ ْرض ۖ إ َِّن
ْ َ
ْ ُ َّ َ َ ْ

(77) Allah’ın sana verdikleri ile ahiret yurduna yönel. Dünyadan da payını unutma. Allah sana nasıl iyilikte bulunduysa sen de başkalarına, o şekilde iyilikte
bulun. Buralarda bozgunculuk yapmaya çalışma, Allah bozguncuları sevmez.”

ِ ِ ٍ ِ
ِ ُ
َ
َ
الل َق ْد أَ ْه َل َك ِم ْن َقب ِل ِه ِم َن
َ َّ َق َال إ َِّن َما أوت ُيت ُه َع َل ٰى ع ْلم ع ْندي ۚ أ َو َل ْم َي ْع َل ْم أ َّن
ْ
ِ ا ْل ُقر
ون
َ ون َم ْن ُه َو أَ َش ُّد ِم ْن ُه ُق َّو ًة َوأَ ْك َث ُر َج ْم ًعا ۚ َو َل يُ ْسأَ ُل َع ْن ُذنُوبِهِ ُم ا ْل ُم ْجرِ ُم
ُ

(78) Dedi ki; “Bu bana, bendeki bir ilimden dolayı verildi”. Karun bilmiyor
muydu ki, Allah kendinden önce nice nesilleri yok etti; hem de onlar daha güçlü
ve daha zengindiler. Suçlulara suçlarını sormaya gerek duyulmaz.

الد ْنيا َيا َلي َت َل َنا ِم ْث َل َما
َف َخر َج َع َلى َق ْو ِم ِه ِفي زِ ين ِت ِه ۖ قال ال ِذين يرِ يدون الحياة
ْ
َ ُّ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ
َ
ٰ
ِ ُ
ٍ ظ َع ِظ
يم
ق
ي
ّ ٍ ارو ُن إ َِّن ُه َل ُذو َح
َ
ُ َ أوت

(79) Sonra, (aldatıcı) zenginliği içinde kavminin (dediklerine) karşı çıktı. Dünyalık arzusu içinde olanlar dediler ki, “Ah keşke Karun’a verilenin bir benzeri
bizde de olsa? O gerçekten büyük bir paya sahip!”

ِ َّ و َق َال ا َّل ِذين أُوتُوا ا ْل ِع ْلم وي َل ُكم َثواب
ِ
آم َن َو َع ِم َل َص ِال ًحا َو َل
َ
َ الل َخ ْي ٌر ل َم ْن
ُ َ ْ َْ َ
َ
ون
ِر
ب
ا
الص
ِل
إ
ا
اه
ق
ل
َ ُ َّ َّ َ َّ َ ُي

(80) Kendilerine ilim verilenler de şöyle dediler: “Yazık size! Allah’ın, inanan
ve iyi işler yapanlara vereceği karşılık daha iyidir. O da sabırlı olanlardan başkasına verilmez.”

Bu ayetlerde anlatılan Karun kıssasına göre, kavmi, onun sahip olduğu zenginlik hakkında bilgi sahibidir. Kavmi ona sürekli uyarılarda bulunmaktadır. O
bu uyarılara kulak tıkamakta ve sahip olduklarının kendi bilgisi sonucunda olduğunu söylemektedir. Bu durumda 79. ayette gelen ibareye فَ َخ َر َج َعلَ ٰى قَوْ ِم ِه فِي ِز ينَتِ ِه
“zinetler içinde kavminin (uyarılarına) karşı çıktı” anlamı vermek daha doğru bir
anlam olacaktır. Çünkü kavmi onun sahip oldukları hakkında zaten bilgilidir.
ْ ت
Bu durumda ele aldığımız Yusuf 31. ayette incelediğimiz اخرُجْ َعلَ ْي ِه َّن
ِ َ َوقَالibaresine “onların karşısına çık” anlamı vermek doğru olmayacaktır. İbareye başka
bir mekânda bulunan birini yanlarına çağırmak anlamında kullanmak, “çık” an-
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lamındaki kelimenin “gir” haline dönüşmesine sebep olmaktadır. Zaten ibarenin
ne öncesinde ne sonrasında “çık” ya da “gir” anlamı vermemizi kolaylaştıracak
herhangi bir ibare bulunmamaktadır. Kaldı ki kelimeye “çık” anlamında fiziki
bir çıkma anlamı verilecekse, önüne gelen “ala” harfi cer’inden dolayı anlamın
olumsuz olarak “onlara karşı çık” şeklinde olması gerekmektedir.
Yukarıdaki açıklamalardan sonra ayette geçen ibarenin anlamının, kelimenin
ْ ت
göstermek, sahnelemek, gösteri yapmak anlamlarından yola çıkarak ْاخرُج
ِ ََوقَال
“ َعلَ ْي ِه ّنdedi ki, onlara göster” şeklinde olması daha doğru olacaktır.
Bu durumda elbette şu soru gündeme gelecektir. Kadın Yusuf’tan neyi göstermesini istemiştir?
Sorunun cevabı ayette geçen başka bir kelimede yatmaktadır.
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BUNDA BİR BEŞERLİK YOK
Bir önceki bölümde anlattıklarımız üzerinden haklı olarak “kadın Yusuf’tan
neyi göstermesini istedi” şeklinde bir sorunun gündeme geleceğini belirtmiştik.
Bu haklı sorunun cevabı, ayetin içindeki genelde “bu insan değildir” şeklinde
çevrilen  َما ٰهَ َذا بَ َشرًاma haza beşeran ibaresinde yatmaktadır. Bu ibarenin içindeki
cümle tam olarak ele alındığında tuhaf bir durum ortaya çıkmaktadır.
ٌ َاش ِ َّلِ َما ٰهَ َذا بَ َشرًا إِ ْن ٰهَ َذا إِ َّل َمل
َري ٌم
َ “ … َوقُ ْلنَ َحHâşâ! Allah için, bu bir insan değil, anِ كك
cak şerefli bir melektir” dediler (DİB Meali).

Geleneksel anlayışa göre bu cümlenin oluşturduğu kurgu şu şekildedir: O
güne kadar Yusuf’u görmemiş ve destansı güzelliğini de duymamış olan kadınlar, birdenbire Yusuf’u karşılarında görünce, güzelliğine hayran kalarak, kendilerine portakal(!) soymaları için verilen bıçakla ellerini kesmekte fakat bunun farkına dahi varmamaktalar. Sonrasında ise Yusuf’un olağanüstü güzelliğini ifade
etmek için; “Haşa Allah için bu insan değil, şerefli bir melektir!” demektedirler.
Bu kadınlar Azizin evinde olan ve gizli tutulan bir bilgiyi bilmekte, hatta bunu
etraflarına yaymaktalar ama Yusuf’un güzelliğinden haberdar değillerdir! Şehirde yaşamalarına ve davetine icabet edecek kadar Aziz’in karısına yakın olmalarına rağmen, şehirlerinde bir görüşte kadınlara bıçakla el kestirip farkına vardırmayacak kadar güzelliğe sahip birinin varlığından haberdar olmamışlardır! Sanki
o güne kadar Yusuf’u kimse görmemiş ve Yusuf ilk defa insanların karşısına çıkmaktadır!..
Dahası kadınlar Yusuf’un güzelliğini meleklerin güzelliğine benzetmektedirler. Oysa, iki şey arasında bir benzerlik bulabilmeleri için melekleri de görmeleri gerekmektedir. Meleklerden herhangi birini değil, onlar içinden kerim olan
melekleri görmüş olmaları, hangi meleğin kerim, hangisinin kerim olmadığını da
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bilmelerini gerektirmektedir. Üstelik, “kerim bir melektir” demişler, benzetme
ifadesi anlamına gelebilecek “gibi” edatını da kullanmamışlardır. Yani “kerim
bir meleğin ta kendisi” demişlerdir. Öte yandan kıssanın ilerleyen bölümlerinde
“kerim bir meleğin ta kendisi” dedikleri kişiyi suçsuz yere zindana atmakta herhangi bir beis görmemişlerdir!
Bu durumu fark eden müfessirlerimiz ayetin bu cümlesi ile ilgili şu açıklamayı getirmişlerdir.
ٌ َاش ِ َّلِ َما ٰهَ َذا بَ َشرًا إِ ْن ٰهَ َذا إِ َّل َمل
Ayetteki َري ٌم
َ “ َوقُ ْلنَ َحbu bir beşer değildir. Bu çok şeِ كك
refli melekten başkası olamaz” ifadesine gelince, bu hususta şu iki izah yapılmıştır.
Birinci İzah: meşhur olan bu izaha göre bundan maksat Yusuf’un son derece
güzel olduğunu kabul etmektir. Ulemâ bu hususta şöyle demiştir: Allah Teala insanların aklına şeytanın en çirkin, en kötü canlı olmasıyla, meleğin de en
güzel varlık, canlı fikrini yerleştirmiştir. İşte bundan dolayı Cenab-ı Hak cehennemi vasf ederken, “ki tomurcukları şeytanların başları gibidir” (Saffat 65)
buyurmuştur. Bu böyledir. Zira biz, insanların kafalarına en çirkin varlık olarak şeytanın yerleşmiş olduğunu açıklamıştık. Binaenaleyh burada da kadınların kafalarına canlıların en güzelinin melek olduğu fikrinin yerleşmiş olduğunu
görmekteyiz. Bu sebeple o kadınlar, Yusuf’un güzelliğini iyice anlatmak için, haliyle onu bir meleğe benzetmişlerdir.
İkinci İzah: Bana göre doğruya daha yakın olan bu görüşe göre, cumhur nezdinde yaygın olan, meleklerin şehveti tahrik, gazabı cezbeden ve vehimler ile
hayaller ortaya çıkaran sebeplerden münezzeh ve temiz oldukları, yiyeceklerinin, Allah’ı tevhid, içeceklerinin ise Allah’ı senâ olduğu hususudur. O kadınlar,
Yusuf’u görünce o onlara kesinlikle iltifat etmemiş; kadınlar ise onun üzerinde
nübüvvet ve risâlet heybeti ile, temizlik ve taharet alametlerini, izlerini görünce. “Biz onda şehvet eseri, beşeriyete dair hiçbir şey ve insanla alakalı bir sıfat
görmedik” demişlerdir
Bu, beşerin mayasında bulunan bütün sıfatlardan tertemiz, insanlık sınırının dışına çıkıp son derece terakki etmiş ve böylece, melekleşmiş bir varlıktır” demişlerdir.342

Tefsir sadedinde söylenen bu iki izah ciddi itirazlara sebep olmaktadır. Tüm
çirkinliklerin Şeytan’a atfedilmesi zaten şeytan hakkındaki en sakat bilgilerdendir. Zira şeytan insanı çirkinliklerle değil, güzelliklerle aldatacağını söylemiştir.
Güzel sözlerle aldatmak,343 yapılanları güzel göstererek aldatmak,344 çirkin olanı
güzel göstererek aldatmak,345 şirki bile güzel göstererek aldatmak346 hep şeytanın
güzellikle insanı aldatacağını bize bildirmektedir. Çünkü şeytan daha en baştan
342

Er Razi; Tefsir-i Kebir c.13.s.222

343

Bkz. Enam 6/112

344

Bkz. Enfal 8/48

345

Bkz. Nahl 16/63

346

Bkz. Neml 27/24
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insanı güzellikler üzerinden aldatacağına yemin etmiştir.
Hicr 15/39

ِ
ِ
ِ
ِ
ين
َ َق َال َر ِّب ب َِما أَ ْغ َو ْي َتني َلُ َزيّ َِن َّن َل ُه ْم في ْالَ ْرض َو َلُ ْغوِ َي َّن ُه ْم أَ ْج َمع

İblis dedi ki “Rabbim! Beni aşırılığa sevk etmene karşılık ben de bunlara dünyadakileri süsleyeceğim ve hepsini aşırılığa sevk edeceğim.

Bu durumda insanın çirkin şeyleri şeytana yakıştırmış olması ve şeytanı sadece çirkinler arasında aramanın bir yanılgı olduğu ortaya çıkmaktadır. Şu unutulmamalıdır ki, şeytan doğru yolun üzerinde oturmaktadır.347
İkinci izaha gelince; hayatlarında ilk defa Yusuf’u gören kadınların onun güzel ahlak, nübüvvet ve risâletini görmelerine imkân yoktur. Çünkü bunlar gözle görülebilecek şeyler değildir. Zaten, üzerinde nübüvvet, risalet ve güzel ahlak
olan birinin nasıl olur da kendisini teşhir etmesinin hele bunu kendisiyle zina etmeye kalkışan bir kadının emriyle yapmış olmasının izahı olamaz.
Türkçe konuşan insanlar arasında da iyiliği veya güzelliği kast eder şekilde
“melek gibi güzel” ya da “melek gibi insan” benzetmeleri kullanılmaktadır. Bu
benzetmeyi yapanlar da melekleri görmedikleri halde gördükleri insanı onlara
benzetmiş olmaktadırlar. Fakat buna rağmen bu kullanımda “gibi” denilerek bir
benzetme yapıldığı belirtilmektedir. Kötü bir benzetme olsa da sonuçta benzetme olarak kalmaktadır. Fakat Yusuf’u gören kadınlar “gibi” dememiş, basbayağı
“bu bir beşer değildir. Bu ancak kerim bir melektir” demişlerdir. Üstelik Arapça metinde geçen  إِ َّلilla edatı “kerim bir melekten başka bir şey değildir” vurgusu vermektedir ve herhangi bir benzetme olmadığı ortadadır. Ayette olmayan ve
Arapça da benzetme harfi olarak da kullanılan  كke “gibi” anlamına gelen edatı
Arapça metinde varmış gibi anlamak mümkün değildir.
Kadınların ne dediğini, takdir kullanarak, ayetin Arapça metninde olmayan
harf veya kelimeleri varmış gibi ayete ekleyerek şekillendirmek, en hafif deyimle “Kur’an’a bir şeyi zorla söyletmektir.” Evet ayette konuşan kadınlardır. Ama
bu konuşmayı bize aktaran Yüce Allah’tır. Yüce Allah’ın ayetin içine koymadığı bir harfi varmış gibi göstermek, (haşa) Allah’ın hatasını düzeltmek anlamına
gelmek değil midir?
Şüphesiz bu durum, ayette geçen olayın Yusuf’un efsanevi güzelliğinin peşinen kabulünün bir sonucudur. Bu peşin kabul, ayetin Yusuf’un güzelliğinden
bahsediyor zannını oluşturmuş, istenilen anlam çıkmayınca da ayette olmayan
benzetmelerin olduğu kabul edilmiştir. Sanki (haşa) Yüce Allah ayete benzetme
olduğunu bildirir harfi, edatı koymayı unutmuş gibi bir yola girmek pahasına zihinlerdeki hazır şablonlardan vazgeçilmemiştir.

347

Bkz. Araf 7/16
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Kadınların tam olarak ne dediğini anlamak, böylesine takdirler kullanarak değil, ancak ayette geçen kelimelere yüklenilen doğru anlamları keşfederek mümkündür.
Ayette geçen  بَ َشرًاbeşeran kelimesi  بشرb+ş+r kökünden türemiştir ve Kur’an’da
bu kökten türemiş 123 kullanım bulunmaktadır. Anlamları; Kazımak, yolmak, bir
şeyin kabuğunu soymak, neşeli ve huzurlu olmak, ümitvar olmak, ümit vermek,
sevinmek, bir şeyin yeniden canlanması, meyve vermek, dokunmak, arada bir şey
olmadan temas etmek, cinsel ilişkide bulunmak, başlamak, tebrik etmek, iyi bir
haber vermek, müjdelemek, sevindirici haber, doğrudan, müjdeci, etin ete arada
bir şey olmadan temas etmesinden dolayı cinsi münesabet348 gibi oldukça geniş
anlam yelpazesine sahiptir.
Kelimenin Kur’an kullanımları şu şekildedir:
Müjdelemek,349 cinsel ilişki,350 müjde, müjdeci,351 sevinçli,352 deri,353 beşer.354
Ayette geçen  َما ٰهَ َذا بَ َشرًاma haza beşeran ibaresine “bu bir beşer değildir” anlamı yüklemek mümkündür. Fakat biraz önce böyle bir anlam yüklenmesi duruٌ َ إِ ْن ٰهَ َذا إِ َّل َملin haza illa
munda, ibarenin hemen devamında gelen cümlenin ك َك ِري ٌم
melekun kerim “bu kerim bir melekten başkası değildir” şeklinde gelmesinden
dolayı, bu sözleri söyleyen kadınların melekleri ve hatta meleklerin kerim olanlarını bilmiş olması ve görmüş olması gerekmektedir. Cümlenin içinde herhangi
bir benzetme olmadığı için, takdir kullanıp ayete olmayan bir “gibi” ibaresi eklemek tahriften başka bir şey olmayacaktır.
Bunun yanında her iki cümlede de genelde aklı olmayan varlıklar için kullanılan  ٰهَ َذاhaza işaret zamirinin gelmesi, cümlenin kast ettiği anlamın daha çok Yusuf’un ahlak veya güzelliğinden değil, beşeri özelliklerinden bahsettiği izlenimi
vermektedir. Benzer bir kullanım Furkan suresinde de geçmektedir.
Furkan 25/7

ِ وقالوا م
ْ ِ
ام َو َي ْم ِشي ِفي ْالَ ْس َو ِاق ۙ َل ْو َل أُ ْنزِ َل ِإ َلي ِه
ال هذا
َ الر ُسول َيأ ُك ُل ال َّط َع
ْ
َّ َ َ ٰ َ ُ َ َ
348

Yrd. Doç. Dr. İlyas Karslı; Yeni Sözlük BŞR md.s.189

Bkz. Bakara 2/25; Zariyat 51/28; Hicr 15/54, 55; Hud 11/71; Saffat 37/112; Ali İmran
3/39, 45, 170; Tevbe 9/21; İsra 17/9; Kehf 18/2; Şura 42/23; Tevbe 9/124; Nahl 16/58
349

350

Bkz. Bakara 2/187

Bkz. Hud 11/69, 74; Araf 7/57; Furkan 25/48; Neml 27/63; Bakara 2/97; Ali İmran
3/126; Enfal 8/10; Yunus 10/64; Nahl 16/89, 102
351
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Bkz. Abese 80/38, 39

353

Bkz. Müddesir 74/29

Bkz. Ali İmran 3/47, 49; Kehf 18/110; Maide 5/18, 91; Hud 11/27; İbrahim 14/10, 11;
Hicr 15/28, 33; Nahl 16/103; İsra 17/93, 94; Meryem 19/17, 20, 26; Enbiya 21/3, 34; Müminun 23/23, 33, 34; Furkan 25/54
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ون َم َع ُه َن ِذيرا
َ َم َل ٌك َف َي ُك
ً

Şunu da dediler: “Bu nasıl resul? Yiyor, içiyor, çarşıda pazarda dolaşıyor.
Onunla beraber bir uyarıcı olsun diye bir meleğin de ona indirilmesi gerekmez
miydi?

Resul’ün yemek içme, çarşı ve pazarda dolaşma özelliğinden bahsedilmesi,
ona da genelde iradesiz varlıklar için kullanılan  ٰهَ َذاhaza işaret zamirinin kullanılmasına neden olmuştur. Çünkü burada kast edilen özelliklerin hepsi, kişinin
sadece yaşaması için gerekli özelliklerdir ve bu özellikler iradesiz varlıklarda da
bulunmaktadır. Ayette resule yiyor, içiyor, çarşı pazar dolaşıyor diyenler, onu indirgemiş ve her insanda bulunan özellikleri ile anmışlardır. Bu da onların, alçaltıcı bir işaret zamiri kullanmalarına sebep olmuştur.
Aynı durum Yusuf suresindeki  َما ٰهَ َذا بَ َشرًاma haza beşeran ibaresi için de söz
konusudur. Kadınların, iradesiz varlıklar için kullanılan işaret zamirini kullanmaları, Yusuf’un her insanda olan özelliklere sahip olmadığını söylemişlerdir.
Bu özellik onun her insan gibi cinsel ilişkide bulunamayıp, beşer olmanın gerekliliklerini yerine getiremeyecek olmasından başka bir şey olmamalıdır. Onlar َما
 ٰهَ َذا بَ َشرًاma haza beşeran derken “bunda bir beşerlik yok” yani şehevi arzularını
yerine getirecek, üreyecek bir özelliği yok demişlerdir. Veya kelimenin etin ete
direk temas etmesi anlamına gelen “bunda herhangi bir cinsi temas imkânı yok”
demişlerdir.
Son olarak ُ أَ ْكبَرْ نَهekbernahu ve اش
َ  َحhaşa kelimelerinin anlamlarına çok kısa
bir şekilde değindikten sonra ayete bizim öngördüğümüz meali vereceğiz.
ُ أَ ْكبَرْ نَهEkbernahu kelimesi  كبرk+b+r kök harflerinden türemiştir. Bu kelime
Kur’an’da 161 defa kullanılmıştır. Yaşça büyük olmak, daha büyük olmak, cüsseli olmak, zor gelmek, zorlanmak, zorlamak, değerli, büyüklenmek, büyük görmek, ululamak, abartmak, başkan, kibir, kibirlenmek355 anlamlarına gelen kelime
Kur’an’da şu anlamlarda geçmiştir.
Ağır gelmek, zorlanmak,356 büyük olmak, büyümek,357 büyük, büyükler, daha
büyük, en büyük,358 zor gelmek,359 yüceltmek,360 büyüklükte benzersiz olmak,361

355

Yrd. Doç. Dr. İlyas Karslı; Yeni Sözlük KBR md.s.1839
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Bkz. Enam 6/35; Yunus 10/71; Kehf 18/5; Mümin 40/35; Şura 42/13; Saf 61/3
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Bkz. İsra 17/51; Nisa 4/6

Bkz. Hud 11/3, 11; Bakara 2/217, 219, 282; Nisa 4/2, 31, 34; Enfal 8/73; Yusuf 12/78,
80; İsra 17/4, 9, 31, 43, 60, 87; Enam 6/123; Zümer 39/26; Mümin 40/10, 57
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Bkz. Bakara 2/45, 143
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Bkz. Bakara 2/186; Hac 22/37; Müddesir 74/3
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Bkz. Haşr 59/23
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büyüklenmek,362 büyüklük taslamak,363 kibirli davranan kişi/ler,364 kibir, kibirlenenler,365 yaşlılık.366
Bu açıklamalardan sonra Yusuf suresinde geçen ُ أَ ْكبَرْ نَهekbernahu kelimesine
“onu çok zorladılar” manasını vermek daha doğru olmalıdır.
اش
َ  َحHaşa kelimesi  وح شh+v+ş kökünden türemiş bir kelimedir ve bu kelime Kur’an’da sadece Yusuf suresinde iki defa kullanılmıştır. Tuzağa düşürmek,
çevresini kuşatmak, etrafını kuşatıp sıkıştırmak, alıkoymak, engel olmak, koruma
altına alınmak, bir araya toparlamak, etrafını sarıp tuzağın bulunduğu yere sevk
etmek, toplamak, biriktirmek, uzak kalmak, uzakta durmak, utanmak, büzülmek,
iç içe girmek, yapılmasından çekinilen şey, nefret, tiksinti, vahşi, yabani, insanlar
arasına girmeyip kenarda köşede kalan, utangaçlıktan dolayı uzak durma367 gibi
geniş anlamlara gelen bu kelime Yusuf suresinde, alıkonulmuş, utangaç, uzak duran, nitelemelerden beri olan anlamlarında geçmektedir.
Bu açıklamalardan sonra ayetin olması gereken anlamı aşağıdaki gibi olmalıdır.
Yusuf 12/31

ِ َف َلما س ِمع ْت بِم ْكرِ ِهن أَرس َل ْت ِإ َليهِ ن وأَعت َد ْت َلهن مت َكأً و َآت ْت ُك َّل و
اح َد ٍة
َ ْ َ َّ ْ
َ
َ َّ ُ َّ ُ
َ َ َّ
َ ْ َّ
َ
ِ
اخر ْج َع َليهِ َّن ۖ َف َل َّما َرأَ ْي َن ُه أَ ْكبر َن ُه َو َق َّط ْع َن أَ ْي ِد َي ُه َّن َو ُق ْل َن
ت
ل
ا
ق
و
ا
ين
ك
َ َ َ ً ِّ ِم ْن ُه َّن ِس
ْ
َْ
ُ ْ
ِ َّ ِ اش
ل َما ٰ َه َذا َب َشرا إ ِْن ٰ َه َذا إ َِّل َم َل ٌك َكرِ يم
َ َح
ٌ
ً

(Aziz kadın) Onların tuzaklarını duyar duymaz, onları davet etti, ve onlar için
rahat bir ortam hazırladı ve (geldiklerinde) her birine çok sakin davrandı. Sonra (Yusuf’a) dedi ki, “açıkla onla-ra.” Sonunda onu anlayıp, onu çok zorladıklarında ve ardından ittifaklarını bozduklarında: “Al-lah için nitelemelerimizden
beriymiş. Eğer bu değerli bir melekten başkası değilse, bunda bir beşerlik de bulunmamaktadır” dediler.
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Bkz. Bakara 2/34; Kasas 28/39: Sad 38/74
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Bkz. Nahl 16/22, 23; Münafikun 63/5; Müminun 23/67
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Bkz. Mümin 40/27, 35, 56
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BENİ KINADIĞINIZI GÖRDÜNÜZ MÜ?
Yusuf 12/32

ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
اس َت ْع َصم ۖ َو َل ِئ ْن َلم
ْ َقا َل ْت َف ٰ َذل ُك َّن ا َّلذي لُ ْم ُت َّنني فيه ۖ َو َل َق ْد َر َاو ْد ُت ُه َع ْن َن ْفسه َف
ْ
َ
ِ
ِ
ين
َ ِالصاغر
ُ َي ْف َع ْل َما
َّ آم ُر ُه َل ُي ْس َج َن َّن َو َل َي ُكو ًنا م َن

Bunun üzerine kadın onlara dedi ki: “İşte bu, beni hakkında kınadığınız kimsedir. Andolsun, ben ondan murad almak istedim. Fakat o, iffetinden dolayı bundan kaçındı. Andolsun, eğer emrettiğimi yapmazsa, mutlaka zindana atılacak ve
zillete uğrayanlardan olacak” (DİB meali).

Müfessirlerimize göre bu ayetin Yusuf kıssası içerisinde şöyle bir anlamı vardır. Yusuf’un aşkıyla deli divaneye dönen Aziz’in karısı, Yusuf’u elde etmek için
kapıları kapamış, zina amacıyla Yusuf’a saldırmıştır. Bu olay, bir şekilde şehirli
kadınların diline düşmüş ve “Aziz’in karısı aklını başından alan bir aşka tutulmuş, genç hizmetçisini ayartmaya çalışıyor” şeklinde dedikodular yapmaya başlamışlardır. Bu dedikodulardan rahatsız olan kadın onları evine çağırmış ve her
birinin eline portakal ve bıçak vermiştir. Onlar ellerindeki portakalları soyarken
“Yusuf’a çık karşılarına” demiştir. Birdenbire Yusuf’u karşılarında gören kadınlar onun güzelliğine o kadar hayran olmuşlardır ki, ellerindeki bıçaklarla soymakla meşgul oldukları portakal yerine ellerini kesmişler ve hatta bunu dahi fark
etmemişlerdir. Buraya kadar olayı böyle özetleyen müfessirlerimiz yukarıdaki
ayet bağlamında şunları söylemişlerdir.
Bilesin ki, Mısırlı kadınlar, Aziz’in karısı hakkında, “sevgi kalbinin zarına işlemiş. Görüyoruz ki o, muhakkak apaçık bir sapıklıktadır” (Yusuf 30) deyince, onların bu şekildeki sözü Aziz’in karısına iyice dokundu da bunun üzerine o, onları
bir araya getirdi. Onlar onu görünce kendisini büyük bir varlık olarak tanıdılar
ve (hayranlıktan) ellerini kestiler. İşte o esnada, kınanmaya kendilerinin daha
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müstehak olduğunu anladılar. Çünkü yalnız bir anlık görme ile duydukları tesir
onun sahibesinin etkilenmesinden daha büyük olmuştur. Halbuki Yusuf uzun zamandan beri onun yanında kalıyordu.368

Olayı bu şekilde resmeden müfessirlerimiz Aziz’in karısının, zina yapma isteğiyle Yusuf’u elde etmek istemesinin, kapıları kapatıp üstüne atlamasının, gömleğini parçalamasının aslında hiç de kınanacak bir durum olmadığını, tam tersi
Yusuf’u görüp ellerini kesen kadınların “Aziz’in karısı genç hizmetçisine âşık
olmuş” demelerinin daha kınanacak bir durum olduğunu söylemektedirler. Kendileri bir görmeyle ellerini kestiklerine göre, onu her gün gören Aziz’in karısının
onunla zina yapma isteğinin son derece normal olduğunu, bunu dile dolamanın
kınanmaya daha fazla müstahak olduğunu söylemiş olmaktadırlar.
Buna göre Mısırlı kadınların “Aziz’in karısının aşkı kalbinin zarına işlemiş,
genç hizmetçisini ayartmak istiyormuş” demeleri yalan değildir ama daha kınanacak bir durumdur. Çünkü Yusuf’un güzelliğini görüp ona aklı baştan alacak bir
sevdaya tutulmamak mümkün değildir ve bunun dile dolanacak bir tarafı yoktur.
Bunu dile dolamak, ona âşık olup, onu zina yapmaya zorlamaktan daha kınanacak bir durumdur.
İşte bu ortamda kadın Yusuf ile zina yapma isteğini açığa vurmakta ve “Andolsun, ben ondan murad almak istedim. Fakat o, iffetinden dolayı bundan kaçındı” demektedir. Yani aslında kadınların onun hakkında söylediği “genç hizmetçisini ayartmaya çalışıyor” sözünü onaylamaktadır. Bu durumda Aziz’in karısının
kadınları evine davet etmesi, onların hakkında çıkardıkları dedikodularını bertaraf etmek değil, Yusuf ile zina etme isteğinde ne kadar haklı olduğunu göstermek için olmaktadır. Nihayetinde Yusuf’un güzelliğini görüp ellerini kesen kadınlar onun Yusuf ile zina yapma isteğini normal karşılamış, bunda kınanacak bir
durum görmemiş dedikodularından utanmışlardır. Hatta Aziz’in karısı Yusuf’la
zina etme isteğini “andolsun, eğer emrettiğimi yapmazsa, mutlaka zindana atılacak ve zillete uğrayanlardan olacak” şeklinde tehdit boyutuna taşımasına rağmen, kadınlar buna da ses çıkarmamışlardır. Kapıları kapatıp Yusuf’un üstüne atlaması, gömleğini yırtıp ona iftira atması unutulmuş, Yusuf’un karşı konulamaz
güzelliği karşısında bunları yapması mazur görülmüştür.
Adeta zinayı meşrulaştıran bu yaklaşım, başından beri kıssayı Tevrat eksenli
anlama ve anlamlandırma çabasının doğal bir sonucudur. Bu yaklaşım Kur’an’ın
anlattığı kıssayı kendi kendine yetemez, kendi kendini açıklayamaz hale getirmiştir.
Geleneğin şekillendirdiği kıssada Yusuf’u ayartmaya çalışan, ona saldıran ve
kendisiyle zina yapma isteğini kabul etmediği takdirde zindana atmayla tehdit
eden Aziz’in karısıdır. Fakat bir sonraki ayette konuşan mağdur durumdaki Yusuf; Aziz’in karısını değil, kadınları kendisine tehlike olarak görmektedir.
368
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Yusuf 12/33

ِ
الس ْج ُن أَ َح ُّب ِإ َلي ِم َّما َي ْد ُعو َن ِني ِإ َلي ِه ۖ َوإ َِّل َت ْصرِ ْف َع ِنّي َكي َد ُه َّن
ّ َق َال َر ِّب
ْ
ْ
َّ
ِِ
ِ
ين
َ أَ ْص ُب ِإ َل ْيهِ َّن َوأَ ُك ْن م َن ا ْل َجاهل

Yûsuf, “Ey Rabbim! Zindan bana, bunların (kadınların) beni dâvet ettiği şeyden
daha sevimlidir. Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan, onlara meyleder
ve cahillerden olurum” dedi. (DİB meali)

Herhangi bir mealden bile takip edildiğinde, en başından beri kadınların Yusuf hakkında olumsuz tek bir kelime bile sarf etmedikleri görülecektir. Geleneğin
resmettiği kıssada kötü karakter olarak sadece Aziz’in karısı ön plana çıkmaktadır. Her şeyi yapan bu kadın olmasına rağmen Yusuf, kelimeler kullanarak kadınların kendisi için tehlike olduğunu söylemiştir.
Kıssanın ilerleyen bölümlerinde Yusuf bu tavrı bir daha gösterecek, kendisine
saldıran, iftira atan, zindana attıran Aziz’in karısını değil de sadece güzelliği karşısında ellerini kesen kadınları sorun edinecektir.
Yusuf 12/50

ِ و َق َال ا ْلم ِل ُك ا ْئت
ِ
ال
ُ اسأَ ْل ُه َما َب
ُ وني ب ِِه ۖ َف َل َّما َج َاء ُه الر ُس
ُ
َ
ْ ول َق َال ْارج ْع ِإ َل ٰى َر ّب َِك َف
َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الل ِتي َق َّط ْع َن أَ ْيد َي ُه َّن ۚ ِإ َّن َر ّبِي ب َِكيده َّن َعليم
النّ ْس َو ِة
َّ
ْ
ٌ

Kral, “Onu bana getirin” dedi. Elçi, Yûsuf’a gelince (Yûsuf) dedi ki: “Efendine
dön de ellerini kesen o kadınların derdi ne idi, diye sor. Şüphesiz Rabbim onların hilesini hakkıyla bilendir” (DİB meali).

Kıssanın bu şekilde ortaya konması, Yusuf’un neden kendisine her türlü kötülüğü yapan Aziz’in karısını değil de sadece güzelliği karşısında ellerini kesen
kadınları dert ettiği çelişkisini beraberinde getirmiştir. Bu çelişki tefsircilerimiz
tarafından da görülmüş ve şu açıklama getirilmiştir.
Mısırlı kadınlar Aziz’in karısının “emrettiğimi yapmazsa zindana atılacak” şeklindeki tehdidini duyunca, anlaşılıyor ki onlar da Yusuf’a yüklenmiş ve “onun
emrine karşı direnmende fayda yok. Aksi halde hapse düşer, zillete uğrarsın”
demişlerdir.
Mısırlı kadınlar Yusuf’u zorlamış ve her biri onu bu hususta teşvik etmeye başka yollarla tehdit etmeye başlamışlardı. Kadınların bu konudaki hile ve tuzakları pek çetindir.369

Müfessirimizin olayı bu şekilde açıklamış olmasının bir delili asla yoktur ve
zaten herhangi bir delil ortaya koymamışlardır. Ayetlerde kullanılan fiil ve zamirlerin çoğul (Cem’i) formda gelmesini ise şu şekilde açıklamışlardır.
Bil ki o kadınların Yusuf’a tuzakları şöyle olmuş olabilir;
369
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Onlardan her biri, çoğu kez, Yusuf’a arzu duymuşlardır. Binaenaleyh hiçbiri
gayesine ulaşamayınca, onu tenkit etmeye ve ona kötü şeyler isnat etmeye başlamışlardır.
Belki de onların her biri, Yusuf’u, sahibesi olan o kadının isteğine uyması hususunda arzulandırmaya çokça uğraşmışlardır.
Ayetlerde gelen ifadeler cem’i (çoğul) sigasıyla getirilmiş ise de müfred (tekil)
mana kast edilmiştir.
Ya da onlardan her biri Yusuf’un kendisinden murat almak istemişlerdir.370

Görüldüğü gibi kelimeleri anlamak kişinin hayal gücüne terk edilmiş, fiillerin
ve zamirlerin çoğul olması ise dikkate alınmamıştır. Daha fazla eleştirmeye gerek
duymadığımız bu yorumları meraklısına bırakıp, ayetlerdeki kelimeler üzerinden
kıssayı anlamaya devam edelim.
Yusuf 12/32

ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
اس َت ْع َصم ۖ َو َل ِئ ْن َلم
ْ َقا َل ْت َف ٰ َذل ُك َّن ا َّلذي لُ ْم ُت َّنني فيه ۖ َو َل َق ْد َر َاو ْد ُت ُه َع ْن َن ْفسه َف
ْ
َ
ِ
ِ
ين
َ ِالصاغر
ُ َي ْف َع ْل َما
َّ آم ُر ُه َل ُي ْس َج َن َّن َو َل َي ُكو ًنا م َن

Bunun üzerine kadın onlara dedi ki: “İşte bu, beni hakkında kınadığınız kimsedir. Andolsun, ben ondan murad almak istedim. Fakat o, iffetinden dolayı bundan kaçındı. Andolsun, eğer emrettiğimi yapmazsa, mutlaka zindana atılacak ve
zillete uğrayanlardan olacak” (DİB meali).

Aziz (yönetici) kadın, yönetimde söz sahibi olan kadınlara “beni kınadınız”
anlamına gelen  لُ ْمتُنَّنِيlumtunnenî kelimesini kullanmıştır. Bu kelime  لومl+v+m
kök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da 14 defa geçmektedir. Kelimenin asıl anlamı kınanacak bir şey yaptığından dolayı bir kişinin değerini düşürmek, azarlamaktır.371 Ayrıca kelime; kınamak, yermek, zemmetmek, kötülemek, ayıplamak372
anlamlarına da gelmektedir.
Kıssada geriye doğru gittiğimizde kadınların, Aziz kadını kınadıkları tek olayın, onun hakkında “yönetici kadın aklı baştan alan bir sevdaya tutulmuş. Genç
danışmanını ayartmaya çalışıyor” demeleri olduğu görülecektir. Zaten yönetici
kadın bu iftiraları duyduğu için onları davet etmiş, hakkındaki iftiraları bertaraf
etmek istemiştir.
Biraz önce yaptığımız alıntılarda müfessirlerimizin ayette geçen “beni kınadığınızı gördünüz mü” ibaresinden Aziz’in karısının kadınların Yusuf’un güzelliği karşısında ellerini kesmelerini kast ederek, bu güzellik karşısında kendisinin
zina yapma isteğinin son derece normal ve kınanacak bir şey olmadığını, tam ter370
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si onların bunu dillerine dolamalarının kınanacak bir şey olduğunu çıkardıklarını
aktarmıştık. Müfessirlerimize göre ayette Aziz’in karısının söylediği “işte budur
hakkında beni kınadığınız” cümlesi, ben sizin nitelemelerinizden uzağım anlamında değil, tam tersi “ben sizin dediklerinizi yaptım ama bakın işte size el kestiren Yusuf’un güzelliği için yaptım” şeklinde bir itiraf cümlesidir!..
Bunun böyle olması elbette mümkün değildir. Zira yönetici kadın bunları söylerken Yusuf oradadır ve bunları duymaktadır. Madem ki yönetici kadın burada
itiraf etmiştir ve Yusuf duymuştur, o halde kıssanın ilerleyen bölümlerinde kralın
emriyle kendisini zindandan çıkarmak için gelen elçiye “efendine dön ellerini kesen kadınların derdi neydi diye sor” demesinin anlamı nedir? Yusuf bir sonraki
ayette de suçunu bu şekilde itiraf eden Aziz kadını değil yine “kadınların tuzağına karşı zindanı daha tercih ederim” diyerek kadınları suçlamıştır.

Kıssayı bu çelişkiye getirip bırakan müfessirler, çelişkinin kendilerinden değil
de Kur’an’ın metninden kaynaklandığını söylemiş, çoğul olarak gelen kelimelerin aslında tekil olduğunu belirtmişlerdir. Yani müfessirlerimize göre Yüce Allah
kadın denmesi gereken yerde kadınlar demiş, o demesi gereken yerde onlar demiştir. Daha açık ifadeyle müfessirlerimize göre (haşa) Yüce Allah onlar kadar
Arapça bilmemekte, kelimeleri özensiz kullanmaktadır!..
Bu çelişki elbette müfessirlerin Kur’an kelimelerine Kur’an’ı dikkate almadan
mana vermelerinden ve mana tercihlerini İsrailiyat ve rivayetlerin oluşturduğu
şablonlar üzerinden yapmalarından kaynaklanmaktadır.
Aziz kadın kendisine atılan iftirayı temizlemek için kadınları çağırmış ve Yusuf’a onlara hadım olduğunu göstermesini emretmiştir. Yusuf ise kadınların tüm
zorlamalarına rağmen bunu yapmamıştır.
Ayette geçen ص َم
َ  فَا ْستَ ْعfes’te’seme kelimesi  عصمa+s+m kök harflerinden türemiştir. Kur’an’da bu kökten türemiş 13 kelime bulunmaktadır. Sımsıkı tutmak,
korumak, muhafaza etmek, engel olmak, sığınmak373 anlamlarına gelen bu kelime Kur’an’da dış tehlikelere karşı korumak,374 sımsıkı tutunmak, yapışmak,375 nikah bağı376 anlamlarında377 kullanılmıştır.
ْ َو لَقَ ْد هَ َّم
Müfessirlerimizin daha önce işlediğimiz 23. ayette geçen ت بِ ِه ۖ َو هَ َّم بِهَا
َ
َ
َ
 لوْ َل أ ْن َر أ ٰى بُرْ هَانَ َر بِّ ِهcümlesine“kadın onu arzulamıştı, eğer rabbinin burhanını görmeseydi O da onu arzulamıştı” şeklinde bir anlam verdiklerini ve buradan
373
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yola çıkarak (haşa) Yusuf’un; şalvarının kuşağını ve uçkurunu çözdüğünü, kadının bacakları arasına bir kocanın eşinin bacakları arasına oturur gibi oturduğunu,
tam zina yapmak üzere iken gördüğü burhanla zinadan alıkonulduğunu söylediklerini aktarmıştık.
Ele aldığımız ص َم
َ  فَا ْستَ ْعfes’te’seme kelimesi aynı zamanda 23. ayete meal ve
tefsir müelliflerinin yukarıdaki gibi verdikleri mananın mümkün olamayacağını
göstermektedir. Aziz kadın ص َم
َ  فَا ْستَ ْعfes’te’seme kelimesini kullanarak Yusuf’un
hiçbir şekilde kendine meyletmediğini söylemektedir. Kaldı ki olayda zaten cinsi
bir saldırının olmadığını ortaya koymuştuk.
Öte yandan ayette geçen ve Aziz kadının söylediği; َولَئِ ْن لَ ْم يَ ْف َعلْ َما آ ُم ُرهُ لَيُ ْس َجن ََّن
َ َولَيَ ُكونًا ِمنَ الصَّا ِغ ِرينve “eğer emrettiğimi yapmaz ise zindana atılarak aşağılananlardan olacak” şeklinde anlam verilen cümlede geçen ُ َما آ ُم ُرهma emuruhu kelimesine “emrettiğimi” şeklinde bir anlam verilebilmesi için kelimenin önünde
bir  بharfi cer’in olması gerekmektedir. Yani ayetin “bima emuruhu” şeklinde
gelmiş olması gerekmektedir. Müfessirlerimizin birçoğu burada olması gereken
 بharfi cer’inin gizlenmiş olduğunu ve ibarenin sanki bir harfi cer varmış gibi
“bima emuruhu” şeklinde okunması gerektiğini söylemektedirler.
Asla kabul edilmesi mümkün olmayan bu yaklaşım biçimi ne yazık ki müfessirler tarafından sürekli uygulanmış, yeri geldiğinde “Kur’an’da zaid” (Kur’an’da
fazlalık, lüzumsuzluk) adı altında kitaplar bile yazmışlardır. Yeri geldiğinde ise
(burada olduğu gibi) olması gerektiği halde lüzumsuz görülüp yazılmayan, gizlenmiş şeyler olduğunu söylemişlerdir. Anlaması mümkün olmayan bu davranış
biçimi ne yazık ki bir gelenek olarak hala devam etmekte ve çağdaş meal yazarları da müfessirlerin bu yaklaşım biçimleri üzerinden Kur’an kelimelerine anlam
vermektedirler.
Müfessirlerin ve günümüz Meal yazarlarının tamamı ayette geçen ُ َما آ ُم ُرهma
emuruhu ibaresinin önünde gizlenmiş bir  بbe harfi cer’i olduğunu kabul etmekte
ve ayrıca muzari olan bu fiili mazi olarak çevirmekte ve kast edilen şeyin, Aziz’in
karısının Yusuf’a kendisiyle zina yapma emri olduğunu söylemekte bir beis görmemektedirler. Oysa kelime açık bir şekilde muzaridir. (geniş-şimdiki-gelecek
zaman kipi) Kelimenin buradaki anlamının emretmek olduğu kabul edildiğinde
verilecek mananın muzari fiilin üç zamanı görmesinden dolayı ya “ben emrederim” veya “ben emrediyorum” ya da “ben emredeceğim” şeklinde olma zorunluluğu vardır.
Bu durumda kelimenin kast ettiği anlam geçmişte emredilmiş bir şeyin yapılmamasından değil, henüz emredilmemiş bir şeyin yapılmamasından bahsediyor
olmaktadır. Yani cümle ve cümlenin içinde geçen ُ َما آ ُم ُرهma emuruhu ibaresi geçmişten değil gelecekten bahsetmektedir.
ُ آ ُم ُرهEmuruhu kelimesi üzerinde daha önce birinci kitapta durmuştuk. Emret-
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mek,378 vesvese vermek,379 yönetici yapmak,380 fikir sormak,381 istişare etmek,382
antlaşmak,383 iş,384 hüküm,385 karar,386 günah,387 azap,388 vahiy,389 ilahi yasa,390 ilahi makam,391 din,392 önlem,393 çirkin iş,394 anlamlarına gelen bu kelime Kur’an’da
248 defa kullanılmaktadır.
Hem isimlerin hem de fiillerin başına gelebilen  َماma edatı ise, başına geldiği
kelimeye cümledeki durumuna göre çeşitli anlamlar katmaktadır.
1- Nefy, yani olumsuzluk anlamı: “Yoktur, bulunmamaktadır, mevcut değildir” gibi.395
2- Yerine göre  لمedatının kelimeye kattığı olumsuz anlamda; “Değil, bulunmamak, olmamak” gibi.396
3- Bazen  الذىgibi ism-i mevsul olarak: “O, ki” gibi.397
4- Sıla anlamında, kelimeye ilgi, bağ olarak: “Herhangi, şey” gibi.398

378

Bkz. Nisa 4/58, 114; Bakara 2/27, 67, 93, 222; Araf 7/28, 29; Tahrim 66/6

379

Bkz. Nur 24/21; Bakara 2/169, 268

380

Bkz. Nisa 4/119

381

Bkz. Araf 7/110; Şuara 26/35

382

Bkz. Kassas 28/20

383

Bkz. Talak 65/6

384

Bkz. Kehf 18/10, 16, 21, 69, 73, 82, 88; Bakara 2/110; Ali imran 3/109, 128, 147, 154,

159,

385
Bkz. Bakara 2/117, 210, 275; Ali imran 3/47, 152; Nisa 4/47, 59, 83; Enam 6/8, 58; Ahzab 33/36, 37
386

Bkz. Neml 27/32, 33;Yunus 10/71; Şura 42/38; Kamer 54/50

387

Bkz. Talak 65/9; Maide 5/95; Haşr 59/15; Tegabun 64/5

388

Bkz. 9/24; Bakara 2/109; Maide 5/52; Yusuf 10/24; Hud 11/43, 44, 82; Nahl16/1

389

Bkz. Talak 65/12

390

Bkz. Yasin 36/82; Araf 7/54; İbrahim 14/32; Nahl 16/12; Enbiya 21/81; Hac 22/65

391

Bkz. Şura 42/52; Nahl 16/2; Mümin 40/15

392

Bkz. Müminun 23/53; Enbiya 21/93

393

Bkz. Tevbe 9/50

394

Bkz. Kehf 18/71

Örnek olarak Bkz. 12/31, 174; Hud 11/61; Ali imran 3/79; Hud 11/50, 84; Secde 32/43;
Sad 38/87; Şura 42/51
395

396

Örnek olarak Bkz. Bakara 2/105; Ali İmran 3/168, 191; Nisa 4/147; Maide 5/36, 81

397

Örnek olarak Bkz. Bakara 2/159; Müminun 23/68; Sebe 34/47; Zuhruf 43/12

398

Örnek olarak Bkz. Bakara 2/26; Ali imran 3/159; Nisa 4/155; Müminun 23/40

210

BÜYÜK İFTİRA

5- İstifham (soru) anlamında: “Hangi şey, ne” gibi.399
6- Ta’accüb (şaşkınlık) anlamında: “Hayret, şaşkınlık” gibi.400
7- Çok az kullanımı olsa da  كماkema edatı yerinde ve “gibi”401 anlamında.402
Edatın bu kullanımları göz önüne alındığında, incelediğimiz ُ َما آ ُم ُرهma emuruhu ibaresine verilecek en uygun mananın “ben bir önlem alacağım” şeklinde
olması daha uygun düşmektedir. Bu durumda ayette geçen cümlenin َولَئِ ْن لَ ْم يَ ْف َعلْ َما
ُ“ آ ُم ُرهben bir önlem alacağım eğer yapmayacaksa” şeklinde çevrilmesi daha doğru olacaktır. Kelimenin emir vermek anlamından ve  َماma edatının cümleye kattığı (“ )كماgibi” anlamından yola çıkarak cümleye ُ“ َولَئِ ْن لَ ْم يَ ْف َعلْ َما آ ُم ُرهeğer emredeceğim gibi yapmaz ise” anlamı da verilebilir. Fakat hemen bir ayet sonra geçen
ve Yusuf’un söylediği ي ِم َّما يَ ْد عُو نَنِي إِ لَ ْي ِه
َّ َ(“ قَا َل َر بِّ السِّجْ نُ أَ َحبُّ إِ لYusuf) dedi ki;
Rabbim kadınların beni davet ediyor oldukları o şeyden daha çok zindanı tercih
ederim” cümlesinde geçen  يَ ْد عُو نَنِيyed’uneni “beni davet ediyorlar” kelimesi, َما
ُ آ ُم ُرهma emuruhu ibaresine “emredeceğim gibi” manasını vermeye engel olmaktadır. Çünkü eğer bu bir emir olsaydı Yusuf’un “beni çağırdıkları o şey” değil,
“bana emrettikleri o şey” demesi gerekirdi.  يَ ْد عُو نَنِيYed’uneni kelimesi zorlama
olmadan, emir olmadan, gönüllü olarak icabet edilen davet ve çağrı için kullanılan bir kelimedir. İşte bu yüzden Aziz kadının kullandığı ُ َما آ ُم ُرهma emuruhu kelimesine “emredeceğim gibi” anlamı vermek mümkün değildir. Aynı zamanda
yine bir sonraki ayette geçen ve “kadınların tuzağı” olarak çevrilen  َك ْي َده َُّنkeydehunne kelimesi de bir zorlamanın olmadığını göstermektedir. Çünkü bu kelime
de birini bir şeye zorlayarak ya da emrederek getirmeyi değil, kandırarak bir yere
yöneltmeyi belirtmektedir. Yani asıl amacı gizlenmiş taktik demektir. İşte bu sebeplerden dolayı ُ َما آ ُم ُرهma emuruhu ibaresine emretme anlamı vermek mümkün
gözükmemektedir.
Bu durumda “ben bir komplo kuracağım” veya “ben bir önlem alacağım” anlamı daha doğru gözükmektedir.
Şehirli (yönetimdeki) kadınlar Aziz kadın hakkında bir iftira uydurmuş, o ise
uydurulan bu iftiradan kurtulmak için onları davet etmiş ve gerçeği onlara göstererek hakkında atılan iftiraları temizlemiştir. Fakat Yusuf, 25. ayette “kraliyet ehline bir kötülük tasarladı” isnadından temizlenmemiştir. Yönetimdeki kadınların
Aziz kadın hakkında söyledikleri iftiralar, Yusuf hakkındaki o suçlamayı tekrar
gündeme getirmiştir. Oysa Seyyid, Aziz kadının Yusuf lehinde tanıklık yapmasından sonra Yusuf’a; “ يُو ُسفُ أَ ْع ِر ضْ ع َْن ٰهَ َذ اYusuf, buna bir açıklık getir” (Yusuf
29) şeklinde bir emir vermişti.
399
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Şehirli kadınlar bu olaydan sonra “Aziz’in karısı, aklını baştan aşan bir sevdaya tutulmuş, genç danışmanını ayartmaya çalışıyor.” (Yusuf 30) şeklindeki
iftirayı dillerine dolamışlardır. Nedense müfessirler bu iftiradan sadece Azizin
karısının etkilendiği yönünde görüş belirtmişlerdir. Oysa Azizin karısından çok
Yusuf bu iftiradan etkilenmiştir. Azizin karısı ayartmak isteyen, Yusuf ise ayartılmak istenendir. İlişki kesilmeyip devam ettiğine göre Yusuf da bu ayartılmaya razı olmuş demektir. Kadınların attığı bu iftira Azizin karısını kraliyet ailesine
mensup olduğu halde aklını yitirmiş bir aşığa dönüştürürken, Yusuf’u da jigolo
olma konumuna düşürmektedir.
Daha önce Yusuf hakkında soruşturma yapan kadın Seyyid’e; “senin ehline kötülük tasarlamış birinin tutuklanması veya acı veren bir işkence (henüz)
ceza değildir” (Yusuf 25) demiştir. Yusuf’u uğradığı bu haksızlıktan Aziz kadının yaptığı şahitlik kurtarmıştı. Seyyid bu şahitlik üzerine Yusuf’a inanmış kadına“sen hatalısın” (Yusuf 29) demişti. Seyyid bunu derken Aziz kadının yaptığı
şahitlikten dolayı Yusuf’tan bir çıkarının olmadığını düşünerek söylemişti.
Fakat şehirli kadınların “Aziz kadın danışmanına âşık olmuş” (Yusuf 30) demeleri Aziz kadının yaptığı şahitliği sanki Yusuf’a âşık olduğundan dolayı yapmış olduğu sonucunu doğurmuştur. Şehirli kadınların Aziz kadın hakkında söyledikleri şey onun şahitliğinin üstüne gölge düşürmüş, o şahitliği aşkından dolayı
yapmış olduğu izlenimini beraberinde getirmiştir.
Bu durumda daha önce Yusuf hakkında “ehline kötülük tasarladı” (Yusuf 25)
şeklinde getirilen isnat doğrulanmış, Aziz kadının Yusuf lehinde yaptığı şahitlik
ise, iki aşığın birbirini kollayıp arka çıkmasına dönüşmüştür. Yani Aziz kadın
genç aşığını korumak için yalancı şahitlik yapmış olma konumuna düşmüş olmaktadır.
İşte Aziz kadın َ“ َولَئِ ْن لَ ْم يَ ْف َعلْ َما آ ُم ُرهُ لَيُ ْس َجن ََّن َولَيَ ُكونًا ِمنَ الصَّا ِغ ِرينben (bu duruma) bir
önlem alacağım eğer yapmayacaksa aşağılanmışlardan biri olsun diye zindana
atılacağı elbette kesindir.” (Yusuf 32) derken bunu kast etmiş olmaktadır. Yani
Aziz kadın Yusuf’u tehdit etmemiştir.
Aziz kadını, ülkenin vezirinin karısı ve kıssanın kötü kadını olarak gösteren
Tevrat’tır. Müfessirlerimiz ise Kur’an’da anlatılan kıssayı ve kıssadaki karakterleri Tevrat’ın anlattığı şekle sokmak için canla başla uğraşmışlardır. Gerektiği
yerde Arapça metinde olmayan kelime, edat ve harfi cer’ler eklemiş, yeri geldiğinde Arapça metinde olan kelimelere olmayan anlamlar yüklemiş, fiillerin zamanlarını hatta tekil veya çoğul oluşlarını değiştirmiş, yeri geldiğinde ise harfi
cerleri ve edatları zaid (lüzumsuz) olarak görmüş, yeri geldiğinde ise metinde olmayan kelimeleri eklemişlerdir.
Şimdi şehirli kadınlar bile bile bir söylem geliştirmişlerdir. Bu söyleme göre
Aziz kadın Yusuf’a olan aşkından dolayı aklını yitirmiş, sağlıklı düşünememektedir. Yusuf lehinde yaptığı şahitliği yalancı şahitlik konumuna getirmiştir. Aziz
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kadın hem kendisinin hem de Yusuf’un düştüğü bu zor durumdan kurtaracak tek
şeyin, kendisinin Yusuf’a önereceği çözüm olduğunu söylemektedir.
Kadınların söyleminin Aziz kadının yaptığı şahitliği boşa çıkarmış olduğunun
bir delili ise Aziz kadın tarafından söylenen “ لَيُ ْس َجن ََّنelbette tutuklanacak” kelimesidir. Eğer burada Aziz kadının bir tehdidi olsaydı “ben zindana attıracağım”
demesi gerekirdi. Aziz kadının “tutuklanacak” diyerek başkasını işaret etmesi
aynı zamanda böyle bir tehlikenin artık var olduğunu göstermektedir.
Peki kim ya da kimler ve neden Yusuf’u zindana atmak isteyebilir?
Yusuf’un, iftira da olsa zindana atılmasını gerektirecek bir tek olay vardır. O
da 25. ayetteki kadının “senin ehline bir kötülük tasarladı” (Yusuf 25) şeklindeki isnattır. Yusuf, bu olaydan Aziz kadının şahitliği ile kurtulmuş ama hakkında
oluşan bu şüpheli duruma açıklık getirmesi de bizzat ülkenin kralı tarafından söylenmişti. Şimdi lehinde şahitlik yapan kadının kendisine âşık olduğu söylenmiş
ve açıklık getirmesi gereken geçmişi daha karmaşık bir hale gelmiştir. Bu Aziz
kadının yaptığı şahitliği geçersiz kılacak bir durumdur. Şu hâlde kadının “ehline
kötülük tasarladı” diyerek Yusuf’u suçlaması karşısında, onu temize çıkaracak
ne bir delil ne de bir şahit kalmamış olmaktadır. İşte Aziz kadın “ لَيُ ْس َجن ََّنelbette
tutuklanacağı kesin” derken bunu kast etmiş olmalıdır.
Yusuf’un Aziz kadın ile adının çıkması ispatı mümkün olmayan bir iddiadır.
Bundan dolayı Aziz kadının yargılanması ya da ceza alması mümkün değildir.
Aynı şekilde Yusuf’un da bundan ceza alması mümkün değildir. Kaldı ki şehirli
kadınların söyleminde bir zina isnadı da yoktur. Onların dediği şudur; “genç danışmanını ayartmaya çalışıyor, bir sevdanın aklını başından aldığı kesin” (Yusuf
30). Bu söylemin içinde suça dönüşmüş bir iddia yoktur. İddia gerçek bile olsa
âşık olmak suç değildir. Bunun suça dönüşmesi Aziz kadının ve Yusuf’un hiçbir
hukuk tanımadan zina yapmış olmalarıdır. Kaldı ki zina isnadı dedikoduyla ceza
davasına dönüşmemekte bunun için mutlaka suçüstü yapılması gerekmektedir.
Kıssa boyunca Aziz kadın hakkında tek bir olumsuz kelime kullanılmamaktadır. Müfessirler tüm çabalarıyla Yusuf ile zina yapmak isteyenin, onun gömleğini arkadan yırtanın, iftira atarak bana saldırdı diyenin, kadınları çağırıp zina
yapma isteğini kast eder şekilde “emrettiğimi yapmaz ise zindana atılacak diye
tehdit edenin” ve nihayetinde suçsuz yere zindana atanın Azizin karısı olduğunu
söylemişlerdir.
Oysa hemen bir ayet sonra konuşan Yusuf kendisi için tehdit unsuru olarak
Azizin karısını değil, bizzat “Azizin karısı danışmanına aşık olmuş, onu ayartıyor” söylemini geliştiren kadınları görmektedir. Kıssanın daha ilerleyen bölümlerinde “ellerini kesen kadınların derdi neydi” diye bir soru gündeme getirerek
yine kadınları suçlamıştır. (buna da değinilmişti)
Bu çelişkiler yumağı oluştuktan sonra müfessirlerimizin güya açıklama adı-
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na aktardıkları rivayetler ve İsrailiyat haberleri ise aklın alamayacağı şeylerdir.
Kıssada geçen kelimelere ne Kur’an kullanımlarında ne lügatlerde olmayan manalar vererek, fiillerin zamanlarını ve hatta müennes ve müzekker oluşlarını değiştirerek, metinde olan edatları fazlalık, olmayanları ise gizlenmiş addederek
tefsir yapmaları kıssanın anlatılandan çok başka bir çehreye bürünmesine sebep
olmuştur.
Mesela bir sonraki ayette geçen  يَ ْد عُو نَنِيyed’unenî kelimesi “fiili muzari,403
cem’i,404 müzekker,405 gâib” iken ve anlamı “o erkekler beni davet ederler/ediyorlar/edecekler” şeklinde gelmesi gerekirken tüm meal ve tefsirlerde kelime fiili mazi, cem’i, müennes, gâib olarak ve “bu (kadınların) beni çağırmış oldukları” şeklinde çevrilmiştir. Yani zaman kipi muzari iken maziye, müzekker kipi ise
müennes kipine çevrilmiş ve kast edilen mananın Aziz’in karısının zina yapma
isteği olduğu söylenmiştir. Hatta kelimenin çoğul gelmesinden dolayı diğer kadınların da Yusuf ile zina yapma isteğinde oldukları söylenmiştir.
Ele aldığımız ayete aşağıdaki meali vererek bir sonraki ayete geçelim.
Yusuf 12/32

ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
اس َت ْع َصم ۖ َو َل ِئ ْن َلم
ْ َقا َل ْت َف ٰ َذل ُك َّن ا َّلذي لُ ْم ُت َّنني فيه ۖ َو َل َق ْد َر َاو ْدتُ ُه َع ْن َن ْفسه َف
ْ
َ
ِ
ِ
ين
َ ِالصاغر
ُ َي ْف َع ْل َما
َّ آم ُر ُه َل ُي ْس َج َن َّن َو َل َي ُكو ًنا م َن

(Aziz kadın) dedi ki: “İşte siz busunuz ki; onun hakkında beni kınamıştınız. Andolsun, ben sa-dece kendisi hakkında onu sorgulamıştım ama o hep sustu, konuşmadı. Ama eğer ona emredece-ğim şeyi yapmaz ise tutuklanacağı ve aşağılananlardan biri olacağı kesin.

403

Müzari fiiller cümledeki konumuna göre geniş, şimdiki ve gelecek zamanı görürler.

404

Çoğul

405

Erkek sıgası
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BAŞKASINA EVLAT OLMAK veya ZİNDAN
Yusuf 12/33

ِ
الس ْج ُن أَ َح ُّب ِإ َلي ِم َّما َي ْد ُعو َن ِني ِإ َلي ِه ۖ َوإ َِّل َت ْصرِ ْف َع ِنّي َكي َد ُه َّن
ّ َق َال َر ِّب
ْ
ْ
َّ
ِِ
ِ
ين
َ أَ ْص ُب ِإ َل ْيهِ َّن َوأَ ُك ْن م َن ا ْل َجاهل

(Yûsuf) Dedi ki; Zindan bana, bunların beni dâvet ettiği şeyden daha sevimlidir.
Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan, onlara meyleder ve cahillerden
olurum” dedi (DİB meali).

Daha önceki bölümlerde Yusuf suresinin en belirgin özelliğinin müennes (dişil) faillere müzekker (eril) fiiller nitelemek olduğunu ve bunun Mısır toplumunun anaerkil yapısından kaynaklandığını birkaç defa söylemiştik. İşte bu ayette
de bir kez daha müennes faillere müzekker bir fiil atfedilmiştir. Bu ayetin öncesine ve hatta sonrasına bakıldığında olay hep kadınlarla Yusuf arasında geçer.
Ancak böyle olmasına rağmen ayetteki  يَ ْدعُونَنِيyed’unenî kelimesi cem’i müzekker (eril) ve muzari olarak geçmiştir. Dişil faillere eril fiiller kullanılmasının tek
sebebi, söz konusu olan kadınların ülke yönetiminde soruşturma, hüküm verme,
suç isnat etme, yönetme konularında etkin olmalarıdır.
Fakat meal ve tefsirler Yusuf kıssasının bu özelliğini görmemiş ya da görmezden gelmişlerdir. Bunun için hep yaptıkları gibi ayette muzari yani geniş/şimdiki/gelecek zamanı gösteren  يَ ْدعُونَنِيyed’unenî kelimesini yukarıdaki mealde olduğu gibi mazi yani geçmiş zaman olarak beni dâvet ettiği şeklinde çevirmişlerdir.
Meal ve tefsir müelliflerimize göre ayetteki kelimelerin mazi-muzari zaman
kiplerinin, müzekker veya müennes sigasında gelmesinin hiçbir önemi ve anlama
hiçbir katkısı yoktur. Bu yüzden kelimeler gelecek zamanı gösterse bile geçmiş
zaman, erkekleri gösterse bile kadınlar olarak çevirmişlerdir.
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Defalarca belirttik, müfessirlerimiz kıssanın kadınlarla olan bölümünü hep
Aziz’in karısının Yusuf ile zina yapma isteği temeli üzerine oturtmuşlar ve tüm
anlamları buna göre vermişlerdir. Görülen o ki kelimelerin bu anlama müsait
olup olmamasının hiçbir önemi yoktur! Onlara göre  يَ ْد عُو نَنِيyed’unenî kelimesinin müzekker ve muzari olması (haşa) bir gramer hatasıdır ve onlarda bu hatayı
düzeltmişler ve beni davet ederler/ediyorlar/edecekler şeklinde çevrilmesi gereken kelimeyi “beni davet ettikleri” şeklinde çevirmişlerdir.
Böyle çevirmiş olmalarına rağmen müfessirlere; Kadınlar Yusuf’u neye davet
ettiler?” şeklinde bir soru sorulduğunda verilen tüm cevaplar kıssanın içinden olmayan ve hiçbir delili de bulunmayan cevaplara dönüşmektedir.
Zeliha son derece güzel.
Onun malı mülkü var. O, kendi isteğine uyması halinde, her şeyini kendisine vermeye kararlı.
Mısırlı kadınlar Yusuf’u zorlamış ve her biri onu bu hususta teşvik etmeye ve
başka yollarla tehdit etmeye başlamışlardı. Kadınların bu konudaki hile ve tuzakları pek çetindir.
Yusuf, kadının şerrinden korkuyor ve onun, kendisini öldüreceğinden endişe ediyordu. Böylece Yusuf’un hem o kadının isteğine uyma arzusu, hem de ona muhalefet etmekten duyduğu endişe birlikte meydana çıkmıştı.406

Ayetteki kelimelerin açıklaması sadedinde aktarılan bu görüşlerin Kur’an’daki kıssadan bir delilinin olup olmaması hiç önemli değildir. Mesela, saygıdeğer
müellifimiz Zeliha’nın son derece güzel bir kadın olduğunu nereden çıkarmıştır?
Zeliha’nın malından mülkünden tek kelime bile edilmezken tüm malını mülkünü Yusuf’a bırakacağını nereden bulmuştur? Aslında sorulsa bile cevapları verilemeyecek bu soruların da bir önemi yoktur. Kıssa onların ellerinde istedikleri
biçime sokacakları hamur gibidir. Bunun için delile, yetkiye, belgeye hiç ihtiyaç
yoktur. Yapmaları gereken, öncesinde kadınlardan bahsedilen bir pasajın içinde
 يَ ْد عُو نَنِيyed’unenî kelimesi neden muzari, müzekker olarak gelmiştir sorusunu
sormak ve kıssanın içinden bunun cevabını bulmaktı. Ama sormamış ve kelime
sanki müennes, mazi gibi çevirmişlerdir.
Onların sormadığı soruyu biz sorup Kur’an’da anlatılan kıssa içerisinde cevabını bulmaya çalışalım. Bunu yapabilmek için ilk önce kelimenin hangi anlamlara gelebileceğine bakalım.
 يَ ْد عُو نَنِيYed’unenî kelimesi  دعوd+a+v kökünden türemiştir ve Kur’an’da bu
kelimeden türemiş 212 kullanım bulunmaktadır. Dua etmek, çağırmak, davet etmek, teşvik etmek, istemek, ihtiyaç duymak, geride az bir şey bırakmak, iddia etmek, arzulamak, birikmek, toplanmak, üşüşmek, çağrışım yapmak, dava etmek,
üzerinde ihtilaf edilip herkesin kendisine yonttuğu problem, propaganda, kişiyi
406

Er Razi; Tefsir-i Kebir c.13.s.226.
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başka bir nesebe nispet etme, nesep iddiası, evlatlık, kendisini başkasının oğlu
diye tanıtan407 gibi oldukça geniş bir anlam yelpazesi olan bu kelime Kur’an’da
şu anlamlarda geçmektedir.
Dua etmek, yardım istemek, yalvarmak,408 dua, çağrı,409 çağırmak,410 çağrılmak,411 davet, çağrı, çağırıcı,412 isnat etmek, nitelemek,413 evlatlık.414
Ayette geçen  يَ ْد عُو نَنِيyed’unenî kelimesin tam olarak neyi kast ettiğini anlayabilmek için Yusuf’un geldiği son durumu doğru tespit etmek gerekmektedir.
En başta bu kelimeden kast edilen şey, kelime muzari olduğu için geçmişte olan
bir şeyden değil gelecekte olması mümkün veya olacak veya şu anda oluyor olan
bir şeyden bahsetmektedir.
Yusuf ayette zindanın kendisine daha tercih edilir olduğunu söylemiştir. Onların Yusuf’u zindana atmak için ileriye sürecekleri tek isnat “kraliyet ehline bir
kötülük tasarladı” isnadıdır. Yusuf kendisine henüz yapılmamış ama Aziz kadının ileri sürdüğü önlemi uygulaması durumunda kadınlar tarafından yapılacak bir
nitelemeye razı olmaktansa, daha önce hakkında getirilen “kraliyet ehline bir kötülük tasarlamak” suçlamasıyla tutuklanmayı daha çok tercih etmektedir. Olayları biraz geriden alacak olursak şöyle bir durum ortaya çıkmaktadır. Dikkat edilirse bir önceki ayette Yusuf’a yapması gereken bir önlemi dikte eden Aziz kadın
olmasına rağmen, Yusuf çoğul bir kelime kullanarak “bunların beni niteleyecekleri” demiştir. Yani Aziz kadının önerdiği şeyi yapması durumunda kendisine istemediği bir niteleme yapılacaktır.
Peki Yusuf’un tercih etmediği ve zindana atılmaktan daha kötü olan şey nedir?
Kıssayı geriye doğru okuduğumuzda Yusuf hakkında bir değil iki isnadın olduğu görülecektir. Bu isnatlardan biri “kraliyet ehline bir kötülük tasarlamak”
şeklindedir. Bu isnat 25. ayette de belirtildiği gibi tutuklanmak ya da işkence
407

Yrd. Doç. Dr. İlyas Karslı; Yeni Sözlük DAV md.s.869

Bkz. Furkan 25/13, 14; Bakara 2/61, 68, 69, 70, 186; Ali İmran 3/38; Yunus 10/22, 106;
Araf 7/37, 29, 55, 56, 180, 194, 195, 197, 189; Hac 22/12, 13; Nisa 4/117; Yasin 36/57; Fatır
35/18; İsra 17/110; Enam 6/40, 41, 56, 63; Fussilet 41/31; Meryem 19/48; Kehf 18/14; Enam
6/71
408

409

Bkz. Bakara 2/171, 186; Ali İmran 3/38; Yunus 10/10; Araf 7/5; Rum 30/25

Bkz. Fussilet 41/33; Enfal 8/24; Rum 30/25; İbrahim 14/9, 22; Araf 7/193; Kamer 54/6;
Ali İmran 3/153; Bakara 2/221; Kehf 18/57; Hud 11/62; Mümin 40/41, 42; Rad 13/36; Alak
96/17, 18; İsra 17/71; Kasas 28/87; Ahzab 33/5
410

411

Bkz. Mümin 40/12; Nur 24/48; Ahzab 33/53; Saf 61/7; Kalem 68/42

412

Bkz. İbrahim 14/44; Yunus 10/89; Ta-Ha 20/108; Ahzab 33/46; Ahkaf 46/31, 32; Kamer

54/8
413

Bkz. Meryem 19/91
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edilmek gibi bir süreci gerektirmektedir.
İkinci isnat ise Aziz kadın ile bir aşk yaşadığı hatta Aziz kadını kendisine aşık
ederek onun aklını başından aldığı isnadıdır. Bu isnada Yusuf ile beraber Aziz
kadının da adı karışmış, bu isnattan o da etkilenmiştir. Aziz kadın bundan dolayı
kadınları evine davet etmiş ve Yusuf’dan onlara hadımlığını onlara göstermesini
istemiş, sonuçta kadınlar Yusuf ile kadın arasında herhangi bir aşk ilişkisi olmadığına ikna olmuşlar ve “haşa lillah” Allah için o (nitelemelerimizden) beridir”
demişlerdir.
Burada şöyle bir soru çıkmaktadır. Neden kadın Yusuf’un hadım olduğunu
kendisi açıklamamış da bunu Yusuf’un yapmasını istemiştir. Bu sorunun cevabı
kıssanın çok daha ilerleyen bölümlerinde 52. ayette gelecektir.
Fakat Yusuf’un neye karşılık zindanı daha çok tercih ettiği sorusu hala cevabını bulamamıştır. Bu sorunun cevabını bulmak için 21. ayete dönmek durumundayız.
Yusuf 12/21

َو َق َال ا َّل ِذي ْاش َتر ُاه ِم ْن ِم ْصر ِل ْمرأَ ِت ِه أَ ْكرِ ِمي َم ْث َو ُاه َع َسى أَ ْن َي ْن َف َع َنا أَ ْو َن َّت ِخ َذ ُه
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َ ْ ُ ََُّ َ
َ
ْ
ُ َّ َ
ِ َغ ِالب ع َلى أَمرِ ِه و ٰ َل ِكن أَ ْك َثر الن
ون
َ اس َل َي ْع َل ُم
َّ َ َّ َ ْ ٰ َ ٌ

Mısır’da Onu satın alıp kadınına: “Bize faydalı olacağını veya evlat edinmeyi
umduğum için asıl konumunu (özgürlüğünü) ona bağışla” diyen de o kişiydi. İşte
bu şekilde; Hadiselerin tevilinden ona öğretmemiz için o yerde Yusuf’a imkân
verdik. Allah o tuzağa karşı üstün gelendir fakat insanların çoğu bunu bilmiyor.

Bu ayette henüz bize tanıtılmayan bir adamın Yusuf’u satın almasından bahsedilmişti. Yusuf’u satın alan adam karısına “Bize faydalı olacağını veya evlat
edinmemizi umduğum için asıl konumunu (özgürlüğünü) ona bağışla” demiştir.
Adam karısına iki şıklı bir önermeyle Yusuf’u özgürleştirmesini söylemektedir.
Birincisi “bize faydalı olur” ikincisi ise “evlat ediniriz.” İşte bu söylem bize şu
soruyu sordurmaktadır. Yusuf evlat edinildi mi?
Yusuf kıssasının özellikle Mısır bölümünün tamamında Yusuf’un bu adam tarafından satın alındıktan sonra yaşamına köle olarak devam ettiğine dair tek bir
emare yoktur. Yani 21. ayette belirtildiği gibi Yusuf özgürleştirilmiştir. Fakat bu
özgürlük onu satın alan adamın onu evlat edinmesinden dolayı mıdır yoksa adamın dediği gibi Yusuf’un onlara faydalı olmasından dolayı mıdır? sorusu henüz
cevabını bulmamıştır. Yusuf kıssasının tamamına bakıldığında Yusuf’un evlatlık
edinildiğine dair de tek bir emare yoktur. Şu hâlde Yusuf özgürdür ama evlat edinilmemiştir sonucu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Yusuf’un hem özgür hem
de evlat edinilmemiş olması onun kendisini satın alanlara sadece faydalı olması
umuduyla özgürleştirildiğini göstermektedir.
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Zaten eğer adam Yusuf’u evlat edinmek isteseydi bile Yusuf’un bunu kabul
etmesi mümkün değildir. Yusuf insanların en şereflilerinden oluşan İbrahim soyuna mensup bir kişidir. Onun şereflilikte denkleri olmayan atalarını bırakıp başka birinin evlatlığına razı olması söz konusu bile değildir. Unutulmamalıdır ki,
daha kıssanın en başında babası Yakup ona Allah resulü olacağı müjdesini vermiştir. Yeryüzünde tek başına kalsa bile insanlığın imamlarının soyuna mensup
olmayı bırakması, geçici olarak bile olsa başka birinin evladı olarak nitelenmeye
razı olması mümkün değildir. Üstelik Yüce Allah evlatlık edinmenin kurallarını
şu şekilde bildirmiştir.
Ahzab 33/4-5
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َ السب
َّ ول ا ْل َح َّق َو ُه َو َي ْهدي

Allah, hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır. Kendilerine zıhâr yaptığınız
eşlerinizi de anneleriniz yapmamıştır. Yine evlatlıklarınızı da öz çocuklarınız
(gibi) kılmamıştır. Bu, sizin ağızlarınızla söylediğiniz (fakat gerçekliği olmayan)
sözünüzdür. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola iletir (DİB meali).

ِ َّ ط ِعند
الل ۚ َفإ ِْن َلم َت ْع َل ُموا َآب َاء ُهم َفإ ِْخ َوانُ ُكم ِفي
َ ْ ُ وه ْم ِل َب ِائهِ ْم ُه َو أَ ْق َس
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ْ
ْ
ْ
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ِ
يما أَ ْخ َط ْأتُم ب ِِه َو ٰ َل ِك ْن َما َت َع َّم َد ْت
ِ الد
ِّ
ٌ ُ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ين َو َم َوال
َ اح ف
ْ
ِ
يما
َ وب ُك ْم ۚ َو َك
َّ ان
ُ ُق ُل
ً اللُ َغ ُف
ً ورا َرح

Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu, Allah katında daha (doğru ve) adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız, onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Hata ile yaptığınız bir işte size hiçbir günah yoktur. Fakat kasten yaptığınız şeylerde size günah vardır. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir
(DİB meali).

Yüce Allah’ın vahyine göre bir kişinin evlat edinilerek nesebini başkasına atfedilmesi mümkün değildir. İster çok küçük yaşlarda olsun isterse büyük yaşlarda olsun evlat edinilen kişi eğer babası biliniyorsa kendi öz babasına nispet edilmelidir. Babası bilinmiyorsa dahi bir çocuğun evlat edinilmesi durumunda evlat
edinen kişinin nesebine nispet edilemez. Bu kural sadece Kur’an’da olan, diğer resullere indirilen vahiylerde ise olmayan bir kural değildir. Kur’an’da iman
edenlere vaz edilen hükümlerin tamamı diğer resullere bildirilenlerle tıpatıp aynıdır.
Bu yasa Yakup’a verilen vahiyler içinde de tıpkı Kur’an’da olduğu gibi bulunmaktadır. Yusuf henüz resul olmamıştır ama babasının vahyine göre yaşamaktadır. Çünkü vahye uygun yaşadığı için Muhsinlerdendir. (22. ayet)
İşte bundan dolayı Yusuf’un bir başkasına nispet edilir şekilde evlat edinilmeyi kabul etmesi mümkün değildir. Bunu kabul etmesi Yüce Allah’ın ayetlerini
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reddetmesi, evlat edinme kuralları ile ilgili şirk kanunlarına uyması anlamına gelecektir. Anlamaya çalıştığımız 33. ayette geçen  يَ ْد عُو نَنِيkelimesi de işte tam da
bununla alakalıdır. Bu durumda ayetin ilk cümlesinin meali şu şekilde olmalıdır.
ي ِم َّما يَ ْدعُونَنِي إِلَ ْي ِه
َّ َ(“ قَا َل َربِّ السِّجْ نُ أَ َحبُّ إِلYusuf) Rabbim onların beni ona evlat nispet etmesinden, zindanı daha tercih ederim” dedi.
İşte bu söylem bir önceki ayette Aziz kadının Yusuf’un zindandan kurtulması
için; “Ben (bu duruma) bir önlem alacağım eğer yapmaz ise elbette zindana atılacağı ve aşağılananlardan biri olacağı kesin!” şeklinde getirdiği önermenin ne
olduğunu da göstermektedir. Demek ki Aziz kadın Yusuf’a kendisini küçük yaşlarda satın alan adamın nesebinden olmayı önermiştir. Bu önerme aynı zamanda
Yusuf’un 25.ayette neden “senin ehline bir kötülük tasarlamış biri” şeklinde nitelendiğini, hakkındaki bu şüphenin hangi sebepten dolayı oluşmuş olduğunu da
göstermektedir. Bu şüphe Yusuf’un Mısır’da satın alınıp özgürleştirilmeden önce
yaşadığı şeylerle alakalı oluşmuştur. Zaten kendisini sorgulayan Aziz kadına hep
Mısır’a köle olarak gelmezden önceki durumundan bahsetmiştir. (23-24 ayetler)
Sonuçta Yusuf başkasının nesebine atfedilmektense zindanı daha çok tercih etmektedir.
Anlamaya çalıştığımız 33. ayetin ilk cümlesi tek bir istisnası bile olmadan
meallerin tamamı tarafından ي ِم َّما يَ ْدعُونَنِي إِلَ ْي ِه
َّ َ“ قَا َل َربِّ السِّجْ نُ أَ َحبُّ إِلYûsuf, “Ey Rabbim! Zindan bana, bunların beni dâvet ettiği şeyden daha sevimlidir” şeklinde
çevrilmiştir. Bu çevirilere göre ayette geçen “ona” anlamındaki  إِلَ ْي ِهkelimesi hiç
çevrilmemiş olmaktadır. Yani Türkçe çevirilerde kelime yok hükmündedir. Bu
kelime bir harfi cer ( )اِلَىve müzekker bir zamirden ( ) ِهoluşmuş bir kelimedir. Kelimede geçen ( ) ِهzamiri sadece akıllı varlıkları ve müzekker bir faili gösteren zamirdir.
Meal ve tefsirlerimizin ayette muzari olarak geçen  يَ ْدعُونَنِيyed’unenî fiiline
mazi olarak ve  إِلَ ْي ِهileyhi kelimesini de yok sayarak ayete meal vermeleri tamamen bir kurgunun eseridir. Onlara göre 32. ayette Aziz kadın “Eğer benimle zina
yapmaz ise zindana atılacak” demiştir. Yine kurguya göre Yusuf 33. ayette o kadının dediğini (zinayı) yapmaktansa zindanı tercih ederim demiştir.
Fakat yine onların kurgusuna göre zinaya davet eden tek bir kadın olmasına
rağmen Yusuf “bu kadının dediğini yapmaktansa” dememiş, çoğul olarak “kadınların beni davet ettiği” demiştir. Bunların görülmeden Allah’ın kelimelerine
kurguya göre mana verilmesinin hangi kuralla yapıldığını sorgulamak abesle iştigal olacaktır. Çünkü verilmiş bu manaların hiçbir kuralı yoktur.
Kıssanın buraya kadar olan bölümünden Yusuf’un Aziz kadının danışmanı
olduğunu anlamıştık. Yusuf’un Mısırlı biri olmadığı halde, nasıl Aziz kadının
danışmanı olduğu cevaplanması gereken bir sorudur. Bu soru 36. ayette cevabını bulacaktır. Mamafih böylesine önemli bir göreve getirilmesi muhakkak ki bir
himayeyi, bir tavsiyeyi gerekli kılmaktadır. Yusuf’un “beni ona evlat nispet et-
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melerinden zindan bana daha tercih edilir” cümlesinde geçen “ona” ( ) إِلَ ْي ِهkelimesindeki ( ) ِهhi zamiri müzekker bir zamirdir. Fakat Arapça dil kurallarına göre
zamirler metnin içerisinde daha önceden geçmiş marife bir ismin yerine kullanılırlar. Ama daha öncede belirttiğimiz gibi bu kural başı, ortası, sonu olan metinler için geçerlidir. Kur’an; başı, ortası, sonu, kıyısı, kenarı olmayan bir kitaptır.
Bu yüzden bu zamir daha sonradan gelecek ama daha öncesinden bahsedecek bir
ayete işaret etmektedir. Nitekim hatırlanacağı üzere 21. ayette Yusuf’u satın alan
adam için de marife isimlere işaret eden bir ismi mevsul geçmişti. O İsmi mevsulden dolayı biz ayeti şu şekilde çevirmiştik.
Yusuf 12/21

َو َق َال ا َّل ِذي ْاش َتر ُاه ِم ْن ِم ْصر ِل ْمرأَ ِت ِه أَ ْكرِ ِمي َم ْث َو ُاه َع َسى أَ ْن َي ْن َف َع َنا أَ ْو َن َّت ِخ َذ ُه
َ
َ
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َ ُ ُ َّ َّ َو َل ًدا ۚ َو َك ٰ َذ ِل َك َم
َ
ْ
ُ َّ َ
ِ َغ ِالب ع َلى أَمرِ ِه و ٰ َل ِكن أَ ْك َثر الن
ون
َ اس َل َي ْع َل ُم
َّ َ َّ َ ْ ٰ َ ٌ

Mısır’da Onu satın alıp kadınına: “Bize faydalı olacağını veya evlat edinmeyi
umduğum için asıl konumunu (özgürlüğünü) ona bağışla” diyen de o kişiydi. İşte
bu şekilde; Hadiselerin tevilinden ona öğretmemiz için o yerde Yusuf’a imkân
verdik. Allah o tuzağa karşı üstün gelendir fakat insanların çoğu bunu bilmiyor.

Ayette Yusuf’u satın alan adamla ilgili “diyen de o kişiydi” şeklinde çevirimiz
ayette geçen  الَّ ِذيellezi ismi mevsulünden dolayıdır. Tıpkı zamirler gibi bu kelimede metnin daha öncesinde geçmiş marife bir ismi işaret eder. Fakat bu ayetin
öncesine baktığımızda bu adamla ilgili tek bir bilgi bulunmamaktadır. Ayetin bu
şekilde gelmesi bahsedilen olayın bir başka ayete bağlanacağının göstergesidir.
Tıpkı bunun gibi 33. ayetteki ( )إِلَ ْي ِهileyhi kelimesinde müzekker ( ) ِهhi zamiri, daha
sonradan gelecek ama kıssanın öncesinden bahsedecek bir ayete bizi bağlamaktadır. Kıssanın ilerleyen bölümlerinde bu bağlantılar apaçık bir şekilde görülecektir. Allah’ın ayetlerinin yarım, cümlelerin kuralsız, bahsettiği olayların eksik
olması mümkün değildir. Kur’an’a iman eden her mü’min Kur’an’ın mükemmel
bir metin olduğuna inanması, Kur’an’a imanın başlangıcıdır. Kıssa ilerledikçe her
kelime hatta her harf hiçbir şekilde anlamsız ve boşta kalmadan yerini bulacaktır.
Eğer bulmamışsa bu hata Kur’an’ın tertemiz metninden değil, o metin üzerinde
çalışma yapan bizlerdendir.
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ONLARDAN OLURUM!
Anlamaya çalıştığımız 33. ayetin ikinci cümlesine gelince. Bu cümle tüm
meal ve tefsirler tarafından şu şekilde çevrilmiştir.
Yusuf 12/33

ِ وإ َِّل َتصرِ ْف ع ِنّي َكي َدهن أَصب ِإ َليهِ ن وأَ ُكن ِمن ا ْلج
اه ِلين
َ
َ َ ْ َ َّ ْ ُ ْ َّ ُ ْ
َ
ْ

Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan, onlara meyleder ve cahillerden
olurum” dedi (DİB meali).

Meal ve tefsirlerimizin kurgusuna göre Yusuf’un bu şekilde dua etmesi kadının “eğer benimle zina yapmaz ise zindana atılacak” tehdidinin bir sonucudur.
Yani kurguya göre kadın Yusuf’u zina ile zindan arasında bir seçim yapmaya
zorlamış, Yusuf da Yüce Allah’tan eğer kadınların tuzaklarını kendisinden çevirmez ise zinaya düşeceğini söylemiştir.
Ulemaya göre Yusuf’un kendi iradesiyle zinadan kaçınması mümkün değildir. O İbrahim, İshak, Yakup gibi insanlığın en şereflileri olan bir soya mensup iken, Yüce Allah kendisine babası Yakup’tan sonra Allah resulü olacağını
müjdelemişken, üstelik yüksek bir dirayet gerektiren hadiselerin tevili kendisine öğretiliyorken, meal ve tefsirler tarafından ona öyle bir gömlek biçilmiştir ki,
utanmadan sıkılmadan rabbine el açacak ve “sen bunların tuzaklarını benden çevirmezsen ben onlarla zina ederim” diyecektir!.. Yani bu kadar dirayetsiz, bu kadar iradesiz biridir. Oysa bir erkek istemediği müddetçe kadın kendisini paralasa
bile erkeği elde etmesi mümkün değildir. Buradan yola çıkan ulema(!) şu yorumu bile getirmişlerdir:
Alimlerimiz, insanın, Allah onu günahtan döndürmediği müddetçe, günahtan
kendisini alamayacağına bu ayeti delil getirerek şöyle demişlerdir: “Çünkü bu
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ayet, Allah Teâlâ’nın Yusuf’u o çirkin fiilden vazgeçirmediği takdirde, onun ona
düşebileceğine delalet ediyor. Bunu şöyle izah edebiliriz: Bir şeyi yapmaya dair
olan sebep ve kudret ile, yapmamaya dair olan sebep ve kudret birbirlerine denk
olurlar ise, o iş meydana gelemez. Çünkü fiil, bu iki taraftan birinin üstün gelmesi, diğer tarafın mağlup olması demektir. Halbuki iki taraf birbirine denk olduğunda, bu iki şeyin meydana gelmesi, iki zıddı bir arada bulundurmak demek
olur ki, bu muhaldir. Eğer iki taraftan birinde üstünlük meydana gelirse, onu
üstün kılmak, kul tarafından değildir. Aksi takdirde teselsül gerekir. Tam aksine bu, Allah’tandır. O halde “sarf” (bir şeyden insanı vazgeçirme), o işi mercuh kılmak (yapılmaması tarafını ağır bastırma) demektir. Çünkü o iş ne zaman “mercuh” olursa, onun meydana gelmesi imkânsız olur. Meydana gelen
üstün olan taraftır. Binaenaleyh eğer o iş, “mercuh” iken, meydana gelecek
olsa, “mercuhiyet” var iken rüchaniyyet (üstünlük)(yapılma tarafı) tahakkuk etmiş olur ki, bu da iki zıddı birleştirmeyi gerektirir. Bu ise muhaldir. Böylece,
bunun kulun kötü fiilden çevrilip alıkonulmasının ancak Allah Teala tarafından
olacağı sabit olur.
Bu sözü, bir başka açıdan şöyle de izah edebiliriz: Yusuf’da, o günahı işlemeye
arzu uyandıracak bütün sebepler mevcuttu. Bu sebepler de onun kadının malından ve makamından istifade etmesi, kendisinden ve yiyeceğinden yararlanmasıdır. Sonra onu bu işten vazgeçirecek kuvvette, nefret ettirici müteaddit sebepler
meydana geldi. Durum her ne zaman böyle olursa, yapma tarafındaki sebepler
gittikçe kuvvetlenir, yapmama tarafındaki sebepler de zayıflar. İşte tam o esnada Yusuf Allah Teala’dan kalbinde o günaha sevk edecek sebepleri yok eden ve
bunlara zıt olan çeşitli sebepler yaratmasını istemiştir. Çünkü eğer bu karşı sebepler, kalpte tahakkuk etmeyecek olsa, o günaha düşmeye sevk edecek sebepler, karşı koyacak sebeplerden hali (meydanı boş bulmuş) olurlardı. Bu durum
da fiilin mutlaka yapılması neticesi verirdi. İşte Yusuf “(Belki) onlara meyleder
cahillerden olurum” ifadesi ile bunu kast etmiştir.415

Bu açıklamaya göre Yüce Allah kulu günahtan çevirmez ise, kulun kendiliğinden günahtan kaçınması mümkün değildir. Yusuf da eğer Allah onu günahtan
çevirmez ise kendiliğinden günahtan kaçamayacağını söylemiştir. Madem Yüce
Allah çevirmez ise kulun kendiliğinden günahtan kaçınması mümkün değildir,
o halde Yusuf ile zina yapmak isteyen kadının durumu kendisinden değil Allah’tandır. Çünkü meal ve tefsirlerimize göre Yusuf, karşı konulamayacak derece de güzel biridir. Öyle ki kadınlar Yusuf’un güzelliğine o kadar hayrandırlar
ki ellerini kesmelerine rağmen bunu dahi fark edememektedirler. Yusuf’u bu kadar güzel yaratan Allah’tır. Öyleyse bu kadınlar onunla zina yapmak istiyorlarsa
bunun suçu kadınlarda değil haşa Yüce Allah’ta olmalıdır!.. İşte budur Yüce Allah’ın tertemiz Kur’an’ına tefsir diye getirilen açıklamalar. Bir diğer müfessir ise
olayın eksik kalan parçalarını şöyle tamamlamıştır.
“Eğer sen bunların tuzaklarını benden savmazsan” yani bu kadınların benden
uzaklaştırmazsan…
Kendisini gören kadınların tuzakları diye de açıklanmıştır. Çünkü kadınlar ona
Aziz’in karısına itaat etmesini emretmiş ve ona şöyle demişti: Bu kadın mazlum415
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dur ve sen ona zulmettin.
Bir diğer açıklamada da şöyle demiştir: Aziz’in karısı için ona nasihatte bulunmak üzere her birisi Yusuf’la baş başa kalmak istedi. Bundan maksat ise kadına belki isteğini kabul eder diye yardımcı olmasını istemek idi. Ancak herbirisi onunla başbaşa kalınca Yusuf’a: “Ey Yusuf! Benim ihtiyacımı gör, ben senin
için efendinden daha iyiyim” demeye koyularak, ayrı ayrı onu kendisinden murad almaya çağırıyor ve ayağını kaydırmaya gayret ediyordu. Bunun üzerine
Yusuf: “Rabbim önceleri bir taneydi, şimdi topluluk oldular” dedi.
Bir diğer açıklamaya göre Aziz’in karısının tuzağı Yusuf’u işlemeye davet ettiği
hayasızlık idi. O (“bunlar” şeklindeki) çoğul ifadesiyle onu kast etmiştir. Hitabında da onu tazim etmek için çoğul kullanmıştır yahut da açık (sarih) ifadeyi
kullanmayıp üstü kapalı ifadeyi (tarizi) kullanmak istediğinden böyle yapmıştır.
“Cahillerden olurum.” Yani günah işleyen ve bundan dolayı yerilmeyi hak eden
kimselerden olurum. Yahut cahillerin işini yapan kimselerden olurum.
İşte bu, Allah’ın yardımı olmaksızın hiçbir kimsenin Allah’a isyan olan bir işten
uzak duramadığının delilidir. Aynı şekilde cahilliğin çirkin olduğunu ve cahil
kimsenin yerildiğinin de delildir.416

Ne yazık ki bilinen Yusuf kıssası eleştirmesi bile zül olan işte bu tefsirler üzerinden şekillenmiş ve tüm meal müellifleri bu anlatımlar üzerinden Kur’an kelimelerine mana vermişlerdir. Hiçbir yorum getirmeden bu tefsirleri meraklısına
bırakıp Yüce Allah’ın kelimelerini anlamaya çalışalım.
En başta şunu belirtmek gerekir; Yusuf Yüce Allah’a dua etmektedir. Dua
dilinde sadece istekte bulunulur. İstekte bulunulan şey hakkında herhangi bir
şart koşulmaz, koşulamaz. Eğer bunu yapmaz isen ben de şöyle olurum şeklinde
şart koşarak istekte bulunmak dua değil şantaj olmaktadır. Yusuf insanlık içinde
Yüce Allah’a nasıl dua edilmesi gerektiğini en iyi bilenlerden biridir. Dolayısıyla
onun şantaj gibi gözüken ve Yüce Allah’ı bir şeyi yapmaya mecbur eder gibi bir
dua dili kullanması mümkün değildir. Üstelik bu duanın tefsir ve meal müellifleri
tarafından resmedildiği gibi “sen kadınların tuzaklarını benden çevirmezsen ben
de onlara meylederim (zina ederim)” şeklinde olması asla mümkün değildir. Zina
gibi yüz kızartıcı bir günahtan kendi iradesiyle uzak duramayacak biri nasıl olacak da insanlığa imam olacaktır!.. Eğer insanlığa imam olacak birisi bile zinadan
kendi iradesiyle uzak duramayacaksa, Yüce Allah’ın sıradan kulları olan bizlerin
durumu ne olacaktır? Yusuf’un kendi iradesiyle uzak duramayacağı zinadan, karşısındaki kadınlar nasıl kaçınacaktır?
Ayette geçen tüm meal ve tefsirlerin onların tuzakları şeklinde çevirdiği
 َك ْي َد ه َُّنkeydehunne kelimesi üzerinde daha önce durmuştuk. Meal ve tefsirlerimizin tamamı hem Kur’an’da 43 defa geçen  َم ْكرm+k+r “mekr” kelimesini hem de
Kur’an’da 35 defa geçen  َك ْي َدkeyde kelimesini tuzak olarak çevirmişlerdir. Oysa
“ َم ْكرmekr” kelimesi “tuzak” anlamındayken, “ َك ْي َدkeyd” kelimesi “tuzağa çek416

Kurtubi, El Camiu Li Ahkami’l – Kur’an c.9.s.280-281
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mek için kullanılan hile dolu yöntem” demektir.
Yusuf “kadınların tuzağı” dememiş, “kadınların hile dolu yöntemleri” demiştir. Bunun sebebi hile dolu yöntemle ulaşılacak şeyin “tuzak” olmamasındandır.
Kadınlar Yusuf’un aklanması, zindandan kurtulması için ona kendisini başkasına evlatlık olma yöntemini önermekte hatta adeta dikte etmektedirler. Bundan
elde edilecek sonuç Yusuf’un aklanmasıdır. Yusuf’un aklanması tuzak yani َم ْكر
“mekr” değil, doğru bir hedeftir. Burada yanlış olan, hileli olan, ulaşılmak istenen
sonuç değil, o sonucu elde etmek için izlenilen yöntemdir. Yani hak bir hedefe
batıl bir yolla varmaktır.
Yusuf, daha en başta kendisine babası Yakup’tan sonra Allah resulü olacağı haber verilen biridir. Gulam yani 13-14 yaşlarından beri kendisine hadiselerin tevili gibi çok yüksek bir ilim öğretilen kişidir. Eşüd çağına geldiğinde Yüce
Allah’ın vahyine göre yaşadığından dolayı Muhsin olarak nitelenen ve bundan
dolayı kendisine bir ilim ve bir muhakeme yeteneği verilen biridir. O sadece hedefleri itibariyle Allah’ın rızasını gözeten biri değildir. Aynı zamanda o hedeflere götüren yöntemler açısından da Allah’ın rızasından başka bir şeyi gözetmesi
mümkün olmayan biridir. Tüm resullerde ve hatta tüm mü’minlerde olduğu gibi
onun için de hedefe götüren her yol mübah değildir. O mübah bir hedefe mübah
yollarla ulaşmaktan başka arzusu olmayan ve olmayacak olan şerefli bir makamın
mirasçısıdır. Kadınların önerdiği hak olmayan bir metotla hem kendisine isnat
edilen “kraliyet ailesine bir kötülük tasarlamak” suçundan hem de “Aziz kadını
kendisine aşık edip aklını başından alma” iftirasından kurtulup temize çıkmaktansa, tutuklanmayı göze almaktadır.
Ona önerilen şey daha küçük yaşlardayken kendisini satın alan adamın evlatlığı olmak ve bu yolla Mısırlı birinin himayesine girmektir. Bu Yusuf için olabilecek bir şey değildir. Çünkü o İbrahim soyunun mirasçısıdır. Kendisini başka bir
nesebe nispet etmesi asla mümkün değildir. Bu doğrudan doğruya Yüce Allah’ın
ayetlerinin tersine bir davranış olacaktır. İşte bu yüzden tuzak dememiş, kadınların hile dolu yöntemleri demiştir. Çünkü sonuçta elde edilecek şey Yusuf’un masumiyetidir. Yusuf’un masum olduğu hak olmayan yöntemlerle anlaşılabilecek
bir şey değildir ve Yusuf’un buna ihtiyacı yoktur. O daha gulam çağında “Maazallah” Allah tek sığınaktır” demiş biridir. O hem hedefte hem de hedefe götüren
yöntemlerde Yüce Allah’a gönülden teslim olmuş biridir.
ْ  تَصْ ِرtasrif kelimesi  ص ر فs+r+f kök harflerinden türemiştir
Ayette geçen ف
ve Kur’an’da bu kökten türemiş 30 kelime bulunmaktadır. Asıl anlamı: gıcırdamak, ses çıkarmak, kapının açılıp kapanma esnasında çıkardığı ses olan bu kökten, boşa çıkarmak, vazgeçirmek, alıkoymak, bir şyei bırakmak, bir şeyi terk etmek, bir şeye yabancı madde karıştırmak, bir şeyi başka bir şeye çevirmek, bir
şeyi başka bir şeyle değiştirmek, kelimeden başka bir kelime türetmek anlamlarında fiiller türemiştir.417
417
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 أَ صْ بُ إِ لَ ْي ِه َّنEsbu ileyhinne ibaresinde geçen ُ أَ صْ بesbu kelimesi  صبوs+b+v
kökünden türemiştir ve Kur’an’da bu kökten türemiş sadece 3 kullanım bulunmaktadır. Çocukça davranmak, çocuk sahibi olmak, gönül vermek, meyletmek,
bir şeyi tersinden almak, tersinden koymak, eğik yapmak, yamuk yapmak, gençleşmek, çocuk, çırak, uşak anlamlarına gelen kelimeler türemiştir.418
Ayette geçen  ْال َجا ِهلِينel cahilîn kelimesi ise c+h+l  ج ه لkökünden türemiştir
ve Kur’an’da bu kökten türemiş 24 kelime bulunmaktadır. Asıl itibariyle; bilmemek, tanıyamamak anlamında olan bu kökten, bildiği halde bilmez görünmek, tanıdığı halde tanımaz görünmek, bilmeme, tanıyamama numarası yapmak, aptal
gözükmek, küstahlık yapmak, durumu gizlemek, değer bilmemek, hafif meşreplik anlamlarına gelen kelimeler türemiştir.
Bir önceki cümlede Yusuf :ي ِم َّما يَ ْدعُونَنِي إِلَ ْي ِه
َّ َ“ قَا َل َربِّ السِّجْ نُ أَ َحبُّ إِلRabbim, onların beni ona evlat nispet etmelerindense, zindanı daha tercih ederim” diyerek,
başka birine evlat olmaktansa 25. ayette kendisine isnat edilen kraliyet ailesine
bir kötülük tasarlamak suçundan zindana girmeyi tercih ettiğini belirtmişti. Ayetin ikinci cümlesi bu cümlenin devamıdır. Dolayısıyla aynı şeylerden bahsediyor
olması gerekmektedir. Buna göre cümlenin anlamının şu şekilde olması daha isabetli olacaktır.

ِ وإ َِّل َتصرِ ْف ع ِنّي َكي َدهن أَصب ِإ َليهِ ن وأَ ُكن ِمن ا ْلج
اه ِلين
َ
َ َ ْ َ َّ ْ ُ ْ َّ ُ ْ
َ
ْ

“Onların benim hakkımdaki yöntemlerini boşa çıkarmazsan onlara evlat niteleneceğim, (işte o zaman) gerçeği bildiği halde bilmez görünenlerden biri olurum.

Yusuf’un bu söyleminden onun önünde iki kötü seçenek olduğunu ve her iki
seçenekte de kendisine bir dayatmanın olduğu anlaşılmaktadır. Zindan veya Mısırlı birine evlatlık olmak. Biri diğerinin sonucu olarak ortaya çıkan bu iki durumun kökeninde Mısır yönetiminde söz sahibi olan kadınların herhangi bir asla
dayanmadan ortaya attıkları iftira yatmaktadır. En başta Yusuf hakkında soruşturma yapan kadın Yusuf’un geçmişindeki belirsizlikler yüzünden ve elinde herhangi bir delil olmamasına rağmen ona “kraliyet ehline bir kötülük tasarlamak”
isnadında bulunmuştu. Bu isnatta bulunurken şunu yaptı, bunu yapacak şeklinde
bir nitelemede bulunmamış, bir kötülük diyerek genel konuşmuştu. Yani aslında
sadece şüphe etmişti. Olağan bir şüpheli olarak ilk iş onun danışmanlık görevini iptal etmiş daha doğrusu askıya almış ve krala onun gözaltına alınmasını veya
asıl niyetinin öğrenilmesi için işkenceye tabi tutulmasını söylemişti. Yusuf için
önerilen bu iki yöntem de; bilgi edinmek, suç varsa tespitini yapmak için soruşturma yöntemidir. İşkence yöntemi, elde edilmesi gereken bilgileri bizatihi zanlıdan almayı hedeflerken, tutuklanıp gözaltına alınma yöntemi ise suçun tespiti
için zanlı ile beraber başka kaynakların da devreye sokulmasını hedeflemektedir.
Olayların akışından işkence yönteminin benimsenmediğini ama gözaltına alınma
yönteminin geçerli olduğunu anlamaktayız.
418
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Yusuf kendisine isnat edilen kraliyet ehline bir kötülük tasarladı suçlaması sonucunda maruz kalacağı tutuklanmaktan veya işkence edilmekten danışmanı olduğu Aziz kadının lehinde yapmış olduğu şahitlik ile kurtulmuştu. Kadın bizzat
kendisi tarafından Yusuf’un soruşturulduğunu, bu soruşturma neticesinde onun
kraliyet ailesine sadık biri olduğunun anlaşıldığını, suçlamalar karşısında bizzat
Yusuf’un bir itirafı yoksa bunun bir tedbir olduğunu belirtmişti.
Bu olayların hepsi kralın huzurunda olmuştu. Tüm tarafları dinleyen kral ise
Aziz kadının yaptığı şahitliğe daha çok inanmış, Yusuf hakkında bir tutuklama
kararı veya işkence yapılmasını gerekli görmemişti. Fakat bununla beraber Yusuf’a, hakkında oluşan bu şüpheli duruma bir açıklık getirmesini, suç isnadında
bulunan kadına ise hatalı olduğunu ve Yusuf’tan özür dilemesini söylemişti.
Yusuf hakkında oluşan bu şüpheli durum en başta danışmanı olduğu Aziz kadının dikkatini çekmiş, daha önce soruşturulmuş olmasına rağmen Yusuf’u bir
kez daha hem de bu sefer bizatihi kendisi tarafından sorguya çekmişti. Evine
götürmüş, kapıları kilitleyerek anlatılmamış ne varsa anlatmasını istemişti. Yusuf, kardeşlerinin kendisini hadım etmesi de dahil her şeyi kadına anlatmış ve
kadında bunları içi parçalanarak dinlemişti. Kilitli kapıların bu tarafında bunlar
olurken kapıların öteki tarafında ise, Aziz kadının Yusuf ile odaya kapandığını,
yalnız kaldığını duyan ya da gören kadınlar bu durumu farklı yorumlamışlardı.
Onlar Yusuf’un Aziz kadını kendisine aşık ettiğini, aklını başından aldığını, Aziz
kadının sağlıklı düşünemediğini, açık bir sapkınlık içinde olduğunu söylemişlerdi. Sonuçta açık bir sapkınlık içinde olan birinin, kraliyet ailesine kötülük tasarlamış biri hakkında yaptığı şahitliğin şaibeli, şüpheli ve gerçeği yansıtmayan bir
şahitlik olacağı sonucu kendiliğinden ortaya çıkmıştı. Kadınların Aziz kadın için
yaptıkları tüm nitelemeler, onun şahitliğinin kabul edilemez olduğunu dolayısıyla Yusuf’un kraliyet ehline kötülük tasarlama isnadından kurtulamayacağı sonucuna götürdüğü için Yusuf hakkındaki tutuklama kararı tekrar gündeme gelmiş
olmaktadır.
Yusuf ve kendisi hakkında aşk yaşadıklarına dair hüküm veren kadınları evine davet eden Aziz kadın, aşk söylentilerinin asılsız olduğunu onlara göstermiştir. Nihayetinde kadınlar “Allah için söylediklerimizden beridir” diyerek bunu
itiraf etmişlerdir. Fakat her ne olursa olsun Yusuf’un geçmişine bir açıklık getirmesi gerekmektedir. O geçmişinde neler yaşadığını sadece Aziz kadına anlatmıştır. Aziz kadın tutuklanmaktan kurtulması için ona “ben bir önlem alacağım eğer
yapmazsa tutuklanıp aşağılananlardan olacak” şeklinde bir önerme getirmiştir.
Aziz kadının ne önerdiğini işte Yusuf’un söyleminde bulmaktayız.
:ي ِم َّما يَ ْدعُونَنِي إِلَ ْي ِه
َّ َ“ قَا َل َربِّ السِّجْ نُ أَ َحبُّ إِلRabbim onların beni ona evlat nispet ederek (elde edeceğim) o şeyden, zindanı kendime daha tercih ederim”
Demek ki Aziz kadın ona Mısırlı birinin evlatlığı olmayı önermiştir. Bir nevi
himaye veya mevali sistemi olan bu önerme Yusuf tarafından asla kabul edilmemiştir. Yusuf’un kendisine yapılan teklifi asla kabul etmeyeceğini bildiren bu
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cümlede geçen ve genelde “zindan bana daha sevimlidir” şeklinde çevrilen: قَا َل
ي
َّ َ َربِّ السِّجْ نُ أَ َحبُّ إِلcümlesinde geçen Es-Sicnu ( ُ )السِّجْ نkelimesi üzerinde durmak
gerekmektedir. Çünkü kelimenin başında  الtakısıyla marife olarak gelmesi dikkat çekmektedir. Bir çok defalar bahsettiğimiz gibi bir kelimenin marife olarak
gelmesi, o kelimenin biliniyor olmasını zorunlu kılmaktadır. ( ُ )السِّجْ نEs-sicnu kelimesine eğer zindan üzerinden mana verilecekse bunun “o zindan” şeklinde olması zorunludur. Fakat kelimeye “o zindan” şeklinde mana verilmesi durumunda
“hangi zindan” sorusu gündeme gelmektedir. Oysa ayetin öncesine baktığımızda
tutuklanmaktan bahsedilmesine rağmen herhangi bir zindanın anlatıldığına dair
tek bir belirti yoktur.
Yanısıra, kelimeye zindan manası verildiğinde Yusuf; ي
َّ َ السِّجْ نُ أَ َحبُّ إِلessicnu
ehabbu ileyya “o zindan bana daha sevgilidir” demiş olmaktadır. Bu durumda
Yusuf’un önündeki iki seçenekten biri “sevgili” diğeri ise “daha sevgili” olmaktadır. Yani Yusuf; önünde iki kötü seçenek olan biri gibi değil, birini daha çok
tercih ettiği iki iyi seçenekten biri arasında seçim yapan biri olmaktadır. Oysa geleneksel mealler üzerinden Yusuf’un önündeki her iki seçeneğe baktığımızda, her
ikisi de sevimsiz ve zorlamadır. Bu durum Yusuf’un sarfettiği (ي
َّ َ السِّجْ نُ أَ َحبُّ إِلessicnu ehabbu ileyya) cümlenin başka bir şeyi kast ediyor olması gerektiği sonucunu kendiliğinden ortaya çıkarmaktadır.
Yusuf için daha az sevimli olanın, küçükken kendisini satın alıp özgürleştirenlerin evlatlığı olmak olduğunu daha önce ortaya koymuştuk. Bu seçenek sevimsiz
ve itici bir seçenek değildir. Nitekim bu kişiler Yusuf’u bir köle olarak satın almış, evlerine getirmiş, ona son derece iyi davranmış ve özgürleştirmişlerdir. Hatta daha ileride üzerinde durulacağı gibi, Yusuf’un Aziz kadının danışmanı olmasını da bunlar sağlamıştır.
Daha önce hem ُّ أَ َحبehabbu kelimesi hem de ُ السِّجْ نessicnu kelimesi üzerinde
detaylıca durmuştuk. Ayette geçen ُّ“ أَ َحبehabbu” kelimesi sıfattır. Bu kelime ح
 ب بh+b+b kök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da bu kökten 95 kelime bulunmaktadır. Kelime sıfat olarak sadece Yusuf suresinde 2 defa (8 ve 33 ayet) geçmektedir. Bu kelimenin öteki kullanımı birinci kitapta geçmişti.
Yusuf 12/8

وه أَ َح ُّب ِإ َلى أَب َِينا ِم َّنا َو َن ْح ُن ُع ْصب ٌة ِإ َّن أَ َبا َنا َل ِفي َض َل ٍل
ُ وس ُف َوأَ ُخ
ُ ِإ ْذ َقالُوا َل ُي
َ
ٰ
ِين
ٍ ُمب

Bir gün kardeşleri şöyle dediler: “Yusuf ve kardeşinin babamıza bizden daha
sevgili olduğu kesin. Oysa güçlü ve birbirine bağlı olanlar biziz. Babamızın açık
bir dalalet (sapıklık) içinde olduğu elbette kesindir.”

Bu ayette kelime Yakup’un Yusuf ve kardeşini diğerlerinden daha çok sevdiğine dair kullanılmıştır. Bu Yakup’un Yusuf ve kardeşini sevip diğerlerini sevmediği manasına değil, onları da sevdiği ama Yusuf ve kardeşini daha çok sev-
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diği anlamına gelmektedir. Yani Yakup diğerlerini de sevmektedir ama Yusuf ve
kardeşini diğerlerinden daha çok sevmektedir. En azından diğer oğulların söylediklerinden bu anlaşılmaktadır.
İşte bu durum Yusuf’un iki kötü seçenek arasında kaldığını değil, iki iyi seçenek arasında kaldığını göstermektedir.
Essicnu kelimesi  س ج نs+c+n kök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da 9 tanesi Yusuf suresinde olmak kaydıyla bu kökten türemiş 12 kelime bulunmaktadır. Bu kelime ele aldığımız 33. ayetten önce, üç defa daha kullanılmıştı. 25, 32
ve 33 ayetlerde kelime fiil olarak ve tutuklanma, göz altına alınma anlamında
geçmişti. Zaten bu üç kullanım haricinde kalan diğer 9 kullanımın hepsi isim formunda gelmiştir. Bu kelime isim olarak ilk defa bu ayette ve  الtakısıyla geçmektedir. Bir kelimenin  الtakısıyla kullanılması demek o kelimenin kullanan kişi ve
muhatabı tarafından bilinen bir kelime olmasını zorunlu kılmaktadır. Yusuf daha
önce zindana girmemiş ve zindanı bilmeyen biridir. Bu yüzden kelimenin “o bilinen zindan” anlamına gelmesi mümkün değildir. ُ السِّجْ نEssicnu kelimesi köken
olarak alıkoymak, hapsetmek anlamındadır. Bir şeyi gizlemek, kendi içinde saklı
tutup kimseye söylememek de bu kelimeyle ifade edilmektedir. Mesela; َس َجنَ ْالهَ َّم
secenelhamme / endişesini gizledi, saklı tuttu gibi.
İşte bu durumda ُ السِّجْ نessicnu kelimesinin “o saklı tutulan” şeklinde bir anlama gelmesi daha isabetli olacaktır. Elbette ki bu durumda haklı olarak “gizli tutulan o şey nedir?” sorusu gündeme gelecektir.
Kur’an’da ileride resul olacağı kendisine bildirilen tek kişi Yusuf’tur. Daha
gulam yaşlarındayken babası ona “Rabbin seni bir süreçten geçirecek, sana hadiselerin tevilinden öğretecek, daha önce ataların İbrahim ve İshak’a tamamladığı
gibi sana ve Yakup âl’ine olan o nimetini tamamlayacak” (Yusuf 12/6) demişti. İşte bu durum Yusuf’u diğer resullerden daha farklı bir konuma taşımaktadır.
Aynı zamanda resullüğü hakkında kimlerin kendisi için tehlikeli olacağı önceden
bildirilen tek kişi de Yusuf’tur. Resul olacağını bildiren Rabbin burhanı olan rüyayı gördüğünde babası ona hemen; “sakın rüyanı kardeşlerine anlatma” demişti.
Bu emir Yusuf’un resul olmadan resul olacağını açıklamama üzerineydi. İşte Yusuf’un sakladığı o şey bu olmaktadır.
Yusuf’un resul olmasının ana sebebi onun İbrahim soyundan biri olmasıdır.
Babası daha en başta resul olmadan resul olacağını saklamasını söylemişti. Bu
aynı zamanda İbrahim soyundan biri olduğunu gizlemesi anlamına da gelmektedir. İşte zaten onun başını belaya sokan da bu durum olmuştur. Çünkü o geçmişini gizlemiş, kimseye söylememiştir. Mısırlı olmadığı halde ülkenin en prestijli
kadınına danışman olması ve hayatının bir döneminin bilinmiyor olması, yönetimdeki kadınlar tarafından kraliyet ailesine kötülük tasarlayan karanlık biri olarak algılanmasına sebep olmuştur.
Yusuf geçmişini sadece kapıları kilitleyip kendisini bir daha sorguya çeken
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kadına anlatmıştır. İşte ayette söylediği şey de bununla ilgilidir. Bu durumda ayetin ilk cümlesinin anlamı şöyle olmaktadır.

ِ
الس ْج ُن أَ َح ُّب ِإ َلي ِم َّما َي ْد ُعو َن ِني ِإ َلي ِه
ّ َق َال َر ِّب
ْ
َّ

“Rabbim o saklı tutulan benim için onların beni ona evlat nispet etmelerinden
daha sevgilidir” dedi.
Saklı tutulan şey onun İbrahim soyu olması ve Yüce Allah’ın ona resullük verecek olmasıdır. Onu küçük bir köleyken satın alıp özgürleştirenler Yusuf’a iyi
davranmıştır. Onlara evlat olmak elbette kaçınılacak bir şey değildir. Ama hem
Yüce Allah’ın dininde birinin evlat edinilip babasından başkasına nispet edilmesi yasaklanmıştır hem de babası Yakup, dedesi İshak, büyük dedesi İbrahim olan
birinin, kendisini zindandan kurtarmak için bunları bırakıp başkasına evlatlık nispet edilmesi asla doğru olmayacaktır.
Buraya kadar anlattıklarımızdan atlanmaması gereken bir soru çıkmaktadır.
Biraz önce Yusuf’un başına gelenlerin sebebinin Mısır’a gelmezden önceki geçmişinin karanlık kalmış olduğunu söyledik. Ama öte yandan Yusuf’un bu gizli geçmişini Aziz kadına da anlattığını söyledik. İşte bu durumda şu soru ortaya
çıkmaktadır. Madem Aziz kadın Yusuf’un anlatmak istemediği şeyleri bilmektedir ve Yusuf’u da zindana düşmekten kurtarmak istemektedir, o halde Yusuf’un
anlatmadığı şeyleri neden Aziz kadın anlatmamıştır? Bu soru haklı bir sorudur.
Fakat bu sorunun cevabı kıssanın çok daha ilerleyen bölümlerinde 52. ayette gelecektir.
Bu açıklamalardan sonra 33. ayetin daha isabetli olduğunu öngördüğümüz
meali şu şekilde olmalıdır.
Yusuf 12/33

ِ
الس ْج ُن أَ َح ُّب ِإ َلي ِم َّما َي ْد ُعو َن ِني ِإ َلي ِه ۖ َوإ َِّل َت ْصرِ ْف َع ِنّي َكي َد ُه َّن
ّ َق َال َر ِّب
ْ
ْ
َّ
ِِ
ِ
ين
َ أَ ْص ُب ِإ َل ْيهِ َّن َوأَ ُك ْن م َن ا ْل َجاهل

(Yûsuf) “Rabbim, benim için o (şimdilik) gizli olan, beni ona evlat nispet etmelerinden daha sevgilidir. Eğer sen onların benim hakkımdaki yöntemlerini boşa
çıkarmazsan onlara evlat olacak ve gerçeği bildiği halde bilmiyormuş gibi davrananlardan biri olacağım!” dedi.
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RABBİ DUASINA İCABET ETTİ
Yusuf 12/34

ِ
يع ا ْل َع ِليم
َ اس َت َج
ُ السم
ْ َف
َّ اب َل ُه َر ُّب ُه َف َص َر َف َع ْن ُه َك ْي َد ُه َّن ۚ إ َِّن ُه ُه َو
ُ

Rabbi, onun duasını kabul etti ve kadınların tuzaklarını ondan uzaklaştırdı. Şüphesiz ki O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir (DİB meali).

Bu ayet bir önceki ayette Yusuf’un yaptığı duanın Rabbi tarafından kabul
edildiğini bildiren ُاب لَهُ َربُّه
َ  فَا ْستَ َجfestecabe lehu rabbuhu “Rabbi ona icabet etti”
cümlesiyle başlamaktadır. اب
َ  ا ْستَ َجEstecabe kelimesi  جوبc+v+b kökünden türemiştir ve Kur’an’da bu kökten türemiş 43 kullanım bulunmaktadır. Asıl anlamı
geniş düz yuvarlak çukur olan bu kelime, bir söze ya da bir şeye karşılık verme
anlamındadır. Bir isteğe bir söze olumlu karşılık verme anlamı icabettir.419 Yol
almak, dolaşıp gitmek, tura çıkmak, araziyi yürüyerek aşıp geçmek, mesafe kat
etmek, oyup kazımak, elbisenin yakası, haberin yayılması, kuşların süzülmesi,
davete, duaya icabet, bitkinin yetişmesi, yırtmak, gömlek giymek, kabullenmek,
yankılanmak, kazmak, sorgulamak, uyumlu olmak, yaya yürüyen yolcu420 anlamlarına gelen kelimelerin de türediği bu kelime Kur’an’da şu anlamlarda kullanılmıştır.
İcabet etmek, olumlu karşılık vermek, kabul etmek,421 cevap verilmek,422 ce419

R. El İsfahani; El Müfredat CVB md.

420

Yrd. Doç. Dr. İlyas Karslı; Yeni Sözlük CVB md.s.461

Bkz. Ali İmran 3/172, 195; Kassa 28/65; İbrahim 14/22; Enbiya 21/ 76, 84, 88, 90; Neml
27/62; Ahkaf 46/5; Kehf 18/52 – 13/14; İsra 17/52
421

422

Bkz. Şura 42/16; Yunus 10/89; Maide 5/109
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vap,423 cevap veren kişi/ler,424 aşıp kat etmek, yontmak.425
Bu kelimeden Yüce Allah’ın Yusuf’un duasına olumlu cevap verdiği anlaşılmaktadır. Yusuf’un Yüce Allah’tan dilediği şey, kadınların taktiğinin, yönteminin kendisinden başka tarafa ya da başka bir hale çevrilmesiydi. Kadınların taktiği ise Yusuf’un Mısırlı biri tarafından evlat edinilmesidir ki bu kişi köle iken
kendisini alıp özgürleştiren kişidir. Yusuf Yüce Allah’tan böyle bir yöntemi boşa
çıkarmasını dilemiştir. Yüce Allah ise onun bu duasını kabul etmiştir. Ayette geçen tüm kelimeler üzerinde daha önce de durulduğu için ayete daha isabetli olduğunu öngördüğümüz manayı vererek bir sonraki ayete geçeceğiz.
Yusuf 12/34

ِ
يع ا ْل َع ِليم
َ اس َت َج
ُ السم
ْ َف
َّ اب َل ُه َر ُّب ُه َف َص َر َف َع ْن ُه َك ْي َد ُه َّن ۚ إ َِّن ُه ُه َو
ُ

Rabbi, onun duasını kabul etti ve Onların (kadınların) onun hakkındaki yöntemlerini boşa çıkardı. Çünkü; Es-Semi, El-Alim olan sadece O’dur.

423

Bkz. Araf 7/82; Neml 27/56; Ankebut 29/24, 29

424

Bkz. Hud 11/61; Saffat 37/75

425

Bkz. Fecr 89/9
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GÖREMEDİLER
Yusuf 12/35

ِ ثُم ب َدا َلهم ِمن بع ِد ما رأَوا ْالي
ين
ٍ ات َل َي ْس ُجنُ َّن ُه َح َّتى ِح
ُ َ َ ْ َ ْ ْ ُ َ َّ
َ
ٰ

Yusuf’un suçsuzluğunu ortaya koyan delilleri gördükten sonra yine de mutlaka
onu bir süre zindana atmayı uygun buldular. (DİB meali)

Yukarıdaki meale göre (diğer meallerde farklı değildir) bu ayet Yusuf’un
uzun süre zindanda kalışının sebebini açıklayan ayettir. Buna göre Yusuf’u zindana atanlar, tüm delilleri gördükten sonra onu zindana atmışlardır. Yine meal ve
tefsirlerimize göre zindana attıran Aziz’in karısıdır. Aziz’in karısı diye tanıtılan
kadınının durumunu buraya kadar yeterince ortaya koyduğumuzu, onun herhangi bir kimsenin karısı olmadığını, ülkenin en üst düzey kadın yöneticisi anlamına
gelen Aziz kadın olduğunu ve Yusuf’un zindana girmesiyle bir alakasının olmadığının anlaşılmış olduğunu düşünüyoruz.
Daha önce ayette geçen  َرأَ ُواraevu filinin üzerinde durmuş, kelimenin bildiğimiz manada gözlerle görmek manası olduğu gibi, anlamak, görüş sahibi olmak
manalarına da geldiğini söylemiştik. Zaten yukarıdaki DİB mealinde de mana
gözle görmeyi değil, anlamayı ifade etmektedir. Tüm meal ve tefsirlerimiz ayette
geçen bu ت
ِ  ِم ْن بَ ْع ِد َما َرأَ ُوا ْاليَاcümleye “Yusuf’un suçsuzluğunu ortaya koyan delilleri gördükten sonra” anlamı vermişlerdir.
Fakat Yusuf’un zindana girmesinin ana sebebinin onun Mısır’a gelmezden
önceki hayatının karanlık kalması ve kimsenin bilmemesi olduğunu ortaya koyduğumuza göre ت
ِ  ِم ْن بَ ْع ِد َما َرأَ ُوا ْاليَاcümlesi “ayetleri görmelerinin ardından” şeklinde değil, “ayetleri görmemenin ardından” şeklinde çevrilmesi daha uygun
düşmektedir. Tüm ayetler Yusuf zindandan çıkacağı zaman görülecek ve her şey
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o zaman anlaşılacaktır.
Eğer tüm ayetler görülmüş olsaydı, zaten Yusuf’u kraliyet ailesine bir kötülük tasarladı şeklinde bir suçlamaya maruz kalmayacaktı. İşte bu sebeplerden dolayı ayete verilen “Yusuf’un suçsuzluğunu ortaya koyan tüm delilleri gördükten
sonra” çevirisi doğru olmamaktadır. Kaldı ki zaten ayetin Arapça metninde
“Yusuf’un suçsuzluğunu ortaya koyan” şeklinde bir ibare hiç yoktur. Bu kelimeler takdir kullanılarak ayete eklenmiştir. En azından bunların parantez içi
olarak yazılıp ayetin Arapça metninde olmadığının belirtilmiş olması gerekirdi.
Fakat bu da yapılmamıştır.
Bu arada ayetin sonunda gelen ين
ٍ  َحتَّ ٰى ِحhattâ hîni “belli bir zaman” ibaresini
de gözden kaçırmamak gerekmektedir. Bu ibareden ne kast edildiğinin anlaşılması gerekmektedir ve önemlidir!..
Bir kişiyi belli bir zaman zindana atmak iki durumda söz konusu olmaktadır.
1- Kişiye bir suç isnat edilmesi, bu suça ait tüm soruşturma, lehte ya da
aleyhte tüm delillerin toplanma sürecini geçmesi, mahkemeye çıkıp yargılanması, yargılanması sonucunda isnat edilen suçtan dolayı suçlu bulunması ve nihayetinde geçerli hukukta daha önceden belirlenmiş cezayı alması. Bu durumda hem suçun hem de işlenen suça karşılık verilecek
zindan cezasının tarifinin önceden yapılmış olması gerekmektedir. Mesela, kasten adam öldürmeyenin cezası 10 yıl, taammüden öldürenin cezası 25 yıl, kazaen adam öldürenin cezası 5 yıl hapis gibi. Bu durumda
ayette geçen ِين
ٍ “ َح َّت ٰى حbelli bir zaman” ibaresinin Yusuf’a hangi suçtan
dolayı verildiğinin tespitinin yapılmış olması, Yusuf’un mahkemeye çıkmış olması, lehinde ya da aleyhinde tüm delillerin ortaya serilmiş olması
gerekmektedir. Fakat Ayetlerden Yusuf’un böyle bir süreci geçtiğini belirtir tek bir işaret yoktur. Yani Yusuf mahkeme edilmemiştir.
2- Kişiye bir suç isnat edilmesi ve kaçma ihtimali bulunması veya delilleri karartma ihtimali bulunması durumunda suçsuzluğu ya da suçluluğu
ispat edilene kadar geçici olarak tutuklanması. Tutuklanan kişi zindandayken olayla ilgili soruşturma ve delil toplama süreci devam etmekte
ve süreçler tamamlandıktan sonra mahkemeye çıkarılmaktadır. Mahkeme sonucunda ise ya suçsuz olduğu ortaya çıkarak serbest kalacak ya da
suçlu bulunarak kanunun öngördüğü ceza ile cezalandırılacaktır.
Bu durumda Yusuf herhangi bir mahkemeye çıkmadığına göre ayette geçen
ين
ٍ  َحتَّ ٰى ِحibaresi işte bu süreci kast ediyor olmalıdır.
Yusuf hakkında ispatlanması gereken iddialar vardır. Birinci iddia 25. ayette
ْ َقَا ل
soruşturma yapan kadın tarafından َك سُو ًء ا إِ َّل أَ ْن يُ ْس َجن
َ ِت َما َج َز ا ُء َم ْن أَ َر ا َد بِأ َ ْهل
َ
َ
“ أ وْ َع َذ ابٌ أ لِي ٌمSenin ehline kötülük tasarlayan kişinin tutuklanması veya acı bir iş-
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kence henüz bir ceza değildir “şeklindeki iddiasıdır. Yusuf bu iddiadan Aziz kadının şahitliği ile kurtulmuştur. Bu olay kralın Yusuf’a “hakkında oluşan bu şüpheli duruma açıklık getir” demesiyle sonuçlanmıştı.
İkinci iddia ise kadınların; “Aziz kadın genç danışmanın ayartıyor, (Yusuf) bir
aşkla onun aklını başından almış. Onun (Aziz kadının) sapıklık içinde olduğuna
dair bizim görüşümüz kesindir.” şeklinde dillendirdikleri ve Aziz kadının yaptığı
şahitliği üzerinde şaibe oluşturan iddiadır. Bu durumda ortada bir tek iddia kalmaktadır. O da kadınların iddiasıdır. İşte bu iddianın delillerinin ortaya konması
gerekmektedir.
Tüm bunlar ve ayette geçen ين
ٍ  َحتَّ ٰى ِحhattâ hîni ibaresi; Yusuf’un, hakkında yapılan soruşturma bitene kadar zindana atılacağını göstermektedir.
Bu ayetin en dikkat çeken tarafı ise; öncesinde anlatılan olaylar Yusuf ve kadınlar arasında geçmiş olmasına rağmen ayette geçen fiil, isim ve zamirlerin dişil
değil de eril gelmesidir. Kelimelerin eril gelmesi, kadınlar tarafından çok iyi bilinen delillerin diğer insanlara yansımamış olduğunu göstermektedir.
Bu bölümün sonunda da ayetlere öngördüğümüz mealleri vererek devam edelim.
Yusuf 12/35

ِ ثُم ب َدا َلهم ِمن بع ِد ما رأَوا ْالي
ين
ٍ ات َل َي ْس ُجنُ َّن ُه َح َّتى ِح
ُ َ َ ْ َ ْ ْ ُ َ َّ
َ
ٰ

Sonra, ayetleri görememenin ardından (ortaya çıkış) zamanına kadar onlar, onu
gizlemeye başladılar.
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ZİNDAN
Yusuf 12/36

ِ ودخل معه
ِ السجن َف َتي
ان ۖ َق َال أَ َح ُد ُه َما ِإ ِنّي أَ َر ِاني أَ ْع ِصر َخ ْمرا ۖ َو َق َال ْال َخر
َ َ ْ ّ َُ َ َ َ َ َ
ً
ُ
ُ
اك ِم َن
َ ِإ ِنّي أَ َر ِاني أَ ْح ِم ُل َف ْو َق َر ْأ ِسي ُخ ْب ًزا َت ْأ ُك ُل ال َّط ْي ُر ِم ْن ُه ۖ َن ّب ِْئ َنا ب َِت ْأ ِو ِيل ِه ۖ إ َِّنا َن َر
ِ ِ
ين
َ ا ْل ُم ْحسن

Onunla beraber zindana iki delikanlı daha girdi. Biri, “Ben rüyamda şaraplık
üzüm sıktığımı gördüm” dedi. Diğeri, “Ben de rüyamda başımın üzerinde, kuşların yediği bir ekmek taşıdığımı gördüm. Bize bunun yorumunu haber ver. Şüphesiz biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz” dedi (DİB meali).

Bu çalışmayı yaparken başvurduğumuz tüm meal ve tefsirler ayete yukarıdaki DİB mealine benzer şekilde mana vermişlerdir. Savrulmanın en bariz göstergesi olan bu mealler, aynı zamanda Kur’an üzerinden meal ve tefsir telif eden
ulemanın(!) Kur’an’ı İsrailiyata uydurmak için nasıl bir gözü dönmüşlük içinde
olduklarını da açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Ne yazık ki Yusuf kıssası bu
meal ve tefsirler üzerinden bilinmektedir. Ulema, kıssanın bu şekilde bilinmesi için elinden gelen her tahrifi yapmış, Kur’an kelimelerinin muzari zaman kipinde oluşlarına aldırış etmedikleri gibi, telif ettikleri meallerine ayetin Arapça
metninde olmayan kelimeler eklemişlerdir. Ayetin Arapça metninde rüya anlamı verilebilecek herhangi bir kelime yokken rüya kelimesi sanki ayetin Arapça
metninde varmış gibi eklenmiş bununla da yetinilmeyerek hemen hepsi muzari
(geniş/şimdiki/gelecek zaman) kipinde olan fiilleri mazi (geçmiş zaman) kipinde çevirmişlerdir. Sonuçta Kur’an’da anlatılan Yusuf kıssasını çok büyük oranda
Yahudilerin tahrif ettiği Tevrat’ta anlatılan Yusuf kıssasına uydurmuşlardır. Uy-
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duramadıkları yerleri ise tefsir niyetine Tevrat’ta anlatılan tahrif edilmiş Yusuf
kıssasından alıntılar yaparak tamamlamışlardır.
Bu ayetteki muzari fiillere mazi anlam vermenin herhangi bir dayanağı bulunmamasına ve ayette anlatılan şeylerin bir rüya olduğunu bildirir tek bir işaret
olmamasına rağmen, mealler ısrarla bu ayette anlatılanları rüya şekline sokmak
için, kelimelerin işaret ettiği zaman kipini değiştirmişlerdir. Bunu yapanlara göre
Yüce Allah’ın bu kelimeleri muzari olarak belirlemesinin hiçbir önemi yoktur.
Onlar için asıl olan kelimelerin kast ettiği anlamlara ulaşmak değil, kelimeleri
kafalarında oluşturdukları anlamlara dönüştürmektir. Ne hakla ve hangi kurala
dayanarak Yüce Allah’ın muzari olarak belirlediği kelimeler mazi olmaktadır!
Yüce Allah (haşa) kelimeyi vahy ederken yanlış bir zaman kipi kullanmış da tefsir ve meal müellifleri onu mu düzeltmektedir? (Haşa) Yüce Allah Arapça konuşmasını tam olarak bilememektedir de tefsir ve meal müellifleri, Yüce Allah’ın
Arapça olarak vahy ettiği Kur’an’ına editörlük mü yapmaktadırlar? Bu nasıl bir
cesarettir ki Yüce Allah’ın vahyine ayette olmayan kelimeler eklemektedirler.
Kur’an’a iman ettiğini söyleyen her mü’min öncelikle şunu bilmelidir ki;
Kur’an Yüce Allah tarafından hiçbir eğriliği olmayan, apaçık bir Arapça ile indirilmiştir.
Şuara 26/195

Apaçık Arap diliyledir.

ٍ ب ِِلس
ِين
ٍ ان َعرب ٍِي ُمب
َ
ّ َ

Zümer 39/27-28

ِ و َل َق ْد َضرب َنا ِللن
ِ اس ِفي َه َذا ا ْل ُقر
ون
َ آن ِم ْن ُك ّ ِل َم َث ٍل َل َع َّل ُه ْم َي َت َذ َّك ُر
َّ ْ َ
ٰ
َ
ْ

(27) Andolsun ki: Biz bu Kur’an’da insanlar için her türlü misali verdik. Umulur ki doğru bilgi edinirler.

ون
َ ُق ْرآ ًنا َع َرب ًِّيا َغ ْي َر ِذي ِع َو ٍج َل َع َّل ُه ْم َي َّت ُق

(28) Çarpıklığı olmayan Arapça bir Kur’an olarak ki umulur ki sorumlu davranırlar.

Kur’an’ın Arapçasında bir eğrilik, eksiklik, yanlış, hata, gizlenmiş, fazlalık
gibi kusurlar asla bulunmamaktadır. Kur’an’daki cümleler (ayetler) son derece
net, açık ve düzgündür. Varlığın içinde Kur’an cümleleri kadar doğru ve hatasız
cümleler kurabilecek herhangi bir yaratık yoktur ve olmayacaktır. Kur’an kadar
kelimeleri doğru seçilmiş ve doğru yere konmuş ikinci bir metin yoktur ve olması
da imkansızdır. Hangi dilde olursa olsun, ne zaman yazılmış veya yazılacak olursa olsun hiçbir metin Kur’an kadar sağlam, kuralları son derece net olmamıştır ve
olamayacaktır. Kur’an her yönüyle mucize bir kitaptır. Yani her yönüyle insanı
aciz bırakan bir kitaptır. Kur’an karşısında aciz olan insan nasıl olur da onun ke-
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limelerini değiştirebilir, nasıl olurda asıl metinde olmayan kelimeleri ona ekleyebilir. Bu davranış biçimi Kur’an’a teslim olmak değil, Kur’an’ı teslim almaktır.
Kur’an üzerinde çalışma yapan insanların hatalı olmaları veya yanlışlar yapmaları makul bir şeydir. Ama tefsir ve meal müelliflerinin yaptığı, hatanın çok
ötesinde bir şeydir. Onlar, kendilerini doğru, Kur’an’ı hatalı görmekte ve kendilerince hataları düzeltmektedirler. Çünkü İsrailiyat üzerinden anladıkları Yusuf
kıssası çivi gibi kafalarına çakılmış ve gözlerini kör etmiştir. Her ne pahasına
olursa olsun Kur’an’ı da kafalarındaki o ön yargılara uyduracaklardır!..
Olayın vehametinin daha iyi anlaşılması için Kur’an’da 36-55 ayetleri arasında anlatılan Yusuf kıssasının zindanı konu alan bölümünün önce Tevrat’ta nasıl
anlatıldığını, daha sonra tefsir müelliflerinin Kur’an ayetlerine ne yönde açıklamalar getirdiklerini ortaya koymak gerekmektedir. Bu bölüm Tevrat’ta şu şekilde geçmektedir.
Bir süre sonra Mısır Kralı’nın sakisiyle fırıncısı efendilerini gücendirdiler. Firavun bu iki görevlisine, baş sakiyle fırıncıbaşına öfkelendi. Onları muhafız birliği komutanının evinde, Yusuf’un tutsak olduğu zindanda göz altına aldı. Muhafız birliği komutanı Yusuf’u onların hizmetine atadı. Bir süre zindanda kaldılar.
Firavunun sakisiyle fırıncısı tutsak oldukları zindanda aynı gece birer düş gördüler. Düşleri farklı anlamlar taşıyordu. Sabah Yusuf yanlarına gittiğinde, onları tedirgin gördü. Efendisinin evinde, kendisiyle birlikte zindanda kalan firavunun görevlilerine, “Niçin suratınız asık bugün?” diye sordu.
“Düş gördük ama yorumlayacak kimse yok” dediler.
Yusuf, “Yorum Tanrı’ya özgü değil mi?” dedi, “Lütfen düşünüzü bana anlatın.”
Baş saki düşünü Yusuf’a anlattı: “Düşümde önümde bir asma gördüm. Üç çubuğu vardı. Tomurcuklar açar açmaz çiçeklendi, salkım salkım üzüm verdi. Firavunun kâsesi elimdeydi. Üzümleri alıp firavunun kâsesine sıktım. Sonra kâseyi ona verdim.”
Yusuf, “Bu şu anlama gelir” dedi, “Üç çubuk üç gün demektir. Üç gün içinde
firavun seni zindandan çıkaracak, yine eski görevine döneceksin. Geçmişte olduğu gibi yine ona sakilik yapacaksın. Ama her şey yolunda giderse, lütfen beni
anımsa. Bir iyilik yap, firavuna benden söz et. Çıkar beni bu zindandan. Çünkü
ben İbrani ülkesinden zorla kaçırıldım. Burada da zindana atılacak bir şey yapmadım.”
Fırıncıbaşı bu iyi yorumu duyunca, Yusuf’a, “Ben de bir düş gördüm” dedi,
“Başımın üstünde üç sepet beyaz ekmek vardı. En üstteki sepette firavun için
pişirilmiş çeşitli pastalar vardı. Kuşlar başımın üstündeki sepetten pastaları yiyorlardı.”
Yusuf, “Bu şu anlama gelir” dedi, “Üç sepet üç gün demektir. Üç gün içinde firavun seni zindandan çıkarıp ağaca asacak. Kuşlar etini yiyecekler.”
Üç gün sonra, firavun doğum gününde bütün görevlilerine bir şölen verdi. Gö-
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revlilerinin önünde baş sakisiyle fırıncıbaşını zindandan çıkardı. Yusuf’un yaptığı yoruma uygun olarak baş sakisini eski görevine atadı. Baş saki firavuna
şarap sunmaya başladı. Ama firavun fırıncıbaşını astırdı. Gelgelelim, baş saki
Yusuf’u anımsamadı, unuttu gitti.426

Tevrat’ın tahrif edildiği Kur’an tarafından birçok ayette bize bildirilmiştir.
Fakat böyle olmasına rağmen Kur’an ve Tevrat metinlerinin zaman zaman benzerlik göstermesi şaşılacak ve kınanacak bir durum değildir. Çünkü nihayetinde
Tevrat’ı da Yüce Allah indirmiştir. Yahudilerin Tevrat’ın her harfini, her noktasını değiştirmiş olmaları mümkün değildir. Nitekim Kur’an’da geçen resul isimleri
tıpkısının aynısı olarak Tevrat’ta da geçmektedir. Adem, Nuh, İbrahim, İsmail,
İshak, Yakup, Yusuf, Musa, Harun, Davut, Süleyman gibi isimler her iki kitapta
da aynıdır. Yani benzerliklerin olması normaldir ve hatta olması gereklidir. Çünkü Kur’an Tevrat’ı tasdik eden bir kitaptır.427
Fakat meal ve tefsirlerimiz bu kuralı tersine işletmiş sanki Kur’an Tevrat’ı tasdik eden bir kitap değil tam tersi Tevrat Kur’an’ı tasdik eder şekilde davranmışlardır. Tevrat’ta anlatılan Yusuf kıssası Kur’an’da anlatılan Yusuf kıssası üzerinden düzeltilmesi gerekirken, tersi yapılmış Kur’an’da anlatılan Yusuf kıssası
Tevrat üzerinden eğriltilmiştir. Mesela; Tevrat Yusuf’la beraber zindana giren iki
kişi için şunları söylemiştir:
Bir süre sonra Mısır Kralı’nın sakisiyle fırıncısı efendilerini gücendirdiler. Firavun bu iki görevlisine, baş sakiyle fırıncıbaşına öfkelendi. Onları muhafız birliği komutanının evinde, Yusuf’un tutsak olduğu zindanda göz altına aldı. Muhafız birliği komutanı Yusuf’u onların hizmetine atadı. Bir süre zindanda kaldılar.
Tevrat zindana giren bu iki kişiden birinin kralın sakisi, diğerinin fırıncıbaşı olduğunu söylemektedir. Kur’an ise zindana giren iki kişinin meslekleri ile alakalı
herhangi bir şey dememiş sadece ان
ِ َ“ َو َد َخ َل َم َعهُ السِّجْ نَ فَتَيonunla beraber iki genç
zindana girdi” demiştir. Tefsirlerimiz ise Kur’an’ın herhangi bir meslek belirtmediği bu kişiler için şunları demişlerdir.
Cenab-ı Hakk’ın ان
ِ َ“ َو َد َخ َل َم َعهُ السِّجْ نَ فَتَيonunla beraber iki genç zindana girdi”
beyanına gelince; denildiğine göre bunlar, Mısır’daki en büyük kralın iki uşağı
idiler. Birisi yiyeceğiyle ilgileniyor, diğeri ise onun içeceğini getiriyordu. Krala,
yemeğini hazırlayanın kendisini zehirlemek istediği bildirilince, kral ötekinin de
ona yardım ettiğini sandı ve her ikisinin de hapsedilmesini emretti…
Soru: Onların kralın hizmetçileri olduğu nasıl anlaşılır?
Cevap: Onun, “biriniz efendisine şarap içirecek” (Yusuf 41) yani, (mevlasına,
efendisine, kralına) ve “efendine benden bahset” (Yusuf 42) sözleri vasıtasıyla.
Soru: Onlardan birinin aşçı, diğerinin de kralın sucusu olduğu nasıl anlaşılmıştır?
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Cevap: Her birinin gördüğü rüya, mesleğine uygun düşmektedir. Çünkü onlardan biri kendisini şarap sıkıyorken görmüş, diğeri de sanki başının üstünde ekmek taşırken…428

Hadi diyelim ki meslekleri ile ilgili yapılan çıkarımlar makuldür; peki adamlardan birinin suikast girişiminde bulunduğunu nereden çıkarılmıştır. Hepsinden
öte rüya gördükleri nereden ya da hangi kelimeden çıkarılmıştır. Birazdan kelimeler üzerinde durduğumuzda meslekleri ile ilgili yapılan bu çıkarımların da ne
kadar saçma olduğu anlaşılacaktır ama bir insanın rüyasında başındaki ekmekten
kuşların yemesinden onun mesleğinin fırıncı başı olduğu nasıl söylenebilir ki!
Rüyasında kral olduğunu gören biri kral, rüyasında adam öldürdüğünü gören katil mi olacaktır?
Yine Tevrat Yusuf’la beraber zindana giren iki kişinin rüya gördüğünü şu şekilde anlatmaktadır:
Firavunun sakisiyle fırıncısı tutsak oldukları zindanda aynı gece birer düş gördüler. Düşleri farklı anlamlar taşıyordu. Sabah Yusuf yanlarına gittiğinde, onları tedirgin gördü. Efendisinin evinde, kendisiyle birlikte zindanda kalan firavunun görevlilerine, “Niçin suratınız asık bugün?” diye sordu.
“Düş gördük ama yorumlayacak kimse yok” dediler.
Yusuf, “Yorum Tanrı’ya özgü değil mi?” dedi, “Lütfen düşünüzü bana anlatın.”
Baş saki düşünü Yusuf’a anlattı: “Düşümde önümde bir asma gördüm. Üç çubuğu vardı. Tomurcuklar açar açmaz çiçeklendi, salkım salkım üzüm verdi. Firavunun kâsesi elimdeydi. Üzümleri alıp firavunun kâsesine sıktım. Sonra kâseyi ona verdim.”

Kur’an’da ise bu iki adamın anlattıklarının rüya olduğunu gösterecek tek kelime bile bulunmamasına, hatta kullanılan tüm fiillerin muzari olmasına rağmen
müfessirlerimiz ayetin şunlardan bahsettiğini söylemişlerdi:.
Birinci görüş: Yusuf zindana girince oradakilere “ben rüya tabir etmesini bilirim” dedi. Bunun üzerine bu iki delikanlıdan birisi “şu İbrani asıllı delikanlıyı,
uyduracağımız bir rüyayla sınayalım” dedi. Böylece onlar, hiçbir şey görmemiş oldukları halde ona rüya tabiri sordular. İbn Mesud da şunları söylemiştir:
“Onlar aslında hiçbir şey görmemişlerdi; Onun bilgisini sınamak için, rüya görmüş gibi davrandılar.
İkinci görüş: Mücahid şunu demiştir: “Zindana girdikleri zaman onlar, bir rüya
görmüş idiler. Bunun üzerine Yusuf’a geldiler ve bu rüyanın anlamını ona sordular. Saki dedi ki: “Ey bilgili kişi, rüyamda kendimi bir bahçede gördüm. Derken çok güzel bir asma üzerinde, üç üzüm salkımı bulunan üç dal. Onları kopardım. Sanki, kralın kadehi önümdeydi de bu üzümleri onun içine sıkarak, bunu
krala sundum. O da bunu içti.” Bu ayetteki “şarap (için üzüm) sıkıyorum” ifadesinin delaletidir. Aşçı ise şöyle dedi: “Ben de kendimi şöyle gördüm; sanki başımın üstünde üç tane sepet var. İçlerinde de ekmek ve çeşitli yiyecekler. Birden
428
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yırtıcı kuşlar, onları ısırıp koparmaya başlıyor!” Bu da Cenab-ı Hakk’ın, “Öbürü de, ben de rüyamda kendimi başım üzerinde ekmek taşırken ve kuşlar da ondan yerken gördüm” dedi” ayetinin ifade ettiği husustur.429

Görüldüğü gibi tefsir müellifleri ile Tevrat’ın anlattığı kıssa neredeyse tıpatıp
birbirinin aynısıdır. Peki Kur’an bu söylemi desteklemekte midir? Müfessirlerimizin kralın şarapçısı dedikleri kişinin rüya gördüğünü söyledikleri cümle ayette
şu şekilde geçmektedir:

َق َال أَ َح ُد ُه َما ِإ ِنّي أَ َر ِاني أَ ْع ِصر َخ ْمرا
ً
ُ

(Yusuf 12/36) Bu cümlenin hangi kelimesinden adamın rüya gördüğü çıkarılmıştır! Çünkü cümlenin içinde rüya anlamı verebileceğimiz herhangi bir kelime
yoktur. Kaldı ki daha önce de belirtildiği üzere, eğer bu adam rüya görmüşse ve
onu anlatıyorsa kullanılan kelimelerin geçmiş zaman kipinde yani mazi olması
gerekirdi. Aynı şekilde ikinci kişinin de söylediklerinde rüya kelimesi yoktur ve
onun söylediklerinde de kullanılan fiillerin tamamı müzaridir.

َو َق َال ْال َخر ِإ ِنّي أَ َر ِاني أَ ْح ِم ُل َف ْو َق َر ْأ ِسي ُخب ًزا َت ْأ ُك ُل ال َّطير ِم ْن ُه
ْ
ُْ
ُ

Önce ayete, ayetin Arapça metninde olmayan rüya kelimesini ekleyen müellifler daha sonrasında muzari olan fiilleri maziye çevirerek Kur’an’da anlatılan
kıssayı Tevrat’ta anlatılan kıssaya uydurmuşlardır. Burası sözün bittiği yerdir.
Yüce Allah’ın kelimelerine bu şekilde bir yaklaşımın kabul edilmesi asla mümkün değildir. Tuhaf olan şudur ki: Ayetler gayet açık olmasına rağmen yapılan bu
hatalar tüm meal müellifleri tarafından hiç sorgulanmamıştır. Çünkü meal müelliflerinin tamamı kelimelere verdikleri manaları işte bu tefsirlerden devşirmişlerdir. Bunlara göre Kur’an metninin ne dediğinin, kelimelerinin mazi ya da muzari
oluşlarının hiçbir önemi yoktur. Onlar için asıl olan Kur’an’a göre şekillenmek
değil, kafalarındaki manaları Kur’an’a söyletmek yani Kur’an’a şekil vermektir.
Kelimeler üzerinde daha detaylı durduğumuzda durumun vahim boyutlarda olduğu daha iyi görülecektir.
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İKİ DANIŞMAN
ِ ودخل معه
ِ السجن َف َتي
ان
َ َ ْ ّ َُ َ َ َ َ َ

“İki genç de onunla (Yusuf’la) beraber zindana girdi.”

Geleneğin ortaya koyduğu Yusuf kıssasına göre bu cümle sadece kör bir tesadüf sonucu ve bambaşka sebeplerden dolayı Yusuf’la beraber zindana iki kişinin daha girdiğinden bahsetmektedir. Bu cümlenin kıssaya herhangi bir anlam
katkısı yoktur. Ne Yusuf bu iki kişiyi tanımaktadır ne de onlar Yusuf’u. Halbuki
ayette geçen ُ َم َعهmeahu “onunla beraber” kelimesi tesadüfi bir birlikteliği değil,
içerik olarak da bir birlikteliği vurgulayan bir anlama sahiptir. Bunun yanında
ayetin en başındaki  َد َخ َلdehale “girdi” fiili her üçünü birden aynı fiilde birleştirmiştir. Daha da önemlisi cümlenin “zindana girdi” şeklinde, zindana girmenin
sanki onların kendi istekleriyle olduğu gibi başlamasıdır. Normal olarak zindana
girilmez. Çünkü kişiler zindana bir ceza olarak başkası tarafından atılırlar/kapatılırlar. Ama ayet sanki zindana girmek onların kendilerinin isteğiyle olmuş gibi
başlamaktadır.
Bu ayetten önce üç defa fiil olarak gelen tutuklanma/hapsedilme anlamındaki kullanımlar, hep zindana girmekten değil, zindana başkaları tarafından atılmaktan bahsetmiştir. 25.ayette kelime  أَ ْن يُ ْس َجنenyuscen “tutuklanması” şeklinde
muzari ve meçhul bir fiil olarak gelmiştir. Bu onun kendisinin zindana girmesini
değil, başkalarının onu zindana sokması demektir. Aynı kelime 32. ayette aynı
formda  لَيُ ْس َجن ََّنleyuscenenne (elbette hapsedilecek) şeklinde başkaları tarafından
zindana atılmaktan bahsetmiştir. Tıpkı bunlar gibi 35. ayette de kelime Yusuf’un
zindana girmesinden değil başkaları tarafından zindana atılması anlamında kullanılmıştır.
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ين
ٍ “ لَيَ ْس ُجنُنَّهُ َحتَّ ٰى ِحonu belli bir zaman mutlaka hapsetmeleri.”
Tüm bunlardan sonra 36. ayetin “onunla beraber iki genç daha zindana girdi”
şeklinde, zindana girmenin sanki onların kendi istekleriyle olmuş gibi başlaması
ortada farklı bir durumun olduğunu göstermektedir. En başta “onunla beraber iki
genç zindana girdi” cümlesinden Yusuf ve bu iki adamın birbirlerini kesinlikle
tanıdıkları ve hatta çok iyi bildikleri ortaya çıkmaktadır. İkinci olarak, kimse kendisi zindana girmeyeceği için ayette geçen ُ السِّجْ نessicnu kelimesinin zindandan
başka bir anlama gelmiş olması gerekmektedir. Hatırlanacağı üzere birkaç ayet
önce Yusuf şu şekilde dua etmişti.
Yusuf 12/33

ِ
الس ْج ُن أَ َح ُّب ِإ َلي ِم َّما َي ْد ُعو َن ِني ِإ َلي ِه ۖ َوإ َِّل َت ْصرِ ْف َع ِنّي َكي َد ُه َّن
ّ َق َال َر ِّب
ْ
ْ
َّ
ِِ
ِ
ين
َ أَ ْص ُب ِإ َل ْيهِ َّن َوأَ ُك ْن م َن ا ْل َجاهل

(Yûsuf) “Rabbim, benim için o (şimdilik) gizli olan, beni ona evlat nispet etmelerinden daha sev-gilidir. Eğer sen onların benim hakkımdaki yöntemlerini boşa
çıkarmazsan onlara evlat olacak ve gerçeği bildiği halde bilmiyormuş gibi davrananlardan biri olacağım!” dedi.

Bu ayeti incelerken genelde zindan olarak çevrilen ُ السِّجْ نessicnu kelimesinin
neden zindan anlamına gelmemesi gerektiğini detaylıca açıklamış ve kelimeye “o
gizlenen” anlamı vermiştik. Gizlenen şeyin ise Yusuf’un İbrahim ve Yakup soyundan gelen biri olması olduğunu belirtmiştik. Babası daha küçük yaşlarda resul olacağını bildirmiş ve ona bunu kardeşlerine anlatmamasını söylemişti. Yusuf
kardeşlerine anlatmadığı halde, onlar resullüğün kendilerinden birine ya da kendi soylarına geçmesi için Yusuf’u hadım etmiş, köle haline getirip Mısır’a gelen
bir kervana satmışlardı. Onu bu hale getirmeleri onun resul olmasını engellemek
içindi. Nitekim Yusuf Aziz kadın tarafından sorgulanırken bunu gündeme getirmiş ve; َ“ إِ نَّهُ َل يُ ْفلِ ُح الظَّا لِ ُمونÇünkü o zalimler (kardeşler) asla başaramayacak!”
(Yusuf 23) demişti. Yusuf’un henüz resul olmadığı için soyunun bilinmesi onu
her türlü saldırıya karşı açık hedef haline getirmektedir. İşte bu yüzden geçmişi bilinmediği için hakkında soruşturma açılmış olmasına rağmen, o hangi soya
mensup olduğunu ısrarla saklamış, Aziz kadın haricinde kimseye anlatmamıştır.
Aziz kadın ise 52. ayette anlaşılacak bir sebepten dolayı Yusuf’un kendisine anlattıklarını saklı tutmuş, iftiraya uğramış olmasına rağmen bunu açık etmemiştir.
İşte ُ السِّجْ نessicnu kelimesi şimdilik gizlenen o sırrı gösteren bir kelimedir. Kelimenin başındaki  الtakısı gizlenen bu şeyin bilinen bir şey olması gerektiğini, kıssanın içinde bunun daha önce geçmiş olduğunu göstermektedir. Nitekim 6. ayette
babası Yusuf’a “tıpkı daha önce ataların İbrahim ve İshak’a tamamladığı gibi
sana ve yakup âl’ine de o nimetini tamamlayacak” demişti. Fakat babası bundan
önce bunlardan kardeşlerine bahsetme demişti. İşte bu emir aynı zamanda kimin
soyundan olduğunu da kapsamaktadır. Çünkü Yakup soyunun diğer tüm fertleri
bellidir ve babalarının yanındadır. Mısır’da Yakup soyuna mensup birinin oldu-
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ğunun duyulması demek bunun kesinlikle Yusuf olması anlamına gelecektir. İşte
bu durum onun tehlikelere maruz kalması demektir.
Daha önce belirtmemize rağmen bir kez daha belirtmemizde fayda vardır.
ُ السِّجْ نEssicnu kelimesine Türkçe zindan manası verildiğinde bu kelimenin zindan şeklinde belirsiz olarak değil “o zindan” anlamında belirli bir mana verilmesi gerekmektedir. Fakat ne bu ayetten önce ne de ayetten sonra zindanı tanıtan ve
bizim için zindanı bilinir, tanınır hale getiren tek bir ifade yoktur. Bir kelimenin
başına  الtakısı gelmesi demek o kelimenin “bildiğiniz o şey” anlamına gelmesi
demektir. Bu Arapçanın en basit kurallarından biridir. Şu halde tanıtıcı tek kelime bile gelmemiş bir zindan için “o bildiğiniz zindan” denmesi mümkün değildir.
Ayette geçen  َد َخ َلdehale “girdi” fiili aynı kök harflerinden (d+h+l) türemiş bir
kelimedir ve Kur’an’da bu kökten türemiş 126 kelime bulunmaktadır.
 ُد ُخولDuhul; girmek anlamındaki bu kelime mekan, zaman ve eylemlerle ilgili
kullanılır.  َدخَلDehale Fesattan, kin gibi gizli düşmanlıktan ve bir yere mensup
olma iddiasından kinayedir. Kişinin akıl noksanlığından ve aslının bozuk olduğundan kinaye olarak  د ُِخ َل فُالَ ٌن فَهُ َو َم ْد ُخ ٌلdenir. Bu anlamdan ٌ“ َش َج َرةٌ َم ْد ُخولَةiçi bozulan/çürüyen ağaç” denir. َد َخ َل بِا ْم َراَتِ ِهKişinin eşiyle cinsel ilişkiye girmesinden
kinayedir. Şu ayet de bu anlamdadır.430
Nisa 4/23

ات ْالَ ِخ
ُ ُح ِّر َم ْت َع َل ْي ُك ْم أُ َّم َه ُات ُك ْم َو َب َن ُات ُك ْم َوأَ َخ َو ُات ُك ْم َو َع َّم ُات ُك ْم َو َخ َال ُت ُك ْم َو َب َن
ات
الل ِتي أَرضعنكم وأَخواتكم ِمن
َّ ات ْالُ ْخ ِت َوأُ َّم َه ُات ُك ُم
ُ اع ِة َوأُ َّم َه
ُ َو َب َن
َ الر َض
َّ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ
الل ِتي َد َخ ْل ُتم بِهِ َّن َفإ ِْن
َّ الل ِتي ِفي ُح ُجورِ ُك ْم ِم ْن ِن َس ِائ ُك ُم
َّ ِن َس ِائ ُك ْم َو َر َب ِائ ُب ُك ُم
ْ
ِكم
لم تكونوا دخلتم بِهِ ن فل جناح عليكم وحل ِئل أَبن ِائكم ال ِذين ِمن أَصلب
ْ ُ َ ْ ْ َ َّ ُ ُ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َّ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ َ ْ َ
ِ
َ
يما
َ الل َك
ً ان َغ ُف
َ َّ َوأ ْن َت ْج َم ُعوا َب ْي َن ْالُ ْخ َت ْي ِن إ َِّل َما َق ْد َس َل َف ۗ إ َِّن
ً ورا َرح

Size şunlarla evlenmek haram kılındı: Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz,
halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren sütanneleriniz, süt kız kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız, -eğer anneleri
ile zifafa girmemişseniz onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur- öz oğullarınızın karıları, iki kız kardeşi (nikâh altında) bir araya getirmeniz. Ancak geçenler (önceden yapılan bu tür evlilikler) başka. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır,
çok merhamet edicidir. (DİB meali).

·

 دَ َخال-  دَ خِل ال َّشىْ ُء........ İçerisi bozuk olmak, içerisine bozucu girmek, içten
bozulmak.

·

ْ  دَ ِخ َل............... İşleri içten bozuldu.
ت اَمُورُه

430
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·

 دَ َخ َل فِي َخ َب ِر َكان.......... Geçmişte kaldı.

·

اره
َ َ دَ َخ َل َمد................. Yörüngesine oturdu.

·

ون َتعْ دِي ٌل
ِ  ُد ِخ َل على ال َقا ُن. Kanunda değişiklik yapıldı.

·

ب – على َعرُسِ ه
ِ  دَ َخ َل... Gelinle zifafa girdi.

·

س
ِ ْ دَ َخ َل فِي الدَّر. .......... Derse başladı.

·

 دَ َخ َل َع َليْه ْال َم َكان.......... Yanına vardı, huzuruna çıktı.

·

ص ْد ِره
َ ين فِي
َ اَ ْد َخل ال ِّس ِّك. . Bıçağı göğsüne sapladı.

·

 ا ُ ْد ِخ َل َع َليْه................. Değişiklik yapıldı .. eklendi ..ilave edildi.

·

َ َ د. ...... Karışmak, sızmak, içine girmek, içine girip etkileاخل ال َّشىْ ُء ال َّشى َء
mek, içine girip bozmak, karışıp engellemek, müdahale etmek.

·

 َتدَ َّخ َل فِي ْال ُم َنا َق َشة........ Tartışmaya müdahale etti.

·

ً َتدَ َّخال-  َتدَ َّخ َل ال َّشىْ ُء فِي.Karışmak, yavaşça içerisine girmek, aracılık etmek,
araya girmek, içine sızmak, girişmek, kurcalamak, müdahale etmek, birbirine girmek, kenetlenmek.431

Bu kelime Kur’an’da; girmek,432 sokmak,433 zifafa girmek,434 girilecek yer,435
dahil olmak,436 arasına karışmak,437 delik,438 huzuruna çıkmak,439 aldatma, bozma
aracı,440 kabul etmek,441 bir şeyi bir şeyin içine sokmak,442 kavuşturmak443 anlamlarında kullanılmıştır.
Biraz önce anlamaya çalıştığımız ayette geçen ُ السِّجْ نessicnu kelimesinin “zindan” anlamına gelemeyeceğini belirtmiş ve kelimenin anlamının “o gizlenen”
431

Yrd. Doç. Dr. İlyas Karslı, Yeni Sözlük DHL md.s.841

432

Bkz. Bakara 2/58, 111, 114, 214; Ali İmran 3/37, 97, 142, 185, 192

433

Bkz. Ali İmran 3/195; Nisa 4/13; İbrahim 14/23; Mümin 40/46

434

Bkz. Nisa 4/23

435

Bkz. Nisa 4/31; İsra 17/80

436

Bkz. Maide 5/84; Araf 7/151; Tevbe 9/99; Hac 22/59

437

Bkz. Araf 7/38; Neml 27/19; Ankebut 29/9

438

Bkz. Tevbe 9/57

439

Bkz. Yunus 12/88, 99

440

Bkz. Nahl 16/92, 94

441

Bkz. Enbiya 21/75, 86; Hac 22/14, 23

442

Bkz. Neml 27/12

443

Bkz. Şura 42/8
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olması gerektiğini söylemiştik. Ayrıca kimsenin kendi isteğiyle zindana giremeyeceğini, kelimenin failleri olarak Yusuf ve beraberindeki iki kişi olmasından bu
kelimenin de “girmek” manasına gelemeyeceğini söylemiştik. Bunlardan başka
cümlede geçen ُ َم َعهmeahu “onunla beraber” kelimesinin anlamı tesadüfi bir birlikteliği değil, bilinçli bir birlikteliği kast etmektedir. Bu kelime Kur’an’da 164
kez kullanılmaktadır ve bu kullanımların tamamında da rasgele bir birliktelik değil, bilinçli bir birliktelik anlamı vardır.
 معMea sözcüğü, bir yerde bulunmayı, buluşmayı, birleşmeyi ifade eder. هُ َما
َّ
ار
د
ال
“ َمعًا فِيo ikisi evde beraberdirler.” Zamanda birliktelik de bu kelime ile anِ
latılır: “ َولِدَا َمعًاberaber, aynı zamanda doğdular” gibi. Anlamda beraberlik de bunun içindedir. Üstünlük ve makamda beraberliği ifade ederken de kullanılabilir:
“ هُ َما َمعًا فِي ْال ُعلُ ِّوo ikisi üstünlük açısından aynı düzeydedirler” gibi. Kelimesi yardım anlamını da içerir. Bu durumda  معsözcüğünün tamlananı konumundaki isim,
yardım gören varlıktır.
َّ “ َل تَحْ َز ْن إِ َّنÜzülme Allah bizimle beraberdir”
Allah buyurur ki: للاَ َم َعنَا
َّ Allah’e meaze ifadesinde yardım olunan  َم َعmea sözcüğü(Tevbe 9/40); للاَ َم َعنَا
nün muzafun ileyhi’dir. Yani, bizim yardımcımız Allah’tır. Şu ayetler de bunun
gibidir. (Nahl 16/128 – Hadid 57/14 – Bakara 2/153, 194 – Şuara 26/62)444
İncelediğimiz ayette kelime ُ َم َعهmeahu şeklinde geçmiştir. Bu durumda َم َع
“muzaf” (tamlayan), ( )هzamiri ise muzafun ileyh (tamlanan) olmaktadır. Yani bu
şu demektir: tıpkı yukarıdaki Tevbe 9/40 ayetinde ve diğerlerinde olduğu gibi َم َع
yardım edenleri, ( )هzamiri ise yardım göreni ifade etmektedir. Bu açıklamalara
göre ُ( َم َعهmeahu) kelimesinin manası tesadüfi bir birlikteliği değil, yardım amacıyla yapılan bir birlikteliği kast ederek (onunla beraber) “ona yardım ettiler”
şeklinde olmak durumundadır. Bu mana çeviriye direk yansıtılmasa bile, zımnen
bu manayı kast etmesi gerekmektedir.
Anlamaya çalıştığımız cümle içinde geçen ان
ِ َ فَتَيfeteyani kelimesi üzerinde
daha önce durmuş ve anlamının “fikrine danışılan kişi” yani “danışman” şeklinde olması gerektiğini belirtmiştik. Zaten ayetin devam cümlelerinde bu iki kişinin
danışman oldukları iyice anlaşılacaktır. Bu açıklamalardan sonra anlamaya çalıştığımız 36. ayetin ilk cümlesinin anlamı şu şekilde olmalıdır.

ِ ودخل معه
ِ السجن َف َتي
ان
َ َ ْ ّ َُ َ َ َ َ َ

“o gizliliğe onunla beraber (yardımlaşan) iki danışman da dahil oldu.”

Daha önce de belirtmiştik; geleneksel anlayış Yusuf ile bu kişilerin birbirlerini tanımadıklarını, tesadüfen birlikte zindana girdiklerini kurgulamıştır. Oysa ki
bu iki kişi ve Yusuf birbirlerini tanımakta ve çok iyi bilmektedirler. Bu durum bir
sonraki ayette çok daha açık bir şekilde gün yüzüne çıkacaktır.
444
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CASUS
َق َال أَ َح ُد ُه َما ِإ ِنّي أَ َر ِاني أَ ْع ِصر َخ ْمرا
ً
ُ

İkisinden biri, “Ben rüyamda şaraplık üzüm sıktığımı gördüm” dedi (DİB meali).

Anlamaya çalıştığımız 36. ayetin ikinci cümlesi tüm mealler tarafından buna
yakın anlamlarda çevrilmiştir. Burada meal yazarlarının içinde bulunduğu ibretlik durumu göstermek açısından, mezhep ve meşrebini gözetmeden ayetin bu
cümlesine nasıl anlamlar verdiklerini alıntılamak istiyoruz.
Abdulaziz Bayındır Meali
Onlardan biri dedi ki; “Ben rüyada şaraplık üzüm sıktığımı gördüm.
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Bunların biri, ben dedi, rüyamda gördüm, şarap yapmak için üzüm sıkıyormuşum”
Abdullah Parlıyan Meali
Sohbet esnasında onlardan biri, Yûsuf’a dedi ki: “Rüyamda kendimi şaraplık
üzüm sıkarken gördüm.”
Ahmet Tekin Meali
Birisi: “Rüyamda kendimi üzüm sıkarken gördüm.” dedi.
Ahmet Varol Meali
Onlardan biri: “Ben rüyada kendimi şarap sıkıyor gördüm” dedi.
Ali Bulaç Meali
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Biri: ‘Ben (rüyamda) kendimi şarap sıkıyorken gördüm.’ dedi.
Ali Fikri Yavuz Meali
Delikanlılardan biri: “- Ben rüyamda kendimi şarap olacak üzüm sıkıyor gördüm”, dedi.
Bahaeddin Sağlam Meali
Biri dedi ki: “Ben içki için üzüm sıktığımı görüyorum.”
Bayraktar Bayraklı Meali
Onlardan biri dedi ki: “Ben rüyamda şarap sıktığımı gördüm.”
Cemal Külünkoğlu Meali
Bunlardan biri dedi ki: “Ben (rüyamda) kendimi şarap sıkıyor gördüm”
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Biri, “Rüyamda şaraplık üzüm sıktığımı gördüm” dedi;
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Biri, “Ben rüyamda şaraplık üzüm sıktığımı gördüm” dedi.
Diyanet Vakfı Meali
Onlardan biri dedi ki: Ben (rüyada) şarap sıktığımı gördüm.
Edip Yüksel Meali
Onlardan biri: “(Rüyamda) kendimi şarap yaparken gördüm,” dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Birisi dedi ki: “Rüyada kendimi şarap sıkarken gördüm”.
Elmalılı Meali (Orjinal)
Birisi ben, dedi: ru’yada kendimi görüyorum ki şarap sıkıyorum
Hasan Basri Çantay Meali
Bunlardan biri: «Ben rü’yamda kendimi şarab (üzüm) sıkıyor gördüm» dedi.
Hayrat Neşriyat Meali
Onlardan biri: “Doğrusu ben(rüyâmda) kendimi görüyorum ki üzüm sıkıyorum!” dedi.
Kadri Çelik Meali
Biri, “(Rüyamda) şarap (üzüm) sıktığımı gördüm” dedi.
Mehmet Türk Meali
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Onlardan biri (Yûsuf’a): “Ben (rüyamda) kendimi şarap sıkıyorken gördüm.”
dedi.
Muhammed Esed Meali
İşte bu iki gençten biri (bir gün): “Rüyamda kendimi şaraplık üzüm sıkarken
gördüm” dedi.
Mustafa İslamoğlu Meali
(Bir gün) o iki gençten biri dedi ki: “Rüyamda kendimi şaraplık üzüm sıkarken
gördüm.”
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Bunlardan biri dedi ki: «Muhakkak ben kendimi (rüyâda) görüyorum ki, şarap
sıkıyorum.»
Suat Yıldırım Meali
Onlardan biri: “Ben rüyamda, kendimi şarap yapmak için üzüm sıkarken gördüm.
Süleyman Ateş Meali
Onlardan biri dedi ki: “Ben düşümde şarap sıktığımı görüyorum.”
Şaban Piriş Meali
Onlardan biri:-Rüyamda, şarablık üzüm sıktığımı gördüm, dedi;
Ümit Şimşek Meali
Onlardan biri, “Ben rüyamda şaraplık üzüm sıktığımı gördüm” dedi.
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Bir tanesi dedi ki: “Rüyada gördüm, şarap sıkıyordum.

Ayette geçen ص ُر َخ ْمرًا
ِ  قَا َل أَ َح ُدهُ َما إِنِّي أَ َرانِي أَ ْعbu cümleye yukarıdaki gibi mealler
verilmesi hakikaten akıllara ziyandır. Bir kere ayette geçen fiillerin hepsi müzaridir, yani geniş/şimdiki/gelecek zaman kipidir ama fiiller muzari olmasına rağmen
tek bir istisnası bile olmadan müelliflerin hepsi mazi yani geçmiş zaman olarak
çevirmişlerdir. Cümlenin ne öncesinde ne de sonrasında muzari fiilleri mazi olarak anlamamızı sağlayacak hiçbir ibare yoktur. Müellifler Yüce Allah’ın muzari
olarak vahy ettiği kelimeleri hiçbir kurala, ilkeye dayanmadan maziye çevirmişlerdir.
Bu ayette anlatılanları doğru anlamak için en başta, Yusuf’un iki arkadaşının
onun görüşüne başvurmak için anlattıkları şeylerin rüya olmadığının bilinmesi
gerekmektedir. Zira ayette anlatılanların rüya olduğunu gösterecek tek bir delil hatta tek bir ima bile bulunmamaktadır. Yukarıdaki meallerde “ben rüyamda
gördüm” şeklinde çevrilen kelime  أَ َر ا نِيerânî kelimesidir. Bu kelime asla “ben
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rüyamda gördüm” anlamına gelemez. Ortada sadece bir tek  أَ َر ا نِيerânî kelimesi
vardır ve fiil olan bu kelimeye sözlük manaları içinden “görmek” manası tercih
edilecekse, muzari bir fiil olduğu için “kendimi görürüm/görüyorum/göreceğim” anlamlarından birinin verilmesi zorunludur.
Ayette geçen  أَ َر ا نِيeranî kelimesi üzerinde daha önce durulmuştu. Fakat önemine binaen bu kelime üzerinde bir daha durmamız yerinde olacaktır. Kök harfleri  رايr+e+y olan bu kelime Kur’an’da 328 defa geçmektedir. Bu kökten; gözle
görmek, basiretle görmek, görüşünde olmak, inanmak, sanmak, farkına varmak,
sezinlemek, kabul etmek, akciğerine vurmak, görüşünü belirtmek, inanmak gibi
kelimeler türemiştir. Bu kökten türemiş kelimelerin faklı anlamları ile ilgili birkaç tane örnek cümle şu şekildedir.
·

ُ راَي.................
ْت ْال َح َّق ُم ْن َتصِ رً ا
Gerçeğin zafere ulaşacağına inandım.
َ

·

راَى َن ْف َسه مُضْ َط ًّرا..................
Kendini…e mecbur saydı.
َ

·

i görev saydı.
َّرآَى مِنْ َوا ِج ِبه اَن...................
َ

·

َ اَ َراَي............................. Ne dersin, görüşün nedir?
ْت َل ْو

·

ُ  ُك ْن.................... Onu faziletli sanmıştım.
ت َراَ ْي ُته َفاضِ ًل

·

ان
ِ  ِا َّننِى اَ َرى َما َت َراه فِي َه َذا ال َّش... Bu konuda ben de senin gibi düşünüyorum.

·

َ اَ َراَي................................. Haberin var mı? Bildin mi? Sana ulaştı mı?
ْت

·

راَى الرَّ ا َي َة............................
Sancağı dikti.
َ

·

راَى َر ْا َيه..............................
Görüşünü benimsedi.
َ

·

ب َيا ُت َرى
َ  اَي َْن َذ َه................... Acaba nereye gitti.

·

راَى ِم ْن ُه َع َجبًا........................
Onu tuhaf buldu, ondan bir tuhaflık sezdi.
َ

Birinci kişinin  أَ َر ا نِيeranî derken neyi kast ettiğini anlamak için devamında
söylediği ص ُر َخ ْم ًر ا
ِ  أَ ْعea’siru hamran ibaresini incelemek gerekmektedir. Meallerin bir kısmı bu ibareye “şarap sıkıyorum”445 gibi garip bir anlam vermişlerdir. Zaten meyvelerin sıkılması sonucu elde edilmiş şarabın yeniden sıkılması
anlamsız bir şeydir. Diğer bir kısım meal ise ص ُر َخ ْم ًر ا
ِ  أَ ْعea’siru hamran ibaresini “şaraplık üzüm sıkıyorum” şeklinde çevirmişlerdir. Bu çevirilere göre َخ ْم ًر ا
hamran kelimesinin karşılığı “şaraplık üzüm” olmaktadır. Kelimenin şaraplık
üzüm şeklinde bir sözlük manasının olmaması bir yana, meal ve tefsirlerin tamamı Kur’an’da geçtiği diğer yerlerde kelimeye sarhoşluk veren içecek anlamında
“içki” manası vermişlerdir.

445
Mesela bkz: Ali Bulaç, Cemal Külünkoğlu, TDV, Elmalılı, Mehmet Türk, Ömer Nasuhi
Bilmen, Süleyman Ateş, Yaşar Nuri Öztürk, Bayraktar Bayraklı mealleri.
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Maide 5/90

ِ
ِ
اب َو ْالَ ْز َل ُم رِ ْج ٌس ِم ْن َع َم ِل
َ َيا أَ ُّي َها ا َّلذ
ُ آمنُوا إ َِّن َما ا ْل َخ ْم ُر َوا ْل َم ْيس ُر َو ْالَ ْن َص
َ ين
ِ ان َف
ِ الشي َط
ون
َ وه َل َع َّل ُك ْم تُ ْف ِل ُح
ْ
ُ اج َتن ُب
ْ َّ

Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal
okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz
(DİB meali)

Eğer Yusuf suresinde geçen  َخ ْم ًر اhamran kelimesine “şaraplık üzüm” manası
veriliyorsa, Maide 90. ayette geçen aynı kelimeye de “şaraplık üzüm” manasının
verilmesi gerekmektedir. Bu durumda haram edilen şeyin “içki” değil “şaraplık
üzüm” olması gerekmektedir. Yusuf suresinde kelimeye “şaraplık üzüm” Maide suresinde ise “içki” anlamının verilmesinin hiçbir tutarlılığı yoktur. Kelimeye
farklı anlamlar yüklemenin tutarsızlık olacağını fark eden müfessirler, Arapçanın
farklı lehçeleri olduğunu, Uman lehçesine göre  َخ ْم ًر اhamran kelimesinin “üzüm”
manasına geldiğini söylemişlerdir. Kafalarındaki anlamı Kur’an’a yüklemek için
her türlü yola başvuran müfessirlerimiz ne gariptir ki Kur’an’da 11 defa geçen
ب
ٍ َ ِعنînab (üzüm) kelimesini hiç hesaba katmamış hatta sarhoşluk veren içkilerin
elde edildiği üzümün adının hamr değil inab olduğunu görmemişlerdir!
Nahl 16/67

ِ
ِ
ون ِم ْن ُه َس َكرا َورِ ْز ًقا َح َس ًنا ۗ إ َِّن ِفي ٰ َذ ِل َك
ِ يل َو ْالَ ْع َن
ِ الن ِخ
َ اب َت َّت ِخ ُذ
َّ َوم ْن َث َم َرات
ً
ون
َ َل َي ًة ِل َق ْو ٍم َي ْع ِق ُل

Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem içki hem de güzel bir rızık edinirsiniz. Elbette bunda aklını kullanan bir toplum için bir ibret vardır (DİB
meali).

Bunun yanında; Yusuf suresindeki  َخ ْم ًر اhamran kelimesine “şaraplık üzüm
manası verildiğinde; içkiyi haram eden ayette geçen  ْال َخ ْم ُرelhamru kelimesine
de sadece üzümden elde edilen içki manası verme zorunluğu ortaya çıkmaktadır.
Bu durumda da, yasak edilen içkinin sadece üzümden elde edilen içkiler olacağı
gibi bir sonuç doğacaktır. Oysa Yüce Allah elde edildiği şeye bakmadan sarhoşluk veren tüm içkileri haram kılmıştır.
Birçok mealin Yusuf suresindeki  َخ ْم ًر اhamran kelimesine “şaraplık üzüm”
manası vermesinin hiçbir temeli olmadığı anlaşılmaktadır.  َخ ْم ًر اhamran kelimesine şarap veya şaraplık üzüm, ibarenin tamamına ise; ص ُر َخ ْم ًر ا
ِ  أَ ْعea’siru hamren “şarap sıkıyorum” anlamı vermenin hiçbir temeli yoktur. Zira şarap zaten bir
sıkmanın sonucu elde edilmiştir. Kaldı ki صر
ِ  أَ ْعea’sir kelimesi sıvıların değil,
katı olan meyvelerin özsuyunu çıkarma anlamındadır. Türkçedeki usare (sıkılarak elde edilen meyve suyu) kelimesi de buradan gelmektedir. Ayrıca kelimenin sonunun tenvinli ve başında el takısı olmaması anlama, “herhangi bir” katkısı yapmaktadır. Yani herhangi bir tek üzüm manası vermektedir. Neresinden
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bakılırsa bakılsın ayette geçen ص ُر َخ ْم ًر ا
ِ  أَ ْعea’siru hamren ibaresine hem “şarap
sıkıyorum” hem de “şaraplık üzüm sıkıyorum” manası vermenin hiçbir temeli
yoktur. Bu şekilde mana vermek kuralsızlık, ilkesizlik, çarpıtma, tahrif olmaktan
başka bir şeyle adlandırılamaz.
ص ُر
ِ  أَ ْعEa’siru kelimesi  عصرa+s+r kökünden türemiş bir kelimedir ve
Kur’an’da sadece 5 defa kullanılmaktadır. Bu 5 kullanımdan ikisi446 Yusuf suresinde ve fiil olarak geçmektedir. Diğer 3 tanesi isim447 olarak geçer. Fiil olarak bu
kelime meyvenin suyunu sıkmak, ıslak elbisenin suyunu sıkmak, bir şeyin özsuyunu elde etmek için sıkmak, bir şeye ermek (buluğa ermek gibi), ikindi vaktine
girmek, meyvenin belirmesi, çağdaş olmak, aynı asırda yaşamak, sıkışmak, zorla almak, sıkılmak, düşüncelerin ana fikrini çıkarmak, özet çıkarmak, hülasasını
yapmak448 manaları vardır. İsim olarak ise; çağ, yüzyıl, meyve sıkacağı, ezilmek
suretiyle elde edilen şey, meyve suyu, katı bir şeyin özsuyu, usare, ikindi vakti,
yüzyıl, kasırga, şıra, dönem, yağmur bulutları449 anlamlarında kelimelerdir.
 َخ ْم ًر اHamr kelimesi ise  خمرh+m+r kökünden türemiştir ve Kur’an’da bu kökten türemiş, hepsi de isim olmak üzere 7 kullanım bulunmaktadır.  َخ ْمرHamr kelimesinin aslı bir şeyi örtmektir.  خمارHımar kendisiyle örtülen şeye denir. Kadınların başını örttüğü şeye isim olması bundandır. İnsanların himarına girmek,
onların içine girildiğinde saklayan/kaybeden topluluğun içine girmektir. خمر
Hamr yani içki ise, aklın işleyiş mekanizmasını örttüğünden dolayı bu adı almıştır.450 Bundan başka aynı kökten; mahmurluk çökmek, hafif baş ağrısı ve sarhoşluk hissetmek, sarhoş olmak, kalabalık olmak, saklanmak, saklı kalmak, küsmek,
kin beslemek, gizlemek, örtmek, perdelemek, mayalamak, utanmak, engel olmak, demlemek, düşüncenin olgunlaşması, örtünmek, bir fikre saplanmak, insan
kalabalığı, arkasına gizlenecek bir şey anlamlarına gelen kelimeler türemiştir.451
Bu kelime Bakara 2/219; Maide 5/90, 91 ayetlerinde  ْال َخ ْم ُرel hamr şeklinde
Arapçadaki bilinirlilik takısı olan  الile gelmiştir. Kelimenin bu şekilde gelmesi
sarhoşluk verdiği bilinen her şey anlamına gelmektedir. Aynı kelime Nur 24/31
de saçların örtülüp saklanacağı şey ile alakalı olarak  بِ ُخ ُم ِر ِه َّنbihumurihinne şeklinde, çoğul olarak ve kadınlara nispet edilerek, Muhammed 47/15 de ise cennetteki bir içecek olarak gelmiştir.

446

Bkz. Yusuf 12/36, 49

447

Bkz. Bakara 2/266; Nebe 78/14; Asr 103/1
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Muhammed 47/15

ٍ
ِ
ِ
ِ ون ۖ ِفيها أَ ْنه
ِ ِ
َ
ار ِم ْن َلب ٍن َلم
ٌ ار م ْن َماء َغ ْيرِ آس ٍن َوأ ْن َه
ٌ َ َ َ َم َث ُل ا ْل َج َّنة ا َّلتي ُوع َد ا ْل ُم َّت ُق
ْ َ
َ َ لشارِ ب
َ
ار ِم ْن َع َس ٍل ُم َص ًّفى
َ َي َت َغ َّي ْر
َّ ار ِم ْن َخ ْمرٍ َل َّذ ٍة ِل
ٌ ط ْع ُم ُه َوأ ْن َه
ٌ ِين َوأ ْن َه

Kendilerini koruyanlara söz verilen cennet şöyle anlatılabilir: İçinde bozulmayan su ırmakları, tadı bozulmayan süt ırmakları, içenlere zevk veren içki ırmakları ve süzme bal ırmakları akar…

Bu ayette geçen hamr kelimesi birçok meal tarafından şarap şeklinde çevrilmiştir. Böyle bir yaklaşım da doğru değildir. Eğer içkinin haram edildiğini bildiren Maide 5/90, 91 ayetlerinde geçen  ْال َخ ْم ُرel hamr kelimesi sarhoşluk veren
tüm içkilere ad olarak veriliyorsa, burada geçen kelimeye de aynı anlamın verilmesi zorunludur. İşte bu zorunluluk Muhammed suresi 15. ayette geçen َخ ْمر
hamr kelimesine de sarhoşluk veren içki anlamını vermeyi gerektirmektedir. Fakat cennetteki içkinin bir lezzeti olduğu aynı ayetin devamında gelen kelimelerle açıklanırken, bu lezzetin sarhoşluk vermeyen bir lezzet olduğu başka ayetlerle
açıklanmıştır.
Saffat 37/47

ِ
ون
َ يها َغ ْو ٌل َو َل ُه ْم َع ْن َها يُ ْن َز ُف
َ َل ف

Onlarda ne baş ağrıtıcı bir şey bulunur ne de ondan dolayı sarhoş olurlar.
Vakıa 56/19

İçtikleri ne başlarını ağrıtır ne de sarhoş olurlar.

ون
َ ون َع ْن َها َو َل يُ ْنزِ ُف
َ َل يُ َص َّد ُع

İşte bu ayetler bir yandan cennetteki hamr ile dünyada çeşitli yollarla elde edilen hamr’ın arasındaki farkın, birinin sarhoşluk veren, diğerinin sarhoşluk vermeyen olduğunu ortaya koyarken, öte yandan hamr kelimesine sarhoşluk veren
içecekler anlamını vermeyi zorunlu kılmaktadır. Yusuf suresinde  َخ ْم ًر اhamran
şeklinde geçen 2 kullanıma gelince; kelimenin  الtakısı almaması, bu kelimeden
önce özünü çıkartmak anlamındaki صر
ِ  أَ ْعea’siru kelimesinin muzari (geniş, gelecek, şimdiki zaman kipi) olarak gelmesi ve hepsinden önemlisi anlatılanların
bir rüya olmaması  َخ ْم ًر اhamran kelimesine şarap anlamı vermemizin mümkün
olmadığını göstermektedir. Bu açıklamalardan sonra ص ُر َخ ْم ًر ا
ِ  أَ ْعea’siru hamran
ibaresine “herhangi bir gizliliğin özünü çıkarmak” anlamı en uygun mana olarak
gözükmektedir. Bu durumda birinci adamın söylediği cümlenin tamamına إِ نِّي
ص ُر َخ ْم ًر ا
ِ “ أَ َر ا نِي أَ ْعşüphesiz ki ben herhangi bir gizliliği kendim sezinler, özünü
(ortaya) çıkarırım” şeklinde bir mana vermek daha isabetli olacaktır.
Adam bu cümleyle ne iş yaptığını açıklamaktadır. Bu söylemden adamın görevinin gizli kapaklı olduğuna inanılan işleri takip edip ortaya çıkarmak olduğu,
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yani bir casus veya bir soruşturma memuru olduğu anlaşılmaktadır.
Daha önceki ayetlerde Yusuf’un Mısıra gelmeden önceki hayatının ve özellikle bizzat Yusuf’un kendisinin İbrahim soyundan biri olduğunu gizlemesinden dolayı bir güvenlik soruşturmasına maruz kaldığından bahsedilmişti. Bu süreci 25.
ayette birinin kadın diğerinin erkek olduğu anlaşılan iki soruşturma memurunun,
birbirleriyle ters düşmeleri başlatmıştı.
ْ اب َوقَ َّد
صهُ ِم ْن ُدب ٍُر
َ ت قَ ِمي
َ َ“ َوا ْستَبَقَا ْالبikisi o makamda rekabet etti. (İkisinden kadın
olanı) onun (Yusuf’un) görevini bir tedbiren iptal etti.”
Daha sonra her ikisi de Seyyidin yanına gelmiş, kadın olan Yusuf’a “kraliyet
ehline bir kötülük tasarlama suçu isnat etmiş ve bundan dolayı Yusuf’un sorgulanmak üzere tutuklanmasını veya işkenceye tabi tutulmasını bizzat Seyyid’den
istemişti. Bu süreç boyunca hep o iki kişiden kadın olanı konuşmuş, onunla aynı
fikirde olmadığı yani Yusuf’un kraliyet ehline kötülük tasarlayan biri olduğuna
inanmadığı, ayetteki “rekabet ettiler, ters düştüler” anlamına gelen  ا ْستَبَقَاistebeka
kelimesinden anlaşılan diğer erkek kişi ise susmuş hiç konuşmamıştı. İşte o susan adam ile 36. ayette ص ُر َخ ْم ًر ا
ِ “ إِ نِّي أَ َر ا نِي أَ ْعşüphesiz ki ben herhangi bir gizliliği kendim sezinler, özünü (ortaya) çıkarırım” diyen adam aynı kişidir. Çünkü
Yusuf’un geçmiş hayatı ancak bir araştırma sonucunda ulaşılabilecek bir şeydir.
Adam o zaman susmuştur çünkü karşı tarafın suçlamalarının temelinde Yusuf’un
hayatının bir kısmının karanlık kalması yatmaktadır ki bu doğrudur. Yani Yusuf’u savunması mümkün değildir. Yusuf’u çok iyi tanımakta hatta ayetin sonunda “sen Muhsinlerden birisin” diyecek kadar onu bilmektedir ama o da diğer
soruşturma memuru gibi Yusuf’un Mısıra gelmezden önceki hayatını bilmemektedir. Zaten bu ayetin sonuna doğru “bize bunun aslının doğru haberini sen bildir”
diyerek, Yusuf’a neden geçmişini sakladığını soracaktır. İşte bu adam gelmiş,
Yusuf’un şimdilik saklı tutmak zorunda kaldığı geçmişi yüzünden maruz kaldığı
bu duruma nasıl yardımcı olacağını söylemektedir.
Bu adamla ilgili daha detaylı bilgiler kıssanın ilerleyen bölümlerinde gelmeye
devam edecektir. Kelimeler bu ve diğer adamı daha iyi tanımamıza ve Yusuf’un
hayatında her ikisinin de nasıl bir rol oynadıklarına ulaşmamıza imkân verecek
bir hayli detayı haber vermektedir. Bu açıklamalardan sonra; anlamaya çalıştığımız cümleye daha isabetli olduğunu öngördüğümüz meali vererek bir sonraki
cümledeki kelimelere geçebiliriz.

ِإ ِنّي أَ َر ِاني أَ ْع ِصر َخ ْمرا
ً
ُ

“şüphesiz ki ben herhangi bir gizliliği kendim sezinler, özünü (ortaya) çıkarırım”
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Yusuf’a yardım eden ikinci kişi ise durumunu daha uzun bir cümle kurarak
anlatmıştır. Kur’an’ın bu adama daha fazla kelime tahsis etmesi onun diğerinden
daha önemli bir konumda olduğunu düşündürmektedir. Geleneksel anlayışın her
iki adamın söylediklerini rüya üzerine kurgulayıp cümlede geçen kelimeleri bu
kurguya uydurmak için gelecek zamanda olmalarına rağmen geçmiş zaman kelimelerine çevirmeleri, kıssanın en önemli kişiliklerinden biri olan ikinci adamın
hiç tanınmamasına neden olmuştur. Oysa bu adamın birazdan üzerinde duracağımız cümlede söyledikleri, kıssaya bambaşka bir derinlik katmakta ve daha önce
yaşanan birçok olayın daha iyi anlaşılmasına neden olmaktadır.

َو َق َال ْال َخر ِإ ِنّي أَ َر ِاني أَ ْح ِم ُل َف ْو َق َر ْأ ِسي ُخب ًزا َت ْأ ُك ُل ال َّطير ِم ْن ُه
ْ
ُْ
ُ

Ayetteki ikinci kişi, durumunu anlatırken işte bu cümledeki kelimeleri sarf etmiştir. Cümlede kullanılan tüm fiillerin muzari (geniş – şimdiki - gelecek zaman)
olduğunu tekrar hatırlatalım. Bu cümlenin başında geçen  أَ َر ا نِيeranî kelimesinin
üzerinde biraz önce durmuştuk. Adamın anlattıklarının bir rüya olmaması, söylediği şeylerin hayatta bir karşılığının olmasını zorunlu kılmaktadır. Üzerine basa
basa tekrar ettiğimiz gibi hem bu adamın hem de diğer adamın söylediklerinin
rüya olduğunu gösterir tek bir delil, tek bir ima dahi yoktur.
Anlatılanların rüya olmaması; mealler tarafından  َر ْأ ِسيre’si (baş) –َ فَوْ قfevka
(üstünde) –  ُخ ْب ًزاhubzen (ekmek) –ُ الطَّ ْيرet-tayru (kuşlar) şeklinde çevrilen bu isimlerin ve  أَ َر ا نِيeranî (kendimi görüyorum) –ُ أَحْ ِملeahmilu (taşıyorum) –ُ تَأْ ُكلte’külü
(yiyor) anlamlarına gelen fiillerinin rüyada görülen sembolik olayları değil, gerçek hayatta karşılığı olan bir durumu, bir hali, bir işi bildiren kelimeler olmasını gerektirmektedir. Zira her iki adamın bunları Yusuf’a anlatmasının ana sebebi
“ نَبِّ ْئنَا بِتَأْ ِو يلِ ِهbize bunun aslını haber ver” şeklinde gelen bir sonraki cümlede be-

260

BÜYÜK İFTİRA

lirtilmiştir. Yani bu adamlar anlattıkları şeyleri hiçbir sebep olmadan durup dururken anlatmamaktadırlar. Bununla bir şeyi kast etmiş olmalıdırlar.
Ayette geçen  أَ حْ ِم ُلe’hmilu kelimesi muzari bir fiildir ve  حملh+m+l kök harflerinden türemiştir. Kur’an’da bu kökten türemiş 64 kullanım bulunmaktadır. Bu
kelimeden fiil olarak; taşımak, kaldırmak, yüklenmek, götürmek, gebe kalmak,
bir şeyi yapmaya zorlamak, sorumluluk almak, teşvik etmek, kışkırtmak, dolup
taşmak, hücum etmek, ezberlemek, haberi nakletmek, görüşünü benimsetmek,
yeni anlam kazandırmak, yorumlamak, bozmak için bir şeye başka bir şey karıştırmak, ağır gelmek, kefil olmak anlamlarında kelimeler türemiştir.452
Ayette geçen ق
َ ْ فَوfevka kelimesi aynı kök harflerinden (f+v+k) türemiştir.
Kur’an’da bu kökten türemiş 43 kelime bulunmaktadır. Mekân zarfı olan bu kelime sadece 7/143 de “ayılma” anlamında fiil olarak gelmiştir. Geri kalan kullanımların 26 tanesi isim 16 tanesi ise mekân zarfı olarak kullanılmıştır. Bu kelime
mekân, cisim, sayı ve mertebe ile ilgili 6 değişik şekilde kullanılır.
1- Yükseklik açısından; (2/63 – 39/16 – 41/10)
2- Çıkış ve iniş açısından; (33/10)
3- Sayı ile ilgili olarak; (4/11)
4- Büyüklük ve küçüklük ile ilgili olarak; (2/26)
5- Dünyevi üstünlük açısından; (43/32 – 2/212 – 3/55)
6- Üstün gelmek yenmek açısından; (6/18 – 7/127)453
Müfessir ve meallerin; daha öte, daha üst manalarına gelen bu kelimeye, bir
şeyi bir şeyin üstünde taşımak anlamını vermiş olması anlaşılır bir durum değildir. Çünkü bu kelime kullanıldığı her yerde mutlaka bir kıyasın olduğunu bildirmektedir. Bu kelime bir şeyin üstünde diğer bir şeyin olmasını değil, bir şeyin
başka bir şeyden daha üstün, daha öte, daha yukarda olduğunu belirten bir kelimedir. Eğer sadece bir yön belirtiliyor olsa bile başka yer değil o yön demektir.
Bu durumda ayette geçen ق َر ْأ ِسي
َ ْ فَوfevka re’sî ibaresine “başımın üstünde” anlamı verilmesi pek mümkün gözükmemektedir. İbarede geçen  َر ْأ ِسيre’sî kelimesine bilinen baş manası verilmesi durumunda, cümlede geçen ق َر ْأ ِسي
َ ْ فَوfevka re’sî
ibaresine “başımdan öte, başımdan daha üstün, başımdan daha yukarıda” manası verilmesi gerekmektedir. Bu kelime Türkçede de, “bir şeyin fevkinde olmak”
şeklinde bir şeyin bir şeyden üstün olduğunu belirtmek için kullanılmaktadır.
Ayette geçen  َر ْأ ِسيre’sî kelimesi ise ( راسr+e+s) kök harflerinden türemiştir
ve Kur’an’da bu kökten türemiş 18 kelime bulunmaktadır. Başkan olmak, baş452
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kanlık etmek, reis olmak, başına geçmek, yönetmek, lider olmak, liderlik, reislik,
bir heyetin başı, bir şeyin kaynağı, bir şeyin başlangıcı, bir şeyin üst kısmı, tepe,
zirve, baş, kelle, doğrudan doğruya, sorumluluk anlamlarına gelen kelimeler bu
kökten türetilmiştir.454
Mesela bu kelime Bakara 2/279.ayette borç alışverişinde ilk konulan sermaye,
faizsiz sermaye, Enbiya 21/65 ayetinde ilk haline geri dönmek, başa dönmek anlamlarında ve birçok yerde ise bildiğimiz baş anlamında kullanılmaktadır.
Duhan 44/48

ِ اب ا ْل َح ِم
يم
ِ ثُم ُص ُّبوا َف ْو َق َر ْأ ِس ِه ِم ْن َع َذ
َّ

“Sonra başının üstüne kaynar su azabından dökün” (DİB meali)

Bu ayette ise kelime tıpkı Yusuf suresindeki bir ibareyle beraber gelmektedir.
Ayete verilen meale dikkat edilirse, ق َر ْأ ِس ِه
َ ْ فَوfevka re’sihi ibaresine verilen anlamın başın üstünde taşınan bir şeyden değil, başın daha yukarısından bir şeyin
boca edilmesinden bahsedilmiş olduğu görülecektir. Takdir edilmelidir ki başın
üstünden boca edilecek şeyin daha yukarıda olması gerekmektedir. İşte bu ibare
Yusuf suresinde aynı şekilde gelen ق َر ْأ ِسي
َ ْ فَوfevka re’si ibaresinin başın üstünde
taşınan bir şeyden bahsetmediğini göstermektedir.
Ekmek diye çevrilen  ُخ ْب ًز اhubzen kelimesi ise aynı kökten (h+b+z) türemiştir
ve bu kelime Kur’an’da bu ayetten başka yerde kullanılmamıştır. Ekmek pişirmek, ekmek yapmak, hamur yumağını fırında pişirmek, yumruklayıp itmek, yeri
eşelemek, yerin alçak olması, etrafından daha alçak ve düz yer, yoğurmak anlamlarına gelmektedir.455
Böylelikle zindandaki ikinci adamın söylediği uzun cümlenin yarısında geçen
tüm kelimelerin ne anlamlara geldiğini vermiş olduk. İşte bu açıklamalara göre
adamın söylediği uzun cümlenin ilk yarısına daha isabetli olduğunu öngördüğümüz mealin şu şekilde olması daha doğru gözükmektedir.

َو َق َال ْال َخر ِإ ِنّي أَ َر ِاني أَ ْح ِم ُل َف ْو َق َر ْأ ِسي ُخب ًزا
ْ
ُ

“...ve diğeri de dedi ki “kendi görüşümü herhangi bir yorumla (yoğurmayla)
üstteki başkanıma benimsetirim...”
Bu iki adamın kimler olduğuna değinmeden önce son olarak ikinci adamın
söylediği ve tüm meallerin “kuşlar ondan yiyor” şeklinde çevirdikleri تَأْ ُك ُل الطَّ ْي ُر
ُ ِم ْنهte’kulu’ttayru minhu ibaresindeki kelimelere de bakalım.
Meallerimizin bu ibarede geçen ve “kuşlar” diye çevrilen kelimenin başındaki
 الtakısına dikkat etmemeleri garip bir durumdur. Aslında tek başına bu kelime454
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nin  الtakısıyla gelmesi bile adamın anlattıklarının rüya olamayacağına dair yeterli delil teşkil etmektedir. Kelimenin  الtakısı alması kast edilen şeyin Yusuf tarafından da biliniyor olmasını zorunlu kılmaktadır. Yani o rüyayı Yusuf’un, hem
de adamla birlikte görmüş olması gerekmektedir. Çünkü  الطَّيْرel tayru kelimesi
hem tekil hem de bilinen olmak durumundadır. Kelime bu haliyle “bilinen o kuş”
anlamına gelmektedir.
 الطَّيْرEl tayru kelimesi aynı kök harflerinden (t+y+r) türemiş bir kelimedir.
Kur’an’da bu kökten türemiş 29 kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerin 4 tanesi fiil geri kalanı isim olarak geçmiştir. Bu kelimeden; kuş, uçuşan şey, uğur,
uçmak, havalanmak, çok sevinmek, sevinçten uçmak, koşup gitmek, namı yayılmak, meşhur olmak, çılgına çevirmek, çıldırtmak, kafası karışmak, şuurunu
kaybettirmek, uykusu kaçmak, endişelenmek, çok korkmak, çok kızmak, tepesi
atmak, saçıp savurmak, dağıtmak, akıllı olmak, tanınmak, sıçramak anlamlarında
kelimeler türemiştir.456
İbarenin ikinci kelimesi olan  تَأْ ُك ُلte’kulu fiiline gelince; Kur’an’da kök harfleri  اكلe+k+l olan bu kelimeden 109 kullanım bulunmaktadır. Fiil olarak bu kökten; yemek, yiyip tüketmek, yiyip yutmak, pasın demiri aşındırması, gasp etmek,
çekiştirmek, ısırmak, kendine mal etmek, haksız yere gasp etmek, haysiyetine dokunmak kaşınmak, zaman geçirmek, diğerlerine galip gelmek, ihtiyarlamak, işini
yürütmek anlamlarında kelimeler türemiştir.457 Bir çok şeyin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak bu kelimenin de cümle içinde nasıl bir fonksiyona sahip olduğunu göstermek için, kelimeye meallerin tamamında verilen “bir şeyi yemek” anlamının dışındaki anlamlarıyla ilgili birkaç örnek cümle vermek faydalı olacaktır.
·

ُ َيعْ َل ُم مِنْ اَي َْن ُتوءْ َك ُل ال َكتِف. ..................İşini nasıl yürüteceğini çok iyi bilir. Neyi
nasıl yapacağını bilir.

·

ُزن علي ابنتها
ِ  َو َق ْل ُب َها تآكله نييرانُ الح...Kız çocuğuna olan sevgisinden dolayı,
kalbine hüzün ateşi düştü.

·

ص ُدا الحديد
َّ  اَ َك َل ال. ..........................Pas demiri aşındırdı.

·

 اَ َك َل ايَّا َمه. ....................................Günlerini geçirdi.

·

 اكل عليه الدهر وشرب. ...................Ömrü uzadı. Uzun ömürlü oldu.

·

 اَ َك َلني َر ْاسي..................................Başım kaşınıyor.

·

ٌ  هذا َحد..................Bu söz bütün sözlerden üstündür.
ِيث َياْك ُل ْالَحاديث

·
·

 اكل لحْ َمه....................................Gıybet etti, çekiştirdi.
 شريكي اكل َح ّقي في الشركة. ............Ortağım şirketteki hakkımı gasp etti.

456
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·

 اكل عِ رض فالن............................Haysiyetine dokundu.

·

 اكل بين الناس...............................Birbirine düşürdü. Aralarını açtı.

·

 ا ّكلني ما لم اكل..............................Beni yapmadığım şeyle itham ediyor,
yemediğim şeyi bana yediriyor.

·

ْ  َتا َ ّك َل................................Ayakkabılarım aşındı.
ت احْ ذيتى

·

 َتا َ َّكل الرجل ِح ْق ًدا............................İçi haset doldu. Haset bağrını yaktı.

·

ُ  اُم...................Diğer şehirlere galip gelecek olan şehre
ِرت ِبقري ٍة تاكل القُ َرى
hicret etmekle emrolundum (Hadis)458

Görüldüğü gibi kelimenin bir şeyi yemek dışında da birçok kullanımı bulunmaktadır. Asıl tuhaf olan bir şeyi ağızla çiğneyip yemek anlamına gelen bu kelimenin kuşlara atfen gelmesidir. Çünkü kuşlar bir şeyi yemezler gagalarlar ve
çiğnemeden yutarlar.
Tam burada cümle içinde geçen ُ ِم ْنهminhu (ondan-eril) kelimesi üzerinde de
durmak istiyoruz. Genel olarak harfi cer ve zamirden oluşmuş bu kelimeye “ondan” anlamı verilmiş, bundan kast edilen şeyin, bir önceki cümlede geçen ve
(hubzan) ekmek manası olduğu söylenmiştir. Oysa bu zamir ( )هmüzekker (eril)
bir zamirdir ve Arapçada iradesiz varlıklar bu zamirle değil  هاhâ zamiri ile gösterilirler. Aslında bu kadar basit olan bu kural nedense(!) görmezden gelinmiştir.
Meselenin daha iyi anlaşılması için  الطَّيْرel tayru kelimesi üzerinde biraz
daha durmak faydalı olacaktır. Bu kelime İnsan suresinin 7. ayetinde yaygın, bilinen, tüm insanlık, kamu, herkes anlamında kullanılmıştır.
İnsan 76/7

ان َش ُّر ُه ُم ْس َت ِطيرا
َ ون َي ْو ًما َك
َ ِالن ْذرِ َو َي َخا ُف
َ يُو ُف
َّ ون ب
ً

Onlar, verdikleri sözü tutan ve dehşeti herkesi kapsayacak bir günden korkan
kullardır.

İster iyi olsun, ister kötü olsun, ister cin olsun, ister insan, hesap gününün dehşetinden etkilenecektir. O gün her iradeli varlık hesabının sonunda gelecek olandan korkuyla titreyecektir. Kur’an’da o günün dehşetinden bahseden yüzlerce
ayet bulunmaktadır. Bu dehşet sadece hesap verecek olanlar için geçerlidir. İyi
olanlar bile hesaplarının bitişine kadar tir tir titreyeceklerdir. Bu dehşet iyiler için
amel defterlerinin sağlarından verilmesiyle son bulacak ama kötüler için devam
edecektir. İşte bu yönüyle yukarıdaki ayette geçen  ُم ْست َِطي ًر اmustetîran kelimesi
“herkes” anlamındadır.
Kelimenin bu ayetteki kazandığı anlamından yola çıkarak, Yusuf suresinde
458
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geçen  الطَّيْرeltayr kelimesine “Mısır ülkesindeki herkes” yani “kamu” dememizde bir sakınca olmamalıdır. Kelimenin  الtakısı alması “bilinen yerin bilenen kamusu” anlamına gelmektedir. Yusuf kıssasının Mısır’da geçmiş olması, incelediğimiz kelimenin “bilinen yerin bilinen kamusu” anlamını güçlendirmektedir.
Peki neden direk olarak “halk” denmemiş de böylesine sembolik bir kelime
kullanılmıştır?
Bunun ana sebebi yönetimde bulunanların aldığı kararlara herkesin katılmasa da uyarak, alınan kararların meşru kararlar olduğunu göstermesidir. Eğer halk
denmiş olsaydı, istisnasız herkes demek olurdu ki bu aklen mümkün değildir.
Bir ülke de yönetimde olanlar ne kadar iyi ve adaletli olurlarsa olsunlar mutlaka
onları sevmeyen, kararlarını benimsemeyenler olacaktır. Bu gerçek ortadayken
“halk” denmesi mantıksız olurdu.
Bu açıklamalardan sonra ikinci kişinin söylediği cümleye şu anlamın verilmesi daha isabetli olacaktır.

َو َق َال ْال َخر ِإ ِنّي أَ َر ِاني أَ ْح ِم ُل َف ْو َق َر ْأ ِسي ُخب ًزا َت ْأ ُك ُل ال َّطير ِم ْن ُه
ْ
ُْ
ُ

“Diğeri dedi ki, şüphesiz ki ben kendi görüşümü belirtip bir yorumla üst başkanıma benimsetirim, (kadın) bununla herkese üstün gelir.

İşte bu söylem bize bu adamın ülkenin en değerli kadınının yani Aziz kadının
emri altında başkanı olan bir kurulun içinde ama alt rütbelerde biri olduğunu göstermektedir. Hatırlanacağı üzere birkaç defa o günkü Mısır toplumunun anaerkil
bir toplum olduğunu, dişi cinsiyeti temel alan bir toplum ve hatta hukuk yapısına sahip olduğunu birkaç kez ifade etmiştik. Adamın söylemi bir yandan kendisi
hakkında onu tanımamızı sağlayacak bilgiler verirken öte yandan Mısır’ın toplum yapısını anlamamızı sağlayacak bilgiler de vermektedir. O günün Mısırının
dişi cinsiyete tartışılmaz bir üstünlük verdiği, bunu bir inanç olarak benimsediği
ilerideki ayetlerde çok daha açık ifadelerle belirtilecektir.
İlk defa bir adamla ilgili bu kadar detaylı bilgiler verilmektedir. Bundan önceki ayetlerde eril kişilik olarak tanıtılan sadece iki kişi vardır. Bir tanesi 25. ayette
Seyyid, diğeri ise 21. ayette Yusuf’u satın alan adam. Bu adamın Seyyid olamayacağı gayet açıktır. Fakat 21. ayetteki Yusuf’u satın alan adamla, 36. ayette “ben
kendi görüşümü belirtir, bir yorumla üst başkanıma benimsetirim, (kadın) bununla herkese üstün gelir” diyen adamın aynı adam olduğunu gösteren kuvvetli
bağ kurduracak herhangi bir kelime yoktur. Bu deliller daha ilerideki ayetlerde
gelecektir. Şimdilik bu adamın söylediği cümleye daha isabetli olduğunu öngördüğümüz meali bir daha vererek bir sonraki cümleyi anlamaya çalışalım.

َو َق َال ْال َخر ِإ ِنّي أَ َر ِاني أَ ْح ِم ُل َف ْو َق َر ْأ ِسي ُخب ًزا َت ْأ ُك ُل ال َّطير ِم ْن ُه
ْ
ُْ
ُ

Diğeri “şüphesiz ki ben kendi görüşümü belirtip bir yorumla üst başkanıma benimsetirim, (kadın) bununla herkese üstün gelir” dedi.
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YORUM ve HABER
(Yusuf 12/36 ayetine devam)

Bize bunun yorumunu haber ver. (DİB meali).

َنب ِْئ َنا ب َِت ْأ ِو ِيله
ّ

Ayetin bu cümlesinde geçen “ بِتَأْ ِو يلِهte’vil” kelimesi üzerinde 6. ayeti incelerken durmuştuk. Geleneksel anlayışın; o ayette geçen ث
َ َو يُ َعلِّ ُم
ِ يل ْالَ َحا ِد ي
ِ ك ِم ْن تَأْ ِو
bu cümleye birkaç istisnası hariç genelde; “sana rüyaların yorumunu öğretecek”
şeklinde anlam verdiğini ve bunun da işte bu ayette Yusuf’un iki zindan arkadaşının! rüyalarının yorumları olduğunu söylediklerini daha önce aktarmıştık. Geleneksel anlayışın 6. ayette geçen “sana hadiselerin tevilinden öğretecek” cümlesindeki “hadise” kelimesine rüya anlamını vermesinin imkânsız olduğunu ama
sırf İsrailiyat ve rivayet hastalığından dolayı bu cümleye kelimelerin anlamları
içerisinde olmamasına rağmen rüya manasının verildiğini de aktarmıştık.
Önemine binaen bu kelime üzerinde bir daha durmak meseleyi anlamada
fayda sağlayacaktır. ( بِتَأْ ِو يلِهTe’vil) kelimesi ( )أ و لe+v+l kök harflerinden türemiş bir kelimedir ve Kur’an’da bu kökten türemiş 170 kelime bulunmaktadır.
Kur’an’da bu kökten türemiş bu kadar çok kelime olmasına rağmen, ayette geçtiği ( بِتَأْ ِو يلِهTe’vil) şekliyle sadece 17 kelime bulunmaktadır ve bunlardan 8 tanesi
Yusuf suresinde geçmektedir.
يل
ِ  تَأْ ِوTe’vil kelimesi “asıla dönüş” anlamındaki  أ و لe+v+l kelimesinden türemiştir ve anlamı “bir şeyi, ilmen ve fiilen kast edilen manaya çevirmektir.”459 Bunun yanında aynı kökten “öncelik vermek, öne almak, açıklamak, yorumlamak,
459
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ilk haline döndürmek, aslına döndürmek”460 manalarında kelimeler de türemiştir.
Her şeyin aslı yani ilk hali o şeyin yorumsuz, katıksız, saf halidir. Mesela, bir
sürü pisliğin karıştığı bir suyu arıtarak, damıtarak, ona karışmış yabancı maddeleri ayrıştırarak ilk haline getirmek suyun katıksız halidir. İşte tıpkı bunun gibi
herhangi bir meseleyi, tüm yorumlarından, şerh ve açıklamalarından arındırarak
ilk haline geri getirmek te’vil olmaktadır. Ne yazık ki bu kelime Türkçe de kast
ettiği mananın tam tersi anlamında; bir şeyi yorumlamak, bir şeyi şerh etmek, bir
şeyi açıklamak şeklinde kullanılmaktadır. Bu yanlış kullanım Kur’an meallerine
de sıçramış, onlar da bu kelimeye bir şeyi açıklamak, şerh etmek manası vermişlerdir.
Te’vil kelimesi İslam uleması(!) tarafından sıkça kullanılan bir kavramdır.
Birçok müellif, telif ettiği mealini ya da tefsir kitabını “Te’vilu’l Kur’an” olarak adlandırmıştır. Normal olarak bu kelime Kur’an’a hiçbir şey karıştırmadan
anlama çabasını ifade ederken, tam tersi bir yaklaşım biçimiyle Kur’an’ın saf ve
katıksız halini bozarak, ona olmayan kelimeler ekleyerek, rivayetler üzerinden
yön vererek açıklamaya dönüşmüştür. Oysa Kur’an’ın te’vili, her türlü yorumu,
şerhi, rivayeti, İsrailiyatı, ulema görüşlerini Kur’an’ın dışında tutmak demektir.
Normal olarak tefsir kelimesi de asıl itibari ile Kur’an’dan olmayanı tespit ederek
ayıklama anlamına da gelmektedir.
Fakat; İslam uleması hem tefsir hem de te’vil kelimesinin kast ettiği anlamın
tam tersine Kur’an’ı tefsir ve te’vil etmeyi, mümkün olduğunca ona yabancı şeyler karıştırmak şeklinde anlamış ve bu anlayış üzerine eserlerini telif etmişlerdir.
Tüm ayetlerde olduğu gibi Yusuf kıssasının içine de Kur’an’dan olmayan kelimeler, olaylar, yorumlar, rivayetler, İsrailiyat karıştırılmış ve kıssa aslından çok
uzak bir yere sürüklenmiştir. İşte te’vil demek tüm bunları ayıklayarak Kur’an’ı
öncelemek, onu ilk hali üzerinden anlamak demektir.
Yüce Allah’ın Kur’an’daki tüm emirleri, yasakları, tavsiye öğüt ve nasihatleri bu dinin teorisini oluşturmaktadır. Bunları yerine getiren bir mü’minin, yaptığı hareketlerine dayanak olarak Kur’an’ı alması, amellerinin te’vili yani aslının
nereden geldiğini bilmesidir. Yani bir amelin, bir fiilin çıkış kaynağı o işin te’vilidir. Mesela, çok uzak mesafelerden, yolculuğun her türlü zahmetine katlanarak
çölün ortasındaki eski ve basit bir evi (Kabe’yi) ziyarete giden ve orada; başka
yerlerde yapıldığında tuhaf karşılanacak “tavaf, sa’y, vakfe, ihrama girmek” gibi
bir takım hareketleri yapan birine, neden bu zahmete katlanıp para harcadığı sorulduğunda, bu hareketlerinin kaynağı olarak Kur’an’ı göstermesi, o kişinin yaptığı amellerle ilgili te’vili yani çıkış noktası olmaktadır. Olayların ana sebebi,
çıkış noktası, işin aslı te’vil olmaktadır. Konu anlaşılsın diye bir örnek daha vermemiz fazladan olmayacaktır.
İnsan yaşadığı hayatta istemediği birçok durumla karşılaşmaktadır. Bunların
460
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en başında hastalıklar gelmektedir. Her türlü hastalık doğal olarak sağlıklı olması
gereken bir vücudu olması gereken durumdan çok farklı durumlara sokmaktadır.
Normal şartlarda son derece güçlü, iri yapılı bir insanın sırtını yere getirmek, onu
kıvrım kıvrım kıvrandırmak, ellerini ayaklarını tutmaz hale getirmek ondan daha
güçlü birinin yapabileceği iştir. Fakat, böylesi iri yapılı bir insan hastalandığında
görünürde herhangi bir güç uygulanmamasına rağmen, yaz gününde üşüyüp iki
büklüm olduğunu, ellerinin titreyip bir su bardağını tutamayacak hale geldiğini
görürüz. Aklen düşünüldüğünde bu kadar güçlü olan adamı bu hale getiren şeyin
ondan daha büyük ve güçlü bir şey olması gerekmektedir. İşte bu durumu araştırıp, onu bu hale getiren sebebi bulmak te’vildir. Yani var olan olayın ana sebebini tespit etmek. Te’vil ve tefsir kelimesini de aynı örnek üzerinden açıklayacak
olursak, güçlü kuvvetli bir insanı bu hale getiren şeyi tespit etmek için yapılan
tahlillere de tefsir denmektedir. Hastalıkların tespiti vücudun normal işleyişinde
olmaması gereken yabancı maddelerin tespiti ile mümkündür. Hastalığın teşhisi; kan, idrar, doku tahlillerinin yapılış amacı bunlara karışmış yabancı maddeleri
tespit etmek, bu yabancı maddelerin özelliklerine bakarak vücutta nasıl bir etki
oluşturduğunu belirlemektir. İşte bu tahlili yapmak tefsir, tahliller sonucunda vücudu asıl haline yani sağlıklı haline döndürmenin adı da te’vil olmaktadır.
Bu açıklamalardan sonra anlamaya çalıştığımız ayetteki “ نَبِّ ْئنَا بِتَأْ ِو يلِهbize
onu tevilini bildir” cümlesine dönecek olursak, cümleye verilmesi gereken doğru
anlamın “bize onun aslını bildir” şeklinde olması daha isabetli olacaktır. Tam
burada  بِتَأْ ِو يلِهbite’vilihi kelimesinin marife bir isim tamlaması olduğuna dikkat
çekmek istiyoruz.
Geleneksel anlayışa göre bu iki kişi zindanda iki farklı rüya görmüş ve Yusuf’a gelerek ayrı ayrı rüyalarını anlatmış ve “ نَبِّ ْئنَا بِتَأْ ِو يلِهbize bunun (rüyalarımızın) yorumunu bildir” diyerek, ondan bu rüyaları yorumlamasını istemişlerdir.
Bu meale göre  بِتَأْ ِو يلِهbite’vilihi kelimesine birleşmiş olarak gelen ( )هhi zamiri “bunun” anlamındadır. Bu zamir müfred (tekil), müzekker (eril) bir zamirdir.
Eğer bu adamlar iki ayrı rüya görmüşler ve Yusuf’tan bunun te’vilini soruyor olmuş olsalardı kullanılan zamirin ( )هhi şeklinde tekil değil (  )هاha şeklinde müennes (dişil) formda gelmesi gerekirdi. Ortada tevili istenecek bir tane durum
vardır. O da Yusuf’un Seyyid’in ehline bir kötülük tasarlamış olduğu isnadına
rağmen Yusuf’un kim veya kimlerden olduğundan, hangi soya mensup olduğundan bahsetmemiş olmasıdır. İşte kelimeye birleşmiş ( )هhi zamiri Yusuf’un bağlı bulunduğu soyu göstermektedir. Yani adamlar “sana seyyidin ehline kötülük
tasarladı isnadı olmasına rağmen, kimlerden olduğunu açıklamamanın altında
yatan ana sebebi bize bildir” demektedirler. Yani Yusuf’un neden Mısır’a gelmeden önceki geçmişi ile ilgili ketum davrandığını öğrenmek, “ نَبِّ ْئنَا بِتَأْ ِو يلِهbize
onun aslını bildir” demekle de sürecin ana sebebini bilmek ve ona yardımcı olmak istemektedirler. Yusuf’tan suskunluğunun arka planında yatan sebebi öğrenmek istemelerinin ana sebebi, gizlediği şeyde ona yardım etmek içindir. Her
ikisinin devlet kademelerinde yaptıkları görevlerinden bahsetmesi bunu göster-
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mektedir.
Tam burada; “Bu adamların kendi konumlarını Yusuf’a anlatmalarının sebebinin ona yardım etmek için olduğunu nereden çıkarıyorsunuz!” şeklinde bir itiraz söz konusu edilebilir... Aslında ayetin en başında bu adamların amacının Yusuf’a yardım etmek olduğunu açıklamıştık. Ama bir daha hatırlatmamızda fayda
vardır.
Hatırlanacağı üzere ayet ان
ِ َ“ َو َد َخ َل َم َعهُ السِّجْ نَ فَتَيo gizliliğe onunla beraber (yardımlaşan) iki danışman da dahil oldu” şeklinde başlamıştı. Bu cümlede geçen
ُ َم َعهmeahu kelimesi asıl itibariyle etkisiz bir şekilde beraberinde olmayı değil, bir
hususta yardımlaşmak için bir araya gelmeyi ifade eden bir kelimedir. Yani bu
kelimeyle belirtilen birlikteliğin asıl amacı, aynı hedefler uğrunda yardımlaşmaktır. Kelimeyle ilgili detaylı açıklama ayetin başında verildiği için bu kadar hatırlatma yeterli olacaktır.
Cümlede geçen diğer kelime üzerinde de durmak gerekmektedir.  نَبِّ ْئنَاNebbe’na kelimesi  ن ب أn+b+e kök harflerinden türemiş bir kelimedir ve Kur’an’da
bu kökten türemiş 160 kelime bulunmaktadır.461
َ  نَبَاNebea kavramı, büyük fayda sağlayan kendisiyle ilim ve zannı galip oluşan
haberdir. Aslında bu üç özelliği taşımayan habere َ  نَبَاadı verilmez. َ  نَبَاDiye tanımlanan haberin hakkı yalandan arınmış olmasıdır. َ  نَبَاKavramı, haber anlamı
da taşıdığından tıpkı  اَ ْخبَرْ تُهُ بِ َك َذاgibi  اَ ْنبَاْتُهُ بِ َك َذاda denir. Aynı şekilde bilgi anlamı da
taşıdığından  اَ ْنبَاْتُهُ بِ َك َذاdendiğinde “ona şunu öğrettim” manasını taşır.462

Ayette iki arkadaşının  نَبِّ ْئنَاnebbe’na kelimesini kullanması ve bu kelimenin
anlamının yalandan arınmış haber olmasından dolayı  نَبِّ ْئنَا بِتَأْ ِو يلِهnebbe’na bi
te’vilihi “bize onun aslını bildir” ifadesi zımnen bu iki kişinin Yusuf hakkındaki Seyyid’in ehline bir kötülük tasarlama isnadının doğru olmadığına inandıklarını göstermektedir. Zaten bunu söylemelerinin amacı da bu olmalıdır. Yani
kimseye kötülük yapmayacak biri olduğunu çok iyi bildikleri Yusuf’un, Seyyid’in ehline bir kötülük tasarlamak suçlaması ile görevine son verilip tutuklanmak istenmesi onlara pek inandırıcı gelmemiştir. İnandırıcı gelmediği için Yusuf’a bunun altında yatan ana sebebi sormaktadırlar. Zaten bir sonraki cümle bu
durumu daha açık hale getirmektedir.

461
Aslında bu 160 kullanımın bir kısmı “Nebe’e” kökünden türemişken, diğer bir kısmı ise
“Nebeve” kök harflerinden türemiştir. İki kelimenin de kökünün “nakıs” fiil yani son harfinin
illet harflerinden olması bu karışıklığa sebep olmaktadır. Bizim verdiğimiz 160 sayısı bu iki
kökten türeyen tüm kelimeleri kapsamaktadır. Tek başına Nebe’e kök harflerinden türeyen 26
kelime bulunmaktadır.
462

R. El İsfahani, El Müfredat NBE md.
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SEN MUHSİNLERDENSİN, YAPMIŞ
OLAMAZSIN!..
(36. Ayet son cümle)

ِ ِ
ِ َ إ َِّنا َنر
ين
َ اك م َن ا ْل ُم ْحسن
َ

Şüphesiz biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz” dedi (DİB meali).

Geleneksel anlayış bu ayette bahsi geçen iki kişinin Yusuf’u daha öncesinde
tanımadıklarını, tanışıklıklarının tesadüfen aynı zamanda zindana girmiş olmalarından kaynaklandığını söylemektedir. Oysa ayetin son cümlesinin kesinlik ifade
eden  إِ نَّاinna edatıyla başlaması, bu kişilerin Yusuf’u çok iyi tanıdıklarını göstermektedir. Bu edat, kendisinden sonra gelen cümlede varılan yargıların şüphe götürmez bir şekilde kesin olduğunu belirten bir edattır. Yusuf’u daha yeni tanımış
insanların onun şüphe götürmez bir şekilde Muhsinlerden biri olduğunu bilmeleri, kısa zamanda olacak bir şey değildir. Aslında tek başına bu cümle bile, iki kişinin Yusuf ile tanışıklıklarının eskiye dayandığını, uzun süredir onu çok iyi bildiklerini göstermeye yeterlidir.
Bunun yanında bu iki kişinin Yusuf’a “Muhsinlerden biri” olduğunu söylerken çoğul bir kelime kullanmaları sadece Yusuf’u değil, Muhsinleri de bildiklerini göstermektedir. Kelimenin başında  الtakısı olması, kelimeyi marife yapmakta
ve kast edilen anlamın tanınan bilinen olmasını zorunlu kılmaktadır. Normal olarak tanıma ve bilmenin, kelimenin çevirisine yansıması ve cümlenin َك ِمن
َ إِ نَّا نَ َر ا
َ“ ْال ُمحْ ِسنِينbiz kesinlikle senin o Muhsinlerden biri olduğunu görüyoruz” şeklinde olması gerekmektedir. Bu iki kişi Muhsinleri bilmekte ve Yusuf’un da onlara mensup biri olduğunu söylemektedirler. Fakat meallerin bu cümleyi tıpkı yu-

270

BÜYÜK İFTİRA

karıdaki DİB mealinde olduğu gibi “biz senin iyilik yapanlardan biri olduğunu
görüyoruz” şeklinde çevirmeleri, kast edilen anlamın bilinenden (marifeden) bilinmeyene (nekiraya) doğru evrilmesine neden olmuştur. Çünkü “iyilik yapanlardan biri” ifadesinden tam olarak neyin kast edildiği anlaşılmamaktadır. Üstelik
iyilik kavramı her toplumda farklı anlamlara gelebilecek göreceli bir kavramdır.
Mesela, eğer 610 yılındaki Mekke’ye gitmiş olsaydık, Muhammed (as)’in hem
de bizzat kendi akrabaları tarafından (haşa) yalancı, sihirbaz, toplumu ayrıştıran
fesatçı gibi ve daha birçok olumsuz sıfatla nitelendiğini ama kimsenin ona Muhsin demediğine şahit olurduk. Çünkü o toplumun anlayışına göre Muhsin olmak
en başta kendi sahte dinlerine uymakla başlamaktadır. Meselenin tam anlaşılması
Muhsinler kelimesinin anlamının doğru bir şekilde tespitiyle mümkündür. Yüce
Allah’ın kitabına göre kişileri El-Muhsin yapan şeyler şunlardır.
·

Yalnızca Allah’a kul olmak, ana-babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara
iyi davranmak (2/83).

·

Tüm benliği Allah’a yöneltmek (2/112).

·

Allah yolunda karşılıksız infak etmek (2/195).

·

Boşanmadan doğan yükümlülükleri tam olarak yerine getirmek (2/236).

·

Bollukta ve darlıkta Allah için infak etmek, affedici olmak, öfkesini engel
olmak (3/134).

·

Allah yolunda yapılan savaşlarda kararlı olmak, gücüne güvenmemek,
Allah’ın yardımına muhtaç olduğunu bilerek ondan yardım dilenmek, af
dilenmek (3/145-148)

·

Yaralı olduğu halde Allah’ın ve resulünün çağrısına icabet etmek (3/172)

·

İbrahim gibi tüm yönelişlerini Allah’a has kılmak (4/125).

·

Aile ilişkilerine sorumlu davranmak (4/128).

·

Allah’ın vahyinin şahitleri olmayı arzulamak (5/83-85).

·

İman etmek, sadece Allah’a hasredilmiş ameller işlemek, vahye uygun
davranışlar içinde bulunmak (5/93).

·

İbrahim gibi olmak (6/83-84).

·

Islah olduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmamak, korkarak ve
umarak Allah’a yönelmek (7/56).

·

Allah yolunda yapılan bir şeyde canının derdine düşmemek (9/120).

·

Hareketlerinde ölçülü ve dengeli olmak, yapıcı olmak (10/26).
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·

Namaz kılmak ve Allah’ın dininde kararlı olmak (11/114-115).

·

Allah’ın yolunda yapılan mücadeleyi vahyin belirttiği yönde yapmak, cezalandırma da sınırı aşmamak, sıkıntılardan yakınmamak, Allah’a kesin
güvenmek, daima sorumlu davranmak (16/125-128)

Aslında bu listeyi daha da uzatmak mümkündür. Ama sonuçta; “Muhsinlik
nedir?” sorusunun cevabı kısaca, Yüce Allah’a gönülden bağlı olmak ve bu bağlılığını hayatının her yanına yansıtmak olacaktır. Yusuf’un Muhsinlerden biri olmasını sağlayan şeyin de bunlardan başkasıyla olması mümkün değildir. O Yüce
Allah’ın kendisine dost edindiği İbrahim’in torunudur. Muhsin oluşunun İbrahim
gibi olmaktan kaynaklandığına asla şüphe yoktur. İşte iki arkadaşının ona “biz
senin Muhsinlerden olduğunu görüyoruz” demesinin sebebi bundan dolayıdır.
Nitekim Yüce Allah daha önce (Yusuf 12/22) Yusuf’un Muhsinlerden olduğu
için ödüllendirildiğini bildirmişti.
Bir kişinin Muhsin olup, etrafındaki insanlar tarafından onun muhsinliğinin
görülmemiş, bilinmemiş olması mümkün değildir. Yusuf’u uzun süredir tanıyan
ve çok iyi bilen bu iki kişi de Yusuf’un Muhsin olduğunu görmüş ve bundan emin
olmuşlardır. Üstelik onların Yusuf’ta gördüğü muhsinlik, her topluma göre değişen göreceli bir anlamda değil bizzat Yüce Allah’ın tarif ettiği anlamdadır ki kelimenin marife olarak gelmesinin anlamı budur. Ama öte yandan çok iyi bildikleri bu gençe kraliyet ehline bir kötülük tasarlamak suçu isnat edilmektedir. Oysa
Yusuf’un kendisine isnat edilmiş bu suçu işlemiş olmasının imkânı yoktur. Çünkü; Muhsin olanlar; bırakın kötülük tasarlamayı hem de uzunca bir süre kafasında taşıyarak planlayıp programlamayı, en ufak bir kötülüğü akıllarından bile geçirmezler. Muhsin olmak gömlek gibi giyilip çıkarılacak bir şey değildir. Muhsin
olanlar Yüce Allah’ın tarif ettiği güzellikleri her zerrelerine yedirmiş, yaptıkları
her harekete yansıtmış kişilerdir. Yerdeki ot, gökteki kuş, dağdaki kurt bile Muhsin olanlardan emindir, güvendedir.
İşte bu iki kişinin َك ِمنَ ْال ُمحْ ِسنِين
َ “ إِ نَّا نَ َر اşüphesiz senin Muhsinlerden olduğunu görüyoruz” demesinin sebebi budur. Ayette geçen ve genelde “seni görüyoruz” şeklinde çevrilen ك
َ  نَ َر اnerake kelimesi üzerinde daha önce de durulmuştu.
Ama kelime burada gözle görmek gibi fiziki bir anlamı değil, bilmek, anlamak,
emin olmak, görüş sahibi olmak gibi mecazi bir anlamı ifade etmektedir. Çünkü
Muhsinlik zaten manevi bir şeydir ve bunun dıştan bakılarak görülmesi mümkün
değildir. Muhsin olanın yaptığı hareketler sadece iç dünyasının dışa yansımasıdır ve iki yüzlü olan biri de iç dünyasının kirliliğini gizleyerek Muhsinlerin yaptığı hareketlerin tamamını yaparak kendisini Muhsin olarak gösterebilir. Gözler,
işte bu sahte davranışları görür. Münafıklık; insanların gözleri önünde yaptıkları hareketlerini Muhsinlerin hareketlerine benzeterek, iç dünyadaki çürümüşlüğü
gizlemektir. Gözler bu münafık olan kişiyi namaz kılarken, hacca giderken, sadaka verirken, Kur’an okurken görür. Ama bunları yapanları gözle görmek o kişiyi
Muhsinlerden yapmaz. Allah resulü etrafında bile çöreklenen münafıkların bir-
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kaç tanesi hariç vahiyle bildirilmez ise bilinemeyecek derecede kendilerini gizlemişlerdir. Bu kişilerin münafık oldukları namaz kılmamalarından, İslam’ın emir
ve yasaklarını yerine getirmemelerinden değil, namaz kılmalarının, oruç tutmalarının, zekât ve sadaka vermelerinin, Kur’an’a sarılmalarının arka planında yatan
imanlarının ne olduğunun görülmesi ile anlaşılmaktadır.
Nitekim bu münafıklar Allah resulü Muhammed (as)’e gelmiş ve ağızlarını
doldurarak “sen Allah resulüsün” demişlerdir. Oysa Allah, bakın onlar için ne
demektedir.
Münafikun 63/1-2

ِ َّ ول
ُ ون َقالُوا َن ْش َه ُد إ َِّن َك َل َر ُس
َ ِإ َذا َج َاء َك ا ْل ُم َن ِاف ُق
َّ اللُ َي ْع َل ُم إ َِّن َك َل َر ُسولُ ُه َو
َّ الل ۗ َو
ُالل
ِِ
ون
َ ين َل َك ِاذ ُب
َ َي ْش َه ُد إ َِّن ا ْل ُم َنافق

(1) (Ey Muhammed!) Münafıklar sana geldiklerinde, “Senin, elbette Allah’ın
peygamberi olduğuna şahitlik ederiz” derler. Allah senin, elbette kendisinin
peygamberi olduğunu biliyor. (Fakat) Allah, o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına elbette şahitlik eder.

ِ َّ ِيل
ون
ِ َّات َخ ُذوا أَ ْي َما َن ُه ْم ُج َّن ًة َف َص ُّدوا َع ْن َسب
َ الل ۚ إ َِّن ُه ْم َس َاء َما َكانُوا َي ْع َم ُل

(2) Yeminlerini kalkan yaptılar da insanları Allah’ın yolundan çevirdiler. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür! (DİB Meali)

Muhammed (as)’in resul olduğu asla yalan değildir ve onun resullüğüne iman
etmek, bunu dil ile ikrar etmek Muhsinliktir. Fakat insanların gözü önünde yapılan hareketlerin, insanların duyduğu sözlerin Muhsinlerin hareket ve sözleri
olması ama iç dünyada bunların karşılığının olmaması veya daha farklı bir karşılığın olması, kişiyi münafık olmaktan kurtarmamaktadır. Söylenen sözün iç
dünyada nasıl bir karşılığının olduğunu görmek ise gözle yapılabilecek bir şey
değildir.
İşte Yusuf’un iki arkadaşının ona َك ِمنَ ْال ُمحْ ِسنِين
َ “ إِ نَّا نَ َر اşüphesiz senin Muhsinlerden olduğunu görüyoruz” demelerinin sebebi; onun iç dünyası ile, sergilediği ve insanlar tarafından görülen hareketlerinin uyumlu olduğunu defalarca
görmüş olmalarından dolayıdır. Yoksa bu insanların konuşurken söylediklerine
kesinlik bildiren  إِ نَّاinna edatıyla başlamalarının hiçbir anlamı olmazdı.
Geleneksel anlayışın, bu iki kişinin Yusuf’u tanımadığını söylediğini daha
önce aktarmıştık. Aslında tek başına bu cümlede geçen  إِ نَّاinna edatı bile, bu kişilerin Yusuf ile tanışıklıklarının çok öncelere dayandığını göstermeye yeterli delildir. Çünkü bir kişinin Muhsinlerden biri olduğunu hem de şüpheye yer olmayacak şekilde anlamak öyle birkaç ay birlikte olmayla, bir rüyayı (ki ortada rüya
da yoktur) yorumlamasından anlaşılabilecek şey değildir. Bunun için Muhsinlerden biri olduğuna hükmedilen kişinin hayatın tüm yönlerindeki davranışlarını ve
bu davranışların arka planında yatan şeyleri bilmek gerekmektedir. Bu adamla-
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rın Yusuf ile zindanda (ki ortada bir zindan da yoktur) yıllarca kalmaları bile Yusuf’un Muhsin biri olduğunu görmelerine yeterli gelmeyecektir. Çünkü zindan
kişinin özgür iradesinin kısıtlandığı bir yerdir. Hayatın getirdiklerine karşı seçme
hürriyeti kısıtlanmış bir kişinin iç dünyasının her yönünü görmek mümkün değildir. Nitekim zindanda kalan ve son derece iyi hareketler sergileyenlerin zindandan çıktıktan sonra bambaşka bir kişiliğe bürünmeyeceklerinin herhangi bir
garantisi yoktur. Zina imkânı olmayan birinin zindan da zina yapmamış olması,
dünyası kısıtlanmış birinin dünyaya tamah etmemiş olması, hücresine konulan
insanlarla geçinmekten başka seçeneği olmayan birinin yanındaki insanlarla iyi
geçinmiş olması o kişi hakkında tam ve doğru bir yargıya varılmasını engelleyecektir. Kişilerin zindanda başka, özgür olduklarında ise bambaşka olduklarına dair örnekler hiç de az değildir.463 Kişinin Muhsinlerden biri olabilmesi ancak
ve ancak iradesinin kısıtlanmamış olduğu durumlarda mümkündür. Evet zindana
düşmeden Muhsinlerden olan biri, zindana düşünce de Muhsinler nasıl davranıyorsa öyle davranacaktır. Ama etrafındaki insanlar onun bu davranışının samimiyetinden mi yoksa mecburiyetinden mi kaynaklandığına asla sonuna kadar emin
olamayacaklardır. Çünkü Muhsin olmak en başta özgür bir iradeye sahip olmayı
gerektirmektedir.
Bu iki adam Yusuf’un Muhsinlerden biri olduğuna dair en ufak bir şüphe
taşımamaktadırlar. “Biz kesinlikle senin Muhsinlerden biri olduğunu biliyoruz,
buna eminiz, bundan şüphemiz yok” demektedirler.464 İşte bu, gözlerin sadece
gösterilen hareketleri görmesiyle anlaşılabilecek bir şey değildir. Bu yüzden
ayette geçen ك
َ  نَ َر اnerake kelimesi mecazi anlamda kullanılmıştır. Yani senin
içinin ve dışının kesinlikle aynı olduğuna gözümüzle görmüş gibi inanıyoruz, biliyoruz demek istemişlerdir.
Anlamaya çalıştığımız cümle ile bir önceki cümleyi beraber okuduğumuzda,
bu adamların Yusuf’a isnat edilen “kraliyet ailesine bir kötülük tasarlamak” suçlamasına inanmadıklarını anlamaktayız. Yusuf’a gelip yaptıkları işlerden bahsetmeleri ona nasıl yardımcı olabileceklerini öğrenmek içindir. En sonunda ikisinin
beraberce söylediği َك ِمنَ ْال ُمحْ ِسنِين
َ “ نَبِّ ْئنَا بِتَأْ ِو يلِ ِه ۖ إِ نَّا نَ َر اbize o (işin)’nun aslının
doğru haberini sen ver, çünkü biz senin Muhsinlerden biri olduğuna kesinlikle eminiz (görüyoruz)” cümlesi onu bu sürece getiren işin ana sebebinin ne
olduğunu öğrenmek istemelerinden dolayıdır.
Peki Yusuf bu sürece nasıl gelmiştir?
Babası Yakup gördüğü rüya üzerine ona, kendisinden sonra gelmesi beklenen
463
Bu satırların yazarı ömrünün bir kısmını zindanda geçirmiştir. Dışarıda Muhsin olanın,
zindana düşünce vahşileştiğini, dışarı da Allah’ın adını anmayı bile kendisine yakıştıramayanların beş vakit namaz kıldıklarını, Kur’an’ı eline almamış insanların harıl harıl Kur’an okuduklarını, ömründe bir kez bile Allah’a dua etmemişlerin gece gündüz gözyaşları içinde duaya
durduklarını görmüş biridir. Bunun yanında aynı kişilerin dışarıya çıkınca mecburiyetlerinin
ardına sığınıp zindandaki hayatlarının tam tersi istikamette yaşadıklarını da görmüş biridir.
464

Cümlenin başında geçen inna edatının cümleye bu şekilde bir katkısı vardır.
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elçinin o olduğunu söylemiş ve rüyasını kardeşlerine anlatmaması için tembihte bulunmuştur. Böyle olmasına rağmen şeytan en büyük ağabeyine vahy ederek
Allah resulü Yakup’un oğulları arasına bir daha asla düzelemeyecekleri kıskançlık tohumu ekmiştir. Yüce Allah ile savaşırcasına O’nu kendilerinden birini resul
seçmeye mecbur bırakmak için Yusuf’u hadım etmiş ve bir köle kervanı ile onu
Mısır’a yollamışlardır. Onlara göre nesli olmayacak birinin resul olmasının hiçbir anlamı yoktur. Çünkü ondan sonra onun soyundan bir resul daha gelmesinin
imkânı kalmamıştır. Onlara böyle bir şeyi yapmayı şeytan vahy etmiştir. Yusuf
ve kardeşlerinin arasına girerek bir daha hiç düzelmemek üzere aralarını bozan
şeytan, Yusuf’un kardeşleriyle beraber çölde kalmamış, başladığı işi yarım bırakmamak için Yusuf’un ardından o da Mısır’a gelmiştir. Nitekim 42. ayette bir
daha kendini gösterecek ve başladığı işin takipçisi olduğu anlaşılacaktır.
Şeytanın amacı şunun ya da bunun resul olmasını sağlamak değildir. Onun
amacı Yüce Allah’ın insanlığa rahmeti olan risaletin, rahmet olmaktan çıkıp insanlar arasında ayrılık ve kıskançlık kaynağı olmasıdır. Yüce Allah risaleti Yusuf’a
değil de başka birine gönderecek olsaydı da şeytan aynı oyunları oynardı. Çünkü
Şeytanın resullerle bir alıp veremediği daha resuller yaratılmadan başlamıştır. O
düşmanlığını daha işin en başında şu şekilde ilan etmiştir.
Nisa 4/118-120

وضا
ً اللُ ۘ َو َق َال َلَ َّت ِخ َذ َّن ِم ْن ِع َب ِاد َك َن ِص ًيبا َم ْف ُر
َّ َل َع َن ُه

(118) Allah, o şeytana lânet etti ve o da “Andolsun ki senin kullarından elbette
belirli bir pay alacağım” dedi.

ان ْالَ ْن َع ِام َو َل ُمر َّن ُهم َف َلي َغ ِير َّن َخ ْل َق
َ َو َلُ ِض َّل َّن ُه ْم َو َلُ َم ِنّ َي َّن ُه ْم َو َل ُم َر َّن ُه ْم َف َل ُي َب ِّت ُك َّن آ َذ
ُّ ُ ْ َ
ِ َّ ون
ِ َّ
ِ ان و ِليا ِمن ُد
الل َف َق ْد َخ ِسر ُخ ْسرا ًنا ُمب ًِينا
َّ الل ۚ َو َم ْن َي َّت ِخ ِذ
ْ ًّ َ َ الش ْي َط
َ
َ

(119) “Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları kuruntulara sokacağım ve
onlara tuzak kuracağım böylece o nimetlerden onları parça parça kopacaklar,
yine onlara tuzak kuracağım böylelikle Allah’ın yaratışını başkalaştıracaklar.”
Kim Allah’ın berisinde şeytanı dost edinirse, şüphesiz o apaçık bir hüsrana düşmüştür.

ورا
َّ َي ِع ُد ُه ْم َويُ َم ِنّيهِ ْم ۖ َو َما َي ِع ُد ُه ُم
ً الش ْي َطا ُن إ َِّل ُغ ُر

(120) (Şeytan) Onlara vaadde bulunacak ve onları kuruntulara sürükleyecektir.
Ama şeytanın vaad etmesi aldatmadan başka bir şey değildir.
Enam 6/112-113

ِ ال ْن ِس وا ْل ِج ِن ي
ِ
ِ
ِ
ِ ْ ين
وحي َب ْع ُض ُهم ِإ َلى
َ َو َك ٰ َذل َك َج َع ْل َنا ل ُك ّ ِل َنب ٍِّي َع ُد ًّوا َش َياط
َ
ُ ّ
ٰ ْ
ٍ
ِ
ون
َ وه ۖ َف َذ ْر ُه ْم َو َما َي ْف َت ُر
ُ ورا ۚ َو َل ْو َش َاء َر ُّب َك َما َف َع ُل
ً َب ْعض ُز ْخ ُر َف ا ْل َق ْول ُغ ُر

(112) İşte böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık.
Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı laflar fısıldarlar. Rabbin dileseydi,
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bunu yapamazlardı. O hâlde, onları iftiralarıyla baş başa bırak (DİB meali).

ِ
ِ
ِ ِ
ون ب ِْال ِخر ِة َو ِلير َض ْو ُه َو ِلي ْق َترِ ُفوا َما ُهم
َ ُين َل يُ ْؤ ِمن
َ َول َت ْص َغ ٰى ِإ َل ْيه أَ ْفئ َد ُة ا َّلذ
ْ
َ
َْ َ
ون
َ ُم ْق َترِ ُف

(113) Bir de (şeytanlar), ahirete inanmayanların gönülleri bu yaldızlı sözlere
meyletsin, onlardan hoşlansınlar ve işleyecekleri günahları işlesinler diye (bu
fısıldamayı yaparlar) (DİB meali).
Hicr 15/39 - 40

ِ
ِ
ِ
ِ
ين
َ َق َال َر ِّب ب َِما أَ ْغ َو ْي َتني َلُ َزيّ َِن َّن َل ُه ْم في ْالَ ْرض َو َلُ ْغوِ َي َّن ُه ْم أَ ْج َمع
ِ
ِ
ِ
ين
َ إ َِّل ع َب
َ اد َك م ْن ُه ُم ا ْل ُم ْخ َلص

İblis, “Rabbim! Beni azdırmana karşılık, andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim, içlerinde ihlâsa erdirilmiş kulların hariç, onların hepsini azdıracağım” dedi (DİB meali).

İşte bu şeytan, Allah resulünün oğulları olmasına rağmen Yusuf’un kardeşlerine onları aldatmak için vahy etmiş, risalet konusunda onlara yaldızlı sözler
söyleyerek kuruntulara sürüklemiş, Allah ile savaşma pahasına kendi öz kardeşlerini kendi elleriyle hadım ederek köle haline getirmeye ikna etmiştir. Yakup’un
oğullarından hangisinin resul olacağı şeytanın umurunda bile değildir. Onu ilgilendiren araya nifak, kıskançlık, boş emeller girmesi ve gösterilen aldatıcı hedefler doğrultusunda Allah’ın hudutlarının çiğnenmiş olmasıdır. Yusuf, şeytanın bu
oyununu kesinlikle görmüştür. Nitekim kıssanın en sonunda “...şeytan benimle
kardeşlerimin arasını açtıktan sonra...” (Yusuf 12/100) diyerek, bu olayları başlatanın şeytan olduğunu bildiğini göstermiştir.
İşte bunları bilerek bir köle kervanıyla Mısıra gelen Yusuf, hayatının Mısır’dan öncesinden hiç kimseye bahsetmemiş, özellikle İbrahim’in soyuna mensup olduğunu, gelmesi beklenen resulün kendisi olacağını kimseye söylememiştir. Çünkü henüz resul olmamıştır ve babası daha en başında “rüyanı kardeşlerine
anlatma sana hileli bir düzen kurarlar” demiştir. Kardeşleri tarafından bile böylesine korkunç bir tuzağa düşürülen Yusuf’un diğer insanlara karşı daha tedbirli
olması gayet makuldür. Çünkü hepsi de bir Allah resulünün öz oğulları olan kardeşlerini ayartan şeytan onlarla beraber çölde kalmamış, o da Yusuf’un peşinden
Mısır’a gelmiştir. Hakkında en bilgili ve dikkatli olması gerekenleri bile ayartan
şeytanın diğer insanlar üzerinde çok daha etkili olacağı muhakkaktır.
Tam burada Yusuf’un konumunu doğru yere oturtmak gerekmektedir. O Rabbinin en iyisi olsun diye bir sürece sokacağı, hadiselerin tevilinden öğreteceği,
ataları İbrahim ve İshak’a tamamlandığı gibi kendisine de o nimetin tamamlanacağı kişidir. Fakat bunlar olmamış, süreç henüz tamamlanmamıştır. Bu süreç tamamlanmadan “ben bir gün resul olacak kişiyim” demesinin zaten herhangi bir
anlamı olamazdı. Bunun yanında böyle bir söylem hem kendisini hem de etrafın-
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daki insanları şeytanın tuzağına müsait hale getirmiş olmaktan başka bir işe yaramayacaktı. Üstelik bu sürecin tamamlanıp tamamlanmayacağı ne zaman başlayıp ne zaman biteceği onun elinde değildir. (Tam burada 6. ayete yec’yebike
kelimesine verdiğimiz “seni saflaştırmak için uzun ve yıpratıcı bir sürecin içine
sokacak” anlamının hatırlanması gerekmektedir.)
Fakat burada haklı bir soru gündeme gelmektedir; “Ben bir gün resul olacağım demese bile, özgür bir insan olduğunu, kardeşleri tarafından hadım edildiğini, kimin oğlu olduğunu söylemesinde ne sakınca vardır?”
Geleneksel anlayışa göre Yusuf kıssası ihtiyar ve bilge bir baba, diğer oğullarından daha fazla sevdiği çok yakışıklı oğlu, bu sevgiyi kıskanan on kardeş, Yusuf ile zina yapmak için her türlü ahlaksızlığı, tehdit ve şantajı yapan son derece
ahlaksız bir kadın ve Mısırın hazine bakanı olan kadının kocası arasında yaşanmış epik bir masal ve hatta aşk hikayesidir. Bu kıssanın insanlığa yansıyan tarafı
sadece kıssadan hisse çıkarmaktır. Bunun ötesinde bir anlam taşımamaktadır. Bu
anlatım ile Yakup’un insanlığa imam kılınmış bir Allah resulü olması maskelenmiştir. Mısır’da yaşayanlar insanlığa imam kılınmış Yakup’u hiç duymamış, hiç
bilmemektedirler. Hele çölde bir yerde Allah’ın tüm insanlık için toplanma merkezi kıldığı Kâbe’den hiç haberdar olmamışlardır.465 Mısır sanki bu dünyadan bir
yer değildir de başka bir gezegendir ve Yusuf da dünyadan bu gezegene gitmiştir.
Hac 22/26-28

ِِ ِ ِ
ِ و ِإذ بو ْأنا ِ ِلبر
ين
اه
َ ان ا ْل َب ْي ِت أَ ْن َل ُت ْشرِ ْك بِي َش ْي ًئا َو
َ يم َم َك
َ ط ِ ّه ْر َب ْيت َي لل َّطائف
َ َ ْ َ َّ َ ْ َ
ِ وا ْل َق ِائ ِمين والر َّك ِع السج
ود
ُ ُّ
َ
ُّ َ َ

(26) “Bana hiçbir şeyi ortak koşma; tavaf edenler, orada kıyama duranlar, rüku
edenler ve secdeye varanlar için Evimi temiz tut” diye İbrahim’i Kabe’nin yerine yerleştirmiştik.

ِ ِ
ِ وأَ ِ ّذ ْن ِفي الن
ين ِم ْن ُك ّ ِل َف ٍّج َع ِم ٍيق
َ اس بِا ْل َح ِّج َي ْأ ُت
َّ
َ وك رِ َج ًال َو َع َل ٰى ُك ّ ِل َضامرٍ َي ْأت
َ

(27) İnsanlar arasında haccı ilan et ki gerek yaya olarak gerek uzak yollardan
gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler.

ِ َّ ِلي ْشهدوا من ِافع َلهم وي ْذ ُكروا اسم
ٍ الل ِفي أَي ٍام مع ُلوم
ات َع َلى َما َر َز َق ُهم ِم ْن
َ ْ َ َّ
ْ
َ ْ ُ ََ ُْ َ ََ ُ َ َ
ٰ
ِ
ِ
يم ِة ْالَ ْن َع ِام ۖ َف ُك ُلوا ِم ْن َها َوأَ ْط ِع ُموا ا ْلبائ َس ا ْل َفقير
َ َِبه
َ
َ

(28) Gelsinler ki, kendilerine ait birtakım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah’ın
kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde
(onları kurban ederken) Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin (DİB meali).

Geleneğin İsrailiyata teslim olmuş anlatımına göre Mısırda yaşayanlar İbra465

Bakara 2/124-125; Ali İmran 3/96-97
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him’in bu çağrısını da işitmemiş, insanlık için toplanma merkezi kılınan Kâbe’den
hiç haberleri olmamıştır. Bırakın bu çağrıyı, İbrahim diye bir resulün varlığından
bile haberdar değillerdir. Oysa hemen birkaç ayet sonra (37 ve 38. ayetler) Yusuf,
Mısırlı olanlara İbrahim, İshak ve Yakup’tan bahsetmekte, onların dinine tabi olduğunu söylemekte ama Mısırlılar “bu saydığın isimlerden ve bu dinden bizim
haberimiz yok” dememektedirler. Yusuf kıssasına biraz dikkat edildiğinde kıssada adı geçen veya geçmeyen kişilerin koca bir ülkenin yönetiminde söz sahibi
kişiler olduğu rahatlıkla fark edilecektir. Ülkeyi yöneten bu insanların insanlığa
gönderilmiş Allah resullerinden habersiz olmaları mümkün değildir.
Unutulmamalıdır ki Yusuf bir köle kervanıyla Mısır’a gelmiştir. Bu, kervanların Yakup gibi bir Allah resulünün yaşadığı yerlerden geçmiş olduğunu göstermektedir. Yakup’un yaşadığı yerden köle ve mallar taşıyan bu kervanların bir
Allah resulünün haberlerini taşımamış olması mümkün değildir. Yine unutulmamalıdır ki, ileride kıtlık başladığında insanlar akın akın Mısır’a gideceklerdir.
Mısır, kervanların rahatlıkla ulaştığı bir yerse, oradaki haberlerin bu tarafa, bu taraftaki haberlerin o tarafa gitmemesi mümkün değildir.
Dolayısıyla Yusuf kimliğini tamamen gizlemiş, Mısır’dan önceki hayatından
kimseye bahsetmemiştir. Çünkü, Muhsinlerden biri olduğu için asla yalan konuşamayacağından “ben Yakup’un oğluyum” demesi, hatta nereli olduğunu söylemesi bile onun tanınması ve bilinmesi için yeterli olacaktır. Yusuf suresinin ilerleyen bölümlerinde diğer oğullar Yusuf’un ana-baba bir kardeşini alıp Mısır’a
getireceklerdir. Bilinen hırsızlık olayı yaşandığında o kardeş Yusuf tarafından
alıkonulacaktır. Onu babalarından sağlam sözlerle alan oğullar babalarına döndüklerinde şunu söyleyeceklerdir “bize inanmıyorsan o karyenin ehline ya da
geldiğimiz kervana sor.” (Yusuf 12/82) İşte bu söylem bir yandan kervanların ülkelerin haberlerinin o taraftan bu tarafa taşındığını gösterirken, diğer yandan olayların yaşandığı mekanların gidilip sorulacak mesafelerde olduğunu göstermektedir.
İşte bu şartlar altında Yusuf’un sadece rüyasını değil, kim olduğunu dahi gizlemiş olması son derece makul ve hatta gerekli olmaktadır. Kadınlar, Aziz kadın
ve kralın da karıştığı olayları yaşamasının ana sebebi de işte bu gizliliktir. Olaylar onu kimliğini açığa vurmaya zorlamış ama tüm dayatmalara rağmen o ısrarla
kendini gizlemeye devam etmiştir. Nitekim, daha önce Aziz kadın “Andolsun ki
ben nefsi hakkında ısrarla onu sorguladım ama o hep sustu, konuşmadı” diyerek Yusuf’un kendi geçmişiyle ilgili ne kadar ketum davrandığını ifade etmiştir.466 Bunun üstüne ona Mısırlı birinin evlatlığı olması teklif edilmiş ama o bunu
da kabul etmemiştir.
Burada bir hatırlatma yapmakta fayda vardır. Biz 23 ve 24. ayeti incelerken, Yusuf’un
başından geçenlerin tamamını Aziz kadına anlattığını söylemiştik. Fakat burada Aziz kadın
Yusuf’un kendisine bir şey anlatmadığını, tam tersi sustuğunu söylemektedir. Bu bir çelişki
olarak görülebilir ki; bu haliyle çelişkidir. Fakat kıssanın ilerleyen bölümlerinde kadının bu
söyleminin doğru olmadığı, tam tersi Yusuf’u korumak için kadınlara yalan söylemiş olduğu,
Yusuf’un kim olduğunu bildiği halde bilmiyormuş gibi davrandığı açığa çıkacaktır. Özellikle
52-53.ayetlerde bu durumun üzerinde daha detaylıca durulacaktır.
466
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Ama tam da bu ketumluk Yusuf’un Aziz kadına yapmış olduğu danışmanlığın
sona ermesine ve soruşturulmak üzere tutuklanma veya işkenceye tabi tutulma ile
karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. O an orada tutuklanmak veya işkenceye
tabi tutulmaktan bizzat Aziz kadının şahitliği ile kurtulmuş ama kral ona “Yusuf
sen buna bir açıklık getir” demiştir. Yusuf buna açıklık getirmemiş, getirememiştir. Hakkındaki suçlama açıktır; “Seyyid’in ehline bir kötülük tasarlamak!” Eğer
Aziz kadına danışman olması sebebiyle, kraliyet sarayına rahatlıkla girip çıkmasının arkasında herhangi bir kötü düşünce yoksa geçmişi hakkında bu kadar ketum davranmasının arkasında karanlık bir nedeni var demektir. Kraliyet ailesini
korumakla görevli olanlar Yusuf’un suskunluğunu bu şekilde anlamışlardır.
Bu ayetteki iki kişi ise Yusuf’u onun Muhsinlerden biri olduğunu bilecek kadar iyi tanımaktadırlar. Ona isnat edilen “seyyidin ehline bir kötülük tasarlamak”
gibi bir şeyin içine gireceğine inanamamaktadırlar. İşte َك ِمن
َ نَبِّ ْئنَا بِتَأْ ِو يلِ ِه ۖ إِ نَّا نَ َر ا
َ“ ْال ُمحْ ِسنِينbize o (işin)’nun aslının doğru haberini sen ver, çünkü biz senin
Muhsinlerden biri olduğuna kesinlikle eminiz (görüyoruz)” cümlesi bu işin asıl
sebebinin ne olduğunu öğrenmek içindir.
Daha önce de belirttik; geleneksel anlayışın bu ayette geçen iki kişinin Yusuf’u hiç tanımadıkları, ayetteki konuşmalarının gördükleri rüyalar olduğu, Yusuf’tan bu rüyaların yorumlarını istediği şeklindeki söylemi asla doğru değildir.
Ayette kullanılan kelimelerin muzari oluşu, rüya kelimesinin hiç geçmemiş olmasına rağmen ayette bahsedilenleri rüya temeli üzerine oturtmak, kelimeleri
Yüce Allah’ın gönderdiği şekilden başka bir şekle sokmak hep İsrailiyat’ın dayatması sonucunda oluşmuş kanaatlerdir.
Bu açıklamalardan sonra anlamaya çalıştığımız 36. ayet için daha isabetli olduğunu öngördüğümüz meal aşağıdaki gibi olmalıdır.
Yusuf 12/36

ِ ودخل معه
ِ السجن َف َتي
ان ۖ َق َال أَ َح ُد ُه َما ِإ ِنّي أَ َر ِاني أَ ْع ِصر َخ ْمرا ۖ َو َق َال ْال َخر
َ َ ْ ّ َُ َ َ َ َ َ
ً
ُ
ُ
اك ِم َن
َ ِإ ِنّي أَ َر ِاني أَ ْح ِم ُل َف ْو َق َر ْأ ِسي ُخ ْب ًزا َت ْأ ُك ُل ال َّط ْي ُر ِم ْن ُه ۖ َن ّب ِْئ َنا ب َِت ْأ ِو ِيل ِه ۖ إ َِّنا َن َر
ِ ِ
ين
َ ا ْل ُم ْحسن

O gizliliğe onunla beraber (yardımlaşmaya) iki danışman da dahil olmuştu. İkisinden biri “şüp-hesiz ki ben, herhangi bir saklananı kendim gözetler, aslını ortaya çıkarırım” dedi “ve o diğeri de “herhangi bir yoruma kendi görüşümü belirtir, daha üst reisime iletirim de (kadın) bununla her-kese üstün gelir” dedi.”
(İkisi birden) “bize onun (sana yapılan isnadın) aslının doğru haberini sen bildir, çünkü biz senin Muhsinlerden biri olduğuna kesinlikle eminiz (görüyoruz,
dediler).”
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BUĞDAY VERMEYECEK...
Yusuf 12/37

ام ُتر َز َق ِان ِه إ َِّل َنب ْأ ُت ُك َما ب َِت ْأ ِو ِيل ِه َقب َل أَ ْن َي ْأ ِتي ُك َما ۚ ٰ َذ ِل ُك َما ِم َّما
قال ل ي ْأ ِتيكما طع
ْ
َ
َّ
ْ ٌ ََ َُ َ َ َ َ
ِ َّ ون ب
ِ
ِ
ون
َ ُت ِم َّل َة َق ْو ٍم َل يُ ْؤ ِمن
َ ِالل َو ُه ْم ب ِْال ِخ َر ِة ُه ْم َك ِاف ُر
ُ َع َّل َمني َر ّبِي ۚ ِإنّي َت َر ْك

Yûsuf dedi ki: “Sizin yiyeceğiniz yemek size gelmeden önce, onun ne olduğunu
bildiririm. Bu, bana Rabbimin öğrettiklerindendir. Ben, Allah’a inanmayan ve
ahireti inkâr eden bir milletin dinini bıraktım.” (DİB meali)

Özellikle ayetin ilk cümlesinde kullanılan zamirlerin Arapçadaki tesniye (ikili) formda olması Türkçe konuşanlar açısından biraz anlama zorluğu oluşturmaktadır. Ayette hepsi de fiillere birleşmiş “siz ikiniz” anlamında 4 tane ( ُك َماkuma)
zamiri bulunmaktadır. Yukarıdaki DİB mealine dikkat edildiğinde zamirlerin
hepsinin Türkçeye aktarılmasının hep “sizin ve size” şeklinde olduğu görülecektir. Türkçede ve yeryüzünde bilinen dillerin hiçbirinde Arapçada olduğu gibi
isimlerin, fiillerin ve zamirlerin ikili (tesniye) formu bulunmamaktadır. Bu yönüyle Arapça müstesna bir dildir.
Fakat Arapça için müstesna olan bu özellik, kelimeleri başka dillere aktarırken bir takım anlama zorluklarını da beraberinde getirmektedir. Bilindiği gibi
Türkçe de kelimeler sadece tekil ve çoğul olarak sınıflandırılmaktadır. Zamirler
ise; o, onlar – sen, siz – ben, biz” şeklindedir. Arapça da ise zamirlerin dişil ve
eril olarak ayrılması bir yana tekil ve çoğul arasında ikili (tesniye) formu da bulunmaktadır. İşte bu yüzden Türkçede kullanılan zamirlerin toplam sayısı sadece
altı iken, bu sayı Arapça da 14 taneye çıkmaktadır. Elbette ki Arapçadaki zamirler ile ilgili verilecek bilgiler çok daha geniştir ama biz burada şuna dikkat çekmek istiyoruz. Arapça da iki kişiyi belirtmek için sadece ( ُك َماkuma) demeniz ye-
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terlidir. Normal olarak bunun Arap dilindeki ifadesi “siz” şeklindedir. Ayrıca bir
açıklama yaparak “siz ikiniz” şeklinde bir açıklamaya gerek yoktur. Kelime Arap
dilinden başka bir dile aktarılmadığı müddetçe hiçbir şekilde yanlış anlaşılmasının, kast edilen kişilerin sayısıyla ilgili tereddüde düşmenin imkânı yoktur. Çünkü bunun yanlış anlaşılması mümkün değildir.
Fakat aynı kelime Türkçeye aktarıldığında mutlaka “siz ikiniz” şeklinde çevrilmesi ya da “siz (ikiniz)” gibi parantez içi açıklamalara ihtiyaç vardır. Şimdi yukarıdaki DİB mealine baktığımızda zamirler için böyle bir açıklamanın metinde
olmadığı görülecektir. Bunun yanında Arapça metinde dört tane olan ( ُك َماkuma)
“ikiniz” zamirlerinden iki tanesinin Türkçeye hiç çevrilmediği de görülecektir.
Aynı zamanda Arapça metinde biri  تُرْ َزقَانِ ِهturzekanihi fiilinin, diğeri ise بِتَأْ ِويلِ ِه
bite’vilihi kelimesinin sonunda olmak üzere iki tane ( )هhi “o” zamiri de bulunmaktadır. Fakat Türkçe meale bakıldığında sadece  بِتَأْ ِويلِ ِهbite’vilihi kelimesinin
sonundaki zamirin meale yansıdığını, diğerinin ise çevrilmemiş olduğu da görülecektir. Son olarak Arapça metinde mazi (geçmiş zaman) olarak geçen ve anlamı “bildirdim” olan  نَبَّأْتُ ُك َماnebbe’tukuma fiilinin meale muzari (gelecek zaman)
olarak “bildiririm” şeklinde yansıdığı görülecektir.
Ayete bu mananın verilmesinin arka planında geleneksel anlayışın, ayette anlatılanları rüya temeli üzerine kurgulamış olması yatmaktadır. Bu kurguya göre
Yusuf ile aynı anda hapse/ zindana düşen iki kişi rüya görmüştür. Bu rüyalarını Salihlerden biri olduğunu gördükleri Yusuf’a anlatmış ve ondan rüyalarının yorumunu yapmalarını istemişlerdir. İşte bu kurguya göre Yusuf bu ayette
“yemeğiniz size gelmeden rüyalarınızın yorumunu size bildiririm” demektedir.
Oysa ayette “yorumunu bildiririm” şeklinde çevrilen  نَبَّأْتُ ُك َما بِتَأْ ِويلِ ِهnebbe’tukuma
bi te’vilihi ifadesinin doğru anlamı “onun tevilini ikinize bildirdim” şeklindedir.
Bilinenin aksine Yusuf ne bundan önce ne bundan sonra hiçbir şekilde rüya
yorumu yapmamaktadır. Te’vil kelimesi üzerinde birkaç kez durmuş, detaylı bilgiler vermiştik. Bu kelime hiçbir şekilde “yorum” anlamına gelemez. Hele bu kelime tıpkı burada olduğu gibi; “çok önemli bir haberi doğru bir şekilde bildirme”
anlamına gelen “nebee” fiiliyle yan yana geldiğinde, kelimeye “yorum” anlamı
verilmesi imkânsız hale gelmektedir. Kaldı ki geleneksel anlayışa göre Yusuf
rüya yorumu yapmamakta gelecekten haber vermektedir. Öte taraftan eğer bu
yorum olsaydı hemen ayetin devamında gelen ve geleneksel anlayışın “bu bana
rabbimin öğrettikleridir” şeklinde anlam verdiği cümleden, Yusuf’un kendisine
öğretilen şeyleri söylediği, yorum yapmadığı da rahatlıkla anlaşılmaktadır. Yusuf
hem burada hem de ilerideki ayetlerde gelecekten haber verecektir ama gelecek
haberlerine yorumla değil vahiyle sahip olmuştur. Bunun başka şekilde olması
mümkün değildir.
Ahkaf 46/9

ِ
ِكم ۖ إ ِْن أَ َّتب ُِع إ َِّل َما
الر ُس ِل َو َما أَ ْدرِ ي َما يُ ْف َع ُل بِي ول ب
ُ ُق ْل َما ُك ْن
ُّ ت ب ِْد ًعا م َن
ُْ ََ
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ِ
ِين
َ ُي
ٌ وح ٰى ِإ َل َّي َو َما أَ َنا إ َِّل َنذ ٌير ُمب

De ki: “Ben türedi bir peygamber değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım”
(DİB meali).

Eğer Yusuf rüya yorumu ile gelecek haberlerine ulaşıyor olsaydı, herkesten
önce kendi rüyasını yorumlayarak, kendi geleceği ile bilgi sahibi olurdu. Fakat
yukarıdaki ayet resullerin bile Allah bildirmezse kendilerine dahi ne yapılacağını
bilmediklerini söylemektedir. Yusuf daha çocuk yaşlarda bir rüya görmüştür (Yusuf 12/4). Diyelim ki bu rüyayı gördüğü sırada henüz çocuk olduğu ve kendisine
rüyaların yorumu öğretilmediği için yorumunu yapamamıştır ama daha sonradan
rüya yorumlamayı öğrenmiştir. Fakat Yusuf kıssasının en son ayetinde Yusuf rüyasını yorumlamış biri gibi değil, “babacığım önceden gördüğüm rüyanın te’vili
buymuş” diyerek yeni öğrenmiş biri gibi konuşmuştur.
Meal ve tefsirlerimiz  بِتَأْ ِويلِ ِهbi te’vilihi kelimesinin sonundaki ( )هhi zamirinin
bir önceki ayette anlatılan iki rüyayı gösterdiğini düşünerek ayete mana vermiştir. Oysa bir önceki ayette iki farklı olay anlatılmıştır. Bu anlatılanların rüya olduğunu farz etsek bile kullanılması gereken zamirin  هاha şeklinde müennes bir
zamir olması gerekmektedir. Mesela:
Yusuf 12/100

اي ِم ْن
ُ َو َر َف َع أَ َب َو ْي ِه َع َلى ا ْل َع ْر ِش َو َخ ُّروا َل ُه ُس َّج ًدا ۖ َو َق َال َيا أَ َب ِت ٰ َه َذا َت ْأ ِو
َ يل ُر ْؤ َي
َقب ُل َق ْد َج َع َل َها َر ّبِي َح ًّقا
ْ

Ana babasını tahtın üzerine çıkardı. Hepsi ona (Yûsuf’a) saygı ile eğildiler. Yûsuf dedi ki: “Babacığım! İşte bu, daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçek kıldı… (DİB meali)

Bu ayette geçen  َج َعلَهَاcealeha (onu kıldı) fiilinin sonuna birleşmiş ( هاha) zamiri rüyayı gösteren müennes bir zamirdir. Bütün bunlar göstermektedir ki; meal
ve tefsir müeliflerinin tıpkı diğer ayetlerde olduğu gibi bu ayete de mana verirken
yaptıkları şey, Yüce Allah’ın kelimelerini kafalarındaki hazır hikâyeye uydurmaktan başka bir şey değildir.

ام ُتر َز َق ِان ِه
قال ل ي ْأ ِتيكما طع
ْ ٌ ََ َُ َ َ َ َ

Ayetin ilk cümlesi içinde geçen  يَأْتِي ُك َماye’tiyakuma fiili ( أ ت يe+t+y) kök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da bu kökten türemiş 549 kelime bulunmaktadır.
Görüldüğü gibi bu kelime Kur’an’da en çok geçen kelimelerden biridir.
 اِ ْتيَانKelimesi kolayca bir gelişi ifade eder. Onun için kendi yolunu izleyen sele
 اَتِ ٌّيve ٌَّاوي
ِ  اَتadı verilir. İbn Manzur  اَتِ ٌّيkelimesinin; araziyi sulamak amacıyla büyük sudan ayrılarak oluşturulan ırmak/kanal olduğunu söylemiştir.
 اِ ْتيَانSözcüğü, bizzat gelmek için kullanıldığı gibi, emirle veya planla getirmek

282

BÜYÜK İFTİRA

için de kullanılmaktadır. Öte yandan hem hayır hem de şer için - hem somut hem
de soyut şeyler içinde kullanılmaktadır.467
ُ  اَتَيFiili ت
ُ ْ اَتَوşeklinde de kullanılır. İçecek ekşiyip kaymak tuttuğunda ُقَ ْد َجا َء اَتَوْ ه
ْت
denir. Bunun gerçek anlamı, gelmesi gereken noktaya (kıvamına) geldi demektir. Bu, fail anlamında bir mastardır.
 اِتَاءVerimi çok olan toprak türüne denmektedir. Kitabın verilmesi bağlamında
kullanılan her  اَتَيْناbiz verdik” ifadesi, yine bu bağlamda geçen  اُوتُواifadesinden
daha etkilidir. Çünkü  اُوتُواkelimesi bazen onu kabul etmeyenlere verilmesi manasında da kullanılır.  ايتَاءkelimesi ise vermek anlamına gelmektedir.468

·

 اَ َتي. ...............................Gelmek.

·

 اتي ِب َشى ٍء َل ْم َيسْ َمعْ م ِْثلُه. .......Eşi benzeri görülmeyen bir şey icat etti.

·

 اَ َتى ِبه.............................Getirmek.

·

 اتى المكان. .......................Bir yerde olmak.

·

 اَ َتى على اخِره....................Bitirmek, tamamlamak, sonuna gelmek.

·

 اتى فِعْ لة منكرة...................Yapmak, işlemek.

·

 اتى على األخضر واليابس.....Hepsini bitirdi, her şeyi yok etti.

·

 اتى على...........................Uğramak.

·

 اتى. ................................Yerine getirmek, eda etmek, başlamak, girişmek, uygun bulmak,

·

 اتى المراة.........................Cinsel ilişkide bulundu.

·

 مُوءاتاة-  اتى – ايتا ًء............Vermek, sunmak.

·

 اتى ثمرً ا..........................Meyve vermek.469

Bu kelime Kur’an’da; gelmek,470 gelen, gerçekleşen,471 getirmek,472 getiren,473

Bkz. Enam 6/40; Nahl 16/1, 26; Fecr 89/22; Neml 27/33; Tevbe 9/54; Nisa 4/15; Meryem 19/27
467

468

R. El İsfahani, El Müfredat ETY md.

469

Yrd. Doç. Dr. İlyas Karslı, Yeni Sözlük ETY md.s.35

Bkz. Enam 6/34, 40, 47; Yunus 10/24, 50; Nahl 16/26; Ta Ha 20/9, 11, 60, 69; Kasas
28/30, 46; Zariyat 51/24, 52 Bakara 2/210, 248, 214, 254
470

471

Bkz. Ankebut 29/5; Enam 6/134; Hud 11/76; Ta Ha 20/15; Hac 22/7; Mümin 40/59

Bkz. Bakara 2/109, 148, 258; Ali İmran 3/161, 183; Mümin 40/78; Ta Ha 20/133; Araf
7/112; Şuara 26/37; Tur 52/34; Kalem 68/41
472

473

Bkz. Ta Ha 20/10; Neml 27/7, 39, 40; Kasas 28/29; Duhan 44/19
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vermek,474 verilmek,475 verenler,476 yaklaşmak,477 varmak,478 gitmek,479 (iftira) atmak,480 yapmak,481 girmek,482 başlamak483 anlamlarında kullanılmıştır.
Bu kelimenin incelediğimiz 37. ayette içinde geçtiği cümleye baktığımızda
diğer kelimelerin yemek ve rızık şeklinde gelmesinden dolayı bu kelimenin anlamının da toprağın bitirdiği ürünleri kast eder şekilde bitirmek, sunmak, yetiştirmek şeklinde olmasının daha isabetli olması gerekmektedir.
Cümlede geçen  طَ َعا ٌمtaamun kelimesi ( ط ع مt+a+m) kök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da bu kökten türemiş 48 kelime bulunmaktadır.
َ ve طَ َعام
 طَعْمTa’ma kelimesi gıda almak anlamındadır. Alınan gıdaya da طعْم
denir. Bu kelime birçok ayette yiyecek, gıda anlamında kullanılmıştır.484 Bakara
2/249 ayetinde bu kelime içecekle alakalı geçmektedir. Ebu Said’in rivayet ettiği şu hadiste  طَ َعامtaam kelimesi buğday anlamına tahsis edilmiştir. صلّى هللا
َ ي
َّ ِاَ َّن النَّب
ْ
ْ
ّ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
عير
َ ْصاعًا ِمن ط َعام او
َ صدق ِة الفِط ِر
َ ِ عَليه و َسلم ا َم َر بNebi (as), fıtır sadakasını bir
ِ صاععًا ِمن ش
sa’ taam (buğday) veya bir sa’ arpa olarak emretti.485
Ayrıca bu kökten; bir şeyi yemek, doymak, tatmak, yedirmek, tattırmak, aşı
yapmak, ikram etmek, aş, yiyecek, gıda, tat, lezzet, yanıp kül olmak, beslenmek
anlamlarında kelimeler türemiştir.486
Cümlede geçen  تُرْ َزقَانِ ِهturzekanihi kelimesi ise ( ر ز قr+z+k) kökünden türemiştir ve Kur’an’da bu kökten türemiş 123 kelime bulunmaktadır. Bu kelime birçok ayette toprakta yetişen ürünler ve meyveler anlamında kullanılmıştır.487
 َر ْزقKimi zaman dünya ve ahiretteki bağış; kimi zaman kısmet/pay; kimi zaman
474
Bkz. Bakara 2/53, 63, 87, 93, 121, 146, 211, 253; Nisa 4/54, 67, 153, 163; Enam 6/20,
83, 89, 114, 154; Kasas 28/14, 43, 52, 76

Bkz. Enam 6/124; Maide 5/41; Kasas 28/54; Ali İmran 3/73; Müddesir 74/52; Bakara
2/247; Meryem 19/77; Ta Ha 20/36
475

476

Bkz. Nisa 4/62

477

Bkz. Nahl 16/1

478

Bkz. Bakara 2/222, 223

479

Bkz. Şuara 26/10, 16

480

Bkz. Mümtahine 60/12
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da mideye ulaşan ve onunla beslenilen şey anlamına gelmektedir. Ayrıca söz konusu kelimenin, yenen, içilen ve kullanılan şeyler gibi genel bir anlama hamledilmesi de mümkündür. Zira bütün bunlar topraktan çıkmaktadır.488

Ayette geçen Taam ve rızk kelimelerinin Kur’an’daki tüm kullanımlarına
baktığımızda ortaya şöyle bir durum çıkmaktadır. Genelde tüm yiyecekler rızık
olarak adlandırılmakta ama yemekler rızık olarak adlandırılmamaktadır. Her iki
kelimenin aynı yerde geçtiği ayetlerde bu açıkça görülmektedir.
Hac 22/28

ِ َّ ِلي ْشهدوا من ِافع َلهم وي ْذ ُكروا اسم
ٍ الل ِفي أَي ٍام مع ُلوم
ات َع َلى َما َر َز َق ُهم ِم ْن
َ ْ َ َّ
ْ
َ ْ ُ ََ ُْ َ ََ ُ َ َ
ٰ
ِ
ِ
يم ِة ْالَ ْن َع ِام ۖ َف ُك ُلوا ِم ْن َها َوأَ ْط ِع ُموا ا ْلبائ َس ا ْل َفقير
َ َِبه
َ
َ

Gelsinler ki, kendilerine ait birtakım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (onları kurban ederken) Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula
fakire de yedirin (DİB meali).

Mesela bu ayette hayvanlar rızık olarak adlandırılmış ve yedirilecek şey olarak
da rızık gösterilmiştir. Yani yemekler rızıklanacak şey değil tam tersi rızıklanılan
şeyler yemek olarak adlandırılmıştır. Daha basit bir ifadeyle rızıklar yenilecek
şeylere dönüşebilmekte ama yemekler rızıklanacak şeylere dönüşmemektedir.
Yasin 36/47

ِ ِ
ِ
آمنُوا أَنُ ْط ِعم َم ْن
َّ َو ِإ َذا ِق َيل َل ُه ْم أَ ْن ِف ُقوا ِم َّما َر َز َق ُك ُم
َ ين َك َف ُروا ل َّلذ
َ اللُ َق َال ا َّلذ
َ ين
ُ
ِين
ٍ اللُ أَ ْط َع َم ُه إ ِْن أَ ْن ُت ْم إ َِّل ِفي َض َل ٍل ُمب
َّ َل ْو َي َش ُاء

Onlara, “Allah’ın sizi rızıklandırdığı şeylerden Allah yolunda harcayın” denildiği zaman, inkâr edenler iman edenlere, “Allah’ın, dilemiş olsa kendilerini doyurabileceği kimselere mi yedireceğiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz” derler (DİB meali).

Yine aynı şekilde bu ayette de rızık hem infak edilen ve hem de yedirilen şey
olarak belirtilmektedir. Bundan şu da anlaşılmaktadır. Rızıklardan yemek yapılmakta, ama yemeklerden rızıklanılmamaktadır. Yeryüzünde yetişen her ürün rızıktır ve bu rızıklardan yenilecek yemekler yapılmaktadır. Olaya bu yönden baktığımızda rızık, yiyeceğin yemeğe dönüşmemiş hali olmaktadır. Mesela, az önce
verdiğimiz Hac suresinin 28. ayetinde hayvanlar da rızık olarak adlandırılmıştır
ama bu hayvanların yedirilecek yemek haline gelebilmesi için, onların kesilip pişirilerek yemek haline getirilmesi gerekmektedir. Taam kelimesinin tüm kullanımlarına bakıldığında kişinin açlığını gideren, doyulan, yenilen, misafirlere ikram edilen şeyi ifade ettiği görülecektir.
Meal ve tefsir müelliflerinin tamamı, anlamaya çalıştığımız Yusuf suresinin
488

R. El İsfahani, El Müfredat RZK md.

YUSUF - 2

285

37. ayetinin ilk cümlesine ya bu bölümün en başına aldığımız DİB mealinde olduğu gibi “sizin yiyeceğiniz yemek size gelmeden” şeklinde ya da “size rızık olarak verilecek bir yemek, daha size gelmeden” şeklinde çevirmişlerdir. Birinci
şekildeki mealler zaten rızık kelimesine, kelimenin anlamları arasında olmayan
bir mana vererek “yiyeceğiniz” şekline sokmuştur. İkinci şekildeki mealler ise
yemeği rızıklanacak şey olarak göstermişlerdir. Biraz önce iki kelimenin aynı
yerde geçtiği ayetlerde rızık olarak verilenlerden yemek olacağını ama yemeklerin
rızkın alt kümesi olduğunu göstermiştik. Dolayısıyla cümleye verilen her iki anlam da doğru olmamaktadır.
İşte bu sebeplerden dolayı cümlede geçen taam kelimesine hiçbir şekilde
rızık olarak adlandırılamayacak yemek anlamını değil, rahatlıkla rızık olarak
adlandırabileceğimiz “buğday” anlamının verilmesi çok daha isabetli olacaktır.
Buna göre ayetin ilk cümlesinin anlamı şu şekilde olmaktadır.

ام ُتر َز َق ِان ِه إ َِّل َنب ْأ ُت ُك َما ب َِت ْأ ِو ِيل ِه َقب َل أَ ْن َي ْأ ِتي ُك َما
قال ل ي ْأ ِتيكما طع
ْ
َ
َّ
ْ ٌ ََ َُ َ َ َ َ

(Yusuf) İkinize gelmezden önce onun aslını ikinize bildirmiş olmam dışında, o,
rızıklandırılacağınız buğdayı ikinize sunmayacak” dedi.

Hemen devamında gelen ve cümlenin bir parçası sayılan  ٰ َذلِ ُك َما ِم َّما َعلَّ َمنِي َربِّيibaresi ulaşabildiğimiz meal ve tefsirler489 tarafından “bu, bana rabbimin öğrettiklerindendir” şeklinde çevrilmiştir. Bu şekillerdeki meallerin Türkçesinde geçen
“bu” kelimesi  ٰ َذلِ ُك َماzalikuma kelimesinin karşılığı olmaktadır. Oysa bu şekildeki
mealler kelimenin Arapça metninde geçen  ُك َماkuma zamirini hiç çevirmemiş, yok
saymış olmaktadır.
Hatırlanacağı üzere, geleneksel anlayış bir önceki ayetin ilk cümlesinden şu
şekilde bir kurgu çıkarmıştı.
Cenab-ı Hakk’ın ان
ِ َ“ َو َد َخ َل َم َعهُ السِّجْ نَ فَتَيonunla beraber iki genç zindana girdi”
beyanına gelince; denildiğine göre bunlar, Mısır’daki en büyük kralın iki uşağı
idiler. Birisi yiyeceğiyle ilgileniyor, diğeri ise onun içeceğini getiriyordu. Krala,
yemeğini hazırlayanın kendisini zehirlemek istediği bildirilince, kral ötekinin de
ona yardım ettiğini sandı ve her ikisinin de hapsedilmesini emretti…
Soru: Onların kralın hizmetçileri olduğu nasıl anlaşılır?
Cevap: Onun, “biriniz efendisine şarap içirecek” (Yusuf 41) yani, (mevlasına,
efendisine, kralına) ve “efendine benden bahset” (Yusuf 42) sözleri vasıtasıyla.
Soru: Onlardan birinin aşçı, diğerinin de kralın sucusu olduğu nasıl anlaşılmıştır?
Cevap: Her birinin gördüğü rüya, mesleğine uygun düşmektedir. Çünkü onlardan biri kendisini şarap sıkıyorken görmüş, diğeri de sanki başının üstünde ek-

489

Bu çalışmayı yaparken 32 tane meale, 17 tane tefsire müracaat edilmektedir.
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mek taşırken…490

İşte bu anlayışa göre Yusuf ve bu iki adamın birbirleriyle olan tanışıklıkları
zindana girmekle başlamakta, her iki taraf da birbirlerini daha öncesinde hiç
bilmemektedir. Kıssanın öncesi ve sonrası da hep bu kurgu üzerine yapılmıştır.
Fakat  ٰ َذلِ ُك َما ِم َّما عَلَّ َمنِي َربِّيcümlesi içinde gelen  ٰ َذلِ ُك َماzamiri bu kurguya uymadığı
gibi, aynı zamanda İsrailiyat üzerinden oluşturulan kurguyu yerle bir etmektedir.
Çünkü cümlede geçen zamir görülerek anlam verilmesi durumunda Yusuf ile bu
iki adamın tanışıklığının çok önceye dayandığı ortaya çıkacaktır. İsrailiyat üzerinden yapılan kurguyu korumak için Yüce Allah’ın gönderdiği  ٰ َذلِ ُك َماzelikuma kelimesi önemsenmemiş, görülmemiş, olduğundan farklı bir biçime sokularak kelimeye zamir yok sayılarak “bu” anlamı verilmiştir.
Meal ve tefsirler cümleye “ ٰ َذلِ ُك َما ِم َّما َعلَّ َمنِي َربِّيbu bana rabbimin öğrettiklerindendir” anlamı verirlerken, cümlede geçen “bu” kelimesinin ise Yusuf’a öğretilen rüya yorumlarını işaret ettiğini söylemişlerdir. Oysa Yusuf’a öğretilen şeyin
hadiselerin te’vili olduğu gayet açıktır. İlgili ayetlerde bunun üstünde yeteri kadar durmuştuk. Bu cümle göstermektedir ki; Yusuf bu adamları çok öncesinden
beri tanımaktadır. Üstelik Yusuf ile bu iki adam arasındaki ilişki sadece tanışık
olmakla sınırlı da değildir. Yüce Allah bu iki kişi üzerinden Yusuf’a hadiselerin te’vilinden öğretmiş, bu iki kişinin ileride yaşayacağı olayların aslını Yusuf’a
bildirmiştir.
Geleneğin tersine bir önceki ayette bu iki kişinin söylediklerinin birer rüya
olmadığı çok açık bir şekilde ortaya çıkarılmıştı. Bu adamlar Yusuf’un gizlediği
geçmişinde ona yardım etmek istemiş, ona isnat edilen “Seyyid’in ehline bir kötülük tasarlama” suçunu Yusuf’un işlemiş olabileceğine inanmadıklarını belirtmişlerdir. Onlar Yusuf’un Muhsinlerden biri olduğunu çok iyi bilmekte, bırakın
Seyyid’in ehline kötülük tasarlamayı, yerde yürüyen karıncayı bile incitmeyecek
bir yapıda olduğuna inanacak kadar onu iyi tanımaktadırlar. Hatta Yüce Allah’ın
bu iki kişinin yaşayacağı hadiseler üzerinden Yusuf’u bir öğretime tabi tutmuş olduğu da anlaşılmaktadır. Yani Yusuf onları kendilerinden bile daha iyi tanımaktadır. Birkaç ayet sonra bu tanışıklığın nereden geldiği ve bu adamların kimler
olduğu daha iyi anlaşılacaktır.
Bilindiği gibi daha surenin en başında babası Yakup, Yusuf’a hadiselerin
te’vilinden öğretilecek demişti. (Yusuf 6) Mısır’a köle olarak geldiğinde bir
adam tarafından satın alınıp evine götürülmüş ve özgürlüğüne kavuşturulmuştu.
İşte bunlar olduktan sonra Yüce Allah Yusuf’a hadiselerin te’vilinden öğretilmeye başlandığını bildirmişti (Yusuf 21-22). İşte bu ayet ilk defa açık bir şekilde
Yusuf’a öğretilen hadiselerin te’vilinin kimlerle alakalı olduğundan bahsetmektedir. Cümlenin tamamına bakıldığında Yusuf’un te’vil ettiği hadisenin ileride
yaşanacak kıtlıkla alakalı olduğu görülecektir.
490
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Konunun daha iyi anlaşılması için cümlede geçen  ٰ َذلِ ُك َماişaret ismi ile alakalı
biraz daha detaylı bilgi vermemiz yerinde olacaktır.
Arapçada kişileri, nesneleri ya da kavramları gösteren kelimelere ism-i işaret (işaret isimleri) denmektedir. İşaret isimleri yakını ve uzağı gösteren şeklinde
iki kısma ayrılmıştır. Anlamaya çalıştığımız  لِ ُك َما ٰ َذzalikuma kelimesindeki işaret
ismi uzağı gösteren bir işaret ismidir. Özellikle uzağı gösteren işaret isimlerine
( )لharfi eklenerek daha uzağı gösteren bir hale dönüştürülürler. İsm-i işaretlerin
gösterdiği şeye  اَ ْل ُم َشا ُر اِلَ ْي ِهel muşaru ileyh denmektedir. İşaret isimleri ile işaret edilen şeyler arasında erillik dişillik, teklik, ikilik ve çokluk açısından tam bir uyum
vardır. Yani işaret edilen şey dişi ise işaret ismi de dişi, tekil ise işaret ismi de tekil yönünden uyumlu olmalıdır.
Asıl itibariyle işaret isimlerinin kökleri aşağıdaki tabloda verildiği gibidir.
Yakınlık ve uzaklık işaret isimleri haline gelmeleri tabloda gösterilecek kelimelerin başına veya sonuna bir takım harfler ( ك ه لgibi) eklenerek yapılmaktadır.
KÖK İSM-İ İŞARETLER
Çoğul
َ ُ( اBunlar)
ولء
َ ُا
ولء

İkili
 َذي ِْن- ان
ِ ( َذbu ikisi)
 تَي ِْن- تَان

Tekil
( َذاbu)
 تَا- ِذ ِه – ِذي – تِي

Cinsiyet
Eril
Dişil

Uzak için kullanılan işaret isimlerden ك
َ ِ ذلve ك
َ  تِ ْلkelimelerin sonundaki  كzamiri, söz konusu nesne ya da kavramı kendisine işaret ettiğimiz şahısların sayısına
bağlı olarak çekimlenebilmektedir. Aşağıda vereceğimiz tabloda da görüleceği
gibi, bu tür zamirlerin anlama doğrudan bir katkısından söz edilemez. Bu zamirler konuşmakta olan kimsenin, neyi gösterdiğine değil, sözkonusu şeyi kime/kaç
kişiye gösterdiğine zımni bir atıfta bulunarak, muhatabın tekil-ikili-çoğul oluşuyla ilgili olarak da bir fikir verir.
Çoğul
ذلِ ُك ْم
ذلِ ُك َّن
تِ ْل ُك ْم
تِ ْل ُك َّن

İkili
ذلِ ُك َما
ذلِ ُك َما
تِ ْل ُك َما
تِ ْل ُك َما

O (nu sizlere gösteriyorum) O (nu ikinize gösteriyorum)

Tekil
ك
َ ِذل
ذلِ ِك
ك
َ تِ ْل
تِ ْل ِك
O (nu sana gösteriyorum)

Cinsiyet
Eril
Dişil
Eril
Dişil
Anlam

Not: Tesniyeler (ikili) dışında ism-i işaretler mebnidir. Tüm ismi işaretler marifedirler. 491

Bu açıklamalardan sonra anlamaya çalıştığımız ayette geçen  لِ ُك َما ٰ َذzalikuma
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kelimesinin doğru anlamının “O (nu ikinize göstereceğim) şeklinde olması gerektiği ortaya çıkmış olmaktadır. Bu son açıklamaya göre Ayetin ilk cümlesinin
daha isabetli manası şu şekilde olmalıdır.

ام تُر َز َق ِان ِه إ َِّل َنب ْأتُ ُك َما ب َِت ْأ ِو ِيل ِه َقب َل أَ ْن َي ْأ ِتي ُك َما ۚ ٰ َذ ِل ُك َما ِم َّما
قال ل ي ْأ ِتيكما طع
ْ
َ
َّ
ْ ٌ ََ َُ َ َ َ َ
َع َّل َم ِني َر ّبِي
(Yusuf) “İşte rabbimin bana öğrettiği şeyden ikinize bildiriyorum. İkinize gelmezden önce onun aslını ikinize bildirmiş olmam dışında, o, rızıklandırılacağınız buğdayı ikinize sunmayacak” dedi.

Bu cümleye göre Yusuf daha şimdiden ileride bir kıtlığın olacağını, alışagelmiş oldukları buğday hasadının olmayacağını, bu durumdan kurtulmanın tek çaresinin kendisinin bildireceği önlemler olduğunu söylemektedir. Geleneğin şekillendirdiği Yusuf kıssasında kıtlığın ortaya çıkışı kıssanın ilerleyen bölümlerinde
kralın göreceği bir rüya üzerine olmaktadır. Geleneğe göre Yusuf kıtlık bilgisini kralın gördüğü rüyayı yorumlayarak elde edecektir. Fakat defalarca belirtik ki
Yüce Allah Yusuf’a rüya yorumlamayı değil, hadiselerin te’vilinden bir kısmını öğrettiğini bildirmiştir. Kralın rüyası ile ilgili ayetlere geldiğimizde Yusuf’un
orada da rüya yorumu yapmadığı daha açık olarak görülecektir.
Fakat cümleye verdiğimiz bu anlam bir önceki ayette adamların söylediğinin
cevabı olmamaktadır. Hatırlanacağı gibi önceki ayette bu iki adam Yusuf’a yardımcı olmak amacıyla yaptıkları işlerden bahsetmiş ve ondan karşılaşılan durumun asıl sebebinin yani Yusuf’un geçmişiyle ilgili suskunluğunun arka planında
yatan sebebin ne olduğunu sormuşlardı. Yusuf’un söylediği “İşte rabbimin bana
öğrettiği şeyden ikinize bildiriyorum. Size gelmezden önce onun aslını size
bildirmiş olmam dışında, o, rızıklandırılacağınız buğdayı size sunmayacak”
cümlesi adamların sorduklarının karşılığı olmamaktadır.
Bu ayetin devamında gelen ayetlerde, adamlar Yusuf’un geçmişiyle ilgili suskunluğunun arka planında yatan şeyin ne olduğunu öğreneceklerdir. Fakat o arka
planı söylemeden önce onlara sadece Yüce Allah’ın bildirmesiyle bilinebilecek
bir bilginin ipuçlarını vermiştir. Yusuf’un neden böyle davrandığı birazdan daha
anlaşılacaktır. Anlamaya çalıştığımız ayetin ilk cümlesinin mealini tekrar vererek
konuya devam edelim.

ام تُر َز َق ِان ِه إ َِّل َنب ْأتُ ُك َما ب َِت ْأ ِو ِيل ِه َقب َل أَ ْن َي ْأ ِتي ُك َما ۚ ٰ َذ ِل ُك َما ِم َّما
قال ل ي ْأ ِتيكما طع
ْ
َ
َّ
ْ ٌ ََ َُ َ َ َ َ
َع َّل َم ِني َر ّبِي
(Yusuf) “İşte rabbimin bana öğrettiği şeyden ikinize bildiriyorum. İkinize gel-

mezden önce onun aslını ikinize bildirmiş olmam dışında, o, rızıklandırılacağınız buğdayı ikinize sunmayacak” dedi.
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KAFİR KAVMİN MİLLETİNİ TERK ETTİM
(Yusuf 12/36 ayetin son cümlesi)

ِ َّ ون ب
ِ
ون
َ ِالل َو ُه ْم ب ِْال ِخ َر ِة ُه ْم َك ِاف ُر
َ ُت ِم َّل َة َق ْو ٍم َل يُ ْؤ ِمن
ُ ِإنّي َت َر ْك

Ben, Allah’a inanmayan ve ahireti inkâr eden bir milletin dinini bıraktım” (DİB
meali).

İncelediğimiz ayetin devam cümlesi, tefsir ve meal müellifleri tarafından
Kur’an’ın en sorunlu cümlelerinden biri haline getirilmiş olmasına rağmen, hiçbir müellif cümlenin üzerinde durmamış, sanki verdiği mealin ne anlama geldiğini bile düşünmemiştir. Olayın vahametini fark eden çok az müellif ise, konuyu
Kur’an’dan araştırıp doğruyu ortaya çıkarmak yerine daha vahim bir hata yaparak, Kur’an kelimelerine Kur’an ve sözlüklerde olmayan manalar vermişlerdir.
Yine konunun vahametini fark eden bazı müfessirler ise kabul edilmesi imkânsız
yorumların içine girmişlerdir.
tir.

Ayetin devam cümlesi mealler müellifleri tarafından şu çeşitlilikte çevrilmiş1- “Ben Allah’a ve ahiret gününe inanmayan bir milletin dinini terk ettim.”492
2- “Ben Allah’a iman etmeyecek olan bir kavmin geleneksel düzeninden,
hayat tarzından uzaklaştım. Onlar özellikle âhireti, ebedî yurdu inkâr
ediyorlardı” dedi.493
492
Abdulbaki Gölpınarlı, Ahmet Varol, Ali Bulaç, A. Fikri Yavuz, Bayraktar Bayraklı, DİB,
TDV, Edip Yüksel, Elmalılı, Kadri Çelik, Ö. Nasuhi Bilmen vs mealleri.
493

Ahmet Tekin meali.
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3- “Öncelikle bilin ki, ben Allah’a inanmayan ve ahiret gerçeğine inanmayıp
tüm bu gerçekleri örtbas eden bir toplumun izlediği yolu kabul edenlerden değilim.”494
4- (Önce) bilin ki, ben, Allah’a inanmayan ve ahiret gerçeğini tanımaktan
ısrarla kaçınan bir toplumun izlediği yolu terk ettim;495
Bu çeşitlilikte çevrilen meallerde Arapça metinde geçen َ ِملَّةmillet kavramı,
bazısında din bazısında millet bazısında izlenilen yol bazısında hayat tarzı olarak çevrilse de ayete verilen mana her hâlükârda çok sorunlu bir manadır. Çünkü
bir şeyi terk etmek için önce orada bulunmak gerekmektedir. Mealler tarafından
cümleye verilen manaya göre: Yusuf bir zamanlar 1- kafir kavmin milletindedir
ama sonradan terk etmiştir, 2- Allah’a iman etmeyen kavmin hayat tarzındadır
ama sonradan terk etmiştir, 3- Allah’a ve ahirete inanmayan tüm gerçekleri örtbas eden bir toplumun izlediği yoldadır ama sonradan terk etmiştir, 4- Allah’a ve
ahirete inanmaktan ısrarla kaçınan bir toplumun yolundadır ama sonradan terk
etmiştir.
Aslında bu meallerden hangisi tercih edilirse edilsin, sonuçta (haşa) Yusuf’un
bir zamanlar doğru yolda olmadığı ve hatta kafir bile olduğu daha sonra ise yeniden iman ettiği sonucu çıkmaktadır. Bu sorunlu durumu fark eden müfessirlerimiz şu açıklamaları yapmıştır.
َّ ِت ِملَّةَ قَوْ ٍم َل ي ُْؤ ِمنُونَ ب
ْ ِاللِ َو هُ ْم ب
ُ “ إِ نِّي تَ َر ْكÇünkü ben Allah’a
Sonra َال ِخ َر ِة هُ ْم كَا فِ ُر ون
inanmayan bir kavmin dinini – ki onlar ahireti inkâr edenlerin ta kendileridir –
terk ettim” buyurmuş olup bununla ilgili iki mesele vardır:
Bir kimse şöyle diyebilir; Cenâb-ı Hakk’ın. “Çünkü ben, Allah’a inanmayan bir
kavmin dinini terk ettim” buyruğu Yusuf’un (daha önce) bu dine mensup olduğu
zannını vermektedir. Deriz ki; Buna birkaç yönden cevap verebiliriz:
1.

Terk etmek bir şeye ilişmemekten ibarettir. Binaenaleyh, daha önce o işin
içinde bulunmak terk etmenin şartı değildir.

2.

En sahih olan bu görüşe göre, şöyle denilebilir; Yusuf, onların yanlış
zanları ve fasit inançlarınca, onların kölesiydi, uşağıydı. Muhtemeldir
ki, o belki de bundan önce, takiyye yaparak, onlardan korktuğu için tevhid akidesini ve imanını izhar edemiyordu. Sonraysa bunu, işte bu vakitte
izhar etti, açığa vurdu. Bu da görünürde, bu kafirlerin dinini terk etmek
gibi olmuş oldu.496

En sahih denilerek getirilen bu açıklamaya göre Yusuf zindana düşene kadar
inancını hatta İslam’ın en temel düsturu olan Tevhid akidesini bile gizlemiş, yani
(haşa) kendisini müşrik biri gibi göstermiştir. Yusuf, önce Allah’ı ve ahiret gü494

Abdullah Parlıyan meali.

495

Muhammed Esed meali.

496

F. Er Razi; Tefsir-i Kebir c.13.s.235
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nünü inkâr eden bir toplumun dinindeymiş gibi yapmıştır, daha sonra ise bu dini
terk etmiş gibi yapmıştır. Yani o dini kabul edişi “mış” gibi olduğu için terk edişi de “mış” gibi olmaktadır. Bu şu anlama gelmektedir, Yusuf Allah’a ve ahiret
gününe inanmayan o toplumun dini gerekliliklerini yerine getiriyormuş gibi yapmaktadır. Yani tapılması gerekene tapıyormuş, kulluk edilmesi gerekene kulluk
ediyormuş, yapılması gereken ibadetleri de yerine getiriyormuş gibi gözükmüştür.
Hastalıklı olan bu yaklaşımdan ve iftiradan Yusuf’u ve Allah resullerini tenzih ederiz. Daha küçük bir çocukken kendisine ileride resul olacağı bildirilen
Yusuf’un yalandan bile olsa kafir kavmin dininden olması mümkün değildir.
Yusuf’un hayatını anlatan kıssa Kur’an’da hala durmaktadır. Daha bıyığı yeni
terlemiş bir çocukken babası ona “rabbin seni seçecek, sana hadiselerin te’vilinden öğretecek, ataların İbrahim ve İshak’a tamamladığı o nimetini sana ve
Yakup âl’ine tamamlayacak” demiştir. Bu söylenenler sadece gelecekten haber
vermek değildir. Aynı zamanda Yusuf’un hayatının hangi temellere oturması, ne
yönde akması gerektiğini bildiren, onun yaşamdaki tercihlerinin hangi çerçevede
olması gerektiğini bildiren direktiflerdir. Yusuf daha çocukken herhangi biri olmadığını, üzerine çok ağır bir sorumluluk yükleneceğini bilmiştir. Babasının Allah resulü Yakup olarak söylediklerinin onun hayatında yer etmemiş olması, bu
söylenenleri kendi canının gerisinde görmüş olması mümkün değildir ve zaten
Yüce Allah’ın vahy ettiği Yusuf kıssasında onun yalandan da olsa kafir bir kavmin dininde olduğunu gösteren tek bir delil yoktur. Aksine, o eşüd çağına geldiğinde Muhsinlerden olmuş ve Yüce Allah bundan dolayı onu, ilim ve hüküm
vererek ödüllendirmiştir. Bu ilim ve hüküm müfessirlerimizin belirttiği gibi ona
(haşa) Muvahhid olduğu halde müşrik gibi görünmeyi, Muhsin olduğu halde kafir gibi gözükmeyi, Allah’a ve ahiret gününe kesin iman ettiği halde, iman etmemiş gibi gözükmeyi mi öğretmiştir? Allah resulü Yusuf bu iftiralardan beridir. O
şerefli İbrahim’in şerefli torunudur. Babası daha en başta onun İbrahim’in yolunda olduğunu bu yüzden İbrahim’e tamamlanan nimetin ona da tamamlanacağını
söylemiştir ve Yusuf bu çizgisini hiç değiştirmemiştir.
Müfessirlerin, yalandan da olsa Yusuf’un kendisini şirk dininden gösteriyormuş gibi yaptığını söylemeleri ve meal müelliflerinin Yüce Allah’ın bir resulünün diline “ben kafir kavmin dinini terk ettim” gibi bir faciayı yakıştırmaları artık sözün bittiği yerdir.
Kur’an üzerine çalışma yapan bir insanın, her zaman isabet etmesi, hiç hata
yapmamış, yanılmamış, şaşırmamış olması mümkün değildir. İnsan olmak daima
hataya müsait olmak demektir. Yapılan hatalar o kişinin kötü niyetli olduğunu
göstermez. Fakat, bir Allah resulünün bir zamanlar kafir olduğunu hem de hiçbir delile dayanmadan söylemek, Kur’an kelimelerinin bunu gösterdiğini düşünerek Yusuf’a “ben kafir kavmin dinini terk ettim” dedirtmek hata olmanın çok
ötesindedir.
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Bu hatayı(!) yapanlar savunma olarak ayette geçen ibareyi gösterip, “ben
kafir kavmin milletini terk ettim” cümlesinden dolayı bunu meal ve tefsirlerine yansıttıklarını, kelimelerle oynamadıklarını getirebilirler. Zaten sorunda tam
da meal ve tefsir yaparken Yüce Allah’ın kelimelerine tercih edilen manalardır. Yüce Allah’ın kelimelerine yüklenilen manaların arka planında Yahudilerin
Kur’an’ın inişinden çok daha önce tahrif ettikleri Yusuf kıssası yatmaktadır. O
tahrif edilmiş kıssa temel alınmış, Kur’an’ın anlattığı Yusuf kıssası da ona uydurulmaya çalışılmıştır. Hatta bunun için Arap dilinin tüm kuralları hiçe sayılmıştır.
Kur’an’ı anlamaya çalışanların en başta Kur’an kelimelerine yüklenilen anlamların yine Kur’an üzerinden olması gerektiğini bilmeleri gerekmektedir. Üstelik bu
tercih değil, bir zorunluluktur.
Konuyu uzatmadan ve Yüce Allah’ın resulü olan Yusuf’un ne yalandan, ne
doğrudan hiçbir şekilde şirk dininde olmadığına ve olamayacağına peşinen iman
ederek kelimelerin anlamlarını keşfetme çabamıza geri dönelim.
Anlamaya çalıştığımız cümlede ele alacağımız ilk kelime mealler tarafından
ُ  تَ َر ْكterektu kelimesidir.
“terk ettim, bıraktım, red ettim” şeklinde anlam verilen ت
Bu kelime ( تركt+r+k) kökünden türemiştir ve Kur’an’da bu kökten türemiş 43
kelime bulunmaktadır.
 تركTereke kavramı, bir şeyi bilerek ve tercih ederek reddetmektir veya zoraki
olarak mecbur kalındığında bırakmaktır.497
Terk etmek, reddetmek, bırakmak, yüz çevirmek, kapıyı açık bırakmak, tarlayı
nadasa bırakmak, bir şeyi kendi haline terk etmek, işine karışmamak, serbest
bırakmak, oluruna bırakmak, ölenin geriye bıraktığı miras, Türklüğe mensup
olan, kullandıktan sonra atılan şey, selden arta kalan su, içinden civcivi çıkmış
yumurta, kısmeti çıkmamış kız.498

Yusuf’un “terk ettim” dediği َ ِملَّةmillete kavramı ise ( مللm+l+l) kök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da bu kökten türemiş 18 kelime bulunmaktadır.
َ ِملَّةMillete kavramının aslı; yazıyı imla etmektir. Bıkmak, usanmak, sıkılmak,
bezdirmek, yazdırmak, yazılmasını sağlamak, din, şeriat, millet, grup gibi anlamlara gelmektedir.499

Bu kelimenin Kur’an kullanımlarına baktığımızda Bakara 282. ayette kelime
3 defa alınan borcun şartlarını yazması için bir katibe dikte ettirilmesi anlamında kullanılmıştır.
Bakara 2/282

وه ۚ َو ْلي ْك ُت ْب َبي َن ُكم
يا أَيها ال ِذين آمنوا ِإذا تداينتم بِدين ِإلى أَجل مسمى فاكتب
ْ ْ
َ ُ ُ ُ ْ َ ًّ َ ُ ٍ َ ٰ َ ٍ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َّ َ ُّ َ
497

R. El İsfahani; El Müfredat TRK md.

498

Yrd. Doç. Dr. İlyas Karslı; Yeni Sözlük TRK md.s.294
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اللُ ۚ َف ْلي ْك ُت ْب َو ْلي ْم ِل ِل ا َّل ِذي
ك ِاتب بِالعد ِل ۚ ول ي ْأب ك ِاتب أَن يكتب كما علمه
َ َّ ُ َ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ٌ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ٌ َ
ُ
ِ
ان ا َّل ِذي َع َلي ِه ا ْل َح ُّق
َ الل َر َّب ُه َو َل َي ْب َخ ْس ِم ْن ُه َش ْي ًئا ۚ َفإ ِْن َك
َ َّ َع َل ْيه ا ْل َح ُّق َو ْل َي َّت ِق
ْ
ِ
َ ِ
َ ً س ِف
ۚ يع أَ ْن يُ ِم َّل ُه َو َف ْلي ْم ِل ْل َو ِل ُّي ُه بِا ْل َع ْد ِل
ُ يها أ ْو َضعي ًفا أ ْو َل َي ْس َتط
َ
ُ

Ey inanıp güvenenler, birbirinize belli bir vadeye kadar borçlandığınızda borcunuzu yazın. Bir yazıcı, aranızda doğru olarak yazsın. Yazıcı yazmaktan kaçınmasın, Allah (bu ayette) nasıl öğretiyorsa, öyle yazsın. Böylece (Katip) yazsın
ve üzerinde hak olan kişi de dikte etsin. Sahibi(Rabbi)olan Allah’tan çekinsin de
borçtan bir şeyi eksiltmesin. Borçlu; sefih, güçsüz veya söyleyip yazdıramayacak durumda ise onu velisi, doğru olarak dikte ettirsin…

Kelimenin bu ayetteki kullanımı kişiyi yükümlülük altına sokan bir borcun,
yazması için yazıcıya dikte ettirilmesi anlamındadır. Geri kalan 15 kullanım meal
ve tefsirler tarafından genelde din olarak çevrilmiştir. Fakat bu kelimenin din anlamına gelmesinin imkânı yoktur. Çünkü Kur’an’da zaten ( د ي نd+y+n) deyn kökünden türemiş din kavramı 101 defa kullanılmıştır.
Az önce verdiğimiz Bakara 282. ayete dikkatlice bakıldığında orada hem din
hem de millet kavramanın borç ve borcu yazdırmakla alakalı geçtiği görülecektir. ُ“ إِ َذ ا تَ َد ا يَ ْنتُ ْم بِ َد ي ٍْن إِ لَ ٰى أَ َج ٍل ُم َس ّمًى فَا ْكتُبُو هbirbirinize belli bir vadeye kadar borçlandığınızda (tedayentum) borcunuzu (bi deynin) yazın.” Yazma işleminin her iki
tarafın da kabul ettiği güvenilir bir yazıcı tarafından yazılması durumunda, yazıcının, yazma işlemini Yüce Allah’ın öğrettiği ve kendisine hak olarak dikte ettirildiği yani ne söylenmişse, değiştirmeden onu yazmasını emretmektedir. ْفَ ْليَ ْكتُب
ُّ “ َو ْليُ ْملِ ِل ا لَّ ِذ ي َعلَ ْي ِه ْال َحböylece (Katip) yazsın ve onun üzerinde hakkı olan kişi
ق
de dikte etsin.” Ayetin başında alınan borcun tarifi “ecelin müsemma” şeklinde
yapılmıştı. Bu ibare borcun sadece zamanını değil, ne şekillerde ödeneceğini de
belirten bir ibaredir. Şunun bilinmesi gerekmektedir: Bir borcun yazdırılması her
ne şekilde olursa olsun; unutulmaması, ihtilaf edilmemesi, borçlunun ölmesi durumunda arkasından gelenlerin o borcu sahiplenmesi, borç veren açısından ise
hakkını ne zaman ne şekilde alacağını bilmesi içindir. Ama aynı zamanda borç
verenin verdiğinden fazlasını istememesi, verdiği borcun ödeme zamanı gelmeden kapıya dayanmaması içindir.
Bu durumda ayette geçen ve kök harfleri ( د ي نd+y+n) olan kelime (deyn)
borçtur. Bu borcun ne zaman ve ne şekilde ödeneceğini yazması için yazıcıya
dikte ettirmek ise  َو ْليُ ْملِ ِلyumlil olmaktadır.
Fakat kelimenin bu manası doğru amaçlar için kullanıldığı durumlar için geçerlidir. Bunun yanında ibare Yusuf suresinde ve diğer yerlerde olduğu gibi inanmayan kafir kavimlere atfen de gelmektedir.
Bu kavram yukarıda verdiğimiz Bakara suresindeki ayette 3 defa geçmektedir. Geri kalan 15 kullanımın tasnifi ise şöyledir.
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“ ِملَّ ِة إِ ب َْر ا هِي َمMillete İbrahim” şeklinde 8 kez İbrahim’e atfen.500

2- 1 kez Yahudi ve Hıristiyanlara atfen.501
3- 2 kez Şuayb’ın karşısında duran, inanmayan kavme atfen.502
4- 1 kez resullere karşı duran inanmayan kavimlere atfen.503
5- 1 kez Ashab-ı Kehf’in karşısında duran inanmayan kavme atfen.504
6- 1 kez inanmayanlar tarafından önceki kavimlere atfen.505
7- 1 kez Yusuf tarafından inanmayan kavme atfen.506
Bu tasnife göre َ ِملَّةmillet kavramı inanmayan kafir kavimlerin hepsine atfen
kullanılmışken, resuller içinden sadece İbrahim’e atfen kullanılmıştır. Mesela,
Kur’an’da “millete Musa, Millete Nuh, Millete Muhammed” gibi kelimenin İbrahim’den başka resullere atfen geçtiği bir kullanım bulunmamaktadır. Kelimenin Kur’an kullanımlarının bu şekilde olması bize َ ِملَّةmillet kavramının olumlu
yöndeki anlamını tespit etmenin yolunun İbrahim’den geçtiğini göstermektedir.
Bunun tespiti yapıldıktan sonra kafir kavimlere atfen kullanılan olumsuz anlam
daha da anlaşılır hale gelecektir.

• Millet ( َ ) ِملَّةkavramı neden resuller içinden sadece
İbrahim’e atfen gelmiştir?
Kelimenin sadece İbrahim ile alakalı geçmesi en başta bu kelimenin anlamının “din” olmayacağını göstermektedir. Çünkü millet kavramının aksine din kavramı Kur’an’da tüm resullere ve hatta sıradan insanlara bile atfedilerek kullanılmaktadır. Eğer millet kavramının anlamı din olsaydı İbrahim’den başkası için de
kullanılırdı. Üstelik Bakara 282. ayette hem din kelimesinin hem de millet kelimesinin aynı ayet içinde, hem de birkaç defa borçla alakalı olarak geçtiğini görmüştük. O ayette kelime borç veren ile borç alan arasında duran güvenilir bir yaBkz. Bakara 2/130, 135; Al İmran 3/95; Nisa 4/125; Enam 6/161; Yusuf 12/38; Nahl
16/123; Hac 22/78
500

501

Bkz. Bakara 2/120

502

Bkz. Arak 7/88, 89

503

Bkz. İbrahim 14/13

504

Bkz. Kehf 18/20

505

Bkz. Sad 38/7

506

Bkz. Yusuf 12/37
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zıcının, borç alışverişinin hangi ilkelerle olduğunu kendisine dikte ettirenlerin
söylediklerini, eksiltmeden çoğaltmadan yazması anlamına gelmekteydi. Kelimenin kast ettiği bu anlam göz önüne alındığında, bu kelimeyle belirtilen şeyin
işlerlik kazanması için üç tarafın olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.
1- Borç veren.
2- Borç alan.
3- Her iki tarafında kabul ettiği yazıcı, kâtip.
Kelimeye bu temel üzerinden yaklaştığımızda ve Kur’an’da 101 defa kullanılan “din” kelimesinin borç anlamını göz önüne aldığımızda, tıpkı Bakara 282.
ayetindeki borç para alışverişinde olduğu gibi bir durumun, Yüce Allah, resuller
ve biz kullar arasında da söz konusu olduğu ortaya çıkmaktadır.

a. BORÇ VEREN: ALLAH
Her şeyi yoktan var eden, yarattığı her şeye yanılmaz, şaşırmaz düzen koyan,
her şeyi birbiriyle uyumlu yaratan Yüce Allah’tır. En küçüğünden en büyüğüne,
en yakınından en uzağına, görülenden, görülmeyene yaratılmış her şey amaçsız,
hedefsiz, rasgele değildir.
Duhan 44/38-39

ِ
ِ وما َخ َل ْق َنا السم
ِين
َ اوات َو ْالَ ْر َض َو َما َب ْي َن ُه َما َلعب
َ َ َّ
َ َ

Biz, gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, eğlenmek için yaratmadık.

اه َما إ َِّل بِا ْل َح ِّق َو ٰ َل ِك َّن أَ ْك َثر ُهم َل َي ْع َل ُمون
ُ َما َخ َل ْق َن
ْ َ

Biz onları ancak hak ve hikmete uygun olarak yarattık. Ama onların çoğu bilmiyorlar (DİB meali).

Hiçbir varlık amaçsız olmadığı gibi insan da amaçsız, hedefsiz ve boşuna değildir. Bu yaratılış bile başlı başına bir borçtur. Yüce Allah sadece yaratmakla
kalmamış, yarattıklarının yaratılış amaçlarına uygun davranmaları için gerekli
ortamı da hazırlamıştır. Bu ortam insanın maddi ve manevi dünyası ile tam bir
uyum içindedir. Yediği yemekten, aldığı nefese, üstüne bastığı topraktan içtiği
suya, tuttuğu elden, gördüğü göze kadar her şey insana verilen bir borç gibidir.
Çünkü insan sadece yaratılma hususunda değil, her durum ve şartta Allah’a muhtaçtır.
Fatır 35/15

ِ َّ يا أَيها الناس أَ ْنتم ا ْل ُف َقراء ِإ َلى
يد
َّ الل ۖ َو
ُ اللُ ُه َو ا ْل َغ ِن ُّي ا ْل َح ِم
ُ َ
ُ ُ ُ َّ َ ُّ َ
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Ey insanlar! Allah’a muhtaç olanlar sizlersiniz. Allah ise El Ğaniy ve El Hamid
olanın ta kendisidir.

Muhtaçtır, çünkü kendi varlığını devam ettirmesi için etrafında bulunan her
şey (kendisi de dahil) Yüce Allah’a aittir yani onun malıdır. İşte bu durum insanı her an Yüce Allah’ın malından yararlanan yani borç alan kişi konumuna getirmektedir. Her borç alışverişinde hem borcun veriliş amacı hem de borcun ne ile
ödeneceğinin belirtilmiş olması gerekmektedir. Para olarak alınan bir borç, üretilen bir ürün olarak, hizmet olarak ya da başka bir şekilde ödenebilir. Bunun tam
tersi olarak, mal olarak alınan bir borç para olarak da ödenebilir. Borcun yazılmasının amacı da zaten bunların belirlenmesi içindir.
Peki insan Yüce Allah’tan aldığı yaratılma, yedirilip içirilme de dahil olmak
kaydıyla tüm varlıktan yararlanma borcunu nasıl ödeyecektir? Mal mülk, para,
sermaye vererek mi?
Zariyat 51/56-57

ِ ال ْنس إ َِّل ِليعب ُد
ِ ُ َو َما َخ َل ْق
ون
َ ِ ْ ت ا ْلج َّن َو
َُْ

(56) Cinleri ve insanları, kul olmalarından başka bir amaç için yaratmadım.

ِ يد أَ ْن ي ْط ِعم
ون
ُ ِيد ِم ْن ُه ْم ِم ْن رِ ْز ٍق َو َما أُر
ُ َِما أُر
ُ ُ

(57) Ben, onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum.

Yüce Allah borç olarak rızık vermiştir ama ödemenin rızık olarak yapılmasını
istememektedir. Yüce Allah borç olarak insanlığı doyurmuştur ama bunun ödeme
şeklinin kendisinin doyurulması olmadığını da söylemiştir. Peki insanlık Yüce
Allah’tan aldığı bu borcu nasıl ve ne şekilde ödeyecektir?
Yüce Allah borç veren konumunda olduğu için insanlığın aldığı bu borcu ödeme yönteminin nasıl olması gerektiğini de sadece O belirleme yetkisindedir. Borç
alanın bu borcu ödeme şeklini belirleme yetkisi yoktur ve olamaz da. Yüce Allah’ın razı olduğu ve kullarına şart koştuğu borç ödeme yöntemi sadece “İslam”
dır.
Maide 5/3

ِ
ِ
ِ ْ يت َل ُكم
ۚ ال ْس َل َم ِد ًينا
ُ ت َع َل ْي ُك ْم ن ْع َم ِتي َو َرض
ُ ت َل ُك ْم ِد َين ُك ْم َوأَ ْت َم ْم
ُ ا ْل َي ْو َم أَ ْك َم ْل
ُ
ٍ
ٍِ
ِ
ٍ
ور َر ِحيم
ْ َف َم ِن
ٌ الل َغ ُف
َ َّ اضطُ َّر في َم ْخ َم َصة َغ ْي َر ُم َت َجانف ِ ِل ْثم ۙ َف ِإ َّن
ٌ

…Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için
din olarak İslâm’ı beğendim. Kim, gönülden günaha yönelmiş olmamak üzere
açlık halinde dara düşerse (haram etlerden yiyebilir). Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir (DİB meali).
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Al-i İmran 3/19

ِ َّ الدين ِعند
ِ
ِ
ِ ْ الل
اب إ َِّل ِم ْن َب ْع ِد َما
ْ ال ْس َل ُم ۗ َو َما
ُ ُين أ
َ ْ َ ِّ إ َِّن
َ اخ َت َل َف ا َّلذ
َ وتوا ا ْلك َت
ِ َّ ات
ِ جاءهم ا ْل ِع ْلم ب ْغيا بي َنهم ۗ ومن ي ْك ُفر بِآي
اب
ِ يع ا ْل ِح َس
ُ ِالل َسر
َ َّ الل َف ِإ َّن
َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َْ ً َ ُ
ُ ُ َ َ

Allah katında din, İslam’dır. Kendilerine kitap verilenler, bu ilim geldikten sonra, sırf birbirlerine hakimiyet kurma çabaları yüzünden ihtilaf çıkarırlar. Kim
Allah’ın âyetlerini görmezlikten gelirse, Allah onun hesabını hızlı görür.

Din İslam’dır. Yani Yüce Allah’ın borç ödeme yöntemi olarak belirlediği
yöntem İslam’dır. Borcun başka bir yöntemle ödenmeye kalkışılması Allah tarafından kabul görmeyecektir.
Al-i İmran 3/85

ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ْ ومن يبت ِغ َغير
ين
َ ِال ْس َلم د ًينا َف َل ْن يُ ْق َب َل م ْن ُه َو ُه َو في ْالخ َرة م َن ا ْل َخاسر
َ ْ َ َْ ْ َ َ

Kim İslam’dan başka bir din arayışına girerse asla kabul edilmez. O, ahirette
kaybedenlere karışır.

b. BORCU YAZAN GÜVENİLİR KATİP: RESULLER
Yüce Allah borcu verendir ama insanlık aldığı borcu nasıl ödeyeceğini öğrenmek için Yüce Allah ile konuşup müzakere etme imkanına sahip değildir. İnsan
oğlu borç aldığı şeyleri hemen yanı başında bulmakta ama kullanıp daima faydalandığı şeylerin sahibine ulaşarak, onun faydalandırma yani borç verme şartlarını
öğrenememektedir. O bize bunları kullanma şartlarını bildirmez ise bizim bunları
kendiliğimizden bilmemizin imkânı yoktur. Yani hem fiziki hem de manevi olarak O bize ulaşmaz ise biz ona ulaşamayız, O bizimle konuşmaz ise biz onunla
konuşamayız.
İşte tam burada resuller devreye girmektedir. Yüce Allah insanlık içinden,
insanlığın temsilcisi olarak kendisinin güvendiği birtakım kullarını resul olarak
seçmiş ve onlar üzerinden insanlığın kendisine ulaşmasına imkân vermiştir.
Al-i İmran 3/164

ِِ
ول ِم ْن أَ ْن ُف ِسهِ م َي ْت ُلو َع َليهِ م َآي ِات ِه
ً ث ِفيهِ ْم َر ُس
َ ين ِإ ْذ َب َع
َّ َل َق ْد َم َّن
َ اللُ َع َلى ا ْل ُم ْؤمن
ْ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِين
ٍ اب َوا ْل ِح ْك َم َة َوإ ِْن َكانُوا ِم ْن َق ْب ُل َل ِفي َض َل ٍل ُمب
َ َويُ َز ّكيهِ ْم َويُ َع ّل ُم ُه ُم ا ْلك َت

Allah, içlerinden bir elçi çıkararak bu müminlere iyilikte bulundu. Bu Elçi onlara Allah’ın âyetlerini okur, onları geliştirir, onlara Kitabı ve hikmeti öğretir.
Onlar daha önce açık bir sapkınlık içindeydiler.

Büyük bir lütuf olarak başlatılan bu iletişimin sağlıklı olabilmesi için kurallar
koymuştur.
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Şura 42/51

ول
ٍ اللُ إ َِّل َو ْحيا أَ ْو ِم ْن َو َر ِاء ِح َج
ً اب أَ ْو يُ ْر ِس َل َر ُس
َ َو َما َك
َّ ان ِل َب َشرٍ أَ ْن يُ َك ِّل َم ُه
ً
ِ في
وحي ِب ِإ ْذ ِن ِه َما َي َش ُاء ۚ إ َِّن ُه َع ِلي َح ِكيم
ٌ
ٌّ
َ َُ

Bir beşer için Allah ile karşılıklı konuşması mümkün değildir. Ancak (Allah
onunla) vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip,
izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz O Aliy’dir, Hâkim’dir.

Yani bir beşerin resul olması demek Yüce Allah ile ahbap çavuş ilişkisi kurması demek değildir. Resul Yüce Allah’ın emrine amade bir kuldur. Resul istediği zaman vahiy alamaz, kafasına göre takılamaz demektir. Yani kullara ne şekilde ve ne zaman neyin ulaştırılacağına sadece Allah karar vermektedir. Resulün
bunda bir tasarrufu yoktur.
Resul olarak seçilen birinin, Allah’tan aldığı borç ödeme şekillerini bildiren
vahyi, insanlığa getirirken, menfaat elde etmek için getirdiği bilgiler üzerinde oynama yapmaması, yani bir nevi evrakta sahtecilik olmaması için şu da ilke olarak
belirlenmiştir:
Hakka 69/44-46

يل
ِ َو َل ْو َت َق َّو َل َع َل ْي َنا َب ْع َض ْالَ َق ِاو

(44) Muhammed, (söylemediğimiz) Birtakım sözleri bize atfetseydi,

(45) Onu kıskıvrak yakalar,

(46) Şah damarını koparırdık.

ين
ِ َلَ َخ ْذ َنا ِم ْن ُه بِا ْل َي ِم
ِ
ِ
ين
َ ثُ َّم َل َق َط ْع َنا م ْن ُه ا ْل َوت

Bir resulün Allah’tan aldığı vahiyler üzerinde oynama yaparak, onu başkalaştırmaya çalışması demek anında ölmesi demektir. Yani Resullerin kendisine verilen borç ödeme şekli üzerinde oynama imkanları asla yoktur ve olmamıştır da.
Peki bir resulün kendisine verilen vahiyler üzerinde oynama yapmasa da en azından bir kısmını insanlara iletmeme, saklama, kendisinde tutma, değiştirme imkânı var mıdır?
İsra 17/73-75

ادوا َلي ْف ِتنُو َن َك َع ِن ا َّل ِذي أَ ْو َحي َنا ِإ َلي َك ِل َت ْف َترِ َي َع َلي َنا َغير ُه ۖ َو ِإ ًذا
وإِن ك
ْ ْ
َ ُ َ ْ َ
َْ ْ
وك َخ ِل ًيل
َ َل َّت َخ ُذ

(73) Onlar, sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı uydurman için az kalsın
seni ondan şaşırtacaklardı. (Eğer böyle yapabilselerdi) işte o zaman seni dost
edinirlerdi.
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اك َل َق ْد ِك ْد َت َتر َك ُن ِإ َليهِ م َشي ًئا َق ِل ًيل
َ َو َل ْو َل أَ ْن َث َّب ْت َن
ْ ْ ْ
ْ

(74) Eğer seni sağlamlaştırmasaydık, az da olsa onlara meyledecek gibi olurdun.

ِ اك ِضع َف ا ْلحي ِاة و ِضع َف ا ْلمم
ات ثُم َل َت ِج ُد َل َك َع َلي َنا َن ِصيرا
ْ َ ََ
ْ َ ِإ ًذا َلَ َذ ْق َن
َ َ
ْ
َّ
ً

(75) Meyletseydin sana hayatın iki kat cezası ile birlikte ölümün de iki kat cezasını tattırırdık. Sonra bize karşı sana yardım edecek birini de bulamazdın.

Yüce Allah resuller ile kendisi arasındaki ilişkiyi ne kadar sağlamlaştırırsa
sağlamlaştırsın sonuçta bu ilişki insanlığın şahit olduğu bir ilişki değildir. O halde insanlık, doğru bir şekilde gelmiş olsa da getirilenlerin Allah’ın borç ödeme
şekilleri olduğuna nasıl emin olacaktır? Nitekim, her zaman bu şüphe olmuş,
insanlar, resullerin Allah’tan hiçbir şey getirmediklerini, vahiy olarak bildirilen
şeylerin, resullerin kendi uydurmaları olduğunu söyleyerek şüphelerini ortaya
koymuşlardır.
Furkan 25/4-5

ِ
اءوا
َ آخ ُر
َ ين َك َف ُروا إ ِْن ٰ َه َذا إ َِّل ِإ ْف ٌك ا ْف َت َر ُاه َوأَ َعا َن ُه َع َل ْي ِه َق ْو ٌم
َ َو َق َال ا َّلذ
ُ ون ۖ َف َق ْد َج
ورا
ً ظُ ْل ًما َو ُز

(4) Kendilerini doğrulara kapatanlar, “Bu, başka bir kavmin ona yardım ettiği,
onun da uydurup (Allah’a) mal ettiği şeyden başka bir şey değildir diyenler de
kafirlik etmiş o kişilerdi. Kesinlikle tarifsiz bir zulme gelmişlerdi.

ِ وقالوا أَس
اك َت َتب َها َفهِ ي ُت ْم َلى َع َلي ِه ُب ْكر ًة َوأَ ِص ًيل
اطير الَو ِلين
َ ْ َ َّ ْ ُ َ ُ َ َ
ْ ٰ
َ
َ

(5) Şunu da demişlerdi: Onu, eskilerin satırlarından yazdırtmış sabah akşam
kendisine dikte ettirilen de işte O’dur.

Vahye karşı bu şekilde yapılan itiraz örnekleri pek çoktur. Çünkü insanlık ne
içlerinden çıkmış resullerin resul oluşlarına ne de Allah’tan aldıklarını söyledikleri vahiylerin veriliş şekillerine şahit olmamıştır ve istese de olamamaktadır.
Yüce Allah’ın her şeyini çok iyi bildikleri içlerinden bir kişiyle konuşmuş olması
insanlığa inandırıcı gelmemiş, gelememiştir.
Yunus 10/2

ِ
ِ
ِ ِ َ أَ َك
ِ
ِ
آمنُوا
َّ ِان ل َّلناس َع َج ًبا أَ ْن أَ ْو َح ْي َنا ِإ َل ٰى َر ُج ٍل م ْن ُه ْم أَ ْن أَ ْنذر
َ اس َو َب ّشرِ ا َّلذ
َ ين
َ الن
ِ
ِين
َ أَ َّن َل ُه ْم َق َد َم ِص ْد ٍق ِع ْن َد َر ّبِهِ ْم ۗ َق َال ا ْل َك ِاف ُر
ٌ ون ِإ َّن ٰ َه َذا َل َساح ٌر ُمب
İçlerinden bir kişiye: “İnsanları uyar ve inanıp güvenenlere, özü sözü doğru kişiler sınıfına çıkma müjdesi ver” diye vahiy etmemiz onlara çok mu tuhaf geldi
ki ayetleri görmezlikten gelenler (kâfirler): “Bu, tam bir büyücüdür” dediler?

İşte bu yüzden resullerden, vahiy getiren Cebrail’i ve diğer melekleri kendileri-
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ne göstermelerini, hazineler getirmelerini, dağları yürütmelerini, yerden kaynaklar fışkırtmalarını, kupkuru yerleri yeşertmelerini, gökyüzünden taşlar yağdırmalarını, ölmüş atalarını diriltip geri getirmelerini ve daha birçok olağanüstülükleri
istemişlerdir. Fakat tüm bu istekler Yüce Allah tarafından kabul görmemiş ve bu
şekilde istekte bulunulmasını asla doğru karşılamamıştır. Şüphelenenlere, inanmayanlara, inanmak isteyenlere resullerin getirdikleri şeylerin kendisinin vahyi
olduğuna emin olmaları ve resullerin onları aldatmadığına dair tek bir delilin yeterli olacağını söylemiştir. Eğer insanlar resullerin getirdikleri vahyin, kendileri
gibi bir insan tarafından uydurulabileceğini söylüyorlarsa, vahiyler hakkında bir
şüpheleri varsa, vahyi kendileri gibi bir insanın uydurmaya gücünün yeteceğine
inanıyorlarsa o halde;
Bakara 2/23

ِ
ِ
ْ ِ
ور ٍة ِم ْن ِم ْث ِل ِه َو ْاد ُعوا
َ َوإ ِْن ُك ْن ُت ْم في َر ْي ٍب م َّما َن َّز ْل َنا َع َل ٰى َع ْبد َنا َفأ ُتوا ب ُِس
ِ َّ ون
ِِ
ِ ُشه َداء ُكم ِمن ُد
ين
َ الل إ ِْن ُك ْن ُت ْم َصادق
ْ ْ َ َ

Kulumuza indirdiğimiz şeyden şüpheniz varsa, eğer sadıklardansanız haydi Allah’ın dışındaki tüm şahitlerinizi çağırın da ondakine denk bir sure getirin!
Hud 11/13-14

ٍ ون ا ْفتراه ۖ ُق ْل َف ْأ ُتوا بِع ْشرِ سورٍ ِم ْث ِل ِه م ْفتري
ات َو ْاد ُعوا َم ِن ْاس َت َط ْع ُتم ِم ْن
ُ َ َ َ ُأَ ْم َي ُقول
َ
َََ ُ
َ ُ
ْ
ِ َّ ون
ِِ
ِ ُد
ين
َ الل إ ِْن ُك ْن ُت ْم َصادق

(13) Yoksa onu (Kur’an’ı), o uydurdu mu diyorlar? Onlara de ki “İddianızda
samimi iseniz, Allah ile aranıza koyduklarınızdan çağırabileceğiniz herkesi çağırın da bunun dengi on sure uydurup getirin bakalım.”

ِ َّ َف ِإ َّلم يست ِجيبوا َل ُكم َفاع َلموا أَ َّنما أُ ْنزِ َل ب ِِع ْل ِم
الل َوأَ ْن َل ِإ ٰ َل َه إ َِّل ُه َو ۖ َف َه ْل أَ ْن ُتم
َ
ُ ْ ْ
ُ َ َْ ْ
ْ
ون
َ ُم ْس ِل ُم

(14) Çağırdığınız kimseler size cevap vermezlerse bilin ki o (Kur’an) Allah’ın
ilmiyle indirilmiştir. O’ndan başka ilah yoktur. Artık O’na teslim olursunuz değil mi?
İsra 17/88-89

ِ
ِ
ِ ال ْنس وا ْل ِج ُّن ع َلى أَ ْن ي ْأ ُتوا ب ِِم ْث ِل َه َذا ا ْل ُقر
ون ب ِِم ْث ِل ِه
َ آن َل َي ْأ ُت
ٰ
ْ ُق ْل َلئ ِن
َ ُ ِ ْ اج َت َم َعت
َ
ْ
ٰ َ
ظهِ يرا
ان َب ْع ُض ُهم ِلب ْع ٍض
َ َو َل ْو َك
َ ْ
ً َ

(88) De ki: “Andolsun, insanlar ve cinler bu Kur’an’ın bir benzerini getirmek
üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar, yine onun benzerini getiremezler.”

ِ آن ِمن ُك ّ ِل م َث ٍل َفأَبى أَ ْك َثر
ِ و َل َق ْد صر ْف َنا ِللن
ِ اس ِفي َه َذا ا ْل ُقر
ورا
َّ ُ
َّ
ٰ
ْ
ً الناس إ َِّل ُك ُف
َ
َ
ْ
َّ َ
َٰ
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(89) Andolsun, biz bu Kur’an’da insanlara her türlü misali değişik şekillerde
açıkladık. Yine de insanların çoğu ancak inkârda direttiler.

İnsanların ve cinlerin toplanıp yardımlaşsa bile bir benzerini getiremeyecekleri bir delil, resullerin resul olduklarına inanmak için yetmiyorsa, ikna etmiyorsa
artık o kişiyi ikna edebilecek bir şey yok demektir. Vahyin benzeri oluşturulamaz
bir şekilde insanlığa ulaştırılmış olması, resullerin Allah’ın vahiylerini tek bir
noktasına bile dokunmadan bildirdiklerini göstermektedir. İşte vahyi bu şekilde
ulaştırmış olmaları resulleri; Yüce Allah tarafından belirlenen borcu ödeme şeklini (İslam) olduğu gibi yazan, menfaat gözetmeyen, eksiltmeyen, çoğaltmayan,
gizlemeyen güvenilir yazıcılar yani kâtipler konumuna getirmektedir.

c. BORCU ALAN: İNSAN
Muhteşem bir yaratılma ile şu muhteşem varlık içinde yaşadığı halde, cinlerin
ve insanların bir araya gelseler bile bir benzerini getiremeyecekleri vahiyle insanlığa gelen resuller uyardığı halde, Yüce Allah’a borçlu olduğunu kabul etmeyen
için söylenecek tek bir söz yoktur. Borçsuz olduklarını zannetsinler, ölünceye kadar yesinler, içsinler, ilkesizce yaşasınlar ama sonuçta ölecekler ve dirildiklerinde borçlu olup olmadıklarını öğreneceklerdir.
İşte bu şekilde Yüce Allah’a borçlu olmadığını iddia ederek borcunu inkâr
edene kafir denmiştir. O bu haliyle muhteşem bir varlıktan her an yararlandığı
halde, varlıkların sahibini görmezden gelen, yok sayan biridir. Hiçbir şeyin kendiliğinden olamayacağını bildiği halde hem kendisine hem de şu varlığa, sahibi
yok diyerek borçlu olduğunu inkar etmek, bile bile gerçeğe kendini kapatmak
yani kafirliktir.
“Bunun yanında, borçlu olduğunu kabul eden kişiye de “Müslüman” adı verilmektedir. Yani, borcunu, belirten yerde, belirtilen şekilde ve zamanında ödeyen
kişinin adıdır Müslüman. O öyle bir ilahi anlaşmanın tarafıdır ki, antlaşmanın diğer tarafında, borç veren konumunda Yüce Allah vardır. Bu anlaşmanın güvenilir kâtipleri ise, Allah’tan alınan borcun ödenme şekillerini, Allahtan aldığı gibi
insanlara bildiren rasüllerdir. Müslüman, bu anlaşmayla, yüce Allah’tan aldığı
borcu, sadece yüce Allah’ın bildirdiği şekilde ödemeyi kabul etmeyle kalmamış,
aynı zamanda bunun dışındaki tüm borç ödeme şekillerini de dışlamıştır.507
En başından beri, Yüce Allah tarafından gönderilen resullerin tamamı aynı
borç ödeme şeklini yani İslam’ı getirmiş, İslam’ı insanlara duyurmuşlardır.
Fakat tüm resuller böyle yapmasına rağmen Kur’an’da, dikte ettirilen borç
anlamına gelen “millet” kavramı resullerden sadece İbrahim için kullanılmıştır.
Bkz. Bakara 2/112, 128, 131, 132, 136, 208; Ali İmran 3/20, 52, 64, 67, 80, 83, 84, 85,
102; Nisa 4/125; Maide 5/3, 44, 111; Enam 6/14, 71, 125, 163; Araf 7/126; Yunus 10/72, 84,
90; Nahl 16/81, 89, 102; Hac 22/34, 78
507
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Oysa o da diğerleri gibi bir resuldür. Eğer millet kavramı din anlamına geliyor
olsaydı, tüm resuller aynı dini yani İslamı getirdikleri için millet kavramının diğer resullere de atfedilmesi gerekirdi. İşte bu durum diğer resuller tarafından değil sadece İbrahim tarafından insanlığa bildirilen başka bir borç ve ödeme şekli
olduğunu göstermektedir.
İbrahim’i diğer resullerden farklı bir konuma getiren şey işte şu ayetle bildirilmektedir.
Al-i İmran 3/96-97

ِ ِ
ِ ِ ِ ٍ
ِ
َ
ين
َ ار ًكا َو ُه ًدى ل ْل َعا َلم
َ إ َِّن أ َّو َل َب ْيت ُوض َع ل َّلناس َل َّلذي ب َِب َّك َة ُم َب

(96) İnsanlar için kurulan ilk ev, Bekke’de olandır. Bereketli ve herkese doğru
yönü (kıbleyi) göstersin diye kurulmuştur.

ِِ
ِ ل ع َلى الن
ِ َ اهيم ۖ ومن د َخ َله َك
ِ
اس ِح ُّج
ٌ ات َب ّي َِن
ٌ ِف ِيه َآي
َّ
َ َّ ان آم ًنا ۗ َو
ُ َ ْ َ َ َ ام إ ِْب َر
ُ ات َم َق
ِ َّ ِيل ۚ ومن َك َفر َف ِإ َّن
ِ
ين
البي ِت من استطاع ِإلي ِه سب
َ الل َغن ٌّي َع ِن ا ْل َعا َلم
َ
َ ْ َ َ ً َ َْ َ َ َ ْ ِ َ َْْ

(97) Orada apaçık göstergeler (ayetler), İbrahim’in (ibadet için) durduğu yerler vardır. Oraya kim girerse güvende olur. Bir yolunu bulup gidebilenlerin o
Beyt’te, Ka’be’de hac yapması, Allah’ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim bunu
göz ardı ederse bilsin ki Allah’ın kimseye ihtiyacı olmaz. Bunu göz ardı edenler
bilsinler ki Allah’ın kimseye ihtiyacı yoktur.

İnsanlık için kurulan ilk ev Kâbe’dir ve gücü yetenin orayı ziyaret etmesi Allah’ın insanlık üzerindeki hakkıdır. Yani insanlık bu yönden de Yüce Allah’a
borçludur ve bu borcu ödeme yöntemi sadece İbrahim üzerinden insanlığa bildirilmiştir.
Hac 22/26-27

ِِ ِ ِ
ِ و ِإذ بو ْأنا ِ ِلبر
ين
اه
َ ان ا ْل َب ْي ِت أَ ْن َل ُت ْشرِ ْك بِي َش ْي ًئا َو
َ يم َم َك
َ ط ِ ّه ْر َب ْيت َي لل َّطائف
َ َ ْ َ َّ َ ْ َ
ِ وا ْل َق ِائ ِمين والر َّك ِع السج
ود
ُ ُّ
َ
ُّ َ َ

(26) İbrahim’e Beyt’in yerini gösterdiğimiz zaman, “Bana hiçbir şeyi ortak sayma; tavaf edenler, kıyam, rüku ve secde edenler için Beytimi temiz tut” demiştik.

ِ ِ
ِ وأَ ِ ّذ ْن ِفي الن
ين ِم ْن ُك ّ ِل َف ٍّج َع ِم ٍيق
َ ُاس بِا ْل َح ِّج َي ْأت
َّ
َ وك رِ َج ًال َو َع َل ٰى ُك ّ ِل َضامرٍ َي ْأت
َ

(27) İnsanların içinde o haccı ilan et ki yürüyerek ve bitkin binekler üzerinde bütün derin vadilerden geçerek sana gelsinler.

Yüce Allah borcu ödeme yerini insanlığa İbrahim aracılığıyla bildirdiği gibi
bunun yanında bu yere gelen insanların borcu ödeme şekillerini de İbrahim ile
bildirmiştir.
Hac 22/29
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ور ُهم َو ْلي َّط َّو ُفوا بِا ْلبي ِت ا ْل َع ِت ِيق
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذ
َْ
َ ْ َ ُ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ َّ ُ

Aynı zamanda tefeslerini (Arafat ve Müzdelife vakfelerini) tamamlasınlar, adaklarını yerine getirsinler ve o şerefli Beyti (Kâbe’yi) tavaf etsinler.

Bu yönüyle; Allah borç veren, insanlık borç alan, İbrahim ise güvenilir yazıcı olmaktadır. Yüce Allah bu borcun ne olduğunu ne zaman ve nasıl ödeneceğini sadece İbrahim’e dikte ettirmiştir. İşte bu yüzden ( ِملَّةmillet) kavramı sadece
İbrahim’e atfen gelmektedir.508 Kur’an’da geçen “millete İbrahim” ibarelerinin
manası da İbrahim’in bildirdiği yükümlülük veya İbrahim’in bildirisi şeklindedir.
Tekrar Yusuf kıssasına dönecek olursak, anlamaya çalıştığımız cümlede Yuَّ ِت ِملَّةَ قَوْ ٍم َل ي ُْؤ ِمنُونَ ب
ُ “ إِ نِّي تَ َر ْكÇünkü ben Allah’a inanmayan bir kavmin
suf َ ِالل
milletini tek ettim” demişti. Biraz önceki açıklamalarda millet kavramının iman
edenler açısından ne ifade ettiğini ortaya koymuştuk. Fakat burada Yusuf iman
edenler açısından değer ifade eden bir milleti değil, tam tersi Allah’a iman etmeyen bir kavmin milletini terk ettiğini söylemektedir.
Meselenin anlaşılmamasının önündeki engellerden bir tanesi de kavim kelimesine yüklenilen anlamdan kaynaklanmaktadır. Kavim kelimesi  قَوْ ٍمk+v+m kök
harflerinden türemiş bir kelimedir ve Kur’an’da bu kökten türemiş 660 kelime
bulunmaktadır. Çok geniş bir anlam kapsamına sahip bu kelime Kur’an’da: Ayağa kalkmak,509 geçim kaynağı,510 ayakta durmak,511 namaz kılmak,512 namaz kılanlar,513 gerçekleşmek,514 uygulamak,515 uygulayanlar,516doğru bir şekilde yerine
getirmek,517 kurmak,518 yönünü çevirmek,519 kaldırmak, doğrultmak, onarmak,520

508
Millet kavramı ile ilgili daha detaylı çalışmalar “Yorgun Maymunlar Günü; Sebt (Şabat)” adlı kitabımızda ve www.tuvavadisi.org sitesinde yayınlanmıştır.
509

Bkz. Cin 72/19; Bakara 2/20; Maide 5/6

510

Bkz. Maide 5/97; Nisa 4/5

511

Bkz. Ali İmran 3/191; Nisa 4/103

512

Bkz. Bakara 2/3; Araf 7/170

513

Bkz. Nisa 4/102; Tevbe 9/108; Furkan 25/64

514

Bkz. Rum 30/12, 14; İbrahim 14/41

515

Bkz. Maide 5/66; Bakara 2/229, 230

516

Bkz. Nisa 4/135; Maide 5/8

517

Bkz. Mearic 70/33; Talak 65/2

518

Bkz. Kehf 18/105

519

Bkz. Yunus 10/105; Rum 30/30

520

Bkz. Kehf 18/77
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durmak, ikamet etmek,521 durmak, duruş, kalkmak,522 dürüst davranmak,523 dosdoğru olmak,524 başına dikilmek,525 gözetenler,526 ölçülü,527 Yüce Allah’ın sıfatı,528
sağlam,529 makam,530 devamlı,531 kıyamet,532 kavim533 anlamlarında geçmektedir.534
Kelime Kur’an’da kavim anlamında 382 defa geçmektedir. Kavim kelimesi
genelde ulus, ırk gibi anlamlarda kullanılsa da bu kelimenin asıl (kök) anlamı sanıldığından farklıdır.
 قَوْ مKelimesi asıl itibariyle kadınlar olmaksızın erkekler topluluğu anlamına gelmektedir. Kur’an’da bu kelime genellikle kadın ve erkekleri birlikte kast etmiştir. Gerçek anlamı ise, erkekler içindir. Zira sözcükte baskın olan unsur erkeklerdir (Nisa 4/34)535

İşte kelimenin bu anlamı Yusuf’un terk ettiği kavmin milletinin bizzat kendi kardeşleri olduğunu göstermektedir. Kavim kelimesi Kur’an’da 660 defa geçmiş olmasına rağmen Yusuf suresinde sadece 5 defa geçmektedir. Kelimenin ilk
kullanımı 9. ayette bizzat Yusuf’un kardeşlerini kast eder şekilde kullanılmıştır.
Yusuf 12/9

ِيكم َو َت ُكونُوا ِم ْن َب ْع ِد ِه َق ْو ًما
وس َف أَ ِو اطرحوه أَرضا يخل لكم وجه أَب
ُ ُا ْق ُت ُلوا ي
ُْ ُ ْ َ ُْ َ ُ ْ َ ً ْ ُ ُ َْ
ِ ِ
ين
َ َصالح

“Öldürün Yusuf’u veya (görünür şekilde) bir kökten söküp atın onu ki; babanızın şeref ve itibarı (Resullüğü) size geçsin. Bundan sonrasında bir Salihler kavmi olursunuz.”

Yusuf kıssasının 37. ayetinden geriye doğru baktığımızda onun terk ettiği tek
521

Bkz. Mutaffifin 83/6; Nebe 78/38

522

Bkz. Fatır 35/35; Ahzap 33/13

523

Bkz. Tevbe 9/7

524

Bkz. Hud 11/112; Fussilet 41/6

525

Bkz. Ali İmran 3/75

526

Bkz. Nisa 4/34

527

Bkz. Furkan 25/67

528

Bkz. Bakara 2/255; Furkan 20/111

529

Bkz. İsra 17/9; Bakara 2/282

530

Bkz. Bakara 2/125; Ali İmran 3/97; Maide 5/107

531

Bkz. Maide 5/37; Tevbe 9/21

532

Bkz. Bakara 2/85, 113, 174, 212; Zümer 39/15, 24, 31, 47, 60, 67

533

Bkz. Maide 5/11

534

Mehmet Okuyan, Kur’an Sözlüğü KVM md.s.700

535

R. El İsfahani, El Müfredat KVM md.
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kavmin kardeşleri olduğu görülecektir. Kıssanın 6-20 ayetlerine bakıldığında
Yusuf’un kardeşleri onu hadım etmiş, bir köle gibi onu bir kervana satmışlardı.
Ama tüm bunlar olurken Yusuf hiç mukavemet göstermemiş, karşı koymamıştır.
Yusuf 12/15

ِ
وه ِفي َغي َاب ِت ا ْل ُج ِّب ۚ َوأَ ْو َحي َنا ِإ َلي ِه َل ُت َنب َِئ َّن ُهم
ُ َف َل َّما َذ َه ُبوا بِه َوأَ ْج َم ُعوا أَ ْن َي ْج َع ُل
ْ ّ
ْ ْ
َ
ون
َ ِبأَ ْمرِ ِه ْم ٰ َه َذا َو ُه ْم َل َي ْش ُع ُر

Ne zaman ki onu götürdüler ve hadımlığın bilinmezliklerine sokmak için bir araya geldiler, ona “bu tuzaklarını (hiç beklemedikleri bir anda) kendilerine bildireceğinin farkına varamıyorlar” diye vahy ettik.

Mukavemet etmemiştir çünkü Yüce Allah ona vahy etmiştir. Yusuf Mısır’a
köle olarak gelmiş ama hemen özgürlüğüne kavuşmuştur. Yüce Allah hadiselerin
tevilinden öğrenmesi için ona imkân vermiştir (12/21. ayet). Tüm yaşadıklarına
rağmen Yüce Allah’ın vahyine sarılıp Muhsinlerden olmuş, nihayet olgunluk çağına yetişmiş hüküm ve ilim verilerek ödüllendirilmiştir (12/22. ayet) İmkânı, ilmi
ve muhakeme yeteneği olmasına rağmen Yusuf geriye yani babasının ve kardeşlerinin yanına dönmek için hiçbir çaba sarf etmemiştir. Oysa istese pekâlâ babasının yanına gidebilir, kardeşlerinden intikam alabilir ya da en azından onların
kötülüğünü ortaya çıkarabilirdi! Ama o bunu yapmamıştır...
Ayette kavmi değil “kavmin milletini terk ettim” buyurulmaktadır. Yusuf’un
kardeşleri tarafından hadım edilmesi ve bir köle olarak satılmasının ana sebebi,
babaları Yakup’tan sonra resullük makamının kendilerine ya da kendi soylarına
geçmelerini istemelerinden dolayı idi. İşte onların bu uğurda çaba sarf etmeleri,
Allah ile savaşma pahasına resullüğe yön verme çabaları, onların resullük süreci
konusundaki Allah’ı mecbur bırakmaya yönelik dikteleri yani milletleri olmaktadır. Bu dikte, etkisini Yusuf üzerinde göstermiştir. İşte Yusuf bu dikteye karşılık herhangi bir çaba sarf etmediğini, onları bu dikteleri ile baş başa bıraktığını
söylemektedir. Çünkü Yusuf onların bu diktelerinin asla başarıya ulaşmayacağını
bilmektedir. Bir resul olan babası daha kıssanın başında “rabbin seni bir süreçten
geçirecek, sana hadiselerin tevilinin bir kısmını öğretecek, sana ve Yakup âl’ine
olan o nimetini tamamlayacak” (12/6) demiştir. Bunun önüne geçilmesinin, buna
engel olunmasının veya başka bir yöne yönlendirilmesinin imkânı yoktur. Çünkü
bu Yüce Allah’ın böyle olacak diye buyurduğu bir şeydir. Yusuf bu durumu Aziz
kadına başından geçenleri anlatırken “o zalimler başaramayacak” (12/23) şeklinde ifade etmiştir.
İşte bu yüzden Yusuf’un terk ettiği, kendi hallerine bıraktığı, onları değiştirmek için herhangi bir çaba sarf etmediği kavmin milleti, kardeşlerinin resullük
konusunda sarf ettikleri çabalardır. Aynı zamanda “ben kafir kavmin milletini
terk ettim” cümlesi, Yusuf’un kardeşlerinin resullük beklentilerinin Yusuf’tan
öncesinde var olduğunu hatta babası ona “rabbin seni seçecek” dediğinde, Yusuf’un da onlar gibi düşündüğünü göstermektedir.
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Yusuf gördüğü rüyasını babasına anlattığında Yakup’un söylediği ilk şey “sakın kardeşlerine anlatma” olmuştu. Onun bu sözü diğer oğullarının resullük beklentisi içinde olduğunu bildiğini göstermektedir. Babasının bildiği bu beklentiyi
o sıralar 13-14 yaşlarında olan Yusuf’un bilmiyor olması mümkün değildir. Babasının söylediği “rabbin seni seçecek, sana hadiselerin te’vilinden öğretecek,
tıpkı ataların İbrahim ve İshak’a tamamladığı gibi o nimetini sana ve Yakup âl’ine de tamamlayacaktır” gibi büyük sorumluluk gerektiren sözlerin ne anlama
geldiğini bilen birinin, kardeşlerinin beklentilerini bilmemiş, farkına varmış olmaması doğru olmayacaktır. Babası ona bunları söyleyene kadar kardeşleri içinde yaşayan Yusuf’un da tıpkı onlar gibi risaletin kardeşlerinden birine geleceğini düşünüyor olması son derece doğaldır. İşte kardeşlerinin bu beklentisi onların
inandığı milletleri olmaktadır. Bu millete göre risalet Yüce Allah’ın İbrahim’e
verdiği sözü istikametinde İbrahim-İshak-Yakup’a gelmiş, şimdi ise kendilerinden birine geçmelidir. Hepsi de kendisinden büyük olan bu kardeşler arasında yaşayan Yusuf da onlar gibi düşünmektedir.
Ama ne onların ne de Yusuf’un beklentileri doğrultusunda gelişmemiş Yüce
Allah’ın belirlediği şekilde gelişmiştir. Yusuf’un rüyası, kardeşlerin beklentilerini boşa çıkarmış ama onlar beklentilerden vazgeçmemiş, terk etmemişlerdir.
Fakat gördüğü rüya üzerine babasının “tıpkı ataların İbrahim ve İshak’a tamamladığı gibi sana ve Yakup âl’ine o nimetini tamamlayacak” demesi sadece kardeşlerin değil Yusuf’un da risaletin ağabeylerinden birine geçeceği beklentisini boşa
çıkarmıştır. Ama Yusuf babasının dediğine inanmış ve o halini terk ederek Yüce
Allah’ın İbrahim’e bildirdiği milletine tabi olmuştur.
İşte terk edilen millet; risaletin yönünün, babaları Yakup’tan sonra nasıl seyredeceği hakkındaki kardeşlerin beklentileri olmaktadır. Daha ötesinde bu millet
beklenti olmanın ötesine geçmiş, Yüce Allah’ın risaletinin yönünü istedikleri istikamette seyretsin diye çevirmeye çalışmışlardır. Yani beklenti içinde olup bekleyenler değil, yönlendirici olup istediklerine ulaşan olmak istemişlerdir.
Bu açıklamalardan sonra anlamaya çalıştığımız ayete öngördüğümüz daha
isabetli manası aşağıdaki gibi olmalıdır.
Yusuf 12/37

ام ُتر َز َق ِان ِه إ َِّل َنب ْأ ُت ُك َما ب َِت ْأ ِو ِيل ِه َقب َل أَ ْن َي ْأ ِتي ُك َما ۚ ٰ َذ ِل ُك َما ِم َّما
قال ل ي ْأ ِتيكما طع
ْ
َ
َّ
ْ ٌ ََ َُ َ َ َ َ
ِ َّ ون ب
ِ
ِ
ون
َ ِالل َو ُه ْم ب ِْال ِخ َر ِة ُه ْم َك ِاف ُر
َ ُت ِم َّل َة َق ْو ٍم َل يُ ْؤ ِمن
ُ َع َّل َمني َر ّبِي ۚ ِإنّي َت َر ْك

(Yusuf) “İşte rabbimin bana öğrettiği şeyden ikinize bildiriyorum. İkinize gelmezden önce onun aslını ikinize bildirmiş olmam dışında, o, rızıklandırılacağınız buğdayı ikinize sunmayacak. Şüp-hesiz ki ben Allah’a ve kendilerinden olan
o sonrakine güvenmeyen, kendilerini de gizlemiş bir kavmin diktesini kendi haline bıraktım” dedi.
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BİZİM ALLAH’A ORTAK OLMAMIZ
MÜMKÜN DEĞİL...
Yusuf 12/38

ِ َّ ان َلنا أَ ْن نُ ْشرِ َك ب
ِ و َّاتبعت ِم َّل َة آب ِائي إِبر
ِالل ِم ْن
اه
َ يم َوإ ِْس َح
َ َ وب ۚ َما َك
ُ َْ َ
َ
َ اق َو َي ْع ُق
َ َْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون
َ الناس َل َي ْش ُك ُر
َّ َش ْيء ۚ ٰ َذل َك م ْن َف ْض ِل
َّ الناس َو ٰ َلك َّن أَ ْك َث َر
َّ الل َع َل ْي َنا َو َع َلى

“Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub’un dinine uydum. Bizim, Allah’a herhangi
bir şeyi ortak koşmamız (söz konusu) olamaz. Bu, bize ve insanlara Allah’ın bir
lütfudur, fakat insanların çoğu şükretmezler” (DİB meali)

ُ  اتَّبَعitteba’tu kelimesi ت
Ayette geçen ve genelde “uydum” şeklinde çevrilen ْت
 ب عkök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da bu kökten türemiş 172 kelime bulunmaktadır. Kelimenin asıl anlamı bir kişinin izinden gitmektir. Bu bazen, bizzat bedenle izlemeyi, bazen de onu örnek almayı ifade eder. İttiba kelimesi peşine takılmak, izlemek, ardından gitmek, takip etmek anlamındadır. Bu kelime,
ُ  )اتَّبَعpeş peşe gelmek, peşi sıra
incelediğimiz ayette geçtiği şekliyle (itteba’tu ْت
gelmek/gitmek, bir şeye ilave etmek, eklemek anlamlarındadır.
َّ ِت ِملَّةَ قَوْ ٍم َل ي ُْؤ ِمنُونَ ب
ُ إِنِّي تَ َر ْك
Mealler bir önceki ayette Yusuf’un اللِ َوهُ ْم بِ ْال ِخ َر ِة هُ ْم
َ َكافِرُونşeklinde söylediği cümleyi Ben Allah’a inanmayan ve ahireti inkâr eden
kafir bir milletin dinini bıraktım” şeklinde çevirmişlerdi. Bu şekilde verilen meale göre (haşa) Yusuf’un bir zamanlar Allah’a ve ahiret gününe inanmayan biri
olduğu sonucu çıkmaktadır. Zira “bir kavmin dinini bıraktım” demesi için o dinde olması gerekmektedir. Yine meallere göre 38. ayette gelen Yusuf’un söylediği
ُ  َواتَّبَعcümlesi ise “Atalarım İbrahim, İshak ve Yaوب
َ ْت ِملَّةَ آبَائِي إِ ْب َرا ِهي َم َوإِ ْس َحا
َ ُق َويَ ْعق
kub’un dinine uydum” şeklinde çevrilmiştir. Her iki cümleyi birlikte okuduğu-
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muzda, ortaya Yusuf’un Allah’a ve Ahiret gününe inanmayan bir kavmin dininden çıkıp, ataları İbrahim, İshak ve Yakup’un dinine girmiş olduğu şeklinde bir
anlam çıkmaktadır.
Ben, Allah’a inanmayan ve ahireti inkâr eden bir milletin dinini bıraktım.” Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub’un dinine uydum (DİB meali)

Oysa ayetin devamında Yusuf hiçbir zaman şirk koşmadığını belirtmektedir.
َّ ِك ب
اللِ ِم ْن َش ْي ٍء
َ “ َما َكانَ لَنَا أَ ْن نُ ْش ِرBiz asla (hiçbir zaman) herhangi bir şeyi Allah’a ortak koşanlar olmadık.”
İşte bu açmaz hem önceki hem bu ayette geçen “millet” kelimesine yüklenilen “din” anlamının sonucunda ortaya çıkmıştır. Millet kelimesiyle ilgili detaylı
bilgi bir önceki ayette verilmişti. Kelimenin “yükümlülük altına sokan bir bildiُ َواتَّبَع
ri” anlamı göz önüne alındığında ayetin başında geçen ق
َ ْت ِملَّةَ آبَائِي إِ ْب َرا ِهي َم َوإِ ْس َحا
ُ
وب
َ  َويَ ْعقbu cümlenin anlamının “(Çünkü) Atalarım İbrahim İshak ve Yakup’un bildirisinde peşleri sıra (ben) geldim” şeklinde olması daha isabetli olacaktır. Yuُ  اتَّبَعitteba’tu derken uyduğunu değil atalarının ardından kendisinin geldiğini
suf ْت
söylemektedir. Bu onun için yeni bir bilgi değildir. Daha genç bir delikanlıyken
babası ona “tıpkı ataların İbrahim ve İshak’a tamamladığı gibi sana ve Yakup
âl’ine de o nimetini tamamlayacak” dediğinde kardeşleri gibi inanmayı terk etmiş ve babasının bildirdiğine iman etmiştir. Bu bilgi Yusuf için yeni değildir ama
Yusuf bu bilgiyi ilk defa insanlara söylemektedir.
Yüce Allah seçtiği kullarını resullükle görevlendirirken verdiği vahiylerin yanında, muhatap olacakları insanların durumlarına göre onlara başka şeyler de vermiştir. Mesela, Musa resul olurken Yüce Allah ona yılana dönüşen bir asa ve
ellerinin bembeyaz olmasını vermiştir. İsa’ya hastaları iyileştirme, birtakım gizlikleri bildirme yetisi vermiştir. Süleyman’a rüzgarlara, kuşlara, cinlere ve hatta
şeytanlara hükmetmeyi vermiştir. Davud’a kuşların dilinden anlamayı, demiri işlemeyi vermiştir.
Tıpkı bunlar gibi Yüce Allah Yusuf’a da hadiselerin te’vilinden öğretmiştir.
İki ayet önce Yusuf geçmişi ile ilgili neden suskun kaldığını soran kişilere (Yusuf) “İşte rabbimin bana öğrettiği şeyden ikinize bildiriyorum. İkinize gelmezden
önce onun aslını ikinize bildirmiş olmam dışında, o, rızıklandırılacağınız buğdayı
ikinize sunmayacak” demişti. Yüce Allah tıpkı diğer resuller gibi Yusuf’a da ülkenin önünde çok büyük bir kıtlık olacağını bildirmiş ve hatta o geldiğinde neler
yapılması gerektiğini de öğretmiştir. İşte ilk defa resullüğünü birilerine açıklayan Yusuf, onlara Allah bildirmez ise asla bilemeyecekleri bilgileri de vermiştir.
Geleneksel anlayış, kıtlığın ileride kralın rüya üzerine ortaya çıkarılacağını,
Yusuf’un söylediklerinin ise vahiy değil, kralın rüyasını yorumlamak olduğunu
söylemiştir. O ayetlere geldiğimizde bunun böyle olmadığı daha da anlaşılır hale
gelecektir.
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Ayette geçen َ يَ ْش ُكرُونyeşkurûn kelimesi ( ش ك رş+k+r) kök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da bu kökten türemiş 75 kelime bulunmaktadır.
 ُش ْكرŞük’r kelimesi, nimeti tasavvur edip onu göstermektir. Kelimenin keşf
edip ortaya çıkarmak anlamındaki  َك ْشرkeş’r kelimesinden dönüştüğü de söylenmektedir. Kimisine göre bu kelime  َعي ٌْن َش ْكرىaynun şek’ru yani dolu göz anlamından gelmektedir. Buna göre şükür, kişinin, kendisine nimet verenin zikriyle
dolup taşmasıdır. Şükür üç kısma ayrılır.
Kalp ile şükür: Nimeti tasavvur etmektir.
Dil ile şükür: Nimet vereni övmektir.
Diğer organlarla şükür: Hak ettiği oranda nimetin karşılığını vermektir.
 َش ْكرŞük’r kelimesi, kinaye yoluyla kadın ferci ve nikah/cinsel ilişki anlamında da kullanılır.
Aynı zamanda bu ( )ش ك رkökten; teşekkür etmek, kabul etmek, verilen şeyle
yetinmek, cömert olmak, şiddetlenmek, artmak, ağacın dibinde biten filiz, sağmal
hayvan, hayvanların otlağı anlamına gelen kelimeler türemiştir.
Ayette genelde “ortak koşmayız” şeklinde çevrilen ك
َ  نُ ْش ِرnuşrike kelimesi üzerinde de durmak gerekmektedir. Kur’an’da  ش ر كkök harflerinden türemiş 168
kelime bulunmaktadır.
 ِشرْ َكة-  ُم َشا َركةMüşareket – şirket kelimeleri iki malın birbirine karıştırılmasını
ifade eder. Bazıları şöyle der: Şirket ister maddi ister manevi olsun bir şeyin iki
veya daha fazla kişiye ait olmasıdır. Atların ve insanların canlılıkta; iki atın da
koyu kestane ve siyah renkte ortak olmaları gibi.
Şirk kavramı genelde herhangi bir şeyi Allah’a ortak koşmak manasına alınmıştır. Ama bu kelime aynı zamanda herhangi bir şeyde Allah’a ortak olmaya
kalkışmak anlamına da gelmektedir. Mesela; Ta-Ha suresinde Yüce Allah’tan
kardeşi Harun’u kendisi yardımcı yapmasını dileyen Musa, bu kelimeyi “ortak
yap” anlamında kullanmıştır.
Ta Ha 20/32

Onu işime ortak et.

َوأَ ْشرِ ْك ُه ِفي أَ ْمرِ ي

 ش ر كŞ+r+k kök harflerinden türeyen kelimelere baktığımızda, kelimenin anlamının daha çok bir şeye ortak olmak şeklinde olduğu görülecektir. Bu kökten;
ortak olmak, hisse sahibi olmak, kopmak, kesilmek, bağlamak, bölüştürmek, katılmak, iştirak etmek gibi kelimeler türemiştir.
Bu açıklamalardan sonra ayete daha isabetli olduğunu öngördüğümüz mana
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aşağıdaki gibi olmalıdır.
Yusuf 12/38

ِ َّ ان َلنا أَ ْن نُ ْشرِ َك ب
ِ و َّاتبعت ِم َّل َة آب ِائي إِبر
ِالل ِم ْن
اه
َ يم َوإ ِْس َح
َ َ وب ۚ َما َك
ُ َْ َ
َ
َ اق َو َي ْع ُق
َ َْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون
َ الناس َل َي ْش ُك ُر
َّ َش ْيء ۚ ٰ َذل َك م ْن َف ْض ِل
َّ الناس َو ٰ َلك َّن أَ ْك َث َر
َّ الل َع َل ْي َنا َو َع َلى

“(Çünkü) Atalarım İbrahim İshak ve Yakup’un bildirisinde peşleri sıra (ben) geldim. Bizim her-hangi bir şeyde Allah’a ortak olmamızın imkânı yoktur. İşte bu
(Atalarımın milleti), bizim üzeri-mize de ve insanların üzerine de Allah’ın tercihinden dolayıdır, fakat insanların çoğu (Allah’ın tercihiyle) yetinmeyecekler.”
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ASHABIM
Yusuf 12/39

ِ
ِ
ِ
ََ
ار
َ اب ُم َت َف ِّر ُق
َّ ون َخ ْي ٌر أَ ِم
ٌ الس ْج ِن أأ ْر َب
ُ اللُ ا ْل َواح ُد ا ْل َق َّه
ّ َيا َصاح َب ِي

“Ey zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı ilâhlar mı daha iyidir, yoksa mutlak hâkimiyet sahibi olan tek Allah mı?” (DİB meali).

Bu ayette ilk olarak, istisnası olmadan tüm mealler tarafından “ey zindan arkadaşlarım” şeklinde çevrilen احبَ ِي السِّجْ ِن
َ ( يَاYa sahibeyi’s sicni) ifadesi üzerinِ ص
de duracağız. Bu küçük cümle İsrailiyat, rivayet ve asılsız görüşler eliyle kıssanın
üzerinde oluşturulmuş kalın sis tabakasının dağılmasını sağlayan bir cümledir.
Hatırlanacağı üzere meallerimiz 36. ayetin başındaki ان
ِ َ َو َد َخ َل َم َعهُ السِّجْ نَ فَتَيbu
cümleyi “Yusuf ile beraber iki genç daha zindana girdi” şeklinde çevirmişti. İşte
cümleye verilen bu anlam 36-42. ayetler arasında yaşanan tüm olayların zindanda
geçtiği kurgusunu beraberinde getirmiştir. Bu kurguya göre Yusuf’un onları, onların da Yusuf’u tanımadığı iki genç tesadüfen onunla beraber zindana girmiştir.
Aynı ayette bu iki genç gördükleri rüyalarını Yusuf’a anlatmış ve ondan bu rüyaların yorumlarını yapmasını istemişlerdir. İşte Yusuf, 37. ayetten 42. ayete kadar
yaptığı konuşmaların hepsini bu iki zindan arkadaşına yapmaktadır. Bu konuşmaları yaparken de iki defa onlara احبَ ِي السِّجْ ِن
َ ( يَاYa sahibeyi’s sicni) “Ey zindan
ِ ص
arkadaşlarım” şeklinde hitap etmektedir. Bu hitap Yusuf’un zindana girmiş olduğunun tartışmasız delili sayılmaktadır.
Daha önceki bölümlerde bu adamların “sen Salihlerden birisin” diyecek kadar
Yusuf’u iyi tanıdıklarını, 36. ayetin başında geçen ان
ِ َ َو َد َخ َل َم َعهُ السِّجْ نَ فَتَيbu cümleye
verilen anlamın “onunla beraber iki genç daha zindana girdi” şeklinde olmasının mümkün olmadığını, doğru anlamın; “O gizliliğe onunla beraber (yardımla-
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şan) iki danışman da dahil oldu!” olması gerektiğini ve bu iki kişinin anlattıklarının da rüya olmadığını ortaya koymuştuk.
Meal ve tefsir müelliflerinin bu ayetin başında gelen احبَ ِي السِّجْ ِن
َ  يَاYa sahibeِ ص
ye’s sicni ifadesini “ey zindan arkadaşlarım” şeklinde çevirmelerinin arka planında hiç şüphesiz, İsrailiyat’ın şekillendirdiği Yusuf kıssası yatmaktadır. Müellifler Kur’an kelimelerine anlam tercihinde bulunurken zemin olarak İsrailiyat’ı
öncelemiştir.
Bu küçük cümlede geçen ve “zindan” diye çevrilen ( السِّجْ ِنes-sicni) kelimesi
üzerinde daha önce durmuş, kelimenin marife olmasından dolayı verilmesi gereken anlamın “o gizlilik” şeklinde olması gerektiğini belirtmiştik. Fakat kelimenin arka planında bu gizliliğin geçici olduğu manası vardır. Yani, şimdilik gizli
olan anlamındadır. Kelimenin bu şekilde bir manaya sahip olması, ortaya çıkması gereken bir gizliliğin zamanından önce ortaya çıkmaması gerektiğini belirtmek
içindir. Yani Yusuf’un kimliğinin zamanından önce ortaya çıkmaması gerektiğini ifade etmek için bu kelime kullanılmıştır.
İşte bu durum Yusuf’un zindana hiç girmediğini göstermektedir. Evet ona tutuklanabileceği hatta işkenceye bile tabi tutulabileceği söylenmişti. Ama bu durum Aziz kadının şahitlik yapması ile ortadan kalkmıştı. Fakat bu tehlike ortadan
kalkmış olmasına rağmen Yusuf, Aziz kadına yapmış olduğu danışmanlık görevinden azl edilmiş, Mısıra gelmeden önceki hayatıyla ilgili karanlık kalan noktaları aydınlatmadığı için görevine dönememiştir. Yusuf’un zindana hiç girmemiş
olduğu ile ilgili çok daha kuvvetli bir delil 50. ayette gelecektir.
Cümlede geçen احبَ ِي السِّجْ ِن
َ (sahibeyi’s sicni) kelimesi bir isim ve bir zamirِ ص
den oluşmuş marife bir isim tamlamasıdır ki bu, tamlamada belirtilen ashabın da
tanınan bilinen olmasını gerekli kılmaktadır. Kök harfleri  ص ح بs+h+b olan bu
kelime Kur’an’da 97 defa geçmektedir.
احب
َ Sahib kelimesi, ister insan veya hayvan, ister yer ve zaman olsun başِ ص
kasından ayrılmayan demektir. Bu birliktelik ister bedenle olsun – ki bu asıl ve
çok olanıdır – ister yardım ve destekle olsun fark etmez. Örfte “sahib” sadece çok
fazla birlikteliği olana denir. Bir şeye malik olma veya onda tasarruf etme yetkisi bulunan kişiye hüve sahibuhu; “onun sahibidir” denir. Bu kelime kimi zaman
idare ettiği (yönettiği) kişilere izafe edilir. Sahibu’l ceyş; “ordu komutanı” gibi.
Kimi zamanda sahibu’l emir; “emirin sahibi” gibi idareciye izafe edilir.
Bu kelimenin uzun süre bir birlikteliği kast eder şekilde bir anlama sahip olması ve Yusuf’un da kelimeyi kendisine atfederek “benim sahabem” şeklinde konuşması, Yusuf ve sahabem dediği kişilerin birbirlerini uzun süredir çok iyi tanımış oldukları anlamına gelmektedir.
Artık Yusuf ve iki adamın çok öncesinden beri hem de iyi derecede birbirlerini tanıdıkları kesindir. Aslında 36. ayette iki adamla ilgili kısmen bilgi verilmişti.
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Fakat tam olarak tanınmaları ve geçmişte yaşanmış hangi olaylarda anlatıldıkları
birkaç ayet sonra gelecektir.
Bu açıklamalardan sonra احبَ ِي السِّجْ ِن
َ ( يَاYa sahibeyi’s sicni) cümlesine verileِ ص
cek doğru anlam; “Ey o gizlilikteki arkadaşlarım” şeklinde olmalıdır. Sahabe kelimesinin kast ettiği arkadaş anlamının; yardım etmeyi, destek olmayı bünyesinde
barındırdığını göz önüne aldığımızda Yusuf bu kişilere arkadaşlarım derken aynı
zamanda onların kendisine yardımcı olduklarını da ifade etmiş olmaktadır. Hatırlanacağı üzere 36. ayetin ilk cümlesine gizliliğe onunla beraber (yardımlaşan) iki
danışman da dahil oldu” şeklinde bir anlam vermiştik. İşte Yusuf’un onlara sahabem şeklinde hitap etmesinin arka planında da bu yardım vardır.
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AYRIŞTIRAN RABLER
Yusuf 12/39

ِ
ََ
ار
َ اب ُم َت َف ِّر ُق
َّ ون َخ ْي ٌر أَ ِم
ٌ أأ ْر َب
ُ اللُ ا ْل َواح ُد ا ْل َق َّه

“Ayrı ayrı ilâhlar mı daha iyidir, yoksa mutlak hâkimiyet sahibi olan tek Allah
mı?” (DİB meali)

İncelediğimiz ayetin devam cümlesinde geçen ٌ أَأَرْ بَابeerbâbun kelimesine bazı
mealler “tanrılar mı” diğer bazı mealler ise kelimeye “rabler mi” anlamı vermişlerdir. Aslında her iki mana da kelimenin anlamı olmaktan uzaktır. Kur’an’ın
en çok kullanılan kavramlarından biri olan bu kelime, yüzlerce kere Allah’ın bir
sıfatı olarak gelmektedir.
Öte yandan bu kelimeye ister ilah ister tanrı manası verilsin cümlenin tamamına verilen anlam da sorunludur. Cümle mealler tarafından tıpkı yukarıdaki DİB
mealinde olduğu gibi “ayrı ayrı ilahlar/tanrılar mı daha iyidir yoksa hakimiyet
sahibi Allah mı” şeklinde çevrilmiştir. Cümleye biraz dikkat edildiğinde verilen
anlamların; sanki diğer rabler meşrudur ve iyidirler ama rabler içinde en iyisi Allah’tır şeklinde bir anlam vurgusu olduğu görülecektir. Ayette geçen  أَ ِمemi edatı
o mu, bu mu şeklinde bir mukayesenin olduğuna delalet etmektedir fakat bu mukayese meallerin belirttiği şekilde olmamalıdır.
Ayette geçen ٌ أَرْ بَابerbabun kelimesi  ر ب بr+b+b kök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da bu kökten türemiş 980 kelime bulunmaktadır. Bu yönüyle kelime Kur’an’da Allah lafzından sonra en fazla kullanılan bir kavram olmaktadır.
Bu kelimenin sıfat olarak en güzel anlamlarından biri, her gün namazlarımızda
onlarca kere okuduğumuz Fatiha suresinin ilk ayetinde geçmektedir. ِّاَ ْل َح ْم ُد ِ َّلِ َرب
َ“ ْال َعالَ ِمينO hamd Alemlerin Rabbi Allah içindir.” Bu ayette Rab kelimesi Allah’ın
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bir niteleği olarak kullanılmıştır. Kelimenin tüm kullanımlarında ön plana çıkması gereken anlam tıpkı bu ayette olduğu gibi niteleme şeklinde olmalıdır.
Oldukça geniş bir anlam yelpazesine sahip olan kelimeye yüklenecek anlam, ayetin öncesi ve sonrasıyla uyumlu olması gerektiği gibi kıssanın ve hatta
Kur’an’ın tamamıyla da uyumlu olmak zorundadır. Yusuf kıssasının tamamına
bakıldığında, kıssanın geçtiği Mısır toplumunun Allah’tan başka ilahlara, tanrılara tapındıklarına ve hatta Yüce Allah’ın diniyle çeliştiklerine dair tek bir anlatımın olmadığı görülecektir. Yani bu ayete gelene kadar Mısır toplumunun sapıklığını gösterecek bir emare bulunmamaktadır. Surenin bu ayetten öncesinde Mısır
toplumu ile ilgili ön plana çıkan tek doğru olmayan şey, toplum yapısının anaerkil bir yapıda olmuş olduğudur. Hatırlanacağı üzere kadınlar; ülke yönetiminde söz sahibi olmak, erkeklerden daha aktif roller almak, soruşturmalar yapmak,
devlet görevlilerin işlerine son verme yetkisini ellerinde bulundurmak gibi özellikleri ile tanıtılmıştı. Ayrıca unutulmamalıdır ki, bizzat yönetimdeki kadınlar bir
ُ َ“ ا ْم َرأAziz kadın” şeklinde nitekadını en üstün, en şerefli anlamına gelen يز
ِ ت ْال َع ِز
lemişlerdi. Bir toplumun anaerkil bir toplum yapısına sahip olması elbette yanlıştır. Ama bu, bir toplumun ataerkil bir yapıda olması gerektiğini de göstermemektedir. Toplumların yapısının anaerkil bir yapıda olması ne kadar yanlışsa, ataerkil
olması da en az o kadar yanlıştır. Çünkü toplum yapılarını, yönetim biçimlerini,
hukuk düzenini ana (dişi) üzerinden belirlemek de baba (erkek) üzerinden kurmak da Yüce Allah’ın bir emri değildir. Bir sonraki ayette bu konunun Yüce Allah tarafından nasıl bir temele oturtulduğu daha iyi anlaşılacaktır.
Fakat bundan önceki ayetlerde geçen melik, seyyid, yönetici kadınlar, soruşturma yapan kadınlar, Aziz kadın, şahit, tanıklık yapmak, tutuklanmak, evlat nispet etmek gibi kavramların kullanılması bu ayette geçen “erbabun” yani rabler
kelimesinin ülke yönetimi ile alakalı bir anlama sahip olduğu izlenimi vermektedir. Zaten Rab kelimesi asıl olarak yönetmek, idare etmek, gütmek, egemen olmak anlamına gelen  َربًّا- َّ َربr+b kökünden türemiştir. Ayrıca bu kökten; toplamak, bir araya getirmek, sahip olmak, düzeltmek, ıslah etmek, aklı başına gelene
dek koruyuculuk yapmak anlamlarına gelen kelimelerin türemiş olması, kelimenin kökündeki baskın anlamın yönetmek, yönetici olmak şeklinde olduğunu göstermektedir.

Anlamaya çalıştığımız cümlede ikinci olarak inceleyeceğimiz kelime, neredeyse meallerin tamamı tarafından “ayrı ayrı” anlamı verilen َ ُمتَفَرِّ قُونmuteferrikun kelimesidir. Bu kelime  فرقf+r+k kök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da bu
kökten türemiş 72 kelime bulunmaktadır. Kelimenin asıl anlamı ayrılmadır. فِرْ ق
Firak ayrı olan parça/bölüm. Bu anlamdan insanlardan ayrı olan topluluğa فِرْ قَة
ُ  فَ َر ْقFeraktu beyne leşşeyni iki şey arasını ayırdım
fırka denmiştir. ت بَ ْينَ ال َّش ْينَي ِْن
demektir, bu ister gözün, ister de basiretin idrak ettiği bir ayrımla olsun aynıdır.
 تَ ْف ِريقTefrik kelimesinin asıl anlamı çokluk içindir. Bu da birlikteliğin ve sözün
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dağılması konusunda kullanılır. Ayrıca bu kelimeden bölmek, ayırmak, ayırt
etmek, aralarındaki çelişkiyi belirtmek, açıklamak, korkmak, merhamet etmek,
acımak, dağıtmak, parçalamak, birbirinden ayırmak, tedirgin etmek, uzaklaşmak,
ayrılmak, fırka, bölük, grup anlamlarında kelimeler türetilmiştir.
İncelediğimiz ayette geçen َ ُمتَفَ ِّرقُونmuteferrikune kelimesi ق
َ  تَفَ َّرteferreka fiilinin ismi failidir. Yani fiilin öznesi olan bir kelimedir. Daha açık bir ifadeyle bu
kelimeden bir işi yapanlar anlaşılmaktadır. Aynı zamanda bu kelime, yapılan fiilde bir süreklilik olduğunu belirtmektedir. Kelimenin anlamı ise “parçalayanlar,
dağıtanlar, ayrıştıranlar” şeklinde olmalıdır.
Yusuf 12/39

ِ
ِ
ِ
ََ
ار
َ اب ُم َت َف ِّر ُق
َّ ون َخ ْي ٌر أَ ِم
ٌ الس ْج ِن أأ ْر َب
ُ اللُ ا ْل َواح ُد ا ْل َق َّه
ّ َيا َصاح َب ِي

“Ey o gizlilikteki arkadaşlarım”! Ne yani parçalanmayan (bir tek) otoritesi olan
Allah’tan, ayrılık çıkarıp parçalayan yöneticiler mi daha iyi?
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ALLAH’IN ASTINDA
Yusuf 12/40

ِِ
ِ َ ما َتعب ُد
اللُ ب َِها ِم ْن
ُ وها أَ ْن ُت ْم َو َآب
َّ اؤ ُك ْم َما أَ ْن َز َل
َ ون م ْن ُدونه إ َِّل أَ ْس َم ًاء َس َّم ْي ُت ُم
ُْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
َ
ين ا ْل َقيِم َو ٰ َلك َّن
ُس ْل َطان ۚ إِن الحكم إِل ل ۚ أمر أل تعبدوا إِل إِياه ۚ ذلك الد
ُ ّ ُ ّ َ َ ٰ ُ َّ َّ ُ ُ ْ َ َّ َ َ َّ َّ ُ ْ ُ ْ
ِ أَ ْك َثر الن
ون
َ اس َل َي ْع َل ُم
َّ َ

“Siz Allah’ı bırakıp; sadece sizin ve atalarınızın taktığı birtakım isimlere (düzmece ilâhlara) tapıyorsunuz. Allah, onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir.
Hüküm ancak Allah’a aittir. O, kendisinden başka hiçbir şeye tapmamanızı emretmiştir. İşte en doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.” (DİB meali)

Bu ayetle ilgili ilk üzerinde duracağımız kelime tıpkı yukarıda olduğu gibi birçok meal de “Allah’ı bırakıp” şeklinde anlam yüklenilen  دُونِ ِهdûnihi kelimesidir.
Bu kelimeye “Allah’ı bırakıp” şeklinde bir anlam yüklenmesi şirkin ancak Allah’ı bırakmakla yapılabildiği izlenimini doğurmuştur. Kur’an kelimelerine yüklenilen bu özensiz anlamlar şirk ve küfür konusunda kafaların karışmasına ve
doğru bir tanımlama yapılamamasına, yanısıra Yüce Allah’ın şirke örnek olsun
diye tanıttığı müşriklerin de yanlış tanınmasına neden olmuştur.
Hemen belirtelim ki hiçbir şirk Allah’ı bırakarak, onu inkâr ederek, onu tanımayarak yapılamaz. Şirk sadece Allah’a inanan, onu kabul eden, onu tanıyanlar
tarafından yapılabilecek bir şeydir. Şirk, en basit tanımıyla herhangi bir şeyi, Allah’ın sıfat ve fiillerinde ortak görmek, sadece Allah’a ait olan herhangi bir şeyde
başkasının/başkalarının da bir payı olduğunu kabul etmektir.
Mesela, Hıristiyan ve Yahudiler asla Allah’ı bırakmamaktadırlar. Hatta kendi
dinlerinin en doğru din olduğunu, kendilerinden başkasının cennete gidemeyece-
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ğini, doğru yolda gitmek isteyenin mutlaka Yahudi veya Hıristiyan olmaları gerektiğini söylemektedirler.
Bakara 2/111

َ ً ان ُه
ار ٰى ۗ ِت ْل َك أَ َم ِان ُّي ُهم ۗ ُق ْل َه ُاتوا
َ َو َقالُوا َل ْن َي ْد ُخ َل ا ْل َج َّن َة إ َِّل َم ْن َك
َ ودا أ ْو َن َص
ْ
ِِ
ين
َ ُب ْر َها َن ُك ْم إ ِْن ُك ْن ُت ْم َصادق

(Ehl-i kitap:) Yahudiler yahut hıristiyanlar hariç hiç kimse cennete giremeyecek,
dediler. Bu onların kuruntusudur. Sen de onlara de ki: Eğer sahiden doğru söylüyorsanız delilinizi getirin.
Bakara 2/135

ِ و َقالُوا ُكونُوا هودا أَو َنصارى َتهت ُدوا ۗ قل بل ِملة إِبر
ان ِم َن
اه
َ يم َح ِني ًفا ۖ َو َما َك
َْ ٰ َ َ ْ ً ُ
َ
َ َ ْ َ َّ ْ َ ْ ُ
ِ ِا ْلم ْشر
ين
ك
َ
ُ

(Yahudiler ve Hıristiyanlar Müslümanlara) Yahudi ya da Hıristiyan olun ki,
doğru yolu bulasınız, dediler. De ki: Hayır! Biz, hanîf olan İbrahim’in dinine
uyarız. O, müşriklerden değildi.

Hiçbir Yahudi ve Hıristiyan asla Allah’ı bırakmamıştır. Tam tersi herkesten
fazla Allah’ı sahiplenmişlerdir. Fakat onlar kendi din adamlarını Allah’ın altında otorite sahibi görmüşlerdir. Bu din adamları Allah’ın resulü İsa’yı Yüce Allah’a (haşa) oğul tayin etmiş ve tüm Hıristiyanlar da bunu kabullenmiştir. İşte
şirk Allah’ın resulünü Allah’a oğul olarak atamak ve bu otoriteyi kabul etmektir.
Aynı şekilde Yahudiler de kendi din adamlarını Allah’ın dininde otorite sahibi
görmüşler, Allah’ın dininin din adamlarının yorumu olmadan anlaşılamayacağını söylemişlerdir.
Ancak biz Yahudileri ve Yahudilik hakkında gerçek bilgi almak isteyen kişileri asıl ilgilendirmesi gereken, Tora metninin salt çevirisi değil, bu metnin ardındaki köklü kanuni ve felsefi geleneğin eşliğinde “Yahudiler’ce anlaşılma ve
uygulanma” şekli olmalıdır. Zira Tora’nın herhangi bir çevirisi, metinsel ve filolojik bakımdan ne kadar doğru görünürse görünsün, geleneksel bazı açıklamaların refakati olmadığı sürece, yanıltıcı – hatta özellikle Yahudi kanunu söz
konusu olduğunda “yanlış” – olmaktan kurtulamaz…
Tora’nın kendine özgü dili, çeşitli sebeplerden dolayı şifrelidir ve bazı durumlarda bir kanunun uygulamasıyla ilgili metin okunduğunda varılan sonuç, o kanunun pratikteki uygulamasıyla farklılık gösterebilir…kısacası Tora kanunu söz
konusu olduğunda, edebi ve metinsel endişeler ikinci planda kalmalıdır. (Gözlem Yayınevi; Türkçe Çeviri ve Açıklamalarıyla TORA ve Aftara; 1.Kitap, Bereşit, önsöz)

Onlara göre asıl olan Yahudi geleneği yani din adamlarının dedikleridir. İşte
bu din adamlarını dinde otorite kabul etmek ve Allah’ın kitabıyla çelişmelerine
rağmen onların dediklerini birinci plana almak şirktir.
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Tevbe 9/31

ِ َّ ون
ِ
ِ َّات َخ ُذوا أَحبارهم ور ْهبا َنهم أَربابا ِمن ُد
يح ْاب َن َمر َيم َو َما أُ ِمروا
ْ ً َْ ُْ َ ُ َ ُْ َ َْ
َ الل َوا ْل َمس
َ ْ
ُ
ِ إ َِّل ِليعب ُدوا ِإ ٰ َلها و
ون
َ اح ًدا ۖ َل ِإ ٰ َل َه إ َِّل ُه َو ۚ ُس ْب َحا َن ُه َع َّما يُ ْشرِ ُك
َ ً
َُْ

Hahamlarını ve rahiplerini Allah ile aralarına koyup rab edindiler. Meryem
oğlu Mesih’i de öyle. Oysa onlara, kendisinden başka ilah olmayan, onların ortak tayin ettiklerine de ihtiyaç duymayan O (Allah)’na kul olmaları emredilmişti.

Yahudi ve Hıristiyanlar Allah’ı bırakarak Allah’a ortak koşmadılar. Kendi
din adamlarını Allah ile aralarına koyarak Allah’a ortak koştular. O din adamlarının kendilerini Allah’a götüreceklerine kesin inandılar. Onların söylemlerinin
Allah’ın kitabı ile çelişmesi durumunda önceliği kendi din adamlarına verdiler
ve gerçeğin onların dediği gibi olduğunu kabul ettiler. Bu din adamları Allah’ın
kitabındaki kelimeleri konuldukları yerden kaydırarak tahrif ettiler. Yani kelimenin isim, fiil, mazi, muzari, müennes, müzekker olduğuna aldırmadan kendi anlamlarını verdiler. Kimi kelimeleri gizleyip metinden çıkardılar, kimi zaman ise
metinde olmayan kelimeleri metnin içinde varmış gibi eklediler. Kimi zaman ise
kelimelere hiç olmayan anlamlar yüklediler. Sonuçta bugün baştan sona tahrif
edilmiş kutsal bir kitap ortaya çıkardılar. Bu kutsal kitap anlamsız cümlelerle, bir
çocuğun dahi yapmayacağı gramer hatalarıyla dolu hale geldiğinde ise tefsirleriyle bunu aşmaya çalıştılar.
Tora’yı orijinal metninden inceleyen bir kişi, birçok cümlede çok yersiz görünen kullanımlar, bariz tekrarlar, bir dilbilgisi uzmanının basitçe “anlatım bozukluğu” olarak tanımlayacağı garipliklerle karşılaşacaktır. Açıkçası bir insan
bu kitabı yazmış olsaydı, bu kadar göze batan hatalar içeren bir kitabı kesinlikle
piyasaya sürmezdi.
Oysa Tora’nın Tanrı’dan geldiğini bilen kişiler, tüm bu garip, yersiz ya da gereksiz görünen kullanımların içinde mutlaka sonsuz değer ve miktarda mesajın
varlığını görürler. Tora sadece okunmayı değil, analiz edilmesyi gerektiren bir
metindir. Ancak bunun da belirli kuralları vardır ve bu analiz sadece, Tanrı’nın
Moşe Rabenu’ya, onun da bize öğretmiş olduğu yöntemler kullanılarak yapılabilir. (Gözlem Yayınevi; Türkçe Çeviri ve Açıklamalarıyla TORA ve Aftara;
1.Kitap, Bereşit, önsöz)

Allah’ın kitabı; bir insanın yazıp piyasaya sürmeyeceği kadar bozuk imla hatalarıyla dolu bir kitap haline geldiğinde, elbette ki bunları insanlara açıklayacak
uzmanlara muhtaç hale gelecektir. İşte şirk tam da budur. Allah’ın kitabını (vahyi) insanlara muhtaç halde görmek. İşte Allah ile insanlar arasındaki otorite bu
yolla ortaya çıkmaktadır. Yani onlar Allah’ı bırakmak için değil, Allah’a ulaşmak
için şirk koşmaktadırlar.
Kur’an’ın indiği ortamda yaşayan Mekke müşrikleri de Allah’ı bırakmamışlardır. Onlar en başta kendilerini Allah resulü İbrahim’in nesli ve onun dini üzere
görmekteydiler. Hac yapmakta ve kendilerince İbrahim’den kaldığına inandıkları
namazı kılmaktaydılar. Kendilerini Kabe’nin hamisi olarak görüyorlardı. Tapın-
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dıkları putları ise Allah’ı bıraktıklarından değil, onları Allah’a ulaştıran otorite
olmasından dolayıydı...
Zümer 39/3

ِ ِِ
ِ الدين ا ْل َخ ِالص ۚ وا َّل ِذين َّات َخ ُذوا ِمن د
ون ِه أَ ْو ِلي َاء َما َن ْعب ُد ُهم إ َِّل ِلي َق ِر ُبو َنا
ُ ْ
َ
ُ ّ أَ َل َّل
َ ُ
ْ ُ
َ
ّ ُ
ِ َّ ِإ َلى
الل َل َي ْه ِدي َم ْن
َ الل َي ْح ُك ُم َب ْي َن ُه ْم ِفي َما ُه ْم ِف ِيه َي ْخ َت ِل ُف
َ َّ ون ۗ إ َِّن
َ َّ الل ُز ْل َف ٰى ِإ َّن
ِ
ار
ٌ ُه َو َكاذ
ٌ ب َك َّف

Bil ki Allah’ın dini, katışıksız dindir. Allah’ın astında birtakım veliler edinenler
şöyle derler: “Biz bunlara, sırf bizi Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz.” Allah, ihtilaf ediyor oldukları her konuda hükmünü vermektedir.
Allah, yalancı olan ve âyetleri görmezlikte (kâfirlikte) direnen birini yoluna kabul etmez.

“Allah’a daha yaklaştırsın diye!” İşte şirkin ana fikri budur... Allah’ı bırakmak için değil, Allah’a daha çok yaklaşmak için şirk koşulmaktadır. Allah’a yaklaşmak için önce ondan uzak olunduğunu kabul etmek gerekmektedir. Allah kendisine kendisinden daha yakınken, Allah’ı kendinden uzak görmek her insanın
karşılaşacağı bir durumdur aslında. Hiçbir insan günahtan ve hatadan ari değildir.
Kişinin günah ve hata ettiği zamanlar Allah’a yakın olduğu değil uzak olduğu zamanlardır. Eğer günahkâr ve hatalı olup Allah’tan uzağa düşmek hayatın ve insan
olmanın bir gereği ise, sorun Allah’tan uzakta olmak değil, Allah’a yaklaşırken
kullanılan yöntemlerdedir. Allah’a iman eden ve Allah’ın kendisine her şeyden
yakın olduğunu bilen bir mümin mesela hırsızlık, arsızlık, zina, yalan söylemek,
haksızlık yapmak gibi bir duruma düştüğünde kendisini Allah’a yakın hissetmez.
Yüce Allah’ı kızdırdığını, onu küstürdüğünü, onun kendisini sevmediğini düşünür. İşte bu Allah’tan uzak olmak demektir ve kimse bu durumlara düşmekten
münezzeh değildir. Bu durumda olan biri, kendisini Allah’tan uzaklaştıran bu eylemlerden kurtulup tekrar Allah’a yakın olmak istediğinde ne yapmalıdır?
Elbette bu soru tüm müminler tarafından Allah’ın kitabına sarılmalıyız şeklinde cevaplandırılacaktır. Fakat Allah’ın kitabını anlayamıyor ise ne yapacaktır?
İşte bu durumda Allah’ın kitabını açıkladıklarını ve daha anlaşılır kıldıklarını söyleyenlere itibar edilecektir. İşte bu itibar, bilgiye veya ilme dayalı bir itibar olmayacaktır. Kur’an’ı anlamadığı halde Allah’ın yolundan yürümek isteyen
kişiler, tıynet ve hissi durumuna göre kendisini Allah’a yaklaştırdığına inandığı
kişilerin dediklerine itibar edecek, onların dediklerini Allah’ın dini olarak görecektir. Onların söylediklerine olan bağlılıkları bir akıl yürütmenin, analize dayalı
bir bilginin ya da bir ilmin sonucunda olmadığı için, inandığını zannettiği şeylere
fanatik bir bağlılık duyacaktır. İşte Allah’a yaklaşmak için Allah’a ortak koşmanın ilk adımı, Allah’ın altında otoritelerin oluşması da tam burada başlamaktadır.
Ayette geçen  دُونِ ِهdûnihi kelimesinin kast ettiği anlam bu olmalıdır. Bu kelime
 د و نd+v+n kök harflerinden türemiş bir kelimedir ve Kur’an’da bu kökten türe-
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miş 144 kelime bulunmaktadır. Bir şeyden geri kalan, aşağı, düşük, alçak, aracı.
Aşağı olmak, adi ve alçak olmak, zayıf ve güçsüz olmak, boyun eğmek, karşısında küçülmek, kınamak, suçlamak, tedvin etmek, derlemek, istenen şekilde zengin
olmak, alçak ve adi kişi, basit bir şey, alt, arka, başka, öteki, önce, …den aşağı, …
den daha alçak, boşuna, nafile, boş, ast, alt rütbe, divan, dönüm anlamlarında kelimelerin de türediği bu kelime Kur’an’da Allah ile ilgili kullanıldığı yerlerde Allah’ın astında, altında, berisinde, peşinde, öncesinde anlamlarında geçmektedir.
İncelediğimiz Ayette de  دُونِ ِهdûnihi kelimesi Allah’ın altında, astında, berisinde anlamı taşımaktadır. Bu ayet aynı zamanda o günün Mısır ülkesinde hâkim
olan dini anlayışın kurumsal yapısının ipuçlarını vermektedir. O günkü Mısır’ın
dini anlayışını ve bu anlayışın İsrail oğulları üzerindeki yansımasına İlerleyen
bölümlerde daha detaylıca değinilecektir.
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ÜNVANLARI YÜCELTMEK
(40. Ayet)
Ele aldığımız ayette geçen tüm kelimeler Yusuf tarafından karşısındaki Mısırlı iki muhataba sarf edilmektedir. Yusuf’un söylediği bu kelimeler o günün Mısır’ı ile alakası olmayan, muhataplarını birebir ilgilendirmeyen, hayatta karşılığı
olmayan, havaya söylenmiş, genel anlam ifade eden ortaya söylenmiş sözler değildir. Yusuf bir önceki ayette içerisinde bulundukları durumun, Yüce Allah’ın
bölünmeyen, ortak kabul etmeyen otoritesine karşılık, toplumu ayrıştıran, parçalayan, her biri başka tarafa çeken “parçalayıp ayrıştırıcı” efendilerin otoritelerini tercih etmelerinden kaynaklandığını söylemişti. Ele aldığımız 40. ayette Mısır
toplumunun ayrıştırıcı yöneticiler edinmelerinin arka planında yatan inanışın ne
olduğunu onlara anlatmaktadır.

ِِ
ِ َ ما َتعب ُد
اللُ ب َِها ِم ْن
ُ وها أَ ْن ُت ْم َو َآب
َّ اؤ ُك ْم َما أَ ْن َز َل
َ ون م ْن ُدونه إ َِّل أَ ْس َم ًاء َس َّم ْي ُت ُم
ُْ َ
ٍ س ْل َط
ان
ُ

Ayetin başında gelen bu cümle mealler tarafından genelde; “Allah’ı bırakıp
da taptıklarınız, sizin ve atalarınızın taktığı birtakım isimlerden başka bir şey
değildir. Allah onlar hakkında herhangi bir delil indirmemiştir” şeklinde çevrilmiştir. Bu sorunlu bir çeviridir. Çünkü bu çeviride, ayette geçen  َس َّم ْيتُ ُموهَاsemmeytumûha kelimesinin sonundaki  هَاha zamiri kaybolmaktadır. Ayrıca ayetin
devamında gelen  بِهَاbiha zamiri ise tekil ve müennes olduğu halde çoğul ve müzekker zamire dönüşmektedir.
Ayetteki zamirlerden birinin hiç görülmemesi, diğerinin ise tekil halden çoğula çevrilmesi, ayette bahsedilen şeyin o günkü Mısır’ın inanışını belirtmekten
uzak hale gelmesine ve öylesine havaya konuşulan bir söze dönüşmesine neden
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olmuştur. Oysa bu zamirin görülmesi durumunda ayette geçen  أَ ْس َما ًء َس َّم ْيتُ ُموهَاesmaen semmeytumûha ibaresinin “birtakım nitelemelerle nitelediğiniz o dişiye”
veya “isimler taktığınız o dişiye” şeklinde olması gerekirdi. Ayette geçen tüm
söylemler aslında bu  هَاha zamirine dönük olarak söylenmiştir. Fakat bu zamirin
yok sayılması, söylenenlerin ayakları yere basmayan ve havada kalan genel söylemler şeklinde anlaşılmasına yol açmıştır. Bu ayetin tam olarak neden bahsettiğini anlamak için ayette geçen kelimelerin üzerinde duralım.
İlk önce “taktığınız isimler” olarak çevrilen  أَ ْس َما ًء َس َّم ْيتُ ُموهَاesmaen semmeytumûha ibaresinde geçen ve her ikisi de aynı kökten türemiş, biri isim diğeri ise
fiil olan iki kelime üzerinde duracağız.  س م وS+m+v kökünden türemiş bu kelime
Kur’an’da 381 defa geçmektedir.
Her şeyin seması, onun yukarı tarafıdır. Bazıları şöyle demiştir: Her sema altındakilere göre sema, üstekilere göre arzdır. Ancak en yüksek sema böyle değildir. Yağmura  َس َماءsemae denmesi, onun gökten gelmesinden dolayıdır. Bazıları
yağmura yere düşmediği sürece sema denilebileceğini söylemektedir. Bitkilere de  َس َماءsemae denmesi ya sema denilen yağmurdan oluşmasından veya yer
yüzeyinden daha yüksek bir seviyede olduğundan dolayıdır. Yerin karşıtı olan
 َس َماءsemae kelimesi müennestir. Kelime hem tekil hem çoğul anlamda kullanılır.
Yüksekte olan görüntüye/cisme  َس َما َوةsemavat denir. ٌ َس َما لِ َي َش ْخصBir şahıs bana
göründü.  اِسْمİs’m bir şeyin zatının kendisiyle bilindiği kelimedir. İsim kelimesi
 ُس ُم ّوkökünden gelmektedir. Müsemmanın zikri onunla yükselmekte dolayısıyla
onunla bilinmektedir.
İnsan, isimlendirilenin/müsemmanın kendisini bilmedikçe, onunla karşı karşıya geldiğinde sadece bu şeyin ismini bilmekle onun ne olduğunu bilemez. Örneğin Hintçe veya Rumca birtakım şeylerin isimlerini öğrenir, bu isimlerin neyi
kast ettiklerini (suretlerini) bilmezsek, onları gördüğümüzde, mücerred isimlerini bilmekle isim verilen şeyi (müsemmaları) bilemeyiz. Aslında bu durumda biz
sadece mücerred birtakım sesleri bilmiş oluruz. Bu durum şunu ortaya çıkartır ki,
isim verileni bilmedikçe ve isim verilenin sureti kalpte hasıl olmadıkça isimlerin
bilgisi gerçekleşmez.
 س م وS m v kökünden isim olarak; ad, nam, mahlas, yüksek, yüce, samilik,
sayın, semavi, gök, gökler, adaş, belirli anlamlarında kelimeler türemiştir. Fiil
olarak ise; yükselmek, yüksek olmak, isim yapmak, ad vermek, yücelmek, yüceltmek, görünmek, şevklenmek, heyecanlanmak, göze ilişmek, aşmak, tamah
etmek, gönlü istemek anlamlarında kelimeler türemiştir.
Meallerde ayette geçen  أَ ْس َما ًء َس َّم ْيتُ ُموهَاesmaen semmeytumûha ibaresine “taktığınız isimler” şeklinde anlam verilmesinin ibarede geçen  هَاha zamirini yok saymak anlamına geldiğini daha önce belirtmiştik. Eğer bu ibarede geçen ve biri isim
diğeri fiil olan kelimelere “isimler ve isim vermek” anlamı üzerinden bir mana
verilecekse bunun mutlaka “isimlerle isimlendirdiğiniz kadın (dişi)” şeklinde olması zorunludur.
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İbarenin bu anlamı başından beri söylediğimiz o günkü Mısır toplumun anaerkil bir yapıda olduğunun delilidir. Antik Mısır dönemlerini özellikle orta krallık
dönemini (M.Ö 2050 – 1550) inceleyen tarih kitaplarında bu dönemin en büyük
özelliğinin kadının toplumdaki etkin konumu olduğuna dair oldukça bol malzeme bulunmaktadır. Soyun kadınlardan devam ettiği inancı bu etkinliğin en başat
göstergesidir. Yusuf zamanında Mısır’a gelip yerleşen ve uzunca bir süre orada
kalan İsrail oğulları, soyun kadından devam ettiği inancını Mısır’da benimsemiştir. Bugün tüm Yahudi mezheplerinde soyun kadından devam ettiği inancı hala
devam ettirilmektedir.
O günün dünyasında diğer toplumlar genelde babaerkil bir anlayışa sahipken
Mısır’da bu tersine işlemiş toplum anaerkil bir anlayışı benimsemiştir. Günlük
yaşamlarında kişiler kendilerini tanıtırken kendi isimlerinden sonra anne isimlerini zikretmişlerdir. Yani toplum mensup olunan annelere göre şekillenmiştir. Bu
inanç, olduğu gibi Yahudilere geçmiştir. Onlar da kendi aralarındaki kabileleri
annelerine göre belirlemişlerdir. Yusuf’un kardeşlerinin onun resullüğüne boyun
eğmeyi kendilerine yedirememelerinin sebebinin de Yusuf’un annesinin farklı
olmasından kaynaklandığı unutulmamalıdır. Yani bu kardeşler daha Mısır’a yerleşmeden o ülkenin dini anlayışını benimsemişlerdir. Bu dini anlayış daha sonra
bir daha çıkmamak üzere Yahudiler arasında kök salacaktır.
Veraset hakkının kadında olması, yönetime geçecek firavunların seçilmiş kadınlarla evlenmesi gerektiği, kadının erkeği boşama hakkının bulunması, kadının
kutsal kabul edilmesi, kadınların Firavun olma haklarının bulunması o dönemde
kadının erkekten çok daha etkin olduğunu göstermektedir.
Şüphesiz ki kadının bir ülkeye yönetici olması kınanacak bir durum değildir.
Nitekim Kur’an’da geçen Seb’e kraliçesi bir ülkeye yönetici olduğu için kınanmamıştır. Aynı şekilde erkeğin de ülkeye yönetici olması kınanacak bir durum
değildir. Kınanacak olan şey belirleyici olanın cinsiyet olmasıdır.
Yüce Allah ne kadınlığı ne de erkekliği bir şeyin belirleyicisi olarak tayin etmemiştir. Cinsiyet ne olursa olsun belirleyici olanın Yüce Allah’a olan bağlılık
ve itaat olduğunu, hem de değişmez bir kural olarak emretmiştir. Kişilerin kendilerini annelerine ya da babalarına nispet etmeleri, bunun üzerinden nesil geliştirmeleri, üstüne hukukun temeline cinsiyeti koymaları asla doğru değildir. Fakat
hayata erkek cinsinin belirleyici olduğu gözüyle bakan Müslüman dünya; kendilerini doğuran annelerini hayatın dışına itmiş, onlara erkeklere hizmet etmenin
dışında bir hayat hakkı tanımamışlar, Kur’an’da müzekker (eril) formda gelen
kelimeleri cinsiyete hasrederek, Yüce Allah’ın kitabını erkeklerin kitabı haline
çevirmişlerdir. Bu anlayışa göre Kur’an’da Yüce Allah’a hasredilen tüm fiiller,
sıfat ve isimler hep eril formda gelmesinden dolayı (haşa) Yüce Allah da erkek
bir tanrı gibi algılanmıştır.
Oysa bir dilde kelimelerin eril ve dişil şeklindeki ayrımı cinsiyetin değil şahsiyetin belirlenmesi içindir. Tüm dillerde asıl olan müzekker kelimelerin kullanıl-
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masıdır. Fakat kadınları ilgilendiren bir meselede sadece kadınların kast edildiğinin anlaşılması için dişil kelimelerin kullanılması, sanki eril-dişil ayrımı varmış
gibi anlaşılmıştır. Oysa Kur’an’daki emirlerin neredeyse tamamı eril formda gelmiş olmasına rağmen, sadece erkekleri değil tüm iman edenleri kast etmiştir.
Ama kadın ve erkeği Allah’ın yaptığı tanımlamanın dışına çıkaran Müslüman
ulema(!) bir yandan Cuma namazının eril formda gelmesinden dolayı, sadece
erkeklere farz olduğunu, kadınlara farz olmadığını söylerken, yine sadece eril
formda gelen abdest ayetinden abdestin hem kadınlara hem erkeklere farz olduğunu söylemek gibi bir iki yüzlülüğü, İslam olduğunu söyleyen halklara kabul ettirmişlerdir. Madem Kur’an’daki emirler geldiği eril ya da dişil forma göre belirlenecektir, o halde sadece erkek form da gelen cinsel ilişkiden sonra gusletmenin,
sadece eril formda gelen içki içmeme emrinin, sadece eril formda gelen faiz yasağının hatta sadece eril formda gelen kafirlik, fasıklık, adaletsizlik ve daha birçok
şeyden de kadınların muaf tutulduğunu da söylemeleri gerekirdi. Fakat bunu yapmayan ulema kadını şahsiyetinden soyutlayıp, onu Allah’ın çizdiği çerçevenin
çok dışına çıkarmakla kalmamış üstüne kadını, şeytanın erkeğin boynuna taktığı
halat olarak nitelemiştir. Bununla da yetinmeyen ulema(!) hastalıklı düşüncelerine kutsallık kazandırmak için Allah resulü Muhammed (as)’i kullanmaktan geri
durmamıştır. Aşağıda çok muteber kabul edilen bir ulemanın Ali İmran suresinin
14. ayeti bağlamında söyledikleri şöyledir.
Al-i İmran 3/14

ِ ِ ِ ِ
ِ ُز ِين ِللن
ِ اء وا ْلب ِنين وا ْل َق َن
الذ َه ِب
َّ اطيرِ ا ْل ُم َق ْن َط َر ِة ِم َن
َّ اس ُح ُّب
َّ َ ّ
َ َ َ َ الش َه َوات م َن النّ َس
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُّ اع ا ْل َح َياة
َّ الد ْن َيا ۖ َو
ُ َوا ْلف َّضة َوا ْل َخ ْي ِل ا ْل ُم َس َّو َمة َو ْال ْن َعام َوا ْل َح ْرث ۗ ٰ َذل َك َم َت
ُالل
آب
ِ ِع ْن َد ُه ُح ْس ُن ا ْل َم

Kadınlara, oğullara, kantar kantar altın ve gümüşe, salma atlara, develere ve
ekinlere aşırı düşkünlük insanlara süslenip hoş gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimidir. Oysa güzel dönüş yeri Allah nezdindedir.

Ayete bu şekilde meal veren müfessirimiz ayette sayılanların her birine ayrı
başlıklar açmış ve onların aslında neyi ifade ettiğini tefsir(!) etmiştir. Ayette geçen kadınlar kelimesine de ayrı bir başlık açarak şunları söylemiştir.
Kadınlar
Yüce Allah: “Kadınlara” buyruğunda, insanların nefisleri onları çokça arzu
duyduğundan önce kadınları söz konusu ederek başladı. Çünkü kadınlar şeytanın attığı kementler ve erkeklerin fitneye düşmelerine sebeptir. Resulullah (sav)
buyurdu ki: “Benden sonra erkekler için kadınlardan daha çetin bir fitne terk
etmiş değilim.” Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir.
Kadın fitnesi herşeyden daha çetin ve zorlu bir fitnedir. Denilir ki: Kadınlarda
iki fitne vardır. Çocuklarda ise tek bir fitne vardır. Kadınlardaki fitnelerden birisi, akrabalık bağlarını kesmeye götürür. Çünkü kadın kocasına annelerle, kardeşlerle bağı kesmeyi emreder. İkinci fitne ise helal, harama bakmaksızın mal
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toplama fitnesidir. Oğullara gelince, onlardaki fitne bir tanedir. O da onlar için
mal toplama tutkusudur.
Abdullah b. Mesud’un rivayetine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur.
“Kadınlarınızı yüksek odalarda iskân etmeyiniz ve onlara yazı yazmayı öğretmeyiniz.”
Bu şekilde Resulullah erkekleri bundan sakındırmış olmaktadır. Çünkü onların
yüksek yerlerde iskân ettirilmeleri dolayısıyla erkekleri görmeleri söz konusudur. Bu ise onları himaye etmek ve onları setretmek değildir. Çünkü kimi zaman
erkekleri görüp de bundan dolayı fitne ve bela söz konusu olabilir. Diğer taraftan kadınlar erkekten yaratılmışlardır. O bakımdan kadının bütün derdi erkektir…
Onlara yazı yazmayı öğretmekte de böyle bir fitne, daha da ileri derece de söz
konusudur. Eş-Şihab’ın kitabında Peygamber (sav)’ın: “Kadınlara (gereğinden
çok) elbise almayınız ki, evlerinden dışarıya çıkmasınlar” diye buyurmaktadır.536

Üzerine bir söz söylemenin bile zül olduğu işte bu yaklaşım Allah’ın kitabında geçen kelimelerin aslında neyi kast ettiğini tefsir(!) etmektedir. Bu yaklaşım
toplum yapısının temeline erkek cinsiyetini yerleştirmiş ve hukuku onun üzerinden belirlemiştir. İşte Mısır toplumunda işleyen kural bunun tam tersi olmuş bu
sefer toplumun temel yapısı kadın cinsiyeti üzerine bina edilmiştir.
İncelediğimiz 40. ayet Mısır toplumunda kadına yüklenilen bu değerin Yüce
Allah’tan kaynaklanmadığını, Mısırlıların kendi uydurmaları olduğunu bildirmektedir. Bu durumda incelediğimiz ayetin doğru meali şöyle olmalıdır.
Yusuf 12/40

ِِ
ِ َ ما َتعب ُد
اللُ ب َِها ِم ْن
ُ وها أَ ْن ُت ْم َو َآب
َّ اؤ ُك ْم َما أَ ْن َز َل
َ ون م ْن ُدونه إ َِّل أَ ْس َم ًاء َس َّم ْي ُت ُم
ُْ َ
ِ َّ ِ ان ۚ إ ِِن ا ْلح ْكم إ َِّل
ِّ ل ۚ أَمر أَ َّل َتعب ُدوا إ َِّل إِياه ۚ ٰ َذ ِل َك
ٍ س ْل َط
ين ا ْل َقيِم َو ٰ َل ِك َّن
الد
ُ َّ
ُ
ُْ
ُّ ُ
ُ ُ
ََ
ِ
ون
م
ل
ع
ي
ل
اس
الن
ر
ث
ك
َ
َ
َ ُ َْ
َّ َ َ ْ َأ

“Siz, Allah’ın astında, sizin ve atalarınızın birtakım yüceliklerle nitelediğiniz dişiden başka bir şeye tapmıyorsunuz. Allah ona (dişiye) herhangi bir otorite indirmemiştir. Onun Hükmü Al-lah’tan başkasının değildir. (Allah) kendisinden
başkasına kul olmanızı emretmemiştir. Geçerli olan o din işte budur. Ama insanların çoğunluğunu bunu bilmiyor.
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O İŞİN ZAMANINA GELİNDİ
Yusuf 12/41

ِ
ِ
الس ْج ِن أَ َّما أَ َح ُد ُك َما َفي ْس ِقي َر َّب ُه َخ ْمرا ۖ َوأَ َّما ْال َخر َفي ْص َل ُب َف َت ْأ ُك ُل
ّ َيا َصاح َب ِي
َ
ُ ُ
ً
ِ ال َّطير ِمن ر ْأ ِس ِه ۚ ُق ِضي ْالَمر ا َّل ِذي ِف ِيه َتس َت ْف ِتي
ان
َ ْ ُْ
َ ْ
ُْ
َ

“Ey zindan arkadaşlarım! (Rüyanızın yorumuna gelince,) biriniz efendisine şarap sunacak, diğeri ise asılacak ve kuşlar başından yiyecektir. Yorumunu sorduğunuz iş böylece kesinleşmiştir” (DİB meali).

Daha önce bu ayetin başında gelen احبَ ِي السِّجْ ِن
َ ( يَاYa sahibeyi’s sicni) cümleِ ص
sinin “ey zindan arkadaşlarım” anlamına gelemeyeceğini ortaya koymuş ve cümleye “Ey o gizlilikteki arkadaşlarım” anlamı vermiştik. Aynı zaman da 36. ayette
Yusuf’un iki arkadaşının anlattıklarının herhangi bir rüya olmadığını da ortaya
koymuştuk. Fakat meal ve tefsirlerin tamamı 36.ayette anlatılanları zindanda görülmüş rüyalar şeklinde kelimelere mana verdiği için, bu ayette anlatılanları da
sanki o rüyaların yorumu olduğu kurgusu üzerinden kelimelere mana vermişlerdir. Oysa ne o ayette ne bu ayette anlatılanların bir rüya ve rüya yorumu olduğunu gösteren en ufak bir delil yoktur. Olayların bir rüya temeline oturtulamayacağı
hususunda yeteri kadar açıklama yapıldığı için artık rüya konusunu gündemimizden çıkarmamız yerinde olacaktır.
Hiç şüphesiz Yusuf kıssasının en belirgin özelliği Yusuf’a hadiselerin te’vilinden öğretilmesidir. Çünkü Kur’an’da adı geçen hiçbir resulde böyle bir özellik yoktur. Tüm Kur’an’da hadiselerin te’vili ile ilgili sadece iki kişi vardır. Bunlardan biri bilindiği gibi Yusuf, diğeri ise Kehf suresinin 60-82 ayetleri arasında
anlatılan Musa kıssasında geçen ve ismi verilmeden “ilim öğretilen bir kul” şeklinde tanıtılan kişidir. Şu unutulmamalıdır “hadise” kelimesi asla rüya anlamına
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gelmemektedir. Kelimenin ne sözlüklerde ne de Kur’an’da rüya anlamı yoktur.
İşte bu yüzden iki adamın 36. ayette söylediklerinin karşılığı olarak Yusuf’un
bu ayette söylediklerinin, ona öğretilen hadiselerin te’vilinden olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bu ayette geçen kelimelerin büyük çoğunluğu üzerinde
daha önce durulmuştu. Yusuf’un arkadaşlarından biri 36. ayette şöyle demişti. إِنِّي
ص ُر َخ ْمرًا
ِ  أَ َرانِي أَ ْعben herhangi bir gizliliği kendim sezinler, özünü (ortaya) çıkarırım.”
İşte ayette Yusuf’un arkadaşlarından birinin bu söylemine karşılık, şu söylenmektedir;

أَ َّما أَ َح ُد ُك َما َفي ْس ِقي َر َّب ُه َخ ْمرا
َ
ً

Bu cümlede geçen  فَيَ ْسقِيfeyeski kelimesi haricindeki tüm kelimelerin üzerinde
daha önce durmuştuk.  فَيَ ْسقِيfeyeski kelimesi ( سقيs+k+y) kök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da bu kökten türemiş 25 kelime bulunmaktadır. Bu kelimeden
sulamak, su içirmek, ikram etmek, karnında su toplanmak, devamlı akmak, boyamak, yağmur yağması, bir duyguyla dolmak, güzel günler göstermek, iletmek,
ulaştırmak, haber iletmek anlamlarında kelimeler türemiştir.
Bu açıklamalardan sonra cümlenin anlamının “ أَ َّما أَ َح ُد ُك َما فَيَ ْسقِي َربَّهُ َخ ْمرًاikinizden birine gelince; gizlilikleri iletmeye devam edecek” şeklinde olması daha isabetli olacaktır.

Yusuf’un diğeri için  َوأَ َّما ْال َخ ُر فَيُصْ لَبُ فَتَأْ ُك ُل الطَّ ْي ُر ِم ْن َر ْأ ِس ِهşeklinde söylediklerine gelince: Bu cümle içinde daha önce incelemediğimiz tek kelime ُ( فَيُصْ لَبfe
yuslebu) şeklinde geçen kelimedir. Kök harfleri ( ص ل بs+l+b) olan bu kelime
Kur’an’da 8 defa geçmektedir. Bu kökten; sert olmak, güçlü ve kuvvetli olmak,
karı ve sert olmak, asmak, çarmıha germek, güneşin yakması, etin yağını çıkarmak, bir şeyi başka bir şeyle tahkim etmek, sertleşmek, katılaşmak, ısrar etmek,
siyasi konumunu güçlendirmek, çelik, sırt, bel, çetin, inat, inatçı, konunun en
kuvvetli yeri gibi kelimeler türemiştir.
Yusuf’un diğer arkadaşı 36. ayette şöyle söylemişti. ق َر ْأ ِسي ُخ ْب ًزا
َ ْإِنِّي أَ َرانِي أَحْ ِم ُل فَو
ُْ“ ۖ تَأْ ُك ُل الطَّ ْي ُر ِمنهşüphesiz ki ben kendi görüşümü belirtip bir yorumla üst başkanıma
benimsetirim, (kadın) bununla herkese üstün gelir” dedi Yusuf ise onun bu dediklerine  فَيُصْ لَبُ فَتَأْ ُك ُل الطَّ ْي ُر ِم ْن َر ْأ ِس ِهkonumunu güçlendirecek, (kadın) onun başkanlığında herkese üstün gelecek” şeklinde cevap vermektedir.
ان
ِ ُ“ قYorumunu sorduğunuz iş böylece kesinleşmiştir”
ِ َض َي ْالَ ْم ُر الَّ ِذي فِي ِه تَ ْستَ ْفتِي
(DİB meali)
Ayetin son cümlesi tüm mealler tarafından bu şekilde çevrilmiştir. Oysa bu
cümlede “yorumunu sorduğunuz” şeklinde çevrilen ان
ِ َ تَ ْستَ ْفتِيtesteftiyani kelimesi
mazi (geçmiş zaman kipi) bir kelime değil, müzari (geniş, şimdiki, gelecek zaman kipi) bir kelimedir ve kelimenin anlamı “görüş isteyeceğiniz, fetva isteye-
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ceğiniz” şeklinde olmak durumundadır. Defalarca söylediğimiz gibi, meal ulemasının! kelimeleri Allah’ın koyduğu yerlerden kaydırma pahasına verdiği bu
anlamlar hep hazır şablonlar ve İsrailiyat kaynaklı Yusuf kıssasını temel almalarından dolayıdır.
Bu kelimenin muzari olması anlatılmak istenen şeyin gelecekte olacak bir
olaydan bahsedilmiş olduğunu gerekli kılmaktadır. Bu kelime üzerinde 30.ayeti
işlerken durmuştuk. Cümlede geçen ض َي
ِ ُ( قkudiye) kelimesi aynı kök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da bu kökten türemiş 63 kelime bulunmaktadır. Bu kökten fiil olarak emretmek, kesin emir vermek, yargılamak, hükmetmek, karar vermek, yerine getirmek, gidermek, geçirmek, ödemek, öldürmek, uzaklaştırmak,
iletmek, eda etmek, bastırmak anlamlarına gelen kelimeler türemiştir.
Bu kelimenin Kur’an kullanımları emretmek, hükmetmek, emredilmek, hüküm verici, hüküm, karara bağlanmış, yerine getirmek, sona erdirmek, bitirmek,
belirlenmiş süreyi doldurmak, haber vermek, öldürmek, yaratmak, gidermek,
belirlemek, boşanmak şeklindedir.
Bu açıklamalardan sonra ayetin son cümlesine verilecek doğru anlam ض َي
ِ ُق
َ
َّ
ْ
ْ
ان
ِ َ ال ْم ُر ال ِذي فِي ِه تَ ْستَفتِيİşte onun hakkında görüş isteyeceğiniz o işin zamanına gelindi.”
Yusuf’un haklarında pek çok şey söylediği bu iki adamın kimler olduğunu tespit etmek artık zorunlu bir hale gelmiştir. Anlamaya çalıştığımız ayetin mealini
vererek bir sonraki ayette daha detaylı bilgiler verilen iki adamın kimler olduğunu tespit etmeye çalışalım.
Yusuf 12/41

ِ
ِ
الس ْج ِن أَ َّما أَ َح ُد ُك َما َفي ْس ِقي َر َّب ُه َخ ْمرا ۖ َوأَ َّما ْال َخر َفي ْص َل ُب َف َت ْأ ُك ُل
ّ َيا َصاح َب ِي
َ
ُ ُ
ً
ِ ال َّطير ِمن ر ْأ ِس ِه ۚ ُق ِضي ْالَمر ا َّل ِذي ِف ِيه َتس َت ْف ِتي
ان
َ ْ ُْ
َ ْ
ُْ
َ

“Ey o gizlikte arkadaşlarım ikinizden birine gelince, rabbine gizlilik iletmeye devam edecek, (iki-nizden) o diğerine gelince; konumunu güçlendirecek, böylelikle
(kadın) onun başkanlığında her-kese üstün gelecek. İşte onun hakkında görüş de
isteyeceğiniz o işin zamanına gelindi.”
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SIRDAŞ
Yusuf 12/42

الشي َطا ُن ِذ ْكر َر ّب ِِه
اج ِم ْن ُه َما ا ْذ ُكر ِني ِعند ربِك فأَنساه
َ َو َق َال ِل َّل ِذي
ٍ ظ َّن أَ َّن ُه َن
ْ َّ ُ َ ْ َ َ ّ َ َ ْ
َ
ْ
ِ ِ
ِ
ِ َ َف َلب
ين
َ الس ْج ِن ب ِْض َع سن
ّ ِث في

Yûsuf, onlardan kurtulacağını düşündüğü kişiye, “Efendinin yanında beni an”,
dedi. Fakat şeytan onu efendisine hatırlatmayı unutturdu da bu yüzden o, birkaç
yıl daha zindanda kaldı (DİB meali).

Aslında iş bir kere şirazesinden çıkınca çarpıtmanın ardı arkası kesilmiyor. Bu
ayette “kurtulacağını” şeklinde gelecek zaman (muzari) fiil anlamı verilen kelime
fiil değil isimdir. Göz göre göre yapılan bu tür çarpıtmaların arkasında hiç şüphesiz Kur’an metnine olan güvensiz bakış yatmaktadır. Meal yazarlarımıza göre
demek ki orada bir isim değil fiil olmalıydı. Kur’an’ın orijinal metnine müdahale
edemeseler de çevirilerinde bu tür değiştirmeler yaparak güya bir yanlışı düzeltmiş olmaktadırlar.
Ayette geçen َاج
ٍ  نnacin kelimesi ( نجوn+c+v) kök harflerinden türemiştir ve
Kur’an’da bu kökten türemiş 84 kelime bulunmaktadır. Bu kökten fiil olarak
kurtulmak, fısıltı halinde konuşmak, kurtarmak, gizlice söylemek, sırdaş olmak,
büyük abdestten sonra temizlenmek (istinca) anlamlarına gelen kelimeler türemiştir. Fakat kelime incelediğimiz ayette fiil olarak değil isim formunda geçmektedir. Aynı kökten isim olarak kurtuluş vesilesi, münacat, kurtuluşa götüren şey,
gizli söz, fısıltı, sırdaş anlamlarına gelen isimler türemiştir.
Kelimenin Kur’an kullanımları kurtarmak, kurtarılmak, kurtarıcı, özel görüşme yapmak, baş başa konuşmak, gizli buluşup konuşma yapmak, fısıldaşma,
gizli konuşma şeklindedir.
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Kelimenin bu anlamlarından yola çıkarak ayette geçen َاج
ٍ  نnaci kelimesine
verilecek en doğru anlamın “sırdaş” olması daha doğru gözükmektedir. Bunun
sebebi hemen bu kelimeden önce geçen  ظَ َّنzanne kelimesinin geçmiş zamanı
belirten mazi bir fiil olmasıdır. Yani Yusuf’un bu adam hakkındaki bilgisi yeni
oluşmuş bir bilgi değil geçmişten gelen bir bilgidir.
 ظَ َّنZanne fiili  ظ ن نkök harflerinden türemiş bir kelimedir ve Kur’an’da bu
kökten türemiş 69 kelime bulunmaktadır.
 ظَ َّنKelimesi bir belirtiden meydana gelen şeyin ismidir. Bu belirti güçlendikçe ilme götürür. Çok zayıflayınca da vehmin ötesine geçemez. Zan güçlendiğinde
veya güçlüymüş gibi düşünüldüğünde onunla birlikte şeddeli ( )اَ ّنve muhaffefe
( )اَ ْنgetirilir. Zan zayıf olduğunda ise, olmayan söz ve fiile özgü olan ( )اَ ْنgetirilir.
Bu kökten fiil olarak tahmin etmek, zannetmek, sanmak, inanmak, itham etmek, sui zanda bulunmak, kesin olarak bilmek kelimeleri türemiştir. Kelimenin
Kur’an kullanımları ise kesin bilgi, inanmak, zannetmek şeklindedir.
Ayette geçen  ظَ َّنmazi fiilinden hemen sonra gelen ُ( أَنَّهenne+hu) edat ve zamir,
karşısındaki kişi hakkında Yusuf’ta oluşan zannın kesin bilgiye çok yakın olduğunu göstermektedir.
Ayetin ilk cümlesindeki kelimelere mana verirken gözden kaçırılması durumunda ayetin başka bir ayetle bağı olduğunu gösteren ismi mevsul ( )لِلَّ ِذيbulunmaktadır. İsmi mevsuller hakkında geniş bir açıklamayı 21.ayeti incelerken
yapmıştık. İsmi mevsuller herhangi bir metin içinde daha önceden bahsi geçmiş
marife (bilinen) isimlerin yerine kullanılan kelimelerdir. Bunların metin içindeki
görevleri önceki cümle ile sonraki cümle arasında bağ kurmaktır. İsmi mevsullerden sonra mutlaka bir sıla cümlesi veya bir aid zamir olma zorunluluğu vardır.
İsmi mevsulden sonra gelen aid zamir veya sıla cümlesi, bağlı bulundukları ismi
mevsulün daha önce geçen cümle içinde kimleri veya neyi kast ettiğinin anlaşılması içindir. Yani sıla cümlesi ismi mevsulün kast ettiği kişinin daha önceki metin içerisinde nasıl ve ne şekilde geçtiğini detaylandırarak, onun önceki metin ya
da cümle içinde geçmiş diğer kişilerle karıştırılmamasını, tam olarak kimin ya da
kimlerin belirtildiğinin anlaşılması içindir. Arapça bilmeyenler açısından dediklerimizin tam anlaşılması için ismi mevsullerin (tam olmasa da) Türkçe karşılığı
olan ilgi zamirlerinin cümle içindeki kullanımlarından bir örnek vermek yerinde
olacaktır.
Ahmet hem serada hem de bahçede domates yetiştiriyordu ama bahçeninki,
seranınkinden daha lezzetlidir ve ben yemek yaparken kesinlikle onları kullanırım.
Bu cümle içinde geçen “bahçeninki, seranınkinden” kelimelerinin sonundaki “ki” ekleri ilgi zamiridir ve her iki “ki” eki de cümle içinde daha önce geçmiş
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“domates” isminin yerine kullanılmıştır. Daha sonra gelen “onları” ise zamirdir
ve bu zamir de “domates” isminin yerine kullanılmıştır. Bu cümleyi ilgi zamirlerinin yerine kast ettikleri isimleri koyarak yeniden kurduğumuzda cümle şu şekilde olacaktır.
Ahmet hem serada hem de bahçede domates yetiştiriyordu ama bahçenin domatesi, seranın domatesinden daha lezzetlidir ve ben yemek yaparken kesinlikle
bahçenin domateslerini kullanırım.
İşte Arapçadaki ismi mevsul denilen kelimelerin de böyle bir işlevi vardır.
Bu açıklamalardan sonra ayete tekrar geri döndüğümüzde; ilk cümlede bulunan
( )لِلَّ ِذيismi mevsulün de metin içerisinde daha önce geçmiş marife bir ismin yerine kullanılması gerekmektedir. Buna göre ayetin ilk cümlesinin manasının şu şekilde olması gerekmektedir.

اج ِم ْن ُه َما
َ َو َق َال ِل َّل ِذي
ٍ ظ َّن أَ َّن ُه َن

“ikisinden biri kesinlikle onu sırdaş olarak bildiği o adamdı (işte ona) dedi ki;”

İşte cümlenin bu durumu Yusuf ile bu adam arasındaki bağın çok öncelerden
başlamış olduğunu göstermektedir. Kur’an’da tüm formlarıyla (müennes-müzekker, tekil, ikili, çoğul) toplamda 1464 ismi mevsul bulunmaktadır. Bunlardan sadece 13 tanesi Yusuf suresinde bulunmaktadır. Bu ayetten önceki ayetlerde 4
tane ismi mevsul geçmiştir. Bunlardan bir tanesi bir ayet önce (41.ayet) hakkında
görüş istenecek bir iş için (ki bunun üzerinde durulmuştu), bir tanesi Yusuf için
(32.ayet), bir tanesi (23.ayet) müennes (dişil) formda geldiği için buradaki kullanımla alakası yoktur (bunun da üzerinde durmuştuk). Geriye sadece 21.ayette
Yusuf’u köle olarak satın alıp özgürleştiren adam için kullanılan ismi mevsul kalmıştır. İşte buradaki ismi mevsulün kast ettiği kişi de aynı kişidir. Bu adamın Yusuf’un hayatında nasıl bir rol oynadığını anlamak için ele aldığımız ilk cümleyi
az önce bahsettiğimiz ismi mevsul ve onu açıklayan sıla cümlesi üzerinden biraz
daha açmamızda fayda vardır.
Ayette geçen  لِلَّ ِذيkelimesi tekil ve eril bir ismi mevsuldür ve Yusuf kıssasında daha önce geçmiş eril bir kişiyi kast etmektedir. İsmi mevsulden sonra gelen
َاج
ٍ  ظَ َّن أَنَّهُ نbu cümle ise bu eril kişinin özelliklerinden bahsederek onu tanımamızı
sağlayacak sıla cümlesidir. Sıla cümlesinin tek başına anlamı َاج
ٍ “ ظَ َّن أَنَّهُ نkesinlikle onu sırdaş bilmişti” şeklindedir. İşte bu şekilde tanıtılan kişi,  لَّ ِذيismi mevsulünün kast ettiği kişidir ve kişi hakkında “sırdaş bildiği” şeklinde verilen tanıtıcı
bilgi, bu kişiyi daha önce bahsi geçmiş diğer kişilerden ayırt etmemiz, karıştırmamamız, tam olarak tespit etmemiz içindir.
Burada şöyle bir itirazın gelmesi mümkündür. Açıklamalarda ayetin ilk cümlesi َاج
ٍ “ ظَ َّن أَنَّهُ نkesinlikle onu sırdaş bilmişti” şeklinde anlamlandırılmıştır. Bu
adamın illa da geçmişte sırdaş olması gerekmemektedir. Nitekim cümlenin devamında Yusuf bu adama “efendinin yanında beni an” diyecektir. Yusuf’un bunu
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demiş olması onu sırdaş haline getirmez mi?
Hayır getirmez. En başta cümlenin devamında gelen “beni efendinin yanında an” cümlesinin sır olacak bir tarafı yoktur. Bu gizlenecek, saklanacak ya da
bir kişiye hasredilecek bir bilgi değildir. İkincisi; İsmi mevsullerden sonra gelen
aid zamirler ve sıla cümleleri, ismi mevsullerin kast ettiği kişilerin gelecekte nasıl bilineceklerini değil, geçmişte nasıl bilinmeleri, tanınmaları ve bulunmalarını
gerektini bildirmektedir. Bunun yanında bir kişinin sırdaş olduğundan emin olmak sırrı verdikten sonra değil, sırrı vermeden oluşan bir yargıdır. Kaldı ki ayetin kelimeleri gayet açıktır. Sırdaş bilecekti değil, “kesinlikle onu sırdaş bilmişti”
buyurulmaktadır.
Bu adam nasıl Yusuf’un sırdaşı olmuştur?
Adamın sırdaşlığının Yusuf’un herkesten sakladığı soyuyla alakalı olması
mümkün değildir. Çünkü Yusuf bu sırrı birkaç ayet önce sadece ona değil diğer
arkadaşına da vermiştir. Eğer sır bu olsaydı sadece bu adam değil diğerinin de
sırdaş olarak tanıtılması gerekirdi. Öyleyse bu adamın sırdaş oluşu diğer adamın
da bilmediği bir konu üzerinde olmalıdır. Yusuf, bundan önceki ayetlerde kendi
geçmişinden sadece bir kişiye bahsetmiştir. O kişi de Aziz kadındır. Ondan başkası Yusuf’un geçmişiyle alakalı herhangi bir şey bilmemektedir.
Bu durum bizi Yusuf’un ilk defa Mısır’a gelişini anlatan 21.ayete götürmektedir. O ayette Mısırlı bir adamın Yusuf’u köle alarak satın aldığından bahsedilmiş
ve tıpkı bu ayette olduğu gibi o adam da bir ismi mevsul ( )الَّ ِذيile tanıtılmıştı. Bu
adam Yusuf’u satın alırken, onun soyunu, resul olacağını, Yüce Allah’ın ona hadiselerin tevilinden öğreteceğini, Muhsinlerden biri olduğunu bilmemektedir. O
an Yusuf onun için pazarda satılan herhangi bir köledir. O köle pazarına özellikle
Yusuf’u satın almak için gitmemiş, herhangi bir köle satın almak istemiştir. İşte
bu düşünceyle köle pazarına giden adam satın alacağı kölenin en başta sağlık durumu ile ilgilenecek ve onun hadım edilip edilmediğini soracaktır. Aslında bunu
da sormasına gerek yoktur zaten köle olmak demek hadım olmak demektir. İşte
bu durum o adamı Yusuf’a sırdaş yapmaktadır.
Elbette burada haklı bir soru ortaya çıkmaktadır. Bu adam Yusuf’u köle pazarından satın alırken, onu satanlar tarafından bilgilendirilmemiş midir? Nihayetinde Yusuf’u köle olarak satın alıp Mısır’a getiren kervandakiler, Yusuf’un kardeşleriyle konuşmuş, onların kim olduğunu bilmektedirler. Onlar Yusuf hakkında bu
adamı bilgilendirmemişler midir?
İşte bu soru bizi daha geriye, Yusuf’un kardeşleri tarafından köle haline getiriliş sürecine götürmektedir. Hatırlanacağı gibi 9.ayette şeytan kardeşlerden en
büyüğüne vahyetmiş ve ona Yusuf hakkında iki şeyi yapmalarını fısıldamıştı.
“Öldürün veya kökünü kesin.” Şeytanın vahyini alan büyük kardeş ise kardeşlerine şunu söylemişti.

YUSUF - 2

341

Yusuf 12/10

ِ ِ
وه ِفي َغي َاب ِت ا ْل ُج ِّب َي ْل َت ِق ْط ُه َب ْع ُض
ُ وس َف َوأَ ْل ُق
ُ َُق َال َقائ ٌل م ْن ُه ْم َل َت ْق ُت ُلوا ي
َ
ِِ
ِ السي
ين
َ ارة إ ِْن ُك ْن ُت ْم َفاعل
َ َّ َّ

İçlerinden sözü dinlenen: “Eğer uygulayanlar (ben değil) sizler olacaksanız,
yemin olsun k, Yusuf’u o hadımlığın bilinmezliklerine kavuşturarak kahredin/
etkisiz hale getirin, ki; (o zaman bildiğiniz) o kervan onu köle olarak alacaktır” dedi.

ْ ِ يَ ْلتَقkelimesi üzerinde bu ayeti incelerken durmuş ve bunun
Bu ayette geçen ُطه
anlamının “buluntu köle çocuk” anlamında olduğunu söylemiştik. İşte bu Yusuf’un kardeşlerinin onu köle olarak bir kervana satarken, onun kendi kardeşleri
olmadığını, buluntu yani kimsesiz olduğunu söylediklerini göstermektedir. Yani
Yusuf’u köle olarak kardeşlerinden satın alan kervan, onları tanısa da Yusuf’u tanımamakta, kardeşlerden biri olduğunu bilmemektedir. Bu yüzden mısırda onu
satarlarken söyleyebilecekleri tek şey vardır; kimsesiz, buluntu çocuk.
Bu durumda Mısırlı adamın Yusuf’un geçmişini kervandan öğrenmiş olmasının imkânı kalmamaktadır. Şu hâlde adamın sırdaş oluşu Yusuf’un geçmişi ile
alakalı değil, köle oluşuyla dolayısıyla hadım oluşu ile alakalıdır.
İşte bu yüzden bu adam hem 21. ayette hem de 42. ayette bir ismi mevsul
( )الَّ ِذيile tanıtılmıştır.
Bu adam Yusuf’u satın almış evine getirmiş ve karısıyla beraber onu özgürleştirmişlerdir. Adam ve karısı Yusuf’u köle olarak gören son iki kişidir. Bundan
sonra Yusuf özgür biri olarak bu evde büyümüş ve herkes onu bu evin bir ferdi
olarak bilmiştir.
ك
َ ِّ“ ْاذ ُكرْ نِي ِع ْن َد َربRabbinin yanında beni an”
Yusuf bu adamı sırdaş bildiğinden ona efendinin yanında beni an demiştir. Bu
cümleden de anlıyoruz ki, Yusuf’u satın alan adam ile hem bu hem de 36. ayette
bahsi geçen ikinci adam aynı adamdır.
Peki Yusuf “efendinin yanında beni an” derken ne demek istemiştir? Sonra bu
adamın Yusuf’u efendisinin yanında anmasının Yusuf’a ne gibi bir faydası olacaktır? Bu soruların cevabı genelde “beni an” diye çevrilmiş  ْاذ ُكرْ نِيezkurnii kelimesinde yatmaktadır.
Bu kelime  ذكرz+k+r kök harflerinden türemiştir ve bu Kur’an’da bu kökten
türemiş 292 kelime bulunmaktadır.
 ِذ ْكرZikr; kimi zaman bu kelimeyle insanın elde ettiği bilgileri kendisiyle koruyabildiği nefsin bir durumu kast edilir.  ِح ْفظHıfz bilginin elde edilmesi  ِذ ْكرzikr ise
söz konusu bilginin akla getirilmesi anlamında kullanılır. Kimi zaman da onunla,
bir şeyin kalbe gelmesi veya söylenen söz kast edilir. Bundan dolayı zikr iki kıs-
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ma ayrıldığı söylenmektedir. Kalb ile zikir ve dil ile zikir. Bunların her birisi de
iki kısma ayrılır: Unutulan şeyi zikretmek/hatırlamak; unutulan şeyi değil de hafızada var olmaya devam edeni zikretmek.
Bu kelimeden fiil olarak hatırlamak, unutmayıp akılda tutmak, zihninde tutmak, anmak, zikretmek, söylemek, bahsetmek, talip olmak, şükretmek, hakkını
vermek, güçlü kuvvetli olmak, erkek olmak, erkekliği olmak, sivri/keskin olmak
anlamında kelimeler türemiştir.
Asıl itibariyle akılda tutulan her bilgi sağlaması yapılmış, doğruluğu üzerinde karar kılınmış bilgidir. Mesela, Ta-Ha suresi 14. ayette “ َوأَقِ ِم الص ََّلةَ لِ ِذ ْك ِريbeni
aklından çıkarmamak için namaz kıl” denmiştir. Elbette ki hem namaz kılmak
hem de Allah’ı hatırda tutmak Allah’ın bildirdiği şekilde olmak zorundadır. Allah hakkında akılda olan her bilginin değil, Allah hakkında doğru bilginin hatırda
tutulması istenmektedir. Yoksa putlara tapanlar dahi Allah’ı hatırlamaktadırlar.
Ancak yaklaşmak için Allah’ın astında veliler edinmişlerdir.
Yahudiler ve Hıristiyanlar da Allah’ı hatırda tutmuş, onu unutmamıştır. Ama
onların hatırlarına gelen Allah bilgisi zikir olarak tanıtılmamıştır. Çünkü her ikisi de Allah’a ortaklar tayin ediyor, ona eş, aracı ve oğullar isnat ediyorlardı. Bu
durumda zikr Allah hakkında akla gelen her bilgi değil, Allah’ın öğrettiği doğru
bilgidir.
Ayetin devamındaki  فَأ َ ْن َساهُ ال َّش ْيطَانُ ِذ ْك َر َربِّ ِهcümlesi mealler tarafından genelde
“şeytan onu efendisine hatırlatmayı unutturdu” şeklinde çevrilmiştir. Bu çevirimsorunlu bir çeviridir. Zira ikinci defa geçen  ِذ ْكرkelimesi bu sefer fiil değil, isim
formunda geçmiştir. Ama kelime isim olmasına rağmen fiil olarak “hatırlamayı”
şeklinde çevrilmiştir.  فَأ َ ْن َساهُ ال َّش ْيطَانُ ِذ ْك َر َربِّ ِهBu cümlenin doğru çevirisi “fakat şeytan
ona rabbinin zikrini unutturdu” şeklinde olmak zorundadır. Yani şeytanın unutturduğu şey Yusuf’un bir efendi yanında anılması değil, Yüce Allah’ın zikridir.
Şeytan rabbin zikrini kime unutturmuştur? Yusuf’a mı yoksa zindan arkadaşına mı?
Şeytan Rabbi zikretmeyi zindan arkadaşına değil bizzat Yusuf’a unutturmuştur.
Bu durumda ortaya şöyle bir soru çıkmaktadır. Şeytan bir Allah resulüne rabbin zikrini unutturabilir mi?
Hac 22/52-54

ٍ وما أَرس ْل َنا ِمن َقب ِل َك ِمن رس
الشي َطا ُن ِفي أُ ْم ِني ِت ِه
ول َو َل َنب ٍِي إ َِّل ِإ َذا َت َم َّنى أَ ْل َقى
َ ْ َ َ
ُ َ ْ
ْ ْ
ْ َّ
َّ
ٰ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
اللُ َع ِليم َح ِكيم
و
ۗ
ه
ات
آي
الل
م
ك
ح
ي
م
ث
ن
ا
ط
ي
الش
ي
ق
ل
ي
ا
م
الل
َ
ْ
َّ َ
َ ُ َّ ُ ْ ُ َّ ُ ُ ْ َّ
ُ َ ُ َّ َف َي ْن َس ُخ
ٌ
ٌ

(52) Senden önce de elçi veya nebi olarak gönderdiğimiz kimselerden hangisi bir şey temenni ettiği zaman Şeytan onun temennisine karışır. Fakat Allah

YUSUF - 2

343

şeytanın bulaşmasını etkisiz kılar. Sonra Allah ayetlerini karara bağlar. Allah
Alim’dir, Hakim’dir.

ِ الشي َطا ُن ِفت َن ًة ِل َّل ِذين ِفي قلوبِهِ م مرض والق
وب ُهم ۗ َوإ َِّن
اسي ِة قل
ِلي ْج َع َل َما يُ ْل ِقي
ْ
َ
ْ ُ ُُ َ َْ َ ٌ ََ ْ ُُ
ْ َّ
َ
ٍ الظَّ ِال ِمين َل ِفي ِش َق
اق َب ِع ٍيد
َ

(53) Şeytanın karışacağı o şey (temenni) kalbinde hastalık bulunanlar ve kalbleri katılaşanların imtihan edilmesi içindir. Şüphesiz ki zalimler derin bir başkaldırı içindedir.

ِ
ِ
ۗ وب ُهم
وتوا ا ْل ِع ْلم أَ َّن ُه ا ْل َح ُّق ِم ْن َر ِّب َك َفي ْؤ ِمنُوا ب ِِه فتخبِت له قل
ُ ُين أ
َ َول َي ْع َل َم ا َّلذ
ْ ُ ُُ َُ َ ْ َُ
َ
ُ
ٍ ِ
ِ ِ
ٍ اط مس َت ِق
يم
َ الل َل َهاد ا َّلذ
َ ين
َ َّ َوإ َِّن
ْ ُ آمنُوا ِإ َل ٰى ص َر

(54) Ve kendilerine ilim verilenlerin bunun rabbinden gelen gerçek olduğunu
bilmeleri içindir. Böylelikle ona güvenirler ve kalpleri onunla yatışır. Şüphesiz
ki Allah güvenenleri elbette ki dosdoğru yola yönlendirir.

Evet şeytan bir resul temenni ettiğinde onun temennisine karışır ve onu başka
yöne yönlendirmeye çabalar ama Yüce Allah ayetleriyle bunu giderir. Peki şeytan Yusuf’a neyi öğretmiştir?
Başından beri Yusuf’a hadiselerin te’vilinden öğretildiği onlarca kere tekrarlanmıştır. 36-42 ayetlerinde anlatılan olaylardan bu te’vilin gelecekle ilgili haberler olduğu da anlaşılmaktadır. Geleceği bilmek ise bir yandan ayrıcalık olsa da diğer yandan iradeyi yok eden bir şeydir. Yusuf daha en başta kendisinin ileride ne
olacağını bilmiştir. Fakat onun gelecekte resul olacağını bilmesi iradesini dışlamamış, nasıl olsa resul olacağım, nasıl olsa atalarıma tamamlanan nimet bana da
tamamlanacak diyerek yaşamamıştır. O iradesini kullanarak Muhsin olmuş Yüce
Allah da iradesini kullanıp Muhsin olduğu için onu ödüllendirmiştir. Fakat hadiselerin te’vilini bilmek herkes de aynı etkiyi yapmayacaktır. Çünkü gelecekte ne
olacağını bilmek iradeyi devre dışı bırakarak kişiyi olayların zaten bildiği yönde
akmasını beklemeye yöneltecektir. Mesela, yeryüzündeki herkes birgün mutlaka
öleceğini bilmektedir ama buna rağmen iradesini ölecek biri gibi değil sanki hiç
ölmeyecekmiş gibi kullanmaktadır. Yüce Allah hiç ölmeyecekmiş gibi irade kullanan bu kullarını, yine iradelerini kullanarak her an öleceğini bilerek yaşamalarını istemektedir. Yani mutlak gelecekle ilgili bile yine irade kullanmaları yönünde yaşamalarını söylemektedir. Fakat bunu yapacağına herkesin ölüm tarihini
bildirmiş olsaydı, kimse irade kullanmayacak, ölüm tarihine göre yaşayacaktı. Bu
tıpkı bir insana üç gün sonra öleceğini söylemek gibidir. Üç gün sonra öleceğini
bilen biri, ne yaparsa yapsın özgür iradesini kaybetmiş, seçimlerini ölüm korkusuyla yapmış olacaktır.
Yusuf 37. ayette iki arkadaşına “İşte rabbimin bana öğrettiği şeyden ikinize bildiriyorum” demişti. Bu cümlede “bana öğretilen” dediği şeyin hadiselerin te’vilinden olduğunda herhangi bir şüphe olmamalıdır. Çünkü hem 6. ayette hem de
21. ayette Yusuf’a öğretilen şeyin hadiselerin te’vili olduğu gayet açıktır. Yusuf;
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“rabbimin bana öğrettiği şeyden size bildiriyorum” dedikten sonra “İkinize gelmezden önce onun aslını ikinize bildirmiş olmam dışında, o, rızıklandırılacağınız
buğdayı ikinize sunmayacak” demiş ve gelecekte olacak bir kıtlığı haber vermiştir. Onun 37. ayetten beri söylediği içinde gelecekten haber verdiği şeyler sadece
bununla da sınırlı değildir. Aynı zamanda karşısındaki her iki kişinin de gelecekte karşılaşacağı olaylardan haber vermiş, birine; “efendine gizlilikleri iletmeye
devam edeceksin” diğerine ise; “Siyasi konumunu sağlamlaştıracak, (kadın) senin başkanlığında herkese üstün gelecek” demiştir.
Yusuf’un bu söylemi kendisine öğretilen hadiselerin te’vilinden karşısındakilere bildirmektir. Oysa bu söylem onların iradelerini devre dışı bırakacak ve hep
Yusuf’un söylediği olayların gerçekleşmesini bekleyeceklerdir. İşte unutulan zikir bu olmalıdır. Yani hadiselerin te’vilinden insanlara haber vermemesi, onların
iradelerini ipotek altına almaması gerekirken, o rabbinin bu konudaki düzenlemesini unutmuştur. Çünkü incelediğimiz cümlede geçen  ِذ ْك َر َربِّ ِهzikra rabbihi cümlesi “rabbinin doğru bilgisi” anlamına da gelmektedir. Bu durumda anlamaya çalıştığımız cümlenin daha isabetli anlamı şu şekilde olmalıdır.

الشي َطا ُن ِذ ْكر َر ّب ِِه
فأَنساه
ْ َّ ُ َ ْ َ
َ

“Onun rabbinin doğru bilgisini şeytan ona unutturdu.”
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BİR KAÇ YIL O GİZLİLİKTE KALDI
ِ ِ
ِ
ِ َ َف َلب
ين
َ الس ْج ِن ب ِْض َع سن
ّ ِث في

bu yüzden o, birkaç yıl daha zindanda kaldı (DİB meali).

Ayetin son cümlesi istisnası olmadan tüm meallerde yukarıdaki DİB meali
gibi geçmektedir. Bu cümlede de marife olarak geçen  السِّجْ ِنessicni kelimesi üzerinde birkaç kere durmuş ve başındaki  الtakısından dolayı ne olduğu bilinmeyen
zindan anlamına gelemeyeceğini ve kelimenin manasının “o gizlenen” olması gerektiğini belirtmiştik. Bunun yanında cümleye biraz dikkatle bakıldığında Arapça
metinde olmayan “daha” kelimesinin mealde olduğu görülecektir.
َ ِ فَلَبfelebise kelimesi ( ل ب ثl+b+s) kök harflerinden türemiş
Cümlede geçen ث
bir kelimedir ve Kur’an’da bu kökten türemiş 31 kelime bulunmaktadır. Asıl anlamı, bir yerde ikamet etmek, kalmak, bağlı kalmak anlamlarına gelen bu kökten; gecikmek, bekletmek, eğleşmek, durmak, uğramak, yavaş olmak, tereddüt
etmek, duraklamak anlamlarına gelen kelimeler türemiştir.
َ ِ فَ َما لَبfema lebise şeklinde geçmiştir. Başında
Kelime Hud 11/69. ayette ث
olumsuzluk anlamı veren  ماismi mevsulün olması kelimenin “gecikmek” manasını olumsuza çevirerek “gecikmemek” anlamına çevirmiştir. İsra 17/76. ayette
bir yerde ikamet etmek, Ta-Ha 20/40. ayette bir yerde yaşamak, kalmak, Ahzab
33/14. ayette yine gecikmek manasında gelmişken başında olumsuzluk harfi anlamı “gecikmemek” anlamına çevirmiştir.
Cümlede geçen َ ِسنِينkelimesi üzerinde 19. ayeti işlerken detaylı bilgiler vermiş, kelimenin diğer anlamlarının yanında sayı olarak 3-9 sayısını gösterdiğini
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belirtmiştik. Bu açıklamalardan sonra ayetin son cümlesine daha isabetli mana şu
şekilde olmalıdır.

ِ ِ
ِ
ِ َ َف َلب
ين
َ الس ْج ِن ب ِْض َع سن
ّ ِث في

“Bu yüzden birkaç yıl o gizliliğin içinde kalmaya devam etti.”

Yusuf’un birkaç yıl gizlilik içinde kalmaya devam etmesi, kendisi için değil geleceklerinden haber verdiği iki arkadaşı içindir. Geçen bu zaman Yusuf’un
söyledikleri gelecek haberleri hakkında onların beklentilerini azaltacak, iradelerini kullanmaları sağlanacaktır. Nitekim ilerleyen ayetlerde, onların Yusuf’un
kendi gelecekleri hakkında verdiği çok önemli bilgileri unutmuş oldukları anlaşılacaktır. Bu açıklamalardan sonra anlamaya çalıştığımız ayete öngördüğümüz
meali vererek kıssanın başka bir yönünün anlatılmaya başlandığı ayetlere geçelim.
Yusuf 12/42

الشي َطا ُن ِذ ْكر َر ّب ِِه
اج ِم ْن ُه َما ا ْذ ُكر ِني ِعند ربِك فأَنساه
َ َو َق َال ِل َّل ِذي
ٍ ظ َّن أَ َّن ُه َن
ْ َّ ُ َ ْ َ َ ّ َ َ ْ
َ
ْ
ِ ِ
ِ
ِ َ َف َلب
ين
َ الس ْج ِن ب ِْض َع سن
ّ ِث في

İkisinden -ki kesinlikle onu sırdaş bilmişti- işte o kişiye “beni efendinin yanında
an” dedi. Şeytan rabbinin doğru bilgisini ona unutturdu. Bu yüzden birkaç yıl o
gizliliğin içinde kalmaya devam etti.
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CILIZ BİR YIRTICI
Yusuf 12/43

ٍ و َق َال ا ْلم ِل ُك ِإ ِنّي أَرى سبع ب َقر
ٍ ات ِسم
اف َو َسب َع ُس ْنب َل ٍت
ٌ ان َي ْأ ُك ُل ُه َّن َس ْب ٌع ِع َج
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ َ َْ َ ٰ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ون
َ لر ْؤ َيا َت ْع ُب ُر
َ ُخ ْضرٍ َوأ َخ َر َياب َِسات ۖ َيا أ ُّي َها ا ْل َم َلُ أ ْف ُتوني في ُر ْؤ َي
ُّ اي إ ِْن ُك ْن ُت ْم ل

Kral, “Ben yedi semiz ineği, yedi zayıf (ineğin) yediğini; ayrıca yedi yeşil başak
ve yedi de kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler! Eğer rüya yorumluyorsanız,
rüyamı bana yorumlayın” dedi (DİB meali).

Hatırlanacağı üzere 36. ayette fiillerin muzari ve isimlerin marife olarak geçmesinden ve bunun yanında ayetin içinde rüya kelimesi olmamasından dolayı
Yusuf’un iki arkadaşının söylediklerinin birer rüya olmadığını belirtmiştik. Bu
ayette geçen isimlerin hepsi nekiradır ve iki defa da rüya kelimesi isim olarak
geçmektedir. Fakat bu ayette de hem kralın kendisine atfen kullandığı  أَ َرىera
(görüyorum) fiili hem de rüyada gördüğünü söyledikleri ineklere atfen kullandığı  يَأْ ُكلُه َُّنye’kuluhunne (onları yiyor) fiili muzari olarak gelmiştir. Dahası kurduğu
ilk cümlenin içinde rüya kelimesinin geçmemiş olması, cümlenin o an gördüğü
şeylerden bahsettiği izlenimi vermektedir. Birinci cümlenin bu durumuna karşılık hemen devamında gelen cümlede rüya kelimesinin iki defa (ي
َ  ر ُْؤيَاrüyamı ve
 لِلرُّ ْؤيَاrüyaları) geçmesi anlatılan şeylerin rüya olduğunu da göstermektedir. Peki
neden birinci cümle “ben rüyamda gördüm” şeklinde değil de anlatılan şeylerin
rüya olmadığı izlenimini verecek “görüyorum” şeklinde başlamıştır?
ُ  أَضْ غedğasu ahBu soruya daha detaylı cevabı bir sonraki ayette geçen َاث أَحْ َل ٍم
lam (birbirine karışmış düşler) ibaresini incelerken vermeye çalışacağız Fakat
burada kısaca şu cevabı da vermemiz fazla olmayacaktır. Muzari fiillerin özelliklerinden biri, fiillerin belirttiği işin bitmediğini, belirtilen iş ile alakalı süre-
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cin devam ettiğini bildiren fiiller olmasıdır. Kralın gördüğü rüyayı muzari bir fiil
üzerinden anlatmaya başlaması; bir yandan gördüğü rüyayı daha önce karşısındakilere anlattığını ifade ederken, diğer yandan rüyayı hala görmeye devam ettiğini,
yani defalarca aynı rüyayı gördüğünü belirtmektedir.
Daha önceki bölümlerde meal müelliflerimizin 6, 21, 36, 37. ayetlerde geçen
“ تَأْ ۪ويلte’vil” kelimesine de yorum manası vermelerinin doğru olmadığını belirtmiştik. Fakat bu ayete anlam veren müelliflerimiz iki farklı kelimeye daha yorum anlamını vermişlerdir. Hem yukarıdaki DİB meali hem de birçok meal ayette geçen َ تَ ْعبُرُونta’burune ve  أَ ْفتُونِيeftuni kelimelerine yorum manası vermişlerdir.
Buna göre te’vil, ta’bir ve eftuni kelimelerinin üçü de yorum anlamına gelmiş olmaktadır. Yine yukarıdaki meale dikkat edildiğinde Arapça metinde geçen ت
ٍ بَقَ َرا
ٌ  ِع َجicafun kelimelerinin de “inek” olarak çevrildiği görülecektir.
bakaratin ve اف
Kelimelerin farklı oluşu anlamın farklılığına işaret eden en büyük deliller olmasına rağmen kelimelere aynı manalar vermek artık eleştirmekten bıktığımız ilkesiz yaklaşımların sonucudur. Bunlara dikkat çekmekle iktifa edip, kendi hallerine
bırakıyoruz.
ٌ ان يَأْ ُكلُه َُّن َس ْب ٌع ِع َج
ُ ِ َوقَا َل ْال َملKral dedi, “Ben yedi semiz ineği,
اف
ٍ ك إِنِّي أَ َر ٰى َس ْب َع بَقَ َرا
ٍ ت ِس َم
yedi zayıf (ineğin) yediğini… (DİB meali)
Bu cümlede geçen  أَ َرىera (görüyorum) ve  يَأْ ُكلُه َُّنye’kuluhunne (onları yiyor)
fiilleri üzerinde 36. ayeti incelerken detaylıca bilgi verdiğimizi hatırlatarak diğer kelimeleri anlamaya çalışalım. Kur’an’daki bir sureye de (Bakara) isim olmuş ت
ٍ  بَقَ َراbakaratin kelimesi (b+k+r) kök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da
bu kökten türemiş 9 kelime bulunmaktadır. Kelime sadece Yusuf suresindeki iki
kullanımında (43 ve 46. ayetler) çoğul olarak geçmiştir.
 بَقَرBakara kelimesinin tekili  بَقَ َرةbakarat şeklindedir. Çoğulu için  بَقِيرbakîr ve
 بَاقِرbakir denir; ayrıca  بَ ْيقُورbeykûr da denmiştir. Erkeğine ise “ ثَوْ ٌرsevrun” öküz
denmiştir. Kelimenin kendi anlamından bir fiil türetilmiş ve  بَقَ َر ْالَرْ ضbakarelard
denmiştir ki, yeri yarmak anlamına gelir. Yerde açtığı yarık geniş olduğundan her
geniş yarık için de kullanılmıştır. Muhammed b. Ali (r.a), ilimlerin inceliklerini
de geniş bilgi sahibi olduğundan onların içlerini yardığından  بَاقِرadını almıştır.
Kişinin malının çoğalması, bir yeri yarıp diğerine geçmesi, yürüyüşünde geniş
adım atmak bu kelimeyle ifade edilmiştir.
Genelde bu kökten türeyen kelimeler içinden sadece “inek” kelimesi yaygın
olarak bilinmektedir. Oysa kelime çok geniş bir anlam yelpazesine sahiptir. Aşağıda kelimenin farklı anlamlarındaki kullanımdan oluşmuş örnek cümleler fikir
verecektir.
·

ْ َ بَقَ َر الطّبيبُ ب.... Doktor, kadına sezaryan yaptı. Doktor haطنَ ال َحا ِم ِل َو اَ ْخ َر َج ْال َجنِينَ َحيًّا
milenin karnını yardı ve cenini canlı olarak çıkardı.

·

ِّ  بَقَ َر الول ُد......................................... Çocuk tulumu deldi.
َّ الز
ق
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·

 بَقَ َر الرج ُل ال ِعل َم....................................... İlime daldı, ilimde yoğunlaştı.

·

ْ  بَقَ َر...................................... Ona sözü izah ettim, açıkladım.
َ
الحديث
ُت لَه

·

ُوس
َ  بَقَ َر الجاس......................................... Casus düşman hakkında bilgi edindi.

·

المال
 تَبَقَّ َر فِي......................................... Malı ve parası artmak.
ِ

·

 بَاقُو ٌر................................................... İnek sürüsü.

·

 بَقَ ُر الرجُل............................................. Adamın çoluk çocuğu.

·

ُ  جُو............................................. Şiddetli açlık.
ع البَقَ ِر

·

ٌ
فالن في حديثه بالبُقَ ِر و ال ُّشقَ ِر
 َجاءنَا.............. Bize bir sürü yalan yanlış şey söyledi.
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Görüldüğü gibi kelimenin çok bilinen inek anlamı dışında da birçok kullanımı
bulunmaktadır, burada hangi anlamda kullanıldığı diğer kelimelerinde anlaşılmasıyla mümkün olacaktır.
Meallerin tamamında istisnasız ت
ٍ  بَقَ َراbakaratin kelimesi gibi inek manası veٌ  ِع َجicafun kelimesi ( ع ج فa+c+f) kök harflerinden türemiştir. Kur’an’da
rilen اف
bu kökten türemiş sadece 1 kelime vardır ve o da iki defa Yusuf suresinde geçmektedir.
Asıl anlamı zayıflamak, etsizleşmek olan bu kökten; perhiz yapmak, yemeği
azaltmak, üstlenmek, yemekten alıkoymak, zayıf, güçsüz anlamlarına gelen kelimeler türemiştir. Meal müelliflerinin tek başına bu kelimeye “inek” manası vermeleri tuhaftır çünkü bu kelimenin böyle bir anlamı yoktur. Mesela;  بَقَرةٌ َعجْ فَا ُءbakaratun acfau “zayıf inek” manasına gelen bu ifade de geçen her iki kelime meal
müelliflerinin “inek” manası verdikleri kelimelerdir. Dediğimiz gibi ku kelimenin inek anlamı bulunmamaktadır. ُ ثَوْ ٌر اَ ْع َجفsevrun ea’cafu “zayıf öküz/tosun.”
Yukarıdaki DİB mealinde de olduğu gibi 7 sayısını gösterir şekilde kullanılan  َس ْب َعseb’a kelimesi aynı kök harflerinden (s+b+a) türemiş bir kelimedir ve
Kur’an’da bu kökten türemiş 28 kelime bulunmaktadır. Meallerde genelde 7 veya
70 olarak çevrilen bu kelime sadece Maide 5/3.ayette “vahşi hayvan” anlamında kullanılmıştır. Hakaret etmek, korkutmak, parçalamak, çalmak, gizlice almak,
saldırmak, ihmal etmek, sövmek, cinsel ilişki, dişi aslan, azgın, şımarık, annesi
ölüp başkası tarafından emzirilen gibi kelimeler de bu kökten türemiştir. Arapçada 1, 2 sayıları genelde kelimenin kendisinde yapılan ufak değişiklerle müfred
(tekil), tesniye (ikili) haline getirildiği için, sayılar üçten sonra başlamaktadır. Bu
açıdan bakıldığında Kur’an’da en fazla kullanılan sayı 7 sayısı olmaktadır. Ayette geçen 7 sayısından dolayı sayılarla ilgili en azından bizi ilgilendiren birkaç meseleye değinme zorunluluğu vardır.
Sayılar konusu Arapçanın en karmaşık konularından biridir. Zira sayı ile ifade
edilen ve Ma’dud (sayılan) adı verilen isimler hem hareke bakımından hem erillik – dişilllik açısından, hem de tekillik çoğulluk yönünden başlarındaki sayının
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tek basamaklı, iki basamaklı veya üç basamaklı oluşuna göre değişim göstermektedir. Arapça da bir şeyin tekil (müfred) veya ikili (tesniye) olduğunu belirlemek
için sayı kullanımı yaygın değildir. Zira nekre bir kelime belirsizlik kavramının
yanında tek sayısını da zaten ifade etmektedir. ٌ ِكتَابKitabun; bir kitap,  َر ُج ٌلRaculun; bir adam kelimeleri gibi. Tesniye (ikili) ise kelimenin yapısında yapılan
ufak bir eklemeyle herhangi bir sayı kullanmadan ikili forma sokulabilmektedir.
Bu yüzden Arapça da sayılar şu şekilde tasnif edilmiştir.
·

3-10 arası sayılar.

·

11, 12 sayıları.

·

13-19 arası sayılar

·

20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 sayıları.

·

(21-22), (31-32), (41-42), (51-52), (61-62), (71-72), (81-82), (91-92) sayıları.

·

(23-29), (33-39), (43-49), (53-59), (63-69), (73-79), (83-89), (93-99) sayıları.

·

100, 1000 sayıları ve bu sayıların katları.

Bu kategorilerin her birinde sayı ile sayılan arasında özellikle eril-dişil, tekil-çoğul uyumu farlılık arz etmektedir. Mesela, 11, 12 sayılarında sayı ile sayılan arasında eril-dişil uyumunun olması gerekmektedir. Yani sayılan şey dişil ise
sayı da dişi olmalıdır. Anlamaya çalıştığımız 7 sayısının da olduğu 3-10 arasındaki sayılarda ise sayılan kelime dişil ise sayının eril, eril ise dişil olması yani tam
bir uyumsuzluğun olması gerekmektedir. Bunun yanında 3-10 arasındaki sayılarda sayının belirttiği isim yani sayılan şeyin (temyiz); cemi (çoğul) ve mecrur
(son harekesi esre) olmalıdır.
İşte bu kural üzerinden ayette geçen kelimelere baktığımızda şöyle bir durum çıkmaktadır. ت
ٍ  َس ْب َع بَقَ َراseb’e bakaratin (yedi inek) ifadesinde, ت
ٍ  بَقَ َراbakaratin
(inek) kelimesi dişil (müennes), ineğin sayısını belirten  َس ْب َعseb’a (7) kelimesi ise
eril (müzekker) gelmiştir ve sayılan kelimenin sonu “in” şeklinde mecrur gelmiştir. Yani biraz önce belirttiğimiz kurallara göre ifade de sayı ve sayılan arasında
eril-dişil uyumsuzluğu vardır.
Fakat meallerde istisnasız diğer ifade gibi “yedi inek” olarak çevrilen َس ْب ٌع
ٌ  ِع َجseb’un icafun ifadesin de bunun tam tersi bir durum vardır. Bu ifade de her
اف
iki kelime de eril (müzekker) gelmiş ve sayılan (temyiz) kelime mecrur değildir.
Yani tıpkı birinci ifadede olduğu gibi eril-dişil uyumsuzluğu olması gereken ifaٌ  َس ْب ٌع ِع َجseb’un icafun ifadesine “yedi
de kurala uymamaktadır. İşte bu durum اف
inek” manasını vermeyi imkânsız hale getirmektedir.
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ٌ  ِع َجicafun kelimesinin hem dişil
Müfessirlerimizden bazıları ifade de geçen اف
hem de eril varlıklar için kullanılabilen bir kelime olduğunu söylemişlerdir. Fakat öyle bile olsa; bu kelimenin sözlük manaları arasında “inek” anlamını verebileceğimiz bir kelime olmadığı gibi, kelime sayılan bir varlığı gösterdiği için ifade
de son harfinin harekesi tıpkı diğer ifade de olduğu gibi mecrur olması gerekirdi.
Bunun yanında  َس ْب ٌعseb’un kelimesinin son harfinin tenvinli olması bu kelimenin
anlamının bir sayıyı değil başka bir şeyi gösterdiğini belirtmektedir. Çünkü 3-10
arasındaki sayılarla kurulan cümlelerde sayıları belirten kelimelerin sonunun tenvinli olmaması gerekmektedir.
ٌ  َس ْب ٌع ِع َجifadesi bir sıfat tamlamasıdır. Sıfat tamlamalarında sıAyette geçen اف
fatlar kendilerinden önce gelen isimlerle;
1. İrap (Merfu, Mansup veya Mecrur) yönünden (hareke uyumu).
2. Marife (belirlilik) – Nekrelik (bilinmezlik) yönünden.
3. Müzekkerlik (erillik) – müenneslik (dişillik) yönünden.
4. Nicelik (Tekil – ikili – çoğul) yönünden tam bir uyum içinde olmak zorundadır.
Bu özelliklerin tamamı anlamaya çalıştığımız ifade de bulunmaktadır ve anlaٌ  َس ْب ٌع ِع َجseb’un acifun “cılız bir yırtıcı” şeklinde olması daha isabetli olmının اف
maktadır. İşte tüm bu sebeplerden dolayı anlamaya çalıştığımız ayetin ilk cümlesine aşağıdaki gibi bir mana verilmesi daha isabetli olacaktır.

ٍ و َق َال ا ْلم ِل ُك ِإ ِنّي أَرى سبع ب َقر
ٍ ات ِسم
اف
ٌ ان َي ْأ ُك ُل ُه َّن َس ْب ٌع ِع َج
َ
َ
َ
َ َ َْ َ ٰ َ

Kral dedi, “Ben onları, cılız bir yırtıcının yediği yedi semiz inek görüyorum…

Bu cümlenin devamında yine içinde 7 sayısı olan ت
ٍ  َس ْب َع ُس ْنب َُلseb’e sunbuletin ifadesi gelmektedir ve bu ifade de tıpkı cümlenin başında gelen ت
ٍ َس ْب َع بَقَ َرا
seb’e bakaratin “yedi inek” ifadesi gibidir. Yani sayı ile sayılan arasında eril-dişil uyumsuzluğu ve sayılan kelimenin son harfinin harekesinin mecrur oluşu yönünden 3-10 arasındaki sayılarla ilgili az önce belirtilen kurallara uymaktadır. Bu
durumda cümlenin devamında gelen ت
ٍ  َس ْب َع ُس ْنب َُلseb’a sunbuletin ifadesindeki َس ْب َع
seb’a kelimesini de 7 sayısı olarak anlamamızın önünde bir engel yoktur. ت
ٍ ُس ْنب َُل
sunbuletin kelimesi ( س ن ب لs+n+b+l) kök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da
bu kökten türemiş sadece 5 kelime vardır ve hepsi de “başak” anlamındadır. Bu
açıklamalardan sonra ayetin ilk cümlesinin anlamı şu şekilde olmalıdır.

ٍ و َق َال ا ْلم ِل ُك ِإ ِنّي أَرى سبع ب َقر
ٍ ات ِسم
اف َو َسب َع ُس ْنب َل ٍت
ٌ ان َي ْأ ُك ُل ُه َّن َس ْب ٌع ِع َج
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ َ َْ َ ٰ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ون
َ لر ْؤ َيا َت ْع ُب ُر
َ ُخ ْضرٍ َوأ َخ َر َياب َِسات ۖ َيا أ ُّي َها ا ْل َم َلُ أ ْف ُتوني في ُر ْؤ َي
ُّ اي إ ِْن ُك ْن ُت ْم ل

Kral, “Ben kesinlikle onları cılız bir yırtıcının yediği yedi semiz ineği ve diğerleri kupkuru yedi yeşil başağı görüyorum” dedi…
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RÜYALARI TABİR EDEBİLİYORSANIZ...
ِ
ِ ِ
ون
َ لر ْؤ َيا َت ْع ُب ُر
َ َيا أَ ُّي َها ا ْل َم َلُ أَ ْف ُتوني في ُر ْؤ َي
ُّ اي إ ِْن ُك ْن ُت ْم ل

Ey ileri gelenler! Eğer rüya yorumluyorsanız, rüyamı bana yorumlayın” dedi
(DİB meali).

Birinci cümlede gelmemiş olan rüya kelimesi işte bu cümlede hem de iki defa
ي
َ  ر ُْؤيَاru’yaye ve  لِلرُّ ْؤيَاlirru’ya şeklinde geçmektedir. Yukarıya aldığımız DİB meali (ve diğer mealler) hem  أَ ْفتُونِيeftuni kelimesine “yorumlayın” hem de َتَ ْعبُرُون
ta’burune kelimesine “yorumluyorsanız” manası vermişlerdir. Meallerimiz daha
önce 6, 21, 36, 37. ayetlerde geçen “te’vil” kelimesine de yorumlama manası vermişlerdi. Bu durumda üç farklı kelime aynı anlama gelmiş olmaktadır. Oysa kelimelerin farklı oluşu, anlamın da farklı olduğunun en bariz göstergesidir.
 أَ ْفتُونِيEftuni kelimesi danışmak, fetva vermek, görüş bildirmek anlamındadır.
Kök harfleri ( فتيf+t+y) olan kelime üzerinde daha önce durmuştuk.
Bir şeyi ilk haline döndürmek, ilk, asıl, ana sebeb, varılması gereken asıl hedef anlamına gelen  تَأْ ۪ويلte’vil kelimesi üzerinde de durmuştuk.
 تَ ْعبُرُونTea’burun kelimesi ise ( عبرa+b+r) kök harflerinden türemiştir ve
Kur’an’da bu kökten türemiş 9 kelime bulunmaktadır.
 َعبْرAbr kelimesinin asıl anlamı, bir halden başka hale geçmektir.  ُعبْورUbr
ise; ya yüzerek, ya geminin içinde, ya devenin üstünde ya da köprünün üzerinden
suda geçmek anlamındadır.  ِع ْب َرةÎbret görünenin bilgisinden hareketle görünmeyene ulaşmak demektir.  تَ ْعبِيرTa’bir Rüyaları yorumlamak anlamındadır. Rüya tabircisi, rüyaların zahirinden içlerine doğru nüfuz eder.
Ayrıca bu kökten fiil olarak karşıdan karşıya geçmek, yorumlamak, ifade et-
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mek, anlatmak, içindekini açığa çıkarmak, görüşünü açıklamak, duyguları ifade
etmek, göz gezdirmek, göz yaşı akıtmak, itibar etmek, denemek, ibret almak, ilan
etmek, sayılmak, itibaren anlamlarına gelen kelimeler türemiştir. İsim olarak ise
yorum, saygı, itibar, prestij, geçici, deyim, geçit, ifade, farazi bir iş, yol geçen,
aşk, sevgi, veciz söz, zamanla, nehir kıyısı, meclis, ibret, ders, uyarı, geçiş, ibrani, hoş koku anlamlarında kelimeler türemiştir.
Bu kelime Kur’an’da geçtiği yerlerde ibret almak, ibret ders, yolcu, yoldan
geçmek anlamlarında kullanılmıştır.
Bu durumda ayetin son cümlesine َي إِ ْن ُك ْنتُ ْم لِلرُّ ْؤيَا تَ ْعبُرُون
َ يَا أَيُّهَا ْال َم َلُ أَ ْفتُونِي فِي ر ُْؤيَا
cümlesinin anlamı “Ey ileri gelenler eğer siz rüya için itibar ediyorsanız rüyam hakkında bana görüş bildirin” şeklinde olmalıdır. َ تَ ْعبُرُونTa’burun kelimesi
Kur’an’da geçtiği 7 yerde ً لَ ِع ْب َرةibraten (ibret) şeklinde isim olarak geçmişken, fiil
olarak biri bu ayette diğeri ise Haşr 59/2. ayette olmak üzere sadece iki defa geçmektedir. Genelde yorum yapmak anlamında anlamlandırılan bu kelime bir şey
üzerinde rasgele birtakım şeyler söylemeyi değil, yaşanan olayların durumunu
hem doğru değerlendirmeyi hem de doğru çıkarımlar yapmayı işaret etmektedir.
Mesela, Naziat 79/26. ayette Firavun’a verilen nekel cezasında Allah’a saygılı
olanlar için ibret vardır denilirken, kast edilen şey herkesin kendisine göre kıssadan hisse çıkarması değil, yaşananların doğru değerlendirilip, doğru çıkarımlar
yapılması istenmektedir. Değilse yaşanan olay tarihi bir kalıntıya, görmek için
yapılan seyahatler ise tıpkı günümüzde olduğu gibi turistik geziye dönüşecektir.
Nitekim Mısır’daki piramitleri görmek için her gün oraya giden binlerce insan,
bakmakta, görmekte, incelemekte hatta tarihini okumaktadır ama ibret almamaktadır. Yine Yusuf 12/111. ayette bizzat anlatılan Yusuf kıssasında alınması gereken ibret olduğu söylenmektedir. Bu en başta kıssayı doğru anlamayı gerektirmektedir. Değilse yanlış değerlendirilen bir olay veya şeyde görülecek ibret de
yanlış olacaktır. Kelime Kur’an’da geçtiği her yerde görülen, yaşanan, duyulan
ne varsa onları doğru görüp doğru çıkarımlarda bulunmaya ve hayata buna göre
yön vermeye vurgu yapmaktadır. Mesela, 16/66 ve 23/21. ayetlerde hayvanlardan elde edilen sütte ibret olduğu söylenmektedir. Yeryüzünde yaşayan insanların tamamı sütün hayvanlardan elde edildiğini bilmektedir. Hatta bu bilgi bilim
adamlarının süt üzerine yaptığı bilimsel araştırmalar sonucunda mikroskobik seviyeye gelmiştir. Bu kadar bilgili olunmasına rağmen sütten çıkarılan ibret, yağ
oranı, neye faydalı olduğu, vücutta nasıl etki yaptığı, günün hangi saatlerinde
içilmesi gerektiğinin ötesine geçememiştir. Bu en başta hayvandan elde edilen
sütün doğru bilgisine ulaşılmadığını göstermektedir. Doğru değerlendirilmediği için Yüce Allah’ın kulların takvası artsın diye ibret kıldığı süte yeryüzündeki
herkes ulaşmasına, içmesine yararlanmasına rağmen, artan tek şey yanlışlar olmaktadır.
İşte anlamaya çalıştığımız Yusuf suresindeki kıssada kralın karşısındaki insanlara “tabir yapabiliyorsanız rüyam hakkında görüş bildirin” demesinin arka
planında bu vardır. Kral onlardan akıllarına gelen şeyleri söyleyip zırvalamala-
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rını değil, doğru değerlendirip, doğru bilgi vermelerini istemişlerdir. Zaten bir
sonraki ayette kralın karşısındaki ileri gelenler, görüş bildirmeyeceklerini değil,
görülen rüyanın görüş bildirmeye değmeyecek karışık bir rüya olduğunu söylemektedirler.
Kelimenin görünenden görünmeyenin bilgisine ulaşmak anlamını göz önüne
aldığımızda kralın bu söyleminin gördüğüm rüyadan görmediğim ve bilmediğim
hayattaki karşılığını bana bildirin anlamına geldiği anlaşılacaktır. Yani kral rüyasının hayatta bir karşılığının olup olmadığını araştırmaktadır.
Kur’an’da Saffat 37/102-113 ayetlerinde İbrahim’in, Enfal 8/43, İsra 17/60
ve Fetih 48/27.ayetlerinde Muhammed (as)’in rüyalarından bahsedilmektedir.
Bu iki resul dışında rüyasından bahsedilen tek kişi Yusuf kıssasındaki kraldır.
Muhammed ve İbrahim (asm)’in gördüğü rüyalara baktığımızda hepsinin ikisinin hayatında çok önemli yerinin olduğu görülecektir. Mesela, İbrahim, gördüğü
rüya üzerine oğlunu kurban etmeye kalkışmıştır.
Yine Enfal suresinin 43. ayetinde Allah resulü Muhammed (a.s)’e bedir savaşında düşmanın sayısının az olduğunu rüyasında gösterilmiştir. İsra suresinin
60. ayetinde Allah resulünün gördüğü bir rüya imtihan vesilesi kılınmıştır. Fetih
suresinin 27. ayetinde yine bir rüyanın hayattaki karşılığının gerçekleştiğinden
bahsedilmiştir.
Resullerin rüyası ile sıradan insanların rüyalarının aynı düzeyde olmayacağı gayet açıktır. Fakat her ne olursa olsun, kim görürse görsün sonuçta rüya gerçek bir olay değildir. Rüya insanın uykusunda ve bilinç dışı olarak gördüğü hatta
görme işleminin bile gözle olmadığı bir şeydir. İnsanın rüyada gördüğü her şey
muhaldir.
Kur’an’da rüya hakkında verilen bilgiler veren ayetler üzerinden işin uzmanları tarafından yapılacak bir çalışma bilinmeyen birçok şeyi gün yüzüne çıkaracaktır. Burada böyle bir çalışma yapılmayacaktır. Çünkü ne bu çalışmanın konusu rüyadır ne de bu çalışmayı yapanlar bu işin erbabıdır.
Bununla beraber rüyada görülen birtakım şeylerin sonradan gerçek hayatla
örtüştüğü de hemen herkesin yaşadığı bir şeydir. Rüyada görülen her şey semboliktir hatta rüyada görülenlerin gerçek hayatta yaşanması bile rüyayı sembolik
olmaktan çıkarmaz. Çünkü ne rüyada işlenen iyi fiillerin ne de kötü fiillerin ceza
ve mükafat olarak bir karşılığı yoktur. Yani rüyada adam öldüren birine kısas uygulanmayacağı gibi rüyasında hacca gidene hac yapmış gibi mükafat verilmeyecektir. Çünkü rüyada görülenlerin hiçbirinde irade yoktur. Zaten rüyanın kendisi
irade dışıdır. Hiç kimse istediği rüyayı göremeyeceği gibi, görüyor olduğu rüyasına da müdahale edemez. Bu durum rüyada görülen her şeyin sembolik değerde
olduğu anlamına gelmektedir. Rüya tabiri işte rüyada görülen bu sembollerin gerçek hayattaki karşılıklarını bilmek demektir. Yani görülen rüyadan henüz yaşanmadığı için hayattaki görünmeyen karşılıklarına ulaşmak. Bununla beraber hiç
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kimse rüyada gördüğü her şeyin gerçek hayatta mutlaka bir karşılığının olacağını
söyleyemez ve hatta rüyada gördüklerinin hayattaki karşılıklarının ne olacağını
önceden bilemez. Hayatta karşılığı çıkan bazı rüyalar bile ancak gerçek olaylar
yaşandıktan sonra bilinebilirler. Mesela, kişi rüyasında hiç bilmediği bir kişiyi
görse, sonradan bu kişi ile karşılaşsa, karşılaştığı kişinin rüyasında gördüğü kişi
olduğunu ancak gerçek kişi ile karşılaştığında anlayacaktır. O kişi ile karşılaşana
kadar rüyasında gördüğü kişinin gerçek hayatta bir karşılığının olup olmadığını
asla anlayamayacaktır. Yani ne kadar gerçekçi olursa olsun, rüyada görülen sembolik şeylerle ilgili ne kadar bilgi sahibi olunursa olunsun Yüce Allah bildirmedikçe kimse rüyada görülen semboller üzerinden gelecekle ilgili haber veremez.
Rüyada görülen olaylar yüzde yüz yaşansa bile, yaşanan şeylerin rüyada görülen
şeyler olduğu ancak olaylar yaşandıktan sonra bilinebilir.
Buna rağmen insanlık çok uzun zamandan beri rüyalar üzerinden geleceğin
bilgisini elde etmek istemiştir. Hatta Müslüman ulema(!) bile rüya tabirleri ile ilgili yüzlerce eser telif etmiştir. Günümüz modern(!) dünyanın gelişmiş insanları(!) bile rüyaların gizemi üzerine oldukça fazla kafa yormaktadır.
Kral’ın yönetimde söz sahibi oldukları ayette geçen Mele kelimesinden anlaşılan kişilere “ إِ ْن ُك ْنتُ ْم لِلرُّ ْؤيَا تَ ْعبُرُونeğer rüya için tabir yapabiliyorsanız” demesi de
o toplumda rüya üzerinden gelecek bilgisine ulaşmanın hem de devletin en üst
kademesinde bile itibar gördüğünü göstermektedir. Bir ayet sonra bu daha açığa çıkacaktır. İşte kralın rüyasını karşısındakilere anlatmasının arka planında da
bu olmalıdır. Cümlede geçen  إِ ْن ُك ْنتُ ْمin kûntûm ibaresinin başında gelen  إِ ْنedatı
şart ve iddia bildiren bir edattır. Kur’an’da bu edatın iddia içerdiğine dair pek çok
ayet bulunmaktadır.
Hud 11/13

ٍ ون ا ْفتراه ۖ ُق ْل َف ْأ ُتوا بِع ْشرِ سورٍ ِم ْث ِل ِه م ْفتري
ات َو ْاد ُعوا َم ِن ْاس َت َط ْع ُتم ِم ْن
ُ َ َ َ ُأَ ْم َي ُقول
َ
َََ ُ
َ ُ
ْ
ِ َّ ون
ِِ
ِ ُد
ين
َ الل إ ِْن ُك ْن ُت ْم َصادق

Yoksa onu (Kur’an’ı) uydurdu mu diyorlar? De ki “İddianıza sadıklar iseniz, Allah dışında güç yetirebildiğiniz herkesi yardıma çağırın da onun dengi on sure
uydurup getirin bakalım.”

Bu ayetin son cümlesinin َصا ِدقِين
َ ( إِ ْن ُك ْنتُ ْمin kuntum sadikin) başında gelen إِ ْن
edatı meale iddia olarak yansımıştır. Bu edatın bu şekildeki kullanımı ile ilgili
yüzlerce ayet vardır.
Kralın karşısındaki adamlar kralın yönetimde değer verdiği, fikirlerine danıştığı insanlardır. Bu insanların neleri yapıp neleri yapamayacaklarını hatta bilgi
seviyelerini bilmiyor olmasına imkân yoktur. Bu yüzden incelediğimiz cümlede
bu edatın anlama “iddia” yönünde bir katkısının olması gerekmektedir.
Buna göre anlamaya çalıştığımız ayetin son cümlesinin; يَا أَيُّهَا ْال َم َلُ أَ ْفتُونِي فِي
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َي إِ ْن ُك ْنتُ ْم لِلرُّ ْؤيَا تَ ْعبُرُون
َ “ ر ُْؤيَاEy önde gelenler ailesi, rüyayı tabir ediyor (bilinmeyenin bilgisine ulaşıyor) olduğunuzu iddia ediyorsanız, haydi rüyam hakkında da
bana bağlayıcı fikir verin. Şeklinde anlaşılması daha doğru olacaktır. Ayette geçen  أَ ْفتُونِيEftuni kelimesine “bağlayıcı fikir verin” şeklinde anlam vermemizin
sebebi, kelimenin üzerine amel geliştirilen bağlayıcı görüş anlamında olmasındandır. Bağlayıcı hüküm anlamına gelen “fetva” kelimesinin de bu kökten türediğini hatırladığımızda, kelimeye “bağlayıcı fikir vermek” anlamını vememiz
daha iyi anlaşılacaktır.
ُ ِ( ْال َملEl-melik) kelimesi görüldüğü gibi  الtakısı yani
Ayetin başında gelen ك
Arapçadaki bilinirlilik takısı almıştır. Kelimenin  الtakısı alması bahsi geçen kişinin daha önceden biliniyor olmasına işarettir. Olayların yaşandığı yerin Mısır
olarak belirtilmiş olması, daha öncesinde kralın Seyyid kelimesiyle belirtilmiş olُ ِ ْال َملel melik / o kral şeklinde gelması melik kelimesinin burada  الtakısı alarak ك
mesine neden olmuştur.
Yusuf 12/43

ٍ و َق َال ا ْلم ِل ُك ِإ ِنّي أَرى سبع ب َقر
ٍ ات ِسم
اف َو َسب َع ُس ْنب َل ٍت
ٌ ان َي ْأ ُك ُل ُه َّن َس ْب ٌع ِع َج
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ َ َْ َ ٰ َ
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َ
َ
ُ
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َ لر ْؤ َيا َت ْع ُب ُر
ْ
ْ
ُ
َ َُْ
َ َ ََ َ ْ ُ
َ َ ُّ َ
ُّ ْ ُ ْ ُ

O kral “Ben, kesinlikle onları cılız bir yırtıcının yediği yedi semiz ineği ve en sonunda kupkuru olan yedi yeşil başağı görüyorum. Ey önde gelenler ailesi! Rüyayı tabir ediyor (bilinmeyenin bilgisine ulaşıyor) olduğunuzu iddia ediyorsanız,
haydi rüyam hakkında da bana bağlayıcı fikir verin.
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EDĞASU AHLAM
Yusuf 12/44

ِِ ِ
ين
ِ اث أَ ْح َل ٍم ۖ َو َما َن ْح ُن ب َِت ْأ ِو
ُ َقالُوا أَ ْض َغ
َ يل ْالَ ْح َلم ب َِعالم

Dediler ki: “Bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilmiyoruz” (DİB meali)

Bir önceki bölümde meallerin  أَ ْفتُونِيef’tuni  تَ ْعبُرُونteğ’burun  تَأْ ۪ويلte’vil kelimelerine farklı ibareler olmalarına rağmen “yorumlamak” manası verdiğini belirtmiştik. Aynı şey bu ayette de yapılmış ayette geçen يل
ِ  بِتَأْ ِوkelimesine “yorumunu”
manası verilmiştir.
Bir önceki ayette kral, yönetimde söz sahibi olan mele’ye rüyasını anlattıktan sonra َي إِ ْن ُك ْنتُ ْم لِلرُّ ْؤيَا تَ ْعبُرُون
َ  أَ ْفتُونِي فِي ر ُْؤيَاdemişti. Bunu söylerken de onlardan
rüyasını tabir etmelerini ve bu tabir üzerinden fikir belirtmelerini söylemişti. O
bunları söylerken iki fiil kullanmıştı.  أَ ْفتُونِيve  تَ ْعبُرُونfiilleri. Fakat yönetimde söz
sahibi olan kişiler, ona cevap olarak bu iki kavramı da kullanmamış يل
ِ  بِتَأْ ِوte’vil
kelimesini kullanmışlardır. Ayrıca kral gördüğü şeyin rüya olduğunu söylemesine rağmen onlar bu rüyayı, rüya olarak değil “edğasu ahlam” olarak nitelemiştir.
Söylemdeki bu şekildeki kelime değişikliklerinin mutlaka bir sebebi, bir anlamı
olmalıdır. Kelimeler farklı olmasına rağmen aynı manaları vermek asla doğru değildir.
ُ  أَضْ غEdğasu kelimesi  ض غ ثd+ğ+s kök harflerinden türemiştir ve Kur’an’da
َاث
bu kökten türemiş sadece 3 kelime bulunmaktadır. ض ْغث
ِ Diğ’s kelimesinin aslı,
ُ  أَضْ غed’ğareyhan, ot ve yonca karışımından oluşmuş tutam demektir. Çoğulu َاث
su şeklindedir. Elle yoklamak, elle tutup denemek, toplayıp bir araya getirmek,
demet yapmak, deste yapmak, karıştırmak, birbirine katmak, sıvazlamak, hafifçe
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yıkamak, döküntü atılmış şey, işe yaramayan ve atılan şey, hayvan tersi, hayırsız
söz, boş konuşma, ot demeti, yaş kuru karışık ot balyası, karmaşık, korkunç, kabus, yorumlanması zor rüya anlamlarında kelimeler de türemiştir.
ُ  أَضْ غEdğasu ahlam tamlamasının ikinci kelimesi olan  أَحْ َلمahlam keَاث أَحْ َل ٍم
limesi  حلمh+l+m kökünden türemiştir. Kur’an’da bu kökten türemiş 21 kelime
bulunmaktadır. Kelimenin asıl anlamı nefsi ve tabiatı, öfkenin heyecanına karşı
kontrol etmek demektir. Ayrıca bu kökten düş görmek, birisini rüyasında görmek, ergenliğe ulaşmak, derideki böceği ayıklamak, yumuşak huylu olmak, gayet alçak gönüllü olmak, vakur ve serin kanlı olmak, görmediği halde rüya uydurmak, rüyasında cinsel ilişkide bulunmak, yumuşak huylu olmamasına rağmen
öyle görünmeye çalışmak, katılaşarak peynir haline gelen süt, akıl, akıllılık, sarkıt, dikit, halim selim, olgun, alçak gönüllü anlamlarına gelen kelimeler türemiştir.,
Bu kelime Kur’an’da 11 yerde Yüce Allah’ın bir sıfatı olarak geçmiştir. Ayrıca bu kelime sıfat olarak 2 defa İbrahim’e, İsmail’e ve Şuayb’e atfen kullanılmıştır. İki defa ise ergenlik çağı anlamında kullanılmıştır. Geri kalan 4 kullanım
ُ  أَضْ غEdğasu ahlam şeklinde gelmiştir. 4
tıpkı incelediğimiz ayette ki gibi َاث أَحْ َل ٍم
kez kullanılan kelimenin iki tanesi incelediğimiz ayette diğer bir tanesi tıpkı bu
ُ  أَضْ غtamlaması şeklinde Enbiya 5 de gelmiştir. Enbiya
ayette olduğu gibi َاث أَحْ َل ٍم
َ
ُ
َ
ْح
suresinde içinde  أَضْ غَاث أ ل ٍمEdğasu ahlam tamlamasının geçtiği ayetin öncesine bakıldığında bunun müşrikler tarafından Allah resullerinin getirdikleri ayetler
hakkında söylendiği görülecektir. Resuller kendilerine verilen ayetlerin kaynaُ أَضْ غ
ğının Yüce Allah olduğunu söylerken, müşrikler bu ayetlerin kaynağının َاث
َ
 أحْ َل ٍمolduğunu söylemişlerdir. Kimi mealler Yusuf suresindeki kullanımın tıpkısı
olan bu tamlamaya “saçma sapan hayaller” manası vermişken birçoğu “saçma
sapan rüyalar” manası vermiştir. Fakat  أَحْ َل ٍمkelimesine ister rüya anlamı ister hayal anlamı verilsin her ikisi de doğru olmamaktadır. Zaten  أَحْ َل ٍمahlam kelimesinin de türediği  حلمkökünden türemiş kelimeler yelpazesi içerisinde “hayal görmek” diye bir anlam yoktur.
Diğer meallerin hepsi hem Yusuf suresindeki iki kullanıma hem de enbiya suresinde geçen  أَحْ َل ٍمkelimesine düş, rüya anlamı vermişlerdir. Fakat aynı mealler
Tur suresi 32. ayette  اَحْ َل ُمهُ ْمehlamuhum şeklinde geçen aynı kelimeye onların
akılları manası vermişlerdir. Tur suresinde bu kelimeye akıl manası verilmesi de
son derece yanlıştır. Çünkü ( ِح ْل ٌمağırbaşlılık, vakar, yumuşak huyluluk, tevazu
sahibi olmak, alçak gönüllü olmak) kelimesinin çoğulu olan  أَحْ َل ٍمahlam kelimesindeki akıl manası övülen bir akıldır. Yani müsbet bir aklı ifade etmek için kullanılmıştır. Oysa Tur suresindeki kelimenin geçtiği ayetin öncesine ve sonrasına
bakıldığında övülen bir şeyden değil yerilen bir şeyden bahsedildiği hemen anlaşılacaktır. Tüm bunlar rüya anlamındaki  ر ُْؤيَاkelimesi ile  أَحْ َل ٍمkelimesi arasında
bir farkın olduğunu bize göstermektedir.
 أَحْ َل ٍمKelimesinin çoğul olması ve farklı şeylerden deste yapmak anlamındaki
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ُ  أَضْ غedğasu kelimesiyle birlikte bir tamlama halinde gelmesi görülen bu rüyaَاث
nın farklı zamanlarda görülmüş düşler olduğu anlamını ön plana çıkarmaktadır.
Enbiya süresinin 5. ayetinde Allah resullerinin getirdikleri ayetlere aynı şekilde
ُ  أَضْ غdenmesi de bu anlamı desteklemektedir. Zira Allah resulleri de ayetleَاث أَحْ َلم
ri bir çırpıda değil peyderpey almaktadırlar. Bu durumda kralın danışmanlarının
ُ  أَضْ غdemesi, kralın bu rüyayı tek seferde görmediği, farklı
onun rüyasına َاث أَحْ َلم
ُ أَضْ غ
zamanlarda gördüğü anlamına gelmektedir. Bu açıklamalardan sonra َاث أَحْ َلم
tamlamasına “ derlenmiş (asılsız) düşler” anlamını vermemiz daha isabetli olacaktır kanaatindeyiz.
Yusuf 12/44

ِِ ِ
ين
ِ اث أَ ْح َل ٍم ۖ َو َما َن ْح ُن ب َِت ْأ ِو
ُ َقالُوا أَ ْض َغ
َ يل ْالَ ْح َلم ب َِعالم

Dediler ki: “Bunlar derlenmiş asılsız düşlerdir. Biz asılsız düşlerin te’vilinin
alimleri değiliz.
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BENİ ELÇİ YAPIN
Yusuf 12/45

ِ و َق َال ا َّل ِذي َنجا ِم ْنهما واد َكر بع َد أُم ٍة أَ َنا أُ َنبِئُ ُكم ب َِت ْأ ِو ِيل ِه َفأَر ِس ُل
ون
ْ
َ
َّ ْ َ َ َّ َ َ ُ َ
ْ ّ

Zindandaki iki kişiden kurtulmuş olanı, nice zamandan sonra (Yûsuf’u) hatırladı ve “Ben size onun yorumunu haber veririm, hemen beni (zindana) gönderin”
dedi. (DİB meali)

Meallerin durumu gerçekten hayret vericidir. Hatırlanacağı gibi 42. ayeti
işlerken ayette geçen َاج
ٍ  نnaci kelimesinin isim olduğu halde muzari fiil olarak
anlam verildiği üzerinde durmuştuk. Bu sefer ise tam tersi yapılmış burada fiil
formunda geçen  نَ َجاneca kelimesine “kurtulmuş olan” şeklinde isim manası verilmiştir. Oysa kelimeye kurtulmak üzerinden mana verilecekse, kelime müfred,
müzekker, gâib olduğu için “kurtuldu” manası verilmesi gerekirdi. Aynı kelimeye isim formunda geldiğinde fiil manası, fiil formunda geldiğinde ise isim manası
vermek meal yazarlarının Kur’an’ın Arapça metninden bağımsız ve sadık olmadıklarının, kelimelere keyfi veya hazır şablonlar üzerinden mana verdiklerinin en
büyük ve en bariz göstergeleridir
Mealleri kendi hallerine bırakıp mazi fiil olarak gelen  نَ َجاneca kelimesinin fiil
olarak anlamlarını tekrar hatırlatıp kelimeleri anlamaya devam edelim.
 نَ َجاNeca kelimesi  نجوn+c+v kök harflerinden türemiş mazi bir fiildir. Bu kökten fiil olarak kurtulmak, fısıldamak, fısıltı halinde konuşmak, kurtarmak, gizlice
söylemek, sır vermek, sırdaş olmak anlamlarında kelimeler türemiştir. 42. ayette
isim formunda geçen َاج
ٍ  نnaci kelimesine “sırdaş” anlamı vermiştik. Aynı anlamın burada da devam etmesi için  نَ َجاneca kelimesinin anlamının fiil olarak “sırdaşlık yaptı” daha isabetlidir. Bu durumda başta geçen cümlenin َوقَا َل الَّ ِذي نَ َجا ِم ْنهُ َما
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“ikisinden (Yusuf’un) sırdaşlık yaptığı o kişi dedi ki” şeklinde olması daha isabetlidir.
Bu kişinin 21. ayette Yusuf’u köle iken satın alan adam ve aynı zamanda
36 -42.ayetler arasında anlatılan olaylardaki ikinci adam olduğunu belirtmiştik.
Aynı zamanda 36. ayeti işlerken bu adamın Mısır yönetiminde söz sahibi olan bir
kurulun içinde ama alt kademelerde bir iş yaptığını da belirtmiştik. İşte bu ayet
o kişinin kralın etrafında bulunan ve yönetimde söz sahibi olan Mele grubu içinde olduğunu göstermektedir. Alt kademelerde biri olduğu ise ayetin sonunda gelen “beni gönderin” anlamındaki ون
ِ ُ فَأَرْ ِسلfeersiluni kelimesinden anlaşılmaktadır.
Dikkat edilirse bu kişinin hitabı krala değil, mensup olduğu kuruladır. Çünkü çoğul olarak “beni sizler gönderin” demiştir. Yani bu kişi krala değil kurula hitap
etmiştir. Yine  أُنَبِّئُ ُك ْمunebbiukum kelimesinde gelen zamir (“ ) ُك ْمsizler” anlamındaki çoğul zamir olması, Yusuf’u satın alıp özgürleştiren bu adamın Mısır yönetiminde söz sahibi olan Mele kurulunun içinde ama alt rütbelerde biri olduğunu
göstermektedir.
Bu kişi daha Yusuf’un yanına gitmeden ve Yusuf’un bu rüyanın tevilini yapıp
yapamayacağını tam bilmeden kesin bir dille “ أَنَا أُنَبِّئُ ُك ْم بِتَأْ ِويلِ ِهben size onun tevilinin haberini bildiririm” şeklinde konuşması nereden kaynaklanmaktadır?
Hatırlanacağı gibi 37. ayette Yusuf biri bu adam olan iki kişiye “İşte rabbimin
bana öğrettiği şeyden ikinize bildiriyorum. İkinize gelmezden önce onun aslını
ikinize bildirmiş olmam dışında, o, rızıklandırılacağınız buğdayı ikinize sunmayacak” demiş, ardından İbrahim soyu olduğunu da söylemişti. 42. ayette ise Yusuf bu adama “beni efendinin yanında an” demişti. İşte tam da bunu söylemesi
onun birkaç yıl daha gizlilikte kalmasına neden olmuştu. İşte tüm bunlar Yusuf’un aslında bu adama olayı çok daha önceden haber verdiğini göstermektedir.
Ayetin sonunda bu adam ون
ِ ُ فَأَرْ ِسلfeersiluni demektedir. Meallerin tamamı genelde bu kelimeye parantez içi bir kelime de ekleyerek “beni (zindana) gönderin” manası vermişlerdir. Fakat daha önce belirttiğimiz gibi kıssaya zindan
motifinin eklenmesi Kur’an kelimelerinden değil İsrailayattan kaynaklanmaktadır. Üstelik ülkedeki en üst düzeyde bulunan kişilerin hemen yanıbaşında
olan birinin zindandaki birini görmek için izin istiyor olması akla yatkın gelmemektedir. Yusuf’un zindanda olmadığı birkaç ayet sonra daha iyi anlaşılacaktır.
Yusuf 12/45

ِ و َق َال ا َّل ِذي َنجا ِم ْنهما واد َكر بع َد أُم ٍة أَ َنا أُ َنبِئُ ُكم ب َِت ْأ ِو ِيل ِه َفأَر ِس ُل
ون
ْ
َ
َّ ْ َ َ َّ َ َ ُ َ
ْ ّ

İkisinden (Yusuf’a) sırdaşlık yapmış o kişi, nice zamandan sonra hatırladı ve
“Ben size onun aslını bildirebilirim, beni elçi olarak belirleyin!” dedi.
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BİLSİNLER DİYE
Yusuf 12/46

ٍ الص ِّد ُيق أَ ْف ِت َنا ِفي سب ِع ب َقر
ِ
ٍ ات ِسم
َ
اف َو َسب ِع
ٌ ان َي ْأ ُك ُل ُه َّن َس ْب ٌع ِع َج
ّ وس ُف أ ُّي َها
ُ ُي
َ
ْ
َ َ ْ َ
ٍ س ْنب َل ٍت ُخ ْضرٍ وأُ َخر يابِس
ِ ات َلع ِّلي أَر ِجع ِإ َلى الن
ون
َ اس َل َع َّل ُه ْم َي ْع َل ُم
َّ
ُ ْ
َ
َ َ َ َ
ُ ُ

(Zindana varınca), “Yûsuf! Ey doğru sözlü! Rüyada yedi semiz ineği yedi zayıf
ineğin yemesi, bir de yedi yeşil başakla diğer yedi kuru başak hakkında bize yorum yap. Ümid ederim ki (vereceğin bilgi ile) insanlara dönerim de onlar da (senin değerini) bilirler” dedi. (DİB meali)

Meallerin birçoğunda olduğu gibi yukarıdaki mealde de ayetin çevirisi (zindana varınca) şeklinde parantez içi bir eklemeyle başlamaktadır. Hemen belirtelim
ki böylesine parantez içi eklemeler ayetin Arapça metninden değil, geleneksel
anlayışın Yusuf’un zindanda olduğuna dair peşin kabulünden kaynaklanmaktadır. Bu anlayışın temelinde ise kesinlikle İsrailiyat vardır. Bu ayette geçen kelimelerin birçoğu üzerinde daha önce durmuştuk.
ُ  الصِّ دِّيEl sıddik kelimesi  صدقs+d+k kök harflerinden türemiştir. Kur’an’da
ق
bu kökten türemiş 155 kelime bulunmaktadır. Bu kökten; doğru söylemek, olayı
olduğu gibi anlatmak, onaylamak, tasdik etmek, dilediği gibi hareket etmek, dost
edinmek, sadaka vermek, sözünün eri, kadına verilen mehir, samimiyet, kâmil,
olgun, özü sözü doğru olmak, samimi dost, sırdaş anlamlarında kelimeler türemiştir.
ُ صدِّي
Kelimenin  الtakısıyla ق
ِّ  الel sıddik şeklinde gelmesi hem Yusuf’un hem de
bu adamın “sıddık” kelimesine yüklenilen anlam hakkında aynı şeyleri bildiklerini göstermektedir. Bu kelime Kur’an’da 155 defa geçmesine rağmen belirli bir
isme atfen sadece 3 kişi için kullanılmıştır; İbrahim, İdris ve Yusuf. Ayetin ba-
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ُ صدِّي
şında adamın Yusuf’a hitabı ق
ِّ  أَ ُّيهَا الeyyühel sıddiku şeklindeydi.  أَ ُّيهَاEyyuha
kelimesi salt anlamda bir hitap değildir. Aynı zamanda mensubiyet bildiren bir
yanı da vardır. Yusuf daha önce bu kişiye İbrahim, İshak ve Yakup’un ataları olduğunu bildirmiş (38. ayet) onların peşi sıra gittiğini söylemişti. İşte adam ona bu
ُ صدِّي
yüzden ق
ِّ “ يُو ُسفُ أَيُّهَا الSıddıklar ailesininYusuf’u” demiştir.
Ayette iki defa  لَ َعلِّيve  لَ َعلَّهُ ْمşeklinde  لَ َع َّلlealle edatı kullanılmıştır. Genelde bu
edat “umulur ki” veya “belki” anlamında karşılanmıştır. Kur’an’da bu anlamların dışında; için, diye, …den dolayı, sanki, ummak, işfak (korkutmak), ta’lil
(neden bildirme), istifham (soru) ve temenni (ummak) anlamlarında da kullanılmıştır.
Cümlede geçen  أَرْ ِج ُعerciu kelimesi  ر ج عr+c+a kök harflerinden türemiştir
ve Kur’an’da bu kökten türemiş 104 kelime bulunmaktadır. Bu kökten; dönmek,
vazgeçmek, bırakmak, terk etmek, caymak, faydalı olmak anlamlarına gelen kelimeler türemiştir.
Bu açıklamalardan sonra cümlenin doğru anlamı şu şekilde olmalıdır.

ِ َلع ِّلي أَر ِجع ِإ َلى الن
ون
َ اس َل َع َّل ُه ْم َي ْع َل ُم
َّ
ُ ْ
َ

“ümit ediyorum ki insanlara faydalı olacağım, bundan dolayı onlar da bilecekler.

Hatırlanacağı üzere Yusuf 41. ayette şöyle demişti.

ِ ُق ِضي ْالَمر ا َّل ِذي ِف ِيه َتس َت ْف ِتي
ان
َ ْ
ُْ
َ

İşte onun hakkında ikinizin görüş de isteyeceği o işin zamanına gelindi.”

Bu cümlenin son kelimesi ان
ِ َ“ تَ ْستَ ْفتِيtesteftiyan” (görüş isteyeceksiniz) şeklinُ صدِّي
de bitmektedir. Anlamaya çalıştığımız ayette ise cümle ق أَ ْفتِنَا
ِّ “ يُو ُسفُ أَيُّهَا الSıddıklara ailesinin Yusuf’u, bize görüş bildir!” şeklinde başlamaktadır. Bu cümle
içinde “bize görüş bildir” anlamı verdiğimiz “ أَ ْفتِنَاeftina” kelimesi ile 41. ayetteki kelime aynı kelimedir ve olay tıpkı Yusuf’un dediği gibi gerçekleşmiş, onlar
Yusuf’a gelmiş görüş istemektedirler. “ أَ ْفتِنَاeftina” (bize görüş bildir) kelimesi bir
emir fiil ve bir zamirden oluşmuştur. Kelimenin sonundaki “ نَاna” harfi zamirdir.
Bu zamir hem üç veya daha fazla kişileri gösterir şekilde “biz” hem de sadece
iki kişiyi gösterir şekilde “ikimiz” anlamındadır. İşte bu zamir bu adamın Yusuf’un yanına tek başına gelmediğini, yanında bir başkasının da olduğunu göstermektedir.
Bu açıklamalardan sonra ayetin mealinin aşağıdaki gibi olması daha isabetli
olmalıdır.
Yusuf 12/46

ٍ الص ِّد ُيق أَ ْف ِت َنا ِفي سب ِع ب َقر
ِ
ٍ ات ِسم
َ
اف َو َسب ِع
ٌ ان َي ْأ ُك ُل ُه َّن َس ْب ٌع ِع َج
ّ وس ُف أ ُّي َها
ُ ُي
َ
ْ
َ َ ْ َ
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ٍ س ْنب َل ٍت ُخ ْضرٍ وأُ َخر يابِس
ِ ات َلع ِّلي أَر ِجع ِإ َلى الن
ون
َ اس َل َع َّل ُه ْم َي ْع َل ُم
َّ
ُ ْ
َ
َ َ َ َ
ُ ُ

“Sıddıklara mensup Yûsuf! Onları cılız bir yırtıcının yediği yedi semiz inek, sonunda kupkuru olan yedi yeşil başak hakkında bize görüş bildir. Ümit ediyorum
ki insanlara faydalı olacağım, umulur ki (bundan dolayı) onlar da bilecekler.
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NEREDEN BİLİYOR
Yusuf 12/47-49

ِ ِ
وه ِفي ُس ْنب ِل ِه إ َِّل َق ِل ًيل ِم َّما
َ َق َال َت ْز َر ُع
َ ون َس ْب َع سن
ُ ين َدأَ ًبا َف َما َح َص ْد ُت ْم َف َذ ُر
ُ
ون
َ َت ْأ ُك ُل

(47) Yûsuf dedi ki: “Yedi yıl ara vermeden ekeceksiniz. Ardından, yiyeceğiniz az
şeyin dışında hasat ettiğiniz şeyi başağında bırakın.

ِ
ِ ِ
ِ ِ
ون
َ ُاد َي ْأ ُك ْل َن َما َق َّد ْم ُت ْم َل ُه َّن إ َِّل َق ِل ًيل ِم َّما تُ ْح ِصن
ٌ ثُ َّم َي ْأتي م ْن َب ْعد ٰ َذل َك َس ْب ٌع ش َد

(48) “Çünkü bunun ardından şiddetli bir sıkıntı (korku) başlayacak. (İnsanlar)
Koruma altına aldığınız az şeyden başka siz ne sunduysanız onları yiyecekler.

ِ ِ
ِ ِْ
ون
َ اس َو ِف ِيه َي ْع ِص ُر
ُ ام ِف ِيه يُ َغ
َّ اث
ٌ ثُ َّم َيأتي م ْن َب ْعد ٰ َذل َك َع
ُ الن

(49) “Çünkü; onda yağmurun yağacağı, ve yine onda insanların sağım yapacakları yıl (ancak) bunun ardından gelecek.

Bu üç ayette Yusuf gelecekte olacak olaylardan haber vermiştir. O rüyayı tabir etmemiş, direk olarak kralın gördüğü rüyasının gerçek hayatta nasıl sonuçlanacağını bildirmiştir. Son ayette “onda insanların bol yağmur alacakları ve sağım
yapacakları bir yıl gelecek” şeklindeki cümleden, bu kıtlığın hem insanlar hem de
hayvanlar üzerindeki etkisinin biteceği anlaşılmaktadır. Aslında ayetin sonundaki َْصرُون
ِ  يَعyeasirun kelimesinin anlamı sıkarak bir şeyin usaresini elde etmektir.
Kelimeye “sağım yapacaklar” şeklinde anlam vermemiz meyve suyu, yağ, süt
gibi sıkmayla elde edilecek her türlü ürünün artık yetişmeye başlayacağını, bolluğun her şeyi kapsayacağını göstermesi açısındandır.
Şura 42/28
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يد
َ َو ُه َو ا َّل ِذي يُ َن ِّز ُل ا ْل َغ ْي
ُ ث ِم ْن َب ْع ِد َما َق َنطُوا َو َي ْن ُش ُر َر ْح َم َت ُه ۚ َو ُه َو ا ْل َو ِل ُّي ا ْل َح ِم

O, insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren, rahmetini her tarafa
yayandır. O, dost olandır, övülmeye lâyık olandır. (DİB meali)

َ  ْال َغيelğayse kelimesinden de anlaşıldığı gibi, ondan yaBu ayette de geçen ْث
yılacak rahmet sadece insanları değil, bitki ve hayvanları da kapsayacaktır. Bitkilerin meyve suyunu, yağlarını çıkarmak demek artık insanların refaha ulaşmış
olmaları demektir. Hayvanlardan sağım yapmak, onların sütlerini almak demek
de öyledir. Bu hem bitkilerin artık yağ ve meyve suyu verecek kadar ürün verebilecek bir yağmura kavuştuklarını, hem de hayvanların süt verecek kadar bitkiye
doyacaklarını göstermektedir. Bu yüzden kelimeye “sağım yapacaklar” manası
verilmiştir.
Hemen belirtelim ki Yusuf’un söylediklerinin rüya tabiriyle en ufak bir ilgisi
yoktur. Zaten söylediklerine bakılırsa rüya tabir etmediği, direk olarak gelecekte
başlarına gelecek olaylardan bahsettiği hemen anlaşılacaktır. Yusuf suresinin 6.
ayetinde Yusuf’a hadiselerin tevilinin öğretileceği söylenmişti. Ona hadiselerin
tevilinin öğretilmeye başlanması ise henüz gulam (12-13 yaş) denilen bir yaşta ve
Mısır’da başlamıştı. (21. ayet) Olayların akışına bakıldığında ona hadiselerin tevilinin öğretilmeye başladığı zaman ile bu bölümde ele aldığımız ayetlerde anlatılan olayların geçtiği zaman arasında bir hayli zaman olduğu anlaşılacaktır. İşte
bu uzun dönemde Yusuf’a bir kısım hadiselerin tevili öğretilmiştir. Yusuf hadiselerin tevilini öğrenmeye ölünceye kadar devam edecektir.
İşte bu bölümde ele aldığımız ayetlerde Yusuf’un 15 yıllık bir gelecekten haber vermesi rüya tabiri değil; tıpkı Nuh’a gemiyi vahiy ile ve gözetiminde yaptıran, Yüce Allah’ın ona öğretmesinin bir sonucudur. Gelecekte yaşanacak bir
olay Yüce Allah’tan başka herkes için gayb hükmündedir. Bırakın 15 yıl içinde
gerçekleşecek olayları bilmek 15 dakika içinde yaşanacak olayları dahi bilmenin
imkânı yoktur. Geleceğe ilişkin tüm söylemler insan için tahmin olmaktan öteye
geçemez. Bu tahminlerde şartlara bağlıdır. Mesela, bir insanın diktiği bir fidanın
geleceği ile ilgili söylemi hep şöyle olmak durumundadır. Eğer yağmur düzenli
yağarsa, eğer toprak suyu düzgün emerse, eğer zararlı böcekler bitkiye zarar vermezse, eğer yabani veya evcil hayvanlar bitkiyi yemezse, eğer düzgün budanırsa bu bitki iki yıl sonra şöyle… olur. Yani insanın gelecekle ilgili tüm söylemleri “eğer”lere bağlı tahminler olmak durumundadır. İnsan asla kesin konuşamaz.
Ama Yusuf’un söylemlerine bakıldığında herhangi bir tereddüt ve herhangi
bir “eğer”in olmadığı tam tersi, kesin bilgiler olduğu görülecektir. Bir Allah resulü olan Yusuf’un bu kesin söylemi rüya tabirinden elde ettiğini söylemek asla
mümkün değildir. O bu kesin bilgileri kendisine öğretilen ve hepsi de vahiy olan
hadiselerin tevilinden dolayı söylemektedir.
Cin 72/26-27
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َع ِالم ا ْل َغي ِب َف َل يُ ْظهِ ر َع َلى َغيب ِِه أَ َح ًدا
ْ ٰ ُ
ْ ُ

O, gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez.

ٍ إ َِّل م ِن ار َت َضى ِمن رس
ول َفإ َِّن ُه َي ْس ُل ُك ِم ْن َبي ِن َي َد ْي ِه َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه َر َص ًدا
ُ َ ْ ٰ ْ َ
ْ

Ancak seçtiği resûller başka. (Onlara bildirir.) Fakat O, Resûlün önünde ve arkasında gözetleyici (melek)ler diker. (DİB meali)

İşte bu ayetler Yusuf’un gelecekle ilgili bu bilgileri rüya tabirinden değil, Allah’ın vahyinden aldığını göstermektedir. Bu yüzden Yusuf herhangi bir şarta
bağlı kalmadan kesin ve net konuşmuştur.
Yusuf 12/47-49

ِ ِ
وه ِفي ُس ْنب ِل ِه إ َِّل َق ِل ًيل ِم َّما
َ َق َال َت ْز َر ُع
َ ون َس ْب َع سن
ُ ين َدأَ ًبا َف َما َح َص ْد ُت ْم َف َذ ُر
ُ
ون
َ َت ْأ ُك ُل

(47) (Yûsuf) dedi ki: “Yedi yıl ara vermeden ekersiniz. Hasat ettiklerinizi, yiyeceğiniz az bir kısım dışında başağından ayırmayın.

ِ
ِ ِ
ِ ِ
ون
َ ُاد َي ْأ ُك ْل َن َما َق َّد ْم ُت ْم َل ُه َّن إ َِّل َق ِل ًيل ِم َّما ُت ْح ِصن
ٌ ثُ َّم َي ْأتي م ْن َب ْعد ٰ َذل َك َس ْب ٌع ش َد

(48) “Çünkü bunun ardından şiddetli bir sıkıntı (korku) başlayacak. (İnsanlar)
Koruma altına aldığınız az şeyden başka siz ne sunmuşsanız onları yiyecekler.

ِ ِ
ِ ِْ
ون
َ اس َو ِف ِيه َي ْع ِص ُر
ُ ام ِف ِيه يُ َغ
َّ اث
ٌ ثُ َّم َيأتي م ْن َب ْعد ٰ َذل َك َع
ُ الن

(49) “Çünkü; onda yağmurun yağacağı ve yine onda insanların sağım yapacakları yıl, (ancak) bunun ardından gelecek.
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EFENDİNE SOR
Yusuf 12/50

ِ و َق َال ا ْلم ِل ُك ا ْئت
ِ
ال
ُ اسأَ ْل ُه َما َب
ُ وني ب ِِه ۖ َف َل َّما َج َاء ُه الر ُس
ُ
َ
ْ ول َق َال ْارج ْع ِإ َل ٰى َر ّب َِك َف
َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
اللتي َق َّط ْع َن أ ْيد َي ُه َّن ۚ ِإ َّن َر ّبِي ب َِكيده َّن َعليم
َّ النّ ْس َوة
ْ
ٌ

Kral, “Onu bana getirin” dedi. Elçi, Yûsuf’a gelince (Yûsuf) dedi ki: “Efendine
dön de ellerini kesen o kadınların derdi ne idi, diye sor. Şüphesiz Rabbim onların hilesini hakkıyla bilendir.” (DİB meali)

Bu ayet; meal ve tefsirlerin kelimeleri yerlerinden kaydırarak, fiili isim,
ismi fiil, müzekkeri müennes, müennesi müzekker, mazisini muzari, müzarisini mazi yaparak, bazen ayetin mealine orijinal metinde olmayan kelimeler
ekleyerek, bazen de orijinal metinde olan kelimeleri hiç görmeyerek, kelimelere anlam yelpazesinde olmayan manalar vererek, kıssa çıkmaza girdiğinde
ise İsrailiyata sarılarak şekil verdikleri geleneksel Yusuf kıssasının kırıldığı,
hatta iflas ettirildiği ayettir.
Bu kırılmanın daha iyi anlaşılması için meal, tefsir, rivayet, ulema görüşleri
ve İsrailiyat üzerinden oluşturulan geleneksel Yusuf kıssasının daha önceki olayları ne şekilde anlattıkları hatırlanmalıdır.
·

Meal ve tefsirlerimize göre Yusuf’u köle pazarından satın alıp eve getiren ve karısına “belki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz ona iyi
davran ve ikram et” (Yusuf 21) diyen Aziz’dir.

·

Fakat kocasının evlat edinmeyi düşündüğü çocuğa büyüdüğünde âşık
olan, aşık olmayla kalmayıp onunla zina etmek için can atan, evin kapılarını kilitleyip zinaya davet eden, Allah’ın burhanını görmese Yusuf’un da
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ona meylettiği kadın yine Aziz’in karısıdır (Yusuf 23, 24).
·

Zina davetini reddettiği için, kaçmaya çalışan Yusuf’un ardından koşarak,
arkadan gömleğini yırtan, kapıda karşılaştıkları kocasına “senin ehline
kötülük düşünenin cezası zindana atılmak veya elim bir azap değil midir?” (Yusuf 25) diyerek kendisi Yusuf’a saldırdığı halde, Yusuf’un kendisine saldırdığını söyleyerek iftira atan da yine Aziz’in karısıdır.

·

Daha sonra şehirli kadınların “Aziz’in karısı genç hizmetçisine âşık olmuş,
onun nefsinden murad almak istiyor” (Yusuf 30) diyen şehirli kadınların
dedikodusunu işiterek, onları yemeğe çağırıp onun dillere destan güzelliğini kadınlara sergiletip, Yusuf’un güzelliğine hayran kalarak şehirli kadınların ellerini kesmelerine (Yusuf 31) sebep olan da yine Aziz’in karısıdır.

·

Ardından “gördünüz mü beni hakkında kınadığınız kişiyi” diyerek ona
aşık olmasındaki haklı gerekçesini açık açık belirten ve devamında “benim dediğimi (benimle zina) yapmaz ise zindana atılacak” (Yusuf 32)
diyen de yine Aziz’in karısıdır. Nihayetinde Yusuf’u zindana attıran da
Aziz’in karısıdır.

Yusuf (a.s), kendisinin uzun bir müddet hapse atılması için gayret gösterenin
esasında Aziz’in karısı olduğu halde, ondan bahsetmemiş, “Mısırlı kadınlar” ifadesini kullanmıştır…
İşte meal ve tefsir müellifleri olayı bu şekilde ortaya koymuş ve kıssanın bir
numaralı kötü karakteri olarak Aziz’in karısını göstermişlerdir. Kıssanın öncesini bu şekilde ortaya koyan geleneksel anlayış, Yusuf’un bu ayette neden Aziz’in
kıssanın en kötü karekteri olan Aziz’in karısını değil de güzelliğine hayran kalıp
ellerini kesmekten başka bir şey yapmamış kadınları dert edinmiştir sorusunu da
bakın nasıl cevaplamışlardır:
Bil ki o kadınların Hz. Yusuf’a tuzakları şöyle olmuş olabilir:
a) Onlardan her biri çoğu kez, Hz. Yusuf’a arzu duymuşlardır. Binaenaleyh
hiçbiri gayesine ulaşamayınca, onu tenkid etmeye ve ona kötü şeyler isnad etmeye başlamışlardır.
b) Belki de onların her biri, Yusuf’u, sahibesi olan o kadının isteğine uyması
hususunda arzulandırmaya çokça uğraşmışlardır. Hz. Yusuf ise kendisine
iyilikte bulunmuş olan efendisine karşı böylesi hiyanetin doğru olmayacağını düşünüyordu. İşte, “şüphesiz ki benim rabbim onların fendini hakkıyla bilicidir” ifadesi ile o kadınların, Yusuf’u bu hiyanete ne denlü teşvik
ettiklerine işaret etmiştir.
c) Hz. Yusuf (a.s)’u hükümdar yanında kötü göstermek hususunda, hükümdar, o kadınların çeşitli hile ve tuzaklarını tespit etmişti. İşte Yusuf, bu
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ifadeyle onu kast etmiştir.
Güya tefsir sadedinde yapılan bu açıklamaların ve hayali olayların hiçbirinin
delilinin olmadığı aşikardır. Ortada bir çelişki olduğunu bilmelerine rağmen hiçbir ayete dayanmadan belki de şöyle olmuştur, belki de böyle olmuştur demek
nasıl bir ilmi anlayıştır acaba?
Yani (haşa) Yüce Allah kıssayı açık ve net bir şekilde anlatmamış, kıssada insanın hayal gücüne terk edilen bilinçli boşluklar bırakmıştır! Tefsircilerimiz de
bu boşlukları doldurmayı kendilerine görev(!) bilmişler ve bu boşlukları belki
şöyle olmuştur, belki böyle olmuştur diyerek doldurmuşlardır. Kıssanın bu büyük
çelişkiye gelip dayanmasının sebebinin kendilerinin kıssayı İsrailiyat gölgesine
sokmalarından kaynaklanmış olabileceğini hiç akıllarına dahi getirmemişlerdir.

“ve Kral “onu bana getirin” dedi.

ِ و َق َال ا ْلم ِل ُك ا ْئت
وني ب ِِه
ُ
َ
َ

Bu cümlede geçen kelimelerin tamamı üzerinde daha önce durulmuştu. Fakat
burada dikkat edilmesi gereken şey “getirin onu bana” diyen kişinin kim olduğudur. Bunu diyen ülkenin yöneticilerinden herhangi biri değildir. O bir kraldır.
Söylediği sözler, verdiği emirler kesinlikle yerine getirilmesi gereken buyruklardır. Üstelik bu emir tek bir kişiye verilmiş bir emir de değildir.  ا ْئتُونِيi’tuni kelimesi cem’i (çoğul) bir kelimedir. Yani emre muhatap olanlar üç veya daha fazla
kişilerdir. Anlaşılan o ki kral bu emri sadece kendisine Yusuf’un söylediklerini ulaştıran kişiye değil, o an orada bulunan devletin yöneticilerine söylemiştir.
Yani “getirin onu bana” kelimesi kralın isteği, arzusu, dileği veya ricası değil,
buyruğudur.

ِ ال
ِ
الل ِتي َق َّط ْع َن
ُ اسأَ ْل ُه َما َب
ُ َف َل َّما َج َاء ُه الر ُس
َّ النّ ْس َو ِة
ْ ول َق َال ْارج ْع ِإ َل ٰى َر ّب َِك َف
َّ
أَ ْي ِد َي ُه َّن ۚ إ َِّن َر ّبِي ب َِكي ِد ِه َّن َع ِليم
ْ
ٌ

Elçi, Yûsuf’a gelince (Yûsuf) dedi ki: “Efendine dön de ellerini kesen o kadınların derdi ne idi, diye sor. Şüphesiz Rabbim onların hilesini hakkıyla bilendir.”
(DİB meali)

Aslında bırakın ayetteki kelimelerden delil aramayı, mantıken bile Yusuf’un
zindanda olmadığı gün gibi ortadadır. Çünkü kral “gidip Yusuf’tan rica edin, yanıma gelebilir mi?” dememiş bir kral olarak buyruk vermiştir. Bu buyruğu alanların yapmaları gereken şey, zindandaki tutukluyu çıkarıp getirmektir. Zindandaki tutuklunun bunda seçme hakkı yoktur ve ona da “gelir misin?” şeklinde bir
soru sorulmayacaktır. Bu buyruğun yerine getirilmesi bir hakimiyet sorunudur.
Üstelik kral bu buyruğu Yusuf’a değil emrindeki adamlara vermektedir. Yani bu
emrin hem de huzurundaki adamlardan, zindandaki görevlilere varana kadar insan kitlesi tarafından yerine getirilmemiş olması asla mantıklı değildir. Üstelik
bu adamlar “getirin ona bana” diye emir veren krallarının değil, “efendine dön”
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diyerek emir veren zindandaki bir tutuklunun emrini daha önemsemiş olmaktadırlar. Oysa kral getirin onu bana dedikten sonra zindan da kalmak istese bile kalamayacaktır.
Defalarca belirttiğimiz gibi, kıssanın bu şekilde aklın alamayacağı bir hale
gelmesi İsrailiyat üzerinden şekillendirilmiş olmasıdır. Mantıksızlık sadece bununla da sınırlı değildir. Yine geleneğe göre, Yusuf zindandayken bu adama
“efendinin yanında beni an” diyerek zindandan çıkarılması için yardım talep etmiştir. Şimdi bu adamın onu efendisinin yanında anmasına gerek yoktur, çünkü o
efendi bizzat Yusuf’u yanına çağırmaktadır. Ama daha önce o efendinin yanında
anılmayı önemseyen Yusuf, şimdi yanına gitmeyi reddetmektedir. Üstelik kadınlarla ilgili soruyu yanındaki adamın krala iletmesini istemektedir. Halbuki, ona
bu soruyu bizzat kendisin sorabilme imkânı ve her ne yapmışlarsa kadınlara karşı
kendisini daha iyi savunabilme imkânı verilmektedir. Üstelik madem Yusuf kraldan bir mahkeme kurulmasını talep etmiştir en başta o mahkeme de kendisinin
bulunması gerekmektedir. Kaldı ki ayetteki kelimeleri incelediğimizde geleneğin
ortaya koyduğu şeylerin ne kadar zorlama olduğu rahatlıkla görülecektir.
Ayette ilk üzerinde duracağımız kelime aynı kök harflerinden türemiş  بَا ُلbalu
kelimesidir. Kur’an’da bu kökten türemiş sadece 4 kullanım bulunmaktadır ve
hepsi de isim formunda geçmiştir. Müfredatta bu kelimenin üzüntüye yol açan
durum veya insanın yöneldiği kendisini verdiği her durum anlamında olduğu
söylenmiştir. Ayrıca bu kökten; çiş yapmak, eriyip akmak, fışkırmak, arayı bozmak, yoldan çıkarmak, tıpatıp benzemek, neredeyse, üremi, hal, durum, hatır, gönül, zihin, itibar, iş, balina, mesele, önemli, gönül rahatlığı, balya, paket, bohça,
bevliye, serap, küçük abdest anlamına gelen kelimeler türemiştir.
Ayrıca bu kelime işlediğimiz ayette olduğu gibi  َما بَا ُلma balu şeklinde geldiğinde “ne oluyor” anlamına gelmektedir.  َما بَالُكMa baluke; ne dersin, görüşün
nedir?  َما بَالُهMa baluh; durumu nasıl, nesi var?  َما بَا ُل هَ َذا الناسMa balu haza’n nas;
Bu insanlara ne oluyor? Örneklerinde olduğu gibi.
Ayette geçen  قَطَّ ْعنَ أَ ْي ِديَه َُّنkatta’na eydiyehunne ibaresinin üzerinde 31. ayeti işlerken durmuştuk.
İbarede geçen  أَ ْي ِديَه ُّنeydiyehunne kelimesi  ي د يy+d+y kök harflerinden türemiştir. Kur’an’da bu kökten türemiş 120 kelime bulunmaktadır.
 يَدYed kelimesi bildiğimiz el demektir  يَ َد ْيتُهyedeytuh deyimi bir kişinin eline
vurmayı anlatır. Bu kelime bazen istiare yoluyla nimet içinde kullanılır. Bu bağُ  يَ َديyedeytu ileyh demek bir kişiye yardım etmek anlamına gelir. Balamda ْت اِلَيْه
ُ ْنَفَض
zen  يَدyed kelimesi kontrol ve mülkiyet bazen de kuvvet için kullanılır. ت يَ ِدي
 ع َْن َك َذاNefed’tu yedi an deyimi ise bir şeyden el çekmek/bir şeyi bırakmak anlamında kullanılır.
Daha çok tamlamalarla birlikte kullanılan bu kelimeden ayrıca yardım etmek,
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öncelik vermek, ittifak etmek, yardım, maharet, huzurunda, önünde, güç, iş, meşguliyet, cömert, el gibi kelimeler türemiştir.
Hatırlanacağı üzere kadınlar, öncesinde Yusuf’a kraliyet ehline bir kötülük
tasarlamak suçlamasında bulunmuş ve Yusuf’un danışmanlık görevine son vermişlerdi. Tam burada daha önce Yusuf hakkında soruşturma yapan Aziz kadın
devreye girmiş ve eğer Yusuf’un açık bir itirafı yoksa bunun doğru olmadığını,
Yusuf’un kraliyet ehline sadık biri olduğunu söylemişti. Aziz kadının dediğini dikkate alan kral ise, hakkında oluşan bu şüpheli duruma açıklık getirmesini
Yusuf’tan istemişti. Ama onun bu isteğini Yusuf’un yerine getirmesine imkân
yoktu. Kadınlar burada da durmamış, Yusuf’un bir aşkla Aziz kadının aklını başından aldığını söylemişlerdi. Sonunda Aziz kadın bunları davet etmiş ve hem
Yusuf ile aralarında bir aşk olmadığını hem de Yusuf’un herhangi birine kötülük
tasarlamayacak biri olduğunu onlara ispatlamıştı. Ama buna rağmen onlar Yusuf’un bu durumdan kurtulması, her şeyin eski haline dönmesi için Mısırlı birinin evlatlığı olmayı kabul etmesini söylemişlerdi. Yani Yusuf’un tek başına iyi
olması onlara yetmemişti.
İşte şimdi Yusuf kraldan bunu araştırmasını istemektedir. Buna göre ayete öngördüğümüz meal şöyledir.
Yusuf 12/50

ِ و َق َال ا ْلم ِل ُك ا ْئت
ِ
ال
ُ اسأَ ْل ُه َما َب
ُ وني ب ِِه ۖ َف َل َّما َج َاء ُه الر ُس
ُ
َ
ْ ول َق َال ْارج ْع ِإ َل ٰى َر ّب َِك َف
َ
َّ
ِ
ِ
الل ِتي َق َّط ْع َن أَ ْي ِد َي ُه َّن ۚ ِإ َّن َر ّبِي ب َِكي ِد ِه َّن َع ِليم
ة
و
س
الن
َّ َ ْ ّ
ْ
ٌ

Kral, “Onu bana getirin” dedi. O elçi (olarak) geldiğinde, (Yûsuf) “Efendine
dön, o kadınların derdi neydi o soruştursun, ki onlar ittifaklarını da bozmuşlardı. Hiç şüphesiz Rabbim onların yöntemlerini hakkıyla bilendir” dedi.
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BİR KÖTÜLÜK BULAMADIK
Yusuf 12/51

ِ َّ ِ اش
ل َما َع ِل ْم َنا َع َلي ِه
َ وس َف َع ْن َن ْف ِس ِه ۚ ُق ْل َن َح
ُ َُق َال َما َخ ْط ُب ُك َّن ِإ ْذ َر َاو ْد ُت َّن ي
ْ
ٍ
ت ا ْل َعزِ يزِ ْال َن َح ْص َح َص ا ْل َح ُّق أَ َنا َر َاو ْدتُ ُه َع ْن َن ْف ِس ِه َوإ َِّن ُه
ُ َِم ْن ُسوء ۚ َقا َل ِت ْام َرأ
ِِ
ِ
ين
َ الصادق
َّ َلم َن

Kral, kadınlara, “Yûsuf’tan murad almak istediğiniz zaman derdiniz ne idi?”
dedi. Kadınlar, “Hâşâ! Allah için, biz onun bir kötülüğünü bilmiyoruz” dediler.
Aziz’in karısı ise, “Şimdi gerçek ortaya çıktı. Ondan ben murad almak istedim.
Şüphesiz Yûsuf doğru söyleyenlerdendir” dedi. (DİB meali)

Arapçada isimler zamandan bağımsızdırlar. Onlara geçmiş, geniş, şimdiki
veya gelecek zaman izafe edilemez. Onları zamana bağımlı kılacak ilaveler de
yapılamaz. Bu Arapçanın (hatta tüm dillerin) en basit kurallarından biridir. Faْ  َما خma
kat kural böyle olmasına rağmen neredeyse tüm mealler ayette geçen َطبُ ُك َّن
hat’bukunne ibaresini “derdiniz ne idi” şeklinde çevirerek zaman izafe etmişledir. “Derdiniz ne idi” çevirisindeki “idi” Türkçede geçmişte ne idi anlamı vermektedir.
Oysa ne Türkçe de ne de Arapça da bir isme zaman izafe etmek mümkün
değildir. Çeviriye kuralsız bir şekilde eklenen bu “idi” eki tüm cümlenin anlamını değiştirmektedir.
Kralın kadınlara “derdiniz ne idi” şeklinde bir soru sorması sanki onun geçmişte yaşanmış ve üstü kapatılmış bir olayı araştırıyormuş gibi bir anlam vermektedir. Eğer bu böyle olsaydı o zaman kralın bu üstü kapatılmış, kadınlar ve Yusuf arasında kalmış olayı sorması ve “neden ellerinizi kestiniz/çektiniz” demesi
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lazımdı.
ْ  خhat’bukunne kelimesi  خ ط بh+t+b kök harflerinden türeAyette geçen َطبُ ُك ّن
miştir ve Kur’an’da bu kökten türemiş 12 kelime bulunmaktadır.
ْ  َحTehatub, muhatebet, hat’b kelimeleri bir sözü tekrar etmeyi
طب ُمخَاطَبَة تَخَاطُب
ْ
ْ  ِخhitbet bir kadına talip olmayı ifade eder.
anlatırlar.  ُخطبَةHutbe vaaz etmek, طبَة
ْ  ِخHitbet kelimesinin aslı, kişinin kadına evlilik teklif ederken
(Bakara 2/235) طبَة
ْ  خHitbet kelimesi, bir çok karşılıklı konuşmanın
içinde bulunduğu hali anlatır. َطّب
yapılması gereken büyük ve önemli konu demektir. (Zariyat 51/31)
Ayrıca bu kökten evlilik teklif etmek, kız istemek, kur yapmak, hitap etmek,
nutuk çekmek, vaaz vermek, rengine yeşillik ya da kızıllık karışmış olmak, aracılık yapıp şefaat istemek, hakkında konuşmak, hatip, çöpçatan, hutbe önemli ya da
önemsiz iş, hal, durum, mesele, şan gibi anlamlara gelen kelimeler türetilmiştir.
Bu kelime, bir soru şeklinde  َماma istifham (soru) edatıyla geldiğinde mesela;
ْ  َما خma hatbuk durumun ne, ne haldesin? şeklinde bir anlam ifade eder.
َطبُك
Bu kelime Kur’an’da geçtiği yerlerde sataşmak, istekte bulunmak/bulunmamak, Amaç, konuşma, hitap, çekişme, evlilik teklifinde bulunma anlamlarındadır.
ْ  قَا َل َما خcümBu açıklamalardan sonra ayette geçen َطبُ ُك َّن إِ ْذ َرا َو ْدتُ َّن يُوسُفَ ع َْن نَ ْف ِس ِه
lesine “(Kral kadınlara) Dedi ki; hani siz bir zamanlar Yusuf’un nefsi hakkında soruşturma yapıyordunuz durumunuz nedir?” anlamının verilmesi daha isabetli olmalıdır. ص
َ  َحصْ َحhashase kelimesi aynı kökten türemiş bir kelimedir ve
Kur’an’da sadece burada geçmektedir. Uzun süre gizli kaldıktan sonra ortaya
çıkmak anlamındadır.
Yusuf 12/51

ِ َّ ِ اش
ل َما َع ِل ْم َنا َع َلي ِه
َ وس َف َع ْن َن ْف ِس ِه ۚ ُق ْل َن َح
ُ َُق َال َما َخ ْط ُب ُك َّن ِإ ْذ َر َاو ْد ُت َّن ي
ْ
ٍ
ت ا ْل َعزِ يزِ ْال َن َح ْص َح َص ا ْل َح ُّق أَ َنا َر َاو ْد ُت ُه َع ْن َن ْف ِس ِه َوإ َِّن ُه
ُ َِم ْن ُسوء ۚ َقا َل ِت ْام َرأ
ِِ
ِ
ين
َ الصادق
َّ َلم َن

Kral (kadınlara), hani siz Yusuf’un nefsi hakkında bir soruşturma yapıyordunuz son durumunuz nedir? dedi. (Kadınlar) “Biz onun aleyhinde (tasarladığı)
herhangi bir kötülük öğrenemedik, Allah için o (isnadımızdan) uzaktır.” dediler Aziz kadın dedi ki; “Nihayet! sonunda gerçek ortaya çıktı. Ben zaten onun
hakkında soruşturma yapmıştım ve kesinlikle o elbette ki sadıklardan biridir.”
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BEN HAİN DEĞİLİM
Yusuf 12/52

ِِ
ِ
َِ
ِ ِ
َ
َ
ين
َ الل َل َي ْهدي َك ْي َد ا ْل َخائن
َ َّ ٰ َذل َك ل َي ْع َل َم أنّي َل ْم أ ُخ ْن ُه بِا ْل َغ ْي ِب َوأ َّن

(Yûsuf), “Benim böyle yapmam, Aziz’in; yokluğunda, benim kendisine hainlik
etmediğimi ve Allah’ın, hainlerin tuzaklarını başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi” dedi (DİB meali)

Bu ayet tefsir ve meal uleması arasında çok ciddi problemlere yol açmıştır.
Yukarıdaki meale bakıldığında (Yusuf) şeklinde parantez içi bir kelimeyle başladığı, sonuna bakıldığında ise “dedi” şeklinde bir kelimeyle bittiği görülecektir.
Böyle iki eklemenin yapılması bu ayette konuşanın Yusuf olduğu sonucuna çıkmaktadır. Oysa ayetin Arapça metnine bakıldığında ise ne (Yusuf) şeklinde parantez içi ne de en sondaki “dedi” kelimelerini ekleyebileceğimiz bir durumun olmadığı görülecektir. Parantez içi (Yusuf) kelimesinin eklenmesi ancak bir önceki
ayette konuşanın Yusuf olması ve onun konuşmasının kesilmediği durumlarda
söz konusu olabilir. Ama hemen bu ayetten önceki ayetin sonuna baktığımızda
konuşanın Aziz kadın olduğu şüpheye yer vermeyecek kadar açıktır.
ُ َت ا ْم َرأ
ُّ ص ْال َح
َق أَنَا َرا َو ْدتُهُ ع َْن نَ ْف ِس ِه َوإِنَّهُ لَ ِمنَ الصَّا ِدقِين
َ يز ْالنَ َحصْ َح
ِ َ قَالAziz’in karısı
ِ ت ْال َع ِز
ise, “Şimdi gerçek ortaya çıktı. Ondan ben murad almak istedim. Şüphesiz Yûsuf
doğru söyleyenlerdendir” dedi.
ُ َت ا ْم َرأ
Bu cümlede konuşanın kim olduğu en baştaki يز
ِ َ“ قَالAziz’in karısı
ِ ت ْال َع ِز
dedi ki” işte bu ibareden anlaşılmaktadır. Hemen devamındaki 52. ayete bakıldığında ise bu konuşmanın kesildiğini gösteren ya da başka birinin konuştuğunu
bildiren herhangi bir ibare ne başında ne ortasında ne de sonunda yoktur. Hatta
devam eden ayette de yoktur.
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Peki sorun olan nedir?
Sorun olan şudur: Bu meal ve tefsir müellifleri en başından beri Azizin karısı
dedikleri kişiyi en kötü karakter olarak tanıtmışlardır. Geleneğin anlattığı Yusuf
kıssasına göre her şey bu kadının Yusuf ile zina yapma isteğinden kaynaklanmıştır. Hem de evli olduğu halde!..
Şimdi ayet ب
َ ِ“ ٰ َذلbilsin ki ben onun yokluğunda hainlik
ِ ك لِيَ ْعلَ َم أَنِّي لَ ْم أَ ُخ ْنهُ بِ ْال َغ ْي
yapmadım” şeklinde başlamaktadır. Geleneğe göre kıssa boyunca hainliğin, rezilliğin, iftiranın ve şehvet düşkünlüğünün her türlüsünü yapan bir kadının bunu
demesi mümkün değildir. İyi ama öte taraftan kadının 51. ayette başladığı konuşmasının kesilip, araya Yusuf’un girdiğini gösteren bir delil de yoktur. Üstelik iki
ayet sonra Yusuf’un orada olmadığı da anlaşılacaktır. O halde kim konuşmuştur.
Yusuf mu? Aziz’in karısı mı?
“Ben onun yokluğunda hainlik yapmadım” diyenin Aziz’in karısı olduğunu
söyleseler ortaya koydukları kıssa ile çelişeceklerdir. Çünkü en başından beri bu
kadını hain olarak tanıtan onlardır.
“Ben onun yokluğunda hainlik yapmadım” diyenin Yusuf olduğunu söyleseler Yusuf o an orada değil zindandadır.
Ne gariptir ki bu çelişkinin hastalık derecesine varan İsrailiyat tutkusundan kaynaklandığını fark edememiş ve hep olduğu gibi faturayı Kur’an’a
kesmişlerdir. Ayetin metninde olmamasına rağmen yine ayetin mealine (Yusuf)
şeklinde parantez içi ve “dedi” şeklinde parantez dışı kelime ekleyerek işin içinden çıktıklarını zannetmişlerdir. Fakat yaptıkları bu sefer başka bir çelişkiyi beraberinde getirmiştir. Onlara göre Yusuf zindandadır. Yani kral, kadınlar ve Azizin
karısının anlatıldığı olaylar olduğu sırada Yusuf orada değildir. Bu sefer de Yusuf bu konuşmayı kime ve niye yaptı? sorusu ortaya çıkacaktır. “Ben onun yokluğunda hainlik yapmadım” derken “o” diye kast ettiği kimdir?
Elbette ki buna da çözüm bulunmuştur. Yukarıdaki DİB mealine bakılırsa
ayetin Arapça metninde olmamasına rağmen “Aziz’in; yokluğunda” şeklindeki bir ifadenin daha eklendiği görülecektir. Böylelikle bir problem daha çözülmüş olmaktadır. Fakat bu da problemi tam manasıyla çözmemektedir. Madem
Yusuf orada değildir, bu konuşmayı kendi kendine mi yapmıştır. Sonra orada olmadığı halde kralın huzurunda olan şeylerden nasıl haberdar olmuştur? sorusu da
cevaplanması gereken bir soru olacaktır. İşte burada tefsirciler imdada yetişmektedir. Onlara göre Yusuf ve kral arasında gidip gelen haberci bir daha Yusuf’un
yanına gitmiş, bunları o elçiye söylemiştir.
Tefsir sadedinde getirilen o zırvaları aktarmak ve eleştirmek artık bıkkınlığın da ötesine geçmiştir. İlgilenenler en güvendikleri tefsirlere müracaat ederek ayetin bağlamında neler söylendiğine bakabilirler. Bu çıkmazlar
(haşa) Yüce Allah’ın Kur’an’ında anlattığı kıssadan değil, bu kıssayı her fır-
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satta başka hale çevirmeye çalışanlardan, çivi gibi kafalara çakılmış İsrailiyattan kaynaklanmaktadır.
Yusuf 12/52

ِِ
ِ
َِ
ِ ِ
َ
َ
ين
َ الل َل َي ْهدي َك ْي َد ا ْل َخائن
َ َّ ٰ َذل َك ل َي ْع َل َم أنّي َل ْم أ ُخ ْن ُه بِا ْل َغ ْي ِب َوأ َّن

İşte bu, benim o sırda hiçbir zaman ona (Yusuf’a) hainlik yapmadığımı bilmesi
içindir. Zaten Allah o hainlerin yöntemini doğru sonuca ulaştırmaz.

Bunu diyen tartışması bile abes olacak kadar açık bir şekilde Aziz kadındır.
Bu kadın kapıları kilitleyip Yusuf’u bir daha sorguya çektiğinde Yusuf ona başından geçen her şeyi anlatmıştı. Fakat bu ayette ب
ِ “ لَ ْم أَ ُخ ْنهُ بِ ْال َغ ْيo sırda ona hainlik
yapmadım” ibaresinden anlaşılıyor ki Yusuf, bu kadına başından geçenleri bir sır
olarak anlatmış ve kimseye anlatmamasını istemiştir. Hain olmadım demesi ne
olursa olsun sözünde durduğunu göstermektedir. Çünkü bu kadın Yusuf ile beraber bir iftiraya maruz kalmış ve kadınlar Yusuf’a âşık olduğunu, aklının başından
gittiğini söylemişlerdir. Bu söylentiden bildiklerini anlatıp kurtulabilirdi. Ama
bunu yapmamış Yusuf’un sırrına sadık kalmıştır.
Ayette geçen gayb kelimesi üzerinde 10. ayeti işlerken detaylıca durmuştuk.
Yitmek, kaybolmak anlamındaki  غابğabe kökünden türemiş bu kelime Kur’an’da
60 kez geçmektedir. Bu ayette kelime  الtakısı almış marife isimdir. Kelime  الtakısı aldığı için ve Aziz kadın “o bilsin ki” dediği için bahsi geçen ب
ِ  بِ ْال َغ ْيkelimesinin Yusuf ve Aziz kadının bildiği ama diğerlerinin bilmediği bir şey olması gerekmektedir. İşte bu da göstermektedir ki Aziz kadın Yusuf’un anlattıklarını hep
bir sır olarak saklamıştır. Bu durum daha öncesinde kadınlarla ilgili meselede neden suskun kaldığını da açıklamaktadır.
52. ayete öngördüğümüz meal şu şekildedir.
Yusuf 12/52

ِِ
ِ
َِ
ِ ِ
َ
َ
ين
َ الل َل َي ْهدي َك ْي َد ا ْل َخائن
َ َّ ٰ َذل َك ل َي ْع َل َم أنّي َل ْم أ ُخ ْن ُه بِا ْل َغ ْي ِب َوأ َّن

İşte bu, benim o sırda hiçbir zaman ona (Yusuf’a) hainlik yapmadığımı bilmesi
içindir. Zaten Allah o hainlerin yöntemini doğru sonuca ulaştırmaz.
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NEFS
Yusuf 12/53

ِ
ِ
ِ ُ وما أُب ِر
ور
َّ ئ َن ْفسي ۚ إ َِّن
ُّ ار ٌة ب
َ الن ْف َس َلَ َّم
ٌ ِالسوء إ َِّل َما َرح َم َر ّبِي ۚ إ َِّن َر ّبِي َغ ُف
َّ َ َ
َر ِحيم
ٌ

“Ben nefsimi temize çıkarmam, çünkü Rabbimin merhamet ettiği hariç, nefis aşırı derecede kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir” dedi. (DİB meali)

Ayette geçen nefs kelimesi aslında müstakil araştırma gerektiren bir kelimedir. Çünkü nedense nefs kelimesine zihinlerde hiç olumlu bir mana verilmemektedir. Nefs denilince sanki insanların içinde olan ve tüm kötülüklerin kendisinden
kaynaklandığı bir şey anlaşılmaktadır. Zihinlerdeki anlayışa göre nefs uyulmaması, daima kontrol altında tutulması gereken bir şeydir. Fakat bilinenin tersine
nefs kelimesinin Allah’a atfen geldiği ayetler vardır. Yani Yüce Allah bu kelimeyi kendisine nispet etmekte herhangi bir beis görmemiştir.
Bu kelime ( ن ف سn+f+s) kökünden türemiştir ve Kur’an’da bu kökten türemiş 298 kelime bulunmaktadır. Bu kökten haset etmek, kıskanmak, göz değdirmek, değerli olmak, doğum yapmak, esirgemek, cimrilik etmek, ferahlatmak,
üzüntü ve kederini gidermek, soluk almak, nefes almak, değerli olan şey, rekabet
etmek, yarışmak, rakip, finalist, insanın kendisi, canlılık, özgüven, tatil, paydos,
üslup, kıskançlık, haset gibi anlamlara gelen kelimeler türemiştir.
Ayetin başında geçen ئ
ُ  أُبَ ِّرuberriu kelimesi ise ( ب ر أb+r+e) kökünden türemiştir ve Kur’an’da bu kökten türemiş 31 kelime bulunmaktadır. Bu kökten iyileşmek, düzelmek, kurtulmak, şifa bulmak, beraat etmek, feragat etmek, paklamak, temize çıkarmak, haklarından vazgeçmek, ayın ilk gecesi, masum, berât,
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patent, hayırlı, itimatname, suçsuz anlamlarına gelen kelimeler türetilmiştir.
Her iki kelimenin bu anlamlarından ve kıssanın öncesiyle olan bağlarından
dolayı ayetin başlangıç cümlesinin doğru anlamı şöyle olmalıdır. “Ben kendi hasedimi aklamıyorum ama o kötü tuzağı kurduran da kesinlikle o hasettir.”
Başından beri kadınlar arasında bir çekişmenin olduğunu söylüyorduk. İşte
bu ayet o çekişmenin olduğunun Aziz kadının dilinden itirafıdır. Aziz kadın Yusuf’u aklamak için şahitlik yapmıştır ama o bu şahitliği hakkın ve adaletin yerine
gelmesi için değil, hasedinden dolayı yapmıştır. İşte “ben ettiğim hasedi aklamıyorum” derken bunu kast etmiş olmalıdır. Cümlenin ikinci yarısı ise “Aziz kadın
genç danışmanını ayartıyor” iftirasının da bir hasetten dolayı yapıldığına cevap
niteliğindedir. Yani kadınların iftirası da aslında bir tuzaktır. Ayette geçen س
َ إِ َّن النَّ ْف
 َلَ َّما َرةٌ بِالسُّو ِءcümleciğindeki her iki kelimenin de  الtakısı alması kelimelerin kast
ettiği anlamlarının herkes tarafından biliniyor olmasını zorunlu kılmaktadır ve
bu durumda kelimelere “o nefis” – “o kötü” şeklinde anlam verme zorunluluğu
vardır. Bu cümleyi yukarıdaki DİB mealinde olduğu şekliyle “nefis aşırı derecede kötülüğü emreder” gibi çevirmek; hangi nefs, hangi, kötülük, hangi emir sorularını beraberinde getirmektedir. Kaldı ki o meale göre isim formundaki ٌَلَ َّما َرة
le emmaret kelimesine yüklenilen “emreder” anlamıyla, geniş zamanlı bir fiile
dönüşmüş olmaktadır.
Ayrıca Aziz kadın herhangi bir tuzak kurmamıştır. Tuzağı kuran diğer kadınlardır. Onların yaptıklarının tuzak olduğu 31. ayette açıkça belirtilmektedir.
Yani bu ayette Aziz kadın kendisiyle ilgili itirafta bulunduğu gibi kadınlar
hakkında da ifşaatlarda bulunmuştur. ئ نَ ْف ِسي
ُ “ َو َما أُبَ ِّرben kendi hasedimi aklamıyorum” derken kendi yaptığı hasedi; س َلَ َّما َرةٌ بِالسُّو ِء
َ “ إِ َّن النَّ ْفama o kötü tuzağı kurduran da o hasettir” derken, kadınların kurduğu tuzağı ifşa etmektedir.
Bu durumda ayetin anlamı şu şekilde olmalıdır.
Yusuf 12/53

ِ
ِ
ِ ُ وما أُب ِر
ور
َّ ئ َن ْفسي ۚ إ َِّن
ُّ ار ٌة ب
َ الن ْف َس َلَ َّم
ٌ ِالسوء إ َِّل َما َرح َم َر ّبِي ۚ إ َِّن َر ّبِي َغ ُف
َّ َ َ
َر ِحيم
ٌ

Kendimi aklamıyorum. Rabbimin esirgediğinin dışında kıskançlık kesinlikle kötülüğü emredicidir. Rabbim bağışlayıp, esirgeyendir.
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ÖZGÜRDÜM ZATEN!
Yusuf 12/54

ِ و َق َال ا ْلم ِل ُك ا ْئت
وني ب ِِه أَ ْس َت ْخ ِل ْص ُه ِل َن ْف ِسي ۖ َف َل َّما َك َّل َم ُه َق َال إ َِّن َك ا ْلي ْو َم َل َد ْي َنا
ُ
َ
َ
َ
ِ
ِ
َ
ين
ٌ ين أم
ٌ َمك

Kral, “Onu bana getirin, onu özel olarak yanıma alayım”, dedi. Onunla konuşunca dedi ki: “Şüphesiz bugün sen yanımızda yüksek makam sahibi ve güvenilir bir kişisin.” (DİB meali)

Ayette geçen ُ أَ ْست َْخلِصْ هestahlishu kelimesi ( خ ل صh+l+s) kök harflerinden türemiştir. Kur’an’da bu kökten türemiş 31 kelime vardır.  خَالِصHalis kelimesi içindeki yabancı unsurlardan temizlenen şey, diğerlerinden ayrılarak yalnız başına
kalan şey demektir. Kök itibarıyla kurtulmak, bitmek, sona ermek َلص
َ  خhalasa
fiilinden terk etmek, ayrılmak, ulaşmak, saf olmak, halis olmak, temiz ve katıksız olmak, samimi olarak yapmak, samimiyet, semiz olmak, çözmek, kurtarmak,
ödemek, tamamlamak, iyi geçinmek, iyi anlaşmak, dürüst davranmak, birisiyle
ödeşmek, gözde olmak, fayda sağlamak, ayıklamak, netice çıkarmak, halis, som,
özet, öz, dost, ahbap anlamlarında kelimeler türemiştir.
Kelimenin ُ أَ ْست َْخلِصْ هestahlishu formu; ihlaslı zannetmek, samimi sanmak, dürüst bilmek, sırlarını açıklamak, iktibas etmek, tercih etmek, kendisine gözde
yapmak, diğerlerinden seçip ayırmak gibi anlamlara gelmektedir.
Bu ayetle ilgili mülahazalarda bulunmadan önce diğer kelimelere de bakmaٌ  َم ِكmekinun kelimesi ( م ك نm+k+n) kökünden
nın faydası vardır. Ayette geçen ين
türemiştir ve Kur’an’da bu kökten 18 kelime bulunmaktadır. Büyümek, yücelmek, değerli olmak, imkân vermek, imkânı olmak, mümkün, becermek, yapabilmek, başarmak, mevki, makam, rütbe, prestij, makine, değerli, itibarlı anlamla-
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rında kelimeler türemiştir.
ٌ  َم ِكMekinun kelimesi bu formuyla Kur’an’da biri bu ayette olmak üzere saين
dece 4 defa geçmiştir. Bu 4 kullanımın iki tanesi anne rahmi için, bir tanesi Yüce
Allah’ın arşı için ve bir tanesi de bu ayette Kral tarafından Yusuf için kullanılmıştır. Anne rahminin “mekin” kelimesi ile tanımlanması sadece o mekânın sağlam
olmasından dolayı değil, aynı zamanda müdahale edilemez değerde olmasından
dolayıdır. Anne rahminde gelişen çocuk dışarıdan bir müdahaleyi asla kabul etmez. Çocuğun rahimdeki gelişim aşamalarını beğenmemek, hızlandırmak, yeni
bir şekil vermek, eklemek, çıkarmak, farklı biçime sokmak, uzatmak ya da kısaltmak mümkün değildir. Bu çocuğun ana rahmine düştüğü ilk andan son ana kadar
böyledir. Bilinenin tersine ana rahmi sağlam bir mekân değildir. En ufak bir müdahale, darbe, özensiz davranış, gereksiz bir yük yüklenmek, rahimde olana dikkat etmeden yaşamak anne karnındaki çocuğun yaşamını sonlandırabileceği gibi
rahim sahibi anneye de ciddi zarar verir. Evet anne rahmi sağlam değildir ama
dokunulmazdır. Onu koruyan da bu dokunulmazlıktır.
Yüce Allah’ın arşının “mekin” olarak tanımlanması da böyledir. Yüce Allah’ın otoritesi ne ortak kabul eder ne de müdahale. Yüce Allah’ın arşı da dokunulmazdır. İstenilse bile dokunulamaz.
Yusuf suresinin belki de en anlaşılması gereken ayeti işte bu ayettir. Çünkü bu
ayetle bir Allah resulü “Allah’ın altında başka başka rablere” kul olan ya da şirk
temeli üzerine sistemini yöneten bir Kralın özel danışmanı, özel dostu ya da emri
altında çalışan bir bakan olabilir mi? sorusu gündeme gelmektedir.
Kral Yusuf ile konuşmadan önce “getirin onu bana kendim için özel danışman edineyim” demiştir. Ama Yusuf ile konuştuktan sonra “bundan böyle bizim
için sen dokunulmaz ve güven içindesin” demiştir. Yani Yusuf kralın emrine girmemiştir. Kral onu istediği hareketi yapmakta serbest bırakmış ve Yusuf’a iman
da etmiştir. Ama kralın iman etmesi demek ülkenin iman etmesi demek değildir.
Çünkü iman kanunla dayatılabilecek bir şey değildir. Ülkenin iman etmesi Yusuf’un öğretilerinin halk tarafından kabul edilmesi demektir. Kral bir gece içinde tüm ülkeyi değiştiremez ve kimseyi de zorlayamaz. Zaten zorlayarak insanları
Yüce Allah’ın dinine sokması Yüce Allah’ın istediği şey de değildir.
Kral yapabileceğini yapmış, bir Allah resulü olan Yusuf’a dokunulmazlık ve
güvenle ülkede dolaşma, istediğini yapma, insanları dönüştürme imkânı vermiştir. Bu durum tıpkı Allah resulü Muhammed (a.s) zamanındaki Habeşistan hicreti gibidir. Müslümanlar Habeşistan’a gitmiş, kral onları himaye etmiş ve hatta
Müslüman olmuştur ama kralın Müslüman olması demek tüm ülkenin Müslüman
olması demek değildir. Habeş kralı kendisine sığınan Müslümanlara ülkede serbestçe dolaşma hakkı vermiştir. Sonuçta kral da olsa o sadece kendi nefsini ikna
edebilir, sadece kendisini zorlayabilir. Çünkü iman zorlamanın hiçbir türünü kabul etmez. Bununla ilgili onlarca ayet vardır.
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İşte Mısır kralının da Yusuf için yapabileceği en büyük şey, insanlara Yüce
Allah’ın dinini ulaştırmakta serbest bırakmak, ona müdahale etmemektir. O da
bunu yapmıştır. Yani Yusuf asla bir başkasının emri altında hareket eden biri olmamıştır.
Yusuf 12/54

ِ و َق َال ا ْلم ِل ُك ا ْئت
وني ب ِِه أَ ْس َت ْخ ِل ْص ُه ِل َن ْف ِسي ۖ َف َل َّما َك َّل َم ُه َق َال إ َِّن َك ا ْلي ْو َم َل َد ْي َنا
ُ
َ
َ
َ
ِ
ِ
َ
ين
ٌ ين أم
ٌ َمك

Kral; “Onu bana getirin, onu kendim için özel (veliaht - danışman) yapacağım!” dedi. Ama onunla karşılıklı konuştuğunda, “Bugün sen bizim yanımızda
dokunulmaz ve güvenilir birisin!” dedi.
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TOPRAĞIN HAZİNELERİ
Yusuf 12/55

يظ َع ِليم
ٌ اج َع ْل ِني َع َلى َخ َز ِائ ِن ْالَ ْر ِض ۖ ِإ ِنّي َح ِف
ْ َق َال
ٌ
ٰ

Yûsuf, “Beni ülkenin hazinelerine bakmakla görevlendir. Çünkü ben iyi koruyucu ve bilgili bir kişiyim” dedi. (DİB meali)

Ayette geçen ض
ِ ْ َخزَائِ ِن ْالَرhazaini’l ard ibaresinin “ülkenin hazineleri” şeklinde çevrilmesi Yusuf’un Mısır ülkesinin hazine bakanı olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Fakat kıssanın ilerleyen bölümlerine bakıldığında Yusuf’un Mısır’ın hazineleriyle değil de toprağıyla uğraştığı görülmektedir.
Çalışmanın en başında Mısır ülkesinin bir tarım toplumu olduğunu, ülkenin
geçim kaynaklarının büyük oranda toprağa bağlı olduğunu ortaya koymuştuk.
Yusuf’un kralın rüyasının tevilini haber veriş şekline bakıldığında ülkenin hazinelerinin de toprağın vereceği verime bağlı olduğu anlaşılmaktadır.
İbarede geçen  َخزَائِنhazain kelimesi ( خ ز نh+z+n) kökünden türemiştir ve
Kur’an’da bu kökten türemiş 13 kelime bulunmaktadır.  خ َْزنHazn kelimesi, bir
şeyi kasada, kilitli çekmecede biriktirmek, yığmak, koruma ve saklama için kullanılır. Söz gelimi, sır vb saklamak da bu kelime ile ifade edilir. Asıl itibarıyla
ََزن
ِ  خkelimesi kokusu değişmek, kötü kokmak manasındadır. Bu kökten depo etmek, depoya koymak, korumak, zengin olmak, bilgi depolamak, stok, hazine, dolap, gardırop, mahzen, kiler, erzak deposu anlamlarına gelen kelimeler türemiştir.
Hazine kelimesi genelde altın, gümüş, para gibi şeylerin saklandığı yer olarak
bilinmektedir. Fakat Yüce Allah bu kelimeyi kendisine atfettiğinde göklerin ve
yerin hazinelerinin sahibi olduğunu söylemektedir.
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Hicr 15/21

ٍ وإ ِْن ِمن َشي ٍء إ َِّل ِعن َد َنا َخز ِائنه وما نُن ِزلُه إ َِّل ِب َق َدرٍ مع ُل
وم
ْ
ُ َّ َ َ ُُ َ
َ
َْ
ْ ْ

Hiçbir şey yoktur ki hazineleri yanımızda olmasın. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz. (DİB meali)

Bu ayete göre hazineler Allah’ın yanındadır ve bir ölçüye göre indirilmektedir. Bundan kastedilenin yağmur olduğu gayet açıktır. Çünkü yere hayat verenin
Allah tarafından indirilen yağmur olduğunu anlatan onlarca ayet vardır. Yüce
Allah hazine olarak yerin bitirdiklerini kast etmiştir. Evet gerçek hazine sudur.
Dünyanın tüm değerli metallerine sahip birinin susuzluk karşısında tüm hazinelerini feda edeceği tartışmasız bir gerçektir. Hayat veren sudan daha değerli bir
şey yoktur.
Bu yüzden Yusuf’un bildiğimiz manada altın gümüş gibi değerli madenlerden
oluşmuş bir hazineye değil, toprağın hazinelerinin sorumluluğunu üzerine almıştır. Kaldı ki kıssanın devamında bu rahatlıkla anlaşılmaktadır.
Yusuf 12/55-57

يظ َع ِليم
ٌ اج َع ْل ِني َع َلى َخ َز ِائ ِن ْالَ ْر ِض ۖ ِإ ِنّي َح ِف
ْ َق َال
ٌ
ٰ

(55) (Yûsuf) “Beni bu toprağın hazinelerinin (yetiştirdiklerinin) üzerine ata, ben
kesinlikle bilgili bir koruyucuyum.”

ِ
ِ
يب بِر ْح َم ِت َنا َم ْن
وس َف ِفي ْالَ ْر ِض يتبوأُ ِمنها حيث يشاء ۚ ن ِص
ُ َو َك ٰ َذل َك َم َّك َّنا ل ُي
َ ُ ُ ُ َ َ ُ ْ َ َ ْ َّ َ َ َ
ِ ِ
ِ
ين
َ يع أَ ْج َر ا ْل ُم ْحسن
ُ َن َش ُاء ۖ َو َل نُض

(56) İşte böylece Yusuf’a, o yerde (Mısır’da) oranın dileyeceği yerine (buğday)
yerleştirebileceği imkanını verdik. Rahmetimizi (yağmuru) dileyeceğimiz kişiye
ulaştırırız. Muhsinlerin ödülünü eksik bırakmayız.

ِ ِ
ِ ِ
ون
َ آمنُوا َو َكانُوا َي َّت ُق
َ َو َلَ ْج ُر ْالخ َرة َخ ْي ٌر ل َّلذ
َ ين

(57) En sondaki o mükafat güvenmiş ardından sorumlu davranmaya devam etmiş işte o kişiler için en hayırlıdır.
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ŞİRK SİSTEMİ İÇİNDE BAKAN OLMAK!
Yusuf (as)’un 12/55 ayette söylediği ض
ِ ْ قَا َل اجْ َع ْلنِي َعلَ ٰى َخزَائِ ِن ْالَرbu cümle yüzyıllardır bir tartışmanın odak noktasıdır. Tüm meal ve tefsirler bu ayeti “beni ülkenin hazinelerinin üstüne görevlendir” şeklinde çevirirler. Ayette geçen “hazine” kelimesinden yola çıkılarak da bir Nebî’nin kralın emrine girdiğine inanılır.
Zira Yusuf (as) Mısır ülkesinin hazine bakanı olmuştur(!).
Bu durum beraberinde, “Vahiy alan bir Allah resulün, üstelik temelinde şirk
olduğu belli olan bir sistemin içerisinde bakan olabilir mi?” sorusunu getirmiştir. Genelde “evet” şeklinde verilen bu sorunun cevabı, aynı zamanda her dönemde “Allah’a iman eden bir mü’min şirk düzeni içeresinde görev alabilir mi?” sorusunun da cevabı olmuştur.
Tarih boyunca kendisini “İslami” olarak tanımlayan birçok grup; bu ayete dayanarak, şirk düzeni olarak tanımladıkları sistemleri ele geçirip İslam’ı hâkim
kılmak adına o düzenlerin önemli mevkilerini ele geçirmeye çalışmışlardır.
Çok yakın zamana kadar teveccüh gören, şimdi ise FETÖ olarak adlandırılan
grup da İslamı hâkim kılmak için önüne gelen herkesle iş birliği yapmaktan çekinmemiştir. Bu maksatla ülkenin Müslüman insanlarını kendisine çekip, onlara
İslam ile bağdaşmayan şirk temelli olarak benimsettiği bir yapının içinde; hâkim,
savcı, asker, bakan, avukat, milletvekili vs gibi konumlara yerleşmelerini öğütlemiştir. Argüman olarak ise hep Yusuf’un müşrik bir kralın emrinde şirk sisteminin bakanı olması örnek alınmıştır.
Hâlen İslami (!) olduklarını söyleyen, birçok grup da aynı yöntemle toplumu
dönüştürme hayali içerisindedir. Onlara göre içinde yaşadığımız ama İslam ile ilgisi bulunmayan sistemin bünyesinde İslam adına topluma yön veren bir Diyanet
İşleri Başkanlığı bile mevcuttur...
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Bu şekilde kendilerine yöntem belirleyen Müslümanlar; yaşamlarının her alanında ve görev aldıkları mevkilerinde İman ve Küfür arasında bir seçim yapmak zorunda kaldıklarında, tercihlerini İslam’ı hâkim kılma(!) adına hep küfürden yana yapmışlardır. Yüce Allah’ın adını yüceltme adına yapılan mescitlerde
insanlara din öğretecek görevliler, müfredatı şirk düzeni tarafından belirlenen
okullarda yetiştirilmeleri bir yana, mükafatını Yüce Allah’tan bekleyen müvahhidlerden daha çok, aybaşında maaş bekleyen memurlar konumuna indirgenmişlerdir. Onları böyle bir konuma razı eden argümanlar arasında Yusuf (as)’un şirk
düzeninde bakan olması en önemli motiftir.
İnsanlara dinlerini öğretecek ilahiyatçıları yetiştiren de yine temeli şirk olan
bu sistemlerdir. Hatta bu durum o kadar içselleştirilmiştir ki Yüce Allah’ın kitabını tefsir eden birçok ilahiyatçı, şirk düzeninin kendilerine verdiği prof, doç, dr,
dekan, başkan vb payelerini gururla taşımaktadırlar.
Bu durum İslam’i eğitimin temel taşlarından biri olan “alim” tanımının değişmesine, içeriğinin başkalaşmasına neden olmuştur. Üniversitelerden alınan ve
adına diploma denilen payeler ile beraber din adına ahkam kesme hakkı da elde
edilebilmiş olmaktadır. O diplomanın derecesi aynı zamanda o kişinin dinde ne
kadar otoriter olduğunun derecesi anlamına gelmektedir.
Kitlelerinin İslam algısı da yaşanılan sistemin başına geçen kişiye göre şekillenmektedir. Eğer devletin başında kendilerinden olan muhafazakâr(!) biri varsa devlet sahiplenilmiş sayılmakta ama sistem kendilerinden olmayan dine karşı
adamların eline geçtiğinde ise işler değişmektedir. Devlet; zaten kendi ukdesinde
bulunan cami, vakıf, dernek, tekke, zaviye gibi yerleri kendine göre düzenlemeye
kalkıştığında ise bir numaralı düşman, zalim ve müşrik olmaktadır.
Devletin başında veya devletin kurumlarında dindar olduğunu söyleyenlerin
İslam’ı seven ve İslam adına mücadele verenlere birçok faydalarının olduğu yadsınamaz bir gerçektir. İnsanların herhangi bir devleti iyileştirip, halka daha faydalı olması için mücadele etmesinde elbette karşı çıkılacak bir durum yoktur.
İşte bu faydalar din anlayışının Yüce Allah’ın belirlediği kurallar çerçevesinde değil, elde edilen faydalar çerçevesinde gelişmesine neden olmaktadır. Sonuçta bu yöntemle devleti ve halkı İslamileştireceğini söyleyen hiçbir çaba ne
günümüzde ne de tarihte başarılı olamamıştır. Bu yöntemle devletin ve halkın İslamileştiğine örnek olabilecek tek bir vaka da yoktur.
Hatta işi biraz daha ileriye götürüp şu da söylenebilir. Eğer iddia edildiği gibi
Yusuf (as) da Mısır’ı İslamileştirmek, Allah’ın dinini insanlara ulaştırmak için
şirk düzeninde bir bakan olmaya, şirk içinde yüzen bir kralın emrine girmeye razı
olsaydı o da başarılı olamazdı!..
Yusuf’tan sonra ne Mısır İslamileşmiş ne de devlet şirki terk etmiştir. Tam
tersi Yusuf’tan sonra tarihin gördüğü en tirân devletlerden biri oluşmuş ve tari-
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hin gördüğü en zalim ve Allah’ın dinine en çok kafa tutan Firavunlar ortaya çıkmıştır.
Kur’an, Allah’a iman edenlerin kendilerini şirk düzeninden soyutlamalarını,
Yüce Allah’ın ayetleri çerçevesinde örnek bir toplum oluşturmalarını emreder.
Gerçekten İman eden toplum; ister tek kişi olsun, isterse yüzlerce kişi ve hangi
sistemin içerisinde nerede olurlarsa olsunlar asla şirk temeli üzerine kurulmuş bir
devletin, şirk temeli üzerine kurulmuş ilişkiler ağının bir parçası olamazlar.

• Çağımızda Müslüman’ın şirk karşısında takındığı
tavır net değildir!..
Bu bulanıklık adeta münafıklığın bir karaktere dönüşmesine neden olmaktadır. Biraz empati yapıldığında herhangi bir şirk düzeni içerisinde, o düzeni koruma adına yapılmış kanunlar ile görev yapmak gerçekte “inanılmayan bir sisteme
inanıyormuş gibi yapmak” demektir. Bu durum günümüzde münafık kavramının
da ifade ettiği mananın tersine işlememesine neden olmuştur.
Mesela, İslami bir sistemde Müslüman olmadığı halde kendisini Müslüman
gösterenlere münafık denilir. İslami olmayan bir sistemde Müslüman olduğu halde kendisini müşrik gösterene ise münafık denmemiş, tam tersi bu hareketin adına takiyye denilerek meşrulaştırılmıştır. Yani Müslüman olmayan biri iki yüzlülük yaptığında münafık olmakta, ama Müslüman biri iki yüzlülük yaptığında adı
takiyye olmaktadır.
Bu şekilde davrananların davranış kodlarının altında, Yusuf’un şirk düzeninde bakan olduğu inancı yatmaktadır. Yani iki yüzlülük yapılırken aslında bir resule uyulmuş olunmaktadır!..
Garip olan şey şudur: Bu insanlara; neden ateşlere atılma pahasına hakkı haykıran İbrahim’i, yaslandığı değnekten başka bir şeyi olmadığı halde tarihin gördüğü en tiran hükümdarı olan Firavun karşısında hakkı haykıran Musa’yı, bir
ağaç kovuğunda testereyle ikiye biçilen Zekeriya’yı, koç gibi boğazlanan Yahya
ve Danyal’ı, ya da Buruc süresinde imanından vazgeçmeyerek ateş dolu hendeklere atılanları örnek olarak almadıkları sorulduğunda alınan cevap malumdur...
Onlar Allah resulleriydi. Biz onlar gibi olamayız! Madem resuller gibi olunamayacaksa, neden bir şirk düzeninde bakan olduğunu iddia ettiğiniz Yusuf gibi olmaya çalışıyorsunuz? sorusu ise karşılarında durmaktadır.
Yani Müslümanlar; işlerine geldiğinde bir resulü örnek almakta, işlerine gelmediğinde ise “Biz resuller gibi olamayız!” diyerek iki yüzlü bir tavır sergilemektedirler. İşte bu iki yüzlü tavırlar, şirk ile imanın, küfür ile teslimiyetin sınırlarının flu bir hale getirmiş ve kimin ne olduğunun seçilememesine neden olmuştur.
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Asıl acı olan ise Yusuf ile alakalı temel soru hep göz ardı edilmiştir.
Gerçekten Yusuf, tefsirlerin iddia ettiği gibi müşrik bir kralın emri altında,
şirk düzeninin hazine bakanı olmuş mudur?
Kelimelere eğip bükmeden mana verildiğinde,Yusuf 12/55’deki; قَا َل اجْ َع ْلنِي َعلَ ٰى
ض
ِ ْ َخزَائِ ِن ْالَرcümlesi içinde geçen “hazaini’l ard” kelimesinin anlamı “ülkenin
hazineleri” değil, “toprağın bitirdikleri” dir. Zaten Yusuf kıssasının devamına
bakıldığında da Yusuf’un hazine ile değil, zahirelerle uğraştığı görülecektir.
Yusuf’un kralın emrinde bir bakan olup olmadığını anlamak için kıssanın gerisine dönmek icap edecektir. Hatırlanacağı üzere kral bir rüya görmüş ve etrafındaki bilirkişilere bu rüyasını tabir etmelerini söylemiş ama onlar rüya tabiri
ilmine vakıf olamadıklarını bildirmiştir. Tam burada Yusuf’un gizlenmesine yardımcı olan arkadaşları devreye girmiş rüyanın “te’vilini” onlara haber verebileceğini söylemiş ve bunun için resmi görevlendirme istemiştir. Sonunda içinde
bulunduğu heyet tarafından görevlendirilen bu kişi Yusuf’a gelmiş ve şöyle demiştir.
Yusuf 12/46

ٍ الص ِّد ُيق أَ ْف ِت َنا ِفي سب ِع ب َقر
ِ
ٍ ات ِسم
َ
اف َو َسب ِع
ٌ ان َي ْأ ُك ُل ُه َّن َس ْب ٌع ِع َج
ّ وس ُف أ ُّي َها
ُ ُي
َ
ْ
َ َ ْ َ
ٍ س ْنب َل ٍت ُخ ْضرٍ وأُ َخر يابِس
ِ ات َلع ِّلي أَر ِجع ِإ َلى الن
ون
َ اس َل َع َّل ُه ْم َي ْع َل ُم
َّ
ُ ْ
َ
َ َ َ َ
ُ ُ

Sıddıklara mensup Yûsuf; Onları cılız bir yırtıcının yediği yedi semiz inek, sonunda kupkuru olan yedi yeşil başak hakkında bize görüş bildir. Ümit ediyorum
ki insanlara faydalı olacağım, umulur ki (bundan dolayı) onlar da bilecekler.

Adamın söylemine bakıldığında, anlattığı şeyleri bir rüya olarak takdim etmediği hemen fark edilecektir. Normal olarak bu adam “kralımız bir rüya gördü, o
rüyası da şudur, sen bu rüyanın tabirini bana bildir” demesi gerekmektedir. Fakat adam ne kraldan ne de anlattığı şeylerin rüya olduğundan hiç bahsetmemiştir.
Yusuf bütün bunları da kendisine Allah’ın öğrettiğini 12/37 ayette geçen ٰ َذلِ ُك َما
“ ِم َّما َعلَّ َمنِي َربِّيişte rabbimin bana öğrettiği şeyden ikinize bildiriyorum” anlaşılmaktadır. Çünkü daha surenin en başında Yusuf’a hadiselerin tevilinin öğretileceğini bildirmiş, bu adam da Yusuf’a öğretilen hadiseler arasına dahil edilmiştir.
Hadiselerin tevilini yapabilmek için gelecekle ilgili kesin bilgilerin olması gerekmektedir. Yüce Allah Mısırın geleceğinde nelerin olacağını Yusuf’a bildirmiştir.
Tüm tefsircilerimiz bu adamın söyledikleri üzerine Yusuf’un anlattıklarının
kralın rüyasının tabiri olduğunu söylemişlerdir. Oysa Yusuf konuşurken o kadar
kesin konuşmuştur ki bu çıkarımları bir rüyadan yapmış olması pek mümkün gözükmemektedir.
Yusuf 12/47-49
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ِ ِ
وه ِفي ُس ْنب ِل ِه إ َِّل َق ِل ًيل ِم َّما
َ َق َال َت ْز َر ُع
َ ون َس ْب َع سن
ُ ين َدأَ ًبا َف َما َح َص ْد ُت ْم َف َذ ُر
ُ
ون
َ َت ْأ ُك ُل

(47) (Yûsuf) dedi ki: “Yedi yıl ara vermeden ekersiniz. Hasat ettiklerinizi, yiyeceğiniz az bir kısım dışında başağından ayırmayın.”

ِ
ِ ِ
ِ ِ
ون
َ ُاد َي ْأ ُك ْل َن َما َق َّد ْم ُت ْم َل ُه َّن إ َِّل َق ِل ًيل ِم َّما ُت ْح ِصن
ٌ ثُ َّم َي ْأتي م ْن َب ْعد ٰ َذل َك َس ْب ٌع ش َد

(48) “Çünkü bunun ardından şiddetli bir sıkıntı (korku) başlayacak. (İnsanlar)
Koruma altına aldığınız az şeyden başka siz ne sunmuşsanız onları yiyecekler.”

ِ ِ
ِ ِْ
ون
َ اس َو ِف ِيه َي ْع ِص ُر
ُ ام ِف ِيه يُ َغ
َّ اث
ٌ ثُ َّم َيأتي م ْن َب ْعد ٰ َذل َك َع
ُ الن

(49) “Çünkü; onda yağmurun yağacağı ve yine onda insanların sağım yapacakları yıl, (ancak) bunun ardından gelecek.”

Yusuf gelecekte olacak olaylardan, çok kesin bir dille bahsetmiş ve yine bu
olaylardan etkilenmeden kurtulmaları için ortaya koyduğu çareleri de çok kesin
ifadelerle söylemiştir. Bu anlatılanların bir rüyanın tabiri olması mümkün değildir. Bu bilgiler ancak vahiyle bilinebilecek şeylerdir.
ُ َِوقَا َل ْال َمل
Yusuf’un söylediklerini aktaran elçiye karşı kralın gösterdiği tavır ك
ْ
ُ
“ ائتونِي بِ ِهonu bana getirin” (Yusuf 50) şeklinde olmuştur. Fakat kralın bu emrine
rağmen Yusuf kadınların attığı iftirayı ortaya çıkarmadan gelmeyeceğini bildirmiştir. Kral kadınları çağırmış, onlara Yusuf’a atılan iftirayı sormuş ve kadınlar
da Yusuf hakkında bir kötülük bulamadıklarını söylemişlerdir. İşte bunun üzerine
kral ikinci defa onu bana getirin demiş ama bu sefer dediklerine ilave olarak “onu
özel danışmanım yapayım” demiştir.
Yusuf 12/54

ِ و َق َال ا ْلم ِل ُك ا ْئت
وني ب ِِه أَ ْس َت ْخ ِل ْص ُه ِل َن ْف ِسي ۖ َف َل َّما َك َّل َم ُه َق َال إ َِّن َك ا ْلي ْو َم َل َد ْي َنا
ُ
َ
َ
َ
ِ َم ِكين أ
ين
م
ٌ
ٌ َ

Kral; “Onu bana getirin, onu kendim için özel (veliaht - danışman) yapacağım!” dedi. Ama onun-la karşılıklı konuştuğunda, “Bugün sen bizim yanımızda
dokunulmaz ve güvenilir birisin!” dedi.

Kral özel danışmanım yapayım demiştir demesine ama bunu Yusuf’u görmeden ve onunla karşılıklı konuşmadan önce söylemiştir. Yusuf ile konuştuktan
ٌ ين أَ ِم
ٌ ك ْاليَوْ َم لَ َد ْينَا َم ِك
sonra ise bambaşka bir şey demiştir. ين
َ َّ فَلَ َّما َكلَّ َمهُ قَا َل إِنNe zaman ki
onunla karşılıklı konuştu “Bugün sen bizim yanımızda dokunulmaz ve güvenilir
ٌ  أَ ِمemin kelimesi güvenilir demektir. Güvebirisin” dedi. Ayetin sonunda gelen ين
nilir birinin söylediklerine inanıp güvenen kişiye ise Mü’min denmektedir.
Kral’ın Yusuf’a olan bu güveni rüyasını tabir etmesinden dolayı değildir. Kaldı ki Yusuf zaten rüya tabir etmemiş, ileride ülkenin başına gelecek büyük bir
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felaketi ve bu felaketten nasıl kurtulabileceklerinin haberini vermiştir. Bu habere inanmak ancak kişide haberi söyleyen kişiye karşı oluşan bir imanın sonucunda mümkündür... Eninde sonunda haber gelecekle alakalıdır. Bu haberin gerçek
olup olmayacağı ancak o haberin ortaya çıkmasıyla bilinir. Haberin doğruluğu
ortaya çıkmadan o habere inanmak ancak iman etmekle mümkündür.
Mesela, Yüce Allah insanların öldükten sonra dirileceklerini, yaptıklarının ya
da yapmadıklarının hesabını vereceklerini, iyi olanların cennete, kötü olacakların
ise cehenneme gideceklerini bize haber vermiştir. Bize verilen bu haberin gerçekliği ancak öldükten sonra anlaşılabilecek bir şeydir. Yeryüzünde yaşamış ve
yaşayan hiç kimse öldükten sonra böyle bir olayı tecrübe etmemiş, oraya gitmemiş, gözleriyle görmemiştir. Buna rağmen, bu olayı haber veren Kur’an’ın doğru
söylediğine, henüz haberi verilen olaylar gerçekleşmeden inanıp güvenenlere ve
buna göre yaşayanlara mümin denilmektedir.
Zaten bir haberin gerçekliğini görmek, ona imanı gerektirmez!.. Mesela, ahirette, ahirete iman diye bir şey olmayacaktır. Çünkü herkes olayı bizzat yaşayacak, görecek ve tecrübe edecektir.
Tıpkı bunun gibi yedi yıl sonra kıtlık olacak diyen birinin söylediklerini doğru kabul etmek ve hatta ülkenin tüm politikasını bu adamın söyledikleri doğrultusunda biçimlendirmek ancak iman ile mümkündür. Yedi yıl sonra kıtlık olacağına dair Yusuf’un insanları ikna etmek için ortaya koyduğu tek şey Yüce
Allah’tan alıp ilettiği vahiydir. Fakat Yusuf’un söylediklerinin vahiy olduğunu
söyleyen de yine Yusuf’un kendisidir... Yusuf’un verdiği haberin kendisine vahiy yoluyla ulaştığını kral görmemiş, müşahede etmemiştir. Karşısında Mısırlı
olmayan bir adam vardır ve bu adam yedi yıl sonra, yedi yıl sürecek korkunç bir
kıtlığın başlayacağını söylemektedir. Eğer bu kıtlıktan parçalanmadan kurtulmak
istiyorlarsa dediklerini yapmaları gerektiğini bildirmektedir. Bu durumda ya bu
adamın dediklerine inanılır ya da inanılmaz!..
Kral karşısındaki Mısırlı olmayan Yusuf’un yalancı ve sahtekâr biri olmadığına ve olamayacağına, dediklerinin mutlaka doğru olduğuna iman etmiş ve koca
bir ülkenin can damarı olan tarımını, bu Mısırlı olmayan adamın güvenilir ellerine terk etmiştir.
Dikkatle bakıldığında bilinenin aksine Kral, Yusuf’a hem de büyük bir güvenٌ ك ْاليَوْ َم لَ َد ْينَا َم ِك
le iman etmiştir. İşte bu yüzden ona ين
َ َّ“ إِنbundan sonra sen bizim yanımızda dokunulmaz ve güvenilirsin” demiştir.
Kralın Yusuf’a iman etmesi elbette ki önemli bir şeydir. Ancak bu, tüm Mısır’ın iman etmesi anlamına gelmemektedir!.. Kaldı ki Yusuf (as) sadece Mısır’a
değil tüm insanlığa gönderilmiştir. Bir ülkenin makamlarını asıl hedef olarak belirleyenler, elbette kralın iman etmesini nihai hedef olarak göreceklerdir. Onlara
göre bu kral hemen bir kanun çıkaracak ve insanları mümin etmeye zorlayacaktır!..
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Bu şekilde (kanunla) değil bir ülke, tüm insanlık dahi iman etse, bunun iman
olmayacağı acıktır. Çünkü iman kanunla, kral buyruğuyla, kılıçların gölgesinde,
namluların ucunda olabilecek bir şey değildir. İman her bireyin kendi özgür iradesiyle ortaya koyduğu bir tercihidir. Birilerini kanun zoruyla ya da güç kullanarak iman etmeye zorlamak, o kişinin münafık olması sonucunu doğuracaktır...
Kral iman etmiş ve kendisini kurtarmıştır. Ancak onun ülkeyi iman etmeye
zorlamaya hakkı yoktur ve bu Yüce Allah’ın asla kabul etmeyeceği bir şeydir.
Yapabileceği tek şey; iman ettiği resulün Allah’tan aldığı vahiyleri, ülkesindeki
insanlara ulaştırması için ona imkân vermesi ve güvenilir bir ortam hazırlamasıٌ ك ْاليَوْ َم لَ َد ْينَا َم ِك
dır. İşte o da bunu yapmış ve Yusuf’a ين
َ َّ“ إِنbugün sen bizim yanımızda dokunulmaz ve güvenilir birisin” demiştir.
Sonuç olarak Yusuf Kralın emrinde bir bakan olmamış, tam tersi Kral Yusuf’un emrine amâde bir mü’min olmuştur.
Yusuf suresi 12/55 ayetinde Yusuf’un söylediklerine gelince.
Yusuf 12/55

يظ َع ِليم
ٌ اج َع ْل ِني َع َلى َخ َز ِائ ِن ْالَ ْر ِض ۖ إ ِِنّي َح ِف
ْ َق َال
ٌ
ٰ

(Yûsuf) “Beni bu toprağın hazinelerinin (yetiştirdiklerinin) üzerine ata, ben kesinlikle bilgili bir koruyucuyum.”

ُ ِ“ َوقَا َل ْال َملgetirin onu bana kendim için
Kral daha önce ك ا ْئتُونِي بِ ِه أَ ْست َْخلِصْ هُ لِنَ ْف ِسي
özel danışman yapayım” demişti. Eğer Yusuf’un derdi ülkede makam mevki sahibi olmak olsaydı, Kral’ın ona krallıktan sonra teklif etiği ülkenin en prestijli
makamını kabul ederdi. Zira Krala özel danışman olmak demek aslında kralla
beraber ülkeyi yönetmek demektir.
Fakat Yusuf bunu kabul etmemiş ve krala “beni toprağın hazinelerinin (yetiştirdiklerinin) üzerine ata” demiştir. Yukarıdaki ayetin sonunda Yusuf ٌإِنِّي َحفِيظ
“ َعلِي ٌمçünkü ben bilen bir koruyucuyum” demiştir. Evet bilmektedir çünkü ülkenin önündeki kıtlıktan önce toprağın nasıl ekilmesi gerektiği, hasadın nasıl yapılması gerektiği, hasat edilen ürünün nasıl saklanması gerektiği ona Yüce Allah
tarafından öğretilmiştir. Bunun yanında yedi bolluk yılından sonra gelecek yedi
kıtlık yılında toprağın nasıl tutulacağı, kıtlık yılları geçtiğinde toprağın eski verimliliğine nasıl kavuşturulacağı ona öğretilmiştir.
Yusuf 12/47-49

ِ ِ
وه ِفي ُس ْنب ِل ِه إ َِّل َق ِل ًيل ِم َّما
َ َق َال َت ْز َر ُع
َ ون َس ْب َع سن
ُ ين َدأَ ًبا َف َما َح َص ْدتُ ْم َف َذ ُر
ُ
ون
َ َت ْأ ُك ُل

(47) (Yûsuf) dedi ki: “Yedi yıl ara vermeden ekersiniz. Hasat ettiklerinizi, yiyeceğiniz az bir kısım dışında başağından ayırmayın.”
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ِ
ِ ِ
ِ ِ
ون
َ ُاد َي ْأ ُك ْل َن َما َق َّد ْم ُت ْم َل ُه َّن إ َِّل َق ِل ًيل ِم َّما ُت ْح ِصن
ٌ ثُ َّم َي ْأتي م ْن َب ْعد ٰ َذل َك َس ْب ٌع ش َد

(48) “Çünkü bunun ardından şiddetli bir sıkıntı (korku) başlayacak. (İnsanlar)
Koruma altına aldığınız az şeyden başka siz ne sunmuşsanız onları yiyecekler.”

ِ ِ
ِ ِْ
ون
َ اس َو ِف ِيه َي ْع ِص ُر
ُ ام ِف ِيه يُ َغ
َّ اث
ٌ ثُ َّم َيأتي م ْن َب ْعد ٰ َذل َك َع
ُ الن

(49) “Çünkü; onda yağmurun yağacağı ve yine onda insanların sağım yapacakları yıl, (ancak) bunun ardından gelecek.”

Yusuf’un tüm bu söyledikleri vahiydir ve bu vahyin insanlara ulaştırılması ve
öğretilmesi gerekmektedir. Yusuf’a bildirilen bu bilgiler geçiştirilebilecek şeyler
değildir. Toprağın doğru ekimi, ürünlerin doğru hasadı ve doğru saklanmasının
Yüce Allah’ın Yusuf’a bildirdiği şekilde yapılması, insanlık için büyük bir bilgidir. Yusuf (as) Kral’dan bunu yapabilmek için imkân istemiş, Kral da, ona iman
etmiş ve her türlü imkânı ona vermiştir. Nitekim 12/56 ayeti bunu açıkça ortaya
koymaktadır.
Yusuf 12/56

ِ
ِ
يب بِر ْح َم ِت َنا َم ْن
وس َف ِفي ْالَ ْر ِض يتبوأُ ِمنها حيث يشاء ۚ ن ِص
ُ َو َك ٰ َذل َك َم َّك َّنا ل ُي
َ ُ ُ ُ َ َ ُ ْ َ َ ْ َّ َ َ َ
ِ ِ
ِ
ين
َ يع أَ ْج َر ا ْل ُم ْحسن
ُ َن َش ُاء ۖ َو َل نُض

İşte böylece Yusuf’a, o yerde (Mısır’da) oranın dileyeceği yerine (buğday) yerleştirebileceği im-kanını verdik. Rahmetimizi (yağmuru) dileyeceğimiz kişiye
ulaştırırız. Muhsinlerin ödülünü ek-sik bırakmayız.

ُ  َحيhaysu kelimesi mekân zarfı olmanın yanında zaman zarfı
Ayette geçen ْث
olarak da kullanılmaktadır. “Dilediği yere yerleşme imkânı” Yusuf’un hem bir
hazinenin başında olmadığını hem de ülkenin her yerinde güvenle gezebildiğini
haber vermektedir. Eğer Yusuf, hazine bakanı olsaydı dilediği yerde değil, ülkenin hazinelerinin toplandığı yerde oturması gerekirdi. Fakat o Yüce Allah’ın kendisine vahiyle öğrettiği toprağı işleme, hasat etme ve saklama bilgilerini Allah’ın
kullarına iletmek için durmadan dolaşmıştır.
Tam bu noktada şöyle bir soru akla gelebilecektir. Yüce Allah’ın toprağı işleme, hasat etme ve saklama bilgilerini vahiy yoluyla bildirmesi Kur’an bütünlüğüne uygun bir söylem midir?
Bu sorunun cevabı, evet hem de çok uygun bir söylemdir... Zira Yüce Allah
farklı resullere farklı görevler vermiştir. Örneğin, Nuh’a gemi yapmasını ve geminin nasıl yapılacağını da vahiy yoluyla bildirmiştir. Üstelik gemi yapımı Yüce
Allah’ın gözetiminde gerçekleşmiştir.
Hud 11/37

ِ
ِ ِ ِ
ِ
ون
َ ين
َ ظ َل ُموا ۚ إ َِّن ُه ْم ُم ْغ َر ُق
َ اص َن ِع ا ْل ُف ْل َك ِبأَ ْع ُين َنا َو َو ْحي َِنا َو َل تُ َخاط ْبني في ا َّلذ
ْ َو
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“Gözetimimiz altında ve vahyimize göre gemiyi yap. Zulmedenler hakkında
bana bir şey söyleme. Çünkü onlar suda boğulacaklardır” (DİB meali).
Müminun 23/27

ِ َ
َِ ِ
َ
َ
ۙ ور
َّ ار
َ اص َن ِع ا ْل ُف ْل َك ِبأ ْع ُين َنا َو َو ْحي َِنا َف ِإ َذا َج َاء أ ْم ُر َنا َو َف
ُ الت ُّن
ْ َفأ ْو َح ْي َنا ِإ َل ْيه أن
ِ
يها ِم ْن ُك ّ ٍل َز ْو َجي ِن ا ْث َني ِن َوأَ ْه َل َك إ َِّل َم ْن َسب َق َع َلي ِه ا ْل َق ْو ُل ِم ْن ُهم ۖ َو َل
َ اس ُل ْك ف
ْ َف
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ِ ِ ِ
ِ
ون
َ ين
َ ظ َل ُموا ۖ إ َِّن ُه ْم ُم ْغ َر ُق
َ ُت َخاط ْبني في ا َّلذ

Bunun üzerine Nûh’a, “Bizim gözetimimiz altında ve vahyimize göre o gemiyi
yap” diye vahyettik. “Bizim emrimiz gelip de tandır kaynamaya başlayınca, (sular coşup taştığında Nûh’a) dedik ki: “Her cins canlıdan (erkekli dişili) birer
çift, bir de kendileri aleyhinde daha önce hüküm verilmiş olanlardan başka aileni gemiye al ve zulmeden kimseler hakkında bana hiç yalvarma! Şüphesiz onlar
suda boğulacaklardır.

Tıpkı bunun gibi Yusuf da toprakla ilgili kendisine öğretilen bilgileri insanlara ulaştırmak, bilgilerin doğru uygulanması için yapılanları gözetim ve denetim
altında tutmakla görevlendirilmiştir. Çünkü bu, onun resul olmasının gereğidir.
Sonuç olarak; Yusuf (as)’un kralın emrinde bir bakan olduğu doğru olmayan
bir çıkarımdır. Bu yanlış çıkarım üzerine bina edilen sözde İslami hareket yöntemlerinin hiçbiri de doğru bir yaklaşım değildir. Yusuf Mısır’da Yüce Allah’tan
başka kimsenin emri altına girmemiştir.
Yusuf (as) örneği getirilerek “takiyye” adı altında yapılan her türlü yöntem iki
yüzlülüğe kılıf giydirmekten başka bir şey değildir...

